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СВАКОДНЕВИЦА
Приредила
др Владислава Гордић Петковић

Невена Максимовић, Девојка 2, 2011.

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
СВАКОДНЕВИЦА: НОСТАЛГИЈА,
ОПОМЕНА, СПОМЕН
Не престајемо да трагамо за моралним параболама, егзи
стенцијалним алегоријама и парадигматским кључевима
који би нам предочили наш свакодневни живот. Ако се људ
ска историја може представити као етапно губљење вере,
губљење духовног ослонца, губљење све мањих острваца
смисла у све већем и све страшнијем свету, она се исто тако
може, с једнаким правом, представити и као континуирано
укидање добрих изговора за неделање, инерцију и пасиви
зацију.
За многе од нас, свакодневица је на супротној страни од
прошлости: прошлост се идеализује и демонизује, неретко
изазива противречне осећаје већ и самим тим што је свако
индивидуално сећање амбивалентно, утопљено у интерак
цији са друштвеним променама. Свакодневица је поприште
другачијих двојности: она нас излаже расположењима но
сталгије и фасцинације која се дешавају у исто време и на
поредо теку. Она нас ставља пред привремени заборав и
помну евиденцију. Она нас кори и усмерава.
Свакодневица по себи није само реалност: она је хибрид ви
ше реалности које функционишу складно и углавном укло
пљено. У свакодневици се срећу мистика и економија, емпи
ријска тачност и езотерична неодређеност. Тешко је набро
јати све интерпретативне замке које су везане за свакодне
вицу као праксу и симбол, мотив и елемент нашег живљења:
већ и оне конвенционалне, безброј пута тестиране па потом
преузимане, стратегије скривања и замене остварују пресу
дан утицај на тумачење ритуала којима се предајемо. Ситу
ирање свакодневице у науци и уметничкој нарацији открива
да се у перцепцији свакодневног живота мења истовремено
и много и мало тога.
Дужност и доколица остају увек исти, обележени социјал
ним, родним, економским именитељима и дефиницијама,
ма како се чини да се реализују на различите начине. „Данас
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доживљавамо лакоћу кретања непознату иједној ранијој ур
баној цивилизацији, а ипак је покрет постао дневна актив
ност која је највише испуњена стрепњом”, примећује седам
десетих година прошлог века Ричард Сенет (14), у времену
које се можда сада чини идиличним а у ком је свакодневица
једнако била елиминаторна трка са дужностима и обавезама
као што је и данас; Џон Пери Барлоу примећује да „природ
ни циклуси омогућују предахе”, али да „време доживљава
мо као атомистичко и дисконтинуирано”.1
Истраживање свакодневице може да покаже како се свако
дневни догађаји и рутина свакодневног живљења претачу
у уметнички доживљај, у феномене вредне научног истра
живања, у дијагностиковање дијахроније у нашим привидно
синхроним ритуалима. Свакодневица је жариште проблема
и први покушај њиховог рашчлањивања, она функционише
на основима дужности, али и на темељима игре и задовољ
ства; свакодневни живот је скуп традиција и небројених мо
гућности да се обичаји иновирају. Свакодневица се не мења
само са отварањем хоризонта атрактивним технолошким
иновацијама: њу потресају промене и у предтехнолошком
раздобљу.
Истраживање свакодневице може да покаже и штошта дру
го: како књижевност и сликарство, архитектура и популарна
култура предочавају свакодневни живот појединца у мре
жи националних и класних обележја, или пак у типологији
објеката у којима се одвијају ритуали и рутине свакодневног
живљења; може да покаже како свакодневни живот сликају
телевизијске серије и радио емисије; како се дистрибуирају
родне улоге у свакодневном животу; може да открије шта
филозофији, историји, психологији, социологији, економи
ји, етнологији и антропологији значи свакодневни ритам
обавеза и задовољстава, наметнутих задатака и освојених
привилегија игре и опуштања.
Много је хроничара „културе убрзања” који желе да докажу
како динамичне материјалне промене у свакодневном живо
ту никада не доводе до једнако брзог духовног преображаја.
Развој технологије не чини нас бољима – Стивен Џоунс у
Виртуелној култури пише: „Поверовали смо да су политич
ки, морални и социјални проблеми последица недостатка
комуникације, те да ћемо, ако унапредимо комуникацију,
решити различите проблеме који муче данашњицу”. С тим
у вези, дало би се размислити, са дистанце од две децени
је, о пет неиспуњених обећања Интернета која нас и данас
1 Џоунс, С. (2001) Виртуелна култура, Београд: Библиотека XX век, стр.
29.
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заокупљају: у додиру с Мрежом не добијамо ново тело него
губимо сопствени идентитет; технологија је загосподари
ла нашим временом, заваравајући нас обећањем слободе и
повећавања продуктивности; обећана нам је нова заједни
ца, али смо уместо ње добили изолацију у којој ће нас бити
лакше контролисати; уместо потпуне демократије, осећамо
недостатак легитимитета и праве одговорности које демо
кратија подразумева; нову свест стичемо тек под условом да
постанемо део глобалне контролисане заједнице.2
Анализе активности са друштвеним мрежама све више по
казују да се у времену коренитих промена у схватању фе
номена приватности и интимности хијерархијска структура
односа у друштву не мења тако брзо ни лако. Раслојавање
друштвених и уметничких поступака и образаца дешава се,
очигледно, као последица све веће диспаратности страте
гија којима делатници и уметници прибегавају како би се
безболније суочили са дислоцираним светом, из потребе за
трансгресијом.
Свест о кризи нарације почиње давно пре опомене Валте
ра Бењамина да излазимо из доба наративног искуства како
бисмо ступили у време информације. Из аналогног доба хи
јерархије и линеарности премештамо се у дигитални свет
чија је структура потпуно другачија (у форми ризома, ника
ко уређене структуре), у поступке скенирања, архивирања и
складиштења информација, до ког долази захваљујући осо
беностима нових, како их Лев Манович назива, метамедија.
За разлику од романа и филма који привилегују нарацију
као кључни облик културног израза, компјутерско доба уво
ди базу података, те тако и свакодневно живљење постаје
репозиторијум сведочанстава.
Свакодневицу занима и тело, она је њиме опседнута. Како
год описали предтехнолошке слике тела, опажамо у њима
покушај да се жеље и нагони артикулишу и легализују, да
се ослободе страхова и забрана. Тело које болом подсећа
на своје постојање јесте непријатељ духу; тело које негује
друштвено непожељне жеље бива маргинализовано и прог
нано; тело које упознаје друштвено одобрене ритуале одра
стања и сазревања није ништа мање изложено болу и стре
су. Тело може да буде метафора текста и језика, друштва и
историје, али оно никада не може да оконча игру тумачења
која га конституише и разграђује.
2 Ђурић Пауновић, И. и Гордић Петковић, В. Технологија као (пост)ре
лигија у прози Дагласа Копланда, у: Српски језик, књижевност, умет
ност, уредник Бошковић, Д. (2012), Крагујевац: Филолошко-уметнички
факултет, стр. 187-193.
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Радови у овој тематској целини баве се наизглед несагледи
вим и недодирљивим елементима свакодневице, и њихови
јунаци и теме су једна успешна телевизијска серија у ин
терактивном формату, али и ужасно страдање Љубице Љу
бичић: ова ,,врло мирна и повучена” девојка радила је у Фа
брици текстила која је 1. априла 1924. године поднела прија
ву о крађи 25 метара платна; осумњичена је за крађу и иако
је негирала кривицу, спроведена је у злогласну београдску
Главњачу, где је убијена батинама. Недостатак правне за
штите и затворска тортура били су део једне свакодневице,
једном.
Лагодније теме, попут поподневног дремања или испијања
кафе, сапетости и етеричности које простор пружа јунацима
Сеоба Милоша Црњанског или пак освајања простора по
сматрањем у романима Дона ДеЛила, подсетиће да је сва
кодневица мозаик важних ритуала и осећања, понављаних
осећања и расположења.
Свакодневица је, језиком нових технологија речено, мулти
верзум; из перспективе предтехнолошке цивилизације, она
је простор у ком коегзистирају носталгија за радошћу пона
вљања, опомена о безизлазности рутине и спомен на будућу
идеализацију тренутка садашњег.
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Филолошко-уметнички факултет, стр. 187-193.
Levy, S. M. Imagination and the Journey of Faith, Michigan:
Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
Манович, Л. (2001) Метамедији, Београд: Центар за савремену
уметност.
Sennett, R. (1978) The Fall of Public Man, New York: Vintage Books.
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ТАЈНЕ БЕОГ РАДСКЕ
ГЛАВЊАЧЕ 20-ИХ
ГОДИНА ХХ ВЕКА
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ
СВАКОДНЕВНИЦЕ
KРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Сажетак: Зграда полиције у Управи града Београда, злогласна
Главњача, представљала је симбол репресије и обрачунавања са
политичким неистомишљеницима државног режима у доба Кра
љевине Југославије. У раду су представљени упечатљиви примери
поступања са неполитичким затвореницима током 20-их година
ХХ века. Премда су били део обичног света, тортура над лици
ма са којима се лако могло идентификовати неретко је изазивала
огромну пажњу јавности. Случај Љубице Љубичић, девојке која је
преминула од последица пребијања у Главњачи 1924. године, пунио
је ступце у дневним листовима. Премда је држава показала не
спремност да се у овом периоду ухвати у коштац са решавањем
овог питања, проблематика Главњаче ангажовала је различите
појединце и организације, од којих се истакало Удружење бео
градских студенткиња.
Кључне речи: Главњача, Краљевина Југославија, притвореници,
штампа, 20. век

На територији Краљевине Србије почетком 20. века међу
злогласним затворима истицали су се Београдски казнени
завод у Београдској тврђави, Нишки затвор као и губили
ште на Карабурми близу Панчевачког моста, где су све до
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1903. године вршена погубљења. Међутим, у новој држа
ви, Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, предност је сте
кла зграда полиције у Управи града Београда, познатија као
Главњача. Зграда Управе израђена је у периоду 1863-1864.
године на Великом, односно Краљевом тргу.1 У њој је било
смештено административно и кривично одељење полиције,
с тим да је кривичном одељењу припадао притвор. У подру
му објекта налазиле су се ћелије (апсане), међу којима су
најпознатије биле Главњача и Ћорка. Главњача је и добила
име као највећа, главна, ћелија. Према опису из 1911. године
обухватала је ,,један низак простор, чија је таваница сведена
на лук тако да се (...) састаје са задњим зидом, правећи ве
лики угао. Можда 6 метара дугачка и 4 широка. Од полови
не па до стражњег зида подиже се један банак покривен, од
силна лежања већ сасвим углачаним даскама: једна велика
тезга: то им је свима заједничка постеља.’’2
Историја Главњаче неоспорно има више фаза, с тим да је
њихова основна карактеристика присуство политичких за
твореника. Већ у првој фази у њој су боравили атентатори
на кнеза Михаила Обреновића (1868) као и осуђеници у
Тополској (1877) и Тимочкој буни (1883). Међутим, осуђе
ници би убрзо после пресуде били премештени у казамате
Београдске тврђаве тако да ће Главњача најчешће предста
вљати синоним за обрачун са комунистима током међуратне
Југославије. Предмет овог рада није истраживање положа
ја и/или третмана политичких противника режима у пери
оду Краљевине већ поступање са лицима која су била део
обичног света, с тим да је њихова тортура неретко изазивала
огромну пажњу јавности те је о њима чак и медијски изве
штавано.
У новој држави, Краљевини СХС, оптерећеној многим по
литичким, националним, социјалним и верским питањима,
становништво је било далеко хетерогеније и често радикал
није у својим захтевима и неслагањима. Прекретницу у поја
чању репресије у Главњачи представља доношење Обзнане
у децембру 1920. године и Закона о заштити државе у авгу
сту наредне године. Батињања и други облици физичке тор
туте над притвореницима постају свакодневна појава, што,
јасно је, не значи да ових појава није било у претходном
1 Мисли се на садашњи Студентски трг, који овај назив има од 1946. го
дине. Посматрано хронолошки, од 1872. године трг се називао Велики, а
од 1896. године Краљев трг. Видети: Богуновић, С. (2005) Архитектон
ска енциклопедија Београда XIX и XX века, Београд: Београдска књига,
стр. 400.
2 Аноним, (24. 03. 1911) У полицијским подрумима: Једна посета томрука
Главне Полиције у Београду, Политика, стр. 3.
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периоду. Брошура београдског адвоката и комунисте Рајка
Јовановића, ,,Главњача као систем’’, покушала је да укаже
на све репресивне мере које је власт предузимала против
политичких противника. Према Јовановићу, само је у току
1921. године кроз Главњачу прошло око 15.000 радника. Од
техника мучења и злостављања издвојио је: разне врсте ба
тињања, укључујући и табане (тзв. фалака), затварање при
творених у оџаке, сексуално злостављање притвореница и
друге страхоте. Указујући на некажњивост полицијских аге
ната и полицајаца-затворских радника, Јовановић је закљу
чио да је београдска Главњача само ,,матица’’ и да су свуда
њене ,,филијале’’.3
Случај који је Главњачу пласирао у новине средином 20-их
година и који је уздрмао јавност била је смрт Љубице Љу
бичић, будући да је постојала основана сумња да је дваде
сетдвогодишња девојка преминула од последица пребијања
у полицији.4 Наиме, ова ,,врло мирна и повучена’’ девојка
радила је у Фабрици текстила која је 1. априла 1924. године
поднела пријаву о крађи 25 метара платна. Осумњичена од
стране шефа продавнице за крађу, полиција ју је истог дана
у вечерњим часовима привела. Пошто је негирала кривицу
и клела се да о крађи платна не зна ништа, приведена је у
београдску Главњачу. Међутим, већ 4. априла спроведена је
у притворско одељење болнице да би за пар сати била пре
бачена на хируршко одељење Државне болнице. Пацијент
киња Анка Т. и болничарка Станимирка Јечменица изјавиле
су да је Љубичићева донета на одељење скоро полумртва.
,,Изгледала је страшно: лево око било јој је изашло за чита
вих пет сантиметара из дупље и било је сво крваво. Више
њега, баш изнад обрве била је велика рана коју је било стра
ховито погледати. Лице јој је било унакажено од још све
жих повреда, а по целом телу била је модра. Уста су јој била
пуна усирене крви и неопрана, а готово сви предњи зуби
били су јој пољуљани. Коса изнад ране почупана, те се види
гола лобања.’’ Доктор Митровић одмах је уочио и маснице
,,које су прелазиле у широким пругама преко целих леђа,
преко плећа и рамена. Нарочито су јој биле грозне маснице
по слабинама.’’5 Од задобијених повреда Љубица готово да
није могла ни да говори, само је у бунилу понављала да није
3 Јовановић, Р. (1928) Главњача као систем, Загреб: Заштита човјека,
стр. 10.
4 Аноним, (20. 04. 1924) Тајне београдске главњаче, Политика, стр. 5;
Аноним, (22. 04. 1924) Смрт Љубице Љубичић: полиција демантује, али
сви знаци говоре да је Љубица Љубичић претучена у београдској Глав
њачи и од тога грозном смрћу умрла, Политика, стр. 3.
5 Аноним, (23. 04. 1924) Шта каже жена која је с Љубицом била и у затво
ру и у болници, Политика, стр. 5.
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крива и молила да је не туку.6 Несрећна девојка преминула
је истог дана а др Поповић, који је примио девојку, одмах
је писао суду и тражио обдукциони налаз, изразивши јасну
сумњу да је девојка преминула од последица физичке тор
туре. Случај је брзо доспео на насловне стране, полиција се
нашла на удару тако да је министар унутрашњих послова
повео ,,енергичну истрагу’’, вршећи притисак на медије да
тачно извештавају. Међутим, обдукциони налаз утврдио је
да је смрт Љубичићеве наступила насилно и да је последица
озледа. Када је јавност, шокирана и узнемирена, постави
ла питање где је и како Љубица задобила повреде, полиција
је давала различите изјаве – од те да је Љубица боловала
од епилепсије те да се повредила при паду, иако је Поли
тика писала да има сведоке који знају имена Љубичиних
мучилаца, све до тога да је била дрска при хапшењу и да је
одбијала да се легитимише, као да ниједан жандарм није ту
као ухапшену нити видео неког колегу да је туче.7 Са друге
стране, Фабрика текстила послала је саопштење Политици
да Љубица Љубичић никада није била запослена у њиховој
фабрици, као и да им никада није нестало платно нити да су
поднели пријаву поводом крађе. Иако је Управа града Бео
града имала податак да је Љубица две пуне године радила у
овој фабрици, случај је тиме затворен.8
У међувремену се друга девојка, Лепосава Петровић,
студенткиња фармације из Пожаревца, отровала у Загребу,
30. априла 1924. године. Овај случај не би привукао пажњу
да се по Загребу није пронела прича о томе да је за смрт ове
девојке такође крива полиција, односно ,,одељење за чување
морала’’. Укратко, загребачка полиција издала је саопштење
да је пријављена извесна Лепосава Петровић, која је имала
љубавну аферу са ожењеним мушкарцем и од кога је имала
финансијску корист, у циљу да се породица овог мушкарца
сачува од пропасти. Легитимисана је и у полицију одведе
на погрешна особа истог имена и презимена, али је пред
ставник полиције изјавио да се ,,није десило ништа што би
је могло толико потрести да себи одузме живот’’.9 У исто
време, чуле су се гласине како је ожењени мушкарац запра
во син једног министра, чија љубавница је била извесна ар
тисткиња. У сваком случају, чињеница је да се студенткиња
6 Аноним, (20. 04. 1924) Тајне београдске главњаче, Политика, стр. 5.
7 Аноним, (24. 04. 1924) Убиство Љубице Љубичић: полиција упола при
знаје, Политика, стр. 3.
8 Аноним, (22. 04. 1924) Смрт Љубице Љубичић: полиција демантује, али
сви знаци говоре да је Љубица Љубичић претучена у београдској глав
њачи и од тога грозном смрћу умрла, Политика, стр. 3-4.
9 Аноним, (05. 05. 1924) Смрт Лепосаве Петровић, Политика, стр. 5.
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Лепосава јавила у полицијску станицу, где је провела два са
та, након чега је пуштена. Брату је признала да је подвргну
та санитетском, односно гинеколошком прегледу. Међутим,
од тада су започели нервни напади; девојка више није на
пуштала своју собу. Отровала се морфијумом и преминула.
Ова два случаја нису показала само сву страхоту третмана
девојака у полицији и њихову рањивост, већ и спремност
женских организација да укажу на пропусте, често фатал
не и са трагичним исходом, који су извршени над женама
од стране представника полиције широм земље. Удруже
ње студенткиња београдског универзитета организовало је
збор 11. маја 1924. године најпре поводом смрти колегини
це, Лепосаве Петровић, али се и те како осврнуло и на слу
чај Љубице Љубичић. Премда им Загребачко удружење сту
денткиња није одговорило на молбу да истовремено одрже
збор, београдске студенткиње су инсистирале да се пошаље
јасна порука да полиција мора престати са вршењем наси
ља над ухапшенима и притворенима, без обзира на пол.10
Био је ово важан моменат у историји женске еманципације
у доба Краљевине, јер је једна женска организација јасно
устала против конкретног системског проблема у држави.
Притисци јавности резултирали су изјавом тадашњег мини
стра унутрашњих послова, радикала Милана Сршкића, да
је лично наредио ,,најенергичнију истрагу’’ и обећао да ће
се применити ,,пуна законска мера према кривцима, ако ис
трага буде утврдила да их има’’.11 Нажалост, кривци никада
нису утврђени.
Као последица убиства Љубице Љубичић може се сматрати
и спремност других притвореника да проговоре о тортури у
београдској Главњачи. Тако је известан број људи притво
рених у Главњачи успео да у свет протури писмо ,,ма коме
листу’’ у нади да ће јавност сазнати за њихове недаће. Тако
је Политика извештавала да ова група мушкараца није до
бијала храну од 8. до 11. маја, као и да су жандарми бр. 05 и
72 тукли извесног Душана Стефановића Шофера.12 Колики
је страх обичан човек имао од Главњаче, најбоље сведочи
случај Атанасија Требунова, који је дошао из Баната са су
пругом у Београд како би пронашли посао и извор прихода.
Међутим, већ првог поподнева су приведени од стране жан
дарма будући да нису имали легитимације. Услед великог
страха од злостављања у Главњачи, Атанасије је покушао да
10 Аноним, (12. 05. 1924) Београдске студенткиње против полиције,
Политика, стр. 5.
11 Аноним, (24. 04. 1924) Изјава управника града о убиству Љубице Љуби
чић, Време, стр. 12.
12 Аноним, (11. 05. 1924) Притвореници у Главњачи, Политика, стр. 7.

17

КРИСТИНА ЈОРГИЋ
се убије скочивши у Саву, али су жандарми и лађари успели
да га спасу.13
Наредна три министра унутрашњих послова, Настас Петро
вић, Божидар Максимовић и Велимир Вукићевић, као пред
ставници Народне радикалне странке нису се хватали у ко
штац са проблематиком третмана притвореника и притворе
ница у Главњачи. Међу њима се нарочито негативно истакао
Максимовић звани Божа Кундак, који је више пута силом
гушио радничке штрајкове и студентске демонстрације.14
Када се Антон Корошец из Словенске људске странке на
шао на челу поменутог министарства фебруара 1928. године
очекивања су била велика. Корошец није порекао постојање
,,најгорих злоупотреба’’, обећао је детаљну истрагу Главња
че изјавом да се притвореници држе ,,у нездравим и нехиги
јенским просторијама у подруму’’ у коме има места за до 70
људи, с тим да у време рације број досеже и пет стотина.15
Неретки су били и изговори да је општа ситуација у земљи
тешка, да су у лошем стању и болнице, које су свакако прече
од затвора.16 Међутим, истрага поново није покренута.
Колико је застрашујући симбол репресије Главњача поста
ла сведоче и искази притворених по другим притворским
или затворским јединицама широм Краљевине. На пример,
притвореници загребачке полиције су се 20-их година жа
лили на застрашивање својих агената који су говорили да
је Београд ,,црна точка’’ и да ће бити страховито тучени у
Главњачи, ако тамо заврше.17
Судска пракса у Краљевини СХС и потом Југославији зах
тевала је да се оптужбе за полицијско злостављање морају
поткрепити потврдама лекара, које је најчешће било немо
гуће добити.18 Чак и када би лекар прегледао притворени
ке, углавном би негирао постојање било каквих повреда
13 Аноним (15. 05. 1924) Страх од Главњаче, Политика, стр. 5.
14 Важио је за дворског радикала и брутално се обрачунавао са против
ницима монархије и централистичког уређења државе. Видети: Пери
шић, М. (2002) Министарство и министри полиције у Србији 1811–
2011, Београд: Министарство унутрашњих послова Републике Србије,
стр. 308–309.
15 Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца, (07. 03. 1928), Београд: Штампарија Владете С. Јанићијеви
ћа, стр. 24.
16 Аноним (25. 11. 1927), нав. дело, стр. 38.
17 Iskaz Stjepana Matekovića pred Državnim sudom za zaštitu države od 2. 5.
1930., AJ, 135–41–2264/29. 84; Iskaz Ivana Bana pred Državnim sudom za
zaštitu države od 3. 5. 1930., AJ, 135–41– 2264/29. 85; Iskaz Albina Gaš
parca pred Državnim sudom za zaštitu države od 7. 5. 1930., AJ, 135– 41–
2264/29.
18 Исто.
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насталих као последица пребијања или другог облика фи
зичке тортуре. Најчешће објашњење било је то да су повре
де могле бити нанете на други начин или да су, пак, ранијег
датума.19
Међународна јавност се такође упознала са Главњачом упра
во у овом периоду захваљујући француском писцу, левича
ру Анрију Барбису.20 Иако су се тешили да је однос према
притвореним лицима, према аутору, гори у Бугарској него
Југославији, министри су упозоравали да се тема Главњаче
експлоатише ,,на штету наше земље’’.21 Штампа је писала да
нас ,,Г. Барбис вероватно више неће посетити, јер се можда
боји да страхоте које ми тако љубоморно кријемо у Главња
чи, не постану и за њега стварност,’’ премда се ипак нагла
шавало да је Барбис прилично претерао у својим описима.22
Чак и кад су поједини новинари писали са дозом хумора и/
или сатире на ову тему,23 било је исувише касно да се изме
ни дубоко укорењена представа о Главњачи као мучилишту.
Она је тако у потоњем периоду постала један од стожера
комунистичке пропаганде.
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SECRETS OF BELGRADE GLAVNJAČA DURING 1920s
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF EVERYDAY LIFE
IN THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA

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 non-political
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.
Key words: Glavnjača, Kingdom of Yugoslavia, prisoners, newspaper,
20th century
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КАМЕРНИ ПРОСТОР КУЋЕ И
ПОЕТИКА ПРОСТОРА
СВАКОДНЕВИЦЕ КРОЗ
ВИЗУРЕ ТРОЈЕ ГЛАВНИХ
ЈУНАКА СЕОБ А
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Сажетак: Овај рад изуч ава специфичну поетику камерних (и, де
лом, отворених) простора   којима се свакодневно крећу троје
главних јунака романа „Сеобе” Милоша Црњанског. У раду смо
покушали да покажемо различитост погледа на свакодневни про
стор, из визуре Вука, Аранђела и Дафине. Различит доживљај про
стора одговара различитм животним филозофијама троје лико
ва и утиче на различитост поетике простора у зависности од
визуре лика за коју је везана, као и на начин на који је простор у
делу приказан.
Кључне речи: Милoш Црњански, Сеобе, поетика простора, сва
кодневица, камерни простор, простор дома, српска књижевност
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Мешање ентеријера и екстеријера 
у кући Исаковича
Поетика свакодневног простора и начина на који је он при
казан у роману Сеобе Милоша Црњанског у већој мери за
виси од визуре ликова који са налазе у њему. У опису про
стора дома Вука Исаковича карактеристично је прожимање
унутрашњег простора са спољашњим. Већ у првој сцени
романа, иако се Вук налази у својој кући, у постељи, спољ
њи пејзаж проналази пут унутра. Материјалне границе дома
које су фундаментално снажне и непомерљиве из позиције
његове жене Дафине (која је својим бићем много снажни
је везана за материјалну раван), не значе много у Вуковом
случају.
Једна од главних функција куће је њено издвајање и заштита
од несигурности спољног простора. Успостављањем грани
ца дома обично се успоставља и јасна дистинкција контра
ста који структурира подразумеване параметре стварности –
с једне стране оно што је унутра, у (родној) кући, насупрот
ономе што је напољу. У сцени буђења Вука Исаковича, не
само да звуци спољног света проналазе пут до њега (лавеж
паса, пој петлова и удари копита коња), већ и река која про
тиче поред куће наставља да тече кроз полусан главног ју
нака, квасећи његову одећу. Вода једнако тече кроз јунаков
сан као и кроз стварност, и њен одраз, једнак оном на јави,
протиче кроз кућу, мешајући у потпуности простор куће са
оним који се налази изван ње. Даље, жаба која скаче у вр
бак, пролази мимо Вуковог јастука, као да зидови који би
требало да их деле уопште не постоје, нити имају икакву
симболичку или материјалну вредност.
Посматрано са Вукове тачке гледишта, дефинитивне гра
нице његове куће се непрекидно разграђују, и физички (бу
квално: кров који прокишњава), и метафизички (поништава
се било каква коначна смисаона дистинкција између онога
што је спољње и унутрашње, и сама материјалност физич
ких предмета се релативизује), ескалирајући у сцени у којој
Вук у сопственој кући, над собом угледа плави круг и зве
зду у њему1. За разлику од куће Газда Пере из Црњанскове
1 По Настовићу, функција Вуковог сна је да: „(…) пронађе изгубљени
смисао кроз архетипске симболе неба и звезде, који су увек били слика
која не упућује само на нешто узвишено и недостижно већ и слика која
буди наду у смисао овоземаљског и оностраног живота; Настовић, И.
(2007) Сеобе Милоша Црњанског у светлу снова Вука Исаковича, Нови
Сад: Прометеј, стр. 107. У студији Снови – психологија снова и њихово
тумачење, Настовић је још раније истакао да је сан о плавом кругу и
звезди пример за архетипски сан par excellence, односно за ону врсту
снова (како је сматрао Јунг) који се јављају у преломним животним
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раније приповетке „Велики дан”, овде није у питању до
словна дезинтеграција дома који пропада (као што су
штински пропада и Перино домаћинство, кроз лош однос
са ћерком и његов ускогруди однос према свету), већ је пре
у питању врста сублимисања скучености и ограничености
материјалног и конкретног простора, и његовог преобража
вања ка отвореном и ’нематеријалном’ односно етеричном
простору.2 Вук је човек широких отворених путева, његов
поглед и доживљај стварности одликује изузетна сензитив
ност ка природи и крајолику, који се повезују са позитивним
вредностима онога што Новица Петковић назива ’епифаниј
ским просторима’, Џаџић ’просторима среће’, а за Николу
Милошевића то су простори ’иманентне тренсценденције’3.

тренуцима: „(…) треба (…) истаћи да није случајно да је Црњански ста
вио овај сан на сам почетак романа, када Вук Исакович напушта завичај
и одлази у рат, и на крај романа када се он враћа из рата у свој завичај,
и с друге стране, да бескрајни плави круг и звезду у њему не сања, већ
види у будном стању и његов брат Аранђел и то у моменту кад умире
Дафина, а са којом се психолошки и Аранђел гаси (…); Настовић, И.
(2000) Снови – Психологија снова и њихово тумачење, Нови Сад: Про
метеј, стр. 768. По Настовићу, исти симболи код оба брата изражавају
оно суштаствено што се дешава у њима (код једног осећања која прате
одлазак и повратак из рата, код другог смрт једине љубави), и њихови
снови користе исте симболе који превазилазе ниво њиховог личног ис
куства, и говоре језиком архетипова; Исто, стр. 769.
2 Мирослав Егерић поводом Сеоба примећује да се у њима испољава:
„(...) тензија између доњег, нижег, тмастог, затвореног света и горњег,
чистог, блаженог и срећног света, надземаљског света лакоће (...)” Пре
ма: Егерић, М. (1990) Дела и дани III. Нови Сад: Издавачко предузеће
Матице српске, стр. 55. Радивоје Микић говори о сличној тензији изме
ђу материјалног и нематеријалног, маркирајући тренутак падања у сан
као важно прелазно стање: „(…) јунаци Милоша Црњанског који тону
у сан и Петар Рајић и Вук Исакович, из једног света који је у власти
’материјално-телесних начела улазе у свет у коме та начела сасвим сла
бе, у астрални простор у коме један сања свој суматраистички сан, а
други види ’бескрајни плави круг, у њему звезду.’ Цитат према: Микић,
Р. (1999) Љубав у Тоскани и питање жанровске трансформације у аван
гардној прози, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 47,
св. 1, стр. 83-99, стр. 86
3 Никола Милошевић у раду „Психолошка и метафизичка раван у прози
М. Црњанског” пише о недостижности те иманентне трансценденције
и коначној узалудности живота Павла Исаковича, јунака Друге књиге
Сеоба: „Оно за чиме Павел Исакович жуди није нека географска, кон
кретна историјска Русија већ је то управо оно што се филозофским јези
ком зове – иманентна трансценденција. Дакле, тај бескрајни плави круг
који и њему лебди пред очима и та звезда што њему тамо сија (..) кроз
ту епизоду са генералом Костјурином треба, према писцу, да покаже да
је иманентна трансценденција немогућа.” Према: Милошевић, Н. Пси
холошка и метафизичка раван у прози Милоша Црњанског, у: Милош
Црњански: Теоријско-естетички приступ књижевном делу, уредио Шу
тић, М. (1996), Београд: Институт за књижевност и уметност, стр. 107112, стр. 111.
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Вукова кућа отвара се ка спољњем и отвореном, и ка пејзажу
са широким погледом у даљину.
Плави круг и звезда у њему прво је јављање лајтмотива
присутног у целој књизи Сеоба. У огледу „Мирни човек са
Суматре”, Џаџић те просторе-уточишта маркира у визија
ма Чарнојевића, у Шпицбергу Хиперборејаца и Русији прве
књиге Сеоба: „У Сеобама постоји тај Бескрајни плави круг,
заједнички свод, ка коме сви неразумно теже, и та звезда
самоће и сна, која неодољиво привлачи – позив на путова
ње, Росиа, далека (…) облик без конкретности, недозван
географском представом, магнет који привлачи не нудећи
ништа, сем даљине и бескраја који оличава.”4
Анализирајући дела Црњанског, Петковић говори о квали
тету простора који у посебним тренуцима заноса из мате
ријалног постаје метафизички и етеричан: „(…) Бестежин
ско, дакле, ваздушно стање као супротност свему телесном,
болном и самртном. И од (…)” Црњанскове „(…) Тоскане на
крају нам заиста не остаје ништа друго до светлост и ваздух
са којима је долазио у дотицај. Из покретног тосканског пеј
зажа, где ’ништа више није непомично и тврдо под небом’,
чудесно је саздана (…) и (…) поема Стражилово (…).”5 Го
ворећи о Сеобама Петковић пише да је тренутак у ком пеј
заж постаје етеричан и епифанијски заправо: „Објава другог
оностраног света: заносног али празног. Прелепог, али за
страшујућег. На овој међи језгре се најчистије симболичке
слике које нам је Милош Црњански подарио.”6
У сцени покушаја преобраћања Вука у католичанство, обич
ни свакодневни ентеријер је приказан као злокобни прити
скајући простор који гуши, пренатрпан стварима, а соба је
претворена у замку. Једино Вукова способност да у додиру
с природом сагледа нешто метафизичко, и на тренутак на
слути виши смисао у сопственом постојању, омогућава му
да се спасе из ситуације у којој се нашао. Пренатрпана соба
која имплицира гушење у материјалном (многобројне сли
ке које приказују ликове светаца друге вере који се надносе
над главног јунака, превише украшени барокни плафон и
сл) претвара се замку из које припити Вук успева да се изву
че захваљујући отвореном прозору који гледа у ноћни врт у
пролеће. У овој сцени, приказани камерни простор вредно
сно одговара простору тамнице, јер се Вук налази у замци
из које му је тешко да побегне. Једино му његова способност
4 Џаџић, П. (1973) Критике и огледи, Београд: СКЗ, стр. 287.
5 Петковић, Н. (1996) Лирске епифаније Милоша Црњанског, Београд:
СКЗ, стр. 18-19.
6 Исто, стр. 19.

25

НАСТАСЈА ПИСАРЕВ
у имагинативном превазилажењу физичких граница камер
ног простора омогућава да открије излаз тамо где му се чи
нило да га нема.
Коментаришући симболичку вредност пренатрпаног про
стора, Корнелиа Фараго примећује да су: „Већ (...) рани сли
кари ентеријера приметили да унутрашњост собе како би
могла да се ослободи утиска затворености, туђинштине и
несигурности, мора да носи у себи идеју спољашњости, мо
гућу нарацију спољног (...).”7 Простор собе у овом случају
кореспондира са затвореним простором у ком више не по
стоје никакви избори, нити правци у којима би се могло кре
нути, и блиска је симболици не само тамнице, већ и гроба,
постављајући се као крај свих путева – насупрот отворено
сти широког пејзажа и имплицираним бесконачним стазама
које он обећава.
У Вуковом случају отварање прозора који омогућава поглед
на звездано небо, поништава претходни осећај опкољености
зидовима. Његово коначно ослобођење је у стапању са ши
роким пејзажом и природом. Када га бискуп на крају упита
да ли је могуће да је небо пуно светлости напољу безумно
и без смисла, Вук се окреће према етеричној визији изван
собе „прешав погледом сва месечином обасјана поља”8, и
кроз сузе говори да ће поћи тамо. Затворена соба са сво
јим замкама постаје парадигма Вуковог земаљског живота,
и заједно са бискупом и комесаром, слика свих нежељених
политичких интрига које обесмишљавају све што је главни
јунак чинио. Поглед на етерични пејзаж који се купа у белој
светлости звезданог неба и мирису јоргована, онај је епифа
нијски простор ка коме Вук тежи читавог живота. Слично
Чеховљевом Астрову који говори о смислу у животу као о
светлу које осмишљава метафоричко путовање кроз мрачну
и страшну шуму овоземаљског постојања, и Вук упире по
глед у недостижни отворени простор без граница, узалуд га
управљајући тамо где не може заиста стићи.

Простор дома спрам тачке гледишта ликова
Доказе да је квалитет материјалности свакодневног просто
ра дома у Сеобама сасвим флуидан, и релативан у зависно
сти од тачке гледишта, можемо тражити у разликама визуре
Вукове, Дафинине и Аранђелове перспективе. У Дафинином
7 Фараго, К. (2007) Динамика простора, кретање места, Нови Сад: Stylos,
стр. 95.
8 Црњански, М. (1996) Сеобе, приредио Д. Иванић. Дела Милоша Црњан
ског, том III, књига 8, Београд: Задужбина Милоша Црњанског, Бигз,
СКЗ; Lausanne: L’age d’Homme, стр. 33.
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случају, зидови дома су једнако ограничавајући и стварни и
у простом физичком смислу, али и у менталном. Дафина,
као свакако и већина жена њеног доба, потпуно је везана за
уски простор онога што је њена кућа (било то у деверовом
дому, или другде), и нема начина да те границе напусти или
превазиђе. Међутим, она то и не покушава, везујући се и
вољно за предности материјално богатог живота, без икакве
суштинске жеље да свој живот усмери ка ширини спољног
света, као што то чини њен супруг.
С друге стране, у Аранђеловом случају, материјалност про
стора дома добија другачији квалитет флуидности. У њего
вој перспективи стварности, проста материјалност велике
жуте куће крај реке није довољно ни стварна, ни стабилна.
Простор дома не може бити сакрални центар у ком би он по
кушао да пронађе сидриште због тога што он узалуд поку
шава да фиксира простор дома на једном месту. Аранђелов
дом није сасвим стваран и није сасвим дом јер се појављује
као једна од могућих вечно покретних и променљивих ма
нифестација језика новца. Центар света не сме бити покре
тан, кућа би требало да има фундаментално значење сама
за себе, а не да буде једна од могућих променљивих облика
Аранђеловог злата.
За Вука такође не постоји јасан центар исходишта одакле
би полазио на путовања односно у рат, и коме би се вра
ћао. Недостатак јасног места које представља сигуран дом,
место на ком би се он осећао као господар свог времена и
простора, коинцидира са Вуковим недостатком контро
ле над сопственим животом. За разлику од главног јунака
Црњансковог Дневника о Чарнојевићу, или наратора из Ко
ментара Лирике Итаке, који су као и Вук обојица ратници
који проводе много времена на путу, Вук нема чак ни јасно
сећање на кућу свог детињства које би представљало његово
исходиште или завичајни простор. Простор дома је потпуно
флуидан, и губећи своју фиксираност, он престаје да буде
прави простор дома. Његова сећања на породичну кућу где
је остављао супругу и децу само су фрагменти (високе згра
де међу јаблановима, немачке гостионице код Беча, куће у
Славонском Броду, или Аранђелове куће крај реке).

Жута кућа крај реке
Аранђелова кућа обележена је, споља, мотивима блатне во
де крај које лежи. За разлику од ситуац
 ије попут оне у Капи
шпанске крви, када Лола успева врло брзо да се својом поја
вом и утицајем крчмару наметне као господарица простора
који је само изнајмила, ништа слично се не дешава са Да
фином која улази у деверов дом. Кућа је и даље апсолутно
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Аранђелов простор, и чак је маркирана жутом бојом која се
готово увек појављује уз физички опис овог лика.
Ана Радин скреће пажњу на велику промену у целокупном
лику Аранђела Исаковича пре и после Дафинине смрти, па у
опису лика проналази две различите тачке. Прва је она која
је актуелна пре Аранђелове промене коју је донела заовина
болест и која га везује за жуту боју: „У почетку (...) увек
обележен нечим жутим (било да су то његове очи, његова
кожа, свила у коју је обучен, или ћилибарске бројанице у ру
кама), дакле бојом која, када се у свом свом блеску појави,
асоцира на злато, једину ’икону’ којој се Аранђел клањао
(...)”9. Осим асоцијације на жуто као на боју суве вегетације,
свакако бисмо овоме асоцијативном низу додали и значење
жутог као боје љубоморе и оскрнављених веза.10 Аранђело
ва кућа је дубоко зароњена у земљу и мутну воду Дунава и
његових рукаваца. За разлику од прозрачног светлог неба,
нетакнутог каљавом земљом преко које Вук Исакович путу
је, небо крај простора који се везује за Аранђела је зароњено
у блато, и не дозвољава поглед у висину или даљину. На по
четку, пре Аранђеловог великог слома и преображаја, видик
који се њему отвара толико је тврдо везан за материјално и
земљу, да се и небо само меша с њом.11 Крајолик око Аран
ђелове окућнице, уместо да се отвара у висину и даљину
кроз отворено небо равнице, спушта се и затвара дубоко ка
земљи. Бескрај који би требало да иде у вис, уместо тога па
да у понор земље кроз блато чија се дубина чини бескрајна.
Вода крај и око куће се појављује као амбивалентан, мада
претежно претећи симбол. Нечиста вода асоцира на смрт,
болест и пропадање. С друге стране, и превише овлажена
земља наводи на помисао о плодности, која се заиста и пока
зује у обиљу Аранђеловог иметка, и његових бројних скот
них животиња. Међутим, постоји известан прекид између
9 Радин, А. (1998) Између два идентитета или о двојницима, сенкама,
привиђењима, сновима, огледалима и мртвима, Зборник Матице српске
за књижевност и језик, књ. 46, св. 1-3, стр. 147-164, стр. 155.
10 У Речнику симбола Гербрана и Шевалијеа ова боја је маркирана као
вредносно амбивалентна. Као што асоцира на злато и сунчеву светлост,
може асоцирати и на сумпор и Луцифера: „Жуто се повезује са прељу
бом кад се прекидају свете брачне везе, које су слика светих веза божан
ске љубави које је раскинуо Луцифер. (...) јабука раздора, такође златна
јабука, због које је заметнут тројански рат симбол је охолости и љубомо
ре” Цитат из: Гербран, А. и Шевалије, Ж. (2004) Речник симбола, Нови
Сад: Stylos, стр. 1142-1143.
11 „С друге стране разливала се вода у море блата, које се простирало бес
крајно, са тамно плавим небом на себи, до дна света.” Цитат из: Црњан
ски, М. (1996) Сеобе, приредио Иванић, Д. Дела Милоша Црњанског,
том III, књига 8. Београд: Задужбина Милоша Црњанског, Бигз, СКЗ;
Lausanne: L’аgе d’Hommе, стр. 34
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простора Аранђелове куће и његове окућнице. Сва врева
његових слугу, трговаца, чобана, метеж и бука бројних жи
вотиња која говори о животу који ври и буја око куће остаје
изван – ништа од тога не допире до унутрашњости Аранђе
лове куће. Постоји само један улаз у његов дом12, и после
проласка кроз граничну капију чија је надстрешница препу
на голубова, улази се у простор у ком влада потпуна тишина
коју не нарушава и не дотиче живот око ње.
Као у игри у којој се смењују два модуса, кућа такође има
два лица, већ према томе ко у том тренутку води домаћин
ство – када је Дафина домаћица а Аранђел одсутан, кућа је
пуна жена које воде бескрајне тривијалне и безвредне разго
воре. Када се Аранђел врати, његова снаја је сама, а тишина
је још потпунија пошто се и њене слушкиње утишавају када
се господар куће врати, усклађујући своје понашање са Да
фином. Дафина пред Аранђелом преузима маску мистерио
зне жене, и сакрива од њега све уобичајене баналности свог
свакодневног понашања (трачарење, ленствовање и друге
навике настале у дубокој доколици у којој живи).
Аранђел проналази коначну одлучност да почини прељубу
пошто се ослања на снагу која долази из његове вере да је
власник простора своје куће. После дављења, у Дафининој
соби у коју су га донели појачава се грозница изазвана бли
ским сусретом са могућом смрти. У рубном стању у ком се
нашао, он се осећа апсолутно сигурним између четири зида
своје куће: „(...) крај њене постеље (...) Ни за тренутак није
се сетио брата, ни за тренутак не изађоше му пред очи њена
деца. Био је сам (...) Са таваницом изнад главе и постељом
белом своје снахе испод себе, затворен у четири жута зида
(...) Овде, унутра, у својој кући, чинило му се да је потпуно
безбедан. (...) Као и те њихове црне сенке што се виде на
зиду, они су међу овим зидовима слободни и невидљиви”13.
Ово резултира осећајем да је соба његовог дома непосредни
продужетак његовог тела, и њега самог, и да све што се де
шава у том малом затвореном простору нема више апсолут
но никакве везе ни са ким другим, сем са њим, и женом коју
жели, а коју је увео и затворио у тај простор.
Четири затворена зида маркирана жутом бојом постају још
једна тачка на којој се два брата разилазе. (Аранђел и Вук
су иначе представљени као људи готово сасвим супротни у
свему што раде, и у ономе што јесу.) Као што се жути зидови
12 Асоцијација на место које има један улаз, а нема излаз је свакако – гроб.
13 Црњански, М. (1996) Сеобе, приредио Иванић, Д. Дела Милоша Црњан
ског, том III, књига 8. Београд: Задужбина Милоша Црњанског, Бигз,
СКЗ; Lausanne: L’аgе d’Hommе, стр. 48.
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подижу у тесну замку око Вука, у сцени када бискуп и ко
месар покушавају да га преобрате у католичку веру, тако су
исти такви зидови не извор несигурности, него снаге у слу
чају Аранђела. Последњи напор воље да заведе снају која
му је измицала тврдећи пазар, Аранђел успева да произведе
тек ослањајући се на сигурност затворених зидова сопстве
не куће.
Овде је битно напоменути да Аранђел не проналази снагу
у свом дому кроз везу са прецима, или осећај познатог ко
ји би му могла пружити кућа у којој је одрастао. Напротив,
жута кућа крај Дунава нема ништа од сакралне вредности
истинског дома који би био тачка ослонца у башларовском
доживљају родне куће. У њеној сигурности Аранђел не про
налази нити имплементира ништа духовно – он сигурност
проналази првенствено из осећаја власништва. Кућа је само
једна од манифестација његовог поседништва, и само као
таква му даје снагу. Аранђелов целокупaн однос према жи
воту до тренутка Дафинине смрти је такав, укључујући и
однос према породици. Његова кућа није породични дом,
мада у њему живе братова деца, којој нико и не показује љу
бав сем Вука. Чак је и начин на који је пронашао жену за
брата био проста трговина, а не заснивање односа с неким
ко би требало да му постане породица. Да ни после Дафи
нине смрти Аранђел не губи сасвим своју поседничку при
роду сведочи занимљива опаска Берислава Николића у раду
„Језик у Сеобама Милоша Црњанског”: „(…) смрт вољене
снахе Вуков брат преживљава тако што гледа у своје празне
шаке.”14

Мрак и егзистенцијални ужас Дафинине собе
Као што Вук проналази утеху и спас у слободи отворе
них простора (посебно у етеричним призорима неба), тако
Аранђел проналази снагу у грчевитом ослањању на мате
ријалност онога што поседује, и на камерни простор своје
богате куће (у којој му се у једном тренутку чини да се, иако
је унутра, ’узноси на небо’). Унутрашњост Дафинине собе
у коју је тражио да га унесу (лежући у њену постељу, да би
и буквално учинио оно што ће неколико сати касније и у
пренесеном смислу поновити) дозвољава извесно простор
но ширење и отварање у самој себи, макар утолико колико
се у њој отвара простор за силазак у тамни свет сенки. До
измене простора Дафинине собе долази не њеним отвара
њем у ширину, већ затварањем у петљу мрачног лавиринта.
14 Николић, Б. Језик у ‘Сеобама’ Милоша Црњанског. Књижевно дело Ми
лоша Црњанског, уредник Палавестра, П. и Радуловић, С. (1972), Бео
град: БИГЗ, стр. 235-245, стр. 242.
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Као што је кућа везана за хтонско (уроњена у блато које се
спушта до у дубине, асоцирајући на демонски свет који би
се могао наћи на другом крају), тако у тренутку пред прељу
бу, граница између сањаног и стварног постаје тања. Аран
ђел у бунилу долази до такорећи солипсистичког закључка
да је прељуба мање стварна ако за њу, изван четири зида,
нико никад неће сазнати. Све што се даље дешава, кроз ви
зуру Аранђелове грознице, почиње да наликује сну. У соби
се сенке подижу до неприродних висина, преображавајући
њен уобичајени простор. Док оклева, Дафина се неко време
измиче плими сенки тако што непомична седи у осветље
ном прозору. Ове исте сенке провалиће касније у роману по
ново из затворене собе, гушећи Дафину пред смрт коју је
потакло и убрзало њено браколомство.
Једина светлост која проналази пут у осенченој соби је вре
лина ватре која греје толико јако да се Аранђелу чини да је у
питању пожар. То свакако није Хестијина ватра мирног по
родичног дома, већ пре деструктивна врелина претеране и
себичне Аранђелове пожуде. Ватра у пећи као симбол срца
Аранђеловог дома представљена је више пута као пожар то
ком романа. Она је не само неконтролисана и разорна, већ
у исто време чак не може ни да огреје оне који спавају у со
би. После почетне страшне врелине у Дафининој ложници,
ватра се гаси, и она, пошто је после прељубе остала сама,
дрхти од зиме у постељи.
Слике пожара и претеране врелине (које асоцирају на де
структивну, неконтролисану страст, па и сатанску природу
везе жене са својим девером) смењују се са атрибутима зи
ме и таме који поново повезују Дафинину затворену собу
са симболиком гроба. Као и пред сам чин прељубе, док се
кратко пре тога, не одлучујући се, Дафина једно време упор
но држала близине прозора као последњег извора светлости
и јединог места које наговештава спољашњост изван камер
ног тамног лавиринта Аранђеловог дома, тако и после чи
на, светлост јутра која се пробија у собу на кратко доноси
прекид њених кошмара.
Обележја тамног лавиринта Дафинина соба коначно до
бија тек после прељубе. У њој се, у Дафининој уобразиљи
простор истеже и скупља, отварајући пролаз у плиму мра
ка. Река која протиче под прозором, а коју она доживљава
као део ужасне собе је сасвим другачија од оне која се Ву
ку јавља као део простора у кући на самом почетку романа.
(У Вуковом случају, вода се појављује позитивнија, као део
отвореног пејзажа који проналази пут унутра, повезујући
цео свет у неку врсту суматраистичке визије у којој се уки
дају границе.) Да се простор под дејством ове тамне афере
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заиста преображава, отвара и продубљује, сведоче и сцене у
Дафининој соби која се повремено отвара у кошмарне кра
јолике насељене сенкама. Када се у њиховој соби одиграва
било шта што је повезано са хтонским (а то је у овом слу
чају кршење божанских завета брака, што је радња блиска
демонском), затвореност (у смислу коначности простора у
њој) Дафинине ложнице се укида, и соба се шири у недефи
нисани, тескобни мрак, при чему скупоцени предмети у њој
почињу да гуше њену власницу. (Попут белог чаршава који
се подиже као авет).
После прељубе, њена соба се преображава у још дубљи,
отровни бездан. Плима мрака толико темељно гута све по
знате облике просторије, да све Дафинине ствари нестају у
њој. И пре Дафинине коначне смрти, сама ложница претвара
се у гробницу. Насупрот Вуковим епифанијама светлости,
Дафинина ’објава мрака’ заправо личи на њено сахрањива
ње. У соби у којој се све ствари волшебно и демонски лако
преображавају губећи свој облик и изврћући се у своје ис
кривљене супротности, не само да је лако да рођаци постану
љубавници, већ је исто тако једноставно да жива и здрава,
снажна жена постане леш. И пре болести, она се преобра
жава у мртваца јер је у отвореном кошмару собе-гробнице
постала полуслепа, хладна, укочена, и без гласа: „Мрачан,
велики сандук њених хаљина дизао се црн са тла, као неки
високо затрпан гроб. (...) Отворивши широм очи она тек сад
виде да се није на време спасла из мрака (...) Сем беле пе
ћи, на којој се сушио један чаршав, као авет, и светле рупе
прозора, све остало у великој мрачној изби беше пропало у
дубоку помрчину, са шумом воде. (...) Пси су урликали на
пољу. Загушена од мрака, није могла да викне, а, премрла од
страха, није могла да се макне. Тресла се од језе и осећала
је, како је, с ногу, обузима ледена зима. Осетивши све прсте
на нози како јој се коче (...).”15
Елементи лавиринта су свакако и непрегледност собе која
се чини као да је сачињена као пастиш простора различи
те вредности. У њој се супротставља острво светлости крај
прозора насупрот свеукупном мраку простора који сеже у
неисказиве, променљиве дубине. Прозор наговештава отво
рене просторе до којих је немогуће икада доћи, и сам поглед
напоље повремено дозвољава етеричне визије неба над Бео
градом са друге стране реке, али у исто време заробљава Да
финину сенку у мутној води оног тренутка када се она нагне

15 Црњански, М. (1996) Сеобе, приредио Иванић, Д. Дела Милоша Црњан
ског, том III, књига 8. Београд: Задужбина Милоша Црњанског, Бигз,
СКЗ; Lausanne: L’аgе d’Hommе, стр. 58.
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преко оквира.16 Соба је и лепо уређена гостинска просторија
у којој Дафина дочекује друге жене, играјући улогу саврше
не газдарице и домаћице, ложница у којој уз паклени ’пожар
у пећи’ леже са својим девером, али и мрачни лавиринт у
коме се појављују гротескне загробне визије.
У просторији се непрекидно смењује паклена врелина са не
природном хладноћом која наступа сваки пут по гашењу ва
тре. Сви елементи су поремећени у Дафининој кући: ватра
или греје необуздано и превише, или премало, вода која као
да стално проналази пут у собу је мутна и прљава, а земља
на којој је кућа претворена је не у чврсти ослонац, већ у ме
ко блато у које тону темељи дома. На оваквој структури по
чива простор собе, и овакви темељи омогућавају да се у њој
отвори тамни лавиринт чија је једна од првих особености
немогућност мапирања простора. Соба није коначна, нити
је коначан збир ствари који су у њој.
Кроз дисторзију простора, кроз хипнагошке халуцинације
и кошмарна Дафинина привиђења, чак ни облик већ позна
тих ствари није коначан, нити је могуће претпоставити шта
се све може пронаћи унутар унутрашњег понора собе. Из
сандука са одећом просипају се мишеви, пацови и змије, ре
ка17 проналази пут унутра, муж јој се јавља као мртвац који
гужва њену одећу. Иако је потпуно затворена, соба се прео
бражава, и њена затвореност се укида у смислу (само) ими
тације отворености, пошто се она отвара и растеже искљу
чиво у унутрашњост. Дафинина соба иде у дубину, ка све
дубљем и тамнијем унутра, радије него напоље. Не постоји
јасан начин да се изађе из стана (ни психички, ни физич
ки), слично као што је случај и са Дафином. Оба ова про
стора добијају квалитете пећине која се спушта све дубље у
16 Не треба заборавити сродност између површине воде и огледала, наро
чито када говоримо о лавиринтима (у чијем центру често стоји огледа
ло, као симболички циљ на крају иницијацијског пута самоспознаје).
У раду „Одблесци у води” Жан Русе пише: „Улога је огледала (…) да
понекад послужи и као основа најозбиљнијем размишљању о бићу; чо
веку који у њему посматра себе даје ону исту лекцију о пролазности и
непостојаности као и вода која протиче; у овој непомичној води, ухва
ћена слика је само сенка, наухватљива појава која није ништа друго до
сам посматрач суочен с истином о себи (…) Цитат из: Русе, Ж. (1982)
Одблесци у води, Дело – огледала, бр. 11-12, стр. 134-141, стр. 139.
17 Милан Радуловић скреће пажњу на занимљиву чињеницу да се преко
те мутне воде Дафина и спојила са девером: „У реци што протиче ис
под његове куће Аранђел се незгодним случајем давио. У исту ту воду
Дафина је данима била загледана са прозора своје собе: видела је како
реком отиче њена сенка.” Цитат према: Радуловић, М. Космогонија Ми
лоша Црњанског – Сеобе, у: Милош Црњански: Теоријско-естетички
приступ књижевном делу, ур. Шутић, М. (1996), Београд: Институт за
књижевност и уметност, стр. 139-153, стр. 145.
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земљу. Коментаришући поетику камерних простора подру
ма, са којим Дафинина соба има заједничких карактеристи
ка, Башлар (Gaston Bachelard) у својој Поетици простора
скреће пажњу на ирационалност која влада оним који бора
ви на таквом месту. Подрум је место дивље имагинације: „У
области ископане земље, снови немају граница.”18 За разли
ку од тавана, подрум је много мрачније и психолошки опа
сније место. Башлар га описује као: „(...) мрачно биће куће,
биће које има удела са подземним силама.”19
Оваква просторија може бити у природној хармонији са еле
ментом земље на коју належе, и која целокупној кући да
је ослонац, али се чешће дешава да је подрум повезан са
тамним, атавистичким сликама, и мрачном имагинацијом.
Страх од подрума и/или дубоке пећине често је повезан са
ирационалним страхом човека са почетака цивилизације. У
питању је неми, немушти ужас од апсолутно непознатог, од
мрака који се не може осветлити, и несазнатљиве природе.
Башлар скреће пажњу да је то врста примитивног страха ко
ји цивилизацијски никада неће бити превазиђен јер је уса
ђен дубоко у подсвест и сећање врсте: „У нашој цивилиза
цији која доводи светлост свугде, која уводи електронику и
у подруме, не иде се више у подрум са свећом у руци. Али
подсвест се не цивилизује. Она узима свећу да би сишла у
подруме. (...) Онај који сања о подруму зна да су зидови по
друма укопани у земљу, да имају само једну страну, иза које
се налази цела земља.”20 На врло сличан начин Црњански
описује целокупну Аранђелову кућу – она се сама налази по
сред крајолика мутне воде и дубоког блата које се простире
бескрајно, „до дна света”.21
Овакав простор се често среће у бајкама и у митологији.
Користећи аналогни пример, он је близак простору под
водне пећине у коју Беовулф зарања да би убио Грендело
ву мајку. Гренделова мајка је биће дубина, и отелотворење
атавистичког страха од непознатог и неспознатљивог. Ни
Грендел ни његова мајка немају облик, већ се појављују као
архетипске немани, без облика сем оног који им даје гро
зничава, престрављена имагинација. Они су отелотворења
ирационалних кошмара врсте.

18 Башлар, Г. (1969) Поетика простора, Београд: Култура, стр. 46-47.
19 Исто, стр. 46.
20 Исто, стр. 48.
21 Црњански, М. (1996) Сеобе, приредио Иванић, Д. Дела Милоша Црњан
ског, том III, књига 8. Београд: Задужбина Милоша Црњанског, Бигз,
СКЗ; Lausanne: L’аgе d’Hommе, стр. 34.
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Да је Вук неко ко је инхерентно повезан са отвореним про
стором показује и сцена у којој се, између ужасних визија,
Дафинин муж мртав појављује са призорима модрог и пре
дивног неба пуног звезда иза њега, што је једина позитивна
приказа која се грозничавој Дафини појављује. Помисао на
Вука јој се јавља и као олакшање, док после побачаја уми
ре седећи поред прозора. Са слабљењем тела, и губитком
пожуде према другим телима и жеље према предметима и
материјалном, Дафина све више наликује свом далеком су
пругу, потпуно окренута најтананијим променама у води
под прозором, у пејзажу, и на небу.

Љубав као окренутост отвореним просторима
Сличну отвореност простора каква је додељена Вуку Да
фина је доживела заиста само једном, и то управо зато што
ју је Вук увео у свој простор, сасвим другачији од њеног
везаног претежно за камерне просторе дома. То је било у
првим данима њене љубави са супругом, у лову на лисице
после ког су се сећања на вођење љубави сасвим измешала
са сећањима на вегетацију и звездани пејзаж. С друге стра
не, Аранђелов простор у који она принудно ступа одмах по
мужевљевом одласку је тескобан и тежак, и убрзо се затва
ра око ње као гробница. За разлику од виталистичког дожи
вљаја природе која се под звезданим небом циклично буди и
оживљава, маркирајући саму своју животност у променама
и бујности пролећа, Аранђелов простор је маркиран јаловим
блатом, мраком, окамењеношћу, затворен у четири зида која
је стално притискају и гуше.22 Окамењеност и статичност,
и крајња затвореност (чак су и зидови маркирани Аранђе
ловом бојом, као његово власништво) карактерише његов
простор.
Чак је и покретна река слика окамењене стагнације – њен
звук протицања је толико уједначен, да постаје потпуно
мртав и механичан. То је оно што Дафина схвата тек по
сле прељубе – ништа се суштински није променило у њеном
животу, ништа и неће, бар не са Аранђелом. Она се једи
ним потпуно слободним чином своје воље да прекине зи
дове брака заправо уопште не ослобађа, већ пада све дубље
у замку куће и живота везаног за камерни простор дома.
После прељубе која није донела никакву промену, нити је

22 „(...) али ова четири жута зида, шум реке, сенка постеље и пећи, били су
ужасни у својој непрекидности, непомичности, скамењености.” Према:
Црњански, М. (1996) Сеобе, приредио Иванић, Д. Дела Милоша Црњан
ског, том III, књига 8. Београд: Задужбина Милоша Црњанског, Бигз,
СКЗ; Lausanne: L’аgе d’Hommе, стр. 54.
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помогла актуелизацији њене личности, Дафина се још више
осећа као играчка и део покућства.
Дафина је ускогруда особа, неспособна за било какву вишу
духовну делатност, претежно усредсређена само на себе и
своју удобност. Најближе духовном што она стиже јесте ње
на повишена осетљивост на спољњи свет (на облике, боје,
додире) која ипак не стиже ни близу контемплативних виси
на и готово спиритуалистичког и анимистичког доживљаја
природе и стварности какав се у тренуцима епифаније отва
ра њеном мужу. Она се до краја показује и као неспособна за
истинску љубав према другом. Она не може да је покаже ни
сопственој деци, а њена првобитна љубав према Вуку брзо
се преображава у мешавину пожуде и хистеричног и себич
ног страха од напуштања. (Обе ове претпоставке се потвр
ђују њеном прељубом – у том тренутку, нити је муж и даље
сексуално привлачи као раније, нити јој пружа сигурност).

Кућа која је прогутала Дафину
Оног тренутка када Дафину муж почиње гледати као део по
кућства, и како се њој чини, кроз промењени однос према
њој, Дафина је коначно везана за мртву материјалност њи
ховог дома, чистоћа њене љубави се прекида, а она од тада
постаје заробљена, неповратно фиксирана за камерни про
стор куће, односно свих кућа у којима је принуђена да бо
рави с њим и без њега, неспособна да сама управља својом
судбином.
Када говоримо о перспективи Дафининог лика морамо на
поменути једну важну чињеницу. За разлику од Вука и
Аранђела чије различите перспективе активно мењају при
каз простора књиге кроз њихову субјективност, перспектива
Дафининог лика функционише нешто другачије. Уместо су
бјекта који перципира и тако активно уређује и осмишљава
простор приказане стварности уметничког дела, Дафина је
објекат, јер њену перспективу у највећој мери одређује пер
спектива два мушка лика. Дафинин простор и њена тачка
гледишта и доживљај простора увелико зависе од пресека
перспектива двојице браће између којих се нашла.
У току романа, Дафина се налази у процепу различитих те
жњи; с једне стране, она жели да се ослободи притискајуће
материјалности куће која је за њу постала готово гроб, јер
супруг више не разликује њу од мртвих ствари међу којима
се она креће.23 С друге стране, пошто је изгубила Вука којег
23 „У неизмерној досади те године, док је дојила дете, она први пут осети
да је он гледа као и неку ствар у кући, као постељу, пећ, њен сандук са
хаљинама (...)“ Према: Црњански, М. (1996) Сеобе, приредио Иванић, Д.
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је волела, и који је њу волео, она се још јаче везује управо
за материјалност куће, са жељом да, ако ништа друго, макар
проживи живот у удобности, пошто би јој девер то и омогу
ћио. Ова два снажна порива настављају да се боре у њој чак
и пошто је наизглед одабрала један пут и одлучила да прева
ри мужа и приклони се деверу. Већ у следећем тренутку, она
поново жели да се ослободи стиска куће над њом – поново
се осећа ужаснута, пристиснута стварима као да је и сама
постала део њих. Ништа што она уради не прави никакву
разлику, као да је већ мртва, као да је она заиста само један
од мртвих предмета који пасивно леже по кући.
Битно је напоменути да је ова Дафинина визура саме се
бе великим делом полази од Вукове тачке гледишта. Њено
скретање ка материјализму поклопило се са јављањем му
жевљеве незаинтересованости према њој. Дафини тешко
пада стална селидба, као и сиромаштво у ком борави. Блато
које окружује Аранђелов дом њу саму гуши. Дафина непре
кидно премерава своју вредност према томе колико вреди у
очима двојице браће. Вуков однос према њој има много већи
значај, пошто његова незаинтересованост у њој буди готово
егзистенцијалистички страх.
Свакако да Дафина није ни једноставан, ни једнодимензио
налан лик као што такав није нико од карактера у Сеобама.
Ипак, мада пролази кроз животна искушења, Дафина никад
не мења свој укупни поглед на стварност, а то је, слично
као и код Аранђела, приступ помало грамзивог трговца. За
разлику од Аранђела, она до смрти то и остаје, мада је по
прељуби мучи и кајање. Њена префињено одиг рана и па
жљиво одлагана прељуба последица је трговања са Аран
ђелом у ком се надала што већој добити за себе. Насупрот
томе, оба брата пре краја романа доживљавају слом сопстве
них животних уверења, и долазе до закључка да су дота
дашње вредности које су уздизали високо, релативизоване,
и на крају, безначајне. Вук се разочарава у своју каријеру
ратника, и више није способан да пронађе у њој било ка
кав смисао, Аранђел на самом крају књиге престаје да буде
опседнут материјалним вредностима, и у коначном слому,
просипа златнике кроз прозор. На крају романа, оба брата
различитим путем долазе до истог сазнања о узалудности.
Никола Милошевић примећује да се: „Успешни и спретни
трговачки посленк Аранђел суочава (…) на свој особени на
чин са оном истом фундаменталном несагласношћу између
човекових вредностних захтева и света који тим захтевима
Дела Милоша Црњанског, том III, књига 8. Београд: Задужбина Милоша
Црњанског, Бигз, СКЗ; Lausanne: L’аgе d’Hommе, стр. 53.
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не одговара. (…) Понесен испрва једном чисто еротском на
клоношћу (…) Исакович постепено почиње да доживљава у
лику своје снахе ону исту носталгију за апсолутним са којим
се на други начин, из перспективе других искустава, суочио
и његов брат Вук.”24 За разлику од двојице браће, Дафина за
живота не стиже до тачке у којој би истински преиспитала
своје животне изборе, и Вукове етеричне отворене просторе
само наслућује док умирући крај прозора гледа у даљину.
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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.
Key words: Miloš Crnjanski, Migrations, Seobe, poetics of space,
daily life, closed spaces, home space, Serbian literature
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ПРЕДСТАВЕ СВАКОДНЕВИЦЕ
У РОМАНИМА ДОНА ДЕЛИЛА
Сажетак: Рад се бави некима од начина посредовања свакодне
вице и представа о свакодневици у романима савременог америч
ког писца Дона Делила, те средствима приказивања доживљаја
мистичних и латентних импликација свакодневних пракси и иску
става. Анализирају се прикази момената појачане пријемчивости
за сопствену и заједничку свакодневицу, фигуре доконог шетача
и дангубе као наративна и стилска средства, различити начини,
увек посредованог опажања и вредновања свакодневних окруже
ња у неколико Делилових романа односно, како се сам аутор изра
зио, „зрачење у свакодневици”, које се манифестује кроз преоби
ље значења, асоцијација и конотација свакодневних феномена, те
њихове мистичне, параноичне или мелодраматичне доживљаје.
Кључне речи: свакодневица у књижевности, Дон Делило (Don
DeLillo), докони шетач (flâneur), информациона презасићеност,
просторне и временске представе у књижевности

Приказујући одређене активности и телесне, просторне,
когнитивне, бихеjвиоралне и друге праксе као уобичајене
односно саморазумљиве и свакодневне за одређене групе и
типове људи, а одређена места и објекте као просторе ре
зервисане за упражњавање навика и извођење обичних, па и
крајње тривијалних радњи, књижевност активно доприноси
како кодификовању тако и разумевању и прихватању одре
ђених појава, искустава, осећања, образаца мишљења, реа
говања, понашања и поступања са собом, другим људима,
стварима и окружењима као свакодневних за мање или више
прецизно одређену друштвену или друштвено-психолошку
групу, класу или заједницу. Било да такве активности, поја
ве и стања, заједно са њиховим окружењима, подр(а)жава
односно реконструише да би их идеализовала, популаризо
вала, репродуковала и одржала као пожељне моделе свако
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дневног битисања, или да би на њих, као на свакодневицу
обесправљених и маргинализованих, скренула пажњу, или
да их критикује, карикира, раскринкава, подвргава иронији
или сатири, књижевност доприноси и начину на који се то
свакодневно вреднује и доживљава. „Њен однос према сва
кодневици често је парадоксалан”, примећује, доста паушал
но Рита Фелски (RitaFelski)1 у свом покушају да дефинише
сам појам свакодневице, при чему, по њој, тај парадокс про
истиче из истовремености тежње да се свакодневица очува
и порекне. Када је „страствено заинтересована за обично”,
књижевност га онеобичава, увеличава попут микроско
па, раскрива и на тај начин трансцендира. Таквим ставом
се, међутим, превиђају како културно-историјске, стилске,
жанровске и индивидуалне разлике у приступу и књижев
но-уметничкој обради свакодневица, тако и потенцијал књи
жевности да кроз представе неких/нечијих свакодневица и о
свакодневици делује и у и на свакодневицу. Узимајући у об
зир дело аутора који изнова и изнова тематизује свакодневне
и на свакодневицу усмерене ефекте медијски произведених
односно телевизијских, филмских, рекламних, књижевно
популарних, али и других, критичких и теоријских предста
ва о свакодневици, колико и обавезу уметника да актуелне
свакодневице сагледава и представља у ширим друштвенополитичким и идеолошким контекстима, можемо да уочимо
до које мере се сама свакодневица утопила што у несвесно
и постепено усвојене, што у наметнуте, али увек вредносно
обојене представе о њој.
Амерички писац Дон Делило (Don DeLillo) свакако спада у
ауторе који су „страствено заинтересовани за свакодневи
цу”, у смислу да је у фокусу његових приповести, без обзира
на жанровске, композиционе, тематске и друге разлике из
међу његових дела, управо мноштвеност, многообличност,
многозначност и разнородност активности и доживљаја
односно афеката који чине или образују свакодневицу као
поље непрестаних идентификација и субјективација. Његов
захват у свакодневицу – тачније свакодневице – врло је ши
рок, и у смислу опсега свакодневних пракси, гестова, нави
ка, обичаја и феномена који се кроз приповести евоцирају
или реконструишу, и у смислу опсега друштвених слојева,
професија, узраста, животних стилова чију свакодневицу
ликови (и безбројни „статисти”) репрезентују, и у смислу
временског опсега које Делилови романи заједнички опису
ју, дајући особени увид у историју америчких свакодневица
1 Felski, R. The Invention of Everyday Life, in: Doing Time: Feminist The
ory and Postmodern Culture, (2000), New York and London: New York
University Press, pp. 77–98.
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од средине двадесетог века до данас. Стога се кроз његов
опус могу следити линије приказа и тумачења начина на
које се у свакодневном животу одражавају и размножавају
узастопне и конкурентне идеологије и политике идентитета.
Могу се уочити низови представа конвергентних социјалнопсихолошких, епистемолошких и онтолошких ефеката све
присуства разноразних „инстант” технологија и медија, те
потпуног продора уз помоћ њих произведених „слика” у
свест и непосредну физичку реалност; убрзаног развоја на
оружања, нарочито нуклеарног, а са њим и претњи од тотал
ног уништења; затим, опште усмерености капиталистичке
производње ка убрзавању производних процеса и иноваци
ја, а самим тим и ка производњи отпада; перманентне кри
зе (било чега) која, како то образлаже Френк Кермод (Frank
Kermode), подразумева да се оно иминентно – блиско, насту
пајуће, надолазеће – доживљава као иманентно, инхерентно
садашњем тренутку, не као могућност или клица, него као
већ реализовано;2 и многих других. У наставку ће, међутим,
бити речи о начинима „увођења” односно посредовања тим
феноменима (пре)обликоване свакодневице у романе као о
моделима успостављања односа према њој.
У књижевности су, а пре свега у роману, чији је „успон”,
по Вату (Ian Watt), омогућило смештање фикције у окриље
свакодневних искустава реалности тадашњих „обичних”
читалаца,3 мање или више опсежни, прецизни или суге
стивни описи свакодневних окружења и активности одавно
присутни, али са различитим функцијама и циљевима: код
Делила је врло често реч о приказивању самог опажајног
чина, који из тока дешавања извлачи и привремено издваја
одређене, ни по чему узбудљиве или изузетне, напротив, у
датом контексту крајње обичне сцене, разлажући их и рас
тежући време њиховог трајања. Некада је реч о изненадним,
на случајним и привременим односима или импулсивним
реакцијама заснованим увидима – представљеним као до
гађаји у свести и дискурсу ликова – у имплицитна, тајна,
час мистична, час манипулативна и застрашујућа, могућа,
тек наслућена значења свакодневних призора и/или звукова,
ствари, гестова итд., а некада о наративним, композиционим
и стилским поступцима који вишак значења, тачније узне
мирујуће иако неизвесно присуство тих других значења на
рубовима перцепције и артикулације читаоцу суптилно на
говештавају. Сводити све ове ретардације на једнообразне,
2 Kermode, F. (2000) The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction
with a New Epilogue, Oxford et al.: Oxford University Press, p. 25.
3 Watt, I. (2001) The Rise of the Novel, Berkeley and Los Angeles: University
of California Press, pp. 22, 26, 60.
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романтичарске „визионарске моменте”4 било би погрешно,
јер се овакав начин увођења другачијег, истовремено и згу
снутог и растегнутог времена опажања/посматрања у дота
дашњи ритам приповести изнова тематизује и драматизује
управо зато да би се истакла несводивост таквих момена
та и таквих доживљаја латентних, некада и опаких импли
кација, који свакодневицу пунктирају да би постали њен
саставни део.
Затеченост појавом, њеним визуелним, аудитивним, олфак
торним и/или тактилним квалитетом, честа је у Делиловим
романима, као и то да опажај не провоцира никакву физичку
(ре)акцију, изузев самосвести, ауторефлексије и саморазла
гања, што је један од начина на који се успоставља веза са
одређеним филмским техникама приказивања односно кон
струкције сцене, а нарочито са наслеђем филмског неореа
лизма: ликови у Делиловим романима више и чешће опажа
ју него што делају или реагују. Стога и за њих важи Деле
зова (Gilles Deleuze) констатација о филмовима Висконтија
(Luchino Visconti) или, Делилу иначе врло блиског и инспи
ративног Антонионија (Michelangelo Antonioni), да „[ч]исто
оптичка и звучна ситуација не прераста у акцију, као што ни
је ни уведена акцијом. Она нам омогућава да ухватимо, или
сама треба да ухвати, нешто неподношљиво, недопустиво.”5
Па ипак, акумулација оваквих интервала појачане пријем
чивости за неку свакодневну ситуацију, атмосферу, окруже
ње или ствар, током којих се задржавају ефемерне сензације
и призори који измичу, чији се детаљи на том „успореном
снимку”, у случајном, насумичном „кадру”, јасно уочавају и
истичу са оштрином која им придаје готово надреалан тон,
чини да њихово јављање постепено стиче карактер прогре
сије: нису ти свакодневни детаљи приказани, тачније, „зуми
рани”, само зарад „ефекта реалности”6 нити само у склопу
друштвене, психолошке или етичке карактеризације и мо
тивације, нису у функцији ни ликова ни фабуле. Напротив,
ликови су у функцији медија свакодневице, што се у роману
Боди артист,7 нарочито у његовом првом делу, реализује са
запањујућом минуциозношћу, у виду готово неподношљиво
напетог описа једног крајње обичног доручка брачног пара
4 Maltby, P. The Romantic Metaphysics of Don DeLillo, in: Don DeLillo, ed.
Bloom, H. (2003), Broomall: Chelsea House Publishers, pp. 51–70.
5 Delez, Ž. (2010) Slika-vreme, Beograd: Filmski centar Srbije, str. 21, 39.
6 Barthes, R. (1968) L’effet de reel, Communications 11, Paris: Centre natio
nal de la recherche scientifique, pp. 84-89. Доступно и на порталу Persée:
12. janvier 2019., https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1968_
num_11_1_1158.
7 DeLilo, D. (2005) Bodi artist, Beograd: Geopoetika, str. 7–35.

43

ВИОЛЕТА СТОЈМЕНОВИЋ
и њихове интензивне комуникације са укусима хране коју
једу, штампом коју читају, амбалажом коју додирују више
и чешће него што је то за обедовање неопходно, тако да се
међуљудски односи и интима супружника читаоцу преносе
кроз узајамне односе тих укуса, мириса, шумова и других,
осамостаљених сензација и самодовољних, готово пантоми
мичарских гестова.
Иако оваква врста истицања латентних могућности или
димензија свакодневице у истанчаној и пажљивој свести
има своју дугу и разгранату генеалогију у књижевно-умет
ничком и религиозно-филозофском наслеђу (разни правци
хришћанског мистицизма и зен, Китсова (John Keats) „не
гативна способност”, Бодлерова (Charles Baudelaire) „шума
симбола”, Џојсова (James Joyce) дефиниција појма јасноће
у уметности, тј. claritas, познатија као „епифанија”, надре
алистички „нађени предмети”, Сартрова (Jean-Paul Sartre)
„мучнина”, на пример, и мада појединачни примери прика
зивања ових катарзичних момената у свакодневици у Дели
ловим романима најчешће укључују и алузије и асоцијаци
је на те традиције, а онда и имплицитни дијалог са њима
постављен у савремене контексте, критичари су склони да
њихову учесталу појаву подведу под психопатолошки тер
мин шизофренија,8 позивајући се притом на Бодријара (Jean
Baudrillard) и, чешће, на Фредрика Џејмсона (Fredric Jame
son), који је шизофрену темпоралност – интензитет без тра
јања и распад временског тока на серију неповезаних сада
шњости без трагова прошлости или наговештаја будућно
сти, а самим тим и дисконтинуитет односно немогућност
идентитета – уврстио у карактеристике постмодернизма и
постмодернистичких естетских пракси.9 Код Делила несум
њиво постоје бројне сцене које и експлицитно упућују на
једну такву, имплозивну садашњост. На пример:
„Знаш шта стварно не мислим?ˮ, рекла је. „Не мислим да
могу да поднесем идеју сутра.ˮ […] „Ствар је у томе да не
могу да прихватим више времена од оног које је управо ов
де. Изабери праву реч, јер то је важно. Не место, то је реч

8 Muirhead, M. (2001) Deft Acceleration: The Occult Geometry of Time in
“White Noise”, Critique: Studies in Contemporary Fiction 42(4), Washing
ton: Heldref publications, pp. 402–415; Smethurst, P. (2000) The Postmodern
Chronotope: Reading Space and Time in Contemporary Novel, Amsterdam,
Atlanta: Rodopi, pp. 85–86; Wilcox, L. Baudrillard, DeLillo’s “White No
ise”, and the End of Heroic Narrative, in: Critical Essays on Don DeLillo,
eds. Ruppersberg, H. and Engles, T. (2000), New York: G. K. Hall & C., pp.
196–212.
9 Jameson, F. (2001) Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism
(10 ed.), Durham: Duke University Press, pp. 26–29.
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за лифт. Не ни канцеларија или заграда, то је превише уоп
штено и примењиво на све.ˮ
„Окружење.ˮ
„Хвала ти, Џек.ˮ[…]
„Плаши ме та ствар, то што су људи роботи. И окружење,
Џек, хвала ти.”10
У речима Пеми, једне од (анти)јунакиња у роману Играчи,
препознају се својеврсни поремећај у доживљају простора
и места и елементи агорафобије, с обзиром на њено разли
ковања лифта као места (затвореног, покретног, малог) од
хола као простора (застрашујуће неизмерног, апстрактног,
отвореног, непредвидивог и узнемирујућег).11 Превласт кон
цепције (динамичног, променљивог, порозног, еластичног и
флуидног) окружења у проксемици, тј. у начину опажања,
доживљавања и употребе простора, која се у роману мани
фестује и као рефлекс ергономије и организације радног и
пословног простора, подразумева и јачање тог новог типа
(само)свести – свести која се тешко разлучује од онога што
је у датом тренутку окружује, због чега је будућност, свако
темпорално трансцендирање живљеног момента, за њу не
замисливо (док прошлости, због готово потпуног одсуства
било каквог сећања на ранији живот, као да и нема). Та не
способност „искључивања”, о којој сведочи и мужевљев до
живљај прикључености на апарате који кодирају и дисеми
нирају берзанске податке, а у којима он препознаје кодиране
властите мисли, у вези је са јачањем осећаја индивидуалне
немоћи у свету и граду „који функционише на принципима
застрашивањаˮ, маниристички сумњичаве угрожености која
у сваку, и најобичнију ситуацију или ствар, уноси и „рефе
ренцу на прожимајући страхˮ,12 чему је потребна игра – сва
кодневно играње брачних и пријатељских улога, прељуба,
играње детектива, а онда и терористе – као противтежа.
Ескапистичко-терапијске функције „игара” на које се упу
ћује насловом овог романа произилазе управо из те уплете
ности у непосредно а све сложеније и непрозирније окру
жење, из потпуне ухваћености у невидљиве мреже таласа,
сигнала, одраза, готово опипљивих представа, информација
и у нематеријалне информације претворених ствари.
Међутим, у Делиловим романима у целини, заправо је реч о
тежњи да се свакодневица евоцира у својој мноштвености и
историчности, и као приватна и лична, и као заједничка тј.
10 DeLillo, D. (1989) Players, New York: Vintage, pp. 42–43.
11 Исто, стр. 24.
12 Исто, стр. 38.
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породична, друштвена, радна, градска, али и у свој својој
пластичности и сложености, па и хаотичности и расејано
сти; у својој неодвојивости од регулаторних, усмеравајућих,
хегемоних медијских и идеолошких представа, које је умно
гостручавају и посредују, те диктирају однос према њој; у
немогућности – упркос јакој потреби за тим – да се сведе на
један једноличан, али и заштитнички, смирујући или уте
шан ритам и циклусе понављања монотоних и аутоматских
радњи; да се тематизују контрадикције које се живе и са
влађују из дана у дан, укључујући и кризе идентитета као
свакодневна искуства и разне тактике и стратегије њиховог
превладавања. Један од могућих примера јесте и начин на
који се за приказивање свакодневице из различитих углова
Делило служи фигуром шетача, проистеклом из ликова и те
оријских концепција доколичара односно, како је изворан
назив овог типа – flâneur-а.13 То не значи да у Делиловим
романима заиста постоји лик који би се могао свести на овај
тип, већ да Делило реконтекстуализује одређене елементе
пракси које се за доконог шетача традиционално везују, те
да се поједини ликови повремено налазе и у улози тако ре
дефинисаног flâneur-а, који је, заправо, једна од наративних
стратегија. Делило користи топосе који су се, или се још
увек повезују са доколичарским начином опажања и кори
шћења заједничког или јавног простора, заснованим на по
дозривости према свакодневици и склоности ка „дешифро
вању” доба кроз физиономије, фасаде, излоге, кроз „улични
спектакл знакова у различитим појавним облицима”.14 Фи
гура flâneur-а незамислива је без фигура масе – flâneur се
појављује као, истовремено, анониман део аморфне уличне
масе и као њена супротност. Масе га и привлаче и одбијају;
он је „човек у гомили, а не човек гомиле”15 – неприметан,
13 Прегледа и расправа на тему модернистичког flâneur-а (и разлика/слич
ности између њега и дендија, туристе, уличног фотографа, фељтонисте,
потрошача, савременог „интернаута” итд.) има много, те се овде неће у
детаље понављати историја ове концепције и њених све бројнијих ва
ријанти. Видети: Gleber, A. (1999) The Аrt of Тaking a Walk: Flanerie,
Literature, and Film in Weim
 ar Culture, New Jersey: Princeton University
Press; Featherstone, M. (1998) The Flâneur, the City and Virtual Public Li
fe, Urban Studies 35(5-6), Thousand Oaks: Sage Publications, pp. 909–925;
Jenks, C. Watching Your Step: The History and Pratctice of the Flaneur, in:
Visual Culture, ed. Jenks, C. (1995), New York, London: Routledge, pp. 142–
160; Solnit, R. (2010) Lutalaštvo: istorija hodanja, Beograd: Geopoetika,
str. 199–201.
14 Gleber, A. nav. delo, str. 10–13.
15 Shaya, G. (2004) The Flâneur, the Badaud, and the Making of a Mass Public
in France, circa 1860–1910, American Historical Review 109(1), Washing
ton, DC: American Historical Association, pp. 41–77. Упоредити приповет
ку „Човек гомиле” у: Po, E. A. (2006) Sabrane priče i pesme, Beograd: Rad,
str. 343–347.
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неупадљив, чак и невидљив (што су, иначе, чести атрибути
ликова код Делила). Међутим, савремени уметници и тео
ретичари шетње су из деветнаестовековних доживљаја ме
трополе наследили не само фигуру flâneur-а већ, заправо,
опозицију flâneur – badaud (дангуба). „Flâneurа-а не треба
мешати са badaud-ом […] Flâneur је увек свој, док, напро
тив, индивидуалност badaud-а нестаје у маси, утапа се у
спољашњи свет, који га очарава и доводи до опијености и
екстазе. Тако badaud, под утицајем спектакла, постаје без
лично биће; он више није појединац: он је публика, он је
руља.”16 Једном речју, наивном badaud-у недостају „презрив
скептицизам” и „болесна гордост” самосвесног flâneur-а. У
овој опозицији лако се препознају како позиције између ко
јих осцилира већина Делилових приповедача и/или фокали
затора, а најочитије Карен у роману Мао II, тако и основе на
којима се гради контраст између ње (као badaud-а) и писца
Била (као flâneur-а), док у исто време лутају улицама градо
ва, Њујорка и Атине. „Понета сањаријама, страшћу, крот
ким ентузијазмом”, Карен, као „прави” badaud, „поседује
дозу простдушности која не искључује такт и утанчаност,
чак поезију […]”17 а која води њеном поистовећивању са го
милама које среће, било на улици, било у соби, путем екра
на, при чему се њен доживљај тих хибридних, истовремено
физичких и виртуелних простора и њихових садржаја пре
носи језиком чија их сликовитост и ритмичка организација
преображава у својеврсне песме у прози.18 Код Била, напро
тив, препуштање тренутним утисцима не води самозабора
ву и растварању свести у представу, па он и у највећој гужви
проналази простор за изолацију, „беспоштедну, несаломи
ву”.19 Другим речима, Делило користи предиспозиције од
носно деривате обају типова, како би описао опсег могућих
односа према свакодневном спектаклу.
Делилови ликови, дакле, утеловљују поједине аспекте ових
фигура, с њиховом импресионистичком позорношћу према
нијансама и неприметним менама истовремених утисака
и надреалистичким смислом за халуцинантно-фантазма
горичне димензије издвојених сензација,20 уз параноичну
16 Fournel, V. (1858) Ce qu’on voit dans les rues de Paris, Paris: Adolphe Del
hays, p. 263. Доступно путем Гугловог пројекта Књиге (Google books),
20. January 2014.; http://books.google.com/books?id=Kh0JAAAAQA
AJ&amp;oe=UTF-8.
17 Исто, стр. 264.
18 DeLillo, D. (1991) Mao II, New York et al.: Pinguin, pp. 32–34, 176–178,
188–192.
19 Исто, стр. 197.
20 О споју „импресионисте” и „надреалисте” у лику шетача говори Gleber,
A. nav. delo, str. 31.
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опсесију скривеним смислом обичног, која је нова. Калеид
 о
скопски токови мање или више извитоперених слика непо
везаних уличних призора који се смењују великом брзином,
какав, на пример, у роману Играчи ствара Лајлова перцеп
ција низа који образују пословне зграде, пијанци који се
рву око флаше и жена која виче у телефонским кабинама,21
типичан је начин на који се ова фигура користи као херме
неутичко односно средство „читања” градске свакодневице.
Притом Делило имплицитно указују на хомологију између
градског простора и свести која се и сама доживљава као
својеврсни простор. Тако се у споменутим Играчима „поно
вљивост” показује као кључна и заједничка карактеристика
понашања једног од „играча”, берзанског службеника Лај
ла, и градског простора какав му се открива током ноћних
шетњи по доковима Бруклина.22 Речју, фигура шетача је у
функцији приказа града, а веза међу њима се остварује пу
тем насумичног, бесциљног ходања и интензивног посма
трања, при чему се ове две неусмерене, несврховите актив
ности у урбаном простору представљају, истовремено, и као
посебан стил мишљења. Не удаљавајући се никада превише
од места (разметљиве и самодовољне) потрошње ствари и
слика, од места приказивања и конструисања животних сти
лова,23 Делилови приповедачи и фокализатори се крећу по
рубу, посматрајући та места са дистанце коју гради иронич
на и самосвесна, али и отуђена перцепција.24 Начин припо
ведања који следи такав начин кретања омогућава да се „у
то окружење унос[е] својства која не потичу из њега нити
из њега могу потицати”.25 Она су резултат прекомерне осе
тљивости, којој бескрајно мали детаљи и нијансе не измичу,
али и детективска проницљивост,26 која се у Делиловим ро
манима, услед сталног осећаја свеприсуства несазнатљивих

21 DeLillo, D. (1989) Players, p. 109–110. Иначе, калеидоскоп обдарен све
шћу је Бодлерова метафора за flâneur-а: Baudelaire, C. Le Peintre de la
vie moderne, 17. août 2009., 30. janvier 2014., http://fr.wikisource.org/wiki/
Le_Peintre_de_la_vie_moderne.
22 Delillo, D. nav. delo, str. 49.
23 Појава flâneur-а повезана је са наглим ширењем потрошачког друштва.
Више у: Featherstone, M. nav. delo, str. 914; Shaya, G. nav. delo, str. 10; Be
njamin, W. (1999) The Arcades Project, Cambridge, Massachusetts; London:
Harvard University Press, pp. 10, 21, 427.
24 Упоредити: „као да је [свугде] странац”. Featherstone, M. nav. delo,
str. 914.
25 Zimel, G. Stranac, u: Georg Zimel: 1858–2008, priredio Marinković D.
(2008), Novi Sad: Mediterran publishing, str. 154.
26 Детективском проницљивошћу шетача су обдарили По (Edgar Allan Poe)
и Валтер Бенјамин (Walter Benjamin). Видети: Po, Е. А. nav. delo, str. 347;
Benjamin, W. nav. delo, str. 441–442.
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облика контроле и моћи, развија до параноје.27 Међутим, за
разлику од Поовог приповедача, који из понашања „чове
ка гомиле” на крају ишчитава дубоко скривен, неизрецив
злочин, Делилови шетачи детектују не злочине појединаца,
већ једну притајену али свепрожимајућу склоност ка наси
љу и деструкцији, што се у споменутим Играчима испољава
у свом карикатуралном виду, док јунак компулзивно прави
своје „менталне забелешке” тј. меморише најбаналније де
таље, играјући се сведока који идентификује осумњиченог у
лику сваког анонимног пролазника или сапутника у јавном
превозу, и пратећи сопствене гестове и мимику, као да су
туђи.28 Међутим, та иста својства омогућавају и да се уз по
моћ ове фигуре креира естетска односно естетизована дис
танца од безобличности, неухватљиве динамике и ефемер
ности свакодневног живота, те да се парадоксална страност
обичног покаже у другачијем виду.
„Навала ствари, врлудавих призора, помешаног кочоперења
авеније, бучних излога, накита простртог по тротоару, ду
боког тока одраза, глава које плутају у прозорима, кула ко
је се разливају по вратима таксија, треперавих и издужених
тела, све је то Билу било интересантно због начина на који
је заустављало сваки коментар, на који је просто навирало,
масивно, као твог првог дана у Џалалабаду, навирало и по
стојало. Ништа ти не казује шта би о свему томе требало да
мислиш.”29
Овај опис преламања и преливања облика, сем што нали
кује и кубистичкој слици простора конструисаној уз помоћ
симултаног приказа сукцесивних утисака из различитих
перспектива,30 колико и футуристичкој мешавини облика у
покрету, која овде укључује и збрку и симултаност другог
и трећег лица, тј. доживљеног говора и унутрашњег моно
лога, у којем се сопство апострофира као други, самим тим
и као читалац, у слику града уноси узнемирујући, управо
радикално страни и надасве аутодеструктивни елеменат, јер
27 Паранојом као културним, а не психопатолошким феноменом, и њеним
манифестацијама у Делиловим романима бави се: O’Donnell, P. (2000)
Latent Destinies: Cultural Paranoia and Contemporary U.S. Narrative, Lon
don, Durham: Duke University Press. Видети и: Knight, P. Everything is
Connected: Underworld’s Secret History of Paranoia, in: Critical Essays on
Don DeLillo, ed. Ruppensburg, H. M. and Engels, T. (2000), New York: G.
K. Hall, pp. 283–301.
28 DeLillo, D. (1989) Players, New York: Vintage, pp. 38, 45.
29 DeLillo, D. (1991) Mao II, New York et al.: Penguin, p. 94.
30 „Када мислим на градове у којима сам живео, видим огромне кубистич
ке слике”, каже раније у тексту писац Бил, фокализатор овог призора
(Исто, стр. 39) – и његов однос тј. његова самосвесна и самоиронична
дистанца од непосредне заједничке свакодневице јесу посредовани.
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се у и путем свести лика писца пореди са градом у Авга
нистану у којем у време приче (1989), после тек завршеног
совјетско-авганистанског, почиње грађански и верски рат.
Простор кроз који се шета истовремено је и физички и има
гинаран и, из романа у роман, све више виртуел ан и диги
талан, због све изразитијег продора ИК технологија и њихо
вих производа у материјалну стварност, па су топографија
и архитектура тог простора флуидне, производ сензација,
сећања, слободних асоцијација, прожимања официјелних и
неофицијелних значења и жеља. Када шетња визуелну по
трошњу простора и нагон за гледањем и посматрањем на
дилази изоштреношћу свих чула, оку се одузима примат
у грађењу слике простора.31 Тако, на пример, Бронзинијев
Бронкс у Подземљу више мирише и звучи, него што изгле
да; обухвата га и додирује са свих страна, као вода, његов
омиљени елемент, иако би се за њега могло рећи да је flâneur
против воље – његове шетње имају своје номиналне циљеве
(састанак са свештеником, одлазак у библиотеку, шишање
пријатеља и сл.) али делују као да је тумарање по улица
ма прави циљ и истинска сврха његовог кретања. „То вам
је једина уметност којом сам ја овладао, оче – шетање овим
улицама и упијање чулима свега што се свакодневно налази
на њима.”32 Почетком педесетих година двадесетог века, ко
рача улицама своје четврти из дана у дан, допуштајући да га
„шетња обаспе замешатељством звукова и покрета […] да се
гласови обрушавају и мириси шире на различите начине” јер
је, по њему, „ходање уметност”.33 Његово кретање читаоцу
посредује атмосферу имигрантског Бронкса, пијачну вреву,
кухињске мирисе који се у то време још увек несметано и
без срама шире улицом, влагу подрума, смрад испљувака,
разговоре пролазника, велики број уличних дечијих и дру
штвених игара, случајне сусрете и мноштво жаргона који су
се могли чути у том периоду, у географској и културној сре
дини из које и сам аутор потиче. Мотив сусрета је, притом, у
читавом Подземљу изузетно значајан због контраста између
делова романа који се одвијају у Бронксу, где су случајни
31 Делилово инсистирање на мирисима, звуцима и тактилним сензацијама
негира искључивост чула вида и погледа, што се често истиче као ди
ференцијална карактеристика ове фигуре (нпр. Gleber, A. нав. дело, стр.
13–14, 29–31, 137; Jenks, C. нав. дело, стр. 146), на основу Бодлера („Све
за очи, ништа за уши!”, како се узвикује у „Париском сну”) и његових
метафора flaneur-а као медиј(ум)а слика, тј. као „огледала”, „калеидо
скопа” и „сликара” (Baudlaire, C. нав. дело, стр. 57–66).
32 DeLilo, D. (2007) Podzemlje, Beograd: Geopoetika, str. 683. Упоредити и:
„Престанеш ли да ходаш, мртав си”; исто, стр. 238, или „Када преста
неш да ходаш, мислио је, готов си”; Исто, стр. 672.
33 Исто, стр. 671.
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и необавезни сусрети на улици могући и чести, и остатка
романа у којем су сви сусрети или уговорени или медијски
(путем новинских чланака о Клари и Марвину, на пример)
провоцирани и посредовани, што их чини мање стварним, а
више обликом туризма.
Поред тога, Бронзинијеве шетње посредују и специфичну
конфигурацију темпоралности, односно, специфичан међу
однос неколико типова односа према времену као услову и
оквиру квалитета доживљаја свакодневице и свакодневних
искустава: „очајничко ишчекивање” у којем се одвија Џор
џов живот, брзо живљење месара „у коме се нешто отима
ло да изађе напоље”, детињаста неодг оворност и немар оца
Паулуса према времену наспрам „[н]екакве силе” која самог
Бронзинија приморава на супротано, „изврдавање” времен
ског тока реверзибилним временом дечијих игара, време по
храњено у стварима, сажимање или скупљање времена које
само време са собом носи све док не постане „као време
у књигама”; омогућавајући да се осети телесно или физи
олошко време, време које производи сам човек као „стани
ца за дистрибуцију времена”.34 Шетње с почетка педесетих
година двадесетог века, док детектују симптоме нечег при
тајеног у свакодневним ритуалима појединаца, групица и
читаве заједнице, истовремено граде и један интерсубјекти
ван доживљај времена; оне с краја осамдесетих и почетка
деведесетих година двадесетог века откривају затвореност
сабијених и од заједничког одсечених приватних времена.
Уз помоћ фигуре шетача указује се, дакле, и на историју
друштвеног времена. С дуге стране, користећи Бронзиније
ве стазе и путање као једно од наративних средстава за при
казивање некадашње свакодневице Бронкса, Делило ствара
слику града који живи на улици и за улицу, да би се, чини
се несвесно, одупро притајеном бесу и насиљу. Оно, ипак,
избија у сценама туча и понижења између Ника – условно
речено, главног лика и јединог представљеног приповедача
овог протејског романа – и његових вршњака, и у парано
ји, коју репрезентује педагогија застрашивања и одржава
ња хладноратног страха какву практикује двојница Едгара
Хувера, сестра Едгар, чије компулзивно-опсесивно прање и
чишћење симболизују интернализован и на језик свакодне
вице преведен ужас од инфилтрације страног и другачијег.
С друге стране, шетња као негација „паноптичког” мапи
рања урбаног простора,35 које се скрива иза савремених
34 Исто, стр. 673, 677,678–679, 684, 238, 237, 240, 230, 239.
35 De Certeau, M. (1984) The Practice of Everyday Life, Berkely: University of
California Press, p. 94.
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архитектонских и урбанистичких решења каква су „куле”
или шопинг молови као самодовољни, микро-градови за
одређене економске слојеве друштва,36 никада не долази до
свеобухватне слике простора кроз који се креће па – зато
што његов поглед није у функцији „тотализујућег ока” и
фантазма о „моћи свепогледа”37 – шетач тај задати, испла
нирани лавиринт може да прекраја, али и да га доместифи
кује, крећући се кроз њега као кроз огромни ентеријер, као
да су улице истовремено и приватне собе и јавна позорни
ца.38 Међутим, у таквој склоност ка присвајању и прилаго
ђавању локалног не види се само отпор институционалним
облицима организације и контроле простора, већ и уверењу
у способност и моћ опсервације и контемплације да ствара
ју ред у хаотичности и расејаности крајње разнородних и
прекобројних чулних и нервних надражаја које свакодневно
искуство подразумева.39
Шетња је, такође, средство претварања простора у место
односно средство произвођења места као дела, аспекта или
облика простора у којем и са којим се живи, којем се при
пада и који се осећа као свој, а не као непријатељско или
резистентно окружење, или као апстрактан тј. геометријски
физички простор у којем је свако место само једна тачка
без својстава. Бронзини обликује свој свакодневни Бронкс.
Свака компонента тог места – екстеријери и ентеријери,
људи, предмети и стална интеракција међу њима – за њега
има емоционални, интелектуални, меморијални, афективан
значај и удео у самоспознаји. Притом, његова шетња пута
ње, пролазе, углове и друге просторне јединице тренутно
претвара у приватне споменике, јер уз њих везује личне
успомене.40 Међутим, и Бронзинијев осећај за место других
36 Реч је, наравно, о тзв. џентрификацији, на коју, на пример, у роману
Мао II, реагује фотографкиња Брита, својом тирадом против „чишћења”
простора од локалне боје и неугледних људи и објеката истовремено, од
„хаоса понад кровова”; DeLillo, D. Mao II, рp. 88, 39.
37 De Certeau, M. nav. delo, str. 92.
38 Benjamin, W. nav. delo, str. 422.
39 Првобитне журналистичке и фељтонистичке варијанте посматрача-лу
талице подразумевају управо ту моћ аутора да својим опаскама и, нада
све, генерализацијама, унесе ред у хаос и конфузију, да објасни и изведе
закључке и поуке. Видети: Werner, J. V. (2004) American Flaneur: The
Cosmic Physiognomy of Edgar Allan Poe, New York, London: Routledge,
p. 6.
40 За разлику од окружења које нема историјску димензију, место је немо
гуће без памћења и сећања, како у њиховом чисто психолошком, тако и
у материјалном односно телесном, физиолошком виду. Видети: Casey,
E. S. (1997) The Fate of Place: A Philosophical History, Berkley, Los Ange
les: University of California Press, pp. XIII, 231, 238, 240; Malpas, J. (2007)
Place and Experience: A Philosophical Topography, Cambridge: Cambridge
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приказаних становника тог дела Њујорка укључује и ди
јалектику ужитака и нелагоде, прожимања и одбијања на
релацији сопство-место. Напетост која прати однос човека
према простору у којем и са којим живи контраст је равно
душности која прати Ников однос према безличној и без
укусној правилности, безбедности и сређености улица „из
снова о западу”41 у којима Ник у времену приповедања, а
то је већ сам крај миленијума, живи. Ипак, то што Брон
зини није једини фокализатор шестог дела романа, посве
ћеног изгубљеној свакодневици једне имигрантске четврти
у светској метрополи, као и то што се уз друге персоналне
тачке гледишта у форми унутрашњег монолога или дожи
вљеног говора, које све заједно образују вишегласну струк
туру поглавља, слика Бронкса с почетка педесетих година
двадесетог века гради и уз помоћ једне свевидеће, мада не и
свезнајуће, неутеловљене, помало шпијунске свести, пока
зује да се место и осећај за место не могу конструисати као
искључиво приватне, индивидуалне и субјективне категори
је, већ само као интерперсоналне и интерсубјективне. Стога
две „фазе” Бронзинија у Подземљу (с почетка педесетих и
с краја осамдесетих година двадесетог века) нису противу
речне, нити су само у функцији контрастирања биолошки
зрелог доба и старости: Бронзинијева сиротињска старост
у помало запуштеном дому, крај дементне сестре, окружена
и угрожена насиљем, болестима и пустошењем, заправо је
слика судбине места као идентитетске категорије и свако
дневице базиране на непрекидном осећају за место.
С друге стране, повучена рок-звезда Баки, приповедач и ју
нак романа Улица Великог Џонса (Great Jones Street), преу
зима улогу која приказује критички потенцијал ове праксе с
оне стране пуког сензационализма – залажење у „мрачне”,
„опасне” и „прљаве”, полускривене делове града којима ше
тач по свом социјалном положају не припада и где је њего
во тумарање, попут инверзије пикарске авантуре, средство
приказивања оних слојева друштва с којима он, иначе, не
ма и не може да има непосредног додира. Америчком сну,
који је, књижевноисторијском терминологијом речено, пи
карски, тј. сан о умешном и лукавом успону на друштвеној
летвици, шетач супротставља искуства својевољног спуста

University Press, pp. 7–9; Ože, M. (2005) Nemesta: uvod u antropologiju
nadmodernosti, Beograd: Biblioteka XX vek, str. 58. С обзиром на то, осе
ћај места или осећај за место, па и одсуство тог осећаја, о чему гово
ри Едвард Релф, један је од кључних елемената свакодневице. Видети:
Relph, E. (1976) Place and Placelessness, London: Pion Ltd., pp. 63–78.
41 DeLilo, D. Podzemlje, str. 92.
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или пада.42 Слике измучених и/или оштећених тела (крезу
би продавац јабука, жена у колицима и други) у последњем
одељку овог романа довршавају и остварују халуциногене
утиске о органима без тела и сунђерастом телу без органа,
који су чинили важан део Бакијеве дотадашње приповести.
Кроз њих се провлаче повици, псовке, бласфемична набра
јања: онемели музичар и певач проналази и преузима глас
улице, глас „људи и жена који за собом не остављају траг,
оних чији мир зависи од тога да вичу све гласније и гла
сније”.43 Социјални слојеви градског становништва се кроз
Бакијеве слике и реторичке обрте показују као геолошки и
археолошки слојеви Земље и цивилизације, чиме се откри
ва упорно присуство и међусобна испреплетаност разних
одбачених, привидно ишчезлих прошлости, оних чији су
амблеми куга и венеричне болести, тако да читав одељак
романа делује као да је у питању научно-фантастично путо
вање у прошлост, а не приказ шетње кроз оближњу четврт
у садашњости приповести. Чини се да део града кроз који
Баки лута, „заносећи се”44, није са-времен самом себи тј. да
је само време, по чувеним Хамлетовим речима, ишчашено
или разглобљено (чин I, сцена V) – оваква „анатомија” вре
мена одговара већ споменутим сликама раскомаданог тела,
односно, органа без обједињујућег тела. Стога време које
Баки открива истражујући свакодневицу оближње „тран
зитне популације”,45 а с оне стране своје дотадашње перма
нентне, атомизиране садашњости, подразумева упорно, не
савладиво присуство дисконтинуираних фрагмената разних
прошлости.
Речју, видљиви или невидљиви шетач постаје медијум
оглашавања самог града. Захваљујући овом другом (недра
матизованом, тј. невидљивом, безличном шетачу) припо
ведање постаје сродно репортажном или аматерском, им
42 О „силазној мобилности” шетача више у: Jenks, C. nav. delo, str. 153.
43 DeLillo, D. (1973) Great Jones Street, New York: Penguin, p. 263. По томе
што је и приповедач у првом лицу, Баки је најближи традиционалној
концепцији flâneur-а, по којој је докона шетња текстуално продуктивна.
Видети: Glber, A. нав. дело, стр. VIII, 5; Werner, J. V, нав. дело, стр. 16,
као „текст уз слику”; Benjamin, W. нав. дело, стр. 419.
44 Деборова (Guy Debord) „револуција свакодневног живота”, чији одјеци
су и иначе присутни у Делиловим, нарочито раним романима, подразу
мевала је и праксу „заношења”, „застрањивања”, „скретања с пута” од
носно проласка (dérive) – „лудичко-конструктивно понашање” као сред
ство мапирања „психогеографског рељефа градова”, тј. амбијенталних,
а не урбанистичких или административних градских јединица, засно
ваних на функционалној, економској и идеолошкој сегрегацији просто
ра, али и кретања. Видети: Дебор, Г. Е. (2011) Теорија проласка, Градац
164–166, Чачак: Дом културе и Уметничко друштво Градац, стр. 53–57.
45 DeLillo, D. Great Jones Street, p. 265.
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провизованом начину коришћења покретне камере, наро
чито оном чији је циљ да „ухвати” појаве које су у својој
краткотрајности и сићушности иначе неухватљиве, али и
да их повеже. Као што за доконог шетача све може постати
предметом пуне пажње, јер му је сваки призор због нечег
интересантан и јер никакви циљеви, намере или дестинаци
је не усмеравају и не ограничавају путању његових кретања
и посматрања, тако и Делилова приповест често кривуда,
мења правац и смер, застаје и захвата узгредно, уводећи у
приповедни ток „раскрснице”, „ћорсокаке” и „скретања”,
захтевајући стално преусмеравање пажње и стварајући ути
сак несавладивог преобиља значења односно могућих пра
ваца тумачења, изазивајући интерпретативну неодлучност.
Због тих амбијенталних детаља приповести у целини поста
ју испрекидане, чиме се саопштава доживљај расцепкано
сти свакодневног живота, „стакато” артикулација времена и
њој одговарајућа испарцелисаност, али и информациона и
знаковна презасићеност простора. Делимични, али и про
вокативни или сугестивни, скицирани описи неим
 енова
них пролазника кроз свет романа укидају категорију пуких
статиста који треба само да „испуне” текстуални простор,
да би пренели утисак о густини или препуњености град
ског простора, скрећући пажњу на оне чије „приче висе у
времену, излишне, на свој начин савршене, незавршене”.46
Лик анонимне жене коју, на пример, у роману Вага (Libra)
ствара неауторизован (да ли аукторијалан или фокализо
ван?) опис њеног проласка кроз ресторан у којем наводни
Кенедијев атентатор Освалд има састанак као да је створила
нека ничије-свачија свест, свест коју производи неразмрсив
колоплет заједничких искустава, поп-културних феномена
и представа, пројекција страхова, жеља и снова.47 Овакви су
примери у Делиловим романима чести, тако да се, у случају
визуел изације наратива, може уочити пробијање позадине
у први план, дисторзија „дубинске” перспективе или, пак,
конфузија коју ствара препуњеност позадине. Узгредни де
таљи и ситнице једнако су истакнути као и традиционално
кључни делови и елементи наратива, они који доприносе
разумевању и/или развоју догађаја и ликова. Због тога се
помност с којом се успутне појаве посматрају и удубљеност
у призоре и доживљавају као противтежа и вид отпора фи
зиолошком и механичком регистровању знакова и стиму
луса, брзини, површности и бесомучној потрошњи ствари,
46 „Једна привлачна жена журно је ишла ка столу, са изразом срећне огор
чености који описује путовање кроз прометно гунђање и личне снове до
неког острва благодатног мира.” DeLillo, D. (1991) Libra, New York et al.:
Penguin, p. 182.
47 Исто, стр. 56.
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простора, времена и представа, колико и као мистична, па
раноична, или мелодраматична несразмера између знака и
значења, појаве и реакције на њу. Стога, и у вези са Дели
ловим романима можемо, следећи Леклера (Tom LeClair),
говорити о уметности ексцеса (и у смислу испада у пона
шању и у смислу квантитативне претераности, прекомерно
сти) – приказујући ексцесе моћи и силе, ексцесивни романи
и сами су ексцесивни.48 Ексцес је овде синоним за инфор
мационо преоптерећење или загушење, које, као одлучују
ће свакодневно искуство, Делило са нивоа информација о
свету дела преноси на ниво (интер)субјективних доживљаја
ситница и могућих, латентних или жељених значења банал
них ситуација унутар тог света, и назад, сугеришући како у
тој (пре)оптерећености комплементарним и конкурентним
значењима, због недогледне множине испреплетаних али
и језички нефиксираних, тешко одредивих а наметљивих
импликација, конотација, асоцијација, пројекција које се у
њу непрестано уносе или из ње, такорећи, исијавају, свако
дневица бива, истовремено, и мистична и претећа односно,
како се сам Делило изразио, зрачећа. „Назвао бих то сми
слом за значај свакодневног живота и обичних тренутака. У
Белом шуму сам, нарочито, покушавао да откријем својевр
сно зрачење у свакодневици. Понекад је то зрачење готово
застрашујуће. Други пут може бити готово свето. Да ли је
заиста 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
space and time in literature, flânerie, informational overload
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МОЖЕ ЛИ СИЈЕСТА ДА
ОПСТАНЕ У XXI ВЕКУ
¿NOS ECHAMOS UNA SIESTECITA?
Сажетак: Овај рад бави се својственим феноменом хиспанске сва
кодневице, обичајем поподневног предаха који је познат широм
света као сијеста. Етимологија шпанске речи „sies ta” нас води
до латинског израза „sexta [hora]” (шести [сат]) а обичај сије
сте потиче из Правила Светог Бенедикта који прописује правило
одмора после шестог сата („sexta hora”), што представља подне
према данашњем рачунању времена. Будући да сијеста предста
вља један од најуп ечатљивијих обичаја у Шпанији, постављамо
питање да ли, као последица убрзаног начина живота, ова тра
диција изумире у Шпанији. Из перспективе интеркултуралности
интересује нас да ли обичај обављања сијесте представља сте
реотип и да ли је овај шпански обичај и даље присутан у настави
шпанског као страног језика. Полазећи од претпоставке да се си
јеста обрађује у оквиру лекције у којој се уводе сати као наставна
јединица и обрађује свакодневна рутина, анализирамо уџбенике за
шпански као страни језик за ниво А1.
Кључне речи: традиција, свакодневица, сијеста, обичај, стерео
тип, интеркултуралност

Увод1
La siesta hay que hacerla con pijama, Padrenuestro y orinal.
Camilo José Cela2
1 Овај рад је настао у оквиру пројекта МНПТР Републике Србије бр.
178002 Језици и културе у времену и простору.
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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Имајући на уму чињеницу да човек никада није био у оволи
кој журби као данас, у овом раду бавимо се свакодневицом
у хиспанском свету и једним њеним феноменом. Наиме, на
Иберијском полуострву и у Латинској Америци већина ста
новника има обичај да дрема након ручка. Не дремају ду
же од пола сата и никако то не чине у кревету наводи се у
лекцији о сијести у уџбенику Bitácora.3 Овај обичај спава
ња поподневне дремке познат је широм света као сијеста
(шп. siesta). Сијеста представља једну од најукорењенијих
традиција у Шпанији и део њеног идентитета, попут фла
менка. Постављамо питање да ли као последица убрзаног
начина модерног живота, ова традиција у Шпанији изуми
ре. Из перспективе интеркултуралности интересује нас да
ли традиција сијесте представља стереотип и да ли је овај
шпански обичај и даље присутан у настави шпанског као
страног језика. Полазећи од претпоставке да се обичај спа
вања сијесте обрађује у оквиру лекције у којој се уводе сати
као наставна јединица и обрађује свакодневна рутина, ана
лизирамо уџбенике за шпански као страни језик за ниво А1
према Европском референтном оквиру за живе језике.
Порекло сијесте води из Правила Светог Бенедикта4, погла
вље XLVIII, одељак 5: Свагдашњи ручни рад у коме Свети
Бенедикт прописује правило одмора после шестог часа (лат.
sexta [hora]), што обухвата период између 12 и 15 часова по
римском мерењу времена. У то време монаси након обеда
треба да предахну у својим постељама како би се окрепили
за остатак дана.

Правило Светог Бенедикта
У Средњем веку ритам живота је био одређен манастирским
начином мерења времена. Свети Бенедикт (Sancti Benedicti,
Италија, 480–543), који се сматра оцем западног монаштва,
осмислио је строг распоред за своје монахе, а сате је имено
вао према молитвама. У складу са својим мотом „Ora et la
bora!”5, Свети Бенедикт је у Правилу установио смернице за
своје монахе према седам молитви којима су Бенедиктинци
славили Господа. Дан је почињао јутарњом молитвом. Прва
молитва била је пре зоре, потом би следила молитва у зо
ру. Следиле су, затим, молитве: prima у шест часова, tertia

de-pijama-padrenuestro-y-orinal-1.html, приступ 02. 03. 2019.
3 Garmendia, A. et al. (2011) Bitácora 1. Libro del alumno, Barcelona:
Difusión, p. 67.
4 Regula Sancti Benedicti. http://www.scourmont.be/scriptorium/rb/lat/ch48.
htm
5 Моли и ради!

60

САЊА М. МЕСАРОВИЋ и КСЕНИЈА ШУЛОВИЋ
у девет часова, sexta у дванаест часова и nona у петнаест
часова. Били су то такозвани мали сати6.
Правило Светог Бенедикта, које обухвата LXXIII поглавља,
првобитно је примењивано у манастиру Монте Касино који
је био удаљен од Рима 130 км. Касније су га прихватили сви
манастири Бенедиктинског реда. Када је реч о сну, Свети
Бенедикт је установио правило од шест до осам сати непре
кидног сна дневно уз обичај спавања сијесте у летње доба.
Будући да рад захтева обавезан одмор, Правило укључује
одељак са прописаним временом за мировање и одмор. Реч
је о XLVIII поглављу Правила: Свагдањи ручни рад7 5. оде
љак где наводи следеће:
Post sextam autem surgentes a mensa pausent in lecta sua
cum omni silentio, aut forte qui voluer it legere sibi sic legat
ut alium non inquie tet.8
[Послије шестог часа, када устану од стола у пуној тиши
ни почивају на својим постељама. Ако тко можда жели што
читати сам за себе, нека чита тако да не смета другоме]9.
Из овога се може закључити да је Свети Бенедикт настојао
да његови монаси очувају своја тела у здравом стању тако
што ће довољно јести и спавати.

Sexta hora
У делу Tesoro de la lengua castellana, из 1611. године, Ко
варубијас (Covarrubias) наводи да је сијеста временски пе
риод између поднева и два сата после подне. Глагол сestear
значи одмарати у заклону шестог сата односно у подне10.
Етимологија речи sies ta води нас до латинског израза sexta
hora (шести сат) којим су Римљани означавали подне. Пре
ма њиховом мерењу дан је трајао дванаест сати, од шест до
осамнаест часова а исто толико и ноћ, од осамнаест до шест
часова. Будући да је шести сат, односно подне, на Медите
рану најтоплије доба дана, људи су морали да се склоне са
врућине, предахну од посла, поврате енергију за остатак да
на и одремају након обеда.

6 Horae minores.
7 De opera manum cotidianа.
8 Regulae Sancti Benedicti. XLVII: De opera manum cotidian a,http://www.
scourmont.be/scriptorium/rb/lat/ch48.htm приступ 02. 03. 2019.
9 Правило Светог Бенедикта, http://benediktinke-zadar.com/benediktinci/hr
vatska/pravilo-sv.-benedikta, стр. 59; приступ 02. 03. 2019.
10 Soca, R. (2013) La fascinante historia de la palabras, Colombia: Rey
Naranjo Editores, p. 528.
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Глагол sextear, односно израз guardar la sexta, у вулгарном
латинском усвојен је као sestear, а коришћен је израз guardar
la sies ta11. Именица sies ta се у савременом шпанском језику
најчешће употребљава у следећим колокацијама:

Dormir la sies ta
(1) Desde las tres y media hasta las cinco duermo la siesta12.
(2) ¿Crees que es una buena costumbre dormir la siesta? ¿Por
qué?13

Echar(se) la sies ta/sies tecita
(3) Por la tarde, me echo la siesta, estudio un rato y por la noc
he, muchas veces, voy con mis amigos al teatro.14
(4) Y, además, luego, me da tiempo de echar una siestecita
delante de la tele.15

Tomar(se) una sies ta/sies tecita
(5) ¿Hay algo malo en tomar una siestecita durante el día?16
(6) ¿Qué persona que trabajara en una fábrica o en una oficina
o atendiera un comercio iba a tener la posibilidad de parar la
actividad y tomarse una siestita?17

Hacer sies ta
(7) ¿La siesta se hace por la noche?18
Према речнику Марије Молинер (María Moliner):
- sestear значи терати стоку у заклон од сунца за време
најтоплијег дела дана19;

11 Šulović, K. and Maričić, S. La siesta or sexta hora, in: Academic days of Ti
mişoara: Language Education Today, ed. Rata, G. (2011), Cambridge Scho
lars Publishing: Newcastle upon Tyne, p. 165.
12 VV.AA. (2017) Campus sur A1-B1, Barcelona: Difusión, p. 51.
13 Garmendia, A. et al. (2011) Bitácora 1, Libro del alumno, Barcelona:
Difusión, p. 68.
14 VV.AA. (2002) Prisma A1 comienza, Libro del alumno, Madrid: Editorial
Edinumen, p. 72.
15 Corpas, J. et al. (2005) Aula internacional 1, Barcelona: Difusión, p. 64.
16 Аноним, (15. јануар 1995) Que tan necesario en tomar un siesta. El tiempo.
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-304397 приступ 02.
03. 2019.
17 Chauvin, S. Los beneficios de dormir una sies ta; http://www.mujeresdeem
presa.com/lifestyle/080301-beneficios-de-la-siesta.asp
18 VV.AA. нав. дело, стр. 70.
19 Moliner, M. (1979) Diccionario del uso del español. H-Z, Madrid: Gredos,
p. 1155.

62

САЊА М. МЕСАРОВИЋ и КСЕНИЈА ШУЛОВИЋ
- именица sies ta представља скраћеницу латинског израза
sexta hora што означава подне, а лети се односи на нај
топлији део дана после поднева; sies ta је кратка дремка
после ручка; звук или музика која се изводи у цркви током
поподнева20.
Марија Молинер у свом речнику бележи и израз sies ta del
carnero којим се означава врло кратка дремка пре ручка21.
Речник Шпанске краљевске академије именицу sies ta дефи
нише као сан после ручка; време намењено за одмор или
дремку после ручка; време после поднева када је врући
на најинтензивнија; музика која се у црквама свирала или
певала после подне22.
Шпанску реч sies ta преузели су и неки светски језици. У
француском језику проналазимо реч la sies te и израз fair e
la sies te, une petite sies te23. У италијанском језику такође се
користи именица la sièsta, односно израз fare la sièsta24, за
тим у енглеском језику sies ta25; to have/take a sies ta26, као и у
немачком die Sies ta; eine kurze Sies ta halten.27
Можемо да закључимо да сијеста представља једну од најуниверзалнијих шпанских речи и транскултурални обичај.

Сијеста – шпанска јога
Шпански нобеловац Камило Хосе Села (Camilo José Ce
la) назвао је сијесту шпанском јогом28. Она представља је
дан од најлепших шпанских обичаја који се лако прихвата
због чињенице да уноси осећање мирноће и смирености у
свакодневни ужурбани начин живота. Међутим, сијеста код
20 Исто, стр. 1162.
21 Исто.
22 Real Academia Española. (2001 [22ª edición]) Diccionario de la lengua
española, Madrid: Editorial Espasa Calpe, p. 2062.
23 Rey-Debove, J. and Rey, A. (2005) Le nouveau Petit Robert. Dictionnair e
alphabétique et analogique de la langue française, Paris: Dictionnaires Le
Robert, p. 2424.
24 Devoto, G. and Oli, G. C. (1988 [1971]) Dizionario della lingua italiana,
Firenze: Felize Le Monnier, p. 2213.
25 McIntosh, C. ed. (2013 [1995]) Cambridge Advanced Learner’s Dictionary.
Cambridge: Cambridge University Press, p. 1441.
26 Oxford Advanced Learners Dictionary (2000), New York: Oxford Univer
sity Press. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
siesta?q=siesta приступ 02. 03. 2019.
27 Duden Deutsches Universalwölerbuch (2003) Mannheim: Dudenverlag,
p. 1452.
28 Benito, C. (7. VII 2013) La siesta mudial. Hoy; https://www.hoy.
es/v/20130707/sociedad/siesta-mundial-20130707.html приступ 02. 03.
2019.
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туриста може да унесе пометњу чак и фрустрацију будући
да након ужурбаног преподнева, Шпанци у периоду између
14 часова и 17 часова затварају своје локале не би ли мало
предахнули и провели време са својим породицама знајући
да их чека подједнако напорно поподне. Обичај налаже да
се током сијесте не обављају посете нити телефонски разго
вори. Туристима се препоручује да ово доба дана искористе
за ручак у неком од ресторана, да прошетају мирним улица
ма града уколико им врућина не смета или пак да се и сами
препусте том шпанском обичају и открију чари сијесте.
Упркос популарности овог обичаја, уочава се недостатак
студија о сијести која у свету науке представља непознаницу,
тврди Роса Пераита (Rosa Peraita), специјалиста за пробле
ме сна29. Савремена наука поставља питање да ли је сијеста
заиста потребна. Одговор је потврдан, првенствено из физи
олошких разлога. Пре него што су откривене све добробити
сијесте за организам, овај обичај је повезиван са успореним,
лежерним начином живота, а особе које су га упражњавале
сматране су лењим и не нарочито продуктивним.
Данас се стручњаци слажу да традиција спавања сијесте има
везе са спуштањем крви из нервног система која се концен
трише у дигестивном тракту што изазива поспаност нарочи
то ако је напољу вруће. Scientific American наводи да склaпа
ње очију на кратко побољшава расположење и когнитивне
функције30.
Емилио Родригес Саес (Emilio Rodríguez Saez) из Опште
Болнице у Вигу наглашава да послеподневно спавање не
сме да траје дуже од тидесет минута31. Након тог периода
улазимо у циклус дубоког сна па се можемо пробудити са
главобољом или нерасположени. Научно је доказано да си
јеста у трајању од 20 од 30 минута повољно утиче на цело
купно здравствено стање, редукује стрес и побољшава пси
хомоторну способност. Додатни разлози због којих се си
јеста препоручује су побољшана концентрација, памћење,
креативност, бољи сан током ноћи.

29 Moreno, S. (18. VIII 2004) ¿Sies ta pesadilla o descanso? https://cuidateplus.
marca.com/enfermedades/2004/08/18/siesta-descanso-o-pesadilla-3364.
html приступ 03. 03. 2019.
30 Bueno Ballesteros, A. аnd Rubio Hancock, J. (5. IV 2016) Radiografía de la
siesta en España: rompemos tópicos. El Verne. https://verne.elpais.com/ver
ne/2016/04/05/articulo/1459866604_782462.html
31 Moreno, S. нав. дело.
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Међутим, према студији коју су спровели Fundadeps y
Asocama32, сијеста у Шпанији траје у просеку oкo један сат,
премда трећина испитаника дрема између 30 и 40 минута
што, како је утврђено, није препоручљиво.
Чињеница је да људи данас немају времена за сијесту бу
дући да већина не ради у близини својих домова те није у
могућности да обави ручак и сијесту у свом дому. За њих си
јеста представља луксуз који себи могу да приуште викен
дом. Данас, када ужурбаност и стрес утичу на стил живота
велике већине, неопходан је предах, кратко искључивање
из стварности, опуштање ума и окрепљење за остатак дана.
Препознавши значај сијесте, многа предузећа праве посе
бан простор за сијесту где њихови запослени могу слободно
да дремну или предахну.

Савремена сијеста
Сијеста обухвата део дана када сунце најјаче греје. Премда
у време ручка постоји пауза у трајању од два сата што јесте
дуже него у другим земљама, то свакако не значи да је сви
Шпанци користе за спавање. Не постоји велики број студија
о томе колики је проценат Шпанаца који упражњавају си
јесту. Према истраживању које је El País спровео 1998. го
дине 23,8% Шпанаца је практиковало сијесту33. Међутим,
једанаест година касније, 2009. године Фондација за образо
вање и здравље Клиничке болнице Сан Карлос – Фундадепс
(Fundación de Educación para la Salud del Hospital Clínico San
Carlos – Fundadeps) и Шпанско удружење произвођача ду
шека – Асокама (Asociación Española de la Cama – Asoca
ma) спроводе истраживање на узорку од 3000 испитаника на
основу кога добијају следеће податке34:
•

16,2% Шпанаца упражњава сијесту сваки дан;

•

22% само понекад дрема поподне;

•

3,2% Шпанаца само викендом практикује сијесту;

•

58,6% Шпанаца никада не спава после подне.

32 Fundación de Educación para la Salud del Hospital Clínico San Carlos (Fun
dadeps) y Asociación Española de la Cama (Asocama) (2009). Primer estu
dio sobre salud y descanso. http://cort.as/djl5, p. 29. приступ 03. 03. 2019.
33 Bueno Ballesteros, A. аnd Rubio Hancock, J. нав. дело.
34 Fundación de Educación para la Salud del Hospital Clínico San Carlos (Fun
dadeps) y Asociación Española de la Cama (Asocama), нав. дело, стр. 31.
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Према овој студији, када је реч о месту на којем се спава
сијеста, 72,2% испитаника упражњава сијесту на каучу док
27,8% спава у кревету.35
Даље, од свих шпанских покрајина, становници Мурси
је су највернији овој традицији (21,2%), а потом Арагонци
(21,1%). Овај обичај најмање практикују на северу Шпаније
у Баскији (12,2%) и Галисији (12,4%)36.
Подаци до којих смо дошли потврђују нашу хипотезу да
чињеница да сви Шпанци спавају сијесту представља
стереотип.
За шпанско радно време можемо рећи да јесте специфично,
будући да је због двократног радног времена већина рад
њи и занатлијских радионица затворена у време ручка, од
носно сијесте. Према чланку објављеном у The Washington
Post 2016. године, шпанска влада покреће иницијативу да
Шпанија усклади своје радно време са европским чиме би
се старински обичај сијесте угасио37.
Са друге стране, постоје иницијативе да се традиција сије
сте очува. На Фејсбуку је основана група чија је иницијати
ва да се сијеста прогласи културним добром. На Инстаграму
су активни хештегови #siesta са 1,6 милиона постова и #sie
statime са 170 хиљада постова.

Сијеста у настави шпанског 
као страног језика
Увођење стране културе у наставу страног језика је од вели
ке важности за оне који уче страни језик ради лакшег и бо
љег сналажења у ситуацијама које не би умели да протумаче
на основу својих предзнања38. Способност препознавања
стереотипа је неопходна за развој интеркултурне компетен
ције ученика страног језика, а у оквиру наставне јединице о
сијести можемо се бавити овом темом. У складу са претход
но наведеним подацима да тек 16% Шпанаца спава сијесту,
а из перспективе интеркултуралности, овај рад почива на
претпоставци да чињеница да сви Шпанци спавају сијесту
представља стереотип.

35 Исто, стр. 32.
36 Исто, стр. 31.
37 Bueno Ballesteros, A. аnd Rubio Hancock, J. нав. дело.
38 Маричић, С. и Морено Фернандес, М. (2015) Заступљеност стереотипа
о шпанском језику и култури у настави шпанског као страног језика у
Србији, Методички видици, бр. 6 /2015, стр. 97-115.
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Генерализацијом и поједностављивањима настају стереоти
пи које људи сматрају универзалним те их не преиспиту
ју. Стереотип представља уверење о одређеној друштвеној
групи или типу појединаца. У питању су генерализоване
и поједностављене идеје о одређеној групи, засноване на
претпоставци да њени припадници поседују одређене, само
њима својствене особине.
Стереотипи представљају неодвојив део језика и културе
једног друштва и могу бити позитивни и негативни. Када
говоримо о традицији сијесте, сматрамо да је стереотип
према коме сви Шпанци спавају сијесту позитиван будући
да промовише једну традицију која лагано изумире услед
захтева савременог начина живљења. Међутим, постављамо
питање да ли заиста сви који учимо шпански језик верујемо
да сваки Шпанац спава сијесту сваки дан. Употреба стере
отипа подразумева делимичну и површну слику једне кул
туре те сматрамо да је неопходно изучавати страну културу
из различитих перспектива и подучити ученике да развијају
критичко мишљење.
Прелазимо на анализу уџбеника за шпански као страни је
зик како бисмо утврдили да ли је овај обичај присутан у њи
ма и у којој мери. У складу са нашом претпоставком да се
обичај спавања сијесте обрађује у оквиру лекције када се
уводе сати као наставна јединица и обрађује свакодневна
рутина, анализирамо уџбенике за шпански као страни је
зик за ниво А1 према Заједничком европском референтном
оквиру за живе језике.
Грађу за ово истраживање представљају сви доступни уџ
беници за ниво А1 издавачких кућа Difusión из Барселоне и
Edinumen из Мадрида.
Анализом уџбеникâ за ниво А1 према Заједничком европ
ском референтном оквиру за живе језике, односно лекцијâ у
којима се обрађује свакодневна рутина и исказују сати екс
церпирани су примери у којима је употребљена реч сијеста.
Уочено је да је у свим уџбеницима представљено шпанско
радно време и свакодневна рутина али да се обичај сијесте
помиње у следећим уџбеницима:
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Prisma А139, Aula internacional 140, Club Prisma А141, Espacio
joven42, Bitácora 143. Bitácora 1. Nuev a edición44. Aula interna
cional 1. Nuev a edición45, Campus sur А1-B146.
Уџбеник Bitácora 1 посвећује читаву јединицу обичају си
јесте. Реч је о лекцији број 5 у старом издању уџбеника из
2011. године односно лекцији број 4 у новом издању уџбе
ника из 2016. године, под насловом Trabajar, comer y dormir.
Campus sur А1–B1 посвећује теми стереотипа лекцију број 3
у којој се као један од најучесталијих стереотипа о Шпанци
ма појављује уверење да сви Шпанци спавају сијесту.
(1) La gente cree que en España todo el mundo duerme la
siesta y que a todos los españoles les gustan las corridas de
toros47.
У уџбенику Espacio joven A1 наилазимо на пример где осо
ба из текста указује на то да његова породица не практикује
овај обичај:
(2) No dormimos la siesta porque también hacemos cosas por
la tarde: ellos trabajan y yo voy a clases de guitarra48.
Исто тако у уџбенику Aula internacional 1 имамо пример
старије особе која дрема испред телевизора пре поновног
одласка на посао.
(3)Y, además, luego, me da tiempo de echar una siestecita
delante de la tele49.

39 VV.AA. (2002) Prisma A1 comienza, Libro del alumno, Madrid: Editorial
Edinumen, p. 69-72; VV.AA. (2002) Prisma A1 comienza, Libro del profe
sor, Madrid: Editorial Edinumen, p. 70, 72.
40 Corpas, J. et al. (2005) Aula internacional 1, Barcelona: Difusión, p. 55, 64.
41 VV.AA. (2007) Club Prisma A1. Libro del alumno, Madrid: Editorial
Edinumen, p. 52.
42 VV.AA. (2011) Espacio joven A1. Libro del alumno, Madrid: Editorial
Edinumen, p. 78.
43 Garmendia, A. et al. (2011) Bitácora 1. Libro del alumno, Barcelona:
Difusión, pp. 65-75. Garmendia, A. et al. (2011) Bitácora 1. Cuad erno de
ejercicios, Barcelona: Difusión, pp. 57-58, p. 63.
44 Garmendia, A. et al. (2016) Bitácora 1. Nueva edición. Libro del alumno,
Barcelona: Difusión, 59-69; Garmendia, A. et al. (2016) Bitácora 1. Nuev a
edición. Cuad erno de ejercicios, Barcelona: Difusión.
45 Corpas, J. et al. (2014) Aula internacional 1. Nueva edición, Barcelona:
Difusión, pp. 79.
46 VV.AA. (2017) Campus sur A1-B1, Barcelona: Difusión, pp. 48-57.
47 Исто, стр. 48.
48 VV. AA. (2011) нав. дело, стр. 78.
49 Corpas, J. et al. (2005) нав. дело, стр. 64.
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Закључак
У овом раду бавиле смо се својственим обичајем који се
везује за свакодневицу у хиспанском свету. Реч је о обича
ју спавања поподневне дремке који је широм света познат
као сијеста (шп. sies ta). Шпански нобеловац Камило Хосе
Села назвао је сијесту шпанском јогом. Она представља је
дан од најлепших шпанских обичаја који се лако прихвата
због чињенице да уноси осећање мирноће и смирености у
свакодневни ужурбани начин живота.
Етимологија речи sies ta води нас до израза sexta [hora] (ше
сти [сат]) а обичај сијесте потиче из Правила Светог Бене
дикта у којем је прописано правило одмора после шестог
сата (sexta hora), што представља подне према данашњем
рачунању времена.
Шпанску именицу sies ta преузели су многи светски језици,
те можемо да закључимо да сијеста представља једну од на
јуниверзалнијих шпанских речи и транскултурални обичај.
Будући да сијеста представља једну од најукорењенијих
традиција у Шпанији, као и део њеног идентитета, поста
вљено је питање да ли, као последица убрзаног начина мо
дерног живота, ова традиција у Шпанији изумире. Такође
нас је интересовало да ли традиција сијесте представља сте
реотип и да ли је овај шпански обичај и даље присутан у
настави шпанског као страног језика. Стога смо, у складу са
полазном хипотезом да се обичај спавања сијесте обрађује
у оквиру лекције у којој се уводе сати као наставна једини
ца и обрађује свакодневна рутина, анализирале уџбенике за
шпански као страни језик за ниво А1. Анализа корпуса је
потврдила нашу хипотезу и показала да се обичај сијесте
обрађује у лекцији о исказивању времена и рутине. Међу
тим, уочено је да је у свим уџбеницима представљено шпан
ско специфично радно време као и свакодневна рутина али
да се обичај сијесте помиње у малом броју уџбеника. Реч је
о уџбеницима Prisma А1, Aula internacional 1, Club Prisma
А1, Espacio joven, Bitácora 1, Bitácora 1, Nueva edición. Aula
internacional 1, Nuev a edición и Campus sur А1-B1 издавач
ких кућа Difusión из Барселоне и Edinumen из Мадрида.
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CAN SIESTA SURVIVE IN XXI CENTURY?
¿NOS ECHAMOS UNA SIESTECITA?

Abstract
This article analyses a phenomenon in the Hispanic everyday life –
the custom of taking an after-lunch 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 sexta hora was used to denominate the noon as the warmest
part of the day. La siesta 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.
Key words: tradition, everyday life, siesta, custom, stereotype, inter
culturality
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СОЦИОК УЛТУРОЛОШКИ
ПОГЛЕД НА КАФУ У
ИТАЛИЈАНСКОЈ И СРПСКОЈ
СВАКОДНЕВИЦИ
Сажетак: Данас међу основне намирнице неопходне за живот чо
века убрајамо све више оних којима је намена искључиво уживање,
те се за њих толико везујемо да постају део нашег свакодневног
живота, препознатљив у култури и друштву који нас oкружују.
Тим намирницама припада кафа, напитак познат као „црно зла
то” који је морао да пређе дугачак пут кроз простор и време да би
се данас свакодневно налазио у нашим топлим шољицама. Кафа
је, међутим, много више од обичног напитка којим задовољавамо
наша чула мириса и окуса, она је временом постала прави социо
културолошки феномен, који је у различитим друштвима попри
мио специфичне одлике и обликовао норме понашања. У овом раду
представићемо значај и утицај кафе на културу савременог дру
штва у Италији и Србији, као и на формирање знатно различитих
обичаја и ритуала који прате испијање овог напитка. Циљ овог
рада је указивање на потенцијалне културолошке конфликте који
могу настати између припадника ових двеју народа услед различи
тог историјског развоја културе кафе који је довео до настанка
различитих обичаја.
Кључне речи: Италија, Србија, култура, друштво, кафа,
свакодневица
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Увод
Кафа је вековима синоним за уживање и инспирацију, при
сутна у бројним областима живота, од пословног, друштве
ног преко приватног и породичног, те представља феномен
зближавања препознатљив у готово свим крајевима света.
Испијање кафе је увек добар изговор за виђање са прија
тељима, дружење, размену мишљења и као таква део је
субкултуре која нас свакодневно окружује. Изузетно је це
њена и због тога што су јој од самог почетка конзумирања
приписивана разна позитивна физиолошка и лековита деј
ства, што је данас научно потврђено, те је уврштена у тзв.
функционалну храну1.
С обзиром на општу распрострањеност овог напитка тешко
је са сигурношћу говорити о томе ко ју је први открио, али
се сви слажу да је родна земља најцењеније кафе арабике
(Coffea Arabica) – Етиопија2 у којој и постоји истоим
 ена ре
гија Кафа (Kaffa). Током XV и XVI века кафа је из арапских
земаља пренета у Турску одакле је освојила Европу а потом
и друге континенте. У Европи су никла и прва јавна места за
испијање кафе, а као локација наводи се Константинопољ, у
којем је прва радња кафе отворена 14753, а прва кафеџиница
1554. године4.
Упркос арапском пореклу кафа је у очима Европљана црни
напитак из Османског (Турског) царства, што је оставило
трага у распрострањености именичке синтагме „турска ка
фа”, која подразумева читав низ правила и ритуала, те се
од 2013. године налази на Унесковој листи нематеријалне
баштине (Intangible World Heritage List)5. Кафа је још у доба
Сулејмана Величанственог (1494–1566) била институциона
лизована. Овај велики турски освајач имао је свог личног
кафеџију чије је задужење било да припреми кафу од нај
квалитетнијих зрна за султана, цео двор и званице, а њего
во радно место на двору је било стабилније и сигурније од

1 Dórea, J. G. and Da Costa, T. H. M. (2005) Is coffee a functional food?,
British Journal of Nutrition 93, Cambridge: Cambridge University Press,
pp. 778–779.
2 Milosavljević, Lj. i Jelić, S. (2001) Njeno veličanstvo kafa, Novi Sad: Izda
vačka agencija „Otkrića”, str. 11, 15; Ubbidiente, R. (2012) “Oro nero” – La
cultura del caffè in Italia: usi, costumi, teatro e letteratura, (Das) Diskrete
Tatenbuch, Berlin: Digitale Festschrift für Dieter Kattenbusch.
3 Ubbidiente, R. нав. дело.
4 Milosavljević, Lj. i Jelić, S. нав. дело, стр. 12.
5 United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization, “Turkish
coffe, culture and tradition”, 1. February 2019., https://ich.unesco.org/en/RL/
turkish-coffee-culture-and-tradition-00645
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места бројних министара6. У време његове владавине кафа
се пила било када (од јутра до мрака), било где (на двору,
у приватним кућама, у радњама, у двориштима џамија, на
улици – куповала се из покретних колица уличних продава
ца), у било ком добу (деца и одрасли) и више пута (нарочи
то у дуготрајним посетама, током којих се гостима нудила
друга, трећа кафа и тако редом)7. Као последица вишевеков
ног утицаја Османског царства на Србију током историје,
уз бројне друштвене контакте између ова два народа, многи
првобитни и аутентични турски обичаји везани за испијање
кафе се и данас практикују у Србији.

Развој културе кафе у Италији
Први кафеи у Европи ван Османског царства су се отва
рали у срединама које су имале успостављене контакте са
Турцима, углавном у трговачкој делатности. Такав контекст
проналазимо и приликом оснивања првог кафеа у Италији,
тачније у Венецији, која је била станиште немалом броју
турских трговаца, а захваљујући управо тој делатности и
моћној поморској флоти одржавала је честе и редовне кон
такте са Турцима. Централна Италија, а поготово Рим као
седиште папе, су традиционално остајали затворени за ино
вације које су пристизале из других крајева. То објашњава
зашто су Италијани, видевши муслимане како пију кафу
(уместо вина), тај црни напитак прогласили сатанским, што
је узело толико маха да је папа Климент VIII (1536–1605)
инсистирао да га проба како би проверио гласине. Након
што је окусио кафу закључио је да тако укусно пиће сигурно
не припада ђаволу, те ју је благословио8.
За разлику од Рима, Венеција је током свог најплоднијег
историјског периода била изузетно отворена ка Истоку и
њиховим културама, те не чуди податак да је управо овај
атрактиван град на води добио свој први кафе 1683. годи
не, у подножју палате Нове Прокуративе на тргу Светог
Марка9. Првобитно је то било само продајно место кафе, тј.
дућан кафе (bottega del caffè), да би касније настали прави
кафеи међу којима је најпознатији Caffè Florian (постоји од
1720. до данас)10. Поред аристократије и елите, у ово чувено
6 Ubbidiente, R. нав. дело.
7 Galli, М. (marzo 1907) Il caffè turco, La Lettura, nr. 3, рp. 241-245.
8 Ukers, W, H. All About Coffee. 2nd ed. New York: Burr Printing House, 1935,
p. 22; Silva, R. M. (2014) Il caffè come protagonista culturale nella storia
italiana, magistarska teza, Georgetown University, Washington, str. 15.
9 Ukers, W. H. нав. дело, стр. 23.
10 Ellis, M. (2004) The Coffee House: a Cultural History, London: Weidenfeld
& Nicolson, pp. 82-83.
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стециште интелектуалаца, књижевника и политичара, дола
зили су и обични грађани да разговарају и размењују ми
шљење. Повећавање броја градова, урбанизација и побољ
шање проходности путева имали су одлучујућу улогу у раз
воју италијанског друштва, чије су класе почеле да се све
више мешају. Како се ширила мода одласка у центар града,
тако су грађани све чешће свраћали у дућане кафе, који су
почели да повећавају свој простор, нудећи не само зрневља
већ и скуван напитак11.
У XVIII веку кафа у Италији већ постаје јасан социоло
шки феномен, о чему сведоче и први записи у италијанској
књижевности, у којој се по овом питању највише истакао
Карло Голдони (Carlo Goldoni, 1707–1793), реформатор ита
лијанске комедије (commedia dell’arte), пажљиви посматрач
и критичар венецијанског друштва. У бројним његовим ко
медијама се спомиње кафа: La vedova scaltra (Лукава удо
вица), L’uomo di mondo (Светски човек), Le femmine pun
tigliose (Тврдоглаве жене), La putta onorata (Почаствована
проститутка), La buona moglie (Добра жена), Il cavalier e e
la dama (Витез и дама), L’avvocato veneziano (Венецијан
ски адвокат), Il padre di famiglia (Отац породице), Il teatro
comico (Комично позориште), Il contrattempo (Неприлика),
Le donne curiose (Радознале жене). Детаљан опис порекла,
набавке и припреме кафе даје у комедији La sposa persia
na (Персијска млада), али је овековечио овај напитак у делу
La bottega del caffè (Кавана), у којем кафану представља као
место прекршаја друштвених норми, где је приступ жена
ма био забрањен, али су се оне доводиле на посебан захтев
редовних посетилаца упућеног власнику кафеа.
Насупрот Голдонијевог кафеа са читавом галеријом најра
зличитијих ликова, браћа Вери (Pietro е Alessandro Verri) уз
значајно учешће Цезара Бакарије (Cesare Baccaria) у просве
титељски оријентисаном Милану објављује чувени перио
дични лист Il Caffè, намењен пробраној публици интелек
туалаца, која је простор за своју рефлексију и дебату прона
шла управо у кафеу. Овај лист је излазио сваких десет дана
у периоду од 1764. до 1766. године као резултат дискусија и
интелектуалних расправа за столовима у кафеу, а глас групе
окупљене око Пјетра Верија је стизао и до самог политич
ког врха12. Упркос свом кратком трајању милански Il Caffè
се афирмисао као главни лист просветитељске реформе,

11 Silva, R. M. нав. дело, стр. 23.
12 Исто, стр. 41-47.
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доприневши да Милано, поред Напуља буде други најзна
чајнији центар овог културолошко-филозофског покрета13.
Напуљ и Милано деле исто интересовање за реформу дру
штва, о којој се често расправљало у кафеима, као што је то
био случај и у другим великим градовима Европе, који су
уједно били и културни центри. Тако из Париза право у На
пуљ стиже мода кафеа са песмом и музиком (фр. Caffè chan
tant), с тим да је становништво Напуља врло брзо дошло до
своје самосталне инвенције у виду кафеа са музиком (Caffè
concerto) који представља својеврсни прототип модерног
стриптиза. Аутор ове концепције, Луиђи Стелато (Luigi
Stellato), у сарадњи са музичарем Франческом Мелбером
(Francesco Melber) компонује и осмишљава чувену канцону
La cammesella (срп. Кошуљица), дует будућих супружника
у којем младожења позива младу да скине одећу и покаже
му своју лепоту. Врло брзо су у Напуљу никли бројни други
кафеи са музичким садржајем, у којима су неке песме први
пут представљене широј публици. Међу њима је и кафе од
историјског значаја Гамбринус (Gambrinus), отворен 1890.
године, који је врло брзо постао главно место за окупља
ње због нове концепције са читавом галеријом уметничких
дела по зидовима, а међу бројним познатим посетиоци
ма истиче се Габријеле Д’Анунцио који је ту свакодневно
проводио време14.
Жеља за аутентичним доживљајем и искуством присутна
код становника Напуља довела их је до стварања бројних
правила и церемонијалних ритуала који прате испијање
овог напитка уз претходну брижљиву припрему. Занимљиво
је да је 1819. Француз Мориз (Morize) изумео прву посуду
за кућно спремање кафе која је добила назив са јасном ита
лијанском сугестијом – наполетана (Слика 1). Она је дуго
била једина посуда за припрему овог напитка у Италији, а
и дан данас је у употреби15. За припрему кафе помоћу напо
летане било је потребно 10-ак минута, а након што је обичај
пијења кафе био омасовљен у италијанском друштву, које је
ради тог напитка морало посећивати кафее, милански ин
жењер Алфонсо Бјалети (Alfonso Bialetti) је дошао до идеје
како да олакша и убрза припрему овог популарног напит
ка и кафу премести у куће Италијана. Стога је 1933. годи
не понудио осавремењену верзију посуде за справљање ка
фе, по узору на чувену наполетану, у облику Моке Експрес
(Mokka Express, Слика 2), која је данас индустријализована
13 Ubbidiente, R. нав. дело.
14 Silva, R. M. нав. дело, стр. 8.
15 Ukers, W. H. нав. дело, стр. 34.
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и распрострањена широм света у бројним дизајнерским
варијацијама16.

Слика 2 Мока; Извор:
https://www.italymagazine.
com/sites/default/files/
feature-story/gallery/
bialetti.jpg

Слика 1 Наполетана;
Извор: https://www.flickr.
com/photos/26838346@
N03/6895943403

Развој културе кафе у Србији
Иако је кафа освојила османско друштво тек после потчи
њавања Мамелучког султаната 1517. године, овај напитак
је за неколико деценија постао изузетно популаран у свим
друштвеним слојевима, како у приватном простору тако и
на јавном месту17. Захваљујући уносној и разгранатој трго
вини зрно кафе је стизало у далеке провинције Анадолије и
у мања места Балкана, а популарност овог напитка се кон
стантно ширила великом брзином. Након освајања Београда
крваве 1521. године, Турци су отворили прву кафану у Бе
ограду, уједно и у Европи 1522. године18. Крајем XVI века
ничу прве кафане и у Босни, као нпр. у Сарајеву 1591. го
дине, како већ наводи у својим описима поуздан османски
хроничар Ибрахим Печеви19. Ова кафана се помиње и као
непотребна новотарија и место пуно искушења у раду чу
веног османског учењака и кадије Хасана Кафи Прушћака
(Акхисари) - Темељи мудрости о уређењу света, заврше
ном 1597. у Прусцу. Ипак, искуства у конзумирању кафе су

16 Schnapp, J. T. (2001) The Romance of Caffeine and Aluminum, Critical
Inquiry 28, No 1, Chicago: University of Chicago Press, рp. 251-252.
17 Фотић, А. (2005) Приватни живот у српским земљама у освит мо
дерног доба, Београд: Клио, стр. 264.
18 Голубовић, В. (2007) Механе и кафане старог Београда, Београд:
Службени гласник, стр. 13.
19 Фотић, А. нав. дело, стр. 264.
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махом позитивна како у Србији, тако и у околним земљама
под турском влашћу.
Иако већ 1617. године у Београду излази памфлет под на
зивом Спев против употребе кафе, вина опијума и дувана,
као један од првих те врсте, ништа, па ни бројне строге за
бране нису спречиле чин испијања кафе и отварање кафана
као нових институција које су средином XVII века поста
ле део балканске свакодневице20. Зрно и напитак се нази
вају кафа, кава или кахва, а потичу од османског термина
арапског порекла кахве. Од османске сложенице кахве-кане
настао је израз кафана или кавана, који се среће и касни
је у српској књижевности и поезији (Лаза Лазаревић, Ђу
ра Јакшић)21, али исто тако је и данас у употреби. У другој
половини XVIII века било је већ доста кафана у Београду,
али и бројним варошицама Србије, те су полако почеле да
мењају изглед насеља, првенствено ноћу због осветљења,
које је раније долазило само од текија и џамија у време вер
ских празника. Отварањем кафана почео се водити ноћни
живот, ради дружења и забаве, а на истом месту су се поче
ли окупљати људи различитих друштвених слојева и дотада
неспојивих по економском, социјалном и културном развоју.
Кафа се испијала врела, без шећера, али уз додавање слатки
ша и пистаћија, а занимљиво је да се кафа на овим просто
рима није шећерила све до аустро-угарске окупације 1878.
године, већ се пила са медом22. У Италији се кафа шећерила,
али прво одвојено служење кафе и шећера почиње у најста
ријем кафеу Рима, отвореном 1725. године Il Caffè del Ve
neziano на тргу Шара23, а тај обичај је опстао до данашњих
дана.
Иако су прве српске кафане биле везане искључиво за му
слимански свет и турске обичаје, са наглашеним патријар
халним и конзервативним амбијентом у којем доминирају
мушкарци, у другој половини XVIII и у XIX веку, ови ло
кали подлежу модернизацији и бечком моделу, у којем се
дискутује, читају новине, оснивају нове политичке групе и
ствара књижевност24. Након оснивања нове српске државе
1804. године, проширио се аустријски тип кафане и пије
ња кафе. Ново руководство је било спремно да стару турску
20 Фотић, А. нав. дело, стр. 256.
21 Исто, стр. 266.
22 Milosavljević, Lj, i Jelić, S. nav. delo, str. 12.
23 Ubbidiente, R. nav. delo.
24 Leto, M. R. Eppure bevevamo il caffè insieme, in: Linee di confin e: sepa
razioni e processi di integrazione nello spazio culturale slavo, (a cura di)
Moracci, G. e Alberti, A. (2013), Firenze: Firenze University Press, p. 284.
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господу нaследи не само у имањима, кућама, оделу, булама
него и у отменом служењу и испијању филџана кафе. Тако
је горњи српски слој у потпуности усвојио отмени турски
начин пијења кафе. Српског команданта и војводу током
Првог српског устанка Миленка Стојковића (1769–1831)
служиле су жене чибуком и кафом као каквог пашу, а међу
стварима вође устанка Карађорђа (1762–1817) пронађено је
чак 17 комада сребрних кафених филџана. Кафа је од устан
ка коначно усвојена у Србији, код горњег слоја као стално
пиће, а код народа као пиће за госте и славља25.

Култура кафе у савременом 
италијанском друштву
Социјализација заузима место од фундаменталног значаја у
понашању становника града, нарочито центра, те у многоме
зависи од појединих колективних ритуала26. У XIX и почет
ком XX века друштвеност има различита места на којима се
испољава и то у зависности од сталежа, али и пола. Тако го
спође у Италији све до 60-их година XX века још увек више
бораве у салонима за чај, док прилику за сретање и разговор
имају на недељним мисама, у шетњи корзом и на пијаци27.
За разлику од жена угледни и имућни мушкарци одлазе у
винарије или на кафу у барове код ловаца, које посећују
још службеници и трговци, најчешће на тргу, као традици
оналом месту окупљања. Занатлије, радници и мајстори се
радије окупљају у бројним гостионицама где пију и алко
хол. У другој половини XX века у Италији су већ осетни ин
дустријски развој и побољшање општег економског стања
становништва, телевизија и медији постају моћна оружја у
маркетингу и пласирању све лагоднијег стила живота, те је
у таквој атмосфери порастао апетит и самих Италијана за
подизањем степена уживања. Ширење и раст градова, не
престана мобилност, а касније и стална доступност путем
техничких уређаја (мобилни, Интернет) су утицали на сма
њење слободног времена које човек има на располагању, па
је то за овај романски народ била још већа мотивација да
тренутке кратке паузе учине што савршенијим.
Италијани су постепено откривали правила која тре
ба поштовати током прављења и конзумирања кафе да би
25 Винавер, В. Прилог историји кафе у југословенским земљама, у: Исто
ријски часопис, Књ. XIV-XV, (1963-1965) приредио Тадић, Ј. (1965), Бе
оград: Историјски институт у Београду, стр. 346.
26 Carle, L. La rappresentazione dell’identità socioculturale collettiva, in: Rap
presentare i luoghi. Metodi e tecniche, (a cura di) Magnaghi, A. (2001),
Firenze: Alinea Editrice, рp. 400-402.
27 Исто, стр. 404-405.
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постигли максимално полисензорно и естетско искуство, а
свој концепт су усавршавали до те мере док нису задиви
ли цео свет. Управо због осећаја савршенства, којем је по
свећен сваки тренутак уживања у италијанској инвенцији –
еспресо кафи, макар колико он био кратак, учинио га је мо
делом пожељним за имитацију.
У данашње време италијанска кафа је веома цењена у свету,
али не само због свог квалитета, већ и због општег стила по
нашања који прати ритуал испијања кафе. Подсећамо ипак
да италијанска кафа, која је толико тражена по баровима и
ресторанима широм света, уствари уопште није италијан
ска. Зрна кафе и даље пристижу из земаља са јужне хемис
фере, а „италијанским” их чини софистицирана индустриј
ска обрада, разрађен и усавршен начин припреме помоћу
апарата, естетски доживљај употпуњен посебним дизајном
и јасним уметничким асоцијацијама, специфична и препо
знатљива архитектура бара и најзад сами Италијани, који
су изградили веома комплексну културу кафе. Италијан
ски еспресо је тако постао одраз одређеног стила живота,
а сам помен овог термина је довољно сугестиван да стран
це асоцира на све оно што чини Италију. Поједине методе
за учење италијанског као страног језика садрже espresso у
свом називу, као што је нпр. случај са линијом уџбеника од
почетног A до највишег Ц нивоа Nuovo Espresso 1/2/3/4/5 у
издању фирентинске куће Алма Едицјони (Alma Edizioni).
Исти издавач у својој понуди има и методу Bar Italia (срп.
Бар Италија) која на појединим својим страницама оправда
ва то име детаљним објашњењима о припреми кафе на ита
лијански начин. Тако је прави италијански еспресо само она
кафа која је скувана на тачно 88 Целзијусових степени од
тачно 7 грама кафе, те послужена у белој шољици угрејаној
на тачно 67 степени28. Пена која се формира на површини
напитка треба да буде густа, интензивног укуса и довољна
горка, а ако неко жели мање горак и јак укус треба да пору
чи тзв. продужени еспресо (caffè lungo), који захваљујући
додатој води има блажи укус. Више течности у шољици се
може добити и ако се поручи дупли еспресо (doppio) али
је таква кафа и даље врло интензивног укуса. Под еспресо
кафом Италијани увек подразумевају кратки еспресо, тј. ка
фу интензивнијег укуса, коју најчешће успевају да добију
само у својој земљи. Зато је на свим туристичким путовањи
ма Мока незаобилазан пратилац Италијана, који се тешко
одричу своје квалитетне кафе и високих критеријума. Међу
јаким кафама истиче се и „коригована кафа” (caffè corretto),
28 Di Francesco, A. and Naddeo, C. M. (2002) Al bar, Firenze: Alma Edizioni,
p. 132.
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кратки еспресо са додатком ракије, ликера самбуце (са аро
мом аниса) или брендија по укусу. Управо пијење кафе са
ракијом највише подсећа на распрострањене српске обичаје
да се гостима у кућној посети нуди турска кафа и/или дома
ћа ракија или ракија провереног порекла.
У различитим регијама Италије се пију и различито при
прављене кафе. Тако је на Сицилији веома популарна ка
фа ду Парину (caffè d’u parrinu, срп. Паринова кафа), која
је добила назив по свештенику Парину јер је њему и би
ла намењена за окрепљење током тешких постова. Рецепт
овог егзотичног напитка на бази кафе, цимета, какаа и ка
ранфилића изнела је Симонета Ањело Хорнби (Simonetta
Agnello Hornby) у својој новели (итал. Un filo d’olio, срп.
Мало уља)29. У Напуљу је током XX века био веома попула
ран солидаран обичај наручивања тзв. „висеће кафе” (caffè
sospeso), односно једне кафе за себе и једне за било ког дру
гог пролазника. Ова кафа се наручивала и плаћала код шан
кера, који је са стране бележио да има уплату за још једну
кафу те ју је нудио углавном следећем госту. Нажалост, овај
обичај је данас у декаденцији, али има случајева поновног
оживљавања ове навике у другим земљама Европе, као нпр.
у Бугарској30, Белгији31 и Шпанији32.
У постиндустријској ери многа италијанска предузећа, која
су и данас део феномена Made in Italy, препознала су зна
чај спајања квалитета кафе и ужитка у испијању напитка
са обогаћеним садржајем у облику уметности, дизајна, ар
хитектуре, чиме производ који се продаје добија нову, екс
тензивну интерпретацију концепта „културе кафе”. Укус и
мирис топлог црног напитка спајају се са уметничким ди
зајном шољица посебног облика и величине, које својом
29 Agnello Hornby, S. (2011) Un filo d’olio, Palermo: Sellerio Editore.
30 Аноним, «Caffè sospeso», grande successo in Bulgaria, 26. March 2013,
(update 31 October 2013), 1. March 2019, https://corrieredelmezzogiorno.
corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2013/26-marzo-2013/caffe-sospeso-sban
ca-bulgaria-212355479906.shtml; Giuntella, I. In Belgio rivive la tradizio
ne napoletana: un caffè per chi non può pagarselo, ma anche pane e zuppa,
13 December 2013, 1.March 2019, https://www.ilsole24ore.com/art/noti
zie/2013-12-13/in-belgio-rivive-tradizione-napoletana-caffe-chi-non-puo
-pagars elo-ma-anche-pane-e-zuppa-092302.shtml?uuid=ABZNUoj&re
fresh_ce=1
31 Giuntella, I., In Belgio rivive la tradizione napoletana: un caffè per chi non
può pagarselo, ma anche pane e zuppa, 13 December 2013, 1.March 2019,
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-13/in-belgio-rivive-tra
dizione-napoletan a-caff e-chi-non-puo-pag ars el o-ma-anche-pan e-e-zup
pa-092302.shtml?uuid=ABZNUoj&refresh_ce=1
32 Parisi, M., Napoli fa scuola nel Mondo: il caffè sospeso sbarca anche in Spag
na, 8. April 2013, 1. March 2019, http://www.napolitoday.it/cronaca/caffesospeso-spagna-cafes-pendientes.html
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високом естетском вредношћу доживљај кафе трансформи
шу у искуство које призива конзуматоре на дијалог и кому
никацију. Италијанима се вишеструко исплатило истовре
мено улагање у индустрију кафе и уметност, о чему најбоље
сведоче чувене колекције шољица за кафу произвођача Или
(Illy), који од 1992. године па до данас ангажује реномира
не савремене уметнике нудећи им белину порцелана уместо
сликарског платна. Међу познатим именима аутора који су
осмислили посебне колекције налази се и српска савреме
на уметница перформанса Марина Абрамовић, која је по
нудила дизајн шољице са својим ликом и заставом са сло
ганом на енглеском We are all in the same boat (срп. Сви смо
у истом броду) (Слика 3), али и друге занимљиве колекције,
нпр. шољице са рупицом кроз коју се гледа у унутрашњост
и садржај (Слика 4). Због појединих уметника, као што је
Дејвид Бирн (David Byrne) произвођач је морао и да мења
постројења у фабрици, јер је овај амерички уметник тражио
да се израде шољице са две дршке, нетипичне за уобичајену
линију (Слика 5) 33.

Слика 3 Дизајн Марине Абрамович (2002);
Извор: https://www.illy.com/en-us/shop/accessories/illy-artcollection/illy-art-collection-marina-abramovic-mug/22544.html

Слика 5 Дизајн Дејвида
Бирна (2001); Извор:
https://www.pinterest.com/
pin/371969250446078548/

Слика 4 Дизајн Марине
Абрамович (2002); Извор:
https://www.illycups.nl/contents/
media/l_illy%20collection%20
2002%20spirit%20cup%201.jpg

33 Inzolia, A. (2016) Lovemakers: emozionare per vendere: il caso Illy, master
teza, Luiss Guido Carli Libera Università internazionale degli studi sociali,
Roma, рp. 77-80.
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Да су Италијани од начина прављења, пијења и пласирања
кафе направили читаву науку говори податак да од 1999. го
дине постоји Универзитет кафе (Università del Caffè), који
је основан првобитно у Напуљу, а потом премештен у Трст,
седиште произвођача кафе Или. Овај универзитет је настао
у оквиру високог образовања, а студентима омогућује да
упишу мастер студије из економије и науке о кафи, области
менаџмента хране, као и хране и технолошких биоресурса
како би добили академску и максималну професионалну
припрему у пословима који подразумеvaју бављење кафом
као намирницом и готовим производом34.
Иако смо у овом раду споменули само једног произвођача
кафе, на италијанском тржишту их има изузетно много, а
разликују се према врсти конзуматора за које праве и про
дају кафу. Са једне стране се налазе произвођачи кафе за
масовну употребу и продају у супермаркетима и барови
ма (Borbone, Lavazza, Motta, Toraldo, Vergnano, Pellini, Illy,
итд.), а са друге су произвођачи који своје производе пласи
рају клијентели са високим захтевима и специфичним уку
сима (Espresso Giada, Le Piantagioni del Caffè, Pausa Caffè,
Torrefazione Piansa, итд.). Последњих година су на тржишту
све присутнији апарати са капсулом кафе, који полако ула
зе у домове Италијана, а исту тенденцију примећујемо и у
Србији. Ипак, без обзира на техничко побољшање посуда и
апарата за припрему кафе код куће, Италијани и даље овај
напитак везују за бар и прилику за дружење. У италијан
ском, као уосталом и у српском језику позив на кафу је до
био екстензију значења, те питање „Хоћемо ли на кафу?”
(итал. Prendiamo un caffè?) више не значи да ћемо попити
искључиво кафу, већ у обзир долазе и сва друга пића у пону
ди у кафеу или бару. То је јасан показатељ да је за оба народа
пијење кафе уствари дружење.

Култура кафе у савременом српском друштву
Од саме појаве кафана, оне су се мењале и бројчано повећа
вале, почев од првих у које су долазили трговци и занатлије,
а касније и остали сталежи, све до водећих интелектуалаца,
чиме су се претварале у водеће културне институције. Поје
дине личности су имале бројне привилегије у кафанама, као
нпр. Светозар Милетић у новосадској Код беле лађе где је
имао свој сто у просторији у коју нико други није смео ући35.

34 Università del caffè Illy, 31 gennaio 2019., http://unicaffe.illy.com/it/univer
sita/proposta-formativa/alta%20formazione
35 Ђилас, Г. (2001) Новосадске кафане, Златна греда, бр. 2, Нови Сад:
Друштво књижевника Војводине, стр. 26.
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На Балкану, па и у Србији испијање кафе има ритуалан зна
чај, пије се седећи, врло често уз дуван који даје посебну
димензију, уз медитирање или разговор36, док је у западној
култури уобичајено испијање кафе стојећи, без дувана, јер
сам чин траје знатно краће. Управо дужина трајања овог чи
на је оно што чини прву и највећу културолошку разлику
између српских и италијанских обичаја. Једном Италијану
је довољно свега пар минута да попије напитак, а остатак
посвећује разговору, који такође није много дугачак, јер пре
свега мора да буде веома сврсисходан. Код савремених Срба
тзв. „кафенисање” је и начин опуштања, дружења, провође
ња времена са саговорником за столом. Иако се данас спо
миње кафић као објекат у којем се испија кафа, извориште
културе кафенисања је била управо кафана37, која и дан
данас увек има турску кафу у понуди, док је у кафићима у
основној понуди еспресо кафа.
Без обзира на место испијања кафе, овај чин може да по
траје и два сата, нарочито ако након испијања напитка и
разговора уследи гледање у шољу, други обичај који је врло
распрострањен на целом Балкану. Гатање у шољицу присут
но је код свих сталежа и узраста, а цео ритуал је обележен
бројним и јасно одређеним правилима. Кафа се пије врућа,
а не охлађена, а потом се шољица преврне на тацну да се
талог добро оцеди како би се на основу оцртаних фигура
гатало38. У литератури постоје бројни приручници или по
главља у књигама у којима се описује значење фигура, тако
нпр. птица значи очекивати писмо, голуб је срећа, змија и
мачка наговештавају несрећу, злобу од непријатеља, сандук
предсказује скору жалост, а авион – долазак врло важног
госта39. Гледање у шољу је махом женска дисциплина, али
има и мушкараца који су овладали овом вештином, заснова
ној на способности читања и дешифровања шара и знакова
оформљених у талогу40. Различити „читачи” кафе могу да
исти знак или фигуру у талогу виде различито, али им исто
тако могу приписати различито тумачење. Управо захваљу
јући слободи тумачења знакова, гледање у шољу попијене
кафе опстаје као забаван хоби, те се и даље преноси са гене
рације на генерацију, уз једнако занимање старих и младих.
36 Milosavljević, Lj. i Jelić, S. nav. delo, str. 12.
37 Ђорђевић, Д. (2016) Култура кафане у огледалу штампе, Прилози социо
лошкој кафанологији, Београд: Службени гласник, стр. 75.
38 Спасојевић, М. (2009) Обичаји у Срба, Бања Лука: Бесједа, стр. 213.
39 Исто, стр. 213; Milosavljević, Lj. i Jelić, S. nav. delо, str. 67-112, Aноним
(без год. изд.), Вечити астро календар, Земун: Р. А. д.о.о. Београд,
стр. 165-170.
40 Aноним, нав. дело, стр. 165.
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Доба дана у којем се конзумира кафа је веома тешко јасно
одредити. Многим Србима је омиљена прва јутарња кафа,
коју пију сами, у миру, као психичку припрему за све актив
ности које следе након тог ритуала, или са члановима поро
дице и блиским пријатељима. Кафа се пије и између доруч
ка и ручка, а Италијане углавном изненади распрострањен
обичај пијења кафе у ресторану пре служења ручка, јер је
они пију искључиво после тог обеда, ради побољшања ва
рења. Популарна је и поподневна кафа, независна од оброка,
која се обавезно нуди гостима у кућној посети, али је исто
тако честа и као повод за налажење са пријатељима у кафеу.
Ни вечерња кафа није ретка појава, али је многи избегавају
због продуженог дејства кофеина на ноћни сан. С обзиром
на широк временски дијапазон у оквиру којег је могуће слу
жити и пити кафу можемо закључити да је у Србији и даље
на снази примарно турски обичај пијења кафе било када.
Кафа се служи и приликом празничних посета и церемоније
просидбе за удају, у формалним и неформалним разговори
ма, јер се афирмисала као симбол дружења и гостопримства.
О њеној значајној друштвеној улози најбоље говори позната
турска пословица „Успомена на попијену шољицу кафе тра
је 40 година”41. Савремени Срби ипак воде рачуна о узрасту
особа којима се даје овај напитак, па је тако забрањен деци
уз веома честу напомену „да ће им израсти реп”.
Као супротност црној кафи настала је бела кафа која се до
бија додавањем млека и која не може да се потом користи за
гатање, већ служи искључиво за уживање у новом, другачи
јем и нешто блажем укусу. Бела кафа је прихваћена као сим
бол средњоевропске културе, али нам по историчару кафе –
Јану Берстену (Jan Bersten) стиже из англосаксонског све
та42. Наиме, овај историчар је поредио арапску црну кафу са
европским обичајем додавања млека са генетичким особи
нама народа. Тако су Англосаксонци као толерантнији пре
ма лактози, склонији да спајају млеко са кафом или чајем,
док су Арапи, Грци или Кипрани нетолерантни. Бернстен
претпоставља да је то објашњење и за обичај испијања ка
пућина као мешавине еспреса и млека у Италији искључиво
ујутро и током преподнева, а никако поподне, после ручка,
када је варење успорено.

41 Ајкут, К. (2017) Турски фолклор, Лапово: Колор прес, стр. 163
42 Mirković, A. (2013) Uloga kafe u konstruisanju nacionalnog identiteta En
gleske, u: Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture, str. 10.
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Закључак
Мало црно зрно од којег се може направити укусан напи
так је од самог открића до данас прешло дуг пут у развоју,
константно освајајући све већи број конзуматора. Преузета
од Арапа и Турака, као представника муслиманског света,
кафа је ушла у животе становника и осталих вера у Европи,
спајајући све народе за столом у чину уживања и дружења.
Различити историјски утицаји у Србији и Италији довели
су до настанка различитих обичаја у начину прављења ка
фе, као и начину њене конзумације, задржавајући примарну
улогу овог напитка као медијатора у бројним друштвеним
околностима, званичним, пословним или пријатељским
сусретима. Савремено друштво у Италији је усмерено на
перфекционистички стил кратког, али ефикасног тренутка
опуштања током дана, док у Србији, упркос све масовни
јој употреби еспреса као „кафе на брзака”, опстаје обичај
дуготрајног кафенисања и провођења времена у дружењу,
што је примарно био турски обичај. Закључили смо да је у
друштвима обеју испитиваних земаља, без обзира на при
суство бројних разлика, дошло до идентичног проширења
значења термина „кафа” управо због повезивања овог чина
са социјализацијом.
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SOCIOCULTURAL VIEW OF COFFEE IN ITALIAN
AND SERBIAN EVERYDAY LIFE
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 socio-cultural 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.
Key words: Italy, Serbia, culture, society, coffee, everyday life
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БАНДЕРСНЕЧ – У ОГЛЕДАЛУ
ИЛУЗИЈЕ О СЛОБОДИ
ИЗБОРА
Сажетак: „Бандерснеч (Bandersnatch)”, епизода серије „Црно
огледало (Black Mirror)” дистрибуирана у форми интерактивног
филма, нелинеарним телевизијским форматом начин конзумирања
садржаја подиже на нови ниво наизглед омогућавајући гледаоцу
да креира сопствену верзију приче. Као симбол искљученог екрана
„Црно огледало” је пример демонстрације предности и опасно
сти радикалног технолошког напретка и свеприсутне, инвазив
не технологије. Мада није адаптација, Бандерснеч је својеврсни
омаж стваралаштву Филипа К. Дика, интерактивним форматом
и садржајем којим експлицитно указује на проблем контроле и
илузије слободе избора.
Кључне речи: телевизијске серије, „Црно Огледало (Black
Mirror)”, комодификација; илузија; стварност

Континуирани процес трансформације узрокован неумит
ним дејством стреле времена и бројним факторима промене,
међу којима је и дејство људских активности у циљу прила
гођавања околине сопственим потребама, утиче на све сег
менте стварности, укључујући и медије, који доживљавају
преображај у складу са тим потребама, у ком процесу утичу
на перцепцију стварности једнако колико су и њен одраз.1
1 Рад је резултат истраживања на пројекту „Превод у систему компара
тивних изучавања националне и стране књижевности и културе” (OI
178019), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја.
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Трансформација медија, медијских формата, простора и са
држаја дешава се, чак и за људске појмове, вртоглавом брзи
ном, делом захваљујући интензивном напретку технологије,
која суштински обликује њихову дистрибуцију и конзума
цију, делом захваљујући њеном инвазивном дејству, будући
да захваљујући њој медији заузимају све већи и значајни
ји простор у људској свакодневици, уз узрочно-последичну
повезаност са потребама које технологија и медији у садеј
ству испуњавају, али истовремено и креирају с намером да
их потом испуне у непрекидном производно-потрошачком
циклусу стварања и конзумирања медијског садржаја.
Трудећи се да производе индустрије културе и забаве учине
привлачнијим и тако одговоре на изазове меркантилизаци
је свих сегмената стварности у којој тржишна исплативост
диктира дужину постојања одређеног медијског садржаја,
телевизијске серије изложене су оштром, немилосрдном те
сту издржљивости и профитабилности нумерички израже
ном процентима гледаности, у реалном времену емитовања
и у стриминг понудама „на захтев” (енгл. on demand), при
чему ова друга услуга све више преуз има примат у опцији
понуде, будући да омогућава конзумацију медијског садржа
ја у време, на месту и путем платформе по избору конзумен
та. С тим у вези, садржај данас увелико превазилази оквире
стандардних, класичних медијских формата и већ застареле
линеарне телевизије. Док су раније медијски формат и лине
арност телевизије значајно утицали на садржај, данас је са
држај тај који подстиче трансформацију формата у нелине
арном телевизијском контексту, а који је у директном односу
међузависности са променом потрошачких навика. Слобода
избора нелинеарне телевизије (стриминг сервиси, каблов
ска опција враћања уназад) утиче на навике конзумената
који очекују већу прилагодљивост сопственим потребама,
укључујући нове опције нелинеарне дистрибуције.
Наративне формуле и композицијски модели појединачних
епизода, као и продукцијске формуле и методи дистрибу
ције, како примећују Иноћенти и Пескаторе, претрпели су
значајну промену у односу на оне из деведесетих година
двадесетог века, када су сезоне серија обично садржале 22
до 24 епизоде у трајању незнатно преко четрдесет минута,
уз велико богатство догађаја и бројна гранања у заплету2, па

2 Треба напоменути да се овакав формат сезоне серије превасходно одно
си на америчку продукцију, док су британске серије углавном имале у
просеку 6 епизода по сезони, напр. Парови (Coupling), Мерлин (Merlin),
Црна гуја (Black Adder).
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данас овај формат више није толико популаран.3 Стриминг
дивови као што су Амазон и Нетфликс (Amazon, Netflix) до
датно су популаризовали, чак формализовали као опцију у
понуди услуга, такозвано бинџовање (енгл. binge watching),
гледање целе сезоне серије у континуитету, које је раније
било могуће куповином целе сезоне у двд формату, или пре
узимањем путем нелегалних извора, као што су торент и
магнет линкови. Данас, целе сезоне телевизијског садржа
ја постају истовремено доступне гледаоцима на великим
стриминг сервисима који нуде стандардне, али и нове фор
ме телевизијског и телевизији сличног и сродног садржаја.
Промене у формату у смислу квантитета, дужине и перио
дичности прате значајне варијације у наративним формама.
Док су типичне серије током претходне деценије биле мул
тилинеарне, комплексне и разгранате у садржају, у скорије
време сведоци смо све веће дифузности наративних модела,
што се нарочито односи на такозвани антологијски формат,
донедавно сматран застарелим, а који се сада враћа у понуду
серијама као што су Америчка хорор прича (American Horror
Story), Фарго (Fargo) и Црно огледало (Black Mirror).4
Антологијски формат Црног огледала, којем је значајан из
вор инспирације, по садржају и наративном формату, култ
на серија Зона сумрака (The Twilight Zone) у свакој епизоди
доноси нову причу, са новим ликовима у новом окружењу,
а компактне сезоне од по три епизоде, у прве две сезоне,
односно шест, у трећој и четвртој након што је серију преу
зео Нетфликс, уз специјалну божићну епизоду и филм Бан
дерснеч (Bandersnatch, 2018), гледаоцу даје слободу избора
у смислу редоследа и времена гледања, будући да су епизо
де независне једна од друге. Ипак, епизоде тематски у це
лину повезује заједничка нит, а то је утицај технологије на
свакодневницу и, најчешће суморне и психички и физички
деструктивне, последице њеног утицаја.
Бандерснеч је интерактивни филм о младом програмеру
Стефану Батлеру (Stefan Butler), који омиљену књигу пи
сану у формату који омогућава самостално креирање оми
љене авантуре (енгл. choose-your-own-adventure) прерађује
у видео игру, вођен жељом да направи најбољу и најпро
даванију рачунарску игру, коју ће објавити компанија у ко
јој ради његов узор, чувени Колин Ритман (Colin Ritman).
Интерактивни формат гледаоцима нуди избор и активно
3 Innocenti, V. and Pescatore, G. (2015) Changing Series: Narrative Models
and the Role of the Viewer in Contemporary Television Seriality, Between,
IV (8), p. 2.
4 Исто, стр. 3-4.
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учешће нелинеарном дистрибуцијом садржаја, не само ода
биром када и где ће садржај гледати, него и управљањем то
ком приче. Тако, гледалац бира и креира ток приче и прави
сопствену верзију филма одабиром једне од понуђених оп
ција – да ли ће Стефан Батлер прихватити понуђени посао
или не, да ли ће купити албум Федра групе Тенџерин Дрим
(Phaed ra, Tangerine Dream) или Томитин Бермудски трогу
ао (The Bermuda Triangle, Tomita,), до тешких и морбидних,
морално узнемирујућих избора као што су одлука да ли ће
убити оца, да ли ће га раскомадати или закопати, уз бројне
друге одлуке које утичу на ток приче.
Мада углавном смештене у временски неодређену, али уоч
љиво блиску будућност, с изузетком епизоде Бандерснеч,
која се дешава 1984. године, епизоде серије више говоре о
садашњости него о будућности, односно о прошлости, када
је Бандерснеч у питању. То примећује Скалос, који серију
сматра пре дистопијском представом садашњости него бли
ске будућности, указујући при том на дијалектику просвети
тељства, која нас је гурнула у руке корпоративних господа
ра, где смо поново покорени средством сопственог ослобо
ђења.5 Мада Скалос неаргументовано појашњава наведену
тврдњу, симптоматично је да до истог закључка гледалац
може доћи након гледања већине епизода серије.
Упечатљив пример је прва епизода треће сезоне (Nosedive)
о трансформацији друштвених мрежа у систем евалуације,
што у извесној мери данас већ примењује Кина системом
„друштвеног кредита” који се повећава или смањује у зави
сности од понашања појединца, с том разликом што оцену
не раде појединци, односно целокупно друштво, као у сери
ји, него вештачка интелигенција. Казне за пад друштвеног
кредита засад укључују забрану летења, смањење брзине
интернета, онемогућен приступ добрим школама, ускра
ћивање права на најбоље послове, немогућност боравка у
најбољим хотелима, одузимање пса, јавну етикету лошег
грађанина, а који по том питању не може ништа да уради,
нити икоме може да се жали, што има огроман потенцијал
за „негативну спиралу” догађаја, која наводи на поређење са
серијом Црно огледало.6, 7 Још један пример је трећа епизода
5 Sculos, B. W. (2017) Screen Savior: How Black Mirror Reflects the Present
More than the Future, Class, Race and Corporate Power, 5 (1), Article 4.
6 Kobie, N. The complicated truth about China’s social credit system. 21 Janu
ary 2019, 27 February 2019. Wired. https://www.wired.co.uk/article/chinasocial-credit-system-explained
7 Ma, A. China has started ranking citizens with a creepy ‘social credit’ system
— here’s what you can do wrong, and the embarrassing, demean ing ways
they can punish you. 29 October 2018, 27 February 2019. Business Insider.
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треће сезоне (Shut Up and Dance) о тинејџеру којег хакери
приморавају на злочин претњом да ће објавити снимак ње
говог уживања у педофилијском садржају. Хакери већ уве
лико користе предности, тачније слабости технологије за
крађу осетљивих података и контролу камера на рачунари
ма, због чега велики број људи лепи траке преко сочива ка
мере и користи софтвере за заштиту података.
Прелепљено сочиво, које онемогућава поглед у стварност са
„ове” стране екрана путем технологије, али и из техноло
гије, реакција је на садашње околности која се може дове
сти у везу са изворним киберпанковским остварењима и ре
флектујућим наочарима, једним од најпрепознатљивијих и
најупечатљивијих елемената киберпанковске иконографије,
симбол рачунарског екрана, или „тотем покрета” како га је
назвао Стерлинг у предговору култне антологије киберпан
ка назване по њима (Mirrorshades). Како Стерлинг примећу
је, наочаре скривају очи онога ко их носи, његово лудило и
потенцијалну претњу.8
Као што се у наочарима огледа околина, тако је киберпанк
био одраз тадашње стварности у огледалу будућности. Ре
флектујуће наочаре биле су симбол рачунарског дисплеја, а
њихова површина упозоравала је да онај ко их носи суштин
ски припада другој стварности, свету иза екрана, компјутер
ски генерисаним пејзажима виртуалног простора изван гра
ница физичког света. Онај ко носи такве наочаре зна како
изгледа свет информационог непростора и стварност посма
тра из виртуалне перспективе киберпростора, а не из пер
спективе (свог) органског тела. Но, рефлектујућа површина
укљученог екрана, иконично поистовећена са сликом неба
у Гибсоновом Неуроманту које је „боје телевизијског екра
на, укљученог на празан канал”9, постала је црна површи
на. Црно огледало је симбол искљученог екрана рачунара,
лаптопа, телевизора и телефона у којем се посматрач може
видети, и којег неко може посматрати и слушати путем ка
мере и микрофона ових уређаја чак и када су они искључе
ни. Технолошки напредак више није могуће искључити при
тиском на дугме, на шта је Стерлинг упозорио још давних
осамдесетих година двадесетог века када је констатовао да
је технолошка култура измакла контроли, да је технолошки
напредак толико радикалан, узнемирујућ и револуционаран
да се више не може обуздати и да је технологија у култури
https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishmentsand-rewards-explained-2018-4
8 Sterling, B. (1988) Preface, in: Mirrorshades, New York: Ace Books, p. XI
9 Gibson, V. (2008) Neuromant, prev. Aleksandar Marković, Beograd: IPS
Media, str. 7.
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инвазивна и свеприсутна, при чему традиционалне структу
ре моћи и институције губе контролу над темпом промена.10
Разбијање илузије технолошког напретка започето новим
таласом у научнофантастичној књижевности шездесетих
година кулминира осамдесетих година прошлог века фузи
јом научне фантастике и постмодернизма и њиховом опсе
сијом ентропијом, друштвеном репресијом и идејом да се
стварност и њен доживљај може креирати и контролисати.
Одговор на такво суморно стање киберпанк је настојао да
понуди обједињавањем дистопијског мегалополиса непре
гледне урбане простирке, напредне технологије, виртуалне
стварности, тржишне економије, утицаја медија, ентропије
и, поврх свега, значаја, вредности и потенцијалне опасности
информације као кључног извора моћи.
За разлику од других епизода серије Црно огледало, Бан
дерснеч гледаоце враћа у прошлост, у 1984. годину, симбо
лично одабрану како због орвеловског контекста контроле и
надзора, тако и због киберпанковског миљеа утемељеног у
видео играма, истраживању киберпростора и брисању гра
ница између компјутерски генерисане и објективне ствар
ности. Лари Мекафери је приметио да су киберпанкери
вероватно прва генерација уметника којима савремене тех
нологије, међу којима су сателитске антене, видео и аудио
плејери, видеорекордери, рачунари и видео игре, дигитални
сатови и МТВ култура већ биле део свакодневице, а не ег
зотичне појаве.11 Иако су неке од наведених технологија да
нас увелико превазиђене, или су толико напредовале да су у
односу на осамдесете године измењене до непрепознатљи
вости, неспорно је да су осамдесете изнедриле генерацију
писаца који су, како Мекафери наводи, као тинејџери читали
Пинчона, Баларда и Бароуза (Pynchon, Ballard, Burroughs), и
који су одрасли окружени технологијом, популарном култу
ром, вредностима и иконографијом контракултуре повезане
с наркотицима, панком, роком, видео играма, стриповима и
филмовима Џорџа Ромера, Дејвида Кроненберга и Ридли
ја Скота (George Romero, David Cronenberg, Ridley Scott).12
Вилијам Гибсон (William Gibson), један од родоначелника
киберпанка, сковао је термин „киберпростор” инспирисан
играоницама и децом која се за време играња понашају као
да верују у стварност простора који видео игра пројектује.
Гибсон наводи да је свако кога је познавао, а ко је имао посла
10 Sterling, B. нав. дело, стр. XII
11 McCaffery, L. ed. (1991) Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyber
punk and Postmodern Science, Durham: Duke University Press, p. 12.
12 Исто.
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с рачунарима, веровао да иза екрана постоји невидљив, али
стваран простор.13
Узвраћеним погледом из црног огледала екрана и сочива
камере, тај простор повезује сада већ давну 1984. годину,
обележену играма и електронском музиком, са актуелним
тренутком. Бандерснеч, назван по фикционалном створењу
непознатог изгледа из песме „Лов на Снарка” и другог дела
романа о Алиси Луиса Керола, имплицира да је место њего
вог порекла са „друге стране огледала”. Епизода, по речи
ма творца серије Чарлија Брукера (Charlie Brooker), садржи
аспект цикличног понављања по узору на филм Дан мрмо
та (Groundhog Day, 1993).14 Истовремено, понављање асо
цира на видео игру, кључни мотив Бандерснеча, јер након
неуспешно савладаног изазова протагонисту враћа на поче
так да покуша поново. Уз то, епизода је омаж стваралаштву
Филипа К. Дика, нарочито роману Убик чија се насловни
ца појављује као постер у кадру и оживљава пред очима
Стефана Батлера под дејством наркотика. У Убику мртви
комуницирају са живима, потенцијално са другим мртви
ма, време тече ретроградно и враћа протагонисте и читао
це више деценија уназад, док технологија брише границе
између паралелних стварности, остављајући протагонисте
и читаоце једнако у дилеми, немоћне да јасно разграниче
конструисано и реално.
Убик уплиће више паралелних стварности, а крај романа не
доноси разрешење јер Глен Ранситер (Glen Runciter) откри
ва у свом џепу новчић с ликом Џоа Чипа (Joe Chip). Џоу је
раније новчић с ликом Ранситера био знак да је Ранситер тај
који је жив. Међутим, новчић са Џоовим ликом ту верзију
стварности доводи у питање, а закључак да је Ранситер жив
и да на различите начине покушава да допре до Џоа и оста
лих из света полуживих поништен је, што читаоца примо
рава да преиспита верзије стварности романа и изведе нове
закључке. На сличан начин, Бандерснеч садржи више вер
зија приче, односно више верзија стварности, које примо
равају гледаоца не само да (интер)активно учествује у њи
ховом току на екрану одабиром једне од понуђених опција
више пута током трајања филма, него и да се потенцијално
13 McCaffery, L. (1990) Across the Wounded Galaxies: Interviews with
Contemporary American Science Fiction Writers, Urbana, Chicago:
University of Illinois Press, p. 138.
14 Streitfeld, D. Black Mirror: Bandersnatch is an experiment on us – Netflix
explain why interactive episode is the grimmest yet. 28 December 2018, 27
February 2019, The Independent. https://www.independent.co.uk/arts-enter
tainment/tv/features/black-mirror-bandersnatch-netflix-interactive-charliebrooker-interview-a8701626.html
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врати уназад и начини нове изборе, новим верзијама ствар
ности, те тако изведе нове закључке о њима. Попут Убика,
Бандерснач нема једну коначну верзију приче, него су све
оне једнако стварне, онтолошки, али и технолошки, акту
ализоване као равноправне, а до њих се долази поновним
ишчитавањем, када је роман у питању, односно поновним
учитавањем епизоде серије у електронски уређај.
Уз паралелне стварности, на филдиковски квалитет фикцио
налног света Бандерснеча указује идеја контроле, која у ње
говом формату и садржају егзистира двојако. Прво, након
конзумације дроге (коју Стефан мора да узме јер уколико
гледалац не одабере опцију да ће је узети, његов саговор
ник и програмерски узор Колин Ритман ставиће му је у пи
ће) Стефан гледа постер са насловницом Убика, након чега
му Колин објашњава да постоје паралелне стварности које
су контролисане, као и судбине оних у њима, те да нико не
може да појми у којој мери влада све контролише, укључу
јући ум. Колин пред Стефана поставља избор – да један од
њих двојице скочи са балкона јер исход је свакако небитан –
будући да постоје у другим стварностима скок неће ништа
значајно променити. Други аспект контроле јесте улога гле
даоца, који бира који од њих двојице ће скочити, при че
му Колинов скок наставља причу, док је Стефанов нагло
завршава, као и игру коју је правио.
Интерактивни формат филма одраз је контроле тока видео
игре, коју Стефан креира, али и Колинове констатације да
смо сви ми контролисани и да само живимо у илузији да
смо слободни. Званично, Нетфликс наводи да постоји пет
крајева, али сваки има неколико варијанти, а на питање ко
лико крајева постоји, креатор серије Чарли Брукер је одго
ворио да су то „сви они“, да нису заиста сели и преброја
ли их, као и да су он и чланови тима укључени у креирање
Бандерснеча не слажу по питању њиховог броја.15, 16
Контекст контроле интензивира креирање сопственог то
ка приче, које је само илузија јер гледалац није истински
креатор садржаја. Све верзије приче већ постоје, унапред
креиране, а гледалац изборима само долази до једне од по
стојећих опција, чији је број коначан. Гледаочев одабир не
15 Strause, J. ‘Black Mirror’: All the ‘Bandersnatch’ Endings and How to Re
ach Them. 29 December 2018, 27 February 2019. The Hollywood Reporter.
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/black-mirror-bandersnatchhow-reach-endings-1171988
16 Strause, J. ‘Black Mirror’ Bosses Unpack the Multiple ‘Bandersnatch’ En
dings. 30 December 2018, 27 February 2019. The Hollywood Reporter.
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/black-mirror-bandersnatchendings-explained-1171556
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генерише нов садржај него само води унапред уцртаним
стазама, што значи да гледалац мисли да контролише ток,
као што Стефан мисли да може контролисати исход понов
ним проласком кроз процес креирања видео игре на дру
гачији начин, док праву контролу у ствари имају креатори
Бандерснеча. Креирање интерактивног формата гледаоцу
нуди илузију слободног избора, док у суштини за циљ има
продају једног те истог производа више пута, и/или његову
дужу конзумацију. Неодређено трајање приче, од 90 минута
до 2 и по сата, у зависности од одабраних опција, маскира
вишеструку и продужену конзумацију током истраживања
постојећих опција и верзија приче.
Комодификација стварности особеност је филдиковског
мултиверзума, а њена свеприсутност неизбежна је после
дица свеопште контроле, која је уједно примарни циљ.
Среда, у центру Лос Анђелеса, кварт Вествуд. Испред, је
дан од оних џиновских трговачких центара окружених зи
дом од кога се одбијаш као гумена лопта – осим ако имаш
кредитну картицу при себи и прођеш кроз електронска
врата.17
Шопинг центар у Диковом Тамном скенирању селективно
прима потрошаче јер униформисани и наоружани стражари
на улазу контролишу и прегледају све посетиоце, а улазница
је потрошачки потенцијал материјализован у кредитној кар
тици. Овај тржни центар одраз је Бодријаровог супермар
кета, симбола потрошачког друштва, модела друштвених
односа заснованих на потрошњи, у којима стварност поста
је само симулација. Бандерснеч је производ који је могуће
конзумирати уколико је гледалац претплаћен на Нетфликс,
па кредитна картица и овде постаје неопходна улазница, а
стварности које филм садржи само су симулација слободног
избора. Права тржишна вредност филма јесте немогућност
пиратерисања у оригиналном формату, или бар неспрем
ност пирата да се упусте у такав подухват, будући да би
његова верна реконструкција са свим опцијама избора зах
тевала огроман, временски изузетно захтеван, а неисплатив
труд, не само у комерцијалном смислу, него и на нивоу лич
не сатисфакције подвигом стављања ексклузивног садржаја
на располагање свима у интернет сфери.
Масовна производња јесте вид симулације чији резултат
су идентичне реплике без оригинала, производи капитали
стичког корпоративног система отелотворени у брендовима.
Формат Бандерснеча није пример масовне продукције (бар
17 Dik, F. K. (2008) Tamno skeniranje, Beograd: Algoritam, str. 13.

98

МЛАДЕН ЈАКОВЉЕВИЋ
још увек није заживео као такав), али јесте пример више
струког конзумирања једног те истог производа. Производи
бескрајне репликације функционишу као онтолошки репли
катори, при чему њиховим умножавањем аутентична ствар
ност нестаје у симулацији.
У Јужној Калифорнији ионако нема везе куда идеш; увек
се појављује исти киоск Мекдоналд-бургера, на сваком
месту, као кружна трака која пролази крај тебе док се
ти претвараш да некуд идеш. А кад коначно огладниш и
свратиш у радњу Мекдоналд-бургера и купиш Мекдонал
дов хамбургер, то је исти онај који су ти продали прет
ходног дана, и дан пре тога, и тако даље, уназад све до
времена пре твог рођења […].
Они су досад, према властитом натпису, продали један те
исти оригинални бургер педесет милијарди пута. Питао
се да ли су га продали истој особи. Живот у Анахајму,
у Калифорнији, био је реклама за себе, унедоглед репри
зирана.18
Бандерснеч је бескрајно репликовани хамбургер, репризи
рана стварност, један те исти производ који гледалац изнова
конзумира, с том разликом што му га Нетфликс продаје за
логај по залогај, чиме креира илузију избора и конзумирања
више различитих производа. Илузија избора маскира симу
лацију стварности која скрива чињеницу да конзумент нема
праву контролу, да производ који конзумира није аутентичан
и да стварност у којој живи контролишу моћне корпорације,
које имају моћ да креирају читаве стварности и продају их
конзументима. Сцена када Стефану на екран рачунара стиг
не порука да га контролише неко ко гледа Нетфликс требало
би да буде отрежњујући тренутак, али прилика је пропуште
на јер он не разуме поруку коју чита – као конзумент и део
система контроле, оне не може да појми начин на који је
контролисан.
Оваква илузија слободе избора је попут бодријаровског и
диковског Дизниленда, савршене реплике без оригинала; он
је илузија, фантазам, „савршен модел свих врста испрепле
таних симулакрума”, који у томе није јединствен19, а његов
„статус фантастичног, инфантилног света превасходно слу
жи да нагна посетиоце да верују да живе у стварном свету и

18 Исто, стр. 35.
19 Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacije, Novi Sad: Svetovi, str. 15.
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да је све остало стварно, чиме се сакрива да је у ствари све
изван њега симулација”.20
Конструкт, као симулација стварног, у директној је вези са
корпоративним и државним апаратима, који своје циљеве
остварују контролом, манипулацијом и креирањем приви
да. Дик је андроида и андроидизацију сматрао ефикасним
средством контроле јер захтевају покорност и, поврх свега,
предвидивост.21 Стефан се покорава жељи гледаоца, његови
избори су ограничени и предвидиви и, као такав, он је савр
шен пример контролисаног појединца без сопствене воље,
који чак и када мисли да је нешто ствар његовог избора, у
ствари само ради оно што неко други од њега очекује. А све
опције избора унапред су већ креиране, сви путеви исцрта
ни, сви могући крајеви дефинисани.
Дик је поимање стварности као илузије пресликао у сво
ја дела и више пута је истицао везу између њих и догађаја
из свог живота, а немогућност да се са сигурношћу утврди
шта се заиста догодило, шта је стварност, а шта лаж, поста
је основна нит која се протеже читавим његовим животом
и повезује цео стваралачки опус. Стварности, објективне и
фикционалне, мрачна су места за живот, у којима медији,
владе, велике корпорације, религијске и политичке групаци
је софистицираним електронским и психоактивним механи
змима производе лажне стварности, или псеудостварности,
како их назива у есеју „Како направити универзум, а да се
не распадне након два дана”. Дик није имао поверења у њи
хове мотиве јер имају велику моћ – моћ да створе целокуп
не универзуме, универзума.22 У таквом универзуму, Стефан
је филдиковски андроид, не верна машинска репродукција
људског изгледа и понашања, него контролисан и предвидив
појединац, који је у заблуди да има слободу избора.
Прихватању технологије, а нарочито рачунара као врхунца
њене персоналне и персонализоване употребе, који данас
све више замењује телевизор, односно с којим паметни те
левизор дели све више функционалности, највише доприно
си, с једне стране, из перспективе појединца, потреба за ко
муникацијом, а с друге стране, из перспективе ентитета који
20 Jakovljević, M. (2015) Alternativne stvarnosti Filipa K. Dika, Kosovska
Mitrovica, Beograd: Filozofski fakultet, Makart, str. 180.
21 Dick. P. K. The Android and the Human, in: The Shifting Realities of Philip
K. Dick: Selected Literary and Philosophical Writings, ed. Sutin, L. (1995),
New York: Vintage/Random House, p. 191.
22 Dick. P. K. How to Build a Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days La
ter, in: The Shifting Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and Philo
sophical Writings, ed. Sutin, L. (1995), New York: Vintage/Random House,
p. 262.
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теже контроли појединца, фузија потребе за управљањем
информацијом с потенцијалима технологија комуникације,
из чега се развио интернет, који је киберпанк најавио деце
нију пре његове комерцијалне употребе. Од деведесетих го
дина двадесетог века, времена његове експанзије, до данас,
када је интернет неизоставни део свакодневице, дистопијске
визије постмодерне фантастике и научне фантастике писане
шездесетих и седамдесетих година и киберпанковске про
рочке визије виртуалности из осамдесетих година изашле су
из оквира фикционалних стварности књижевних дела и сво
је остварење пронашле у медијским просторима интерак
тивне, нелинеарне телевизије, чије су бројне опције избора
креиране с циљем да продру у објективну стварност гледа
оца и продају му производ, чак више пута уколико је то мо
гуће, под маском варијације садржаја и могућности интер
активног прилагођавања сопственим потребама, креирањем
„сопствене” авантуре по „сопственом” нахођењу.
Како Мејровиц примећује, брзо прихватање телевизије до
каз је да Американци постају фасцинирани, чак овисни о
посматрању других људи. На примеру филма Добро дошли,
господине Ченс (Being There, 1979), Мејровиц објашњава
да ова прича преноси поруке о телевизији која као медијум
креира илузију искуства и знања, због које жртвујемо преви
ше времена са правим људима зарад времена пред екраном,
а као резултат тога доводи се у питање све што има личну и
друштвену вредност.23
Интерактивна телевизија у извесном смислу гледаоца вра
ћа у време приповедача садржаја, када је слушалац могао
приповедача да заустави, постави му питање, када је при
поведач могао публици да понуди избор у оквиру унапред
дефинисане приче. Ипак, прича је била и остала претходно
испричана у уму приповедача, који зна како ће се она завр
шити. Нетфликс и Брукер су креирали телевизијски садржај
који парира „наративној комплексности” како је дефинише
Мител, а која нуди низ креативних опција и могућности за
реакцију публике, укључујући онлајн учешће путем блого
ва, видео игара и сајтова који окупљају обожаваоце. Насло
ви као што су Матрикс (The Matrix, 1999), Мементо (Me
mento, 2000), Вечни сјај беспрекорног ума (Eternal Sunshine
of the Spotless Mind, 2004) и Почетак (Inception, 2010) преу
зели су естетику видео игара и омогућили гледаоцима да се
поиграју, заједно са креаторима. Мител наративну комплек
сност дефинише као редефинисање епизодне форме под
23 Meyrowitz, J. (2009) We Liked to Watch: Television as Progenitor of the
Surveillance Society, The Annals of the American Academy of Political and
Social Science, 625, рp. 33-34.
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утицајем серијске нарације – не нужно као спој епизодне
и серијске форме него у смислу померања фокуса, уз одба
цивање потребе за привођењем крају радње у свакој епизо
ди што је типично за конвенционалну епизодну форму, при
чему наративно комплексни садржаји изазивају привремену
дезоријентисаност и збуњеност, што гледаоцима омогућава
да развијају способности разумевања дуготрајним гледањем
садржаја или већ поменутим активним учешћем, што их на
крају претвара у „наратологе аматере”.24 Бандерснеч сам по
себи није пример наративне комплексности о којој говори
Мител, али јој је близак захваљујући комплексној причи и
разгранатој наративној форми, чије верзије и низ опција чи
не једну наративну целину налик сезони читаве једне серије.
Телевизија гледаоцима омогућава да посматрањем других
размотре сопствено место и улогу у свету, али истовремено
креира илузију слике таквог места, коју они неретко вољно
перципирају као стварну. Телевизија, као и радио, филмови
и снимљени материјал, примећује Панцар, прошли су кроз
процес метаморфозе – од играчке, као новог производа за
забаву, преко огледала, захваљујући капацитету да репли
кују стварност, до уметности, искораком из оквира могућ
ности препричавања стварности у подручје преобликовања
стварности. Да би то успео, медиј мора имати капацитет не
само да репликује, него и да реорганизује и преуреди ствар
ност на имагинативан начин.25 Нетфликс и Брукер су Бан
дерснечом несумњиво, и упечатљиво, искорачили из фазе
огледала у фазу уметности задржавајући особености игре,
јер интерактивност омогућава преуређивање стварности,
макар фикционалне, на начин који буди и провоцира машту,
али је и обмањује да активно учествује у њеном креир ању.
Изразом „доместикација технологије”, Панцар указује на
сличности између начина на који технологија постаје део
свакодневице и начина на који су животиње и усеви доме
стиковани.26 Киберпанк је реконфигурисао књижевне еле
менте претходних епоха у новом контексту и својом инова
тивношћу изашао је из оквира књижевности, филма и музи
ке, пронашавши место у свакодневици савременог урбаног
потрошачког друштва.27 У Бандерснечовом одјеку осамдесе
тих година задржана је његова суштинска неутралност када
24 Mittell, J. (2006) Narrative Complexity in Contemporary American Televi
sion, The Velvet Light Trap, р. 58.
25 Pantzar, M. (1997) Domestication od Everyday Life Technology: Dynamic
Views on the Social Histories of Artifacts, The MIT Press, 3, p. 53.
26 Исто, стр. 54.
27 Jakovljević, M. (2013) Kiberpank Vilijama Gibsona: od simulacije do stvar
nosti, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43 (1), str. 224.
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је у питању сам однос између човека и технологије јер су
они само инструменти, потрошачке категорије, док је прави
фокус на информацији – односно њеном поседовању, упо
треби и контроли, или пак доместиковању. Киберпанк је ис
траживао различите врсте односа између технологије и тела
и њихове утицаје на свакодневни живот, а који нису увек
јасно разграничени од фантастичног, с чим се слаже Гибсон,
који у филму Не постоје мапе за ове територије каже да је
„чињеница да је стварност чуднија од фикције та која нас
држи навучено усхићеним на редовној, чак експоненцијал
ној основи“.28 Телевизија и креатори телевизијског садржаја
настоје да држе гледаоце усхићеним нудећи им комплексне
садржаје у којима могу да учествују непосредно и посредно,
у онлајн сфери блогова, игара, форума и, када је Бандерснеч
у питању, емулатором Спектрум рачунара из осамдесетих
година прошлог века помоћу којих се, када се учита музика
из сцене када Стефан у вокмен ставља траку са завршеном
игром, добија QR код са симболом који је креатора књиге
Бандерснеч, па и Стефана, који по њој прави игру, отерао у
лудило. Скенирање кода гледаоца води на скривену страни
цу наизглед бескорисног сајта компаније Такерсофт за коју
је Стефан правио игру, где може пронаћи игре насловље
не по другим епизодама серије (Nohzdyve, Metl Hedd), као
и страницу о самом филму, што гледаоца подстиче на још
активније присуство и учешће у мултиверзуму креир аних
фикционалних стварности и њихово прихватање као дела
сопственог света.
Ипак, обликовање интерактивног филмског садржаја ни
је одиста одраз доместификоване технологије јер (и) када
се екран угаси, она наставља да (пре)обликује нас, на ин
вазиван и неконтролисан начин, како је Стерлинг упозорио
да она то чини. Садашњица није резултат избора начиње
них сада, него је последица оних начињених у прошлости
и Бандерснеч повратком у 1984. годину на то указује гле
даоцу, спремном да размотри опције избора мимо оних по
нуђених у интерактивном филму, при чему је очекивани
резултат признање и комерцијални успех као примарна мо
тивација и мерило квалитета, што наглашава верзија краја у
којој комерцијални неуспех и лоша оцена воде до банкрота
софтверске компаније за коју Стефан прави игру. Иронично,
врхунац комерцијалног аспекта целе приче јесте чињеница
да је представљена опција слободног избора још један ко
мерцијални производ на који неко полаже ауторска права, па
је Нетфликс тужен због његове комерцијалне експлоатације
28 Neale, M. (2000) No Maps for These Territories, Docurama Films, New
Video Group.
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у Бандерснечу и сличности са књигама из серије Изабери
сопствену авантуру (Choose Your Own Adventure), изузет
но популарним осамдесетих и деведесетих година прошлог
века.29
Дик је искрено веровао да иза бројних нивоа застрашујућих
илузија постоји истина, у којој аутентично преовлађује над
копијом, људскост не подлеже андроидности, а слобода и
индивидуалност побеђују контролу и репресију. Таква исти
на назире се у алтернативним стварностима његовог ствара
лаштва, скривена иза велова докоса, недостижна, али зами
слива и остварива. Бандерснеч такав оптимизам не нуди, све
верзије су једнако аутентичне, а краја контроли нема – она
може бити само већа или мања. У верзији у којој убија оца и
раскомада његово тело Стефан добија жељену највишу оце
ну за игру, а психијатру потом саопштава да је игру успешно
завршио јер је имао више времена и, што је најзначајније,
јер је играчима дао мање контроле, што показује да је илу
зија избора успешнија и прихватљивија уколико креатор са
држаја појача контролу и конзументу ускрати део слободе.
Попут Стефана, који тежи верзији стварности у којој ће ње
гова игра бити позитивно оцењена и остварити комерцијал
ну успех, гледалац трага за задовољавајућом верзијом приче
и, попут Стефана, у том процесу је више или мање успешан.
Мета-тренутак у причи када у једном од крајева нестаје та
козвани четврти зид, који раздваја глумца од публике и теле
визијске екипе, гледаоца би требало да подстакне да сруши
„зид” између себе и фикционалне стварности филма, изађе
из оквира своје улоге гледаоца и сагледа је у контексту кон
тролисане „игрице” стварности.
За разлику од серије Човек у високом дворцу, дизнификоване
верзије истоименог Диковог романа коју одсуство подтек
ста производно-потрошачког система „фабриковања у којем
индивидуалност нестаје, лажно замењује аутентично, а кон
трола слободу”, чини примером филдиковског лажног ла
жног (енгл. fake fakes)30, Бандерснеч, упркос комерцијалном
утемељењу, или пак управо захваљујући њему, одличан је и
ефектан пример филдиковског мултиверзума стварности у
којем потреба за суочавањем са веловима илузија, јунакова
једнако колико и гледаочева, уводи у процес спознаје, али не
води коначном разрешењу дилема.
29 Lee, B. Netflix sued over Bandersnatch’s similarities to Choose Your Own
Adventure. 11 January 2019, 27 February 2019. The Guardian. https://www.
theguardian.com/tv-and-radio/2019/jan/11/netflix-black-mirror-banders
natch-choose-your-own-adventure-lawsuit
30 Јаковљевић, М. (2016) Филип К. Дик у Амазоновом дворцу, Култура, бр.
150, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 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 choose-your-own-adventure film,
raises the media content consumption to another level with its nonlinear 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 turned-off display, Black Mirror demonstrates
the advantages and dangers of technology, radical technological
advancement and its all-pervasiveness 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 multi-layered labyrinth of
non-authentic realities.
Key words: television series, Black Mirror, commodification, illusion,
reality
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ И
ЦИВИЛИЗАЦИЈA СЛИКЕ −
МЕДИЈИ И СПОРТСКИ
СПЕКТАКЛ
Сажетак: Намера овог рада јесте да дâ допринос оживљавању
интересовања за теоријско промишљање и практично истражи
вање подручја свакодневног живота у области друштвеног иску
ства које је започело 70-тих година прошлог века; да укаже на
повезаност света медијског спектакла са свакодневицом масовне
публике; да на примеру спорта као најпопуларнијег и најпродук
тивнијег медијског догађаја покаже како публика у својим свако
дневним интеракцијама са масовним медијима прихвата модерне
стилове живота, користи нове технологије и идентификује се
са спортским идолима. Из перспективе технологије емитовања
спортског спектакла у раду се анализира телевизијски пренос
Светског првенства у фудбалу 2018. године.
Кључне речи: медији, свакодневица, естетика, спорт

Увод
Појам ’свакодневног’ може се посматрати са више аспека
та. Једна од најтемељнијих подела заснована је на формално
и супстантивно значење појма свакодневног живота. „Фор
мално схватање везује смисао свакодневног живота пре све
га за облике свести својствене свакодневици: рутинизовано,
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за праксу везано, нерефлексивно мишљење – такозвани
природни став. То се схватање затим рачва на две могућ
ности, у зависности од опречних начина вредновања свако
дневног мишљења (величање или критика).”1 Уз та два зна
чења појма ’свакодневног’ може се додати и неутрално са
гледавање ’природног става’ у случају „када домен практич
не свести постаје једна неопходна перспектива у анализи
друштва која отвара поглед”2 на ’наличје’ свих друштвених
активности. Појам свакодвевног живота може се суштински
посматрати сагледавајући свакодневицу предметно, као сег
мент друштвене стварности. То сагледавање у просторном
смислу значи везивање свакодневице за сферу приватности,
а у временском смислу сагледава становиште повезивања
свакодневног живота са доколицом, са слободним време
ном; други начин суштинског сагледавања појма свакодне
вице подразумева издвајање, на пример, категорије народа
као особене класе учесника свакодневног живота; трећи на
чин не искључује унапред ни једну врсту актера нити област
друштвене стварности што припада подручју социјалне ин
теграције3. Дакле, „појединачна социолошка становишта о
свакодневици углавном оперишу више но једним значењем,
с тим што обично једно од њих доминира’’4. С обзиром на
многобројне традиције и њима припадајуће ’поуке’ тешко је
на јединствен начин приступити појму свакодневице.
Ако се у средиште преис питивања утицаја медијске сфере
на промене у свакодневном животу људи, постави повеза
ност развоја медија и комуникације у спорту у доба циви
лизације слике, онда треба поћи од сагледавања повољно
сти које публика добија посматрајући спортске спектакле.
Спорт је као саставни део свакодневних активности људи,
одавно постао завистан од медија (али и обрнуто) и треба га
посматрати као њихов производ свеприсутан у масмедијској
комуникацији. Међусобна интеракција медија и спорта мо
же се пратити од првих извештаја објављених у новинама,
од специјализованих британских спортских магазина по
следње деценије XVIII века, свакодневних спортских рубри
ка у дневним новинама, преко радијских извештаја и интер
вјуа, до телевизијских преноса (XX век) који, с једне стране,
захтевају употребу адекватног сликовног језика (уз неопх о
дан комуникациони приступ), а са друге, долази до изражаја
динамика и акција спортског догађаја. Друштвени медији
1 Spasić, I. (2004) Sociologije svakodnevnog života, Beograd: Zavod za udžbe
nike i nastavna sredstva, str. 336.
2 Исто.
3 Исто, стр. 336, 337.
4 Исто, стр. 337.
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XXI века (друштвене мреже, професионално и редакцијски
организоване медијске понуде, спортски интернетски пор
тали, блогови) својом комплементарношћу, интерактивно
шћу, конкурентношћу, партиципацијом интернет корисника
у дискурсу о спортским садржајима путем коментара, видео
прилога, тонских записа и фотографија, пружају публици уз
комплетну слику спортског спектакла осећај укључености,
а не само пасивног посматрања.
Док је публика некада уживала у црно-белим, а затим и ко
лор телевизорима, користила магнетоскопе, односно видео
рекордере, млади данас интерактивно комуницирају путем
Интернета, гледају телевизију која све више личи на компју
тер и захваљујући дигитализацији пружа могућност гледа
ња великог броја канала. Програми се могу пратити у свако
доба дана и ноћи, постоји могућност враћања и позајмице
програма која је доступна у оквиру различитих пакета опе
ратера дигиталне кабловске телевизије и широкопојасног
интернета. Мобилни телефони нуде истовремено услуге ко
муницирања, могућност гледања телевизијског програма,
употребу Интернета, снимање фотографија и видеоклипо
ва. Све ове технолошке иновације мењале су свакодневицу
и убрзано утицале на промену стилова живота. Зато се по
пуларност спорта не везује само за идентификацију публи
ке са победницима, за потребу преовладавања негативних
емоција, за феномен супарништва у потрошачком друштву,
већ се базира и на естетској привлачности спорта који је у
медијском смислу промовисан као супер спектакл. Уз то,
свакодневно свет спорта потресају скандали о коришћењу
недозвољених средстава, о дисквалификацији, а нарочито
о насиљу на спортским теренима. У зависности од интере
совања јавности, у медијима су најзаступљенији спортски
догађаји са највећом гледаношћу (Светска првенства у фуд
балу, Олимпијске игре, тениски мечеви). Као најпродуктив
нији и најпопуларнији медијски догађај, медијски спорт је
тако постао спектакл који публика свакодневно прати. „Уз
својеврсне предности конфорног праћења спортских дога
ђаја, повезаност спорта и медија саставни је део новог на
чина живота, дружења међу људима и провођења слободног
времена’’.5
Намера овог рада јесте да дâ допринос оживљавању ин
тересовања за теоријско промишљање и искуствено
5 Milenković, D. and Milenković, V. (2017) Recognizing of sport and spor
ting events in social circumstances and relations of modern times, Physical
education and sport through the centuries, Vol. 4, No 1, Niš: Association of
Pedagogues of Physical Education and Sport FIEP, Nis, Serbia – FIEP Euro
pe – History of Physical Education and Sport Section, p. 106.
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истраживање подручја свакодневног живота у области дру
штвеног искуства које је започело 70-тих година прошлог
века; да укаже на повезаност света медијског спектакла
са свакодневицом масовне публике; да на примеру спорта
као најпродуктивнијег медијског догађаја покаже како пу
блика у својим свакодневним интеракцијама са масовним
медијима прихвата модерне стилове живота, користи нове
технологије и идентификује се са спортским идолима. Из
перспективе технологије емитовања спортског спектакла у
раду се анализира телевизијски пренос Светског првенства
у фудбалу 2018. године.

Естетика свакодневице 
посредована медијима
Полазећи са становишта подручја свакодневног живота, је
дан од помака у оквиру процеса конвергирања различитих
социолошких традиција постмодерног друштва налази се
и у оквиру „студија културе и медија, проучавања симбо
личког посредовања стварности преко медијских слика и
садржаја, која повезују ниво структурне моћи и ниво инди
видуалне интимности’’.6 Ако информацију дефинишемо у
најширем смислу као све оно што се преноси међу људима,
прима и декодира, онда се медији могу сагледавати од вре
мена најпримитивнијих техника урезивања, цртања, вајања,
преко говора, штампе, фотографије, филма, електронских
медија до најмодернијих техника обраде података и њихо
вог емитовања у реалном времену.7 Сви ти медији резултат
су дугорочног технолошког развоја и налазе се данас у осно
ви свих савремених медија. Нове технологије емитовања
медијских садржаја само увећавају понуду покретних слика
и омогућавају нове креације корисника друштвених медија,
па се с правом може рећи „да смо ступили у нову цивили
зацију – цивилизацију слике’’8.
Одмах по настајању естетике као науке о чулном сазнању, о
њој су теоретичари говорили као о науци која разматра појам
’лепог’ и појам ’уметности’, фаворизујући чулни приступ
у естетском сазнању на рачун аналитичких способности.
Разматрајући три основна приступа дефинисању естетике,
теорију чулног сазнања, теорију лепог и теорију уметно
сти у оквиру појма филозофске естетике наилази се на три
карактеристичне концепције. Потстакнут Баумгартеновим
6 Spasić, I. nav. delo, str. 348.
7 Todorović, A. L. (2009) Umetnost i tehnologije komunikacija, Beograd: Сlio,
str. 21.
8 Todorović, A. L. nav. delo, str. 345.
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(Alexander Gottlieb Baumgarten) учењем о естетици као нау
ци која уметност сагледава као „активни начин сазнања који
предходи научном сазнању и разликује се од њега”9, творац
филозофске естетике, Кант (Immanuel Kant) у делу „Крити
ка моћи суђења” у аналитици лепог, о доношењу суда о уку
су каже да укус „који суди да ли је неко дело лепо или није,
претендује да је његов суд универзалан, иако није у стању
да пружи рационални доказ о својој тачности”10. Не постоји
објективно правило које би одредило појам ’лепог’; естет
ски суд произилази из укуса и везан је за осећање субјекта, а
не за појам о објекту. Хегел (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
је утемељио естетику као учење о идеји лепог и одредио је
као филозофију уметности. Искључивши природно лепо из
подручја естетичких истраживања, Хегел је пажњу усмерио
на уметнички лепо сматрајући да је оно на вишем нивоу од
лепоте природе чиме се супротставио представницима тра
диционалне естетике. Уметност као окосница културе та
ко добија своју савим нову улогу у модерном свету.11 Иако
за свој предмет, естетика као филозофска дисциплина има
уметност и уметничку делатност, у свакодневном животу
помиње се често када се говори о естетици одеће, естетици
маркетинга, естетици телевизије и нових медија, а у послед
ње време и естетици спорта.
У глобалном потрошачком друштву слика засипа свакодне
вицу у којој се манифестација лепоте стално мења с обзиром
на недостатак дубине и смисла медијских садржаја који нас
не наводе на размишљање него на гледање. Концепт уро
њености медија у културу слике заговара проучавање слика
унутар медијског окружења, јер је свака слика део неког ме
дија. Ако под утицајем Бодријара (J. Baudrillard) медијску
симулацију стварности посматрамо као перцепцију реално
сти нашег свакодневног живота у коме се изгубила разлика
између стварног и симулације, онда ’стварно’ у данашњем
свету постаје оно што је већ унапред репродуковано.12 У
складу са Деборовим (Guy Debord) схватањем, спектакл се
може сагледати као визуелна представа света и идеологи
ја којом се обликују те представе, а култура спектакла као
доминација идеологије потрошње и забаве која пружа тре
нутну утеху и задовољство и путем које се може сагледати
9 Baumgarten prema: Crnobrnja, S. (2010) Estetika televizije i novih medija,
Beograd: Сlio, str. 66.
10 Kant prema: Crnobrnja, S. nav. delo, str. 66.
11 Grubor, N. Hegelovo utemeljenje estetike putem određenja kulturno-povesne
funkcije umetnosti, u: Filozofija i društvo XXIV (I), 199, priredio Jovanov,
R. (2013), str. 203.
12 Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: Svetovi, str. 23.
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криза модерног друштва. „Акумулиран до степена у којем
постаје слика’’,13 спектакл даље надвисује слике, призоре,
представе и прераста у посебан феномен различитих интер
акција између људи – „друштвени однос међу људима по
средован сликама’’.14
Феномени слике и медија у модерној култури једнако се од
носе на почетну и завршну тачку комуникационог канала,
комуникатора и реципијента. У доба електронских и дру
штвених медија, када су они истовремено постали медији
комуникације и медији уметности треба истаћи да иако
имају функцију бележења догађаја који одсликавају ствар
ност, медији су и феномени естетске природе који могу
уметнички да трансформишу тему у нови, јединствени са
држај. Преносећи и умножавајући поруке, телевизија као
медиј новог доба, стално трага за својим аутентичним је
зиком изражавања и тако постаје простор за нову уметност.
Захваљујући техничкој репродукцији која је омогућила пре
нос културног садржаја у медијску сферу што је довело до
губљења ауре, 15 уметност је изгубила јединствени и непо
новљиви израз, а свој ритуални и естетски облик заменила
је економском и политичком суштином.

Медији и спортски спектакл
У античко доба, у време настајања Олимпијских игара, пу
блика у арени посматрала је такмичење најбољих у атлети
ци проналазећи лепоту у складно развијеним телима так
мичара тражећи елеганцију у покретима при надметању16.
Посетиоци Игара волели су победнике, али се нису оптере
ћивали рекордима већ су уживали у том спортском спекта
клу. У модерно доба естетску страну феномена игре можемо
сагледати кроз савршенство спортских догађаја, кроз ме
дијску димензију производње спортског спектакла с обзи
ром да се љубитељи спорта све чешће одлучују за праћење
преноса путем медија и удобност своје дневне собе.
Уз reality програме, спортски спектакли најгледаније су ме
дијске форме, па телевизије често користе привилегију купо
вине права на пренос великих спортских такмичења да баш
тада ’укључе’ пиплметре и тако докажу да су најгледанији.
13 Debor, G. (1992) Društvo spektakla, (elektronsko izdanje), http://gerusija.
com/downloads/Drustvo_spektakla.pdf, 20. 3. 2019, str. 15.
14 Исто, стр. 9.
15 Бењамин, В. (1974) Есеји – Уметничко дело у веку своје техничке
репродукције, Београд: Нолит.
16 Uzelac, M. (2016) Metafizika igre. Prilog zasnivanju fenomenologije igre i
sporta kao praktične delatnosti (elektronsko izdanje), Novi Sad, str. 152-156.
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Спортско/медијски спектакли пружају реципијентима мо
гућност да се потпуно уживе у атмосферу и да се осете при
вилегованим због свог ’непосредног присуства’ на спорт
ском догађају. То им омогућава пренос из више перспекти
ва, затим, крупни кадрови, више понављања и успорених
снимака. Ако се томе дода и могућност праћења активности
одређеног играча на терену, информације о резултатима као
и статистика на екрану уз коментаре спортског извештача,
онда се лако може схватити зашто је телевизијски пренос
прерастао у посебан спортски догађај, важнији од самог
спортског спектакла. Публика, при том, не размишља о то
ме да посетиоци на стадиону, будући да седе на различитим
местима, виде догађај из другачије перспективе, док публи
ка поред ’малих’ екрана, ма где седела, прати акције онако
како их види око камере, па зато Бејл /Bale/ сматра да „теле
визијски спорт пружа једноличну слику’’.17 С друге стране,
публици на трибинама чини се да уместо вишезначне пред
ставе, добија једнодимензионалну слику догађаја због тога
што том приликом изостају медијско-техничке повољности
на које су, иначе, као телевизијски гледаоци навикли.
Много иновација уведено је у снимање баш за потребе ве
ликих спортских такмичења. Тако су за Олимпијаду у Бар
селони 1992. године примењени сасвим нови положаји ка
мере за снимање спортова у води као и положај екстремног
горњег ракурса што је у многоме допринело бољој слици
са атлетских стаза и терена за групне спортове као и пли
вачких базена.18 Дочаравању атмосфере на спортским бори
лиштима и употпуњавању комплетне слике, допринеле су
боље позиције микрофона који су и сами постали осетљи
вији на звукове у окружењу. Репрезентација спорта путем
медија који преносе спортска надметања кроз снимљен, ди
ректан или дигитални садржај „доводи свет у један град’’19
и омогућава да се том медијацијом дође до сасвим нових
могућности праћења спортских догађаја.
Нове технологије омогућиле су њиховим корисницима да
оду и корак даље, до виртуелног спорта за који се може рећи
да је ’спорт без спорта’. Он се одомаћио код млађе попу
лације захваљујући популарности компјутерских игра које
обилују графиком, тродимензионалним звуком што у потпу
ности дочарава доживљај правог спорта. Виртуелни спорт
сагледан у контексту презентације слике медија масовних
17 Bejl prema: Skembler, G. (2007) Sport i društvo: istorija, moć i kultura,
Beograd: Сlio, str. 215.
18 Brigs, A. i Kobli, P. (2005) Uvod u studiju medija, Beograd: Сlio, str. 625.
19 Đulijanoti, R. (2008) Sport – kritička sociologija, Beograd: Сlio, str 267.
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комуникација и нових медија, омогућава публици различи
те повољности – да спортско надметање прати путем теле
визијских екрана, компјутерских монитора, затим уличних
екрана у кафанама, кафићима на трговима у атмосфери која
је по изгледу и понашању публике идентична са оном на
стадиону где посматрачи и сами постају део спектакла20, све
до виртуелног стадиона. Тај ниво виртуелности приказива
ња спорта први пут је заживео у Француској у близини ста
диона на коме се 1998. године одигравало Светско фудбал
ско првенство. Монтажни импровизовани „стадион био је
састављен од четири џиновска екрана по триста квадратних
метара. Трибине су биле распоређене тако’’ да је овај стади
он по „наводима рекламног проспекта … нудио посетиоци
ма утисак као да су на правој утакмици”21. На екранима вир
туелног стадиона могле су се видети велике фигуре фудба
лера, што је омогућавало гледаоцима да се идентификују са
играчима као да су и сами актери на терену.22 Без обзира пу
тем које екранске слике публика прати медијски спорт који
повезује разне теме из области културе, политике, психоло
гије, евидентно је да спортски медијски садржаји нису само
извештаји са спортских мечева, него свесно или несвесно
навођење публике на одређене ставове у оквиру тренутног
система вредности.
Своју огромну популарност, Новак Ђоковић први тенисер
АТП листе и најбољи спортиста на планети 2012, 2015,
2016. и 2019. године поред добрих игара дугује медијима
путем којих његове мечеве прате милиони гледалаца, иден
тификујући се са њим, коментаришући и учествујући у ње
говим победама и поразима доживљавајући их као своје
успоне и неуспехе у свакодневном животу. Спортисти као
идоли глобалне публике свакодневно улазе у домове људи
широм света без обзира на територијалне, националне, је
зичке разлике. Повезујући се са публиком путем друштве
них мрежа обавештавајући пратиоце о новинама у својој
каријери, али и у приватном животу, Ђоковић је, као и већи
на познатих споритста повећао број својих навијача широм
света остваривши комуникациону блискост са њима, али и
популаришући спорт којим се бави.
’Звезде’ медијског неба добијају робни карактер што их
даље поставља на тржиште чијим законима у потпуности
20 Milenković, V. i Milenković, D. Mediji i razvoj komunikacije u sportu, u: I
međunarodna naučna konferencija „Sport, zdravlje, životna sredina” (2014),
Beograd: Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla”, str. 30-36.
21 Anonim, Mediji i virtuelni sport, 6. 6. 2014, 20. 3. 2019. http://savremeni
sport.com/teorija-sporta/sport-i-mediji/17/447/mediji-i-virtuelni-sport.
22 Milenković, V. i Milenković, D. nav. delo, str. 35.
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подлежу. Успех сваке робе зависи од њене визуелне пред
ставе, зато славне личности морају да „конструишу сопстве
ну личност око слике како би привукле пажњу тржишта, од
носно донеле профит одређеној индустрији… и одговориле
на укус и жељу публике’’23. Дакле, комуникација путем ме
дија информатичког доба не користи се само: ради „праће
ња спортских вести, преноса и резултата утакмица уживо,
за накнадни преглед одиграних мечева, за размену података
и коментарисање на блоговима и разним официјелним сај
товима, за интеракцију са спортским организацијама, поје
диним аналитичарима и другим љубитељима спорта’’,24 за
„виртуелни приступ спорту у реалном времену’’, већ и за
пружање информација о свим ’тајнама’ приватног живота
њихових спортских идола.
У свакодневном животу, људи се суочавају са својим снови
ма и жељама, естетизујући стварност, користећи робу „као
да су уметничка дела, слике или знаци којима се бавимо кроз
процесе фантазије, игре, сањарења и стварања слика’’.25 Ис
питивање суштине спортске игре укључује промишљање
о надмоћи, о надиграном противнику, о спремности да се
испитују крајње могућности људског тела. За достизање и
обарање рекорда, за победе које од њих очекују навијачи,
спортисти су спремни на све.

Спортски спектакл – Светско првенство у 
фудбалу 2018. године
Ако у средиште овог разматрања поставимо као пример те
левизијски пренос Светског првенства у фудбалу који се
одржао у Русији од 14. јуна до 15. јула 2018. године уочава
мо да је овај Мундијал у иновативном смислу био прави иза
зов за емитовање наредних великих спортских догађаја. По
стављени су нови стандарди најпре у коришћењу савремене
технологије приликом организације и реализације утакмица
на Мундијалу, а затим и на плану технологије телевизијског
емитовања.
У преносе свих утакмица Светског првенства у Русији било
је укључено тридесет седам камера које су радиле користе
ћи најновију телевизијску технологију, а директне преносе
чија је продукција била компактна и униформисана реали
зовали су најбољи редитељи из те области. Ту телевизиј
ску слику преузимало је четрдесет емитера. На стадионима
током Мундијала користила се први пут VAR технологија
23 Vukadinović, M. (2013) Zvezde supermarket kulture, Beograd: Сlio, str. 80.
24 Milenković, V. i Milenković, D. nav. delo, str. 32.
25 Liri prema: Vukadinović, M. nav. delo, str. 74.
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(Video Assistant Refereeing) коју је FIFA одобрила те године
да би помогла судијама у доношењу исправих одлука. Три
десет три камере на терену и две на крову стадиона снимале
су акције, поготке, фаулове, могуће пенале и персонализо
вале све играче. У спорним ситуацијама утакмица се зау
стављала, судија би прегледао снимак који је припремила
екипа FIFE која се састојала од четворице судија и исто
толико оператора. За то време гледаоцима су емитовани и
анализирани спорни тренуци.
Око тридесетак утакмица на овом Светском првенству би
ло је преношено у 4K технологији, што значи да је 4К HDR
слика најбоља икад емитована у ТВ преносима спортских
дешавања. Овај HDR пренос пре Мундијала испробан је у
преносима утакмица које је BBC реализовао у финалу FA
купа између Челзија и Манчестер Јунајтеда. Да би се гледао
овај пренос била је потребна интернет конекција брзине 40
Mbit/s, па је онима са слабијом конекцијом стизала слика у
нижој резолуцији.
Захваљујући новим телевизорима и новој врсти HDR-а
HLG (hybrid-log gamma) технологији, 4К слика је изузетно
јасна и оштра са великим распоном боја, видљивијим дета
љима и фотореалистичним сенкама. Кретање спортиста је
изузетно реално, зато што слика има дупло више фрејмова
у секунди него раније, па се гледаоцима чини као да су део
спортског догађаја.
Као и остали медијски јавни сервиси у Европи и Радио те
левизија Србије је Светско првенство директно преносила у
HD технологији, јер ово техничко-технолошко унапређење
прати модерне захтеве телевизијске продукције и презента
ције. Овај спортски спектакл оборило је све рекорде гледа
ности; у једном тренутку више од три и по милијарде људи
пратило је Мундијал путем електронских или нових медија.

Закључна разматрања
Последњих деценија XX века, медији су се трансформисали
од аналогне до дигиталне технологије уз подршку техноло
шких решења медија XXI века, што је довело до настанка
нове масмедијске, као и естетике веб апликација. „Појавила
су се неизбежна питања о естетском у програмима старих
и нових медија, о телевизији као посебној сфери уметнич
ког изражавања, о естетском у телевизијским програмима
и прерастању нових медија у уметничка поља деловања’’.26
26 Миленковић, В. Уметност/медији/политика – заједно или одвојено/
узлет или криза, у: Криза уметности и нове уметничке праксе, при
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Разумевање естетике у оквиру нових медија повезано је са
начином на који се морају посматрати медији савременог
информатичког доба. Информативни садржаји који се ре
презентују сликама у масовној култури, преносе се путем
мреже комуникационих канала који су постали део свако
дневице. Тенденцију што мањих телефона, заменила је по
треба да им се дода екран и фотоапарат да би могућност
гледања и постављања фотографија на друштвеним мре
жама била што бржа и ефектнија. Полазећи од тога да се
уметнички облици користе за преобликовање предмета из
свакодневног живота27, лако се може закључити да се умет
ност интегрисала у индустријски дизајн под утицајем диги
талних комуникација које су постале сасвим нови естетски
потенцијали који утиче на развој цивилизације слике.
Појам ’свакодневног’ у постмодерном мултимедијалном
друштву не може се замислити без медијске продукције,
тачније без медијског спектакла који са собом носи одре
ђена строго утврђена правила. Експанзијом телевизије, а
затим и Интернета, садржаји медијске културе постали су
неодвојиви део свакодневног живота људи. За време оди
гравања Светског првенства у фудбалу у Русији 2018. годи
не корисници друштвених мрежа стално су се питали шта
ће бити с њиховим животима после завршетка Мундијала?
У контексту сагледавања медијског репрезентовања спорт
ских активности, развојна динамика односа спорта и медија
захваљујући њиховим посебним карактеристикама, начи
нима припреме и обраде података, медијским ограничењи
ма или предностима обележена је производњом другачије
стварности спортских догађаја и различите перцепције код
публике.
Користећи нове медије који својом мултимедијалношћу,
комплементарношћу, конкурентношћу омогућавају још ве
ћу актуелност и популарност спортских садржаја корисни
ци нових технологија путем бесплатних онлајн сервиса ко
муницирају са појединцима и групама, захваљујући интер
активним платформама добијају информације о спорту, гле
дају директне преносе спортских догађаја (live streaming),
уживају у различитим видео и аудио материјалима. Послед
њих година повећало се коришћење друштвених мрежа за
добијање информација о спорту, а нарочито је напредова
ло њихово коришћење путем мобилних телефона за вре
ме праћења телевизијских преноса, јер публици обогаћује
редили Драшкић Вићановић, И., Грубор, Н., Поповић, У. и Новаковић,
М. (2014), Београд: Естетичко друштво Србије, стр. 217-235.
27 Todorović, A. L. nav. delo, str. 346.
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доживљај при гледању спортског спектакла. Зато су, схва
тивши значај друштвених медија у доба цивилизације сли
ке, спортски клубови врло брзо прихватили овај интеракти
ван канал комуникације са својом публиком.
Спортски спектакл у Русији који је у овом раду анализиран са
становишта технологије емитовања показао је да ТВ продук
ција континуирано побољшава преносе спортских догађаја
користећи најновију технологију у области информационокомуникационих система. Будућност емитовања великих
спортских догађаја већ је најавила медијска кућа ВВС ко
ја планира да уз помоћ VR хардвера својим гледаоцима
омогући привилегију виртуелног присуствовања утакмици.
ЛИТЕРАТУРА:
Anonim, Mediji i virtuelni sport, 6. 6. 2014, 20. 3. 2019. http://savre
menisport.com/teorija-sporta/sport-i-mediji/17/447/mediji-i-virtuel
ni-sport.
Бењамин, В. (1974) Есеји – Уметничко дело у веку своје техничке
репродукције, Београд: Нолит.
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: Svetovi.
Brigs, A. i Kobli, P. (2005) Uvod u studiju medija, Beograd: Сlio.
Crnobrnja, S. (2010) Estetika televizije i novih medija, Beograd: Сlio.
Debor, G. (1992) Društvo spektakla, (elektronsko izdanje), http://geru
sija.com/downloads /Drustvo_spektakla.pdf, 20. 3. 2019.
Đulijanoti, R. (2008) Sport – kritička sociologija, Beograd: Сlio.
Grubor, N. Hegelovo utemeljenje estetike putem određenja kulturnopovesne funkcije umetnosti, u: Filozofija i društvo XXIV (I), priredio
Jovanov, R. (2013), str. 199-211.
Миленковић, В. Уметност/медији/политика – заједно или одвоје
но/узлет или криза, у: Криза уметности и нове уметничке праксе,
приредили Драшкић Вићановић, И., Грубор, Н., Поповић, У. и
Новаковић, М. (2014), Београд: Естетичко друштво Србије,
стр. 217-235.
Milenković, V. i Milenković, D. Mediji i razvoj komunikacije u spor
tu, u: I međunarodna naučna konferencija „Sport, zdravlje, životna
sredina“(2014), Beograd: Fakultet za sport, Univerzitet „Union –
Nikola Tesla“, str. 30-36.
Milenković, D. and Milenković, V. (2017) Recognizing of sport and
sporting events in social circumstances and relations of modern ti
mes, Physical education and sport through the centuries, Vol. 4, No
1, Niš: Association of Pedagogues of Physical Education and Sport
FIEP, Nis, Serbia – FIEP Europe – History of Physical Education and
Sport Section; Faculty of Sport and Physical Education, University of
Nis; Faculty of Sport and Physical Education, University of Kosovska

118

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ и ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ
Mitrovica; Faculty of Sport and Physical Education, University of
Belgrade; Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi
Sad, pp. 92-109.
Skembler, G. (2007) Sport i društvo: istorija, moć i kultura, Beograd:
Сlio.
Spasić, I. (2004) Sociologije svakodnevnog života, Beograd: Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva.
Todorović, A. L. (2009) Umetnost i tehnologije komunikacija,
Beograd: Сlio.
Uzelac, M. (2016) Metafizika igre. Prilog zasnivanju fenomenologije
igre i sporta kao praktične delatnosti (elektronsko izdanje), Novi Sad.
Vukadinović, M. (2013) Zvezde supermarket kulture, Beograd: Сlio.

119

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ и ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ
Vesna Milenković and Dejan Milenković

Communications College, Belgrade;
University Union – Nikola Tesla, Faculty of sport, Belgrade

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
information-communication 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.
Key words: media, daily life, aesthetics, sports
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УТИЦАЈИ ЕТИЧКИХ КОДЕКСА
НА СВАКОДНЕВНИ РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ ПОНАШАЊА
У ТУРИЗМУ
Сажетак: Свакодневно одржавање културне свести, један је од
задатака планирања туристичког развоја широм света. Како би
се ова делатност интегрисала у општи културни и друштвени
развој, неопходно је континуирано информисање и едуковање свих
туристичких субјеката о правилном и етички прихватљивом об
лику коришћења ресурса у туризму. С обзиром да се културни ре
сурси често деградирају, понекад без могућности ревитализације,
потребно је усмерити посебну пажњу на туристичко планирање
и комерцијализацију вредности у туризму. Кроз процес културне
еманципације, неопходно је минимизирати конфликте који се могу
појавити између госта, домаћина и простора као окружења у овој
интеракцији. Један од модела јесте позитиван утицај етичких
кодекса на развој културе понашања у туризму као друштвеној
појави.
Кључне речи: свакодневна култура, туризам, етички кодекси,
културно наслеђе

Увод
Свакодневном применом етичких кодекса у туризму, спре
чавају се његови лоши утицаји на простор и културу. Етич
ки кодекси су средство културне едукације и односе се на
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моралне принципе и понашање субјеката у туристичким
кретањима. Они се не односе само на туристе, већ и на оста
ле учеснике, као што су туристичка привреда и локална за
једница. Ови кодекси могу да представљају визуелну форму
културне поруке у смислу рекламе или кратке анимације а
најчешћи облик су писани (штампани) културно-етички ко
декси, који обавештавају кориснике простора о начину на
који својим понашањем не смеју да утичу на средину. Тури
зам који доводи у контакт друштвене заједнице и поједин
ца, културе и цивилизације, има значајну улогу у омогућа
вању интеркултуралног дијалога1. Најважније је да етички
кодекси позитивно утичу на туристе и остале чиниоце ту
ристичког тржишта. Дистрибуција ових етичких упутста
ва у пракси, обично се поверава организаторима путовања,
рецептивним туристичким организацијама и појединцима,
визоторским центрима у заштићеним просторима, култур
ним установама, кустосима музеја, саобраћајним организа
цијама у дестинацијама или у матичним местима. Колики ће
културни ефекат ови кодекси понашања остварити, зависи
ће од садржине, културне и естетске форме, стила и начина
преношења поруке.

Етички кодекси и култура у 
форми свакодневице
Туризам је једна од најразвијенијих грана индустрије, у ко
јој учествује скоро цело човечанство. У 2018. години 1,4
милијарде туриста путовало је у иностранство, а теоретича
ри туризма сматрају да у домаћим туристичким кретањима
учествује још најмање пет пута више туриста. На тај начин
остварује се формална или неформална културна интерак
ција људи који нису у сталном и свакодневном контакту.
Понекад тај контакт захтева моделе специфичних облика
понашања и посебних пословних обичаја утемељених на
култури и свакодневици. Како бисмо остварили испуње
ње културних и туристичких потреба, важно је применити
основне моделе понашања који су утемељени на култури и
етици лепог понашања.
Програм Уједињених Нација за животну средину (United
Nations Environment Programme) истиче важност етичких
кодекса и њихово вишеструко дејство на учеснике путовања,
јер они:

1 Исаковић, С. (2016) Уметничке праксе у контексту културног туризма,
Врњачка Бања: Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и
туризам, стр. 19.
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•

представљају средство културног дијалога између
државних субјеката, туристичке привреде, друштве
не заједнице, културних и образовних установа и
осталих заинтересованих страна у туризму;

•

развијају свест у оквиру туристичке привреде и оста
лих субјеката, о значају и суштини заштите животне
средине, као и за подстицање одрживог и културног
туристичког развоја;

•

јачају свест међу страним и домаћим туристима о по
нашању које утиче на поштовање природних и кул
турних вредности;

•

развијају осећај код већег дела становништва о знача
ју културног понашања и заштите животне средине;

•

утичу на подстицање сарадње између туристичке
привреде, владиних структура и многобројних кул
турних и друштвених група, у постизању наведених
циљева2.

Кодекси намењени туристима су свакодневни културни во
дич који наглашава врсту понашања за време путовања.
Основу ових туристичких кодекса представља општа култу
ра, као и однос према природним ресурсима, језику, доми
цилном становништву, културном наслеђу, прихватљивим
моделима понашања и обичајима. Етички кодекси ће пуни
смисао имати само ако су туристи свесни њиховог знача
ја. Кодекс би туристе требало да подсећа на прихватљив и
културан начин понашања у некој туристичкој дестинаци
ји, како би се истовремено могле доживети њене основне
вредности са свим географским, културним и социјалним
карактеристикама. У развијенијим земљама овакав модел
информисања учесника у туризму изузетно је заступљен и
представља начин пословања туристичке привреде као ње
ног културног сегмента. Како различите друштвене групе
имају своје моралне кодексе, не постоје никакве препреке
да се и за туристе и туристичке групе изради одговарајући
морални и културни кодекс. Пракса све више намеће овакву
потребу, с обзиром на масовност туризма и бројне проблеме
који настају као последице његовог развоја. Оне би се могле
ублажити, између осталог, развијањем културне свести ту
риста и прихватањем одређених моралних норми и облика
понашања. Туристичка етика и одговарајући културни ко
декси би требало да буду што универзалнији. Очигледно је
да се свака етика путовања неминовно ослања на „животну
2 Holden, A. (2016) Environment and Tourism, London and New York:
Routledge, Taylor & Francis Group, p. 219.
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филозофију“ и важећу етику одређеног народа, друштва, со
цијалне групе и појединца. Имајући то у виду, нека универ
зална туристичка етика, коју би прихватиле све земље и сви
туристи, не постоји. Међутим јављају се поједини аутори,
организатори путовања и међународне организације, које
покушавају да поставе основне принципе туристичке етике,
односно да конструишу морални кодекс туризма3.
На страни туристичке привреде кодекси би требали да
инсистирају на:
•

свакодневном одрживом коришћењу ресурса;

•

свакодневној редукцији утицаја туризма на околину;

•

свакодневном показивању осећаја у предузимању ак
тивности када се ради о аутентичним природним и
културним вредностима и локалном становништву;

•

поштовању клијената, односно туриста, кроз обезбе
ђивање квалитетних културних програма и услуга;

•

свакодневној подршци и покретању локалне еконо
мије са коришћењем локалних услуга где год је то
могуће;

•

вођењу одговорног и културног маркетинга;

•

свакодневном успостављању сарадње и преношењу
културних искустава4.

Туризам и свакодневни утицаји на културу
Туризам као најмасовнија друштвена појава врши различи
те позитивне и негативне утицаје на културу, на ставове по
јединаца и локалног становништва према развоју туризма,
као и на понашање учесника у туристичким кретањима. Све
ово спада у групу друштвених и културних промена. Ту
ризам у основи мења колективни и индивидуални систем
вредности, структуру заједнице, животни стил и квалитет
живота, прилагођавајући се савременим трендовима дру
штвеног развоја. Успешан развој узајамних позитивних кул
турних ставова, заснован је на основном постулату да култу
ра и културни облици као прихватљиви модели понашања,
морају бити неговани и одржавани као духовна традиција.
Са аспекта социо-културних утицаја туризма највећу пажњу
3 Покрајац, С. и Штетић, С. (2017) Основи менаџмента, Београд: Висока
туристичка школа струковних студија, стр. 166.
4 Стојановић, В. (2011) Туризам и одрживи развој, Нови Сад: Универзитет
у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за геогра
фију, туризам и хотелијерство, стр. 113.
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завређују позитивне промене које се одвијају у сфери кул
турног и социјалног наслеђа. Заправо, може се констатовати
да је покретач ових промена управо култура која креир а ста
вове. Приступ туриста локалним културним добрима је у ве
ћини случајева одраз изграђених ставова домаћина и њихо
ве спремности да са својом културом и баштином, упознају
посетиоце. Позитивни утицаји туризма на локално култур
но наслеђе и елементе традиције, могу се приказати и струк
турално у Табели 1, као утицаји на наслеђе, језик, религију,
народну уметност, народне обичаје и домаћу популацију.
утицај
•
наслеђе

•
•

језик
религија

•

народна уметност

•

обичаји

•
•

домаћа популација

•

резултат
побољшање квалитета свих културних
установа;
усмереност пажње на заштиту локалне
заједнице и комплетног јавног сектора
присутно је велико интересовање у
заштити
традиционалног
локалног
језика, ако је он атрактиван страним
туристима
пораст респектовања локалне религије
од стране туриста и обрнуто
интензиван развој нових тржишта за
домаћу радиност и уметничке форме
пораст преношења обичаја на друге
крајеве у свету
популација се повећава доласком људи
да живе или раде у одређену
дестинацију;
свака депопулација је искључена у
туристички развијеним областима

Табела 1 Свакодневни утицаји туризма на поједине елементе
локалне културе; извор: Swarbrooke, J. (1999) Sustain able Tourism
Management, New York: CABI Publishing, p. 72.

Врло често туристи не умеју да препознају духовне вредно
сти становништва са којима ступају у контакте на својим пу
товањима. Узајамни односи понекада постају и нарушени,
из разлога комерцијализације културе, обичаја, наслеђа и
других духовних и материјалних вредности. Несавесно и де
структивно понашање туриста, код локалног становништва
креира негативне ставове према посетиоцима. Уколико су
такви утицаји учестали, стварају се апатија, нетрпељивост,
одбојност и антагонизам, иако је туризам у том подручју
значајан извор прихода. Колико су у епохи развоја туризма
одређени региони трпели последице експанзије несавесних
туристичких облика понашања, најбоље се може уочити на
примеру једног говора хавајског делегата на међународној
конференцији посвећеној проблематици туризма, осамдесе
тих година прошлог века: ми не желимо туризам! Ми не
желимо вас! Не желимо да будемо деградирани као плесачи
и слуге! То је културна проституција! Не желим да видим
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никога од вас на Хавајима. Нема невиног туристе5. Супрот
но утицајима туризма са Хаваја, значајан утицај туризма на
културу, може се сагледати на острву Бали, светској тури
стичкој меки. Овде се ради о облику културног туризма, ко
ји тежи да од домаће културе креира туристичку атракцију.
Локалне власти чак више и не изражавају бојазан да тури
зам може узроковати негативне културне последице, већ се
туризму приписује допринос свеукупној културној ренесан
си. Овде су се традиционални ритуалски плесови скратили
и прилагодили посматрачима. Током времена, развијале су
се и драмске игре, такође за потребе туризма. Ове игре су
постале заштитни знак и део културног имиџа туристичког
производа Балија6. Слични примери бележе се на многим
пацифичким острвима, где се традиционална култура у пот
пуности прилагодила потребама туризма. Поред обичаја,
начина исхране, изворног народног мелоса, начина одева
ња, језика и домаће радиности, која је под директним ту
ристичким утицајем, туризму су се прилагодили уметност,
стил и начин породичног живота, брачни обичаји, начин
градње кућа и општи стил живота. Негативан утицај тури
зма на културу, у појединим земљама остварује се и кроз
секс туризам развојем проституције. Пример за то су Тај
ланд, Камбоџа, Филипини, Индонезија, Бразил, Шпанија,
Кенија и друге земље света. Код ових туристичких кретања,
основни је мотив конзумирање сексуалних услуга, као чест
пример комерцијализације културе. Обично ову појаву пра
ти низ последица, попут антагонизма мушког дела локалног
становништва, различитих болести и трговине људима, нај
чешће децом и женама, као и друга девијантна понашања.
Многе дестинације и културне установе, изложене су свако
дневним нападима на културна блага од стране несавесних
посетилаца. Врло често бележе се крађе слика или других
слабо чуваних уметничких дела и експоната, отуђења умет
ничких вредности и предмета из музеја и галерија, сакрал
них објеката, археолошких налазишта, крађе амфора са по
тонулих бродова итд7.
Врло често посетиоци у жељи да оставе траг да су негде би
ли, врше деструкцију над културним споменицима. Тако је
и чувени енглески песник Бајрон, када је обилазио Грчку, на
стубу Посејдоновог храма на полуострву Атика, код места
5 Fennell, D. (2015) Ecotourism, London: Routledge, Taylor & Francis Group,
p. 137.
6 Чомић, Ђ., Косар, Љ. и Штетић, С. (2001) Глобална фуга, глобализација
постмодерног туризма, Београд: ДП „Ђуро Салај”, стр. 96.
7 Скакун, М. и Чомић, Ђ. (2013) Социологија са социологијом туризма,
Београд: Висока туристичка школа струковних студија, стр. 300.

126

ИГОР ТРИШИЋ и СНЕЖАНА ШТЕТИЋ
Сунион, урезао своје име. На тај начин оштетио је део хра
ма из V века п. н. е. али је данас то изузетно интересантно
за туристе, који се диве како лепотама заласка сунца изнад
храма, тако и потпису овог песника8. У Стратфорду на Ејво
ну, родном месту Виљема Шекспира, кућа у којој је живео
представља праву туристичку атракцију. Након његове смр
ти, многи имућни и познати људи тога времена, обилазили
су собу у којој је рођен овај славни писац и својим дија
мантским прстењем урезивали своја имена на стаклу прозо
ра у ходнику. Данас туристи приликом обиласка Шекспиро
ве куће, могу да виде и прозор са потписима свих славних
личности које су долазиле овде од XVII до XIX века9.

Етички кодекси у свакодневној пракси
Етички кодекси у свакодневној светској туристичкој прак
си своје културне поруке преносе на три главна стуба ту
ристичке привреде: посетиоце, туристичку привреду и ло
калну заједницу. Најзаступљенији модели културних порука
кроз различите облике етичких кодекса су следећи10:
•

минимизирајте штете по животну средину и друштве
но-културне форме посећеног подручја;

•

максимизирајте економску корист за заједницу кул
туре домаћина;

•

подстичите већу равноправност у односима између
посетиоца и домаћина;

•

промовишите одговорније, културније и одрживије
облике туризма;

•

иницирајте обуке и образовање за особље објеката
које посећујете или у којима организујете пословне и
културне активности;

•

рекламирајте производе истинито;

•

развијајте свест о еколошким и социо-културним ути
цајима туризма;

•

промовишите рециклажу;

•

информишите се и посаветујте се о посетиоцима или
домаћем становништву;

8 Панов, Н. и Штетић, С. (2008) Туристичка географија, Скопје:
Селектор, стр. 89.
9 Милићевић, С. и Штетић, С. (2017) Менаџмент у туризму, Врњачка
Бања: Факултет за хотелијерство и туризам, стр. 264.
10 Fennell, D. and Malloy, D. C. (2007) Codes of Ethics in Tourism, Practice,
Theory, Synthesis, Toronto: Channel View Publications, p. 45.
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•

минимизирајте штете по еколошку и социо-културну
средину дестинације;

•

максимизирајте културне и економске бенефите за
локалну заједницу;

•

подстичите равноправност између домаћина и по
сетилаца;

•

подржите демократију и партиципативне облике ту
ристичког развоја.

Туристичка привреда промовише наведене кодексе понаша
ња као скуп очекивања, понашања и правила, написаних од
стране великих и значајних тржишних субјеката, с посеб
ним акцентом на културу и животну средину, кроз форму
одрживог развоја. На туристичком тржишту, најзначајнији
кодекси понашања поред „Глобалних кодекса у туризму”,
донетих од стране UNWTO јесу: „Етички кодекси и водич
одрживог туризма” (Tourism Industry Association of Cana
da), „Кодекс одрживе праксе” (Tourism Council Australia),
„Еколошки кодекс понашања у туризму” (United Nations
Environment Programme), „Принципи одрживог туризма”
(Worldwide Fund for Nature and Tourism Concern), „Кодекс
одрживог туризма” (Pacific Asia Travel Association), „Кодекс
одрживости у туризму” (APEC/PATA), „Декларација при
јатеља земље” (Japanese Travel Association) и Агенда 21 за
туристичку привреду, промовисана од стране Светске ту
ристичке организације (World Tourism Organization) и Свет
ског савета за путовање и туризам (World Travel and Tourism
Council). Кључна етичка поља наведених докумената тичу
се здравља и заштите, људских ресурса, животне средине,
глобалног отопљавања, социо-културних утицаја туризма,
конфликата, пословне праксе и интереса у области заштите
животне средине11.
Значајно је анализирати и пример етичког кодекса
„Zakynthos – The Flower of the Levant”, који се тиче моде
ла заштите екосистема на грчком острву Закинтос, у којем
се различитим мерама штити ретка врста морске корњаче
Caretta caretta. Овај познати кодекс понашања, написан
од стране Медитеранског друштва за заштиту ових ретких
корњача, интензивно се дистрибуише туристима при дола
ску на ово Јонско острво. Неколико активности, као што су
риболов и градња, ограничени су у потпуности због зашти
те екосистема. Барови, ресторани и друге активности нису
11 Presbury, R, and Edwards, D. Sustainable Operations Management, in: Un
derstanding the Sustain able Development of Tourism, eds. Liburd, J. J. аnd
Edwards, D. (2010), Oxford: Goodfellow Publishers, рp. 46-66.
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дозвољене на плажама са гнездима. Не постоје педалине
или кануи за изнајмљивање а број посетилаца се контро
лише временским ограничењима. Број лежаљки на плажи
Геракас смањен је са око 180 на 100. Више од 60% посети
лаца постало је свесно основних корака, како би се избегли
утицаји на гнездилишта морских корњача, тј. уклањају се
сва смећа укључујући и опушке цигарета који се налазе на
удаљености од 5 m од воде12. Са неколико публикација TOU
BIS-а, у форми етичких кодекса, туристи се информишу око
најактуелнијих ограничења понашања, као што су: строго
забрањен боравак на плажи након заласка Сунца јер у вре
ме ноћних сати корњаче излазе из мора, како би положиле
јаја, коришћење сунцобрана који се морају забости у песак
јер могу да униште гнезда, коришћење светала у близини
мора, узимање младунаца или помагање на њиховом путу
до мора13.
Туроператорима као и већим агенцијама мешовитог ти
па у свету, врло је познат етички кодекс написан од стране
Америчког удружења туристичких агената – American So
ciety of Travel Agents. Етички кодекс предвиђен туристима
на одмору или службеном путовању је кодекс „10 АSТА за
повести”14:
•

поштујте крхкост земље. Схватите да ако сви не по
могну у њеном очувању, јединствене и лепе дестина
ције неће бити ту за будуће генерације;

•

остављајте само отиске прстију. Само фотографиши
те. Не остављајте графите. Не узимајте природне су
венире са историјских и културних налазишта и при
родних подручја;

•

распитајте се о географији, фолклору и култури обла
сти коју посећујете;

•

поштујте приватност и достојанство других. Распи
тајте се пре него фотографишете људе. Нису све кул
туре на то спремне;

12 Sigala, M. Zakynthos: Supply Chain Management and Customers’ Involve
ment in Tourism Sustainability, in: International Cases in Sustain able Travel
& Tourism, eds. Benckendorff, P. and Lund-Durlacher, D. (2013), Oxford:
Goodfellow Publishers, рp. 117-134.
13 Ryan, C. (2003) Recreational Tourism, Demand and Impacts, Clevedon:
Channel View Publications, p. 199.
14 Стојановић, В. (2011) Туризам и одрживи развој, Нови Сад: Универзи
тет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за гео
графију, туризам и хотелијерство, стр. 111.
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не купујте производе направљене од угрожених живо
тиња и биљака као што су слоновача, рогови носоро
га, оклопи корњача, животињска кожа, перје, препара
ти од ајкула, тигрова и осталих животиња;

•

увек пратите уцртане стазе. Не узнемиравајте животи
ње, биљке и њихова природна станишта;

•

пружите подршку програмима за заштиту и организа
цијама које раде на заштити животне средине;

•

шетајте или користите еколошка средства транспор
та када је год то могуће. Подстичите возаче да угасе
мотор када паркирају возила;

•

похвалите оне (хотеле, авио превознике, компаније
за крстарења, туроператоре и добављаче) који штеде
енергију, чувају околину, квалитет воде и ваздуха, ре
ализују рециклажу, сигурно смештају отпад и отров
не материје, спречавају буку и примењују све остале
мере заштите;

•

питајте ASTA путничког агента да вам наведе оне ор
ганизације које поштују ASTA-ине водиље за заштиту
околине – ваздуха, копна и мора.

Примери етичких кодекса намењених туристима, од посеб
ног значаја су у заштићеним природним добрима и осетљи
вим екосистемима. Туристима се дистрибуишу најчешће у
визиторским центрима или приликом куповине аранжмана
у матичним земљама. У визиторским центрима, као цен
тралним објектима у заштићеним природним добрима, по
пут националних паркова, паркова природе, специјалних
резервата природе, археолошких налазишта или других
културних и природних објеката, пружају се све потребне
информације у вези са локалитетом који се обилази. Етич
ки кодекси су врло често саставни део брошура или других
туристичких публикација. У Азији већина еколошких пра
вила и културе туристичког понашања, прилагођена су је
динственом кодексу који је израдила Туристичка асоцијаци
ја пацифичке Азије – Pacific Asia Travel Association (PATA),
који је познат под називом „PATA кодекси”. Ова регионална
организација развила је листу етичких кодекса, саставље
ну од 18 тачака. Као најважнији елементи овог документа
истичу се15:

15 Weav er, D. and Lawton, L. (2014) Tourism Management, 5th edition, Milton:
Wiley, p. 332.
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усвојите потребну праксу да чувате животну средину,
укључујући употребу ресурса који се могу обновити и
очувајте оне који су необн
 овљиви;

•

допринесите очувању станишта флоре и фауне или
било ког другог места, било да је природно или кул
турно а које може бити корисно за туризам;

•

охрабрите релевантне ауторитете да одреде просто
ре које треба заштитити и подржите ниво њиховог
развоја;

•

охрабрите локалне ставове, културне вредности и
интересе, укључујући локалне навике и веровања, и
укључите их у планирање културног и туристичког
развоја;

•

обезбедите да процена стања животне средине поста
не саставни део разматрања у пројектима туристичког
развоја;

•

обезбедите да процедура оцењивања има кумула
тивни и индивидуални ефекат на све аспекте развоја
животне средине;

•

удовољите свим међународним конвенцијама о за
штити животне средине;

•

удовољите свим државним и локалним законима који
су у вези са животном средином;

•

подстичите укључивање у туризам оних који се при
државају локалних, регионалних и националних
планова и учествујте у процесу планирања;

•

пружите шансу широј заједници да узме удео у ди
скусијама и консултацијама око планирања туризма,
посебно ако могу да утичу на његов развој;

•

покажите одговорност за утицаје туризма на животну
средину и покажите одговорност за њено нарушава
ње;

•

охрабрите редовну службену контролу заштите
животне средине;

•

подстакните еколошки одговорну праксу, укључујући
одлагање смећа, рециклажу и коришћење енергије;

•

подстакните свест особља о заштити животне среди
не у свим сегментима који су у вези са туризмом;
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подржите укључивање професионалних принципа
заштите животне средине у туристичко образовање,
праксу и планирање;

•

објасните свима који су укључени у туризам о оби
чајима, културним вредностима, веровањима и тради
цији локалних заједница а који су у вези са животном
средином;

•

подржите захвалност и разумевање туриста тачним
информацијама о заштити животне средине;

•

установите детаљну политику заштите животне сре
дине и одредите водиче за различите секторе тури
стичке привреде.

Многи индивидулни кодекси усклађују се са овим једин
ственим документом. Своје утицаје на туристе најефектив
није остварују у најосетљивијим туристичким дестинација
ма и оштећеним екосистемима. Такав један кодекс намењен
је туристима који путују на Хималаје, једну од најатрактив
нијих туристичких дестинација света, а у погледу деграда
ције животне средине ова планинска дестинација заузима
кључну позицију. У кодексу стоји: „следећи ове инструкци
је можете помоћи очувању јединствене екологије и древне
културе Хималаја”. Даље се наводи16:
•

смањите девастацију шума – не правите отворене пла
менове и обесхрабрите друге у томе. Загревајте воду
оскудним дрветом што је могуће мање. Када је могуће
користите пећи на керозин или пећи са ниском потро
шњом горива;

•

уклањајте смеће, закопајте хартију и посебно одлажи
те сав неразградив отпад. Графити су идеални приме
ри загађења животне средине;

•

где извире вода чувајте њену чистоћу. Избегавајте ко
ришћење загађивача у токовима река, као што су де
терџенти и хемијске течности. Импровизујте санитар
не чворове на најмањој удаљености 30 m од воде;

•

оставите биљке да се развијају у њиховом природном
окружењу – узимање резница, семена и корења је иле
гална радња у већини делова Хималаја.

•

када сликате, поштујте приватност других – затражи
те дозволу и будите одмерени;

16 Weav er, D. (2006) Sustain able Tourism: Theory and Practice, Oxford:
Elsevier, p. 182.
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•

поштујте светилишта која сте дошли да видите. Не
вређајте и не потцењујте религију објеката. Изујте се
ако је потребно при уласку. Давање охрабрује оне који
морају да просе због деце. Донација пројекту, здрав
ственом центру или школи је користан начин помоћи;

•

бићете добродошли и прихваћени ако поштујете ло
калне обичаје. Користите увек десну руку за јело и
руковање. Не делите прибор за јело, шоље итд. При
стојно је руковати се, када се захваљујете или примате
похвале.

•

запамтите да када одлазите у куповину, посећујете
увек снижења, кад год је могуће. Тиме нећете ири
тирати многе са ниским приходима. Посећивањем
традиционалних локалних вредности, поспешујете
локални понос и планинску културу. Молим вас, по
мозите локалним припадницима у стицању реалног
сагледавања живота западних земаља.

•

Хималаји могу да вас промене, молим вас немојте ви
мењати њих. Као гост поштујте локалну традицију, за
штитите локалну културу, подржите локални понос.
Будите стрпљиви, пријатељски настројени и осећајни.
Не заборавите – ви сте гост!

Закључак
У условима убрзане глобализације свакодневних култур
них вредности, нарочито пораста међународне трговине и
туризма, све више долазе до изражаја разлике у културама
народа, као потенцијални извор и узрок неет ичког понаша
ња учесника у овим светским дешавањима. Посебно велики
проблеми понекад настају због различитих религија, раз
лика у обичајима, начину одевања, врсти музике, култури
исхране, образовању, путовањима, смислу за естетику и од
ређене форме итд. Питање културних разлика свакодневно
ствара једно од најкомплекснијих етичких проблема, јер оно
што је етички прихватљиво у једној земљи, у другој се мо
же сматрати неетичким или неконвенционалним моделом
културног понашања. Све масовније задовољење потреба,
креирало је драстичне последице на друштво у целини. Та
кав један модел, којим се утицало на дефинисање општих
културних ставова и разлика, управо је развој савременог
туризма. Тежња да се задовоље економски интереси изнад
културних, ствара негативне трендове. Овакви лоши ути
цаји могу се минимизирати јачањем културног интереса у
моделима понашања како туриста, тако и домицилног ста
новништва. Један од начина истицања значаја прихватљивог
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и конвенционалног облика овакве комуникације и интерак
ције, јесу етички кодекси, који имају задатак да у одређеној
културној форми, подсете на поштовање правих вредности
при туристичким кретањима. Постизање таквих резултата
понекад је врло тешко и скупо за све учеснике на савре
меним културним туристичким тржиштима и представља
цивилизацијску свакодневицу.
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THE EFFECT OF ETHICAL CODES ON THE EVERYDAY
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.
Key words: daily culture, tourism, ethic codes, cultural heritage
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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
СВИ ПРОТИВ СВИХ: РАТНО СТАЊЕ
И ХИП-ХОП РЕПУБЛИКА
Супкултуре представљају културне дијалекте, мислио је још
седамдесетих година Стеван Мајсторовић, истичући да оне
стоје спрам хегемоних позиција званичне политике и кул
туре.1 Како је политичкoj моћи и политичком потчињавању
пар – културна моћ и културно потчињавање, супкултуре
оправдавају себе једино у случају да су у стању да изневе
ре и минирају тако конструисане позиције Моћи. Свакако, и
оне саме по себи представљају подручје борбе, како је по
том говорио Стјуарт Хол (Stuart Hall),2 па је за проучаваоца
(пот)културних прилика од прворазредног значаја праћење
и тумачење измене хегемоних и субверзивних позиција,
доминантних и доминираних.
У случају овдашњег хип-хопа, он је током своје, безмало че
трдесетогодишње историје, небројено пута показао да пред
ставља драгоцену културу отпора. Тешко би се, рецимо, мо
гло порећи да је управо хип-хоп култура извела прву велику
културну сарадњу на Балкану након грађанских ратова деве
десетих година.3 Насупрот есенцијализму, насупрот званич
ним политикама које још и данас на годишњем нивоу симу
лирају „ратна стања”, субверзивно хип-хоп културе отишло
је путем заснивања властите поет ичке нације и поет ичке
државе. Резултат овог спонтаног и природног предузећа,
од 2000-их наовамо, било је успостављање јединствене, ре
гионалне сцене – федеративне јужнословенске хип-хоп ре
публике. Управо је то био траг који је следила и Драгана
Цветановић у свом есеју Yugospotting у регион аланом хипхопу, илуструјући своје увиде искључиво композицијама
1 Majstorović, S. (1979) U traganju za identitetom, Beograd: Slovo ljubve –
Prosveta, str. 198.
2 Hall, S. Notes on Deconstructing “the Popular”, in: People’s History and
Socialist Theory, ed. Samuel, R. (1981), London: Routledge and Kegan
Paul, pp. 227–241.
3 Đorđević, D. (2016) Mala crna muzika: Hip-hop nacija, nacionalna istori
ja, država i njeni neprijatelji, Loznica: Karpos, str. 112.
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„освешћених” (енг. conscious) репера. Културни расплет
што су га изазвале удружене снаге младих хип-хопера из
Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине није био поли
тички инструиран, а био је такав да је још увек рачунао на
културно и, посебно, на музичко наслеђе из времена соција
лизма. Кроз ту призму новостасали фронт младих могао је
да осматра и вреднује властити тренутак, да спроведе соп
ствену ревизију новије и транзиционе историје, па и да се
препусти носталгичним осећањима спрам некадашње зајед
ничке, југословенске културе. Али, оно што је најважније,
он је на тај начин обнављао ратовима изгубљени фон свера
зумевања, који се, дакако, у савременим околностима обја
вио и као субверзивно-дијалекатски, у оном смислу који нам
је приближио Стеван Мајсторовић.  
Ипак, показало се да је пут јужнословенског хип-хоп зајед
ништва довео до губитка дијалекатског својства, постајући
временом знак доминантне либерал-капиталистичке култу
ре и конзумеризма. Када је реч о вербалном садржаоцу хипхопа – ЕмСиингу (eng. MC, emceeing) – језичко раслојавање,
разноврсност слика, простора и начина живота – они готово
да више не постоје. Не само због тога што је Шифра, као
глобални кôд хип-хопа, превладала над другим поткултур
ним моделима; то је и због тога што је глобализовано тржи
ште увело закон великих бројева. Хип-хоп извођачи све ви
ше трагају за њима, и у тој потрази униформишу свој израз,
усклађујући говор, успостављају званични говорни варије
тет Републике, која све чешће објављује вест да је Маргина
постала Центар и да је алтернативно постало поп. Знак тог
признања јесте пример београдског говора, који је за хипхоп у Србији постао „дијалект који је успео”;4 ни у чему
другом, већ у томе да анулира и превазиђе „језичко расло
јавање” унутар (хип-хоп) Републике.
Три чланка, у овом броју Културе, разматрају описану тему
и представљају историјски успон хип-хоп културе у Србији:
први је Dies el Power – хип-хоп у Србији од задовољства по
влашћених до масовне омладинске културе, Горана Мусића
и Предрага Вукчевића. Сам наслов довољно је јасан у по
гледу садржине рада: изузетно фактографски поткован, он
има тенденцију да представи потпуну и дефинитивну исто
рију реп културе у Србији, дајући јој ознаку „дизелаштва”.
Занимљивост овог текста није, међутим, садржана само у
том провокативном увођењу надређујућег знака за овдашње
хип-хоп искуство, већ и у томе што је он, сам по себи, знак:
знак једне нове фазе хип-хопа у Србији, који више не рачуна
4 Majstorović S. нав. дело, стр. 184.
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само на музику, текст и видео-клипове, већ и на дискурзив
не суплементе. Коментар те нове, последње фазе хип-хопа
дали смо сами у тексту под називом Октобарска револуција
„трећег таласа”, који представља преглед најзначајнијих
хип-хоп контроверзи за последњих десетак година. Једна
од њих управо је хип-хоп есејистика, која – као сателитска
активност последњег „таласа” – обезбеђује извођачима на
сцени један неочекивани дигнитет, представљајући их као
заступнике пролетаријата и практичаре (новог) „левог ми
шљења”. У основи овог догађаја јесте и потпуно брисање
разлике међу појмовима као што су популарно, народно и
национално, те је, у том смислу, последњи глас ове поле
мике – глас (етно)музиколошкиње, Иве Ненић, која у раду
Sampling традиције: духови прошлости у српском хип-хопу
критички разматра окретање савременог хип-хоп израза „на
народну”, који није толико потврда дијагнозе из ере „поли
тичке коректности”, да је хип-хоп изразито реакционарна
поткултура, колико потврда да је у савременој Србији могућ
потпуни дослух (хип-хоп) Маргине и Центра.  
Рад који затвара овај избор текстова јесте рад Предрага Вук
чевића Превођење термина „real” и његова употреба у реп
музици. Реч је о својеврсном наговештају проблема који, по
природи ствари, оптерећују и „певање” и „мишљење” у хипхоп култури. Као један од двојице преводилаца прве књи
ге у Србији са хип-хоп тематиком Не може да стане, неће
да стане – једна историја хип-хоп генерације Џефа Ченга
(Red Box, 2009), Вукчевић износи и разрешава недоумице
у погледу разумевања термина real – једног од најважнијих
садржалаца хип-хоп идиоматике – „у српском кључу”. Кон
секвенце овог рада нису само стриктно преводилачке, већ
се односе и на овдашње хип-хоп искуство које је, у основи,
зависно од „увоза” и „превођења” изворних културема.  
Са овим, коначно, можемо да кажемо и то да писање о хипхоп култури код нас још увек подстиче даничићевске зами
сли о „борби за хип-хоп језик и правопис”. Предмет проу
чавања је такав да у великој мери доводи у питање не само
важеће правописне регуле, већ и нормативе академског пи
сања и понашања. Да ли смо из свега тога изашли достојни
традиције часописа Култура и академске пажње уопште? –
коментар нека дају читатељке и читаоци. Као група аутора
која је овај сепарат уобличила, ми смо већ задовољни тиме
што се овај број догодио, и што је њим постављен довољ
но широк оквир разматрања који би у предстојећем периоду
могао да подстакне нове полемичке одговоре, нове увиде и
нове коментаре. У томе би било све наше надање и задо
вољство. Јер, како верујемо, рат који је својствен хип-хоп
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култури – рат „свих против свих” – такав је да се дружење
и заједништво ни у ком случају не доводе у питање. Штави
ше, тај рат само га покреће и надахњује. Или другим речи
ма, писали смо и међу собом се сукобљавали из оног истог
разлога из којег се одувек и мисли, пише и полемише; ни
због чега другог, дакле, већ да би нас било (још) више.

Невена Максимовић, Пејзаж, цртеж, 2011.
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YUGOSPOTTING У
РЕГИОН АЛНОМ ХИП-ХОПУ
Сажетак: Циљ овог чланка је истраживање значења и особине
реп текстова кроз реконструкцију концепта заједничког иденти
тета међу реперима бивше Југославије у новом над-националном
социјалном контексту. Овај рад анализира видове изражавања
припадности заједничком и генерацијском знању. Пост-југосло
венски регионални реп има заједничку публику која није ограничена
државним границама. Главни извори овог чланка су реп тексто
ви са социјално-политичком поруком који су, већином, написани од
стране репера рођених током 1970-их и 80-их година, због чега су
повезани и са југословенским и са постјугословенским хроното
пом, док је највећи део њихове публике рођен у постјугословенском
амбијенту. Радна хипотеза је да репери користе културу хип-хопа
и своје генерацијско знање („југо-знање”) као начин повезивања
са својом публиком, те тако стварају нову културолошко-иденти
фикациону подлогу која више одговара новом, тј. новим контек
стима, супростављеним званичним културолошким политикама
новонасталих држава. Ово се постиже коришћењем музичког
знања и искустава југословенских генерација кроз семпловање и
интеретекстуалност, чиме се стварају важне основе за културну
идентификацију будућих генерација у Региону (што је у супротно
сти са званичним политикама новонасталих држава). Овај чланак
се методолошки везује за концепте језичког и културног иденти
тета, „југославизма”, генерације, a користи реп лирку следећих
реп уметника из Босне, Хрватске и Србије: Еdo-Maajka, Elemental,
TBF, и Марчело.
Кључне речи: Југославија, регион, хип-хоп, реп, идентитет,
културна политика, интертекстуалност
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Југословенски и балкански (заједнички)
идентитети
Идентитети су производи разних комуникацијских и дис
курзивних процеса, који се у, овом чланку посматрају кроз
текстуалну, лиричну и дискурсивну анализу. Разматрајући
лингвистични идентитет, Јан Бломерт (Jan Blommaert)1 сма
тра да је у питању семиотична конструкција у смислу орга
низовања тема, ситуац
 ије, жанра, стила, ситуац
 ије, намене
и сличног. Са друге стране, Стјуарт Хол (Stuart Hall)2 рас
правља о културолошком идентитету, дефинишући га као
пресек дискурса и праксе. Његове теорије о културолошком
идентитету у касно-модерно доба нам помажу да схватимо
зашто је питање идентитета постало централно питање и за
што се чак и расправља о „кризи идентитета”. Хол сматра
да су модерни идентитети дислоцирани и фрагментисани,3
узимајући у обзир да су многи важни трендови постали ак
туални тек од скора, те да нису дефинисани до краја. Кобена
Мерцер (Kobena Mercer)4 сматра да расправа о идентитети
ма постаје актуелна онда када је идентитет у кризи, када не
што што је требало да буде фиксно, концизно и стабилно
постане „разлоцирано” осећајем неверице и несигурности.
Последњих година је концепт идентитета истраживан дру
гим теоријским путевима, на пример концептима припада
ња5 и интерсекционалности.6
Стјуарт Хол сматра да је потребно прихватити савремени
је схватање концепта идентитета кроз историјски објектив:
пре би требало говорити о идентификацији него о иден
титету, и посматрати га као стални процес: „Идентитет се
ствара не толико из осећаја пуноће идентитета, који већ по
стоји унутар нас као личности, већ из недостатка целости
која се пуни извана, али на начин на који ми замишљамо да

1 Blommaert, J. (2005) Discourse. A Critical Introduction. Cambridge:
Cambridge University Press, p. 201.
2 Hall, S. and de Gay, P. (1996) Ques tions of Cultural Identity, Sage Publicati
ons, pр. 5-6.
3 Hall, S., Held, D. and Mc Grew, T. (eds.) (1992) Modernity and Its Futures,
Cambridge: Polity Press and Open University, p. 274.
4 Mercer, K. Welcome to the jungle: identity and diversity in postmodern po
litics, in: Identity, Community, Culture, Difference, ed. Rutherford, J. (1990),
London: Lawrence and Wishart, pp. 43–71.
5 Yuval-Davis, N. (2006) Intesectionality and Feminist Politics, European
Journal of Women’s Studies 13 (3), pp. 193-209.
6 Crenshaw, K. (1991) Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Po
litics, and Violence against Women of Color, Stanford Law Review (43),
pp. 1241–1299.
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нас други виде”.7 Питање које посебно занима Хола јесте
питање о улози културног идентитета у касно модерно до
ба и како је глобализација утицала на националне културне
идентитете. Управо ово питање желимо и сами да покрене
мо. Националне културе конструишу идентитете тако што
производе мишљења, која су прилепљена уз „нацију” и са
којима људи могу да се идентификују.8 Та значења су при
сутна у причама, које говоре о нацијама, у сећањима која
повезују садашњост нације са њеном прошлошћу, и у пред
ставама које су на основу њих створене, попут „замишље
них заједница”.9 Питања о националном и језичком иденти
тету, о регионалној припадности, провлаче се као теме овог
чланка и она могу бити виђена кроз, сада већ помало заста
релу идеју Имануел а Волерстајна (Immanuel Wallerstein),10
да су национализми модерног света дифузни изрази жеља
за асимилацијом у универзално, а истовремено за приступа
ње особеном, односно – за поновно стварање разлика. Ова
истовремена тежња ка универзалности и особености тумачи
и Марија Тодорова (Марија Тодорова),11 која сматра дабив
шим Југословенима идентификација са Балканом значи мо
гућност припадања хрватству, српству, македонству (итд.),
тако што ће представити само једну, прочишћену страну
свог идентитета.
И кад Хол дискутује о тензији између локалног и глобал
ног и трансформацијама припадности народностима, он
се противи идеји да глобализација уништава националне
идентитете12, и сматра да је већа могућност да глобализаци
ја допринесе стварању нове глобалне и нове локалне иден
тификације. Такође, постоји могућност да се глобализација
развија истовремено са ојачавањем локалних идентитета,
иако у овом сценарију Хол види зависност од логике сажи
мања времена и простора. Овај сценарио, по њему, садржи
аспекте доминације запада у глобалном контексту, иако су

7 Hall, S., Held, D. and Mc Grew, T.  (eds.) (1992) Modernity and Its Futures,
Cambridge: Polity Press and Open University, p. 287.
8 Исто, стр. 293.
9 Anderson, B. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origins and
Spread of Nationalism, London: Verso.
10 Wallerstein, I. (1984) The Politics of the World-Economy: The States, the
Movement and the Civilization, Cambridge: University of Cambridge Press
Syndicate, pр. 166-167.
11 Todorova, M. (1997) Imagining the Balkans, Oxford: Oxford University
Press, p. 53.
12 Hall, S., Held, D. and Mc Grew, T.  (eds.) (1992) Modernity and Its Futures,
Cambridge: Polity Press and Open University, p. 304.
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културни идентитети релативизовани глобално управо због
сажимања времена и простора.13
Ако посматрамо хип-хоп културу и њен утицај на локалне
културе као врсту глобализационог процеса, који утиче на
локалне културолошке и језичке идентификације на Балка
ну, можемо се упитати да ли је упште могуће остварити осе
ћај кохерентних и независних идентитета у глобално време.
Иако је могуће да глобализација води ка јачању локалних
идентитета или продукција,14 она има плуралистички ути
цај на идентитете: отвара палету могућности нових позици
ја, чинећи идентитете више позиционираним, политичким,
плуралистичким и различитим, а мање фиксним и једин
ственим, мање трансисторијским. Код неких идентитета и
даље се рефлектују „традиционалистичка” гледања, док су
други субјекти међуигре историје, политике, репрезентаци
је, различитости, и немогућности бивања јединственим или
чистим. Ово гледиште је врло блиско идејама Хомија Бабе
(Homi Bhabha) и његовом концепту о преговорима или кул
турним преводима (енгл. negotiation or cultural translation),
за које он тврди да је субверзиван у самом себи, и да нуди
једини могући начин да трансформише свет и да помогне
стварању нечег сасвим новог. У том смислу, он сматра да је
еманципаторски продужетак политике могућ једино у пољу
културне продукције, која прати логику културних превода
(cultural translation).15
Хол подсећа да су и либерализам и марксизам, свако на свој
начин, сугерисали да ће повезаност локалног и посебног
морати својевремено да узмакне зарад више универзалних
и космополитских вредности.16 По овом схватању нација и
етницитет су архаични облици припадања, такви феномени
који би временом били истопљени револуционирном силом
модернизације. На основу ових „метанаратива” модерниза
ције, ирационална приврженост локалном и особеном, тра
дицији и коренима, националним митовима и „замишљеним
заједницама”, временом би била замењена рационалнијим и
универзалнијим идентитетима. На крају, глобализација из
гледа да не тријумфује ни произвођењем „глобалног”, нити
упорно, националистички нагалашеног„локалног”.
У наставку, размотрићу дискурсе идентитета у реп ли
рици. Југоспотинг (Yugospotting) је појам који означава
13 Исто, стр. 306.
14 Исто, стр. 308.
15 Bhabha, H. (1994) The Location of Culture, London: Routledge.
16 Hall, S., Held, D. and Mc Grew, T.  (eds.) (1992) Modernity and Its Futures,
Cambridge: Polity Press and Open University, p. 314.
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југосемантику реп музике, која се огледа у музици (семпло
ви), знању, сећањима, личним искуствима и језику. Самобалканизација је процес који је неодвојив од југоспотинга, а
може се тумачити као изналажење таквог заједничког иден
титета који би био у мањој мери повезан са негативним ис
куствима бивше југословенске заједнице.

Транснационалност и
заједнички идентитети репа
У оквиру студија хип-хопа, дисциплини која је у сталном
развоју од 90-их, често се среће концепт домаћег или одома
ћеног репа, када се говори о аутентичности локалних видова
ове културе.17 Иако је концепт домаћег или одомаћености
недовољно истражен, он овде ипак може бити од помоћи.
У реп музици на Западном Балкану, један од облика аутен
тичности јесу и транснационализам и регионализам, који
су се формирали од 1990-их и на које су репери и њихова
публика морали да се навикну. Друга важна карактеристи
ка локалног репа огледа се у коришћењу (бившег) заједнич
ког језика, односно националних језика, који омогућавају да
се „националне” сцене прате кроз новонастале националне
границе. Начин на који хип-хоп култура постаје локални из
раз у контрадикцији је са чињеницом да реп публика прати
и регионални реп, који јесте локалан сам по себи, али и који
садржи неколико суб-локалних облика. У том смислу, ло
калност репа на овим просторима подразумева и један об
лик транснационализма. Генерације репера рођене у СФРЈ
нису одмах у својим текстовима изразиле потребу да нађу
сличну тематику, или да се повежу са „новим” културним
локалним сферама, већ се то десило тек почетком 2000-их.18
Тек је неколико извођача преузело улогу отвореног заговор
ника одомаћене локалне регионалне хип-хоп сцене, што се
сматрало добродошлим доприносом реп култури и култу
ри уопште. Али то је у исти мах био чин који је исувише
интелектуалан (и у том смислу неаутентичан), посебно за
културу коју одликује верност „улици” и заинтересованост
за маргинализоване, личне наративе. На другој страни, они
репери, који у својим текстовима нису говорили о некаквом
заједничком ексјугословенском реп простору, такође су са
рађивали са регионалним реперима и нашли регионалну
17 Wermuth, M. Rap in Low Countries, in: Global Nois e: Rap and Hip-hop out
side the USA, ed. Mitchell, T. (2001), Middletown, CT: WesleyanUniversity
Press.
18 Cvetanović, D. (2014) Petturien tai patriootien räppi (Traitor or Patriot rap?),
Idäntutkimus vol. 1, pp. 3-15; Cvetanović, D. (2015) Balkanin nuoret kon
fliktin jälkeen (Youth in the after-war Balkan), Idäntutkimus vol, pp. 4, 28-44.

147

ДРАГАНА ЦВЕТАНОВИЋ
публику. Дискусија о транснационалности и регионалности
ексјугословенског репа везује се и за скорију дискусију о су
пер-диверзитету; у којој се истакао захтев да се транснаци
онализам и идентитет упореде.19 Транснационалне везе раз
мене и учествовања базирани су на одређеној перцепцији
о заједничком идентитету, обично на основу места рођења
и културолошким и лингвистичким асоцијацијама које иду
уз место рођења. „Ове мреже/везе су одређене комуникациј
ским моделима или моделима размена извора информација,
уз учешће у социо-културним и политичким активностима.
Са друге стране, идентитети многих особа или група људи
дефинишу се кроз социјалне светове, који обухватају више
од једног места”.20 Транснационална перспектива у контек
сту реп лирике са простора бивше југословенске музичке
сцене везује се за посебна уређења и динамику конструк
ције, преговарања, репродукцију индивидуалних и групних
идентитeта.

„Yugospotting” као симболична
јужнословенска идентификација
Као концепт, југоспотинг се намеће сам по себи, захваљу
јући великом броју реп текстова у којима се изводе југо-ре
ференце. Префикс југо је можда рестриктиван, старомодан,
колико и провокативан. Али он је, исто тако, једини који
својим конотацијама усмерава мисли ка југословенском, со
цијалистичком хронотопу, некадашњој унији федеративних
република. Даље, тај префикс је више него практичан при
анализи заједништва кроз културне и музичке укусе форми
раних након распада СФРЈ. Сам концепт југоспотинга даје
могућност да се сагледа шта се заправо десило са бившим
међу-генерацијским ресурсима после распада заједничке
државе. Југоспотинг се тако бави постјугословенским кул
турним идентитетима и схватањем нужности одређеног кул
турног заједништва које мора бити именовано. Југоспотинг
има за циљ да истражи како су чланови прве прославље
не генерације балканских репера успели у томе да приво
ле своју публику на особине реп сцене као регионалне или
транснационалне, и да је подсете на културолошко и језичко
наслеђе које је „југословенство” уткало у сада регионални
реп. Поред овога, југоспотинг открива конективну природу
популарне музике у претходној држави, а онда и конективни
карактер савременог репа у Региону. На концу, ако се ло
кална култура увек надовезује на неку ранију културу тог
19 Vertovec, S. (2007) Super-diversity and its implications, Ethnic and Racial
Studies, 30:6, pp. 573, 1024-1054.
20 Исто.
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места, онда се реп музика на просторима бивше Југославије
не надовезује ни на једну другу него на ону – југословенску.
Зато је, чини се, реперима лако да користе музичке и лирич
ке ресурсе из претходне државе. А делимично су и примо
рани на то.
Како се концепт југоспотинга уклапа теоретски и методо
лошки у широку академску дискусију о југо-носталгији21,
југосфери (Yugosphere)22, постјугословенској култури23, за
једничкој југословенској култури?24 Југоспотинг се не на
ставља директно на дискурс носталгије,25 већ произилази из
саме праксе, културе, сензибилитета реп текстова и њихо
вих стваралаца, оних који детектују, али који се не осврћу
носталгично на југо-особине у репу и хип-хопу. Веза југо
спотинга и носталгије види се у сентиментима и емоцијама,
али и у прослави дуговечности „старих” културних искуста
ва, која су преокренута у нова музичка и лиричка искуства,
као што су то семплови и интертекстуалност у стиховима.
Не можемо овде изоставити ни комерцијалност реп лири
ке, ни распрорострањеност реп публике, нити конструкције
заједничких трансмодерних идентитета који нису у вези са
националистичким осећањима, а који су транснационални
по својој природи, позитивно постјугословенски и балкан
ски и регионални. Југоспотинг се, заправо, највише може
објаснити концептом културне интимности (cultural inti
macy) Мајкла Херцфелда (Michael Herzfeld), или који може
бити један његов регионални облик.26 Као антрополошко
средство, овај концепт може допринети разговорима о на
ционализму и другим облицима формирања идентитета,
21 Lindstrom, N. (2006) Yugonostalgia: Restorative and Reflective Nostalgia
in Former Yugoslavia, East Central europe 32 (1-2), рр. 7-55; Velikonja, M.
(2009) Lost in Transition: Nostalgia for Socialism in Post-Socialist Coun
tries, East-European Politics and Societies 23 (4), рр. 535-551; Volčić, Z.
(2007) Scenes from the Last Yugoslav generation: The Long March from
Yugo-utopia to Nationalisms, Cultural Dynamics 19 (1), рр. 67-89.
22 Judah, T. (2009) Yugoslavia is Dead: Long Live the Yugosphere, LSEE Rese
arch on South Eastern Europe Working Paper, London.
23 Longinović, T. Z. Post-Yugoslav Emergence and the Creation of Difference,
in: After Yugoslavia: The Cultural Spaces of a Vanished Land, ed. Gorup, R.
(2013), Stanford: Stanford University Press.
24 Milutinović, Z. What Common Yugoslav Culture Was, and How Everybоdy
benefited from it, in: After Yugoslavia: The Cultural Spaces of a Vanished
Land, ed. Gorup, R. (2013), Stanford: Stanford University Press; Wachtel, A.
(1998) Making a Nation, Breaking a Nation: Literature and Cultural Politics
in Yugoslavia, Stanford: Stanford University Press.
25 Velikonja, M. New Yugoslavism in Contemporary Popular Music in Slo
venia, in: Post-Yugoslavia. New Cultural and Political Perspectives, eds.
Abazović, D. and Velikonja, M. (2014), Palgrave Macmillan, p. 62.
26 Hertzfeld, M. (2004) Cultural Intimacy: Social Poetics in the nation-state,
London: Routledge, p. 3.
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који заправо манифестују у највећој могућој мери разумева
ња многоструке прошлости која се обично одиграва унутар
интимне сфере културе.27 Културна интимност се противи
формализму културног национализма, те може да сугерише
добоки осећај културне и политичке рањивости. Због тога
се културна интимност може сматрати рационалним и ефи
касним средством за локализовање специфичних динамика
културног срама и солидарности. Концепт југоспотинга, као
облика културне интимности, помаже у анализи колектив
них и индивидуалних перформанси личног у реп лирици.
У данашњем политичком дискурсу, префикс „југо” лако се
може сматрати негативним, чак непотребним. Међутим, у
контексту популарне музике, тај префикс повезује и рефлек
тује историјски контекст културне револуције југословенске
популарне музике средином 70-их, када је она постала (дру
штвено) посвећена,28 те на тај начин и први аутентично југо
словенски облик популарне културе. У то време, у популар
ној култури се, према Мишини, радило пре свега о садржа
ју.29 Такозвани „нови талас” рок музике је настао у време
„социјалистичког хуманизма”, који је био дериват Западног
марксизма. Трансформација југословенске рок музике је у
то време била под јаким утицајем етоса британског панка, у
чијем центру се налазило веровање да би рок музика треба
ло да буде облик социо-културне праксе са задатком да го
вори „истину онима који држе моћ у рукама” и да обезбеди
популарно-културни простор за активни ангажман. Иако је
панк музика наводно била против званичног друштва, југо
словенски рок тог времена је више био оријентисан ка соци
јалистичком југословенском друштву, тј. тежњама да се оно
усаврши. Нови музички покрети, попут новог таласа, новог
примитивизма и новог партизанства,30 позиционирали су се
као друштвена критика националног културног апарата, са
стратегијом да се југословенски комунизам и праксом што
више приближи идеалу социјализма који би одговарао дру
штву „по мери људскости”. Хуманизам и заједништво су
као теме наставиле да се провлаче и у реп лирици, која по
свом карактеру већ садржи елементе социјалног ангажма
на. У таквој реп лирици, лични наративи, који су до скора
били схватани као болни и збуњујући, приказани су као део
27 Исто, стр. 12.
28 Mišina, D. (2013) (What’s so funny ‘bout) peac e, love & understanding’:
rock culture and the rebuilding of civic identity in the post-conflict Bal
kans, in: Identities: Global Studies in Culture and Power, Vol. 20, No. 3,
pp. 304–325.
29 Исто.
30 Исто.
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стварности, на онај начин како су је први репери доживља
вали, и као појединци и као генерација.

Југоспотинг и лични наративи
Као део хип-хоп културе, реп музика користи широку па
лету лингвистичких и идеолошких ресурса, као и понекад
конфузну естетику. Али свим тим особинама она успева да
„ухвати тренутак” стварности. Како музички тако и вербал
но, реп се због првобитне, сада већ помало избледеле мантре
keeping it real и оданости уличном духу, често види у облику
платформе која има снажан друштвени кредибилитет. Због
ратова вођених током 90-их година, савремена, самостална
западно-балканска друштва започела су своје нове историје
у знаку трауматичности и отупелости. У таквој атмосфери
се развијао и хип-хоп, као grass root феномен новијег вре
мена, поставши важним индикатором стварних друштве
них проблема у Региону. Одсуство комуникације и ћутање,
који су посебно обележили политичке дискурсе, убедљиво
су описани у реп лирици, која је вербализовала људске и
друштвено-политичке потребе, и документовала свакодне
вицу, умногоме промењену након 1990-их.
У реп лирици лични наратив се користи као техника при
влачења пажње публике. Ем-Си то чини користећи се алтерегом, исказујући ставове и доказујући вербално умеће.
Управо због своје наизглед аутобиографске природе, хипхоп је цењен као жанр.31 Српски репер Марчело користи ову
технику дочаравајући слику породице, конкретно слику го
лог преживљавања и очевог принудног бављења шверцом.
Као и многе друге породице, и његова је била увучена у зону
тзв. „сиве економије”, услед економског расула 90их. Јефти
ну робу из Бугарске, Румуније и Мађарске по пијацама би
продавали људи који су током дана обављали уобичајене,
легалне послове. Необичан тренутак, када ненормално ста
ње једне породице постаје нормално, описано је у следећим
редовима:
Деведесет трећа, ћале се враћа из шверца.
Ја и деца испред зграде, наивни, пуни наде.
Враћа се уморан и тмуран, било је срања на граници.
Шљака само да буде око породице,

31 Rose, T. (2008) The Hip-hop Wars. What we talk about when we talk about
hip-hop – and why it matters, Basic Books, p. 136; D’Urso, A. (2013) Life
stories and sociological imagination: Music, private lives, and public iden
tity in France and Sweden, Cambridge Scholars Publishing.
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па се смеши по навици да не сконтам.
И нисам контао: блејао с клинцима из краја,
триповао да је Бугарска нека земља до јаја.
Добро је, кажем, добро је – тата се само враћа са службе
ног пута.
Тресе прашину с капута, док моје радознале очи пиље:
Еј ћале, шта си ми донео?
Он се тужно смеши, кесу дреши, две чоколадице.
Две чоколадице – јеботе, ја скроз хепи!32
Ови редови, односно „лајнови” личног Ем-Сијевог наратива
описују поразне ефекте сложених социо-економских проме
на, који су се догодили преко ноћи. На прелазу из наизглед
безбрижног југословенског социјализма људи су остали
препуштени сами себи, сналажењу у опасним шверцерским
конвојима према Бугарској. Са овом променом цело друштво
се нашло у позицији деградације, и друштвене и општељуд
ске. Марчелов опис тог стања убедљиво говори о учинцима
транзиције у комунистичким и социјалистичким друштви
ма, са тим изузетком што је у југословенском случају она
била пропраћена ратом. Тренутак из 1993. године, коју опи
сује Марчело, симболизује тешке и депресивне деведесете,
чиме његова лирика постаје пример реп-документације, која
чува сећање на личне и генерацијске историје.
Још један Марчелов текст, који се може сврстати у тзв. power
poetry, јесте и композиција Сузе (2003), која је резултат за
једничког рада српског и бошњачког репера Еда Мајке (Edo
Maaa jka). У њој се по први пут говори о мржњи, рату, али и
о сарадњи која је превазилазила подељеност и сукобљеност.
Сузе за рају у старом крају, целом свету, нек знају,
Нек знају да се овде пуцало и плакало из истог очаја!
Нек знају да ни дан данас не знамо ни разлога ни значаја!
Рокао сам микрофон у Тузли, примили су ме као брата.
Па свима је доста рата! Мржња није наша, већ нам је дата.
О тата, реци, зар данас треба да мрзим Хрвата или
Муслимана?
Па све нас мучи иста рана из старих дана...33
32 Marčelo (2003) De Facto. Na De Facto, Bassivity Music.
33 Marčelo (2003) Suze. Na De Facto, Bassivity Music.
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У време објављивања (2003), ови редови звучали су аутен
тично, а по својој тематици били су сасвим ретка појава на
сцени. Марчелов реп говори о његовом реповању у Тузли,
у месту у коме је он примљен као брат. Његова реп доку
ментација говори о првим културним активистима и акци
јама, о концертима и сусретима са публиком преко граница.
Употреба ратне и послератне тематике за своју реп лирику,
посматрање, релативизација, дељење искустава, допринело
је појави других југосферичних тема у репу, нарочито оних
које се баве културном дезоријентацијом и осећањима со
цијалне издаје, искуство познато многим младима на про
стору бивше Југославије. Оваква врста реп документације
осликава уједно и велике напоре везане за помирење народа
који су прошли кроз заједнички конфликт.34 Генерација ре
пера рођених крајем 70-их и почетком 80-их, одрађује свој
део посла на помирењу.35 Међутим, важно је показати како
су наступајуће генерације, које немају личних искустава из
времена рата и живота у некадашњој државној заједници,
одреаг овали на сећања својих родитеља.36 Изненађујућа раз
личитост у ставовима ратне и поратне генерације интере
сантна је како реперима тако и научним радницима.37
Сентиментално личном наративу из песме Сузe сличан је
и онај у песми Носталгична (2004), сплитског реп саста
ва TBF. Песма почиње семплом evergreen песме Све што
знаш о мени Арсена Дедића (1938–2015), познатог хрват
ског и југословенског кантаутора. Носталгична садржи ис
црпан наратив о генерацији на прелазу из југословенског у
постјугословенски хронотоп. Музички контекст песме, за
једно са лириком, испуњен је уобичајеном генерацијском
носталгијом, жалом за детињством, сладоледом, мирнодоп
ским временом, као некакв им стандардом живљења. Осећа
ње носталгије за простором из прошлости је присутна, али
се само место, или име државе, не спомињу. Ипак, тензија
између садашњег и ондашњег хронотопа говори нам да је
садашњи хронотоп хрватски, а ондашњи – југословенски.
Носталгична је композиција посвећена лудилу рата, по
слушности људи, говори о ратним лидерима, разградњи
34 Gordy, E. (2013) Guilt, Responsibility, Denial. The Past at stake in Post-Mi
losevic Serbia, Philadephia: University of Pennsylvania Press.
35 Pauker, I. (2006) Reconciliation and Popular Culture: A Promising Develop
ment in Former Yugoslavia, Local-Global No. 2, pp. 72-81.
36 Cvetanović,
D.
(2015)
Balkanin
nuoret
konfliktin
jälkeen
(Youth
in
the
after-war
Balkan),
Idäntutkimus
vol.
4,
pp. 28-44; Cvetanović, D. (2016) Brothers after arms – Balkan rappers as
public intellectuals, Baltic Worlds, vol. 3, pp. 26-36.
37 Cvetanović, D. (2014) Petturien tai patriootien räppi (Traitor or Patriot rap?),
Idäntutkimus Vol. 1, pp. 3-15.
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заједништва, генерацијском социјалном колапсу и апсурд
ности мешаних бракова. Полазишну тачку представљају са
њиви описи сећања на позитивне ствари старог хронотопа,
чиме се успоставља утопијска слика прошлости. Један од
интерсантних елемената су и позајмљени стихови, лирич
ни семплови унутар текста репа, „у земљи сељака, на бр
довитом Балкану”. Позајмица је препознатљива – реч је о
стиховима баладе под називом Крвава бајка, песникиње
Десанке Максимовић, из 1941. године.38 Ова потресна пе
сма о стрељању крагујевачких гимназијалаца током Другог
светског рата, била је познато штиво и школска обавеза за
многе генерације југословенских пионира. Ђаци су је учили
напамет, али неретко су је и пародирали. Међутим, у лирици
TBF-а, ова песма, као уметнута интертекстуална референца,
издвојена је из идеолошко-дидактичког контекста обавезног
учења о анти-фашистичкој борби, постајући тако, у новом
историјском контексту, актуелна за једну нову генерацију.
Наједном се неразумевање давног крвопролића преметнуло
у његово пуно разумевање, кроз лично искуство новог исто
ријског тренутка. Референца на песму Десанке Максимовић
и генерацијско сећање на учење те песме, говори заправо
о повезаности сплитских репера са некадашњим југосло
венским хронотопом. Управо ту се види и романтизовани
опис југословеског хронотопа, у ком се учење Крваве бајке
доживљавало као учење штива које је страно и историјски
далеко.
Интересантан је и видео-клип који је урађен за композици
ју Носталгична: клип представља групу како перформира
композицију у оквиру телевизијског програма који је сти
лизован по угледу на југословенске ТВ програме из 70-их.
Не само музиком и реп лириком, већ и визуелним средстви
ма покрећу се сећања на неко давно, минуло мирно време;
сви елементи композиције имају исто усмерење: од „напа
ћене земље” до снова из срећних дана, са срећним људима
и њиховом децом, који уживају у „свјету правде, братсва и
једнакости”.
И ове старе мелодије буде меморије
Чисте носталгије, и не знан шта ми је
Стари с бафама, стара с огромнон трајнон
Сестра и ја били умазан слајон
Ал дитету све је сјајно
38 О генерацијском значају ове песме видети: Arsenijević,V. et al. (2005)
Leksikon YU Mitologije, Beograd: Rende, str. 207.
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Знан и онда није све било бајно
Ал пари ми се пуно липше
И ове капи кише ка да шапћу „никад више”
Јер све пролази, остаје само у нама
У срцима, у уму и фотоалбуму
Прича свака слика, да не заборавим никад
Насмијана лица неких старих прика
Неких нема више, остале су сјене
Мора бит да је с њима неста и дио мене
Ал врате га кише и витар с југа
Нека стара писма, носталгија и туга.39
Стихови TBF-оваца добра су илустрација за теорију ностал
гије Светлане Боyм (Svetlana Boym):40 носталгија је везана
за емоције губитка и расељености, али и за романтичну по
везаност са фантазијама. Према Бојмовој, носталгична љу
бав може да преживи једино у везама на даљину, путем си
нематске слике. Носталгија се примећује двојако: код куће и
у иностранству, садашњости и у прошлости, у сањарењу и у
свакодневном животу. Композиција TBF-a  осликава чежњу
за детињством у југословенском хронотопу, те тако илустру
је и аргумент Бојмове да је носталгија чежња за другим ме
стом, временом детињства, споријим ритмом снова.41 Она
носи жељу да се историјско време промени у приватну или
колективну митологију, да се промени и време, и место, од
бијајући да се преда неповратности времена које мучи људ
ско стање.42 У том смислу, Носталгична представља добар
пример артикулације односа који се развија између индиви
дуалног наратива и хронотопског тренутка; или као што то
Бојмова каже, између индивидуалне биографије и биогра
фије групе или нације, личног и колективног.43
Некад се питам јел трибало све баш тако бит
Па мислим трибало је бит кад је проклет ови свит
Добри људи увик извуку дебљи крај
Зато се надам да постоји пакал и рај
39 TBF (2004) Nostalgična. Na Maxon Universal, Menart.
40 Boym, S. (2007) Nostalgia and Its Discontents, The Hedgehog Review, p. 7.
41 Исто, стр. 8.
42 Исто.
43 Исто.
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Неки виши суд, Божја Правда
Да пресуди и казни сваког оног гада
Жељног рата и жедног крви
Али ко је без гријеха нек баци камен први
Иронично, заиста, да цитирам Криста
Један од оних што је одгојен у обитељи атеиста
У мраку, у мијешаном браку.
У некој далекој земљи сад је само у зраку
(и баш ме тамо донила рода)
Је, да не мрзим и будем поштен, искрен и одан
А разлику између зла и добра
Нисан научио ни од фратра, ни од хоџе, ни попа.44
Стих „Некад се питан јел трибало све баш тако бит” пове
зује личну носталгију са историјским тренутком, који је по
мутио личну историју. У том контексту је интересантно по
ставити питање расељености, с обзиром да Бојмова сматра
да се у носталгичности ради о особи која балансира између
припадања локалном и уневерзалном.45 Из овог разлога би
се требало увек упитати, ко говори у име носталгије.46 Када
реп генерација исказује носталгију, та се носталгија односи
на време југословенског хронотопа, али и на почеткехроно
топа постјугословенског. Оваква врста носталгије се према
Бојмовој типологији назива рефлексивном, односно, оном
која истражује начине насељавања неколиких места исто
времено и замишљањем различитих временских зона. У
том смислу, Носталгична не говори ни окаквој реконструк
цији прошлости, већ у основи потврђује постојање „мно
гоструких међусобно зараћених историја и истовремених
темпоралности”.47
Кад су завладали они шта су пали с крушке
Божји људи су благословили пушке
Овце слали у смрт за свога бога јединога
За лудило свога идеолога
И кад завлада мржња, разум није лијек
44 TBF (2004) Nostalgična. Na Maxon Universal, Menart.
45 Boym, S. (2007), нав. дело, стр. 12.
46 Исто, стр. 17.
47 Исто.
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И лудило увик промијени тијек повијести
Испише нову, крваву страну
У земљи сељака, на брдовитом Балкану
Зато летим високо изнад напаћеног тла
Далеко изнад поимања добра и зла
Високо горе, ка сунцу, у небеса
(ди се гужвају поруке ес-ем-еса)
Из овог вримена излазим ван
И зарањан у неки давни, заборављени сан
У неки бољи дан, пун смија и вица
Ди су сритни људи и њихова дица.
И гледају у сутра озарена лица,
Пуни наде, у том свиту правде.
Једнакости, братства и слободе.
(у свит љубави ме мисли воде)
И још увик вирујем да ће на овој планети
Једног дана сви људи моћ живит сретни
Разум, љубав и знање изградит ће рај
И знај, неће бит ироније за крај.48
Хумористичним приступом репу, TBF успева да истовре
мено прикаже и утопичну и дистопичну слику стварности:
користећи поетска решења позната из претходног соција
листичког система, која се везују за победу светлости над
тамом, прогресивности над злом итд (према сунцу, према
победи итд), реп наратор напушта садашњи тренутак, пре
дајући се сада већ заборављеном сну о неком другом, са
вршеном тренутку, када су и одрасли и деца могли више
да се смеју. Упркос утиску да се две именице, које су се у
СФРЈ везивале за везу неколико народа, братство и једин
ство, користе и на помало ироничан начин, ова иронија је,

48 TBF (2004) Nostalgična. Na Maxon Universal, Menart.
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чини се, реперима ипак ближа него дистопична и конфузна
садашњост.

Југоспотинг и „Седма република”
Анти-ратна популарна музика је у југословенској сфери би
ла присутна већ почетком 90-их, али су постјугословенске
теме, попут рата, пост-ратног национализма и кризе цивил
ног друштва почеле да се јављају као тематика реп текстова.
Исто тако, сарадње међу реп извођачима почеле су да бива
ју учесталије. Бављење друштвено-политичким темама, реп
публика може некада доживети и као превише интелектуал
не за жанр репа.49 Ипак, теме које повезују (реп)генерацију
и два хронотопа, југословенски и постјугословенски, и чија
се семантика може сагледати кроз концепт југоспотинга, по
везана је и са идејом „седме републике”, коју је музичар и
писац Анте Перковић обрадио у својој истоименој књизи
(2011)50. За њега „седма република” представља посебан ни
во заједништва који је постојао у бившој Југославији, музи
ка је била посебна република, кроз коју су млади могли да се
(музички) идентификују. Шта ли је могла бити судбина јед
ног оваквог заједништва, које се базира на личним афините
тима према музици, осећају за (матерњи) језик и за локал
ност музичког израза? „Седма република” према Перковићу
(2011) није била анационална, колико јој је та тематика била
незанимљива и излишна. Она је била вођена естетиком, која
је била и критериј за добијање „држављанства”. И управо
жанр који је затварао југословенско поглавље, нови талас,
могао би да се осмотри као везивно ткиво одрођених састав
ница потоње Југосфере, (Региона, Западног Балкана, итд).
Перковићеву идеју о бесмртности „седме републике” лако је
схватити применом концепта југоспотинга, који има за циљ
да дефинише однос политичког контекста овог простора
са наглим развојем хип-хоп културе. Одакле се та култура
храни, шта је чини локалном, локализованом, шта су њене
поджанровске специфичности, коју улогу је афроамеричка
култура из 70-их играла у тренутку распадања једне европ
ске државе и њене културолошке сфере? Од свог настанка,
реп је често обрађивао и тешке теме, попут хомофобије, ксе
нофобије, десничарске политике, итд. Зашто би, међутим,
било погрешно очекивати да се овакви заноси не наставе
и у локализованим облицима репа? Југоспотинг је, у том
смислу, важан начин артикулације генерацијских осећања,
49 Cvetanović, D. (2016) Brothers after arms – Balkan rappers as public intel
lectuals, Baltic Worlds, Vol. 3, pp. 26-36.
50 Perković, A. (2011) Sedma republika: pop kultura u Yu raspadu, Zagreb:
Novi Liber; Beograd: JP Službeni glasnik.
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везаних и за формирање локалног реп израза и за формира
ње стања духа после социјално-политичких промена.
Теме југоспотинга се не односе на могуће поновно повези
вање постјугословенског простора по узору на некадашњи
социјалистички модел. Овакве теме у репу предлажу да се
хип-хоп култура надовеже на наслеђе некадашње прогре
сивне и ангажоване музике, чији је један од (идеолошких)
циљева био да „поправи” друштво и учини га бољим и при
кладнијим за живот. Репери својим текстовима оцењују и
стање друштва у коме тренутно живе, тражећи разлоге и
образложења за дешавања из прошлости. Они такође сво
ју пажњу усмеравају и на долазеће генерације и на врсту
музичког, реперског заједништва које постоји међу њима и
на сазнање шта са таквим заједништвом треба радити. По
највише се у југоспотингу ради о тренутку, и о потреби за
вербализацијом тренутака који су садашњем претходили.
Још једна категорија у репу коју југоспотингом можемо спо
знати није семантичка, већ управо језичка. Текстови у који
ма се спомињу теме југоспотинга изреповани су на језику
који је изнутра подвојен политички. Реп, на свој начин, бри
лијантно коментарише и тренутну језичку расправу, наиме
питање да ли су језици-наследници српско-хрватског или
хрватско-српског различити језици, различити дијалекти,
или је то један полицентрични језик који сваки говорник
може да назива по својој жељи. Управо чињеница да је реп
транснационално распрострањен, због могућности слуша
ности репа преко граница, могућа је и размена и ширење реп
лексикона у све варијатне или језике одељене реп сцене. Јед
но лексичко решење из реп песме Стани на пут (2015), из
истоименог докментарца, поменутог на почетку овог текста,
сврстава реп (хип-хоп) културу у ван-национални простор:
пар смислено-хумористичких редова хрватског репера Baby
Dooks-а, посматра повезаност три народа кроз семантички
акроним. Мешајући имена народа једних са другима, он, ве
роватно несвесно, поред осталог, прави и језички аргумент:
они који разумеју како су ови „акроними” направљени ће
разумети и језик и суштину која ју је заметнула:
Хрби и Срвати, Страшни Каслимани […]51
Алудирајући поново на Перковићеву књигу Седма републи
ка, можемо поставити питање како је та република звучала.
Перковић предлаже да је та млада, урбана, генерацијска ре
публика вероватно звучала као нови талас гитарског попа
или рока, те била глас генерације која је реалативно чврсто
51 Stani na put (2015) (Various artists), produced by Koolade.
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веровала у своје припадање једном простору. У складу са
том логиком, репери, који користе многе музичке семплове
„Седме републике”, покушавају да разлуче који је то њихов
простор или простори којима музички и културолошки при
падају. Алексеј Јурчак (Alexei Yurchak) је писао о инагура
цијском тренутку када се генерацијски идентитет ствара. У
случају ексјугословенских репера, тај тренутак је био везан
за политички конфликт, те се може рећи да је реп баш из тог
разлога постао генерацијски политичан и политички гене
рацијски од својих почетака. Композиција хрватског бенда
Elemental Хеј Славени, из 2016, вербализује у виду химне
и семпла бивше химне, постојање заједништва као неке вр
сте терета, а не пријатног сећања и потребе да се генерација
„договори” са својом прошлошћу и крене напред, из неког
новог почетка:
Опростите што носим сву ту пртљагу,
што ју распакиравам пред вама у Стразбуру и Хагу.
Што долазим с торбом пуном локалних срања
што зовем се Един, Ђорђе или Сања.
Допустите да будем грађанин свијета,
неоптерећен јармом балканског идентитета,
да стварам испочетка и да кројим свој пут,
да одговарам себи и само на себе будем љут.
И схватите да то што носим није моје,
да су други по мени шарали све те националне боје,
да сам одгајан да мрзим ал’ се мржње сада срамим.
Да други су хтјели на истоку да се осамим
и схватите да ја јесам то што јесам
да моје знање и способност дефинирају што сам.
да је пун курац више то што носим ово бреме,
узмите си и носите све те ваше проблеме.
Хеј Славени, још сте живи, а давно требали сте нестати,
Хеј Славени, Ваше ватре још горе, не дају ми дисати.
На чијој си ти страни, чији, чији си ти, мали
Окрећеш ли капут који су ти дали
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Мијењаш ли боје попут камелеона
Гдје твој дистрикт, гдје је твоја зона
А ја би најрадије да нестанем
Срам ме, постидим се кад изрекнем
Одакле сам, тко сам, јер важу ми тежину
А најрађе бих све послала у материну.
Подвук’о бих црту и кренуо испочетка
У земљи гдје куће немају рупе од метка,
И кврагу ваши ратови и с вашег стола мрвице
И к врагу ваше Руже хрватске и Титове љубице
И кврагу ваше доктрине и велике нам вође,
а све ме то глође, до кости ме то глође.
Распижђен и луд, ово крик је у тами.
и јебем вам матер, снаћ ћемо се ми сами.
Човјек без народа, човјек без амблема.
Човјек без химне је човјек без проблема.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
ску свест о настанку новог заједничког културолошког про
стора, који је од исте важности и за генерације које долазе.
Реп лирика, која се води принципима културне интимности
Југоспотинга, сугерише на постојање рационалних, свако
дневних, универзалних идентитета, а не само „замишљених
заједница”. У овим текстовима отворена је дискусија припа
дања једној одређеној, тренутној локацији, која може бити
национална, транснационална или глобална, и о својевр
сном наставку идентификације са тренутком који је некада
постојао, а који се сада сагледава кроз историјски наратив.
Припадање месту, које је жанровска особина из које реп цр
пи своје теме, у случају текстова са југоспотинг контекстом
52 Elemental (2015) Hey Slavs. Na Tijelo, Uo Elemental.
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значи идентификацију са јужнословенским, југословенским
и балканским културним простором. Репери 90-их и почет
ком су започели своје каријере као југословенски репери, а
наставили као постјугословенски. Стога су многе теме веза
не за стварност која их окружује, за документацију тог окру
жења и дијагнозу проблема у коме се то окружење тренутно
налази.
Сајмон Фирт (Simon Firth) тврди да је музика кључ иденти
тета, зато што подједнако интензивно нуди осећај и о себи и
о другима, осећај за лично и за колективно.53 Он такође де
финише музику и идентитет као процесе у којима се ради о
постојању а не о бивству, те о личном музичком искуству ко
је се може назвати собом у процесу.54 И музика и идентитет
су перформанси и наративи који описују и друштвено у ин
дивидуалном и индивидуално у друштвеном. Према Фирту,
у овим процесима је реч и о етици и о естетици. Везујући се
за Марксову идеју да ако је музика метафора за идентитет,
онда је личност увек замишљена личност која може бити за
мишљена као посебна организација друштвених, физичких
и материјалних моћи.55
У свом социјално-политички ангажованом под-жанру реп
музика је на простору бивше Југославије постала место на
којем се покрећу теме, личне и утолико пре – тешке, и теме
које се могу доживљавати као политички некоректне. Ова
кав облик форума у коме се отворено говори о прошлости
зарад садашњих, а нарочито будућих генерација, на овим
просторима је редак и зато културолошки важан. Овај чла
нак је кроз само неке примере покушао да приближи коцепт
Југоспотинга и начине на који он покушава да дефинише
припадање једној широј, инклузивној и ексклузивној зајед
ници. Чак и упркос томе што се овај поджанр репа не сматра
као истински одраз уличног сензибилитета, већ радије као
жанр који је придикујући, интелектуалан, он представља
важан атрибут аутентичности постјугословенског репа, јер
својим текстовима заправо образлаже оно што је Бејкерова
објаснила следећим редовима: „послератна историја језика
и културе у бившој Југославији је већ једним делом показала
да Јужни Словени нису припадали толико међусобно разли
читим културама, колико су њихове вође својевремено хтеле
да поверују у то.”56 Генерација репера, која је свој идентитет
53 Firth, S. Music and Identity, in: Ques tions on Cultural Identity, eds. Hall, S.
and de Gay, P. (1996), Sage Publications, p. 110.
54 Исто, стр. 109.
55 Исто.
56 Baker, C. (2015) The Yugoslav Wars of the 1990s, London: Palgrave, p. 127.
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развила у једном специфичном културолошком тренутку,
вероватно неће одустати од тога да у својим песмама искажу
своју повезаност са окружењем у којем репују.
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YUGOSPOTTING IN THE REGIONAL HIP-HOP
Abstract
Through the concept of ‘Yugospotting’ this article explores how
some established post-YU rappers, armed with the rap language
and the strong generational knowledge, have constructed common
identities in the new supranational social context before their shared
rap audiences. What kind of transnational post-Yugoslav rap scene
has been constructed by employing inherited ex-Yugo-knowledge and
rappers ’hiphopographies’? Could this (mis)sampling of Yugoness
and Balkanness be a significant identification base for the future rap
generations of the “region”?
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DIESEL POWER
ХИП-ХОП У СРБИЈИ ОД
ЗАДОВОЉСТВА ПОВЛАШЋЕНИХ
ДО МАСОВНЕ ОМЛАДИНСКЕ
КУЛТУРЕ
Сажетак: Најранији производи хип-хоп културе су дошли до Со
цијалистичке Федеративне Републике Југославије у првој полови
ни 1980-их, у исто време када пристижу и у Западну Европу. Па
ипак, хип-хоп, схваћен као заокружени животни стил, етаблирао
се као засебна поткултура унутар уског слоја урбане средњекла
сне омладине тек раних 90-их уз помоћ сателитске телевизије,
страних магазина и пиратских касета. Неких петнаест година
касније хип-хоп је постао једна од најраспрострањенијих омла
динских култура у Србији. Циљ овог чланка јесте да истражи ову
еволуцију показујући на који начин су све шири кругови омладине
из различитих друштвених слојева усвајали хип-хоп, истовремено
надограђујући нова, локална значења на увезену културу. Чланак
аргументише у корист тезе да је ширење хип-хопа омогућено при
хватањем шареноликог локалног наслеђа турбо-фолка, фанк ути
цаја у популарној музици и урбане ромске културе. Реперско опо
нашање стила облачења, сленга и става дизелаша – поткултуре
младих из раних 1990-их која је промовисала криминални животни
стил – представљено је као пример.
Кључне речи: хип-хоп, Југославија, Србија, турбо-фолк, реп,
дизелаши

У настојању да се анализирају локалне манифестаци
је хип-хопа као глобалног феномена, упутно је кренути
од једноставног препознавања чињенице да је ту културу
у гетима Сједињених Америчких Држава створила и уоб
личила омладина расних мањина која је припадала нижим
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друштвеним слојевима.1 Попут многих ранијих музичких
стилова и производа америчке популарне културе, хип-хоп
је у друге државе стигао као културни трансфер. Уобича
јена је претпоставка да се друштвена позиција и културна
значења која је хип-хоп задобио у САД аутоматски пресли
кавају на страни која прима културу. Хип-хоп се опажа као
универзални језик потлачених.2 У периферним друштвима,
међутим, у најбољој позицији за усвајање најновијих запад
њачких културних извозних производа је обично омладина
са привилегованим друштвеним пореклом, а не она из мар
гинализованих група. У друштвима која је примају, хип-хоп
култура може задобити нове вредности и друштвене интер
претације, веома другачије од оних које је отеловљавала у
матичној земљи.
У овом поглављу се разматра промена и ширење хип-хоп
израза у Србији током три деценије – у друштву које прола
зи преображај из државног социјализма у капитализам и у
којем се хип-хоп развио од поткултуре на коју је права пола
гао и љубоморно чувао узак круг друштвено повлашћених
следбеника реп музике, до једне од најпопуларнијих култура
међу младима у Србији. Поменуто ширење је делом омо
гућено повезивањем хип-хопа са другим, аутентичнијим
локалним културама младих. Главне прекретнице на том
путу биле су: 1) Иницијално ширење хип-хопа на постоје
ћој диско/фанк сцени и његова кохабитација са локалним
поткултурним традицијама током 1980-их; 2) Еволуција
хип-хопа као засебне поткултуре усмерене на уличне теме
са прихватањем поджанра и моде „џи-фанка” (енг. G Funk)
током 90-их; и, коначно, 3) Његова пуна еманципација у је
дан од преферираних начина изражавања локалне омладине
радничке класе крајем века кроз отворену размену са омла
динском културом дизелаша, која се традиционално повезу
је са турбо-фолком, „јуроденс” музиком (енг. Eurodance) и
уличним криминалом.

1 Овај текст је оригинално објављен  у зборнику Hip Hop at Europe’s Ed
ge: Music, Agency and Social Change под називом Diesel Power: Serbian
Hip Hop from the Pleasure of the Privileged to Mass Youth Culture, а у овом
броју Културе појављује се захваљујући љубазности Indiana University
Press. Текст је на српски језик превео Предраг Вукчевић; Musić, G. and
Vukčević, P. Dies el Power: Serbian Hip Hop from the Pleas ure of the Privi
leged to Mass Youth Culture, in: Hip Hop at Europe’s Edge: Music, Agency
and Social Change, eds. Miszcynski, M. and Helbig, A. (2017), Blooming
ton, IN: Indian a University Press, рp. 85-108.
2 Osumare, H. (2001) Beat Streets in the Global Hood: Connective Margina
lities of the Hip Hop Globe, Journal of American and Comparative Cultu
res 24 (1-2), Bowling Green, OH: American Culture Association, Bowling
Green State University, p. 172.
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У академском приступу савременој популарној култури у
Србији, на појаву дизелаша и турбо-фолка почетком 90-их се
обично гледа као на државни пројекат спроведен ради сла
бљења постојећих урбаних култура. Турбо-фолк се, такође,
обично разматра у вези са национализмом и ауторитарном
политиком.3 Такво резоновање је у великој мери одраз доми
нантног дискурса у Србији који има тенденцију да кривицу
за нарастајућу неједнакост, стопу криминала, корупцију и
остале друштвене проблеме који прате транзицију у капи
тализам, свали на плећа омладине из нижих слојева која те
жи промени своје друштвене позиције не бирајући средства.
Током 90-их хип-хоп заједницу у Србији је чинила, углав
ном, омладина средње класе која је прихватала доминантан,
осуђујући морални назор према младима из нижих слојева
и њиховим културним праксама. Отварање локалне хип-хоп
сцене према другим поткултурама младих, а нарочито пре
ма дизелашима, било је, због тога, дуготрајан процес пун
напетости и контроверзе.
У овом поглављу се одбацује идеја да су турбо-фолк и дизе
лашка култура инструментализовани друштвени феномени
са утврђеним друштвеним и политичким циљевима дизај
нирани од стране власти.4 Уместо тога, дизелаши се трети
рају као аутохтони урбани омладински покрет обликован
друштвеном стварношћу мафијашког капитализма у Срби
ји. Од свих горе наведених фаза развоја хип-хопа у Србији,
управо je отворена комуникација са дизел етосом дала од
лучујући допринос у преображају хип-хопа у широко при
хваћену културу међу младима. Безбрижни став и народски
музички избори дизел покрета помогли су да се хип-хоп у
Србији поново повеже са својим заборављеним коренима
везаним за журке и њихову друштвено мешовиту публику
из раних диско дана. Између осталог, то ново, инклузивније
усмерење хип-хоп заједнице у Србији огледа се и у дели
мичном препознавању и прихватању урбане ромске омлади
не као есенцијалне у обликовању локалне уличне културе а,
самим тим, и хип-хопа.5

3 Gordy, E. (1999) The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the
Destruction of Alternatives, Pennsylvania: Penn State University Press, p. 19.
4 Видети: Dimitrijević, B. Globalni turbo-folk, 20. jun 2002., 15. mart 2019.,
http://www.nin.co.rs/2002-06/20/23770.html; Đurković, M. (2002) Diktatu
ra, nacija, globalizacija, Beograd: Institut za evropske studije; Đurković, M.
(2004) Ideološki i politički sukobi oko popularne muzike u Srbiji, Filozofija
i društvo 25, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u
Beogradu, str. 271-284.
5 Matić, Đ. i Đogani, H. Leksikon YU mitologije, priredili Andrić, I. i dr.
(2005), Beograd: Rende, str. 117-122.
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Ђускај, ђускај, ђускај…
Као резултат политике отворене културне размене са Запа
дом, рани производи хип-хоп културе дошли су до Соција
листичке Федеративне Републике Југославије у првој поло
вини 80-их, у исто време када пристижу и у Западну Европу.
У престоничком Београду хип-хоп је нашао своје прве след
бенике међу диско/фанк плесачима, диск џокејима и заљу
бљеницима. Бобан Петровић – један од најпопуларнијих,
ако не и најпопуларнији диск џокеј и организатор забава у
Београду, Србији и Југославији – објавио је 1981. суштински
диско-фанк албум назван Žur.6 Сам Петровић је занимљива
личност која је успевала да испуни клубове публиком разно
врсних животних стилова из различитих друштвених слоје
ва – познатим личностима, синовима и кћеркама бирократа
Комунистичке партије, али и криминалцима, ентузијастич
ним диско плесачима и омладином радничке класе која је
трагала за добрим проводом.7 Симболично, може се тврдити
да је нумера „Ђускај” са албума Жур послужила као мани
фест прве хип-хоп генерације социјалистичке Југославије.8
Иако Петровић у њој пева, његове риме сугеришу почетак
нечег новог што се јасно разликује од рокенрола – музике
која је до тог тренутка већ била прихваћена од стране ју
гословенских комунистичких власти и промовисана као по
жељна култура урбане омладине.9 Петровић стаје у одбрану
музике за журку и фанки (енг. funky) духа од свих рок кри
тичара који су умањивали њихов значај, саопштавајући слу
шаоцу да музика не мора да носи „поруку и савет” (јер људи
могу све да схвате сами, користећи сопствене менталне ка
пацитете), већ да, једноставно, позива на плес. Он заокру
жује нумеру у истинском хип-хоп „представљачком” (енг.
represent) стилу, тврдећи да су лични имиџ и текст песме

6 Petrović, B. (1981) Đuskaj, na Žur [LP], Ljubljana: ZKP RTVL.
7 Musić, G. i Vukčević, P. Đogani šampion (istorija BEEG
 EE FONKa) – audio
intervju sa Hamitom Đogajem Đoganijem, 31. januar 2009., 15. mart 2019.,
https://soundcloud.com/djapee/djole-shampion
8 Petrović, B. нав. дело.
9 Званичници КПЈ су средином 1960-их прихватили рокенрол као леги
тимну омладинску културу која има потенцијала да одрази социјали
стичке вредности. Од тада се рок музика навелико емитује преко ра
дио станица и постаје интегрални део омладинских манифестација које
уживају подршку државе. Извођачи који су били вољни да у своје песме
интегришу званичне државне симболе и револуционарне поруке, би
ли су нарочито фаворизовани од стране власти; Видети: Đurković, М.
(2004) нав. дело, стр. 276-278 и: Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam:
Amerikanizacija popularne kulture šezdesetih godina XX veka, Beograd: Slu
žbeni glasnik.
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главна ствар и сугеришући свим „музикантима” да рецитују
своје текстове, јер „то је прави дар”.10
Пратећи Бобана Петровића, многи нови и перспективни
уметници, наклоњени традицији фанк музике, почели су
да уносе елементе хип-хопа у свој рад. Београдски новота
ласни бенд Du Du A објавио је 1983. године нумеру „Hop
Ap Du Ap”, у којој се појављују реп строфе, вероватно по
први пут на било којем од јужнословенских језика.11 Тим
електро-поп продуцената из Београда, Data, објавио је 1984.
електро-фанк (енг. Electro-Funk) мини албум Degout под
псеудонимом The Master Scratch Band, са нумером „Break
War” као насловном.12 У тој песми, спикерка објављује:
„улице су преплављене грамофонима и касетофонима” и
„наш репортер је у болници, али је успео да пошаље изве
штај који гласи: Break War started!”.13 Исте године је књига
Brejkdensing Кертиса Марлоуа (Curtis Marlow) преведена на
српскохрватски и објављена у Београду.14 У истом периоду
су државне издавачке куће почеле да објављују бројне хипхоп, електро-фанк и диско-реп компилације и синглове на
основу лиценци добијених од издавачких кућа из САД и Ве
лике Британије као што су Sugar Hill Records, CBS, Charisma
итд. Тако је до средине 80-их брејкденс достигао ниво „по
маме” међу југословенским школарцима, који су опонашали
плесне покрете и модне стилове виђене у медијима.
Разнородни аспекти ове нове урбане поткултуре неједнако
су се, и на специфичне начине, ширили међу омладином
различитих друштвених и етничких залеђа. Прве плоче са
утицајима хип-хопа стварали су и уживали махом млади из
више средње класе који су били у току са најновијим му
зичким трендовима.15 Након јаког утицаја панк покрета,
10 Petrović, B. нав. дело.
11 Du Du, A. (1983) Hop Ap Du Ap, na Primitivni ples [LP], Beograd: PGP
RTB.
12 The Master Scratch Band (1984) Break War, na Degout [LP], Zagreb:
Jugoton.
13 Исто.
14 Marlow, C. (1984) Brejkdensing (preveo Branko Gavrić), Beograd: Nezavi
sno izdanje Branka Gavrića.
15 Југословенска верзија „тржишног социјализма” охрабривала је дру
штвену неједнакост у већој мери него што је то био случај у друштвима
Источног блока. Урбану средњу класу су чинили „бели оковратници” из
успешнијих предузећа или државне администрације. Најповлашћенија
омладина је потицала из породица партијских бирократа са виших пози
ција и руководилаца друштвених предузећа. На другом крају друштвене
лествице, у урбаним срединама, била је позиционирана радничка класа
„плавих оковратника” која је обично одржавала везе са унутрашњошћу,
радницима досељеницима и ромском популацијом. За боље разумева
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уметнички разнородна и авангардна новоталасна и постпанк сцена је процветала у југословенским урбаним сре
динама током 80-их. Уметници који су били најот воренији
за нове утицаје почели су да уносе реповање и елементе
хип-хопа у свој звук.16 Упркос негативним реакцијама коле
га уметника и конзервативних музичких новинара који су
одрастали уз рокенрол гитаре, разни појединци са новотала
сне/пост-панк сцене почели су да развијају интересовање за
најновије трендове у „црној музици”.17 Један од најхаризма
тичнијих музичара који је потекао из овог миљеа – Душан
Којић Која, лидер култне групе Дисциплина кичме – почео је
да кроз интервјуе, гостовања на радио станицама и као диск
џокеј у алтернативним клубовима, промовише реп групе ко
је су почеле да се појављују у другој половини 80-их попут
групе Public Enemy.18
Алтернативна рок публика је прихватила реп музику са
панк етосом. Реп је виђен као бунтовничка музика тешких
бубњева, гитарских семплова (енг. sample) и јасне друштве
не поруке. На другој страни, традиција хип-хоп културе ве
зана за плес и журке наставила је да живи међу клинцима
из нижих друштвених слојева. Многи од тих младих нису
имали ранијих додира са рок музиком па су нове стилове
својих вршњака из САД усвајали често их немарно меша
јући са осталим утицајима западњачке популарне културе
и локалним традицијама. Брејкденс је постао најзаступље
нији елемент хип-хопа на улицама и у крајевима насељеним
ње друштвене диференцијације у СФРЈ. Видети: Archer, R. et al. (eds.)
(2016) Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, Farnham:
Ashgate.
16 Видети нпр: Disciplina Kičme (1987) Dečija pesma [LP], Beograd: PGP
RTB, и Rambo Amadeus. (1989) Hoćemo gusle! [LP], Beograd: PGP RTB.
17 Најуч
 есталија негативна критика реп музике је била да она и није му
зика пошто нема „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.
18 Рок музичари који нису а приори одбацивали хип-хоп, одавали су при
знање само његовим рокенрол или фанк елементима који су звучали ма
ње или више „тврдо”. Интервју Душана Којића Које за часопис Ritam
открива ове ставове. У њему Која исказује отворени презир у односу на
звук који су гајили Grand Master Flash и Afrika Bambaataa јер је „преви
ше диско” и одаје признање само звуку групе Public Enemy, иако нагла
шава да нема ничег нарочито новог у вези са њиховом музиком јер „све
је то Wattstax”; Čikara, A et al. (1989) Betmen, Fantom, Mandrak... Koja!
(Po drugi put) – intervju sa Dušanom Kojićem Kojom, Ritam, Vol. I, br. 5,
str. 20. Wattstax је назив добротворног концерта, као и документарног
филма и аудио снимка истог којег је у лосанђелеском, претежно афроа
меричком крају Вотс (енг. Watts) 1972. године реализовала водећа аме
ричка соул издавачка кућа Stax – прим. прев.
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радничком класом. Ромска деца су као друштвено маргина
лизована, дискриминисана од стране образовног система
и говорећи српскохрватски углавном као други језик, била
нарочито привучена могућношћу личног доказивања кроз
приказ физичке спремности и виртуозности.19 Као и кунг фу
филмови и овај увозни културни производ у којем главни
ликови нису били белци био је изузетно привлачан за ром
ску омладину.20 До краја 80-их, хип-хоп је ушао на шире
музичко тржиште, захваљујући успеху неких underground
уметника који су експериментисали са реп музиком, као и
са познатим поп музичарима који су, са намером да освеже
сопствени имиџ, позајмљивали реп исечке, хип-хоп одева
ње, или тачке уличног плеса.21 Раних 90-их, чак су и фолк
певачи почели да користе елементе хип-хопа у својим на
ступима.22 Овај тренд је само повећао видљивост хип-хоп
културе за ширу публику и омладину радничке класе.

Репенрол (Rap’n’Roll)
Како су се 80-е ближиле свом крају, рани дух мира, зајед
ништва и љубави кроз забаву, промовисан од стране дискофанк диск џокеја попут Бобана Петровића, скоро да је не
стао. Хип-хоп је проширио свој утицај далеко ван клубова
у којима се пуштала плесна музика, али и даље није било
кохерентног покрета младих способног да културу у цело
сти отелотвори. На једној страни, хип-хоп су однеговали
авангардни уметници пост-панк генерације који су позајм
љивали одређене елементе реп музике за стварање сопстве
ног звука, док је на другој страни један шири слој омладине,
захваљујући популарним медијима, добијао само одблеске
хип-хоп културе и моде. Тек је раних 90-их – са ширењем са
телитске телевизије, музичких спотова, пиратских касета и,
оно што је најважније, са појавом одређеног броја локалних

19 Matić, Đ. нав. дело.
20 Musić, G. i Vukčević, P. нав. дело. Постоји и значајна историјска епизода
са краја 1960-их када је бенд Елипсе по први пут свирао соул и фанк му
зику у Београду а већину публике су чинили Роми. Према сведочанству
Зорана Симјановића – лидера Елипси и најславнијег аутора филмске му
зике у Србији – атмосфера коју су Роми створили уз соул и фанк музику
коју су Елипсе свирале на својим наступима била је као у њујоршком
Харлему. (Vukčević, P. Sa ove strane soula – intervju sa Zoranom Simjano
vićem, 14. jun 2010., 15. mart 2019., http://www.popboks.com/article/8105)
21 Нпр. Balašević, Đ. (1989) Sugar Rap (Proces diferencijacije u Kombinatu za
proizvodnju i preradu šećerne repe), na Tri posleratna druga [LP], Zagreb:
Jugoton.
22 Нпр. Babić Sneki, S. (1991) Sneki Rep, na Hopa-Cupa [LP], Beograd: PGP
RTB, и: Dabetić, Annči A. (1992) Noć ludila, na Anđeo za umornu dušu [LP],
Beograd: PGP RTB.
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уметника који су потпуно ушли у културу – хип-хоп почео да
постоји као независна, интегрална омладинска поткултура.
У другој половини 80-их плоче групе Public Enemy наилази
ле су на добродошлицу и биле промовисане од стране одре
ђеног броја рок музичких критичара, док су југословенске
издавачке куће објављивале неке од најпознатијих наслова
из каталога издавачке куће Def Jam – Beastie Boys, Run DMC,
LL Cool J итд. Ови извођачи су привукли онај слој омлади
не који је био наклоњен електричним гитарама и сировим
звуковима ритам машина.23 До почетка 90-их Србија је све
дочила рађању нечега што се може назвати првом беог рад
ском/српском демо реп сценом. Бендови као што су Бадвај
зер (Budweis er), Ghetto Blaster, Без кауц ије, Green Kool Pos
se, Robin Hood и Who is the Best? су сви правили реп музику
у класичном стилу издавачке куће Def Jam и Рика Рубина
(Rick Rubin), стављајући нагласак на текстове који садрже
тврдокорно локално/екипно представљање, пластичне опи
се свакодневног живота у граду и друштвено-политичке ко
ментаре.
Овај окрет ка „белачкијем” звуку и „тврђим” текстовима од
био је део хип-хоп публике којег је више привлачио део кул
туре везан за журке и плес. Како Матић пластично описује
у свом огледу о чувеном плесачу Ђоганију као југословен
ском урбаном миту:
„Наши суграђани, они с руба, шљакери, пролетаријат, а по
готово његов ’етнички’ руб, Роми и Албанци – наши ’Ци
гани и Шипци’, како смо им ’тепали’ – нису се могли наћи
у рокенролу, у проблемима што је постављао, у таквој сти
лизацији. То их се није тицало уопће, превише ’бјелачки’ и
middle-class. Требао им је властити звук, а кад су га добили,
добили су га with a vengeance. Са ширењем диско-клубо
ва, та сцена је добила и своје властите вриједности, своје
хероје.”24
Хип-хоп клинци који су били заинтересовани за журку и
плес су на прелазу из 80-их у 90-е прешли на звук група
које су гајиле парти хип-хоп (енг. Party Hip-Hop) и јуроденс
(Technotronic, Snap!, Mantronix, Bomb the Bass) или на ma
instream извођаче из САД (MC Hammer). Почели су да опо
нашају плес и музичке стилове горе наведених извођача и
поставили темељ за своју сопствену локалну сцену. Упркос
23 Def Jam звук је и био пројектован као ултимативни интеграционистич
ки прелаз између „беле” и „црне” музике; Видети; Chang, J. (2005)
Can’t Stop Won’t Stop: A History of the Hip-Hop Generation, New York: St.
Martin’s Press, рp. 244-246.
24	 Matić, Đ. нав. дело, стр. 120.
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унутрашњим разликама – превасходно између клинаца које
је занимао плес уз нумере за журку и репeнрол клинаца које
је више привлачило реповање тврдих рима преко битова на
прелазу између репа и рокенрола – и иако је била релативно
малобројна, ова генерација која је сазревала крајем 80-их је,
посматрана као целина, прва генерација чији су припадници
почели да доживљавају хип-хоп као заокружену, вишестра
ну урбану културу и животни стил.
„24 časa”, нумера Бадвајзера, најпопуларнијег репенрол
бенда из овог периода, која је снимљена 1988, садржи веро
ватно прву забележену поетску (ауто)референцу на „репе
ра” (енг. rapper) као на поткултурни идентитет у Београду
и Србији:
Ланац око врата, прстен на руку
Репери се увек најбоље обуку
Навуци фармерке, обуци Адидас
Нико се не облачи боље од нас.25
Овај текст показује јасно препознавање поткултурног модно-
стилског идентитета хип-хопа, које је исказано кроз борбе
но-представљачке (енг. battle/represent) риме. У истој песми,
у којој се осликава обичан дан у животу младих беог рад
ских репера, Бадвајзери – који су сами свој стил музике на
звали „репенрол” – исказују уважавање према рок музици,
говорећи како је свирају на својим пробама; али је јасно да
је реп њихов први музички и поткултурни избор. Њихов MC
репује следеће риме:
На пробу сам стигао тачно на време
Моји су свирку почели без мене
Свирали су рок, бучно и гласно
Рекао сам: „Доста! Је ли јасно?!”
Почели смо реп уз ритам јак
и свирали смо дуго док није пао мрак.26
Мотив који се понавља у овим раним објавама независно
сти реп музике је да реп треба да буде препознат као из
двојена локална поткултура урбане омладине – различита,
на првом месту, од рокенрола уопште односно, конкретније,
од панк рока. Вероватно најпрецизније и најуравнотеженије
25 Badvajzer (1987) 24 časa [Demo], 14. oktobar 2017., 15. mart 2019., https://
www.youtube.com/watch?v=rgIAO4ilKkY
26 Исто.
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представљање односа прве демо-реп сцене на улогу хип-хоп
поткултуре у развоју и рокенрола, као највидљивије локалне
културе урбане омладине, дао је MC Best, члан групе Who Is
The Best? у њиховој песми из 1990. која носи назив „Rap is
My Life”:
Hit the road, rap! само кажу
и виде га као музичку бламажу
Ја сам рокер, али волим реп
За мене је он маштовит и леп.27
Упркос њиховом снажном осећају припадности хип-хоп
култури, покушаји наведених уметника да се дистанцирају
од рок миљеа откривају колико су они, заправо, у сваком по
гледу још увек били близу својим гитарским коренима. Било
како било, до средине 90-их реп сцена Србије успела је да се
рашири у већем кругу урбане омладине, установивши се као
јасно издвојени правац међу урбаним поткултурама. Овај
развој је убрзан нарастајућим утицајем америчког гeнгста
репа (eng. Gangsta Rap) са Западне обале, поджанра који чак
ни најдобронамернији рок критичари нису били спремни да
прихвате.28 Нови гангстерски звук који се ослањао више на
фанк наслеђе него на тешке битове и семплове гитара, као и
на теме везане за улицу, дефинитивно су прекинули везе из
међу локалне реп сцене и алтернативних музичких кругова
који су се развили из рок наслеђа.

(Пре)носиоци поруке Гета
Недељна радио емисија под називом Гето, која је постала
главни извор ширења радова нових реп извођача из САД,
одиграла је кључну улогу у овом обрту. Са ауторитатив
ним водитељима, листама иностраних синглова подржаним
благовременим извештајима члана екипе Гета који је у то
време био на школовању у САД, локалном демо листом и
редовним живим укључењима слушалаца у програм у раз
говорима који су покривали широк обим тема везаних за
музику и живот у великом граду, емисија се врло брзо уста
новила као камен темељац београдске реп сцене па чак и ус
пела да освоји титулу најслушаније емисије усмереног типа
у целој земљи.

27 Who Is The Best feat. MC Best (1990) Rap Is My Life [Demo], na Soul Food
Music [CD] (2005), Beograd: City Records.
28 Видети: Ambrozić, D. (1994) Crna kiša će pasti, Ritam, Vol. V, br. 4, Beo
grad: Izdavačka zadruga „Ritam”, str. 48-49, – прим. прев.
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Гето није просто одражавао главне трендове из САД, већ је
уобличавао специфични локални укус. Током времена, еми
сија се развила у смеру промовисања мрачнијих гeнгста ре
пера, који су гајили „опасан” звук – нпр. MC Eiht, Spice 1 и
Scarface. Thug Life - Volume 1 – албум који је Тупак Шакур
(Tupac Shakur) направио са својом екипом – задобио је култ
ни статус међу локалним љубитељима репа.29 Шакурова ди
ректност и сирова, емотивна интерпретација, приближили
су инострани реп многим младима који су имали ограниче
но знање енглеског језика. Касете са песмама снимљеним
са радија, видео траке са реп спотовима са МТV, хип-хоп
филмови и, повремено, примерци часописа The Source, Hip
Hop Connection и сл., кружили су од руке до руке. До 1995.
је џи-фанк звук постао стандард на локалној сцени, а изво
ђачи као што су Rhythm Attack, Гру, CYA, Plan B, 187 и други
приближили су тематику српског репа улицама, покушава
јући да пронађу локалне пандане гангстерским темама из
америчког репа.
Па ипак, хип-хоп израз и даље није био у стању да ухвати
сирови доживљај локалних крајева. Репери су често кори
стили неуправни говор, приповедали у трећем лицу, избега
вали хвалисање и ретко помињали своја имена и специфич
не локалне ознаке у римама, а песме су садржале морално
дистанцирање од контроверзнијих тема. Упркос томе што
су били опседнути сировим извештајима са градских улица,
текстови и MC представљање џи-фанк генерације српског
репа били су – у стриктном тврдокорном реп смислу MC
вештине – корак уназад у односу на репенрол генерацију.
Српске реп песме су најчешће звучале генерички, скоро као
директни преводи америчких песама. Често су успевале да
понуде информативне извештаје о уличној култури, али рет
ко истинске увиде у локални миље радничке класе и његово
разумевање друштвене стварности.
Илустративан пример недостатка локалности у песмама
џи-фанк генерације јесте први сингл групе 187 под називом
„Тамна страна”.30 Из разговора са Предрагом Радисављеви
ћем, бившим чланом групе, сазнали смо да је у првој верзији
песме почетак његове строфе „Возимо низ улицу мртви од
коке…” садржао конкретну локалну референцу на Пожешку
(београдску улицу). Радисављевић и чланови његове групе
су избацили име улице из текста песме јер су веровали да ће

29 Thug Life (1994) Volume 1 [CD], Los Angeles, CA: Interscope Records.
30 187 (1995) Tamna strana, na Tamna strana [CD] (1997), Beograd:
CentroScena/PGPRTS.
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се више људи пронаћи у римама ако не буду толико отворе
но локалне.31
Кроз џи-фанк године, идеја да реп музика има обавезу да се
политички ангажује остала је присутна. Репенрол генераци
ја уметника, која је снимала крајем 80-их и почетком 90-их,
била је прва која је покренула тренд дубоких друштвених
коментара из перспективе омладине радничке и ниже сред
ње класе. Група Бадвајзер је то рекла директно:
Ми нисмо поп група која се у парама купа.
Са улице смо стигли и на врх се дигли.32
У наставку песме се повлачи линија разграничења између
чланова групе и клинаца из богатих породица које живе у
престижном беог радском резиденцијалном насељу Дедиње:
Кафићи су скупи, потребни су новци.
Градом сада владају са Дедиња момци.33
Песма „Драма”, са првог званично објављеног српског реп
албума Миленијум после - Мистерија I београдске реп групе
Тапири, вероватно је најпроницљивији друштвено-политич
ки коментар у српском репу с почетка 90-их.34 „Драма” хвата
искуство 1993. године – најтрауматичније године у новијој
историји Србије – током које су марширајућа инфлација, рат
у бившој Југославији и криминализација друштва изазвали
друштвену пропаст без преседана. Тапири су читав албум
снимили током 1993., а исте године га је објавила државна
издавачка кућа ПГП РТС.35 У овој нумери Милан Бојанић –
вођа и главни текстописац групе – почиње римама у којима
говори о томе како чланове групе пријатељи наговарају да
почну да праве музику за девојке. Бенд оставља отвореном

31 Вукчевић, П. Лични разговор са Предрагом Радисављевићем, 25. фебру
ар 2013.
32 Budweis er (1989) Čuješ li buku [Demo], na Omladina ’90 [LP] (1990), Novi
Sad: “M” Produkcija Radio Novog Sada.
33 Исто.
34 Tapiri (1993) Drama, na Milenijum posle – Misterija I [LP], Beograd: PGP
RTS.
35 Чињеница да је државна издавачка кућа објавила албум Тапира који са
држи нумеру као што је „Драма” – нумеру која носи оштру критику ре
жима Слободана Милошевића – служи као јак аргумент теоретичарима
који одбацују тезу да је држава спроводила озбиљну културну политику
у Србији током 90-их и да је, последично, турбо-фолк био пројекат вла
сти. Она служи као аргумент за супротстављено становиште које тврди
да је културна политика вођена у laissez faire маниру, односно препу
штена динамици слободног тржишта.
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могућност да прихвати тај савет, али „за годину-две”36, зато
што је ситуац
 ија 1993. превише ургентна и чланови бенда
морају да римују о њој.37 Као изазиваче рата и најодговор
није за кризу у бившој Југославији38, бенд означава биро
крате владајуће партије Србије – нарочито оне са Дедиња,
беог радског резиденцијалног насеља припадника више кла
се – као и оне из Хрватске; али успева и да ослика ситуац
 и
ју из перспективе просечног градског клинца, римујући о
шокантно високим ценама и немогућности доласка до пати
ка и парфема, док су „јакне (и) панталоне – све из каменог
доба”.39 Остатак албума такође садржи неколико рима које
осликавају друштвену стварност Београда и Србије 1993.,
међутим, највећи део текстова је усмерен на паралелну
традицију музике за журку и бави се шаљивим причама и
стриктно MC „представљачким” римама.40
Прелаз на гангстерске теме и звук Западне обале, као што
видимо, није довео до потпуног укидања обавезе на ко
ментарисање друштвених појава, нити је раширио став да
„праве црње не јебу живу силу”41, који је уобличен у поет
ским хвалисањима нових џи-фанк звезда у САД. За другу
36 Ове риме су се показале пророчким јер су Тапири заиста ушли у main
stream јуроденс музику 1995. године када су променили име у Тап 011 и
почели да сарађују са две од најзапаженијих певачица у Србији 90их –
Иваном Павловић-Петерс и Горд
 аном Гоцом Тржан. Касније су постали
најуспешнији бенд те деценије у Србији.
37 Tapiri, нав. дело.
38 Милан Бојанић представља слично становиште у демо песми “Time’s
Up,” коју је 1994. написао за младу реп групу Belgrade Posse; Belgrade
Posse (1994) Time’s Up [Demo], 27. januar 2009., 15. mart 2019., https://
www.youtube.com/watch?v=B7SSOfe5Pvw)
39 Tapiri, нав. дело.
40 Морамо истаћи екипну џи-фанк песму „Сутра је нови дан” из 1994.
године – нумеру са деби албума Само у сну којег је објавио Funky G,
Ђоганијев млађи брат. (Funky G ће, у наставку каријере, своје уметничко
име користити као име своје групе – прим. прев.) Песму је написао Ми
лан Бојанић из Тапира, а снимили су је creme de la creme извођачи срп
ске јуроденс сцене 1990-их – Funky G, Тапири и Duck. У тој нумери,
извођачи који ће касније створити мноштво јуроденс хитова које је ди
зел публика обожавала, представљају свој безбрижни став наклоности
журкама утврђујући истовремено свој урбани идентитет. Funky G одаје
признање и саглашава се са музичким изборима својих слушалаца који
наводно укључују рокенрол, реп, фанки и поп музику, док Duck одбацује
фолк музику и захтева од слушалаца да „пљују народњаке” и да их пре
зиру јер фолк музичари „село доносе у град”; Fanky, G. (1994) Sutra je
novi dan, na Samo u snu [Cass], Beograd: MAT/Zmex.
41 У оригиналу “real niggaz dont give a fuck” као преовлађујући став ре
пера који су представљали генгста реп сцену америчке Западне обале.
Видиети: нпр. Dogg, P. (1993) Niggas Don’t Give a Fuck, in: Poetic Justice
(Music From the Motion Picture) [CD], Los Angeles, CA: Epic Soundtrax –
прим. прев.
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генерацију реп група у Србији политички активизам остао
је неопходан, ако не и суштински елемент хип-хоп културе.
Ширење реп музике у Србији се поклопило са распадом зе
мље, грађанским ратом, међународним економским санкци
јама, нарастајућим сиромаштвом, криминализацијом и по
четком транзиције из југословенског модела самоуправног
социјализма у капитализам. Читаву последњу деценију два
десетог века обележила је интензивна политичка борба из
међу ауторитарног режима оличеног у Слободану Милоше
вићу и опозиционих снага, која се често изливала на улице у
облику митинга, протестних шетњи и сукоба са полицијом.
У оваквим околностима је, може се рећи, било неизбежно
да локални репери почну да идентификују своју друштве
ну позицију са оном коју је имала афроам
 еричка омладина.
Глас који репује у почетној шпици радио емисије Гето је
објавио:
На нас не можеш да ставиш вето.
Разне игре – не помаже све то.
Криминал и глад, успон и пад,
јер ја сам ратник, а ово је гето.
Јасна је била намера да се повуче паралела између изолова
не Србије 90-их погођене сиромаштвом и социјално угроже
них урбаних језгара у САД, али је остало отворено питање
где повући класне и етничке линије разграничења које су
тако јасно исцртане у САД. Ко је био локални еквивалент
„младом црном мушкарцу” о којем су реповали Chuck D и
Ice Cube? За шта реп заједница треба да се залаже и против
кога треба да се бори?
Иако је још 1992. Хуса – Ром, лидер популарне српске реп,
а касније јуроденс групе Beat Street – у демо песми „Beat
Street” реповао лежерно на емисији националне телевизи
је: „уз улични бит нигери су сви”42, пораст популарности
џи-фанка је ипак праћен напорима да се осмисли место у
хип-хоп култури и MC представљању за српске, односно неафроам
 еричке репере. Заједнички став реп сцене, окупље
не око Гета, био је да реп групе треба да се боре против
Милошевићевог режима заједно са рокенрол бендовима, да
подржавају политичке снаге које се противе Милошевићу
и да бране „урбани” дух од свих културних и политичких
42 Станојевић, М. (Редитељ), (1992) Таленти 2000 – Beat Street
[телевизијска емисија], први пут емитована 2. децембра 1992, СР Ју
гославија: РТС. (2. децембар 1992., 15. март 2019., https://www.youtube.
com/watch?v=SFh6FbozZSw)
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напада, међу које су сврстани и репери усмерени на музику
за журку, који су тежили комерцијалном успеху повезујући
хип-хоп са јуроденсом и турбо-фолком.

У одбрану „урбаног”
Ране године транзиције ка економији заснованој на слобод
ном тржишту донеле су драстично смањење животног стан
дарда велике већине становништва и богаћење малобројне
елите. Режим је, у немогућности да одржи стара индустриј
ска постројења и створи нова радна места, отворио врата
неформалној економији као сигурносном вентилу на дну
друштвене лествице. Многе породице из радничке класе су
у урбаним срединама почеле да се укључују у црно тржи
ште, односно у трговину дефицитарном робом – превасход
но горивом и цигаретама – која је кријумчарена под зидом
економских санкција. То улично предузетништво „одоздо”
које је узело маха, унело је нову друштвену динамику и под
грејало наде у брзо богаћење. Такође, упркос међународ
ној изолацији, западњачки културни утицаји и потрошачка
култура почели су да продиру у државу брзином која ни
је виђена у време државног социјализма. Тржиште је врло
брзо преплављено како оригиналном тако и фалсификова
ном брендираном робом, која је симболизовала добар живот
и луксуз – спортским патикама, дизајнерским тренеркама,
страним алкохолним пићима, електронском робом итд.
Без других начина да напредује на друштвеној лествици,
омладина радничке класе је била нарочито склона усваја
њу тог новог етоса инстант конзумерства и „брзог” живота.
Музичко залеђе ове друштвено-економске трансформаци
је је постао турбо-фолк. У време социјализма, новокомпо
нована фолк музика проширила се у градовима заједно са
радницима досељеницима, али су њени текстови и музика
најчешће остајали верни традиционалним темама складног
руралног живота. Раних 90-их, фолк музика је почела да
прихвата утицаје америчког попа и јуроденса, али и грчких
и турских поп фолк традиција. Тематика текстова се, такође,
променила од чежње за идеализованом руралном прошло
шћу у хедонистичко прихватање нових могућности које су
се појавиле под окриљем мафијашког капитализма. Један
од најпопуларнијих фолк уметника тог времена је био Џеј
Рамадановски, београдски Ром, који је отворено говорио о
својим искуствима са ситним криминалом и изградио свој
имиџ као забављач са уличним педигреом. Џеј је увео узви
ке у стилу Џејмса Брауна (James Brown) у своје шаљиве ри
ме, није се либио коришћења жаргонских израза и укључио
је покрете уличних плесова у своје јавне наступе.
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Многи су појединци са уличне плесне сцене одиграли важне
улоге у овом развоју. Један од најзначајнијих био је Хамит
Ђогај – младић албанско-ромског порекла из Миријева, одно
сно Земуна, београдских радничких насеља. Ђогај – познат
као Ђогани – почео је да се појављује на беог радским диско/
фанк окупљањима још крајем 70-их, скупљао је професио
нално искуство као студијски плесач у емисији Show Fanta
stico на италијанској националној телевизији RAI Uno током
80-их, да би се почетком 90-их вратио у Србију где отвара
школу за уличне плесове и наступа са својом групом Ђогани
Фантастико као плесна пратња многим турбо-фолк звезда
ма. Касније, током 90-их, Ђогани Фантастико почињу да
објављују сопствене албуме и успевају да постигну неколи
ко великих хитова – углавном јуроденс, али и њу-џек-свинг
(енг. New Jack Swing) нумере са оријенталним/турбо-фолк
призвуком. Уз то су и Ђоганијева млађа браћа и рођаци –
Funky G, Baki B3 и Sani Trik FX – направили каријере на срп
ској јуроденс и поп музичкој сцени, поставши тако прве зве
зде ромског порекла – поред Џеја Рамадановског и Хусе из
групе Beat Street – које су се редовно појављивале у главним
телевизијским емисијама у Србији током 90их.
Прву половину 90-их је обележила неформална економија и
организовани криминал. Локални криминалци су преузели
контролу над насељима великих градова, представљајући
се као борци против актуелних власти и заштитници сиро
машних.43 Млади људи – повезивани са поменутом новом
врстом урбане музике, уличним мешетарењем, теретанама
и боди билдингом, жестоким ставом, брзим аутомобилима и
скупом спортском одећом44; и који су се угледали на младе
гангстере, све популарније у српским урбаним срединама
попут локалних „Робин Худова” – врло брзо су од стране
локалних медија названи дизелашима.45 Дизел поткултура
43 За традицију друштвеног разбојништва на Балкану видети: Hobsbawm,
E. (2000) Bandits, London: Weid enfeld & Nicolson, рp. 77-91.
44 Неки од омиљених дизелашких брендова спортских патика били су Nike
Air Max, Puma Disc и Reebok Pump који су продавани по ценама које су
одговарале вредности 20-30 просечних плата у Србији у време када су
се појавили средином 90-их. Била је уобичајена ствар да тинејџерима
патике буду отете на улици, усред бела дана и углавном уз употребу
физичког насиља.
45 Име је настало од назива популарног џинс бренда тог времена – Ди
зел (Diesel). Филм Ране и документарац Видимо се у читуљи бацили су
више светла на микроконтекст у којем је настала дизел контракултура.
Bjelogrlić, D. i dr. (Producenti) i Dragojević, S. (Reditelj) (1998) Rane [igra
ni film], SR Jugoslavija/Nemačka: Cobra Film Department/Pandora Filmpro
duktion; Baljak, J. (Reditelj) (1995) Vidimo se u čitulji [dokumentarni film],
SR Jugoslavija: RTV B92. Видети такође и: Лекић, М. (Аутор) и Јанко
вић, И. (Редитељ) (1994) Welcome to Дизелдорф [документарни филм],
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је била локални друштвени феномен чије су вредности и
естетика били блиски гангстерском ставу америчке омлади
не из угрожених урбаних језгара. Како Квин (Quinn) истиче
у покушају објашњења афроамеричке џи-фанк генерације:
„Гангстеров водећи етички принцип агресивног економског
самоодређења је очигледно легитиман када се посматра као
тактички одговор на непрекидно лишавање приступа ресур
сима, правима и начинима отпора”.46 Дизелаши су развијали
тај гангстерски однос према животу у истом духу у којем су
то њихови афроам
 ерички вршњаци чинили на Западној оба
ли, широм америчког Југа и на другим местима у то време.
Ограничене могућности за напредовање у друштву су их гу
рале у идолизовање „прекомерног трошења и самоодређују
ће пословне праксе,” водећи их до закључка да је „најбоља
освета живети добро”.47
Џи-фанк генерација српских репера је пазила да се не при
ближи дизелашима. Чланови бенда Ding Dong – реп гру
пе из Ниша, трећег по величини града у Србији – на свом
хит синглу из 1999, „Ћелав сам па шта”, репују о томе како
не желе да буду упоређивани са дизелашима, иако фурају
исту фризуру: „А ако ми кажеш да сам дизел,/ ја ћу тебе
као Мадону Шон Пен”.48 Главна мета критика у реп песма
ма су остали корумпирани политичари и припадници виших
класа, али су репери такође свој бес почели да усмеравају
према онима који су били испод њих. Реп сцена је преузела
активну улогу у таласу моралне индигнације у односу на
дизел културу као и на припаднике других маргинализова
них друштвених група који су покушавали да се уздигну на
друштвеној лествици током тешких времена.
Главни проблеми у вези са дизелашком контракултуром су,
из реперске перспективе, били следећи: 1) Генеричке и пре
терано поједностављене романтичне и веселе песме за жур
ку, без икаквог друштвеног или политичког коментара; пе
сме које су (репери – прим. прев.) доживљавали као покушај
заглупљивања и скретања пажње публици са правих про
блема и, самим тим, као помоћ режиму; 2) Чињеница да те
левизијске и радио станице нису цензурисале наведене пе
сме, док реп и рок песме јесу, и 3) Чињеница да су дизелаши

СР Југославија, 5. октобар 2014., 15. март 2019., https://www.youtube.
com/watch?v=q7xucYJLEiw. – прим. прев.
46 Quinn, E. (2005) Nuthin’ But a G Thang: The Culture and Commerce of
Gangsta Rap, New York: Columbia University Press, p. 169.
47 Исто, стр. 170.
48 Ding Dong (1999) Ćelav sam pa šta?, na South Side [CD] (2000), Beograd:
CentroScena.
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били веома агресивни и често иницирали физичке сукобе са
другим поткултурним и контракултурним групама.
Реп група Magic People из Новог Сада – другог по величи
ни града у Србији – отворено је представила жестоки дизе
лашки став у својој демо песми „Dies el People” из касних
90-их, римујући о регуларном вечерњем изласку у град и
пребијању других, недизелашких екипа.49 Једно издање Ге
та је, такође, добро одразило наведено расположење. Слу
шаоци су позвани да искажу став о друштвеним групама са
којима имају највише проблема и да их прогласе недостој
ним живота у Београду. Љубитељи репа су углавном поми
њали турбо-фолк музику, дизелаше, ратне избеглице и Роме
као главне проблеме у свом најближем окружењу.
Све ове друштвене групе су обично паковане заједно под на
зивом „сељаци” – термином који се користи за вређање но
вопридошлих досељеника из унутрашњости, али и нижих
слојева уопште, који се наводно опиру интеграцији и при
хватању „градских” манира средње и више класе. MC Best,
оснивач Гета и вођа групе Who is the Best? – једне од ретких
група из репенрол генерације, која је успела да се прилаго
ди новом џи-фанк звуку – написао је 1994. следеће стихове:
За глупе сељаке то је нешто пето
(…)
Јер ово је мој град смрадови
Напоље олош и гадови
С оне стране Дрине у три материне!50
Хип-хоп је, дакле, био љубоморно чуван и схватан од стране
многих као ексклузивно право, резервисано за становнике
урбаних насеља, који су довољно софистицирани да у пот
пуности разумеју и уважавају уметност. Овај антагонизам
у односу на младе из радничке класе који су упражњавали
хип-хоп културу на свој начин као и у односу на друге, ау
тентичније градске уличне поткултуре, био је рационализо
ван на два нивоа: на првом нивоу, то је био аргумент „пра
ве главе против лажних”, који се често користи у хип-хоп
заједници. Они који су плесали51, слушали комерцијалније
49 Magic People. (1998) Dies el People [Demo], 28. februar 2011., 15. mart
2019., https://www.youtube.com/watch?v=RgamOKCb5po.
50 Who Is The Best?. (1992) WITB Strikes Again [Demo], na Welcome to
Belgrade [CD] (1995), Beograd: ITMM.
51 Љубитељи репа у Србији који су пропустили брејкденс епоху или пра
теће плесне групе Златног доба репа и ушли у културу посредством
умртвљених звукова генгста репа са Западне обале или тврдокорних
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реп извођаче или мешали хип-хоп са турбо-фолком, одба
цивани су као „фејкери” који доприносе негативном имиџу
репера у очима јавности и других, цењенијих поткултура
младих (нпр. љубитељима „гранџа” (енг. Grunge) и алтер
нативног рока).
Испод површине је, међутим, било дубљих културних и
политичких разлога. Хип-хоп је у Србији, пре свега, схва
ћен као „урбана” култура. У изворном америчком контек
сту појам „урбано” – у контрапозицији са средњекласним
предграђима – јасно указује на угрожена постиндустријска
градска језгра и њихове сиромашне становнике. У Србији, у
којој урбанизација и досељавање из унутрашњости и даље
трају, „урбано” представља културни капитал који се пове
зује са повлашћенијим друштвеним слојевима. У времену
политичке и економске кризе, урбана средња класа која је
настала у време социјализма, доживела је нову друштвену
покретљивост као претњу, заузимајући одбрамбени став у
односу на новоформирану класу имућних, али и у односу
на ниже слојеве друштва који су покушавали да опстану
укључивањем у неформалну економију.
Опозиција, која је имала своју базу у великим урбаним цен
трима и уживала подршку већине реп група, користила је
дискурс оријентализма и капиталистичке модернизације да
би критиковала владајућу клику окупљену око Слободана
Милошевића.52 Тврдили су да је режим састављен од прео
сталих комуниста који су се, зарад останка на власти, осла
њали на подршку радничке класе, сељака, пензионера и кри
миналаца. Из перспективе активиста опозиције, тај савез је
уништавао урбану популацију и њену културу засновану на
увезеним утицајима западњачке културе током претходних
деценија. Систем је, наводно, упорно гурао друштво на ис
ток, даље од модерне западњачке демократије и просперите
та тржишне економије. Турбо-фолк је, на пример, углавном
био критикован због преузимања оријенталних мелодија и
спречавања развоја популарне музике у западњачком стилу.
Дизелаши тако нису били опажани као жртве већ као повла
шћеници Милошевићевог режима. Већини репера се више
свиђало да играју улогу конзервативних чувара старих вред
ности и да се надају бољим данима, уместо да пригрле нову
урбану стварност периферног капитализма.
реп извођача прве половине 90-их као што су Wu Tang Clan, плес ника
да нису доживљавали као део реп искуства. Мали број девојака је био
присутан на реп концертима, а понашање публике је често подсећало на
понашање публике на тврдокорним панк концертима са шуткама и уоп
штено напетом атмосфером.
52 Đurković, М. (2004) нав. дело, стр. 271.
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Ви сте мислили да смо се смирили?
Након НАТО бомбардовања 1999. и свргавања Милошевића
са власти 2000., српско друштво је у нови миленијум ушло
са великим очекивањима. Стратегија економског и дру
штвеног развоја нове, отворено про-западњачке и неолибе
ралне Владе била је заснована на финансијским кредитима
и инвестицијама глобалних финансијских организација и
мултинационалних корпорација, које је требало да подиг
ну животни стандард и приближе Србију „нормалности”
по мерилима друштава Западне Европе. Међутим, уверење
и страх да 90-е нису нестале, проширили су се врло брзо
међу становништвом. Економске потешкоће су се настави
ле, а политичка сцена је остала контроверзна, са отвореним
сукобима између главних политичких странака, државних
безбедносних агенција и организованих криминалних гру
па. Скандали у вези са сумњивим приватизацијама друштве
них и државних предузећа од стране домаћих и иностраних
купаца преплавили су медије.
Са добро етаблираном културом окупљања уз електронску
музику и великим избором јефтиних наркотика на црном
тржишту, млади су се, тражећи утеху, окренули радикал
ном хедонизму и ноћном животу који се брзо развијао. Није
било више жаљења, присећања на боље дане, или илузија
да ће све бити боље са будућим променама влада. Тај но
ви дух деморализације и немоћи је, парадоксално, отворио
могућност хип-хоп заједници да поново размотри догађања
у својој средини и да коначно у стварном животу српских
улица препозна потенцијал за реперско надахнуће. Почет
ком 2000-их је, заједно са техноом, хип-хоп постао најра
ширенија култура младих у Србији. Поред реп сцене, и нове
екипе би-бој (енг. BBoy) плесача и цртача графита почеле
су да се формирају и јачају на нивоу целе државе. Журке са
хип-хоп и aр-ен-би (енг. R‘n’B) диск џокејима постале су по
пуларне у беог радском ноћном животу након 2002. године,
стварајући опуштенији и отворенији простор који се ретко
налазио у атмосфери чистунства и самодопадљивости реп
сцене 90-их.
Нову хип-хоп естетику је најавила нумера под називом „Ко
ће то да плати?”53 Песму је снимила група VIP, коју су чи
нили Ђус (Juice) – репер који је активан још од 90-их54 – и
53 VIP. (2001) Ko će to da plati? [Demo], 10. maj 2011., 15. mart 2019., https://
www.youtube.com/watch?v=0XYZIBdJaH8.
54 Ђус је 90-их био део групе Full Moon која је свој деби албум, испу
њен тинејџерским интроспективним римама и бум беп (енг. Boom Bap)
битовима, објавила 1998.
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два беог радска емсија у налету, Икац и Рексона (Rexxxona).
Иако су успели да сниме само једну песму пре него што су
се разишли, та нумера је постала темељ тврдокорног улич
ног репа у Србији. Жестоке риме које су се кристализовале у
рефрену, представљају вероватно најснажнији генерацијски
крик у локалном репу који је ухватио стање духа већег дела
урбане омладине у Србији почетком двадесет и првог века:
Десет година у беди, брате – ко ће то да плати?!
Десет година стрпљења, брате – ко ће то да плати?!
Скупа кола, црна кожа, клима – ко ће то да плати?!
Сваки дан да се има – ко ће то да плати?!
Наше поштовање кошта, брате – ко ће то да плати?!
Да се екипа скине с ћошка, брате – ко ће то да плати?!
Лепе рибе, нове ствари – ко ће то да плати?!
Путовања, ресторани – ко ће то да плати?!55
Тако страсно исказивање глади градских клинаца за матери
јалним богатством и њихова потреба да достигну друштве
ни статус, живо осликано коришћењем локалних симбола,
није никада раније виђено у српском репу. Није било жалби
на изгубљени урбани идентитет, представљања себе као жр
тве нити вађења на друге. Ђус је систематично, без резерви
реповао у дизел духу, препознајући гомилање луксузне робе
као једини начин да се освоји поштовање у друштву:
Хиљаде марака, треба ми нов пар ципела и патика.
Без кеша осећам се попут земљорадника.
Ја хоћу BMW 3 TDI, два-три Golfa, CRX Honda
и пун ноћни пазар Монда.56
Икац је 2001. године снимио сличну химну под називом
„Атлантида (Мало пара – пуно стида)”, у којој је први пут
дизел поткултура отворено повезана са реп музиком:
У ова четири зида нисам навик’о да губим
Репер и дизелаш, брате – прави Србин!
Навик’о да љубим, волим да карам,

55 VIP, нав. дело.  
56 Исто.
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Паре да стварам, мало да варам.57
Наредних година, Икац је наставио да испоручује снажне
риме које су прокламовале поглед на свет уличних клинаца/
дизелаша. У песми „Мој живот” на пример, Икац испоручу
је истинско дизелашко стање духа:
Почео да тренирам, дух ми је немиран.
Моје је у питању – начин често не бирам.
Знам да се изнервирам, знам да се побијем,
Решим овај живот сам да добијем.58
Па ипак, пуна локализација репа кроз његову везу у раз
воју са дизел контракултуром, морала је да сачека Ђусову
солистичку обраду теме.
Ђус је свој солистички деби албум Hiphopium објавио 2002.
Као већ остварени цртач графита и MC59 – а опажен и као
чувар „истинског хип-хоп духа”; нечег што већина срп
ских хип-хоп глава не би ставила у исту реченицу са дизел
контракултуром – Ђус је успео да постигне велики успех
са првим синглом са свог албума, песмом по имену „Кеш
колица”.60 Песма је сместа постала класик међу љубитељи
ма репа, као и изван граница жанра, упркос – или захваљу
јући – чињеници да је била дубоко уроњена у дизелашки
светоназор. Љубитељи репа који су посумњали да се нешто
„чудно” дешава у песми, одлучили су да је схвате као сар
кастични осврт на тему младића који желе да муљају, а који
обично долазе из дизел поткултуре и деле дизелашке мани
ре и поглед на свет. Поред ове песме, албум је садржао и
скеч са делом песме Мухарема Сербезовског, ромске леген
де фолк музике.61 Опште одушевљење које је владало у вези
са овим албумом као једном од првих објава нове генерације
српског репа, а уз њега и Ђусов статус „праве хип-хоп гла
ве”, заштитили су га од оптужби за продају дизел публици и
зацементирали његов статус класика.62
57 VIP (2001) Atlantida (Malo para – puno stida), na TILT Volume 1, Beograd:
Tilt.
58VIP (2002) Moj život, na Bassivity Mixtape – Prvi put [CD], Beograd:
Bassivity Music.
59 Видети: Zupanc, G. (Reditelj) (1999) Pećina [dokumentarni film], SR Jugo
slavija: Dunav film i Art TV, 22. септембар 2009., 15. март 2019., https://
www.youtube.com/watch?v=FcgzK1lZ6rY – прим. прев.
60 Juic e (2002) Keš kolica. na Hiphopium [CD], Beograd: BK Sound.
61 Juic e (2002) Zovi me (skit), na Hiphopium [CD], Beograd: BK Sound.
62 Важно је нагласити да прилагођавање дизелашкогстава није једини
начин на који је хип-хоп локализован у поменутом временском периоду.
Одвојено од Ђусовог дијалога са омладинском дизел културом, још један
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Још један важан историјски моменат који се догодио на Ђу
совом деби албуму је била његова обрада „Ђускај” Бобана
Петровића.63 Необична вредност ове обраде се може разу
мети тек ако је контекстуализујемо супротстављајући је ве
ћини српских реп нумера с почетка XXI века, које су поку
шавале да опонашају њујоршке реп стилове из 90-их, као и
увреженом мишљењу да су реп песме за журку, у најмању
руку, исподпросечне у односу на сирове представљачке или
политички ангажоване песме. Поред исцртавања директне
везе корена репа у Србији са почетка 80-их и његових најно
вијих развоја неких двадесет година касније, Ђусова обрада
„Ђускај” је најавила важан нови развој који ће постати очи
гледан на његовом другом албуму.
Ђус се вратио на сцену 2006. са својим другим албумом
Брате минли. Први сингл, насловна нумера, погодила је же
стоко реп сцену, моментално створивши контроверзу. Ђус и
његова екипа 93FU појавили су се у споту за „Брате минли”
са фризурама, тренеркама и Nike Air Max патикама популар
ним међу припадницима дизел поткултуре 90-их. У пратњи
две полуголе го-го играчице, Ђус је реповао следеће риме:
Ви сте мислили да смо се смирили?!
У ствари смо се узнемирили.
Мало сте рибе фурали, мало се ширили,
Мало се туђим перјем китили,
Док ми смо у крају и живимо реалност.
За ваше песмице ви тражите захвалност.64
значајан развој је дошао из 43-23 круга који су започели Ајс Нигрутин
и Тимбе (познат и као Бдат Џутим), оснивачи славне реп групе Bad
Copy. Утемељен крајем 90-их, 43-23 круг уметника је нарастао у првој
половини 2000-их и укључио уметнике међу којима су легендарни
тврдокорни реп бенд Прти Бее Гее, први тврдокорни женски реп пројекат
Бичарке на трави, мултиталентовани инструменталиста, freestyle и
party MC Wikluhsky и познати тврдокорни репери са препознатљивим
стиловима – Бвана, Seven и Luca H8R. Њихово представљање и стил су,
у неку руку, били опуштенији и неконфронтативнији у односу на став
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
круга водио у отворено изругивање „дизелашким” материјалистичким
претензијама њихових вршњака. Било како било, њихови забавни и
ингениозни крајевски извештаји, као и аутентични сленг изрази које су
сковали и популаризовали, помогли су им да постану једно од главних
упоришта тврдокорног репа у Србији.
63 Juic e (2002) Đuskaj, na Hiphopium [CD], Beograd: BK Sound.
64 Juic e 93FU feat. 93FU. (2006) Brate minli, na Brate minli [CD], Beograd:
City Records.

188

ГОРАН МУСИЋ и ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ
Било је јасно да се Ђус бори против читаве реп сцене, оп
тужујући је да је мање „права” од дизелаша, ако је уопште
права. Дизел идентитет који су он и његова екипа одабрали
да представљају није, међутим, употребљен само због њего
ве шокантности или борбене вредности. Током читавог ал
бума јасно је показано да се концепт ослања на премису да
реп треба да представља урбани живот локалним симболи
ма, победничким тоном и са нивоа улице – или, прецизније,
из перспективе клинаца из радничке и ниже средње класе –
као и то да су дизел поткултура и њен поглед на свет наја
декватнији локални еквивалент уличне културе америчких
угрожених урбаних језгара.65
У нумери која отвара албум – „Увертира лектира” – Ђус да
је савете својој генерацији да прекине са пуцњавама и ко
ришћењем дрога, да почне да вежба, итд. – савете које би,
углавном, одрасли дизелаш дао другом дизелашу.66 Ова ну
мера одређује тон читавог албума – Ђус је озбиљан када
прича причу о Србији „од деведесет прве, друге, треће...”
када „прича наопако креће”.67 Он, међутим, на другој страни
представља грубу стварност кроз горко-слатке шаљиве уви
де, иронично саопштене анегдоте и епизоде које често звуче
надреално, а током већег дела времена се на албуму одвија
журка.68 И летимичан поглед на списак гостију на албуму и
извођача који су семпловани – Тапири, Хуса из групе Beat
Street, Иван Гавриловић, односно, „најбоље од најбољег” са
српске јуроденс сцене и сцене репа за журку 90-их – пока
зује као самоочигледно да је, како је Ђус касније објаснио у
једном интервјуу, његова намера била да освежи читаву реп
65 Још једна важна интертекстуална референца на песму „Драма” Тапира
се налази у Брате минли када Ђус репује о потрази за новим патикама
које се не могу наћи нигде у граду, нарочито не чувени Nike Air Max
модели из 1990-их који су били статусни симбол дизелашке екипе.
66 Juic e 93FU (2006) Uvertira lektira, na Brate minli [CD], Beograd: City
Records.
67 Исто.
68 Сличан дуализам је дубоко укорењен у концепт 93FU – назив Ђусове
екипе. Број „93” се односи на 1993. годину – годину потпуног краха си
стема у Србији и Југославији са огромном инфлацијом, таласом крими
нала, несташицама хране итд. – док „FU” може бити тумачено као сленг
израз који се користи да изрази узбуђење које изазива нешто лудачки
добро и свеже (енг. fresh), али такође и као скраћеница од „јебите се”
(енг. Fuck U) што такође даје два могућа тумачења када се узме заједно
са „93”. Једно тумачење би било нешто попут „Ми смо 93, јебите се!“, а
друго „Јебеш 1993. годину!” Све у свему, концепт покушава да обухвати
бес према свима који су створили крах друштва везан симболички за
1993. годину и број „93” и, истовремено, победничку животну фило
зофију Ђусове (и дизел) екипе, засновану на успеху у преживљавању
најгорих могућих друштвених околности; Вукчевић, П. (20. децембар
2012) Лични разговор са Иваном Ивановићем Јuic eom,
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сцену Србије из средине 2000-их, да шокира и да оконча
нагли пораст досадних и преозбиљних реп песама.69
Снажни и сложени поетски развоји на албуму Брате минли
који реферишу на стварни живот српских клинаца са улице
на свим замисливим нивоима, преплављени локалним ре
ференцама и подржани сировим, дигиталним битовима чији
је аутор Салиер дел Флорес (Salier Del Flores), који су ком
биновали утицаје џи-фанка и дрти-саут стилове (енг. Dirty
South) са пар јуроденс и фолк додатака ту и тамо, учинили
су овај албум регуларној реп публици јако тешким за пра
ћење и прихватање. Узгред, аспект албума везан за журку
и хедонизам није ограничен на позивање на 90-е и дизел
контракултуру. Сам наслов албума и првог сингла – брате
минли – заправо је поздрав београдских посетилаца журки,
диско плесача и муљатора из 1970-их – људи из истог фанки
миљеа из којег је Бобан Петровић кренуо да би створио свој
прото-хип-хоп/диско-фанк звук Београда. Овај увид указу
је на потпуно нови симболички ниво Ђусовог репа, отва
рајући простор за једну интерпретацију која Брате минли
представља у виду покушаја успостављања неке врсте вир
туелне фанки традиције беог радске уличне културе кроз
генерације.70
Цена коју је Ђус платио за васкрсавање своје поетске лично
сти у тако блиској размени са пролетерским културама био
је презир од стране конзервативнијег  језгра српске реп за
једнице. На другој страни, његово храбро дело је помогло у
стварању прекретнице у локалном реп изразу са дизел пот
културом која је постала интегрални део дискурса локалне
реп сцене. Штавише, нова генерација младих који никада
нису искусили турбулентне 90-е, безрезервно су пригрлили
стил са дизел шмеком. Чињеница да се хип-хоп у Србији ко
начно повезао са улицом потврђена је у зиму 2008. године,
на беог радским уличним протестима. Године 90-е су обеле
жиле опозиционе демонстрације и масовне уличне шетње,
организоване у знак подршке званичној политици режима
69 Vukčević, P. Rispekt za iskrene ortake – video intervju sa Ivanom Ivanovićem
Juiceom, 23. decembar 2008., 15. mart 2019., http://www.popboks.com/
article/6980; читав наведени обрт у Ђусовом звуку је најављен његовим
озлоглашеним гостовањем на хит песми групе Funky G из 2005. „У
твојим колима”, када је први пут у својој каријери разбеснео реп публику
бацањем шмекерских рима преко оријенталног хип-хоп бита који су
Funky G преузели из француског реп хита „Just Married” који потписују
Relic и Amine; Relic feat. Amine (2004) Just Married [CD Single], Paris:
Barclay.
70 Видети: Vukčević, P. Mlad (i zdrav) kao rap: I brate, brate, brate – jedna
tradicija srpskog hip-hopa (2), 3. јануар 2009., 15. март 2019., http://www.
popboks.com/article/7021 – прим. прев.
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Слободана Милошевића. Конзервативна Влада Србије је
2008. решила да још једном подигне грађане на ноге, у знак
протеста против отцепљења Косова, јужне покрајине Срби
је, насељене већинским албанским становништвом. Влада
је прогласила нерадан дан у државним школама, надајући се
да ће привући омладину на националистички обојене про
тесте. Омладина је заиста изашла на улице, али су се многи
од њих одвојили од главне колоне демонстраната и кренули
да проваљују у спортске бутике и краду брендирану робу.
Радња бренда Nike је била једна од главних мета у којој су
млади грабили ретро Air Max моделе – моделе патике која је
постала симбол дизел генерације раних 90-их.
Једна од најпопуларнијих српских реп група последње гене
рације – THC La Familija – 2009. је објавила хит нумеру под
називом „Тренерка стил”, у којој jе чујан утицај и улични
кредибилитет дизел поткултуре:
Тренерка стил – носе је сви.
Улице прати дух деведесетих.71
Млада српска реп звезда по имену Марлон Брутал, ко
ји представља немилосрдне екипе фудбалских навијача из
свог новобеоградског блока, развио је ову поенту речима:
И нисам раст’о с пичкицама, него с навијачима.
И нисам раст’о с реперима, него с дизелашима.72
Коначно, један од највећих хитова у држави 2010. године на
зван „Dizel Power” – нумера Ђусовог пулена и тврдокорног
репера који је себе назвао Dance Don Shwarz и, практично,
прилагођавање јуроденс звука за 2009., направљено у сарад
њи са Слађом Делибашић, бившом женом Хамита Ђогаја
и бившом главном певачицом групе Ђогани Фантастико –
заокружио је све за генерације које долазе, стиховима:
Плејер је на мајку, стари догови у Најку73,
У звучнике ти стижем к’о да подиг’о сам хајку.
Цифре нек’ се броје, великани нека стоје.
Сада склоните се сви када узимамо своје.
Само бизнис, ништа лизинг,
71 THCF. (2009) Trenerka stil, na Majmun idzuo [CD], Beograd: Tilt.
72 Marlon Brutal. (2009) HCZ KCZ [Demo], 6. septembar 2010., 15. mart
2019., https://www.youtube.com/watch?v=WNIZ3Jhp_wQ
73 Фонетски транскрибован назив бренда Nike на српски језик – прим.
прев.
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Само крупно, ништа ситниш,
Ми смо бахати у свему, брате, кад ћеш то да схватиш?
Ми смо dizel power – да ли можеш да нас пратиш?74

Закључак
Током последње три деценије, вршњачке групе и поједин
ци иницирани у хип-хоп културу у Србији били су под не
прекидним притиском у погледу трагања за новом поткул
туром, идентитетом и праксама које би биле више „праве”
(што се односи на локалне друштвене феномене који одго
варају онима који су описани у реп музици из САД). Хипхоп је тако био у могућности да се развије и дође до већег
броја следбеника непрекидним мирењем увозних звукова и
слика са стиловима, језицима и модама присутним на ули
цама градова Србије. Капацитет за филтрирање увежених
стилова и њихову примену на домаће контексте је, у великој
мери, зависио од друштвене позиције оних који их преносе.
Захваљујући већој куповној моћи и познавању страних јези
ка, појединци из виших класа су били у бољој позицији да
усвоје и преведу хип-хоп као оскудно увозно културно до
бро. То су обично биле „реп главе” са развијеним осећајем
за детаље и разумевањем хип-хопа као интегралне култур
не форме. На другој страни, за појединце из нижих слојева
је било вероватније да ће примити само одређене елементе
хип-хопа и то обично оне преношене од стране mainstream
културе.
Хип-хоп су 80-их преузели и промовисали делови новота
ласне/панк сцене привучени тешким битовима и гитарским
семпловима са раних Def Jam снимака, као и субверзивним
имиџом репа. Истовремено је култура ушла међу народски
ју диско публику и раширила се међу омладином раднич
ке класе у форми брејкденса. Ова дихотомија се наставила
90-их развојем затворене заједнице љубитеља репа који су
инсистирали на уличним темама и друштвеним порукама на
једној а, на другој страни, групама које су биле оријентисане
на журке и плес и у блискијем контакту са локалним укуси
ма (нпр. турбо-фолком) и поткултурама младих из радничке
класе попут дизелаша. До краја 90-их је реп музика поста
ла доступнија широј публици, а језгро реп сцене је успело
да преведе и рашири стил у већим круговима младих. Би
ло је право време за синтезу. У првим годинама новог ве
ка тај је културни трансфер из САД открио сличности са
74 Shwarz (2010) Dizel Power [Demo], 6. jul 2010., 15. mart 2019., https://
www.youtube.com/watch?v=gwG98baHZ88
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аутентичнијим локалним трендовима и поткултурама мла
дих из радничке класе, као што су хедонистичке традиције
локалне клабинг (енг. clubbing) сцене, турбо-фолк и култура
фудбалских навијача.
Веза између дизел и хип-хоп поткултура показала се као
суштинска у овом процесу. Прилагођавање дизел ставова,
симбола и језика је донело српском репу културни и класни
кредибилитет и додало преко потребни локални шмек, а реп
текстови су заузврат дали јавни глас маргинализованој ди
зел поткултури. По први пут од раних 90-их, омладина из
нижих слојева која се упињала да задобије друштвени ста
тус у источноевропском транзиционом капитализму, кроз
легалне и илегалне шеме, била је представљена чињенич
ним описима без морализаторског призвука. Будући раз
вој реп израза у Србији зависи управо од ове способности
уметника да изаберу локалне урбане стилове и сентименте
који су блиски реп сензибилитету и да их реинтерпретирају
ослањајући се на хип-хоп поглед на свет, ослобођени прити
сака доминантних политичких и медијских дискурса у свом
матичном друштву.
ЛИТЕРАТУРА:
Ambrozić, D. (1994) Crna kiša će pasti, Ritam, Vol. V, br. 4, Beograd:
Izdavačka zadruga „Ritam”, str. 48-49.
Archer, R. et al. (eds.) (2016) Social Inequalities and Discontent in
Yugoslav Socialism, Farnham: Ashgate.
Chang, J. (2005) Can’t Stop Won’t Stop: A History of the Hip-Hop
Generation, New York: St. Martin’s Press.
Chang, J. (2009) Ne može da stane, neće da stane – jedna istorija hiphop generacije (preveli Zoran Lojanica i Predrag Vukčević), Beograd:
Red Box.
Čikara, A et al. (1989) Betmen, Fantom, Mandrak... Koja! (Po drugi
put) – intervju sa Dušanom Kojićem Kojom, Ritam, Vol. I, br. 5, 
str. 18-21.
Dimitrijević, B. Globalni turbo-folk, 20. jun 2002., 15. mart 2019.,
http://www.nin.co.rs/2002-06/20/23770.html
Đurković, M. (2002) Diktatura, nacija, globalizacija, Beograd: 
Institut za evropske studije.
Đurković, M. (2004) Ideološki i politički sukobi oko popularne mu
zike u Srbiji, Filozofija i društvo 25, Beograd: Institut za filozofiju i
društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, str. 271-284.
Gordy, E. (1999) The Culture of Power in Serbia: Nationalism and
the Destruction of Alternatives, Pennsylvania: Penn State University
Press.

193

ГОРАН МУСИЋ и ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ
Hobsbawm, E. (2000) Bandits, London: Weid enfeld & Nicolson.
Marlow, C. (1984) Brejkdensing, preveo Branko Gavrić, Beograd: 
Nezavisno izdanje Branka Gavrića.
Matić, Đ. i Đogani H. Leksikon YU mitologije, priredili Andrić, I. i dr.
(2005), Beograd: Rende, str. 117-122.
Musić, G. and Vukčević, P. Dies el Power: Serbian Hip Hop from
the Pleas ure of the Privileged to Mass Youth Culture, in: Hip Hop at
Europe’s Edge: Music, Agency and Social Change, eds. Miszcynski,
M. and Helbig, A. (2017), Bloomington, IN: Indian a University Press,
pp. 85-108.
Osumare, H. (2001) Beat Streets in the Global Hood: Connective Mar
ginalities of the Hip Hop Globe, Journal of American and Comparati
ve Cultures 24 (1-2), Bowling Green, OH: American Culture 
Association, Bowling Green State University, pp. 171-181.
Quinn, E. (2005) Nuthin’ But a G Thang: The Culture and Commerce
of Gangsta Rap, New York: Columbia University Press.
Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam: Amerikanizacija popularne
kulture šezdesetih godina XX veka, Beograd: Službeni glasnik.
Vukčević, P. Mlad (i zdrav) kao rap: I brate, brate, brate – jedna tra
dicija srpskog hip-hopa (2), 3. јануар 2009., 15. март 2019., http://
www.popboks.com/article/7021
Vukčević, P. Sa ove strane soula – intervju sa Zoranom Simjanovićem,
14. jun 2010., 15. mart 2019., http://www.popboks.com/article/8105
Вукчевић, П. Лични разговор са Иваном Ивановићем Јuic eom, 20.
децембар 2012.
Вукчевић, П. Лични разговор са Предрагом Радисављевићем, 25.
фебруар 2013.

Видеографија:
Bjelogrlić, D. i dr. (Producenti) i Dragojević, S. (Reditelj) (1998) Rane
[igrani film], SR Jugoslavija/Nemačka: Cobra Film Department/Pan
dora Filmproduktion.
Baljak, J. (Reditelj) (1995) Vidimo se u čitulji [dokumentarni film], SR
Jugoslavija: RTV B92.
Лекић, М. (Аутор) и Јанковић, И. (Редитељ) (1994) Welcome to Ди
зелдорф [документарни филм], СР Југославија, 5. октобар 2014.,
15. март 2019., https://www.youtube.com/watch?v=q7xucYJLEiw
Станојевић, М. (Редитељ), (1992) Таленти 2000 – Beat Street
[телевизијска емисија], први пут емитована 2. децембра 1992, СР
Југославија: РТС.
(2. децембар 1992., 15. март 2019., https://www.youtube.com/
watch?v=SFh6FbozZSw)

194

ГОРАН МУСИЋ и ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ
Vukčević, P. Rispekt za iskrene ortake – video intervju sa Ivanom
Ivanovićem Juic eom, 23. decembar 2008., 15. mart 2019., http://www.
popboks.com/article/6980
Zupanc, G. (Reditelj) (1999) Pećina [dokumentarni film], SR Jugo
slavija: Dunav film i Art TV, 22. септембар 2009., 15. март 2019.,
https://www.youtube.com/watch?v=FcgzK1lZ6rY

Аудиографија:
187. (1995) Tamna strana, na Tamna strana [CD] (1997), Beograd:
CentroScena/PGPRTS.
Babić, Sneki S. (1991) Sneki Rep, na Hopa-Cupa [LP], Beograd: PGP
RTB.
Balašević, Đ. (1989) Sugar Rap (Proces diferencijacije u Kombinatu
za proizvodnju i preradu šećerne repe), na Tri posleratna druga [LP],
Zagreb: Jugoton.
Belgrade Posse (1994) Time’s Up [Demo], 27. januar 2009., 15. mart
2019., https://www.youtube.com/watch?v=B7SSOfe5Pvw
Badvajzer (1987) 24 časa [Demo], 14. oktobar 2017., 15. mart 2019.,
https://www.youtube.com/watch?v=rgIAO4ilKkY
Badvajzer (1988) God Save The Rap [Demo], 14. oktobar 2017., 15.
mart 2019., https://www.youtube.com/watch?v=nAjs3uepNQU
Budweis er (1989) Čuješ li buku [Demo], na Omladina ’90 [LP]
(1990), Novi Sad: „M” Produkcija Radio Novog Sada.
Dabetić, Annči A. (1992) Noć ludila, na Anđeo za umornu dušu [LP],
Beograd: PGP RTB.
Ding Dong (1999) Ćelav sam pa šta?, na South Side [CD] (2000), Be
ograd: CentroScena.
Disciplina Kičme (1987) Dečija pesma [LP], Beograd: PGP RTB.
Dogg Pound (1993) Niggas Don’t Give a Fuck, in Poetic Justice (Mu
sic From the Motion Picture) [CD], Los Angeles, CA: Epic Soundtrax.
Du Du A (1983) Hop Ap Du Ap, na Primitivni ples [LP], Beograd:
PGP RTB.
Fanky G (1994) Sutra je novi dan, na Samo u snu [Cass], Beograd:
MAT/Zmex.
Funky G (2005) U tvojim kolima, na Nedodirljiva [CD], Beograd:
City Records.
Juic e (2002) Keš kolica, na Hiphopium [CD], Beograd: BK Sound.
Juic e (2002) Đuskaj, na Hiphopium [CD], Beograd: BK Sound.
Juic e (2002) Zovi me (skit), na Hiphopium [CD], Beograd: BK Sound.
Juic e 93FU feat. 93FU (2006) Brate minli, na Brate minli [CD], 
Beograd: City Records.

195

ГОРАН МУСИЋ и ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ
Juic e 93FU (2006) Uvertira lektira, na Brate minli [CD], Beograd:
City Records.
Magic People. (1998) Dies el People [Demo], 28. februar 2011., 15.
mart 2019., https://www.youtube.com/watch?v=RgamOKCb5po
Marlon Brutal. (2009) HCZ KCZ [Demo], 6. septembar 2010., 15.
mart 2019., https://www.youtube.com/watch?v=WNIZ3Jhp_wQ
The Master Scratch Band (1984) Break War, na Degout [LP], Zagreb:
Jugoton.
Musić, G. i Vukčević, P. Đogani šampion (istorija BEEG
 EE FONKa)
– audio intervju sa Hamitom Đogajem Đoganijem, 31. januar 2009.,
15. mart 2019., https://soundcloud.com/djapee/djole-shampion
Petrović, B. (1981) Đuskaj, na Žur [LP], Ljubljana: ZKP RTVL.
Relic feat. Amine. (2004) Just Married [CD Single], Paris: Barclay.
Rambo Amadeus (1989) Hoćemo gusle! [LP], Beograd: PGP RTB.
Shwarz. (2010) Dizel Power [Demo], 6. jul 2010., 15. mart 2019.,
https://www.youtube.com/watch?v=gwG98baHZ88
Tapiri. (1993) Drama, na Milenijum posle – Misterija I [LP], Beograd:
PGP RTS.
Thug Life (1994) Volume 1 [CD], Los Angeles, CA: Interscope 
Records.
THCF (2009) Trenerka stil, na Majmun idzuo [CD], Beograd: Tilt.
VIP (2001) Ko će to da plati? [Demo], 10. maj 2011., 15. mart 2019.,
https://www.youtube.com/watch?v=0XYZIBdJaH8
VIP (2001) Atlantida (Malo para – puno stida), na TILT Volume 1,
Beograd: Tilt.
VIP (2002) Moj život, na Bassivity Mixtape – Prvi put [CD], Beograd:
Bassivity Music.
Who Is The Best feat. MC Best. (1990) Rap Is My Life [Demo], na
Soul Food Music [CD] (2005), Beograd: City Records.
Who Is The Best? (1992) WITB Strikes Again [Demo], na Welcome to
Belgrade [CD] (1995), Beograd: ITMM.

196

ГОРАН МУСИЋ и ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ
Goran Musić and Predrag Vukčević

Universität Graz, Zentrum für Südosteuropastudien, Graz, Austria

DIESEL POWER
HIP-HOP IN SERBIA FROM SATISFACTION OF THE
PRIVILAGED TO THE MASS YOUTH CULTURE

Abstract
First products of the hip-hop culture reached the Socialist Federative
Republic of Yugoslavia in the first half of the 1980s, about the same
time they arrived in Western Europe. Still, hip-hop, taken as a rounded
lifestyle, did not establish itself as a separate subculture within a thin
layer of urban middle-class youth until the early 1990s, with help of
satellite television, foreign magazines and bootleg tapes. Some fifteen
years after, hip-hip became one of the most widespread youth cultures
in Serbia. The objective of this paper is to research the evolution of
this process, showing how more and more youth from different social
strata have adopted hip-hop while simultaneously adding new local
meanings to the imported culture. The article argues for the thesis that
the spreading of hip-hop was allowed through acceptance of a diverse
local heritage of turbo-folk, funk influences in the pop-music and the
urban Roma culture. The rappers’ imitation of the dressing styles, slang
and diesel subculture attitudes from the early 1990s, which promoted
criminal lifestyles, is given as an example.
Key words: hip-hop, Yugoslavia, Serbia, turbo-folk, rap, diesel subculture
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ОКТОБАРСКА РЕВОЛУЦИЈА
ТРЕЋЕГ ТАЛАСА
Сажетак: У раду се представљају неки од најважнијих проблема
које је произвео последњи налет хип-хоп извођача у Србији. У осно
ви, реч је о генерацији коју обележава посебан, „свеждерачки” од
нос према (пот)културном наслеђу. Он се демонстрира на свим
нивоима презентације: и на звучно-перформатином плану (музи
ка, стихови), и на визуелном (естетика видео-клипова, одевање),
и у есејистичкој активности. Управо је последњи састојак – есе
јистика – можда и најнеобичнији разликовни елемент последње
генерације хип-хоп војника у Србији, с обзиром на то да је реч о
дискурсу који заступа и промовише извесне „леве”, „левичарске”
идеје.
Кључне речи: левица, треп, бекпекинг, (пот)културна историја,
маргина, Центар

Tatoo на левици1
Поделимо за почетак нешто од хиљаду речи које просто
хрле на уста због приложене фотографије беог радског репе
ра Ивана Ивановића Ђуса (Juic e, FU93): оно што „пробада”,
оно што представља punctum овог фото-прилога свакако су
тетоваже на реперовој левици: приказ величанствене троји
це београдског „новог таласа” и рокенрола, Душана Којића
1 Прва верзија овог рада објављена је 2017. године под називом „Фа
сцинантна младост хип-хопа: (т)реполуција ‘трећег таласа’“ (I, II), на
интернет-порталу DeMaterijalizacija umetnosti (http://dematerijalizacijau
metnosti.com/). Део овог чланка, под називом The Astonishing Youth of
Serbian Hip-Hop, објављен је у тематском зборнику Америка (пројекат
178018: Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култу
ра: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства
просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, уред. проф.
др Драган Бошковић и др Часлав Николић, ФИЛУМ, Крагујевац, 2017,
стр. 529–543.
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Које (Шарло акробата, Дисциплина кичме), Милана Младе
новића (Шарло акробата, ЕКВ) и Зорана Костића Цанета
(Партибрејкерс, Шкртице). Када узмемо у обзир чињеницу
да је овде реч о левици једног репера, када затим призовемо
у свест и бројне композиције које је поменути репер извео са
доајенима и доајенкама фолк-сцене (Иван Гавриловић, Ни
на Костић, Милена Ћеранић, итд), па и чињеницу да је Ђус
био први репер који је подигнуте главе заступао непопулар
но стајалиште да је дизел-поткултура деведесетих легитим
но културно наслеђе – неко од отменијих и углађенијих по
сматрача (склон идејама о високим вредностима рокенрола)
очекивао би унајмање да ове тетоваже чудесно оживе и да са
гађењем напусте набилдованог власника.

Слика Ивана Ивановића Ђуса;
извор: My People Magazin

Али пре него што се било ко препусти измишљању сваковр
сних пакосних сценарија, удостојимо се да чујемо нешто и
од историје поменутог репера. Током своје дуге каријере –
тачније речено, током једне од најдужих и највиталнијих ка
ријера јужнословенског хип-хопа – Ђус је у широј јавности
створио слику о себи више као о неуморном произвођачу
контроверзи, него као о реперу достојном веће слушалачке
пажње. Због тога би и могао да се стекне утисак како је нај
већи део свог живота на сцени Иван Ивановић Ђус провео
колико поливен љагом толико и заогрнут срамотом. Ствар
је у томе да је исти тај Ђус из свег метежа балканске вер
зије „шоу-биза” – упркос, дакле, времену, упркос себи у
времену и упркос људима у времену – изашао као зависти
достојан хип-хоп извођач. Јер, као неко ко је током година
стрпљиво производио ексцесе, Ђус је све прикуцане ексере
и све утиснуте стигме изнео са толико пргавости и осионо
сти да је нејасно како за двадесетак година каријере није
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показао ни најмањи знак некаквe унутрашњe борбe, сумњe,
преиспитивања и сл. Разумљиво је онда и зашто је у колек
тивној свести последњег налета хип-хоп војника у Србији
овај репер понео краљевска знамења. И ово је важно: није
тај престо он завредио као некаква „стара школа”, као пен
зионер хип-хопа, умртвљеног метаболизма; Ђус је то досто
јанство стекао као прекаљени ратник чији су апетити годи
нама расли, задржавајући способност не само да прати, већ
и да диктира трендове. У његовом конкретном случају то је
„треп” (енг. trap), доминантни жанровски израз репера по
следње генерације, тзв. „трећег таласа”.
Све оно што би било могуће одредити као разликовно свој
ство српског trap подземља – његову „политику”, његову
„културу”, „идентитет”, „поет ику”, итд. – све је то прика
зала приложена Ђусова фотографија. Пред нама је, заправо,
слика новог поткултурног нереда који је ступио на снагу,
обележен са две изразите „есхатолошке” инстанце: прву
оличава „свеждерачки” карактер културног ревизионизма,
односно, глад нових репера за поткултурном историјом: у
једном њиховом залогају – исказу, стиху, строфи – прежва
кавају се она имена за која се никада пре није ни сањало да
би могла да буду упарена: нпр. Душан Којић Која и Јужни
Ветар; Деца Лоших Музичара и Ђогани Фантастико и сл.2
Другу есхатолошку инстанцу представља „подлога” на којој
се „свеждерачки” културни ревизионизам изводи, а то је –
како фотографија показује – реперова левица. И мада је те
шко поверовати у то да она у Ђусовом случају значи више
од боксерског аргумента, за новодошавшу trap герилу ле
вица је знак њеног идеолошког декларисања, њене потребе
да се препоручи као плејбек за ућуткану „радничку класу“
у Србији. Означена „пракса” је заправо оваплоћење једне
инсајдерске дискурзивне активности, и то је нешто што се
у овдашњем хип-хоп искуству догађа по први пут за три
десетак година постојања. Јер, ако је критика „другог тала
са” хип-хопа била извођена „споља”, од стране заступника
„политичке коректности” – попут Ненада Чанка, Владимира
Арсенијевића, Иве Ненић, итд.3 – материјализам „трећег та
ласа”, и дијалектички и историјски, биће артикулисан „из
нутра“, од стране провокативних и аутентичних хип-хоп те
оретичара попут Дарка Делића, Горана Мусића и Предрага
2 Ево како нишки репер Фурио Ђунта (Драгутин Гроздановић), у епоним
ској игри, представља свој идентитет: „Ја сам хеви метал и Здравковиш
Бобан / ја сам Марадона, ја сам Вељковић Слободан / Ја сам Џим
Џармуш и Курт Кобејн / Данило Бата Стојковић и наравно Џеј” („Ritam
i Bluz”, на албуму Lucidan potez, Bassivity Digital, 2013).
3 Видети: Đorđević, D. (2016) Mala crna muzika: hip-hop nacija, nacionalna
istorija, Država i njeni neprijatelji, Loznica: Karpos, str. 21-41; 92-94.
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Вукчевића (aka DJ Ape, Lou Benny, Беге Фанк). Тако је по
први пут пред нама хип-хоп генерација која, поред четири
канонска стуба хип-хоп културе (graf
fi ti, breakdancing, em
ceeing, deejaying), у поприличној мери рачуна и на писану
реч са журналистичким, дискурзивним и историографским
претензијама. Сам по себи, међутим, теор ијски пратилац
„трећег таласа” није сводив на стриктно хип-хоп есејистику.
Пре би могло да се каже да је реч о есејима у којима се хипхоп култура узима у обзир као кључни, сонични аргумент у
заснивању једне (неке) нове „леве” мисли у Србији.
Говор о левици и десници одређен је доминантним поли
тичким и социоек ономским односима у одређеној средини,
због чега је он увек нужно „посебан случај”, па је тако и
у Србији. Разликовање и дефинисање опсега деловања по
менутих речи додатно је закомпликовано неспретним пре
лазом из социјализма у неолибералну еру „краја историје”,
преко националистичког модела социјализма Слободана
Милошевића. Из процеса транзиције поменуте рефлексив
не и практичне позиције изашле су као преварни оријенти
ри једне начелно немогуће скаутске мисије у (нашој) кул
тури, њени пуки „лутајући мотиви”. Коментари да је данас
левица у Србији остала без радника, а десница без средњег
слоја, да се левица затворила у „кругу Двојке”, док је десни
ца заразила радничку периферију – све то не иде превише
на штету поменутој дијагнози, а посебно не давно изрече
ним речима Лешека Колаковског у којима стоји да је „сва
кој ’фрустрираној агресији’ лако да изведе фразеологију од
одређених марксистичких парола, играти се изразима који
воде порекло из марксистичког фразеолошког фонда”.4 Ни
шта није другачије ни у ономе што је преостало од „нашег
случаја” левог мишљења. Само, оно што те остатке чини у
још већој мери посебним јесте чињеница да је у овдашњу
идеолошку размирицу ступила и хип-хоп култура. И то као
поткултура са властитим имагинаријумом, поет ичким и
етичким регулама, као држава у држави, или чак као држа
ва над државом.5 Пометња коју је trap извео на идеолошкој
4 Kolakovski, L. (1985) Glavni tokovi marksizma III, prev. Tubić R., Beograd:
BIGZ, str. 55.
5 Дописаћемо још неколико „кључних речи” које заступамо и у овом тек
сту и изван њега: хип-хоп нација – замишљена група поет ичких слично
мишљеника на истој поет ичкој трајекторији, испресецаној значењима:
идеолошким, националним, друштвеним, религијским, родним, психо
лошким, итд; хип-хоп држава – увек у покрету и у стању болног консти
туисања; Молох који живи од ништавила својих поданика, Крмача која
прождире свој накот; никада не излази из стања унутрашњег грађанског
„рата свих против свих”. Хип-хоп истори(ограф)ја: као што свака на
ција сања своју историју, тако је и са хип-хоп нацијом, за коју историо
графија представља одређујући поет ички састојак. Видети: Đorđević, D.
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сцени утолико је, дакле, већа уколико се узме у обзир res pu
blica хип-хопа, та необична усклађеност самовоље, ситно
сопствеништва и народског духа; принципи „мајсторисања”
и преспајања неспојивог; прављење „грдне мјешавине” од
различитих, удаљених културема и супротстављених идео
лошких позиција. У својој последњој објави, овај поткул
турни кентаур – још увек и зачуђујућ и заводљив; истовре
мено и диван и застрашујућ, као што то иначе бива у „свету-
наопако” популарне музике и културе – не допушта нам да о
његовој левици говоримо у смислу „левих политичких иде
ја”, колико пре као о „залуталом мотиву” и боксерској ства
ри. Jасном знаку једне – не политике, већ – поет ике.

Центрирање трепа
Као жанр, trap је више препознатљив по својим продук
цијским одликама него по репертоар у тема.6 Тема „преко
ноћног” успона гето-маргиналца на предаторској лествици
пре представља правило него изузетак „људске комедије”
хип-хопа. На другој страни, више не постоји тајна звучне
инжењерије коју није могуће открити нешто упорнијим че
шљањем YоuTubе туторијала. Ако подражавање жанровских
регула није више баук за овдашње продуценте, то свакако
јесте објављивање локалне, регионалне посебности унутар
жанра, који је глобалан. Како су, дакле, овдашњи (т)репери
скинули са врата овај „проблем”?
Последња генерација српских репера – Мејси, Фурио Ђун
та, колектив Бомбе деведесетих, Гудрослав, Мими Мерце
дез, Вук Моб, Поло Чаре, Жакила, итд. – склопила је савез
са неофолк естетиком, и у звучном, и у тематском смислу.7
Приметно је, исто тако, да ово жанровско проширење није
ишло у правцу успостављања особеног „укуса краја”, као
што је то, рецимо, постигла лирика неформалног колектива
43-23 (43zla, Prtee BeeG
 ee, Bad Copy), који је редизајнирао
неугледни ча-ча-ча троугао (ОвЧА, БорЧА, КрњаЧА),8 пре
творивши га у wesside мизансцен, док је властите прашњаве,
овисничке идентитете заоденуо у костиме „оригиналних”
(2016) Mala crna muzika: hip-hop nacija, nacionalna istorija, Država i njeni
neprijatelji, Loznica: Karpos.
6 …карактеристична half-time музичка матрица, тзв. „преполовљени” бит,
масиван и монументалан, са звуком ритам машине Roland TR-808, тог
својеврсног техничког „златног руна” хип-хоп културе; заразни hookови (повици) и одсвирана, једноставна синт-подлога; глас Ем-Сија не
ретко се обрађује уз помоћ auto-tune процесора.
7 Нпр. Jovica Dobrica & Skele, „Zašto si se napio”, 2013; Corona & Rimski,
„Noćas nisam tvoj”, 2016.
8 Arsenijević, V. (2007/2009) South-Central Kotež, Jugolaboratorija,
Beograd: Biblioteka XX vek, st. 22-28.
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gangsta вукова. Супротно оваквим травестивним поступ
цима и изразито хумористичко-пародијској поет ици, trap
извођачи одабрали су стратегију која је у значајној мери
озбиљнија од поменуте, а то је „централизација” израза. То
не значи друго до то да су последњи репери одабрали да
буду поп, што у српском културолошком кључу има гото
во исту вредност као и фолк. Више од тога, поп предста
вља музички израз који је „безместан” (енг. placeless),9 што
убедљиво потврђују и избор тема унутар trap лирике, као и
иконичка решења пратеће видео-продукције. Овдашња trap
музика затворила се у тескобне ентеријере, у безличне про
сторе српског мејнстрима, у теретане, соларијуме, сплавове
и кафане. Херметички, изнутра. Па чак и када камера или
стих изађу у екстеријер, од свих могућих слика овдашњег,
аутентичног „гета” остао је тек један, уско кадрирани сте
реотип: сличица, детаљ из било које улице, било ког парка,
било ког штека. Или другим речима: као никада до сада „ге
то” је постао „опште место”: истовремено и масивни стере
отип и пука администрација хип-хоп културе, која показује
до сада неизмерене тржишне апетите. Укратко, идеали нове
генерације су „гозба, тозла, ћурке и фолк”.10
Осећању да ови (т)репери долазе из једног-истог насеља до
приноси и њихово тврдоглаво одбијање да изведу неко ра
дикалније „територијално раслојавање језика”, као што су
то, рецимо, извели лесковачки репери, Majki P и DelKor, ни
шки дуо Stereo Banana, бокељски дуо Who See?, сплитски
Dječaci, загребачки Kukus Klan или беог рађанка Sajsi MC.
Захваљујући језичком „центрирању”, успостављању једног
општег хип-хоп идиома, тек се повремено појављује пресек
географских ширина и дужина савремене Србије. Али саме
локалне посебности нестале су са мапе, и то у корист Бео
града.11 Реч је о непосредној последици увођења „службеног
језика” на значајно проширеној територији хип-хоп репу
блике. Успон и ширење хип-хоп државе, њено незадрживо
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. 223-224.
10 Fox, „Indigo deca (feat. Furio Đunta)”, Trap Guru Trap Boss, Unija, 2014.
11 Изгледа да је прошло време када су репери из унутрашњости покушава
ли да обједињавањем мањих сцена парирају културној, медијској, поли
тичкој, економској доминацији Београда. Један од покушаја да се изве
де назначени преврат представља онај Вуду Попаја, из 2007. године, са
албумом Сви унутра (ПГП РТС). Замишљен као „ограда од Београда”,
овај тек скромно реализовани албум отеловљавао је реперову амбицију
да под једну капу и под један кров окупи ем-сијеве и продуценте из Уну
трашњости, који у то време нису успевали да привуку пажњу српских
официјалних медија (одатле „попајевска” игра речи: сви унутра).
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централизује вербалним, звучним и визуелним средствима,
по угледу и у дослуху са естрадним снагама. У том смислу,
trap је успостављањем „службеног језика” загарантовао ве
ћу тржишну конкурентност у односу на претходну генера
цију репера (уједно и непријатељски расположених спрам
„народњака”). Самим тим trap је неодл ожно изгубио и јед
ну од најважнијих способности хип-хоп културе: да конзу
менту приближи локалне посебности, да истакне постојеће
идиоматске разлике између Новог Бечеја (Гудрослав) и Бе
ограда (Мими Мерцедез), Новог Сада (Новосадска сетка),
Ниша, Лесковца (Мејси, Корона, Фурио Ђунта). Без обзира
на агресивност и арогантност representing-а поменутих из
вођача, лако се примећује да су то сада уједначени акценти,
уједначени идиоми, због којих је већ тешко осетити да „на
гето смрди сваки стих“.12
Смрде ови стихови, и те како; али због нечег сасвим другог.
Аутентични израз нових поданика хип-хоп републике огла
шен је искључиво на идејном плану: својеврсним консензу
сом репера у погледу криминогене и овисничке свакодневи
це; и посебно у погледу културног наслеђа из деведесетих
година. На делу је потпуно нивелисање поткултурног поља,
из којег је сада сасвим искључена вредносна вертикала,
морална и естетска. Тако се о новој генерацији (т)репера у
Србији може рећи како јој је својствено цинично опхођење
према било ком висококултурном захтеву, и посебно према
доминантним идеолошким позицијама (демократским, со
цијалистичким, националистичким, итд). Неко би рекао да
је реч о говору типичном за савремене идиоте, ослобођене
обавезе да заступе макар једно иоле разумно гледиште; да је
у случају савремених репера напросто реч о пуком ређању
неспојивих исказа, које у свем том гомилању бесмислица
увезује једино још незаустављиво римовање уз припаљену
буксну. Тек нешто другачије промишљено: изморена у крат
ком периоду од дејства различитих идеологија, наша култу
ра – чини се – није заслужила више од инферналног цини
зма новог нараштаја. „Нисам надркана ја, такво је време”,
рећи ће Сестра Другарица, једно од лица Мими Мерцедез
(Милена Јанковић).13
Ево једног примера: у својим „песмама од бола”, лесковачки
репер Корона (Corona, Предраг Миљковић) у недоглед пре
врће причу о великој реперовој победи над немилосрдним
законима унивезалног гета. Корона је наводно сањао „Wu
12 Sestra Drugarica, 11211, 2013, https://www.youtube.com/
watch?v=ofnLK9UFjEY (pristupljeno 14.03.2019, 20h).
13 Исто.
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Tang снове у десет квадрата”, животне шансе пропуштао
„као текст на првом концерту”; али је научио сасвим довољ
но из својих грешака; „довољно” да би вештином реповања
и квалитетом своје музике могао да превазиђе све друге –
разуме се – завидне репере из краја (за који се тек из топо
нимских сигнала сазнаје да је реч о Нишу). Сада када му је
„сваки дан […] сладак као тропско воће”, обучен у Massimo
Dutti одело, може само да скине „прашину са рамена”, и да
као победник ужива у гето-свакодневици, коју је у потпу
ности потчинио:
Излазим на крај сваки дан са мрким погледима,
Србија, југ, постаје тесна Победина,
Фајтерски дух к’о да живим са боксерима,
Удишем сваки нови дан – dolce vita,
Наше песме су линије живота – EKG,
Тврда прича – Милан Младеновић EKV,
Зато гледај ме како у клубу представљам улице,
Док за мном не заплачу све квартовске блуднице.14
Учинком „званичног”, „централизованог” говора град Ниш
је у приложеним стиховима остао без и једног аутентичног
знака. Судећи по акцентима и по сликама, град Ниш је 224
км далеко од ове композиције. Некадашња „Победина ули
ца” није ту направила никакву разлику, јер се слушалац по
ново и по ко зна који пут обрео у једном те истом клубу,
било ком клубу, у којем Корона заступа улице и њихов бок
серски дух. Па ипак, нешто друго боде и очи и уши, а то је
реперов заокрет ка властитом културном наслеђу – онај исти
„свеждерачки” заокрет који је Ивана Ивановића Ђуса довео
пред врата tatoo-уметника. Корона је, дакле, ословио Мила
на Младеновића (ЕКВ), рекло би се неочекивано. Покојни
музичар београдског „новог таласа” представљен је у песми
као очинска фигура која је битно одредила правац развоја
реперовог духа, по свему судећи више у декадентном смеру
него у музичком („тврда прича” / овисништво). У реперовом
осећању, њихове животне и духовне путање („ЕКГ”) тежиле
су преклапању, о чему је експлицитно „проговорила” упо
требљена рима „EКГ” / „EKВ”.15 Али, ако само привиримо у
14 Corona (2015), Wu Tang 1995, IDJTunes.
15 И Фурио Ђунта радо реферише на наслеђе ЕКВ-а: „Ја сам Ритам и блуз,
ја сам омаж рокенролу/ Ја сам хип-хоп и до смрти учићу школу/ После
идем у рај, јер ја сам пас/ Ми имамо још само пар година за нас/ На срп
ском срању, на градском flow-у/ На сопственој харизми, значи на нивоу/
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нешто старију песму овог репера са нашег „прљавог Југа”,
Аца Лукас, из 2014. године, приметићемо да се на очинском
месту овог пута нашао именовани турбо-фолк-декадент,
Аца Лукас himself:
Новац нас чини бољим људима.
Душа сурова к’о пустиња.
У крају са екипом кулирам.
Ујутро презубљен к’о Лукас излазим из студија.
И никада нећу стати
док на врату не буде накит златни!
Зато ми, пичко, плати!
Ова песма је од бола…
Зови ме Аца Лукас, брате!16
Свако културно рачуноводство које се спрема да провери
фискални рачун културне политике „трећег таласа“ то може
са лакоћом да изведе сравњењем поменуте две песме, ко
је су уједно и све Коронине песме, па и све песме српског
трепа. Те Коронине „песме од бола”, дакле, у исто време
су и „сав његов бол”, па нам је већ време да се пробудимо у
самом средишту земље „трећег таласа” овдашњег хип-хопа,
застрашујућем и демонски претумбаном; утолико пре ако се
узме у обзир улога стандардизованог, нормираног говорног
варијетета Републике.
Онако како нам се чини, одустајање од говорне разноврсно
сти науштрб локалне аутентичности није допринело само
комерцијалном пробоју трепа. Исто тако, оно је омогућило
да се у још већој мери истакне схизоидност, измиксованост
и контингентност артикулације новостасалих хип-хоп кен
таура – сасвим спремних на сумануте језичке вратоломије и
на немислива исклизнућа у процесу означавања ове ништа
мање первертиране епохе.

После идем у рај, јер ја сам пас/ Ми имамо још само пар година за нас”;
„Ritam i Bluz”, na Lucidan potez, Bassivity Digital, 2013.
16 Corona (2014) Aca Lukas, One Music.
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Идеологија курчења
…пророк и дилер, истина и машта, ходајућа противречност…
Таксиста, 1976, Мартин Скорсезе

Са појавом разуларене деце „трећег таласа“, након 2010.
године, догодила се најжешћа оставинска расправа око ов
дашње поткултурне прћије. Та се драма пренела унеколико
и на могућност наслеђивања (пре)остатака патријархалног
етоса. Стасали захваљујући демократичној снази интернет
сервера YоuTubе-а, репери последње генерације послали су
и својим песмама и својим видео-клиповима јасну – што у
случају њихове уметности не значи друго до „експлицитну”
– поруку да више не постоји никакав taboo. Као најради
калнија у овој генерацији извођача, Мими Мерцедез (Ми
лена Јанковић; aka Гуда из Худа, Јованка Ороз, Сестра Дру
гарица), произвела је музичке и видео садржаје које је још
пре десет година било немогуће замислити у јавној сфери.
Потпуно депилираним језиком и искварцованим телом ану
лирала је она и најмању заосталу инхибицију у душама сво
јих вршњака и још млађих генерација. Кинетичком снагом
својих стихова и рима, она је истим ударцем обесмислила и
било који феминистички или родитељски коментар на тему
достојанства жене. Радикалније од тога, понижење је пре
творила у победу над лицемерјем савремене отмености. У
осећању да не постоји ништа стабилно у савременом (срп
ском) друштву, почев од идентитета па све до економске и
егзистенцијалне сигурности, па још и са јасном свешћу о
неодб
 рањивој снази капитализма и глобализованог импе
ратива жеље, Мими Мерцедез се са сваком објављеном пе
смом потврђивала као својеврсна делезијанска „желећа ма
шина”, свим својим вентилима отворена према животним
флуксевима. Не само „То дише, то греје, то једе. То сере,
то туца”, као што би мрмљали Жил Делез (Gilles Deleuze)
и Феликс Гатари (Félix Guattari),17 – већ и ово: то рола, то
вари, то снифује. То снима, то репује, то тверкује! У сти
ховима ове Гуде из Худа (која мисли да је Мира Марковић)18
не постоји ни најмањи наговештај резигнације. Све је у њи
ма заоденуто у један препотентни, слављенички цинизам,
који у трену обесмишљава сваки покушај да се у њено име и
17 Delez, Ž. i Gatari, F. (1990) Anti-Edip: kapitalizam i shizorenija, prev.
Ana Moralić, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, p 5.
18 „Командујем из фотеље, ја сам Мира Марковић,/ председница Гудро
славије, ја сам Мира Марковић,/ владарка из сенке, мислим да сам Мира
Марковић,/ прави пример alfa-женке као Мира Марковић”; „Mira Mar
ković” na Našminkam se i pravim haos, Bombe devedesetih, 2015.
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за њену љубав одглуми „грижа савести”. Незамисливо је да
би Мими Мерцедез икада била у стању да се и на тренутак
окрене уназад, концентрисана у једном дрском „овде и са
да”, „подешена” тако да у језику прослави оргијашку преко
мерност и бахатост тренутка. То више нису снови о гламуру;
то је захтевање гламура, по сваку цену и у име страховито
неизвесне сутрашњице; са свешћу о „првом правилу хард
кора”, које изричито каже да „курчити се мора”.19
За све оне који сањају снове о удобности, доследности, о си
гурности и стабилности културе, идентитета, живота – по
моћи овде нема. Све је у овдашњој trap музици завршило на
добошу, уз свесрдну помоћ неумољивог „кика” и „хета”20:
и култура, и историја, и идеологије, морал, вредности, итд.
Али не треба гајити илузију да на том истом добошу нису
завршили и сами репери. У том (бе)смислу, немогуће је за
мислити богоугодника који би био у стању да помогне било
једној, било другој страни; било намагарченим узвишеним
духовима, било хип-хоп наказама, тим „схизоидима капита
лизма”, на сцени, пред нама, у процесу.
За академске даме и џентлмене постоји сасвим изгледна
опасност од болне спознаје властитог „стања празног по
тенцијала”; тачније „опасност од спознаје како су у стању
да схвате све, а да опет не могу дати доказа да су разумели
било шта”.21 Зашто онда подгревати наду да би баш они мо
гли да спасу репере њихове лиричке суманутости?
Житељима хип-хоп Републике ништа није толико својстве
но као што је то „идеологија курчења” и са њом екстатична
махнитост која не гледа где удара и од које се диже коса на
глави. И ми се према том делиријумском и герилском етосу
односимо са пуно разумевања и наклоности. Јер, на крају
крајева, то јесте хип-хоп. Као ни једна друга нација на све
ту, хип-хоп нација из композиције у композицију, из стиха у
стих, у буци саунд-система прославља своју фасцинантну
младост, а не – како би било очекивано – своју древност.22
19 „Kurčiti se mora”, na Sahara 2014, nezavisno autorsko izdanje.
20 Кик, хет, снер (енг. kick, hat, snare) – односно: бас-бубањ, контра-чинела,
добош, представљају основне састојке хип-хоп бита.
21 Baba, H. (2004) Smeštanje kulture, prev. Đorđe Tomić, Beograd: Beogradski
krug, str. 268.
22 Алузија на чуђење Бенедикта Андерсона: „Ali zašto nacije slave svo
ju drevnost, a ne svoju fascinantnu mladost?” (према Baba, H. nav. delo,
str. 263). Када је реч о полагању пуног права хип-хоп културе на древ
ност, поменимо да је у једној од првих званичних публикација о хип-хо
пу, 1984. године, музиколог Дејвид Туп тврдио да на мапи популарне
музике не постоји жанр чије корење сеже дубље као што је то случај са
реп музиком; видети: Toop, D. (2000) Rap Attack 3. African Rap to Global
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У том карневалу, хип-хоп нација, следећи искључиво диктат
властитог ритма и виталности, руши и уздиже ауторитете:
властите и туђе; било нехотице, било са предумишљајем.
На исти начин поступају њени припадници и према дру
штвеним уговорима, и према родним, класним, образовним
и другим разликама. И свакако, они се исто тако опходе и
према идеологијама, које радо претварају у apparatus свог
профита и нове градске фаме.
Укратко: од ових напујданих, прашњавих безумника – про
фета и профитера, „пророка и дилера”, „ходајућих против
речности”, поринутих истовремено и у машту и у истину
– немогуће је сакрити било какву умишљеност и уображену
надутост. Јер, истину говорећи, једино што је бесмислени
је од говора хип-хоп културе јесте отмени говор о некаквој
безбедности, стабилности и сигурности: културе, живота,
вредности, идентитета. Али баш због тога, и тим пре, по
кушај кристализовања извесног „смисла” галванизацијом
„левих идеја” на кентаурском телу хип-хопа постаје про
блемска тачка, која нас ипак приморава да наставимо са
паметовањем.

Левица за младе
Хип-хоп култури у Србији однедавно припада још један пу
ноправни носећи елемент који није ништа мање „тврдоко
ран” и ништа мање „курчевит” у односу на битове и лирику.
Реч је о тзв. „бекпекерима” (енг. backpacker), односно оним
фановима хип-хопа који су своје занимање за властиту кул
туру развили у (пара)академском контексту.23 Појава инсај
дерске дискурзивне арматуре велика је новост у историји
овдашњег хип-хопа, и тој оцени посебно доприноси способ
ност хип-хоп есејистике да и сама – дакле, мимо музике –
произведе контроверзе једнаког, ако не и већег интензитета
него што су то контроверзе извођача на сцени.
И међу реперима „другог таласа” било је (високо) образо
ваних репера који су своје „идеје” са мање или више успеха
изражавали у сусретима са медијима, као и у редовним ко
лумнистичким чланцима (нпр. Марчело и Београдски син
дикат). Додуше, ни „трећем таласу” не мањка образовног ка
дра. Али у новој хип-хоп тактици образовани људски ресур
си нешто су другачије распоређени него што је то био случај
са „другим таласом”. Оно што је trap генерацију одредило
Hip Hop – third revised, expanded and updated edition: 1984–1991–2000,
London: Serpent’s Tail, p. 19.
23 Kohl, O. Backpackeri: S ruksakom na toranj od slonovače, u: Ritam i rima,
ur. Grgić, V. (2004), Zagreb: AGM, str. 126-143.
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као посебан случај у историји овдашњег хип-хоп искуства
јесте потпуно одсуство извођача conscious провенијенције
и – на другој страни – одлучујућа улога есејистике. Тај нео
чекивани, сателитски „говор о култури и друштвеним пи
тањима” одважио се да разузданим трикстерима на сцени и
њиховој перформативној противречности обезбеди извесну
сериозност, политички смисао и значење. И више и даље од
тога, захваљујући њему читава је једна генерација, зачета и
порођена у околностима ванредних друштвених, политич
ких и економских напетости, добила неочекивано достојан
ство.
Теорија по мери ове „нежељене” деце искројена је њиховом
властитом руком. У духу њеног „радног” имена – „теорија
из теретане” – могло би се приметити како је сва енергија
њене памети преусмерена искључиво према билдовању апо
логијске мускулатуре која је у стању да „избаци” и у вазду
ху одржи високо девијантно оптерећење културе младих у
Србији од деведесетих година наовамо. Уз тако осмишљени
план дискурзивног тренинга дописан је и императив бор
бе за политичку легитимацију разблудних синова и кћери,
чиме је сасвим помућена разлика између „политичке мар
гиналности” и „друштвене девијације”.24 Другим речима,
у оку ове нове „друштвене теорије” чин слављења улице и
њеног морала постао је саморазумљива и неупитна допуна
савременог политичког и друштвеног живота у Србији.
Пре него размотримо поменуте позиције, приметимо како је
у оквиру „теорије из теретане” учињен важан напредак у ов
дашњој перцепцији реп извођача. Јер, овде су репери узети
у обзир искључиво као индикатори друштвених проблема,
а не као њихови освешћени рефлектори, заслепљени својим
судбинским велепосланством у савременом (српском) дру
штву. Паралелно са тим, међутим, схватило се и оно што је
својевремено увидео и Барак Обама (Barack Obama) на свом
историјском маршу ка Вашингтону и Белој кући: да генера
ција, којој репери припадају и којој се обраћају, представља
довољно велику базу политичког организовања. Захваљују
ћи таквим увидима, са „теоријом из теретане” у исти кош
могли су да буду побацани и политички и девијантни еле
менти, а друштвена питања лако преобраћена у категорију
политичког питања.25 У том смислу, са српским бекпекерима
наступила је фаза прогресивне политизације девијације. Но
опет, не може се рећи да то не одговара приликама у Србији,
24 Hol, S. (2013) Devijacija, politika i mediji, u: Mediji i moć, prev. Svetlana
Samurović, Loznica: Karpos, st. 27-100.
25 Ibid.
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у којој је сама политика огрезла у девијацију, прихватајући
да јој на десној руци буде истетовиран трајни знак њеног
историјског распознавања, а то је бескрупулозна одбрана
корпоративног финансијског капитала. Чак се може ићи све
до коментара да су на девијацију овдашњих доминантих по
литичких структура, и „теорија из теретане” и овдашња trap
генерација одговориле козерски, „по мери”. Сасвим у духу
либерализма. А то значи – у духу остваривања права на исте
услове не само у тржишној, већ и у председничкој трци, као
што је то био случај 2017. године.26
Називи неких од блогова више су него сугестивни: Теори
ја из теретане, Враћање на право: хип-хоп и улична култу
ра (Дизел гориво), Танка црвена линија. У питању је снажна
афирмација „дизел”, „турбо”, навијачке и хип-хоп поткул
туре; не толико као „грешних”, колико као саморазумљи
вих аспеката живота радничке класе у Србији, који – како
се примерено каже у једном од текстова – деценијама уна
зад представљају „врео кромпир који чекамо да скувамо и
сваримо”.27 То је говор у име „на улицу гурнуте генераци
је Y”, која је годинама изложена притиску да по сваку це
ну окаје „своје ‘силне грехе вршњачког насиља, хулиган
ства, крађе патика за Косово, порно клипова малолетница,
селфија, немара родитеља слуђених у транзицији, болесне
компетитивне амбиције гајене у духу капитализма’”.28 Како
даље стоји у овој манифестној, па самим тим и ауторитар
ној објави, прошлост и будућност обесне Српчади дубоко су
„укорењен[е] управо у све те ’грехе’; а „та ’грешност’ упра
во производи залог тог чврстог темеља са кога се одскаче у
нову друштвену будућност, не обрнуто”.29
Рекло би се да је ово један типичан одељак „теорије из тере
тане”, чија је двосмисленост додатно побркала већ полупа
не пролетерске лончиће у нашој култури. Јер, шта је заиста
та „одскочна даска” која омогућава једној генерацији мла
дих да изведе рискантан скок и да на концу пљусне „у нову
друштвену будућност”? – Свакако, једну могућу, очекивану
платформу за муњевит излазак из егзистенцијалног, економ
ског и друштвеног пакла представља конкретна револуција,
26 Током предизборне кампање 2017. године председнички кандидат групе
грађана Бели – Само јако!, Љубиша Бели Прелетачевић (Лука Максимо
вић), представљао се, између осталог, и као припадник, односно побор
ник „дизел” поткултуре.
27 Vrući krompiri u teoriji – nelagodnosti Novog Lumpenproleterijata (deo II),
http://teorijaizteretane.blogspot.nl/2014/06/vruci-krompiri-u-teoriji-nela
godnosti.html; Приступљено 25. 03. 2019, у 22h.
28 Исто.
29 Исто.
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марксистичко-комунистичког карактера. Али, у ситуац
 ији у
којој је раднички покрет данас „клинички […] мртав, побе
ђен и расут на класном бојном пољу”, у ситуац
 ији у којој је
„капитал препуштен сам себи, без друштвених против-снага
које би могле да обуздају његове тенденције камиказе”,30 на
„октобарски сценарио” више се не рачуна са довољном и
потребном озбиљношћу. Једину изгледну платформу од
скока „у нову друштвену будућност” представља искључи
во масовно одавање музици, пороцима и криминалу, и то
у околностима у којима је долазак до неког продуктивног
посла постао прави куриозитет живота у Србији: „Пошто
нема перспективе, остаје још само брзо, предаторско отима
ње у садашњем времену. Ту се банкар не понаша другачије
од енглеских пљачкаша”.31
И ако су традиционални политички оријентири сада поста
ли већ сасвим обесмишљени, они нису остали ни сасвим не
употребљиви. Управо је то нешто што „теорија из теретане”
потврђује. Сву своју есејистичку снагу и реторичке супле
менте она је наменила ревизији историографске идентифи
кације овдашње радничке класе. Али оно што је зачуђују
ће, она је то извела у једном кентаурском, тачније хип-хоп
кључу разумевања: српски пролетер је франкенштајновски
накалемљен на афроам
 еричког роба, чувајући изгледа вели
ку тајну свог почетног „теоријског” капитала у овдашњем
урбаном идиому: „радим као црнац”, који као археолошки
артефакт из ране фазе успона овдашње интернет-заједни
це, ноншалантно и готово „тек тако” упризорава истински
метеж српске друштвенополитичке и најшире посматрано
– културне арене: њено кобно „живо блато” значења, у које
њени учесници безнадежно редом тону.
Уз неизбежне духовитости, као најпоузданије преостатке
друштвене стварности – у било којем њеном стању: стању
распада или уређености – „пролетаријат” је остао да се при
виђа једино још као ускршњи зека који је извађен из марк
систичког бејзбол качкета, заједно са јајима друштвеног
препорода. Тако би свака Алиса, затечена у земљи најсве
жијих марксистичких чуда, морала неизоставно да пљеска
том сулудом белом зецу закрвављених очију, новом љубим
цу и народа и нације; који „иде на” дизел гориво попа, али
и који „добро ради” на декаденцију рокенрола; чије крзно
носи једну изразиту турбо-нијансу неофолка, али и које је
30 Паоли, Г. (2016) „Против озбиљности живота”, прев. са немачког Мир
јана Аврамовић, у: Право на лењост – оповргавање „Права на рад” из
1848. године, прев. Горан Бојовић ,Лафарг, П. (2016), Карпос, Лозница,
стр. 75-117.
31 Исто.
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под образом овдашњег радног човека и радне жене мекано,
као памук црнаштва.
Јасно је да нисмо у стању да поводом нове верзије „левог
мишљења” замислимо нешто више од фарсичне октобар
ске револуције којој је једини оствариви циљ „промена
игре”, тзв. gamechange, односно успостављање поља новог
тржишног деловања у којем би хип-хоп продукција – под
етикетом кључног соничног аргумента заснивања нове
(дизел!) левице – суверено одредила номиналну вредност
изведене револуције младих. У таквом пролетерском при
хватању властите капиталистичке „грешке у систему”, као
револуционарна остаје још једино жеља да се следи импулс
уписане грешке и да се иде до краја тог ишчашења. У том
смислу, „лево”, дакле, не може другачије да се узме у обзир
већ само као весели, готово необавезни путоказ ка бољим
– а то, опет, најчешће значи: индивидуалним – тржишним
позицијама. Све кључне речи друштвене и политичке ствар
ности су ту у игри: и „пролетерско” и „народно” и „фолк”
и „национално“. Све је под руком и све је подложно мајсто
рисању; зато што је економска егзистенција остала једини
прихватљив облик живљења; зато што је уживање остало
једино исходиште у друштвеној игри које је могуће досећи.
Из истог разлога и „нова (хип-хоп) лева мисао” зна да је њен
патентирани „дизел-пролетер” – а то је, заправо, особа узра
ста од 18 до 25 година – запоседнут магијом фетиша. И она
може да га оправда још једино духовитостима, досеткама,
вицевима и бесмислицама, све време симулирајући њихов
субверзивни капацитет.
О победи над Моћи „најновија” лева мисао није више у ста
њу да мисли у категоријама брисања класних разлика, већ
искључиво у категоријама које испитују могућност учешћа
пролетера у животу на високој нози; могућност Његовог, од
носно Њеног успона на предаторској лествици капитализма.
Или другим речима – (а пре него што креац
 ионизам одне
се сву шалу у Србијици…) – реч је о „ганц новој” левици
чије је доминантно средство артикулације дарвинистички
принцип неумољиве селекције.

Револуција и ендорфин
Задржимо се још који тренутак у зони шегачења које би мо
гло да има револуционарне консеквенце. Сетимо се, дакле,
Жила Делеза и његове „веселе науке”, која у основи није
била намењена одраслима, зрелим и академски „озбиљним”
персонама попут Ивана Миленковића, Андрије Филипови
ћа, Јована Чекића, итд. – већ превасходно младим особама,
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узраста „од петнаест до двадесет година”!32 Управо ова
pour-les-jeunes агенда Делезове веселе схизо-науке одјекује
у wеб-текстовима и објавама Владимира Табашевића, сате
литског теоретичара „нове веселе и леве мисли” у Србији,
чији идејни патент представља појам „презупча”; појмовноидиоматски ехо Делезове „желеће машине” и марксистичког
„пролетера”. Дакле, реч је о својеврсном ново-марксистич
ком бренду и неодољиво духовитој посластици à la Gilles
Deleuze, којој посебан укус даје локални идиом: „презупч
је окретање које је само себи сврха”, као „обнова кроз пре
терану самопотрошњу. Презупч је укидање субјект-објект
односа. Некалкулативан моменат, када потрошња енергије
није под контролом система. Прекомерно, нерационално,
бескорисно – сваки однос према реалности који је од стране
доминантих идеолошких форми представљен као пробле
матичан. Капитализам активно, боље од било које религије,
продукује осећање кривице. Презупчити значи одбити да се
пристане на одговорности. Презупчити значи водити своју
политику, ону која ће бити у интересу свих презупча”.33
У случају овдашњег нагнућа „на лево” – неодвојивог од
хумористичко-сатиричарских wеб-портала као што су то
www.tarzanija.com, www.njuz.net, итд. – ствари су, дакле,
у истој мери озбиљне колико и неозбиљне. Уз осећање да
Табашевићев концепт „презупча” баш због своје духовито
сти представља најубедљивије читање Делеза и Гатарија у
нашој култури, питања која смо вољни да поставимо тичу
се и Владимира Табашевића и поменутих француских ми
слилаца, једнако амбивалентних: како, дакле, у један актив
ни концепт као што је то „левица” укључити гегове, шале,
карикатуре, провокације, итд? Колико је могуће озбиљно
узети у обзир виц и колико је заиста трајно и функционал
но његово деловање? Не сумњамо у то да смех представља
моћно субверзивно оружје. Али не можемо да се не запита
мо: шта после смеха, па чак и у случају да нам је помогао у
откривању опаке истине? Шта нам то говоре толики фазо
ни, духовити клипови, гифови, гафови, „готивни” статуси,
постови, хештегови и сл? Револуција тражи одговоре. Када,
дакле, крећемо? Када, на кога? И којим још средствима? А
не заборавимо и оно што је најважније за револуцију која
рачуна на интернет-искуство: колико нас је?
Није да ни сами нисмо склони смеху. Знамо и ми „за веселе
часове”, кад већ морамо да цитирамо несретног Диса, који
32 Delez, Ž. (2010) Pismo oštrom kritičaru, u: Pregovori, prev. Andrija Fili
pović, Karpos, Loznica, str. 15-28.
33 http://www.tarzanija.com/prezupci-svih-zemalja-ujedinite-se/
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је живео у Тамници. Међутим, чини се да је време да ко
начно признамо да су нас у замку намамили „злочести ман
гупи”, као што је то некада у Новом свету слутио избегли
Адорно, добацујући још и ово таштој жељи интелектуалаца
да се по сваку цену објаве Тарзанима и земљи Тарзана: да
резултат љубави интелектуалаца (amor intelectualis) према
„кухињском персоналу” не може да буде друго до ход ис
под сваког нивоа, који се огледа и у томе што се као хероика
једног интелектуалног конформизма промовише апсолутно
снижавање производних захтева.34 И то искључиво у правцу
подстицаја афеката који тој и таквој мисли узвраћају емоти
конима ове или оне графичке сложености и дизајна. И када
се угаси „прозор” цитираног текста, сва „деца-машине” мо
гу да се препусте осећању среће и задовољства. По питању
властите несреће и незадовољства.
Није то богзна какво откровење. Скоковита кретања миша и
прстију по тастатури – са документа на документ, са клика
на клик, са линка на линк, са блога на блог, од профила до
профила, од поста до поста, са једне нотификације на другу –
у свенадирућој анонимности и wеb-писаца и web-скакача –
пољуљала су основне предуслове за досезање какве такве
целовите истине о добу у којем живимo.35 Чак конректни
је, практичније од тога, грозничавим радом прстију – који
свој матични пролетерски простор препознаје искључиво
у предлошко-падежним конструкцијама „над тастатуром“
или „над екраном” (без обзира на стварну собу, кафану, ка
фић, сплав, или покрет у стварном екстеријеру: трг, улица) –
ћути се заправо о апсолутној несташици револуционарне
политичке мисли. Лековита катарзичност идеје ангажмана,
пресвучена у досетке, сасвим се запетљала у чвор лајковања
и шеровања, магновених рефлекса без правог субверзивног
учинка. Све се дало на смех, а одабрана путања смеховне
субверзије није у стању да дâ наговештај неке неочекива
не платформе „одскока”, већ бира утапање у тоталну произ
водњу забаве и задовољства. Укратко, бира „центрирање” и
пуну тржишну мобилизацију смеха и бесмисла.
Неко би се можда запитао како је другачије и могуће, у
околностима у којима је светост финансијског капитала
традиционални политички живот свео на једну бесмисле
ну тековину. Заиста, можда су, на крају свих ангажманских
34 Видети: микро-есеј „Kad te mame zločesti mangupi”, u: Adorno, T. V.
(2002) Minima Moralia – refleksije iz oštećenog života, prev. Aleksa Bu
ha, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića,
str. 25-26.
35 Dean, J. (2010) Blog Theory: Feedback and Capture in the Circuits of Drive,
Cambridge: Polity Press, p. 121.
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крајева, под руком остали још само покушаји медијске ре
волуције. Чувена spoken-word-проповед Џила Скот-Херона,
The Revolution Will Not Be Televised, из 1970. године,36 са
временом слушаоцу (брату или сестри, у граничном стању
„презупча”) не нуди више ништа својим застарелим убеђе
њем, изнетим у наслову. Супротно сваком револуционарном
идеализму, предизборна председничка кампања у Србији,
априла 2017. године, побудила је у блазираном бирачком
телу, херметички затвореном у кафићу, кафани, сплаву, тра
чак некакве парализоване наде да би медијска револуција
једино још могла да има смисла; револуција која собом носи
подоста и смеха и забаве; револуција којој ангажман при
пада као амбивалентни састојак, носећи у себи и сатиричку
пародију и горку наду: „знак последњи грознице живота”.37

Идеологија хип-хоп генерације
Оставимо по страни револуционарне ефекте хормона сре
ће и задовољства, и вратимо се осматрању блиског сусре
та „треће врсте” левих политичких идеја са једном (супер)
соничном културом какав је хип-хоп. Дакле, ако већ ни
смо спремни да са довољном озбиљношћу узмемо у об
зир идеју хип-хоп пролетаријата у „новој левој мисли”
у Србији, 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 –
и ово је за наш случај од пресудне важности – неодвојив од
насумичног, свеждерачког историцизма.38
Сама франшиза описаног заокрета на овдашњој разоре
ној друштвеној и политичкој сцени уобличена је заправо
деведесетих година у САД и заведена под патент-именом
„хип-хоп генерација”. У питању је истраживачка махинаци
ја, спроведена унутар магазина The Source, који је поставио
36 Scott-Heron, G. (1970) The Revolution Will Not Be Televised, Small Talk at
125th and Lenox, Flying Dutchman Records.
37 Шала која је започела уклетим Владиславом Петковићем Дисом не може
а да се не доврши „посмртним почастима” значајно мање уклетог Симе
Пандуровића. У његовој песми „Потрес” савремена декаденција могла
би врло лако да пронађе изврстан дерт-рефрен што у срце пролетера га
ђа: „Још савести ветар неки, уздах,// Знак последњи грознице живота,/
Потресе ме, па ишчезне близу/ Срца. Видим малу парализу, –/ Знак по
следњи грознице живота”; Пандуровић, С. (1968) Посмртне почасти,
Београд: Просвета.
38 Jameson, F. (1988) Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma,
Postmoderna: Nova epoha ili zabluda, prev. Srđan Dvornik, Zagreb: Na
prijed, str. 187-232.
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темељ једне нове политичке активности поклоника хип-хоп
културе, након 1991. године.39 Током деведесетих година,
под уредништвом Бакарија Китване (Bakari Kitwana) и Џе
фа Ченга (Jeff Chang), овај је лист у све већој мери доносило
чланке које су излазили из оквира најужих интереса хипхоп културе, обликујући „генерацијско” гледиште у погледу
друштвених, економских и политичких прилика (Заливски
рат, AIDS…). Еволуција је довршена преименовањем ма
газина The Source у „магазин за хип-хоп музику, културу и
политику”,40 па је хип-хоп култура поново доведена пред
врата политичког ангажмана. Поменути уреднички двојац
показао се као идеална дискурзивна формација: Китвана
је био задужен за постављање теорије, Џеф Ченг је постао
дежурни историчар „хип-хоп генерације”.41
Одређена према генерацијском збиру оних који су током
деведесетих узели учешће у комеморативним маршевима
за убијене „дизелаше” са Источне и Западне обале, Бигија
Смолса (Biggie Smalls, The Notorius B.I.G.) и Тупака Шаку
ра (2Pac; Tupac Shakur)42 – „хип-хоп генерација” је свој пр
ви велики политички окршај имала 2004. године, у избор
ној трци која је вођена узмеђу Џорџа Буша (George Bush)
и Ала Гора (Al Gore).43 Сву своју политичку моћ „хип-хоп
генерација” ће показати током изборне 2008. године, бива
јући једним од пресудних актера у данима бирања Барака
Обаме за председника државе. Имао је будући председник
Сједињених Држава коме да се захвали за агилност на би
рачким пунктовима; „јахао је на таласу хип-хопа”, како је
ту епизоду сликовито дочарао један чланак лондонског In
dependent-a. Био је Обама и први кандидат за председника
и први председник који се одважио да, упркос скупоценом
Hartmarx оделу, привије на себе субверзивно тело хип-хопа.
Захваљујући овом неочекиваном политичком гесту, Обама
је постао знак једне нове фазе и политичког деловања и нове
39 1991. година представља ангажмански врхунац „хип-хоп нације”, а од
носи се на побуне поводом бруталног пребијања „обојеног” таксисте
Роднија Кинга (Rodney King) од стране припадника LAPD.
40 Chang, J. (2005) Can’t Stop Won’t Stop: a History of the Hip-Hop Genera
tion, Ebury Press, p. 413.
41 О овој теми видети: Đorđević, D. (2011) Kopanje istorijskog bunara, Ula
znica br. 226-227, Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin”,
str. 93-112.
42 Kitwana, B. (2002) The Hip-hop generation: Young Blacks and the Crisis in
African-American Culture, New York: Basic Civitas Books; Chang, J. нав.
дело.
43 Видети: Kitwana, B. (2004) The State of the Hip-Hop Generation: How HipHop’s Cultural Movement Is Evolving into Political Power, Diogenes 203,
рp. 115–120.
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фазе хип-хоп културе. Ако је уопште могуће свести хип-хоп
на његов ангажмански аспект, да је он – рецимо – искључи
во израз побуне младости против окошталог система, да је
то „режање против режима” (у парафрази стихова беог рад
ских хип-хоп пионира, WITB?), са брачним паром Обама
хип-хоп је окренуо тај стереотипни лист и постао преобра
ћени разметни син, који је побрљавио од жеље да исплати
негу и оцу и мајци, посебно некадашњој Првој Дами, скло
ној и бацању рима и плесним кореографијама. Укратко, за
разлику од својих претходника, Обама је знао где тачно ле
же гласови који на изборима могу да однесу превагу: одва
жио се да припитоми и укроти поткултурну бестију, па још
и да анимира онај део гласачког тела који чине Делезови
миљеници, политички непоуздани млади људи узраста од
18 до 25 године. Према томе, ако није могао да се закуне у
то каква је политичка оријентација омладине, о њима је са
поузданошћу могао да зна бар ово: да је реч о младим људи
ма који су у највећој мери наклоњени хип-хоп култури, из
вођачима као што су то Ludacris, P Diddy, Lill Wayne, Busta
Rhyumes, Jay Z, итд.
Што се каже, остало је историја. Колико год то могло да буде
увредљиво хип-хоп правоверницима, Обама је стекао пуно
право да се назове „првим хип-хоп председником”.

Фама о дизелашима
Разуме се да „хип-хоп генерација” није исто што и хип-хоп
култура. Она није ни реп музика, нити је исто што и „хипхоп нација”. „Хип-хоп генерација” није никаква аутентична,
чудесна победа „малих богова” из „лековитог блата”.44 Она
је пре књишки симулакрум, дискурзивна творевина; победа
конзервативних снага над субверзивним и самодовољним
потенцијалом хип-хопа.
Није тај концепт могао да промени односе снага на поли
тичкој мапи Америке а да се најпре није извежбао на пољу
тенденциозног „свеждерачког историцизма”. Тек је акти
вирани историцизам, археолошко сондирање са тржишним
и политичким интересом, могао да дође у позицију да из
веде прошивање интерпелативног конца кроз тело означе
не генерације. И да не буде забуне, са намером укрштамо
алтисеријанску слику „интерпелације” са лакановско-жи
жековском сликом „прошивног бода”. Јер, и у нашем, као
и у америчком случају, помолили су се јасни наговештаји
стављања новог, генерацијског тела у тржишну и политичку
44 Kid, P. (2010) „Kako je u Beču (feat. Juic e)”, na Bečko čudo, Dein e Mutter
Records.
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службу. Оно што је различито, и оно што је готово иронично
у случају овдашње „теорије из теретане” јесте висока мера
реферисања на Луја Алитисера и Славоја Жижека, и то са
циљем спровођења у дело једне надасве антиалтисеријан
ске тактике постварења овдашњих припадника хип-хоп на
ције: преименовање омладине у политички субјекат (франц.
sujet), које је једновремено и пад у политичко сужањство
(франц. sujet). И хип-хоп ту има искључиво функцију ин
терпелативног позива.
Паралела овдашњег бекпекинга са поменутом епизодом
из новије политичке и поткултурне историје Сједињених
Држава требало би да је сада кудикамо јаснија. Није без
значаја ни то што су домаћи бекпекери, у својој првој фази
рада, превели Ченгово „јеванђеље хип-хопа”, његову „дефи
нитивну историју реп музике”, прво и донедавно чак једино
књижевно издање у Србији које је посвећено хип-хоп кул
тури.45 У исто време, са предузетим напорима да се култур
но искуство овдашњих припадника хип-хоп нације употпу
ни канонским издањем америчког бекпекинга, приступило
се и стварању једне могуће поткултурне историје, историје
обичног живота у Србији. И том напору мора се одати при
знање: упркос тенденциозности говора „теорије из терета
не”, њена поткултурна археологија (назовимо је у овој при
лици „историјом из теретане”) у добром смислу представља
део који је недостајао у досадашњим приступима популар
ној култури код нас. Без обзира на извесна исклизнућа у
аргументацији и закључцима, не може се одрећи храброст
и спремност да се распоред (пот)културних снага у Србији
(и у савременом и у југословенском контексту) сагледа са
значајно мање извештачености и претварања него што су то
чиниле све досадашње културолошке експедиције. То су из
разите вредности и врлине хип-хоп есејистике у Србији. Без
претераног снебивања можемо да кажемо како је управо са
Гораном Мусићем, Предрагом Вукчевићем и Дарком Дели
ћем археологија популарне културе у Србији добила знача
јан подстицај. И томе су посебно допринеле и социолошке и
историографске компетенције поменутих аутора.
И ту где наилазимо на пуно повода за комплименте, лежи
и један уљез, повод кључној замерци. Изузетно познавање
фактографије код поменутих теоретичара-историчара по
стало је предмет искључиво социолошких рефлексија, што
уз често занемаривање поет ичких аспеката хип-хоп културе
45 Jeff, C. (2009) Ne može da stane, neće da stane – jedna istorija hip-hop gene
racije, prev. Predrag Vukčević i Zoran Lojanica, Beograd: Red Box; “Finally,
rap music gets the definitive history it deserves” (промотивни коментар на
корицама оригиналног издања).
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(са изузетком Предрага Вукчевића)46 најчешће  индицира за
кључцима о најшире захваћеној друштвено-политичкој ди
намици и коначно тотализујућим друштвено-историјским
концептом „дизелаштва”, симулакрумом који, попут преко
барског концепта „хип-хоп генерације”, развија апетит да
сасвим прогута овдашњу хип-хоп културу. Хипертрофија
овог дискурса, његова означитељска набреклост, посебно је
видљива у тежњи да се уз „дизелаше” допише и реч „по
крет”,47 због чега „дизелаше” и није сасвим тешко довести у
везу са радничком класом.
И док идиом „повратка у прошлост” представља један од
најважнијих поет ичких састојака хип-хоп културе, и у аме
ричком и у нашем есејистичком случају wayback хип-хопа
постао је ако не нешто више а онда нешто другачије од по
етичке пропозиције. Посезање за прошлошћу изведено је у
име „виших” интереса, у име артикулисања савремене гене
рацијске идеологије: „нове веселе и леве мисли” у Србији.
И том се послу приступило донекле и контролисано, а до
некле и сасвим слободно, да би се на концу, у комбинацији
истраживачке трезвености и адреналина, успоставио један
нови историографски консензус, провокативна, генера
цијска „свеждерачка” генеалогија. Подређеност принципа
стварања друштвено-политичким значењима учинила је да
хип-хоп култура буде узета у обзир тек као повод једног дру
гог разрачунавања. У својим најрадикалнијим тренуцима, и
„теорија из теретане” (Д. Делић) и „историја из теретане”
(Г. Мусић, П. Вукчевић) показују, између осталог, знакове
афектног културног реваншизма, фаворизујући сасвим не
јасно здружене турбо-фолк и хип-хоп снаге у односу на не
кадашњи монопол рокенрола и његове „митове и легенде”.
Пред нама, дакле, није никаква нова левица („дизел-леви
ца”!), нити октобарска револуција новог хип-хоп таласа, већ
објављивање последње градске фаме. Спрам некадашње но
воталасне „фаме о бициклистима”, принципијелно овде, у
„фами о дизелашима”, нема заправо ничега новог, изузев то
га што је „погон” другачији. Просто говорећи, то је ново по
главље овдашње поткултурне историје, које „поштено” из
носи свима на увид властиту, карневалску дијагнозу: да „реп
46 …који је једини спреман да објави и заступа контигентност хип-хоп
израза као његово кључно обележје. Не сумњамо да је таква позиција
проистекла и из доброг образовног тренинга и из његове двадесетого
дишње извођачке „километраже” на овдашњој хип-хоп сцени (DJ APE,
Lou Benny, Bege Fank).
47 Musić, G. and Vukčević, P. Dies el Power: Serbian Hip Hop from the Pleas ure
of the Privileged to Mass Youth Culture, in:  Hip hop at Europe’s Edge: Mu
sic, Agency, and Social Change, eds. Miszczynski, M. and Helbig, A. (2017),
Bloomington: Indian a University Press, pp. 85-108.
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није мртав, али највећа је превара”;48 да ништа пред очима и
у ушима није истинито, већ напротив – како у једној од сво
јих песама каже Lou Benny (П. Вукчевић) – „све је гистро”:
И, ко и увек, све је фуш – и риме и бит,
И све у њој је лаж, баш сваки стих.
Мислим, не баш права лаж, него више оно, као49 …
И даље је актуелно поигравање са културним стереотипима,
и даље је актуелно провоцирање епохе суманутим умрежа
вањем неспојивих означитеља. Најновија градска фама тако
више и нема толико везе са самом прошлошћу, ни са теори
јама, нити са било каквом озбиљношћу: ни политичком, ни
мисаоном. Пре ће бити да је „фама о дизелашима” запра
во идеални tattoo-знак и гола нужност нашег већ довољно
дугог и претумбаног века.
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OCTOBAR REVOLUTION OF THE THIRD WAVE
Abstract
The paper presents some of the most important mysteries of the last
generation of hip-hop performers in Serbia. It is a generation marked
by a special, anything-goes attitude toward (sub)cultural heritage,
demonstrated at all levels of representation: sound and performance
(music, lyrics), visual (video clip aesthetics, dress code), and finally
literary – their anything-goes politics is also demonstrated in essays. It
is precisely the last component – an essay – that perhaps differentiates
the latest generation of hip-hop artists in Serbia, since it is a discourse
that advocates and promotes certain left-wing and socialist ideas.
Key words: left-wing, trap, backpacking, (sub)cultural history,
margin, Center
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SAMPLING ТРАДИЦИЈЕ
ДУХОВИ ПРОШЛОСТИ У
СРПСКОМ ХИП-ХОПУ
Сажетак: Српска хип-хоп сцена конструише и прерађује различи
те идеологије традиције, у распону од аутореференцијалности
самог домаћег репа, преко реминисценција на различите историј
ске моменте „народског” популарног звука Србије и Балкана, до
захватања у праксе неотрадиционалне народне музике. Будући да
је изворно повесно својство глобалног хип-хоп покрета управо пре
вођење образаца традиционалне народне културе у модерни тех
нологизирани музички и поетски језик урбане свакодневице, не чу
ди чињеница да су бројне хип-хоп заједнице одређене националним
и регионалним предзнацима, у више наврата изнова уносиле и раз
личито третирале неколике аспекте традицијског, вршећи тим
путем изрицање своје припадности локалноме, али и смештање
на одговарајућу идеолошку позицију. Архив културалног памћења
у који увире српски хип-хоп располаже вишеструким траговима
давне и блиске прошлости, од којих посебна ладица припада оној
традиционалној народној и тзв. етно музици која се у савременом
тренутку издваја као најпожељније лице националне музичке кул
туре. Расправа потоњег запажања изведена је преко две студије
случаја конкретног прожимања хип-хоп и српске традиционалне/
етно музике (песме Догодине у Призрену и Никац од Ровина).
Кључне речи: српски хип-хоп, реп, традиција, етно, гусле, идео
логија, „Догодине у Призрену”
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Повесне реактивације традиције у контексту
глобалне и регионалне географије хип-хопа1
Реп музика и хип-хоп култура су у свом изворном афроам
 е
ричком контексту, али и у својим бројним преузетим и гло
кализованим формама широм света, праксе урбане културе
засноване на апропријацији, презначењу и вишеструкој пре
ради, али и на специфичном дискурсу аутентичности који
не пледира на есенцијализам какав се у основи везује за до
минантне облике репродукције националне културе, већ на
хибридност, цитатност и стратешко формулисање концепта
аутентичности, у виду знамените максиме keeping it real.
Аутентичност локалних хип-хоп сцена може бити одређе
на расним, етничким, националним или регионалним пред
знаком, где се без сумње задржавају основни обликотворни
принципи и дистинктивне техничке, поет ичке и музичке
карактеристике  америчког репа, али где је производња са
држаја доминантно обликована тиме како „локалне дру
штвене формације преламају и модификују глобална прису
ства хип-хоп културе и реп музике”.2 Премештање хип-хопа
на нове сцене и преузимање његових музичко-жанровских
и поет ичких карактеристика, како истичу Андруцопулос
(Jannis Androutsopoulos) и Шолц (Arno Scholz), представља
специфичну ретериторијализацију жанра који се, примери
це, у Европи нарочито популаризовао током 90-их година
прошлог века, омогућивши „мултимодалне конструкције
хибридних идентитета”3 и постепену трансформацију до
шљачких звукова у овдашње и домаће, што ови аутори прате
анализирајући одлике хип-хоп сцена, музике и тржишта пет
европских држава. Најуп
 адљивије референце на порекло
заједница могу се сагледати у чињеници да је реп музика
изван англосаксонског тржишта најчешће извођена на дома
ћем језику, са обиљем речи сленга, локализама и различитих
паралексичких средстава, као и у самим темама које могу
укључивати брзе реакције на скорашње догађаје, опсежне
критике политичких дешавања, алузије на менталитет, а у
неком тренутку и интертекстуалне, „инсајдерске” референ
це на различите историјске тренутке из развоја конкретне
хип-хоп сцене. Такође, различити нивои музичког израза,
1 Рад је реализован у оквиру пројекта „Музичка и играчка традиција мул
тиетничке и мултикултуралне Србије” број 177024 (2011-2019), који фи
нансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
2 Krims, A. (2000) Rap mu
sic and the po
e
tics of iden
tity, Cambridge:
Cambridge University Press, p. 156.
3 Androutsopoulos, Ј. and Sholz, A. (2003) Spaghetti Funk: Appropriations
of Hip-Hop Culture and Rap Music in Europe, Popular Music and Society
26(4), London: Taylor & Francis, p. 469.
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почев од метроритмичких структура, преко мелодијски ин
тонираних делова песама, вокалног тембра, начина на који
се гради flow, напослетку и самих музичких цитата, семпло
ва или уметнутих жанровских пастиша, могу да послуже
као спојница са локалном историјом, знањем и традицијом.
Понекад такве референце могу бити упадљиве, као у слу
чају монголског хип-хопа у којем се начин и стил репова
ња наслањају на традиционалне технике народног певања
са издвајањем хармоника (overtone singing, Хөөмей), док
тематика песама сеже од романтичне и еротске љубави до
национализма и дискурса „чистокрвности” у новијој прак
си.4 Упућивање на спој историје и традиције може подразу
мевати и певање ЕмСијева (eng. MC; Master of Ceremony),
чиме се локални реп донекле одмиче од глобалних конвен
ција жанра, али и употребу препознатљивих цитата музика
са префиксом народне, као иконичких знакова етницитета.
Упечатљив пример који комбинује оба поступка јесте песма
На бојном пољу/ Витешка 2(2002) дорћолског реп колектива
Београдски синдикат. Песма садржи семплове из филма Бој
на Косову (1989), и генерално је организована око парале
ле између реактуел изације косовског мита почетком деве
десетих, и позиције чланова Синдиката као инкарнираних
правоверних српских витезова транзицијског периода, који
на слушаоце апелују са одговарајућег идеолошког места као
носиоци непатвореног националног идентитета, изреченог
преузетим и преиначеним језиком савремене глобалне кул
туре.5 Посебно је значајан средишњи музички цитат – одло
мак нумере Христе, боже, распети и свети компоноване за
филм Бој на Косову6 у духу народне музике, чија употреба
снажно везује песму за идеологију крви и тла. Понекад је,
4 Delaplace, G. The ethics and esthetics of Mongolian hip-hop, in: Understan
ding Contemporary Mongolia in 50 Chapters, eds. Konagaya, Y. and Maek a
wa, A. (2014), Tokyo: Akashi Shoten (Area Studies 133), pp. 296-302.
5 Даљу анализу песме видети у: Nenić, I. (2006) Politika identiteta u srp
skom hip-hopu na primeru grupe Beogradski sindikat, TkH, Journal for Per
forming Arts Theory (Self-organization issue)11, Beograd: TkH – Centre for
Performing Arts, Theory and Practice, pp. 161-162.
6 Сама мелодијска структура садржи тетрахорд (низ од четири тона) са
интервалом прекомерне секунде између другог и трећег ступња реали
зоване мелодије, карактеристичним за српску традиционалну музику
пониклу у урбаним окружењима са изразитим оријенталним утицајем.
Интервал прекомерне секунде, заједно са другим „оријенталним” еле
ментима, био је предмет критике више фолклориста, композитора и
културних делатника, нарочито до прве половине XX века, као своје
врсни атавизам отоманске културе. Занимљиво је да укупни тонски низ
песме неодољиво подсећа на турски макам (лествицу) хиђаз (hijaz), што
је сасвим логично будући да се та лествична структура пренела у бројне
балканске песме, па је тако употреба овог музичког цитата у песми која
пледира на чистоту националног, својеврстан иронични contradictio in
adjecto.
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пак, референца на локални идентитет индиректна и може
се препознати не толико у конкретној употреби читљивог
музичког знака или дословних језичких порука, већ пре у
специфичној артикулацији више музичко-поетских плано
ва песме, где идеолошка детерминанта није представљена
појединачним елементом који доминира, већ садејством
музичког, поетског и афективног. О потоњем пише Адам
Кримс (Adam Krims), анализирајући идентитетску дејстве
ност аутохтоног индијанског Кри (Cree) репа. Он запажа
да поједини индијански репери као што је Бенок (Bannock)
понекад не користе недвосмислене референце на звук ин
дијанске музике, нити у стиховима непрестано апостро
фирају своју расну припадност, али специфичним позици
онирањем местā где се изражава понос услед припадања
племену (на крају мелопоетске целине), коришћењем речи
попут типи (шатор) и chief (поглавица), намерно помереном
акцентуацијом управо у том текстуалном одељку и своје
врсним динамичким крешендом који кулминира ускликом
(Chief!) као наменским затварањем означитељског ланца,
ипак недвосмислено увезују идентификацију са конвенци
оналним глобализованим изражајним средствима реп музи
ке.7
Постјугословенска и балканска реп сцена грана се на више
поджанрова, у које се тематизација националног постепено
удева почетком новог миленијума као једно од постојећих
усмерења, но које без сумње привлачи не само „тврдо је
згро” хип-хоп публике већ и слушаоце који припадају друга
чијим жанровским кохортама. Употреба народних музичких
традиција у постјугословенском репу одређена је, између
осталог, селекцијом из традиције у којој се извесни облици
традиционалне народне музике, попут архаичних сеоских
обичајних и обредних форми, најчешће заобилазе, док се
одређене музичке праксе у дискурсу постсоцијалистичких
друштава трансфигуришу тако да – иако у основи имају ин
теретнички карактер – заправо тумаче као да представљају
музичку тековину искључиво једне нације. Рецимо, у Хрват
ској су панонски и динарски музички дијалекти – први оли
чен у традицији тамбурашких оркестара – након рата који
је окончао Југославију, постали пожељна грађа за музичко
утемељење националног идентитета Хрвата.8 Тако, Кетрин
Бејкер (Catherine Baker) анализира како се у песми Дођи у
Винковце хрватског репера Далибора Бартуловића Shortyja
(2004) оваплоћује доминантни наратив о „домовинском ра
ту” и жртвовању у источној Славонији, и изводи закључак
7 Krims, A. нав. дело, стр. 190-197.  
8 Petan, S. (2010) Lambada na Kosovu, Beograd: XX vek, str. 168.
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да је у Shorty-jевој песми семпл истоимене мелодије на там
бурици употребљен као потврда континуитета припадности
локалној славонској и, шире, хрватској култури, што је за
узврат омогућило песми да уђе у мејнстрим токове, а ње
ном аутору донело комерцијални успех изнад очекиваног.9
И други хрватски Ем-Сијеви такође посежу за различитим
реминисценцијама на националну музику, па тако група The
Beat Fleet на албуму из 1997. године користи звукове ман
долине и клапског певања.10 На сличан начин се у Србији
традиција епског певања уз гусле узима као exemplum наци
оналног музичког наслеђа, мушкости и херојства, без евен
туалног сагледавања регионалног простирања ове музичке
праксе, док се из угла Других – примерице, у Босни, након
рата гусле претежно одређују као инструмент српске музи
ке, традиција певања ганги третира као тековина хрватског
идентитета, док се севдалинке неретко присвајају као ис
кључиви симбол бошњачке музичке културе11, премда су све
три музичке праксе у основи регионалне. Но однос према
традицији у случају српског, али и шире, постјугословен
ског репа, није на исти начин конципиран у различитим „та
ласима” или фазама у развоју сцене. Данашња наслојеност
значења традиције у српској хип-хоп култури не подразуме
ва само уметање и прераду високо вреднованих музичких
маркера етничког идентитета, већ и вернакуларне традици
је, одјеке и трагове народске музичке праксе, која се може
различито именовати, у распону од новокомпоноване музи
ке до преовлађујућег балканског жанра поп-фолка. Стога се,
нпр. гусле у реп музици најмање јављају у свом оригинал
ном музичком идиому (премда ће у наставку текста упра
во о томе бити речи), већ у виду својеврсне паралеле која
између репера и гуслара поставља знак еквиваленције, па
Ем-Си Рода себе назива „модерним гусларом” у истоименој
песми, док се нова генерација босанских репера којој при
падају Јала Брат и Буба Корели, описује као „фолк репери
(...) савремени гуслари који користе песму како би објасни
ли данашњицу”12, узимајући на тај начин љуштуру историј
ске традиције и преводећи је у симулакрум своје данашње
9 Baker, C. (2009) War Memory and Musical Tradition: Commemorating
Croatia’s HomelandWar through Popular Music and Rap in eastern Slavo
nia, Journal of Contemporary European Studies, 17 (1), London: Taylor &
Francis, рр. 12-14.
10 Bosanac, J. (2004) Transkulturacija u glazbi: primjer hrvatskog hip hopa, Na
rodna umjetnost 41(2), Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 119.
11 Петровић, А. (1994) према: Petan, S. нав. дело, стр. 208-209.
12 Lazević, D. Balkan beats: introducing folk rap, the hybrid music craze swee
ping Serbia and beyond, 9. May 2018., https://www.calvertjournal.com/artic
les/show/9932/balkan-beats-folk-rap
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улоге на расапу глобалног и локалног, популарних жанрова
и бројних локалних традиција, у променљивој тектоници
овдашњег „трећег таласа”.

Идеологија традиције на српској реп сцени
Хип-хоп култура деведесетих у Србији развија се кроз апро
пријацију глобализованих модела америчке популарне кул
туре која најпре подразумева уношење локалних тематских
перспектива у препознатљив језик репа, без недвосмисле
них звуковних референци на теме мотиве и карактер локал
не популарне и народне музике. У мејнстрим дискурсу, а
донекле и у литератури, заступљена је подела на тзв. „три
таласа” овдашње реп продукције, од којих се први везује за
средину деведесетих година прошлог века и извођаче попут
Далибора Андонова Груа, Voodoo Popeyе-а, Ивана Ивано
вића Ђуса, двојца Sha-Ila, те група Robin Hood, Bad Copy,
Straight Jackin и других.13 Тематски корпус тог инаугура
тивног периода варира од карактеристичних обрта попут
пропагирања хедонизма, хвалисања луксузом, сексуалних
алузија и квази-исповедних текстова са идејом савладава
ња тешких околности и реперовог тријумфа над животним
недаћама, до специфичне конструкције српског „гета“ као
топоса који укршта супкултурну позицију српског предгра
ђа или „блока” са визијом полупериферије као вечите наци
оналне судбине, али и њене пркосне реаф
 ирмације. Потоња
слика наставиће да се кристализује током наредне две де
ценије у један од омиљених тематских обрта репа, видљив
ширем културном аудиторијуму. Средином деведесетих па
ралелно се збива и натурализација стилско-музичких и тех
ничких значајки репа у другим жанровима, попут денс сце
не и њених припадника као што су двочлани састави Duck
или Đogani Fantastiko, а који комбинују певање атрактивних
женских чланица и једноставан delivery мушких извођача у
забавним, игривим нумерама без претензија на начињање
„тешких” тема. Док типична реп продукција која припада
језгру сцене првог таласа не обилује алузијама на етнички
звук, хип-хоп/ денс crossover укључује шаролике ремини
сценције на музичко наслеђе поднебља. У песми Идемо на
марс (1994) групе Đogani Fantastiko, након инструментал
ног увода и почетка песме у реп маниру, следи строфа коју
изводи певачица, са мелодијом заснованом на материјалу
изложеном у инструменталном уводу и тонским низом који
асоцира на оријентализоване поп фолк нумере деведесетих,
13 Šentevska, I. (2014) Konstrukcija identiteta i medijski tekst: reprezentacija
urbanih transformacija Beograda u muzičkom videu, doktorska disertacija,
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, str. 545.
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али који у основи има структуру већ поменутог блискои
сточног макама хиђаз, који се може препознати и у бројним
традиционалним варошким песмама где представља теко
вину локалног музичког наслеђа на коју се гледа с одобра
вањем. Ту је природа музичког знака у основи полисемична,
јер истовремено евоцира различите – актуелне и засенчене –
историјате, а у поет ичком и идеолошком смислу, нумера,
чији текст представља травестију тадашњих љубавних тема
поп-фолка14 може се определити као трансжанровско оства
рење чије је значење негде на потезу између иронијског,
игривог и афирмативног гледе „локалности” локалне култу
ре. Ова хибридна епизода ће, међутим, доцније бити консти
тутивна по сагледавање историјата локалног хип-хопа уну
тар саме сцене, кроз новоформирани дискурс носталгије о
деведесетим или ривајвл дизел поткултуре, о чему ће кратко
бити речи даље у тексту.    
За почетак другог таласа начелно се узима настанак про
дукције Bassivity Music (2000), те музичко сазревање, број
чано омасовљење и медијска видљивост извођача српске
реп сцене, којима се придружују и босански и хрватски реп
извођачи, у артикулацији новог, регионалног простора хипхоп културе у новом миленијуму који је обухватио западни
Балкан и утицао на „проширивање иницијално оформље
не прото-нације” хип-хопа,15 те на консолидацију његових
генеративних потенцијала. У потоњем смислу, може се го
ворити о постјугословенској интеркултури хип-хопа као
афинитетској култури16 која надилази почетна ограничења
раног постсоцијалистичког етноскејпа, уланчавањем малих
и структурално сродних сцена иницијално повезаних са но
вопроизведеним границама на Балкану након рата који је
окончао Југославију.
Хип-хоп колективи попут Београдског синдиката настоје
да кроз дискурс реп музике артикулишу интерпелацијску
тачку блиску животним околностима „малог” човека који
14 Мултиперспективност песме укључује два наратора – мушкарца који,
бежећи од својих љубавних проблема одлази „на Марс”, где налази нову
„жену зелену“ и јадикује о својој судбини у рефрену, и „остављену“ де
војку, коју имперсонира певачица.
15 Đorđević, D. (2016) Mala crna muzika: Hip-hop nacija, nacionalna istorija,
država i njeni neprijatelji, Loznica: Karpos, str. 76.
16 Појму интеркултуре етномузиколог Марк Слобин (Mark Slobin) при
ступа кроз тријаду суперкултура – интеркултура – супкултура. Интер
култура представља начин путем којег се савремена глобална култура
укотвљује у слушалачким заједницама повезаним преко националних
граница, заобилазећи хегемони императив. Видети више у: Slobin, M.
(1993) Subcultural Sounds: Micromusics of the West, Hanover and London:
WesleyanUniversity Press, pp. 61, 68 et passim.
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се позива на национално освешћење,17 док низ група и по
јединачних извођача наставља да конструише и истражу
је поет ику гета која сеже од излива gangsta интонираних
стиховa до карневализације, хиперпродукције сленга и на
њему засноване намерне херметичности израза „из лока
ла“ као ступња у иницијацији у хип-хоп сферу (Микри Ма
ус, Бвана, MC Monogamija, Prtее Bee Gee, Bad Copy, 43zla,
Бетон лига; и други).  Фигуре попут Марка Шелића Мар
чела, аутора који делује као писац и као репер, настоје да
у дискурс локалне хип-хоп културе унесу критичку резо
нанцу промовишући „’политички’ и ’освешћени’ реп”,18 те
да бунт прикажу сложеним поет ичким средствима која се
ослањају на зналачку примену језика, али и на повремену
трансгресију ка другим музичким жанровима, високо пози
ционираним на скали поп музике. Приметно је да у овој фа
зи развоја регионалне интеркултуре хип-хопа почиње да се
јавља аутореференцијалност, односно да жариште прераде
постепено постају специфични музички, стилски и поетски
идиоми претходних генерација реп извођача, те да се све че
шће срећу мање монотоне музичке матрице и комплекснији
аранжмански поступци, али и да долази до првих, премда
не честих озвуковљења трагова музичких традиција које
носе предзнак етничког. У томе се издваја Београдски син
дикат, који, како је већ и напоменуто, повремено и сврсис
ходно рециклира и прерађује најпре музику која је у спрези
са обновом националних митова деведесетих, као потврду
своје припадности стратуму националне културе. Уједно,
чланови овог колектива користе се иронијом и пастишем
када се ради о приказивању других, ривалских културних
простора са дугим трајањем, попут спреге новокомпоноване
народне музике и кафане. У песми Алал вера (2005) у чију
архитектонику је уграђен „измишљени” исечак кафанског
„завијања” (мелизматичног певања у женској изведби) као
подлога реповању, кафанска музичка култура повезује се са
криминалом и, генерално, сликом посртања српског дру
штва, којој заправо целокупан опус Синдиката представља
алтернативу у смислу полагања права на статус истинског
репрезента модерне националне културе. Идеологема урба
ног худа, поред тога, подразумева и дистанцу према ономе
17 Важну улогу у иницирању другог таласа имала је песма Говедина ко
ја симболички урамљује председничке изборе 2002. године из позиције
„критике против свих” гласом (мушког) колектива, у идеолошком апелу
који једновремено афирмише припадност „једином правоверном” иден
титету заснованом на прожимању националног, супкултурног и наводне
саморазумљивости онога што би била „нормална” политичка позиција
„обичног” Србина. Више у: Nenić, I. нав. дело, стр. 162-165.
18 Исто, стр. 146.
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што се сагледава као учмала и бременита свакодневица срп
ске варошице или села, те се у последњем смислу, живот
руралних подручја приказује као тежак и оптерећен бројним
недаћама, а сам извођач заузима позицију „посетиоца који
репује”, и који са симпатијама, али и са дистанце, упућу
је друштвени коментар, како то запажа теоретичарка Ирена
Шентевска.19 Постоје, међутим, и изузеци од описаног, па се
тако са развитком трећег таласа јављају и ЕмСијеви попут
куршумлијског дуа у саставу MC Cache и Немања Ђорђевић
Ђаво, који уместо погледа „од споља” нуде инсајдерску и
аутоироничну позицију, а у песмама користе читаву палету
звукова, од класичних хип-хоп мелодија, преко поп фолка
(употребом семплова из песама Синана Сакића, Ане Беку
те и других) до глобалних поп хитова.20 У нумери Рабаџија
(2018) овај извођачки пар користи семпл мелодије на хар
моници са прекомерном секундом између другог и трећег
ступња тонског низа, карактеристичног за оријентализовану
варошку и доцнију новокомпоновану народну музику, што
се понавља и у певаном рефрену („Цео дан ја дрва тумбам,
тумбам/ Тежак рад, мишиће пумпам, пумпам/ Целога живо
та ја рмбам, рмбам/ Тумбам, к’о неки рабаџија сам”), док се
ван-рефренски блокови стихова изводе изнад матрице којом
доминира импровизација на кларинету, још једном типич
ном балканском инструменту модернизоване народне музи
ке. Ефекат алитерације (рмбам / тумбам) додатно се појачава
синкопом на почетку последњег стиха која као да метрич
ким одуговлачењем припрема конклузивни стих у којој је
рабаџија, мушкарац који управља воловском запрегом, си
ноним за тежачку и у извесном смислу, заосталу друштве
ну позицију. Естетичке и поет ичке, али и идеолошке одлике
овакве „визије” бивања у свакодневици изван мегалополиса,
одређене су амбиваленцијом између припадања и суптилног
истицања позиције супериорности21 неког ко је, пре свега,
део „хип-хоп нације као [...] ’замишљене заједнице’ поет ич
ких сличномишљеника”.22
Ако недвосмислено дистанцирање и усецање соничних гра
ница културалних територија дефинисаних изведено преко
жанровских маркера, ипак је за овдашњу сцену типичнија
употреба фрагмената других жанрова и музичких историја
на начин који подразумева амбивалентност, вечиту позицију
19 Šentevska. I. (2017) The peas ant ghetto: Serbian hip-hop revisits the coun
tryside, Urban people – Lidé mesta 19 (2), Prague: Faculty of Humanities of
Charles University, р. 202.
20 Исто.
21 Исто, стр. 206.
22 Đorđević, D. нав. дело, стр. 53.
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измицања у којој хип-хоп одбија да се сведе на инстанти
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) двојца Full Moon (Ђус и Шорти), нумера која
се заснива на семпловању песме Била је тако лепа југосло
венског шансоњера Драгана Стојнића, што поједини тумачи
виде као „симболичко опраштање од југословенске идеје”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
ним пискавим звуком на последњој шеснаестини двочетвр
тинског такта, што у миксу ствара узнемиравајући утисак
контраста између сентименталног и високо стилизованог
призвука песме и њеног сврховитог „прљања” андерграунд
звуковношћу репа, и где романтична женска фигура бива
метафорички преозначена у фигуру тела некадашње Наци
је. Нумера се завршава прелазом уз помоћ скреч технике у
кратки сегмент у којем се сударају намерно недовршена ре
ченица („тако је Југославија била разорена и...”) и постепе
но јењавање оригиналног певаног одломка који тиме доби
ја достојанствено-мрачни призвук завршетка (диминуција
семпла у кратки одломак „Била је....”), да би се на крају чуо
огољени глас наратора „Тако је Југославија била разорена и
опљачкана”. Овај пример је необичан јер користи експре
сивне потенцијале репа мимо очекиваног, најпре у томе да
улогу Ем-Сиja као савременог „певача прича” поверава аку
зматичним гласовима музичке прошлости који тиме постају
аветињски (са)говорници у формулисању погледа на исто
ријске догађаје који су изнедрили националне државе на
Балкану крајем двадесетог века, а да тај поглед није нужно
обојен реториком национализма, већ извесним сентимен
талним цинизмом и присношћу позиције маргине и (тада)
маргинализоване или одбачене недавне историјске прошло
сти. Међутим, присвајање ’народског’ идентитета и форму
лисање популистичког стила које изводи генерација трећег
таласа након 2010. године (Corona, Гудрослав, Мими Мер
цедез, Сајси ЕмСи, колектив Бомбе деведесетих и др) вели
ким делом заражена идиомом трепа, најчешће је другачије
артикулисано. Захваљујући замашној временској дистанци
у односу на постсоцијализам, ова генерацијска реп кохорта
обраћа се деведесетим и дизел/„турбо-фолк” поткултури као
свежем културном ресурсу за хип-хоп рециклажу, стварају
ћи нови мит о аутентичној побуни „радничког” дизелаштва
23 Maksimović, V. Ivan Ivanović Juic e: priča o uspehu – od backpackera do
mladog biznismena, 19. maj 2015., https://www.beforeafter.rs/muzika/ivanivanovic-juic e-prica-o-uspehu/

233

ИВА НЕНИЋ
који Драган Ђорђевић критикује као „нови историографски
консензус, провокативну, генерацијску ’свеждерачку’ гене
алогију”24, односно својеврсни „пуцањ у празно” хип-хопа
који је заглављен у позицији између својатања субверзив
ности и конформирања доминантној попкултурној матри
ци. Ипак, може се рећи да се дискурс аутентичности „тур
бо-фолка” као традиције деведесетих формиран у трећем
таласу темељи се на уважавању хибридности поп фолка као
доминантне социомузичке формације на смени векова, али
најпре на идеји да је тај полижанр, нарочито у времену пре
него што се уздигао на позицију музичке суперкултуре Бал
кана, аутентичан израз радничке класе, а уједно и доступан
музички језик овдашње популарне културе који се може на
чичкати звуковима, призорима и манирима хип-хопа како би
се он у виду некаквог локализованог Balkanbeat-a прибли
жио тржишном и продукцијском мејнстриму.
Стога, може се издвојити неколико оријентација у оквиру
актуелне сцене реп музике у Србији које на различит начит
приступају појму традиције као културном инвентару се
ћања и значења који се може прерадити изражајним сред
ствима локалне хип-хоп културе. У извесном смислу, сама
логика традиције као избора из инвентара прошлости кул
туре који доминантна идеолошка формација преуређује,
стилизује и фиксира, може се сагледати и у начину на ко
ји хип-хоп функционише, и то не само у одабиру прошло
сног израза већ и у односу који се успоставља према таквом
исечку културе. Актуелни крајолик српске хип-хоп музичке
заједнице јесте дистопија пост-индустријског града у којој
се живљена суровост неолибералне свакодневице прожима
сабластима национализма и вишеструких припадања ономе
што се може означити као дељена популарна култура Србије
и постјугословенског региона. Хип-хоп традицији приступа
стихијски и без ослањања на консензус о изврсности/репре
зентативности одређених форми прошлости, али то чини
неретко и са јасним идеолошким улогом, у вилијамсовском
маниру селекције коју профилишу „они дејствујући покрети
и тенденције у интелектуалном и уметничком животу које
имају значајно и понекад пресудно дејство на активни раз
вој културе”.25 Ту логику Драган Ђорђевић одређује као де
ловање „савременог кентаура” који сврховито одабира своју
24 Đorđević, D. (2017) Fascinantna mladost hip-hopa – (T)repolucija „tre
ćeg talasa“ (II deo), DeMaterijalizacija umetnosti, http://dematerijaliza
cijaumetnosti.com/fascinantna-mladost-hip-hopa-trepolucija-treceg-tala
sa-i-deo/?fbclid=IwAR36sYIaeNNzDUMqix5ggI9K8KjshoqE_yxngqie
oh38zF7UE1OuLj4qRrw
25 Williams, R. (1977) Marxism and literature, Oxford: Oxford University
Press, р. 117.
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историјску припадност одређеној традицији, али је у стању
и да је „сам створи и потом пусти у процес преношења.”26
Национализам у хип-хопу узима вишеструка лица и наличја,
те се извођачи могу различито поставити према репродук
цији и апропријацији традиције саме, али и према антагони
стичком карактеру свакодневице оличеном у потрош(е)ном
карактеру доступних политичких артикулација идеолошких
позиција. Тако, примера ради, афроам
 ерички репери наци
оналисти, према тумачењу Џефрија Луиса Декера (Jeffrey
Louis Decker), представљају пример грамшијевских „ор
ганских културалних интелектуалаца у смислу да су њихо
ве активности директно повезане са свакодневним борбама
црног народа и (пошто) њихова музика критички упошљава
популарно знање чији су и сами део”.27 Известан број изво
ђача српског хип-хопа смера да заузме сличну позицију, па
у том покушају посеже за препознатљивим симболима на
ционалне културе као разазнатљивим идентификацијским
усидрењима. На другој страни, део сцене се обраћа и дру
гим филаментима етничке, националне и регионалне тради
ције, па тако различите вернакуларне музике, од народских
до модернизованих, постају извор инспирације и звучноимагинарне територије у које се врши жанровски искорак.
У конкретним посезањима за културалним текстовима из
вањске позиције, traditum се може сврховито преузимати,
интерполирати, прерађивати али и симулирати; напослетку,
посебну категорију чине сарадње у којима хип-хоп извођачи
праве стратешке савезе са музичарима другачијих жанров
ских оријентација или у својим спотовима ангажују јавне
личности, како би оснажили своју поруку, али и додатно уо
квирили своју позицију недвосмисленом припадношћу ло
калном и тиме потврдили своје претензије на аутентичност.

Point de capiton: етно хип-хоп?
Како бих илустровала последњи став, послужићу се двема
студијама случаја: песмом Догодине у Призрену (2018) на
сталом у сарадњи Београдског синдиката и етно групе Траг,
као и нумером Никац од Ровина коју изводи репер Борис
Митровић aka Rizbow Sensei. За обе песме је карактеристич
но да праве видљиво жанровско прекорачење у поље етно
звука. Етно музика је кровна одредница која се може ноти
рати од средине последње деценије XX века, а чије се да
нас актуелно значење формира почетком 2000-их када се
26 Đorđević, D. (2016) Mala crna muzika: Hip-hop nacija, nacionalna istorija,
država i njeni neprijatelji, Loznica: Karpos, str. 50.
27 Decker, J. (1993) The State of Rap: Time and Place in Hip Hop Nationalism,
Social Text 34, Durham: Duke University Press, p. 59.
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неколико оделитих тумачења музичке традиције Србије и
Балкана сабрало у један дискурзивни преплет који чине: не
измењена (аутентична) сеоска традиционална вокална и ин
струментална музика некадашњег обредно-обичајног круга,
потом тумачења такве музике која јој придодају квази-тра
дицијске одлике и преиначења која се у широј културној јав
ности доживљавају као верна и „аутентична”, и напослетку,
комерцијализована и комодификована традиционална музи
ка у популарно интонираном аранжманском руху, која је у
контексту музичке индустрије прва видљиво понела лејбл
„етно”.28 Развој етно/world music сцене није имао пуно до
дирних тачака са домаћом хип-хоп продукцијом, но ипак
обе музичко-културалне формације деле статус алтернатив
них култура деведесетих, и пролазе постепену комодифи
кацију и убрзану потрошњу културног капитала стеченог у
почетном „субверзивном“ периоду након преласка у нови
миленијум. Њихова упадљива разлика састоји се управо у
смеру идентификацијско-интерпелацијске петље коју ус
постављају на линији локално-глобално: док етно урања у
идиоме локалних архаичних музичких култура и накнадно
их заодева естетиком и одјецима музика различитог гео
графског и жанровског профила, овдашњи реп чини упра
во супротно, преузимајући доминантне музичке, стилске и
поет ичке одреднице изворног афроам
 еричког хип-хопа, и
тек их спорадично прожимајући оним што се у музичком
смислу доживљава као овдашње, народно, „нашки” рече
но. Друга разликовна карактеристика тиче се опозиције ур
баног и сеоског: утемељујући мит етно правца заснива се
на посебности руралне културе као изворишта аутентичне,
чисте и древне музике, док је реп натопљен имагинарију
мом пост-индустријских урбаних простора и хетерогених
заједница. Постоје, међутим, две епизоде у развоју српске
етно сцене које су значајне за другачије поимање традици
је, ближе хип-хопу: конструисање „музичке Византије” које
се одвијало деведесетих година прошлог века, у радовима
композитора и чембалисте Милоша Петровића, нишке гру
пе Хазари, православног појца и извођача традиционалне
музике Драгослава Павла Аксентијевића и других, као и веб
ретериторијализација етно музике у другој деценији 2000их и изразита популарност обрада патриотских народних
песама као нова субжанровска оријентација етно музике,
са неуобичајено живом и активном афилијацијском интер
нет супкултуром. Овакве слике музичке прошлости у којима
28 О етно музици, као и о разлици/пресецањима појмова етно и world
music погледати у: Nenić, I. (2015) World/ворлд мјузик, etno, no name at
all: između zajednice, scene i institucije, Etnoumlje 28, Jagodina: WMAS,
str. 85-89.
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доминирају узвишени етос и маскулини призори херојства,
погодовали су аспирацијама унутар хип-хопа да се искаже
одговарајућа блискост са пожељном верзијом националне
прошлости.
Композиција Догодине у Призрену представља недавни по
кушај да се ’обнови косовски завет’, позивањем на идеју о
Косову као о праизвору српског порекла, културе и држав
ности, на чију одбрану обавезује залог легедарних јунака,
част и историја. Коришћење препознатљивих означитеља
у вези са косовским митом (црвени божурови, кнез Ла
зар, Милош Обилић), али и намерне архаизације поетског
текста (лексеме душмани, мајка, чедо, млеко) служи да се
успостави аисторијски хронотоп песме. Призор Косова и
Метохије као колевке српске културе додатно се појачава
бројним структуралним паралелама, попут оне у стиху „зар
је битно да ли сам с Метохије ил` с Дорћола”, или читавог
одељка „Ал’ ту на месту старом, где је Милош живот дао/
вођен Лазаровом правдом, опет васкрснуће народ/ Јер у на
ма и даље живи предсказање – Косовски завет који трајаће
занавек”, који служи да потврди нераскидиву везу места,
порекла и идентитета. Пратећи видео спот представља мон
тажу снимака бомбардовања 1999. године и призора албан
ског скрнављења српских цркава, што је понукало платфор
му Youtube да песму уклони са трендинга, односно да је, у
тумачењу чланова Синдиката и фанова, цензурише. Песма
настаје у тренутку заоштравања питања независности Косо
ва у српској јавности, и у препознатљивом маниру Београд
ског синдиката, износи се као јак стејтмент који непосредно
претходи очекиваним политичким потезима власти, која у
овом случају еуфемистички заступа „рационална и реална
решења” поводом етничког разграничења у оквиру косовске
територије. Посезање за звуком етна ослања се на претход
но разрађене облике поступања са национално интонира
ном музиком свечаног карактера (На бојном пољу / витешка
2), али овај пут подразумева сарадњу са конкретним извођа
чима из сфере неотрадиционалне музике – бањалучком гру
пом Траг која је у „пјесме удахнула свој лични израз, као и
дух нашег времена, оживљавајући их тиме, али и остављају
ћи суштински непромијењеним и увијек народним, у аманет
будућим генерацијама”.29 Деоница коју изводе чланице/ови
групе Траг није аутентична народна мелодија, већ одломак
компонован тако да зазива призоре српског средњовековља,
најпре преко модалне мелодике, али и уз асоцијације на
29 Pijetlović, M. (6. januar 2011) Etno grupa Trag – tradicija u duhu vre
mena, Glas srpske, http://www.riznicasrpska.net/muzika/index.php?to
pic=23.5;wap2
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традиционалну и црквену музику у самом начину певања
и мелодијском вокабулару (употреба кратких фалсетних то
нова карактеристичних за народно певање, квинтна сазвучја
у вокалном парту на крају мелострофе). Централни рефрен
ски одломак („А ја молим се огњишту свом да вратим се /
Душа тебе цјелива, земљо света од Неба купљена) у изво
ђењу женских вокала најављује последњи реповани блок
стихова који се завршава идеолошким ословљавањем „Зато
добро слушај, сине: И најгорем се прашта, ал’ за отаџбину
гине /Космет вечно земља наша!”. Занимљиво је сагледати
однос реп и певаних деоница: женским извођачима је по
верено да на почетку песме изводе мелодију без речи, као
и да отпевају стихове у којима не постоје конкретне исто
ријске или личне референце, док тројица Ем-Cијева говоре
из позиције ега, коју наслојавају идеолошким речником на
ционалног мита. Том сразмером постиже се да песма, ипак,
превасходно остане у домену хип-хопа али и да се прошири
креативни арсенал жанра, чиме се отвара могућност да се у
њене слушаоце уброје и бројни љубитељи етно музике – ка
ко они који номадски трагају за старинским звуком Србије
и Балкана, тако потенцијално и они други, који се поглавито
везују за нову линију патриотског етна и обраде народних
песама са темом националног ослобођења (хајдучке, ускоч
ке, ратне и сваковрсне патриотске песме).
О симетричном везивању за јак жанровски означитељ наци
оналне традиције сведочи и остварење Никац од Ровина које
је Rizbow Sensei реализовао у сарадњи са псеудонаучником
и надрилекаром Мирољубом Петровићем, звездом српског
интернет неба, чувеном по контроверзним и неретко опа
сним јавно пропагираним ставовима. У једном од прилога
на You tube каналу Balkan Info Петровић је говорио о тур
ском нападу на Црну Гору у XVIII веку и о јунаштву Николе
Томановића, „Никца од Ровина” који је извео диверзију у
самом срцу турског логора и убио Осман пашу. Петровић
је Никчев чин протумачио као историјски модел на основу
којег Србија може да „победи Нато пакт и Европску унију”.
Нумера Никац од Ровина почиње семплом гуслања, а самог
репера видимо одевеног у витеза, док у позадини Мирољуб
Петровић другог младића подучава гуслању и показује му
књигу насловљену Истина о боју на Косову 1389. Текст пе
сме обрушава се на разноврсне савремене пороке, од пића и
пушења, преко дрогирања до атеизма, и цитира се лустра
тивна мера у виду фразе по којој је Петровић постао чувен,
„под мач, бато!”. Рефрен „Кидамо, синак/ к’о Никац од Ро
вина/ Још од давнина/ К’о Никац од Ровина/ Све до виси
на/ К’о Никац од Ровина/ К’о Никац од Ровина/ К’о Никац
од Ровина“ понављањем полустиха „К’о Никац од Ровина”
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уводи у динамичку каденцу која се окончава заокруженом
идентификацијом, како самог репера, тако и оних који ће
се препознати у идеолошком позиву песме: „Ја сам Никац
од Ровина!” Тиме се фигура српског репера коначно сим
болички и реално приближава структурално симетричној
позицији гуслара као некадашњег гласоговорника шире
друштвене заједнице. Да је увезивање два жанра делотвор
но и да се заснива на специфичној вези етницитета и зами
шљања средњовековне културе која наилази на одобравање
у новим формулисањима пост-постмодерног национализма
на Балкану, сведоче и коментари који прате видео, у којима
се говори о обнови Душановог царства, а песма именује као
„изворни средњовековни треп”, истиче деоница гусала и ко
ректив који оваква „витешка” песма уноси на испошћену
сцену популарне музике у Србији. Очито, српски хип-хоп
је у стању да успешно посегне за националном традицијом,
али је та веза за сада једносмерна и таква да се, насупрот
игривој употреби „меких” интеркултуралних и хибридних
традицијских форми у домаћем репу које су више у домену
савремене популарне културе, звучна материја етно музи
ке упошљава у суженом обиму, не у виду испитивања по
тенцијално богатих међусобних резонанци хип хоп и етно
идиома, већ у највећој мери као потврда унапред задатих
интереса, звучна позајмица која ће тек амплифицирати на
мерено дејство идеолошке поруке заогрнуте звуковношћу
реп исказа.
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SAMPLING OF TRADITION – 
SPECTRES OF THE PAST IN SERBIAN HIP-HOP
Аbstract
Serbian hip-hop scene rose during the nineties and quickly blossomed
into several historical, stylistic and ideological orientations, sometimes
seen as “waves” in popular, emic discourse of hip-hop fans. Its grasp
over the concept of authenticity mostly deals with the construction of
an imagined, localized “ghetto”, ranging from urban neighborhoods of
Belgrade to an idea of neoliberal Serbia as ghettoized state and cultural
territory where various forms of resistance take place. In the present
dispersion of the scene, discourse on ethnicity (and locality) can be
pinpointed as an important, albeit not overtly dominant axis of Serbian
hip-hop, that yet steadily gains recognition. This reach towards ethnicity
initially was propagated by the members of rap collectives such as
Belgrade-based Beogradski sindikat, and in recent years followed by
other hip-hop performers as well. Although the idea of national culture
thus became visible in overall discourse of hip-hop community, the
use of particular local, “ethnic” sounds, motives and manners wasn’t
so common for rap songs. However, this has been changing recently,
as so-called “ethno” music consisting of neotraditional or popularized
local traditional music forms, became a source for rap music’s current
endeavor to propose a viable alternative to dominant political and
cultural discourses – both dominant ones and those within rap. Serbian
hip-hop performers use ethnic music as a clear indexical sign pointing
toward the authenticity and historicity of traditional music, and thus
attempt to add a “flavor” or a local rendition to globalized, popular and
common rap tropes and sounds. The songs “Next year in Prizren” by
group Beogradski sindikat and Nikac od Rovina by rapper RIZBOw
SENSEI can be taken as separate case studies that indicate how Serbian
rap music utilizes sounds labeled as ethnic, as well as the forms of
cooperation with hip-hop ‘outsiders’, in order to promote a powerful
call of interpellation possibly reaching beyond the community of
‘hip-hop nation’.
Key words: Serbian hip-hop, tradition, ethno, gusle, one string folk
fiddle, ideology, „Next Year in Prizren“

241

ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ
Београд
DOI 10.5937/kultura1962242V
УДК 811.111’373.3:81’255
316.7:78.067.26
прегледни рад

ПРЕВОЂЕЊЕ ТЕРМИНА REAL
И ЊЕГОВА УПОТРЕБА У
РЕП МУЗИЦИ
Сажетак: Примарни циљ овог рада је разрешење проблема прево
ђења термина „real” из енглеског на српски језик у његовој упо
треби у хип-хоп култури. У раду је описан пут који је довео до
налажења адекватне речи на српском језику за термин „real”, а
то је термин „прави”. Секундарни циљ рада је унапређење спо
разумевања међу припадницима хип-хоп заједнице давањем ар
гументоване препоруке о условима употребе термина „прави” у
реп музици. Услови употребе овог термина дати су из теоријске и
историјске перспективе, a понуђена je и аргументација у корист
тумачења термина „real”/„прави” као синонима појма „hardcore”
у контексту говора о реп музици, текстовима и уметницима.
Кључне речи: превођење, хип-хоп, „real”, прави, реп, „hardcore”
So here’s the deal like Shaquille O’Neal
If you don’t know what you are doing, how the hell can you be real?!1

Термин real није само камен спотицања преводилаца који
се баве превођењем текстова о хип-хопу и афроам
 еричких
филмова у последње три деценије, већ и шире хип-хоп за
једнице у оквиру које се већи део неспоразума у комуника
цијама јавља због вишесмислености самог термина real, од
носно неразјашњених услова његове употребе у различитим
контекстима.

1 Martin, C. and Elam, K. Alongwaytogo [Recorded by Gang Starr], in: Hard
to Earn [LP] (1994), London, UK: Chrysalis/EMI Records.
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Са проблемом превођења фразе keep it real – најпознатијег
принципа хип-хоп културе у чијој је основи управо термин
real – први пут сам се непосредно сусрео током превођења
на српски језик књиге Џефа Ченга (Jeff Chang), Не може да
стане, неће да стане – једна историја хип-хоп генерације,
и то већ на самом почетку рада, у уводу књиге који потпи
сује родоначелник хип-хоп музике Кул Диџеј Херк (Kool DJ
Herc).2
Најзначајнији помак у разумевању самог принципа keep it
real омогућило је откриће да фраза stay true – још један по
знати хип-хоп принцип – заправо има исти смисао као keep
it real. Пошто употреба фразе stay true у различитим контек
стима на енглеском јасно указује на то да је њен одговара
јући превод на српски „остани веран (нечему)“, постало је
јасно да фраза keep it real има скривени релациони карактер,
односно да захтева објекат у односу на који треба остати,
тј. бити real. То откриће је додатно поткрепио увид у разли
чите употребе фразе keep it real од стране припадника хипхоп заједнице у САД – увид који је понудио текст Кембруа
Меклиода (Kembrew McLeod) Authenticity Within Hip-Hop
and Other Cultures Threatened with Assimiliation.3
Анализирајући јављање појма real, фразе keep it real и срод
них израза у исказима прикупљеним из хип-хоп магазина,
дискусија на Интернет форумима, текстова реп песама и
званичних обавештења за медије о новим реп музичким из
дањима4, Меклиод је препознао шест различитих употреба
принципа keep it real, односно термина real – као и њему су
протног термина fake – које се мењају у зависности од кон
текста у којем се означени принцип јавља:
1. У социјално-психолошком контексту, keep it real одго
вара захтеву да се остане веран самом себи, док је супрот
но од тога – оно што би било fake – праћење масовних
трендова.
2. У расном контексту, real је „црно”, док је fake заменљи
во са „белим”.

2 DJ Kool Herc. Introduction, in: Can’t Stop Won’t Stop: A History of the HipHop Generation, Chang, J. (2005), New York, NY: St. Martin’s Press, p. XII
Српско издање књиге, Не може да стане, неће да стане – једна историја
хип-хоп генерације (Red Box, 2009), преведено је у сарадњи са Зораном
Лојаницом.
3 McLeod, K. (1999) Authenticity Within Hip-Hop and Other Cultures Thre
atened with Assimilation, Journal of Communication, volume 49, issue 4,
Oxford, UK: Oxford University Press, pp. 134-150.
4 Исто, стр. 137.
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3. У политичко-економском контексту, real је исто што
и underground, док је комерцијално идентификовано као
fake.
4. У родно-сексуалном контексту, real значи „тврдо” (му
шко, мужевно), док је fake оно што је „мекано” (женско,
женскасто).
5. У контексту друштвене позиције, real одговара „ули
ци” – односно радничкој и нижој средњој класи у угро
женим урбаним језгрима која, у великим градовима САД,
углавном насељава обојена популација – док fake одгова
ра „предграђу”, односно резиденцијалним крајевима које
махом насељава (бела) друштвена елита.  
6. У контексту хип-хоп културе, real је old school, док је
fake оно што је mainstream.5
Меклиодово истраживање је пружило искуствену потврду
променљивости значења фразе keep it real у зависности од
контекста, као и потврду о значењској здружености термина
real и њему супротног термина fake. Уједно, оно је отворило
два питања: да ли термин real треба превести као „стварно”,
„реално” или „право”, и да ли термин fake – за који већи
на енглеско-српских речника, као одговарајући превод, нуди
термин „лажно” – треба схватити као лажно у смислу неи
стинитости, неискрености или у неком трећем смислу?
Што се тиче термина real, јасно је да га је немогуће преве
сти са „стварно”, јер то значи да би fake требало превести са
„нестварно”. Ниједан од речника на даје овакву препоруку,
нити би такав превод одговарао контексту. Јер, у том слу
чају, термин real спрам себе има антоним unreal, а не fake.
Поред тога, разлика real и fake – барем према мојим иску
ствима са њиховом употребом у енглеском – не подразумева
тзв. онтолошку разлику између ствари, односно тврђење да
је нешто стварно, а нешто друго – нестварно или, чак, не
постојеће.
Термин „реално” се такође показао као неад
 екватан превод,
јер се он, уз себи одговарајући супротан термин „нереално”,
у српском језику појављује, пре свега, у контексту говора о
изводљивости нечега, док се термини real и fake у енглеском
користе да опишу својства ствари, бића, говора итд.
На другој страни, метод елиминације је донео одређене ре
зултате и у покушајима превођења термина fake. Наиме,
уколико би термин fake био схваћен као лажно у смислу
„неистинитости”, потпуно умесно би било питање зашто на
5 Исто, стр. 139.
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енглеском језику већ није употребљен пар true/untrue, уме
сто real/fake? Исти случај је и са схватањем термина fake
као лажног у смислу „неискрености”, пошто и у том случају
постоји адекватнији пар термина на енглеском – sincere/in
sincere. Након елиминације алтернативних превода, термин
„право” се још више истакао као одговарајући превод тер
мина real, а термин „лажно” као превод термина fake, с тим
што је у случају „лажног” остао захтев за прецизирањем
смисла термина који би био другачији од „неистинитости”
и „неискрености”.
Анализирајући контексте у којима се најчешће јавља тер
мин fake, постало је јасно да се он првенствено употребљава
када нешто треба означити као лажно у смислу претварања,
опонашања, копирања, издавања за нешто друго од онога
што оно о чему је реч заиста јесте. Термин real се, у складу
с тим увидом, показао као ознака за нешто што је аутентич
но, изворно, аутохтоно, нешто што није копија нечег другог.
Захваљујући свим наведеним увидима, а затим и увиду у
употребу ових термина у локалној реп заједници, у прево
ду Ченгове књиге термин real је преведен са „право”, тер
мин fake са „лажно”, док је принцип keep it real преведен са
„буди прави”. Ипак, само решење још увек не нуди задово
љавајуће разумевање употребе термина „право” и „лажно”
на реп музику, на риме и на уметнике. Оно што ме, дакле,
првенствено занима је на основу чега се тврди да је нешто
„прави” реп и да ли се употреба термина „право” и „лажно”
на реп дела и уметнике може некако уредити тако да се из
бегну чести терминолошки неспоразуми?
Различити смислови real (односно „правог”), које Меклиод
наводи као открића свог истраживања, могу бити и сигурно
јесу део решења. Нема сумње да велики број људи у окви
ру хип-хоп заједнице процењује реп песме и уметнике на
основу тога да ли су ти уметници верни сопственим прин
ципима, да ли су довољно underground, „тврди”, old school,
да ли се обраћају „улици” и да ли доследно заступају њене
вредности... То, међутим, није довољно да би се окончало
ово разматрање, зато што је потребно размотрити и утеме
љеност, одрживост, јасност и применљивост различитих
принципа и схватања бивања „правим”.
Смислови „правог” које је Меклиод открио у свом истражи
вању очигледно сами по себи могу представљати – а многи
ће потврдити и да заиста представљају – извор неспоразума
у говору о хип-хоп култури односно, прецизније, у говору о
музици и извођачима. Многи чланови хип-хоп заједнице би,
једноставно, многе реп уметнике и дела назвали „правим”,
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иако ти уметници и дела, бар на први поглед, нису прави
у сваком од наведених значења „правог”. Постоји, на при
мер, значајан број уметника који су остварили комерцијални
успех, али и за које би мало ко у оквиру хип-хоп заједнице
рекао да нису прави. Постоји доста уметника који нису old
school (у било ком смислу), али које, опет, већина сматра
„правим” извођачима. Другим речима, уместо да се разма
тра јасност, утемељеност и применљивост сваког од сми
слова које Меклиод наводи, требало би кренути другим пу
тем: у сусрет анализи три схватања бивања „правим”, која
се међу припадницима регионалне реп заједнице – а и ши
ре – најчешће јављају у говору о реп музици, текстовима и
уметницима6.

Право је ако је истиннито и/или искрено
Значајан број припадника регионалне реп заједнице ће на
питање да ли неки уметник, албум или песма представља
„прави реп”, одговорити да нешто јесте прави реп уколико
је оно „истинито”, односно „искрено”. Оно што прво упада
у очи у вези са овим схватањем је да оно, заправо, садржи
два схватања која нису нужно повезана. Једноставно, нешто
може:
1) Бити истинито, а не бити искрено – могуће је да не
искрено тврдимо нешто истинито, тј. да верујемо да је
нешто лаж, али да то ипак тврдимо као истину и да оно,
противно нашем уверењу, заиста јесте истина.
2) Бити искрено, а не бити истинито – могуће је да ве
рујемо и тврдимо да је нешто истина, а да оно заправо то
није.
Ово схватање је, као и сваки од смислова „правог” које наво
ди McLeod, заправо вредносно – ако је нешто означено као
„право” у овом смислу, њему је приписана и (висока) вред
ност, док је оно што је „лажно” изразито ниске вредности,
или чак безвредно.
У оквиру овог схватања скривен је и један од суштинских
проблема тумачења репа још од његових најранијих дана:
унутар реп заједнице се овај проблем јавља у облику захтева

6 Иако се о принципу keep it real говори у читавој хип-хоп заједници –
дакле не само међу љубитељима и ствараоцима реп музике већ и међу
цртачима графита, затим међу тзв. би-бојс (bboys) и би-грлс (bgirls) као
и плесачима осталих уличних/хип-хоп плесова итд. – у другом делу овог
текста се усредсређујем искључиво на схватања „правог” у контексту
говора о реп музици, римама и уметницима, односно у оквиру реп, а не
шире хип-хоп заједнице.
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за утврђивањем уличног кредибилитета7 реп уметника који
у својим песмама тврде да чине опасна и несвакидашња де
ла. За овај захтев се претпоставља да су га реп уметницима,
историјски гледано, поставили људи који нису били успе
шни репери, али су у „стварном” животу заиста чинили од
ређена опасна и несвакидашња дела. На другој страни се и
јавност изван реп и хип-хоп заједнице занима за истинитост
реп рима, нарочито оних рима у којима се појављују агре
сивни и антисоцијални ставови8.
Чини се да ово тумачење „правог” – као истинитог и/или
искреног – на плану комуникације унутар реп заједнице до
носи више проблема него што их решава зато што претпо
ставља познавање приватног живота реп уметника, односно
аутора рима и композиција9. У случају доследне примене
оваквог схватања на процену реп уметника и песама, јасно
је и да би већину значајних уметника и песама требало про
гласити „лажнима” или би им, једноставно, требало одрећи
сваку вредност. На крају крајева, ово схватање је непримен
љиво на реп музику, односно на реп битове10 – бит, односно
инструментал тешко може бити „истинит” и / или „искрен”,
а познато је да се фраза „прави реп” користи и у говору о
инструменталима, па би успешна интерпретација термина
„прави”, примењеног на реп стваралаштво, требало да очу
ва и то значење.

Право је ако је уверљиво и/или веродостојно
Ово схватање би, у одређеном смислу, могло да се схвати
као ублажена верзија претходног. Многи припадници реп
заједнице ће једноставно рећи да није нужно да нечије риме
буду истините и/или искрене, све док су те риме уверљиве и
док, заједно са свим другим одликама реп уметника о којем
је реч – физички изглед, боја гласа, гардероба, понашање у
7 На енглеском street cred односно street credibility.
8 У последњих неколико година у САД и шире се, чак, као доказни ма
теријал против оптужених у судским процесима користе и њихове реп
риме. (University of California Television (Producer). Rap on Trial: Is it
a Crime to Rhyme? [Video file], November 15th 2018, January 8th 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=2fo4TIoXkNs)
9 Иако не толико често као у другим жанровима и у репу се дешава да
извођачи, као сопствено ауторско дело, изводе риме – чак и оне са изра
зито „личном” садржином – које нису сами написали. Традиција „духо
писаца” (енг. ghostwriter) у реп музици, односно постојање аутора који
пишу текстове за извођаче одричући се свог ауторства у корист извођа
ча, додатно компликује утврђивање „правих” реп рима према тумачењу
у којем се „право” у репу тумачи као истинито и/или искрено.
10 У регионалној реп заједници се за реп инструментале користи фонетски
транскрибовани англицизам „бит” (енг. beat).
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јавном животу и сл. – испостављају уједначену и доследну
слику, нешто чему се може веровати да је заиста то што
тврди да јесте.
Баш као претходно, и ово схватање је вредносно: говорећи
да је неко или нешто „право” у овом смислу, ми процењује
мо особу и њену музику, тврдећи заправо да је она, што се
нас тиче, уверљива у томе што ради. Прихватањем овог ста
новишта очигледно можемо бранити вредност већег броја
реп уметника и дела него што је то могуће у случају стано
вишта које „право” поистовећује са истинитим и/или искре
ним – другим речима, лакше је бити уверљив него истинит
и/или искрен. На другој страни, међутим, јасно је да тума
чећи нечију личност и риме на основу овог становишта до
лазимо у опасност да отпишемо неког уметника и његове
песме само на основу тога што не одговара нашој предста
ви, односно стереотипу о томе како би неко ко себе пред
ставља на одређени начин, требало да изгледа, да се пона
ша и звучи. То је још један проблем односа схватања „пра
вог” као „истинитог/искреног” и „правог” као „уверљивог/
веродостојног”. Могуће је да одређени реп уметници и њи
хова дела заиста јесу „истинити” и/или „искрени”, али да
припадницима реп заједнице не делују уверљиво, односно
веродостојно.
Наравно, ни ово становиште није применљиво на реп би
тове јер не само да није у духу језика већ је, једноставно,
тешко рећи да је бит „уверљив”, а не увести још неке одред
нице. Можемо рећи да је бит „довољно реп” да би био у реп
песми, односно да одговара нашој представи реп инстру
ментала али, као што ћемо видети, то се да одредити ја
сније и једноставније од онога што нам омогућава схватање
„правог” као уверљивог, односно веродостојног.

Право је ако је „hardcore”
Ова интерпретација „правог” у реп музици је, вероватно,
најмање позната и, самим тим, најмање прихваћена у реп
заједници од све три наведене, али је наводим зато што ве
рујем у то да решава већину проблема који прате претход
но описане интерпретације. Основна идеја у вези са овим
схватањем „правог” јесте утврдити шта је hardcore, односно
шта је тврдо језгро реп израза; шта је, наиме, оно што реп
музици и поет ици даје идентитет и чини их тиме што јесу, а
затим, у односу на то разумевање, одредити шта је „право” а
шта „лажно” у сваком појединачном случају.
Одређењем тврдог језгра реп израза већ сам се бавио раз
матрајући историјски развој овог термина у фељтону
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насловљеном „Кратак приказ развоја тврдокорног репа – од
старе школе до краја златног доба (1970–1990)”, који је обја
вљен 2009. године на Интернет страници Попбокс – web ма
газин за популарну културу11. Укратко, што се тиче поетског,
текстуалног дела репа, тврдо језгро реп израза, тј. оно што
издваја реп у односу на остале врсте популарне музике,
јесте тзв. „represent” став, односно тежња реп уметника
да се кроз риме представи – дефинише и афирмише своју
личност – као и да то представљање буде такво да репер њи
ме утврди своју изванредност и моћ и да их, ако је потребно,
одбрани у симболичкој борби са другима који претендују
на исти статус12. Ако бисмо, дакле, „право” тумачили као
hardcore – што је, између осталог, у складу и са претход
ном анализом употребе термина „право” и „лажно”13 – реп
11 Vukčević, P. Nemoj da ga izgubiš jer je keva, 21. maj 2009., 6. januar 2019.,
http://www.popboks.com/article/7390; Vukčević, P. I live it I see it, 25. maj.
2009., 6. januar  2019., http://www.popboks.com/article/7410; Vukčević, P.
Sirovo, 29. maj 2009., 6. januar 2019., http://www.popboks.com/article/7419
12 Основни поетски став током већег дела реп историје је, заправо, борбе
но-представљачки (енг. battle-represent) став – од класичног battle rap
стила, преко gangsta rap и horrocore стилова до тзв. mafioso rap стила – с
тим да се борбени (battle) елемент у детаљнијем разматрању испоста
вља као препрека развоју представљања до претпостављеног последњег
нивоа – „божанског”, односно нивоа апсолутности, од-решености (лат.
ab-solutio) од свих односа – како показује Питмен (Pittman), а нарочито
Бејли (Bailey) анализирајући риме значајних америчких репера и, међу
њима, риме које је објавио Зондо из сплитске групе Дјечаци, као и ри
ме које сам ја објавио под псеудонимом „Lou Benny“; Pittman, J. P. Y’all
Niggaz Better Recognize: Hip Hop’s Dialectical Struggle for Recognition,
in: Hip Hop & Philosophy: Rhyme 2 Reason, eds. Darby, D. and Shelby,
T. (2005), Chicago and La Salle, Illinois: Open Court, рp. 41-53; Bailey,
J. (2014) Philosophy and Hip-Hop: Ruminations on Postmodern Cultural
Form, New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 45-57. Узгред, овакво тума
чење тврдог језгра поетског дела репа, између осталог, најнепосредније
испоставља реп израз као интегрални део хип-хоп културе, пошто се
исти став показивања (енг. showing) и доказивања (енг. proving) налази у
основи bboy/bgirl културе као културе „борбеног” плеса у којем се тежи
личној афирмацији и остваривању надмоћи у односу на друге плесаче
сопственом вештином и стилом, затим у култури цртања графита где та
кође постоји потреба да се личним стилом оствари индивидуална доми
нација над другим цртачима итд.
13 Ово тумачење је, наиме, највише у складу са раније наведеном анализом
на основу које је прецизирано да се у превођењу термина „право” (real)
и „лажно“ (fake) трага за преводом у којем се „право” јавља не у смислу
истинитости или искрености већ у смислу аутентичности, изворности,
тј. као оно које није копија нечег другог, док се„лажно” не тумачи као не
истинито или неискрено већ као оно које се издаје за нешто друго, копи
ја, имитација, као оно које није „право” иако с њим дели одређена свој
ства на основу којих бисмо га можда грешком могли идентификовати
као „право”. Својства реп израза која припадају његовом тврдом језгру,
у том својеврсном есенцијалистичком тумачењу, управо представљају
то изворно, аутентично што се опонаша у случајевима не-hardcore, од
носно „не-правог“, односно „лажног” репа.
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стихове, строфе, песме и уметнике бисмо могли да означи
мо као „праве” искључиво на основу анализе текстова, од
носно на основу тога како себе представљају у својим ри
мама, занемарујући њихове остале биографске податке. Ово
схватање, узгред, није нужно вредносно, пошто то да је неко
„прави“ можемо – и, додао бих, треба – схватити као описну
одредницу којом се не одређује вредност уметника и њего
вог дела. Одређивање „правости” у овом смислу једностав
но захтева утврђивање тога да ли је став који се може из
двојити из рима у складу са оним што реп чини репом, што
репу даје идентитет у односу на друге врсте музике – дакле,
да ли неко репује са hardcore ставом, односно на изворни
реп начин. Тако бисмо за неку „праву” реп песму, риму или
уметника могли – што је, у неку руку, и здраворазумски при
хватљиво – сасвим легитимно рећи да нам се не свиђа и/или
да нема велику вредност, као што и за нешто што има појав
не, техничке одлике репа, али није „право” – односно није
hardcore – можемо рећи да је вредно14.
На другој страни, ако посматрамо историјски развој му
зичке подлоге у оквиру реп музике, лако можемо открити
шта је то што се сматра тврдим језгром музичког дела репа.
14 Иако се целокупно тумачење тврдог језгра реп поет ике које износим –
као и свако друго, наравно – може довести у питање, у прилог истом
бих, уз ставове у текстовима на које сам већ реферисао, као поткрепље
ње навео и то да се оно показује као легитимни део већег духовног кре
тања, прецизније тзв. историје развоја афроам
 еричке мушкости. Поред
тога што смо већ у истраживању Кембруа Меклиода видели да је јед
на од употреба термина real међу припадницима хип-хоп заједнице –
четврта, тзв. „родно-сексуална” – директно повезана са „мушкошћу”,
више радова уверљиво приказује реп, односно борбено-представљачку
(battle/represent) поет ику као развојни ступањ у оквиру ширег духовног
стремљења, тј. у оквиру традиције „кул позе” (cool pose) као специфич
ног начина држања до себе међу афроам
 еричким мушкарцима. Мотиви
попут емоционалне дистанцираности, говорничке вештине и оштроум
ности, физичке снаге, сексуалне моћи и стилизованог облачења и пона
шања се појављују као вредности афроам
 еричких мушких архетипова
badmana и trickstera још од времена пре укидања ропства у САД, а затим
и међу симболима афроам
 еричке мушкости у XX веку међу којима су
макрои Стегер Ли (Stagger Lee) и Ајсберг Слим (Iceberg Slim), јунаци
Blaxploitation филмова, Џејмс Браун (James Brown), Мухамед Али (Mu
hammad Ali) и многи други. Овим увидом се, наравно, не пориче да су у
стварању хип-хоп културе и реп музике у Бронксу и Њујорку током ‘70
– а, касније, и шире – поред афроам
 еричких мушкараца учествовале и
Афроам
 ериканке као и припадници и припаднице других етничких гру
па, већ се само тврди да су принципи, уверења и симболи историје афро
америчке мушкости, ипак, највише утицали на обликовање хип-хопа;
видети: Majors, R. and Billson, J. M. (1992) Cool Pose: The Dilemmas of
Black Manhood in America, New York, NY: Lexington Books; Coleman, K.
Power, Money and Sex(uality): The Black Masculine Paradigm in: LSU Doc
toral Dissertations (2005), р. 337. January 6th 2019 https://digitalcommons.
lsu.edu/gradschool_dissertations/337/).
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Наиме, од Кул Диџеј Херкове анализе реакција bboy екипа
на музику и открића вредности тзв. „брејкова” (енг. breaks)
– инструменталних деоница које музички доживљај своде
на основни, носећи грув (енг. groove), који је сиров, односно
„чист” у смислу да нема мелодијско-хармонијских разрада,
већ је потпуно одређен само својом покретачком енергијом –
реп музика је кроз све своје стилске развоје јасно одређена
управо сведеношћу на сиров грув.15
Дакле, од краја ’70 и диско фанк матрица до данашњих треп
битова, јасан је темељни принцип при стварању реп музи
ке – независно од грува инструментала, односно тога какав
ритмички осећај ствара и на какав плес наводи, независно
од његовог такта и темпа, независно од тога да ли је бит
направљен од семплованих деоница неке раније објавље
не музике, звукова уснимљених инструмената или од елек
тронски генерисаних звукова са ритам машина, синтисајзе
ра, компјутерских програма, он треба да буде сведен на грув
који „вози”, „тресе”, „удара” и слично.
И за битове би, по овом тумачењу „правог” као hardcore,
важило слично што и за риме, односно за поетско предста
вљање реп уметника. За неки реп инструментал бисмо, да
кле, рекли да је „прави” ако је урађен према критеријуму ко
ји дели већина реп поджанрова, односно локалних сцена и/
или школа, а то је да је сведен на сиров грув и његову покре
тачку енергију, односно да нема мелодијско-хармонијских
разрада које слушаоцима стварају било какве асоцијације и
емоције, а уз то и сужавају могућности вокалног доприно
са реп уметника. Наравно, ни у овом случају, као у случају
рима, није нужно реч о вредносном одређењу. „Право”, на
име, и овде можемо употребити само да опишемо музику,
тј. да кажемо да ли припада тврдом језгру реп израза, онога
што одређује реп на музичком и звучном плану, без тога да
тврдимо да је вредна самим тим што је називамо „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
урадимо много детаљније. Ово схватање нам, наиме, пружа
могућност да, примера ради, препознамо да ли је неко – што
је могуће и заиста се дешава – снимио „праве” (hardcore) ри
ме преко „не-правог” односно „лажног” бита, или обрнуто;
затим колико песама у оквиру албума (или током целокупне
15 Vukčević, P. Nemoj da ga izgubiš jer je keva, 21. maj 2009., 6. januar 2019.,
http://www.popboks.com/article/7390.
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каријере) неког уметника јесте у потпуности „право” и да,
на основу тога, одредимо – можда, чак, и процентуално – у
којој мери одређени уметник представља „прави” реп.
Било како било, верујем да ово тумачење „правог” припад
ницима реп и хип-хоп заједница, омогућава најјаснију, нај
утемељенију и најдоследнију употребу термина „право” на
реп музику, поезију и уметнике. То, наравно, не значи да је
било ко обавезан да на овај начин употребљава термин „пра
во” у говору о реп музици, а нарочито не значи да је овим
разматрањем решено општије питање смисла одређивања
критеријума „правог” репа и самог процењивања да ли је
нешто „прави” реп? Оно око чега се увек можемо сложити је
да, без обзира да ли је нешто „право”, постоје риме и музика
који изазивају нашу реакцију и да ће тога, врло вероватно,
бити и убудуће. Дакле, без обзира на то да ли је прави, реп
ће постојати... Или се, ипак, не може рећи да реп постоји ако
није прави?
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TRANSLATING THE TERM REAL 
AND ITS USE IN RAP MUSIC
Abstract
The primary goal of this paper is the solution of the problem of
translating the term real from English to Serbian when it is used in HipHop culture. The paper describes the roadmap of the process of finding
the adequate word in Serbian for the term ”real” – the term ”прави”. The
secondary goal of this paper is the improvement of the communication
among members of the Hip-Hop community by offering an argumented
recommendation for the use of the term ”real”/”прави” in Rap music.
The conditions for the usage of this term are given from both theoretical
and historical perspectives, as well as the argument for the advantages
of interpreting the term ”real”/”прави” as synonymous to the term
”hardcore” when used in reference to Rap music, lyrics and artists.
Key words: translation, Hip-Hop, real, ”прави”, Rap, hardcore
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НОВИ МУЗЕЈ ПРЕД 
СТАРИМ ДИЛЕМАМА
Сажетак: Појам нови музеј је у употребу ушао крајем 20. века,
праћен новом музеологијом, у којој су се критички испитивали те
мељи на којима је почивао традиционални музеј. У концепцији но
вог музеја његова предложена друштвено-политичка улога је му
зејске стручњаке ставила пред нове изазове, најпре програмском
променом фокуса са предмета на човека, а затим и увођењем по
сетиоца, конзумента музејског производа, у процес музеализаци
је, односно, креирања музејског садржаја. У раду представљамо
концепт новог музеја кроз призму његових темељних концепата,
а затим кроз призму појмова садржаних у ICOM-овој публикацији
Кључни појмови музеологије: музеј, музеалија, музеализација, ме
наџмент, музеалност, музеологија, музеографија. Иако се у овој
публикацији препознају критички тонови у заговарању ревизије
музеја, уочавамо и значајну уздржаност као одраз кризе инсти
туције музеја.
Кључне речи: музеј, музеалија, музеализација, музејски менаџ
мент, музеалност, музеологија, музеографија

Музеј је, као институција, током своје историје непрестано
пролазио кроз промене изазиване различитим друштвенополитичким факторима или концептуалним дилемама.1 Да
нас је суочен и са нужним преиспитивањем неопходности
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
ја и његовом музејском контексту. Стога, уколико разумемо
1 Рад је реализован на пројекту Модернизација западног Балкана, ОИ
177009, финансираном од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
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вековна гибања и престројавања премиса на којима почива
ова институција осетљива за промене општих друштвених
и технолошких трендова, појам нови музеј не би требало да
нам буде нов. Њега је, разуме се, пратила и нова филозофија
баштињења, музеализације, музеографије, нова филозофи
ја презентације и едиције, обједињене у новој музеологији.
Или је он пратио њих.2
Музеј какав познајемо данас је релативно млад феномен,
иако је као снажан чувар баштине, произвођач знања, или
израз богатства и укуса (појединца, друштва) стар готово
колико и наша цивилизација. Од самих зачетака га карак
терише научно-истраживачка улога, па чак и онда када се
истицао репрезентативношћу својих збирки, јер је музеј био
и остао идеја и место које човеку треба да помогне да што
потпуније разуме самог себе и свет у коме живи, без обзи
ра на то да ли се радило о компендијумима знања, односно
књигама које су у свом наслову носиле музеј, или о збир
кама различитих предмета, или, пак, о музејским институ
цијама. Значајна је чињеница да је историја музеја постала
привлачна истраживачка тема током последње четвртине
20. века, када се појавила идеја новог музеја и нове музе
ологије, његове теор ијски засноване пратиље.3 Појам нови
музеј је комплексан барем колико и појам нова музеологија
препуна антагонистичких тонова, настала као последица ре
акције на традиционалну музејску праксу за коју се тврди да
2 Starn, R. (2005) A Historian’s Brief Guid e to New Museum Studies, The
American Historical Review 110 (1), рр. 68-98; Marstine, J. ed. (2006) New
Museum Theory and Practice. An Introduction, Oxford: Blackwell Publis
hing Ltd; Gavrilović, Lj. (2011) Muzeji i granice moći, Beograd: Čigoja
štampa; Dalle Vacche, A. ed. (2012) Film, Art, New Media: Museum witho
ut Walls?, New York: Palgrave Macmillan; Kidd, J. (2014) Museums in the
New Mediascape. Transmedia, Participation, Ethics, Farnham – Burlington,
VT, Ashgate; Makdonald, Š. ur. (2014) Vodič kroz muzejske studije, Beograd:
Clio; Милосављевић-Аулт, А. (2014) Нова музеологија као чињеница са
времености, Култура бр. 144, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 11-37; Спасојевић, Б. (2014) Малро и Делош. Један разго
вор о музеју, Култура бр. 144, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 55-68; Мартиновић, Д. (2014) Сталне поставке у функцији
трансформисања музеја у Србији, Култура бр. 144, Београд, Завод за
проучавање културног развитка, стр. 69-93; Gray, C. (2015) The Politics
of Museums, Houndmills – New York: Palgrave Macmillan Ltd; Zhiljaev, A.
ed. (2015) Avant-Garde Museology, University of Minnesota Press – eflux,
Inc; Pollock, G. and Zemans, J. eds. (2007) Museums After Modernism. Stra
tegies of Engagement, Malden, MA: Blackwell.
3 Vergo, P. ed. (1989) The New Museology, London: Reaktion Books; Hoo
per-Greenhill, E. (1992) Museums and the Shaping of Knowledge, London:
Routledge; Witcomb, A. (2003) Re-Imagining the Museum. Beyond the Ma
usoleum, London: Routledge; Ambrose, T. and Pain e, C. (2006) Museum Ba
sics, London: Routledge, р. 8; Milosavlјević-Ault, нав. дело; Makdonald, Š.
нав. дело, стр. 461-545.
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је на умору, превазиђена, трома и недовољно ангажована у
савременом друштву коме је потребан музеј као место на /
у коме ће се огледати друштвене различитости, едуковати
најшири друштвени слојеви, добијати одговори на актуелне
друштвене проблеме, и слично. Ради се, свакако, о промени
парадигме: док се традиционалној музејској пракси заме
рало да је у центар пажње ставила фетишизован (музејски)
предмет, концепција новог музеја, нове музеологије и музе
ографије ставља у центар фокуса човека,4 истраживања се
одвијају око теме, за разлику од предоминантне усредсре
ђености на предмет у традиционалном музеју. А, теме се
тичу колективне меморије и савремених потреба заједнице.
Тиме се постиже да музеј буде користан у решавању пробле
ма садашњице – упућујући, на темељу историјског искуства
(које се, дакле, не одбацује, већ интегрише у стварност), на
могуће стратегије одговора на текућа питања (расне или
националне нетрпељивости, економске кризе, и слично).
Едукативна улога музеја у животу заједнице и појединца
никако није нова и сеже у далеку прошлост, и као јасан ис
каз је можемо пратити унатраг барем до 18. века,5 но према
концепту новог музеја, та улога није научна у ужем смислу
речи, већ је, сугерисали бисмо, уколио термин није прејак –
информативна. Осетљивост за неопходне промене у музеј
ској делатности су програмски дефинисане већ од 1946. го
дине, када је основан ICOM који је усклађивао своју дефи
ницију музеја са општедруштвеним токовима и трендовима,
незнатно или у значајнијој мери, зависно од прилика, али је
сама срж дефиниције увек присутна и актуелна, и одговара
концепту већине музејских институција (чланица Савета):
„Музеј је некомерцијална, стална установа у служби дру
штва и његовог развоја, отворена јавности, која сакупља,
чува, истражује, објављује и излаже материјална сведо
чанства о људима и њиховој околини ради проучавања,
образовања и естетског доживљаја. Наведена дефиници
ја музеја примењује се без обзира на природу управног
4 Ross, М. (2004) Interpreting the New Museology, Museum and Society 2
(2), рр. 84-103; Krivošejev, V. (2009) Muzeji, publika, marketing – stalne
muzejske postavke i Njegova Visost Posetilac, Valjevo: Narodni muzej Va
ljevo; Krivošejev, V. (2012) Muzeji, menadžment, turizam – ka savremenom
muzeju, od teorije do prakse, Valjevo: Narodni muzej Valjevo; Anderson, G.
ed. (2012) Reinventing the Museum: The Evolving Conversation on the Pa
radigm Shift, Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
5 Poulot, D. (1988) The Birth of Heritage: ‘le Moment Guiz ot’, Oxford Art
Journal 11 (2), рр. 40-56; Hooper-Greenhill, нав. дело; Milosavljević-Ault,
A. Muzejski predmet i njegova rečitost u pandechion-u renesansne i savre
mene muzejske prakse, u: Muzeologija, nova muzeologija i nauka o baštini,
priredila Milosavljević-Ault, A. (2013), Beograd: Centar za muzeologiju i
heritologiju Filozofskog fakulteta, str. 133-148.
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тела, територијалну и функционалну структуру или ори
јентацију збирки одређене установе. Уз установе које су
дефинисане као ’музеји’ ова дефиниција под музејима
подразумева следеће: природне, археолошке и етнограф
ске споменике и налазишта, као и историјске споменике
и налазишта музејског каракера који сакупљају, чувају и
објављују материјална сведочанства о људима и њихо
вој околини; установе које садрже збирке и излажу живе
примерке биљака и животиња, као што су ботанички и
зоолошки вртови, акваријуми и виваријуми; научне цен
тре и планетаријуме; конзерваторске заводе и изложбене
галерије у сталном саставу библиотека и архивских цен
тара; природне резервате; друге  установе за које извршни
савет, на основу консултација са Саветодавним комите
том, буде сматрао да имају неке или све карактеристике
музеја, или да помажу музејима и професионалним рад
ницима у музеолошком истраживању, образовању или
делатности.”6
Наравно, сама чињеница да се наведена дефиниција одно
си на чланице ICOM-а, имплицира постојање неких друга
чијих дефиниција, попут британске или америчке музејске
асоцијације. Наводимо их да бисмо потврдили тезу о проме
ни парадигме, те да се заговорници новог музеја (и нове му
зеологије) воде признатим различитостима у националним,
локалним, приликама.7 Дефиниција Британске асоцијације
музеја гласи: „Музеј је институција која сакупља, докумен
тује, чува, излаже и тумачи материјална сведочанства и ин
формације о њима ради јавног добра.”, праћена појашње
њем свих појмова садржаних у дефиницији: институција
– имплицира постојање формалне установе која има дуго
рочну сврху; сакупља – у себи сажима све облике аквизици
је; документује – наглашава неопходност бележења инфор
мација и сазнања о музеалији, као и њихово чување; чува
– означава све врсте физичког очувања музеалије: конзерва
цију, рестаурацију, као и физичку безбедност; излаже – овај
појам потврђује очекивање посетилаца да ће моћи да виде
барем репрезентативни избор предмета који се чувају у му
зејским збиркама; тумачи – односи се на различите области
делатности музеја од изложбе, образовања, истраживања
до публикације; материјално – појам који указује на фи
зичко, опипљиво постојање предмета (музеалија); сведо
чанство – појам који гарантује аутентичност материјалног;
6 ICOM-ов Кодекс професионалне етике, издање Музејског друштва
Србије, доступан на: http://www.mdsrbija.org/2016/wp-content/uplo
ads/2016/08/ICOM-ov-kodeks.pdf.
7 Ambrose, Т. and Pain e, C. (2006), нав. дело, стр. 7-8.
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информација – знање које спречава да се музејски предмет
схвати само као нека врста куриозитета; подразумева забе
лешке свих знања која се тичу историје предмета, начина
аквизиције и његовог места у музејској збирци, или свеу
купних односа у новоконтекстуализованој стварности (ње
гове употребе); ради јавног добра – имплицира отвореност;
одражава тренутни став да музеји служе друштву. Америч
ка асоцијација музеја је донела своју дефиницију музеја, по
којој је музеј непрофитна установа која не постоји првен
ствено зарад приређивања повремених изложби, изузета од
пореза, отворена за јавност и постоји ради јавног интереса,
са циљем да „чува и очува, изучава, тумачи, сакупља и из
лаже јавности зарад њене инструкције и ужитка предмете
и примерке од едукативне и културне вредности, укључу
јући уметничке, научне (живе или неживе), историјске и
технолошке.”8
Концепт новог музеја дугује најпре порасту броја музеја у
свету током друге половине 20. века и проширењу поља де
ловања музеја у доба глобализације и дигиталног окружења,
мултикултуралности, покрету за еманципацију и инклузију
домородачких заједница и маргинализованих група, про
менама у уметничким праксама које пред музеј непрестано
постављају нове захтеве за евалуац
 ију и презентацију, тен
денцијама на макрополитичком плану да се ревидира ин
ституционализована историја, све већем значају приватних
финансијских фондова, децентрализацији музејских слу
жби у развијеним земљама, питањима како, и да ли уопште,
локални и регионални музеји могу да допринесу побољша
њу услова живота, и слично. Све ово је музејске стручњаке
ставило пред нове изазове и преиспитивање традиционал
ног, европског, репрезентативног и научног модела. Одго
вор је требало да донесе нова музеологија, која је предста
вљала идеју о музеју који ће заиста бити у служби општег
друштвеног развоја као једном од најсавршенијих средстава
трансформације друштва, резултирајући тежњом да се у рад
установа заштите наслеђа уведе што већи број актера, са
жетом у концепцији интегралне баштине и њеном изданку
социомузеологији.9

8 Исто, стр. 8.
9 Hauenschild, A. (1988) Claims and Reality of New Museology, Case Stu
dies in Canada, the United States and Mexico, Ph. D. Dissertation. http://
museumstudies.si.edu/claims2000.htm(преузето 23. 04. 2014.), рp. 8-45;
Vergo, P. (1989), нав. дело; Assuncao dos Santos, Р. (2010), нав. дело; Ми
лосављевић-Аулт, А. (2014) Кустос или куратор за 21. век. Један поглед
полемичког тона, Крушевачки зборник 16, Крушевац, Народни музеј,
стр. 63-70; Makdonald, Š. нав. дело.
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Идеја о смрти музеја, његовој гвозденој завеси отвореној
само за коношере, о потрошености значења недостатних за
нове генерације, свакако, није нова. Припадници историј
ских авангарди, од футуриста до уметника руске авангарде,
су одбацили вредности западне грађанске културе видев
ши њихове одразе баш у музејским оквирима.10 У новије,
информатичко, доба дошло је до укидања статуса фетиша
првенствено уметничког предмета чију је комплексност
сада требало доводити у везу са ширим друштвеним кон
текстима.11 Музеј се мења(о) – упркос утиску тромости ко
ји одаје – у складу са друштвеним околностима и потреба
ма, са изазовима које је донело и оснивање антрополошких
музеја у земљама Трећег Света, у који су се мигољили из
традиционалних европских модела. За разлику од музеј
ских сведочанстава прошлости, овде су се поставила пита
ња презентације материјалних сведочанстава древних и још
увек живих култура,12 свакако комбинована са критиком му
зејског рада у случајевима излагања савремене уметности
која је довела у питање и свемоћ кустоса, доминацију ли
ковних уметности, естетско уживање као суштински крите
ријум вредности предмета, и апсолутну превласт предмета
над животом.13 Но, нови музеј није требало да представља
алтернативу установљеном поретку ствари већ додатак
који отвара нове димензије, уз очување научне димензије
музејског рада, објективност и уважавање документарне
вредности музејског предмета, чиме се избегава његова зло
употреба, на коју се указује у стриктном језику ICOM-овог
Кодекса. Знање је, напокон, крајњи производ музејског рада,
који се пласира и комуницира јавности било на музејској из
ложби, било у штампаној музејској публикацији.14
10 Zhilјaev, А. (2015), нав. дело, стр. 38-56.
11 Vergo, P. нав. дело, стр. 41-59; Milosavlјević-Ault А. Muzejski predmet i
njegova rečitost, Попадић, М. (2014) Исходи нове музеологије или како је
романописац постао музеолог, Култура бр. 144, Београд, Завод за проу
чавање културног развитка, стр. 128-143.
12 Hurt, D. (1978) Agricultural Museums: A New Frontier for the Social Scien
ces, The History Teacher II (3), рp. 367-375; Hauenschild, А. нав. дело, стр.
6-7; Lattanzi, V. (2008) ‘Teste parlanti’ e finzioni interpretative: etnografia,
audiovisivi, musei, La Ricerca Folklorica 57, рр. 93-99; Gimenez-Cassino,
E. (2010) Who am I? An Identity in Crisis. Identity in the New Museologies
and the Role of the Museum Professional, Cadernos de Sociomuseologia –
Sociomuseology III (37), рp. 25-41.
13 Tucker, M. (1978) The New Museum: A Forum for Dialogue, Controversy,
and Visual Provocation, Art Journal 37 (3), рр. 241-244; Smith, T. (2012)
Thinking Contemporary Curating, New York: Independent Curators Interna
tional (ICI).
14 Булатовић, Д. (2006) Музеологија и/као херменеутика. Гласник Народ
ног музеја Црне Горе 2, стр. 111-120; Milosavlјević-Ault А. Kustos ili
kurator za 21. vek.
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Нови музеј је дефинисан социјално релевантним циљевима
и основним принципима, и његов рад као едукативне ин
ституције је усмерен ка стварању свести популације о ње
ном идентитету, помажући јој да дефинише своју стварност.
Јер, музеј може да помогне да се замисли прошлост, али и
будућност, па и социјални проблеми уопште15 и да активно
учествује у процесу препознавања онога што чини саставни
део амбијента у коме се живи да би се остварило право на
сопствени локални и регионални идентититет.16 Дневнопо
литички аспект, рекли бисмо, деловања музеја у новој му
зејској пракси, јесте допринос формирању свести попула
ције о њеним суседима или региону уопште, па и не чуди
идеја да је музеј место које може и мора да буде огледало
питања која појединци и друштвене групе постављају сами
себи, и то чак не да би дали одговоре, већ да би открили и
дефинисали проблеме, указали на алтернативе и понудили
материјал и информације који им могу бити од користи у
том процесу.17 Отуд, улога новог музеја јесте да утиче на
интегрални развој једног региона и његове популације, што
је, узгред, појам који фигурира у документима које на увид
стручне јавности даје ICOM, али поново, чини нам се, у
кључу стриктно научно-образовне улоге музеја (оног про
светитељског заостатка). Подразумева се да наведена улога
оријентише нови музеј ка локалним условима и специфич
ним интересима и потребама локалне заједнице, и та окре
нутост локалној заједници је пред нови музеј поставила зах
тев за идентификацију потенцијалне публике, при чему је у
игру ушао и основни принцип нове музеологије: принцип
територијалности. Нови музеј се, идеално, односи на јасно
одређену територију и њену популацију, које су дефиниса
не културним и природним границама и у томе лежи његов
значај за локалну публику. А, да би се очувао експеримен
тални карактер и одржала највећа могућа отвореност за не
престано променљиву стварност, нови музеј треба да буде
динамичан и да тежи ниском степену институционализаци
је, те ни његова просторна и организациона структура нису
15 Hauenschild, A. нав. дело, стр. 8-15; Vergo, Р. нав. дело.
16 Maure, M-A. (1985) Identité, écologie, participation: Noveau x musées, no
uvelle muséologie, Musées 8 (1), р. 21; Autry, R. (2013) The Political eco
nomy of memory: the challenges of representing national conflict at ‘identitydriven’ museums. Theory and Society, 42 (1), рр. 57-80; Makdonald, Š. нав.
дело, стр. 225-318.
17 Shannan Peckham, R. (2003) Rethinking Heritage: Cultures and Politics in
Europe, London: I.B. Tauris Publishers; Smith, L. (2006) Uses of Heritage.
London: Routledge; Gavrilović Lj, nav. delo; O’Neill, P. (2012) The Cultu
re of Curating and the Curating of Culture(s), Cambridge, MA; Scott, C.
ed. (2013) Museums and Public Value. Creating Sustainable Futures, Surrey,
England – Burlington, VT: Ashgate Publ. Ltd.

263

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ
фиксиране.18 Нижи степен традиционалне институционал
не организације новог музеја одразио се и на децентрали
зовану просторну структуру, за разлику од традиционалног
музеја у коме су активности ограничене зидовима музеј
ског здања: потребно је изаћи у амбијенте који не одгова
рају музејским условима, дакле проширити музеј кроз целу
једну географску област, организовати излете у немузејске
амбијенте, приређивати изложбе за запостављану и марги
нализовану публику, улазити у породичне домове, болнице,
фабрике, и слично. Услед тог просторног разграњавања и
подељености, о новом музеју се говори и као о фрагменти
раном музеју.19 У овоме, наравно, препознајемо опасност од
идеализације (па и изолације) локалног, с једне стране, а са
друге неопходност да се укаже и на то да је од круцијалног
значаја локални амбијент баш кроз музејску, баштинарску,
праксу повезати са ширим националним, регионалним и
интернационалним окружењем, чиме тај локални амбијент
потврђује своје јединствено место у глобалном амбијенту,
и прошлости и у садашњости.20 Кључни елемент у структу
ри и организацији новог музеја представља понуда активне
улоге становништва у његовом обликовању и деловању, уче
шће које се заснива на знању и животној енергији попула
ције, њеном колективном памћењу.21 Уместо контемплације
и интелектуалног задовољства, у тој динамичној структури,
наступа ангажовање посетиоца који на овај начин постаје
саставни део новог музеја уместо да буде само гост; он по
стаје доносилац одлуке, учесник у процесу, музеограф и по
средник у преношењу поруке.22 Нови музеј, дакле, у идеал
ном случају, има организациону структуру која је окренута
највећој могућој инклузији, односно заједници која активно
учествује у концепцији, планирању и продукцији музејских
изложби. У кустоском раду, односно тумачењу и презента
цији прошлости, огледају се професионалци и познаваоци
различитих научних и друштвених сфера којима су се отво
рила – а отварају се још увек са све више жара – врата му
зеја и различитих историјских амбијената, у које они уносе
18 Ross, M. нав. дело, стр. 84-103.
19 Carr, D. (2006) A Place Not a Place: Reflection and Possibility in Museums
and Libraries, Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
20 Hauenschild, А. нав. дело, стр. 9-10, 75-78.
21 Rivard, R. (1984) Redéfinir la Muséologie, Continuité 23, рр. 19-22; Мило
сављевић-Аулт, А. Нова музеологија као чињеница савремености.
22 Lavine, S. ed. (1991) Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Mu
seum Display, Washington, DC: Smithsonian Institution Press; Милосавље
вић-Аулт, А. нав. дело; Кисић, В. (2014) Стваралац, саучесник, крити
чар, конзумент, Култура бр. 144, Београд: Завод за проучавање култур
ног развитка, стр. 106-127.
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нова, животнија и стварнија, чини се, тумачења и доживљаје
прошлости и садашњости, памфлетски удаљени од вештач
ке стварности традиционалног музеја.
Оно што је заиста ново у концепцији новог музеја, у односу
на стари, био је концепт континуалне едукације, која се ве
ликим делом, заузврат, неспорно базира на концепту, поме
нуте, колективне меморије чиме се препознају, сакупљају и
чувају она материјална добра која поседују информацијску и
комуникацијску вредност у односу на колектив. Само пред
мети који имају значење за колективну меморију се сматра
ју делом наслеђа, њихово препознавање више није задатак
научника, као у традиционалном музеју, већ становништва
чије сећање детерминише наслеђе које треба чувати.23 Упра
во овде пада концепција и новог музеја као отвореног систе
ма и нове музеологије као филозофије баштињења уопште,
јер, прадоксално, затвара, ако тако смемо да се изразимо,
обим могућег наслеђа ког се нека заједница сећа; или се не
мора сећати, као у случајевима елиминације читавих култу
ра, етничких заједница, и слично, при чему се може јавити
идеолошка, интересна, матрица по којој се сећање брише у
складу са оним што заједница жели да памти (поменимо, на
пример, рушење споменичког наслеђа од стране припадни
ка Исламске Државе у актуелним верским ратовима).24 Та
опасност од затирања сећања, упозоримо, није препозната у
утопији новог музеја, који је настао из нужде да се очува на
слеђе малих заједница које су искушавале губљење иденти
тета у миграцијама, заборављање језика, промене обичаја,
у потребама наметнутим у потрошачком друштву. Наравно,
овај утопијски пројекат није заживео у својој пуној чистоти,
али је послужио као покретачка снага и инспирација за но
ве моделе музејске делатности и нове идеје и принципе на
којима дела савремени музеј као институција.25
Нове идеје и нови принципи савремене музеологије пред
стављени су у публикацији ICOM-а под насловом Кључни
појмови музеологије (Key Concepts of Museology), коју су
уредили Андре Девале (André Desvallées) и Франсоа Ма
рес (François Mair esse), у форми речника основних термина
интерпретираних у складу са тенденцијама нове музеоло
гије, преиспитивања неопходности (исплативости) посто
јања музеја као институције и ревалоризације његове улоге
увођењем термина теорије менаџмента, којом се утврђује

23 Милосављевић-Аулт, А.  нав. дело.
24 Makdonald, Š. нав. дело, стр. 290-318.
25 Ross, М. нав. дело, стр. 87-99.
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његова културна вредност и самоодрживост.26 Овај доку
мент је настао са свешћу да су се улога, развој и управљање
музејима знатно променили и да су садржаји и природа му
зејских изложби, у складу са принципима нове музеологије,
усмерени ка посетиоцу, да се многим музејима данас упра
вља по моделу корпоративног менаџмента, али и са свешћу
о томе да су још увек неразјашњена питања значаја музеја
за друштво и његове грађане и да се у савременом друштву
осећа изванредна потреба да се у дефинисање филозофских
основа музејског рада укључи најшира могућа, на првом ме
сту, стручна и научна, јавност. Основним теоријским прет
поставкама музеологије као науке се у овој публикацији
пришло са интегралног и плуралистичког становишта које
имплицира концептуална вишезначност и богатство сваког
од изабраних појмова понаособ, ма колико да су они „древ
ни” и наизглед, кроз своју историју, много пута дефиниса
ни. Већ смо приметили скроман број од 21 појма, колико је
обрађено у овом речнику.27 Циљ аутора је био да представе
најшири могући поглед на света музеја, предлажући преи
спитивање музејског рада у најширем могућем смислу, даље
од традиционалног музеја. И то баш оног музеја у служби
друштва и његовог развоја, како стоји у дефиницији коју је
давних дана, како смо горе навели, 1974. године, дао ICOM,
и у коју се могу упаковати, а да им притом не буде претесно,
сви остали појмови музеологије и музеографије, теорије и
праксе.
Пробаћемо да представимо дефиницију новог музеја из ви
зуре, већ наговештене, логике коју следи појмовник Кључни
појмови музеологије, обраћајући се и њему сродним појмо
вима, класификованим под словима М и О; под словом М се,
редом, налазе појмови: менаџмент, медијација, музеално,
музеализација, музеографија (музејска пракса), музеологи
ја, музеј. Појам музеалија је сврстан под словом О: објект
или предмет. Занимљиво је, са становишта, горепоменуте,
промене парадигме, односно концентрације не на инсти
туцију музеја која је носећи, темељни, чинилац сваког го
вора о музеологији и музеографији (без музеја не би било
ни њих), већ на све друге аспекте музејске делатности чији
се број, или тумачења, непрестано мењају, умножавају, за
висно од социјалних, културних, економских, политичких,
или других прилика које рађају тренутне променљиве окол
ности и агенде. Колико се, заправо, када се изађе из појма
26 Desvallées, A. and Mair esse, F. еds. (2009) Key Concepts of Museology, Pa
ris: ICOM; Scott, С. нав. дело; Милосављевић-Аулт, А. Нова музеологија
као чињеница савремености.
27 Милосављевић-Аулт, А. нав. дело.
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нове музеологије, појам музеја и њему прирођени појмови
које овде желимо да представимо, тумаче у терминима но
ве филозофије баштињења и презентације? Видећемо да се
аутори у тексту који се држи институционалног амбијента
не удаљавају од готово неутралне позиције, показујући за
видну уздржаност од памфлетског језика гласноговорника
нове музеологије.28

Менаџмент
Музејски менаџмент29 се данас дефинише као делатност
која обезбеђује рад музејске администрације, али и све оне
активности које нису директно повезане са специфичним
пољем музејског рада (попут заштите и очувања, научног
истраживања и комуникације). У суштини, музејски менаџ
мент обухвата задатке који се тичу финансијских и правних
обавеза, безбедности и одржавања (просторија), управљања
људством и маркетинга, као и стратешког и општег плани
рања музејских активности.30 Оно што Девале и Марес при
мећују јесте да начин управљања у појединачним музејима
одражава њихову концепцију, нарочито у погледу њиховог
служења јавности. Администрација, подсећају аутори, тер
мин је који се, у историјском смислу, није односио само на
наведене активности, већ на целокупну делатност једног
музеја. Заиста, ретко узимамо у обзир чињеницу да је појам
менаџмента у музеју у употреби већ у 19. веку, и да се везује
за његову јавност. Наиме, у свом трактату о музеологији из
1895. године под насловом Принципи музејске администра
ције (The Principles of Museum Administration), Џорџ Браун
Гуди (George Brown Goode), је изнео аспекте свакодневних
музејских активности који се тичу проучавања и излагања
збирки и менаџмента имајући у виду и целокупну визију
музеја и његову интеграцију у друштво. Своју књигу он за
почиње дефиницијом музеја: „Музеј је институција за чува
ње оних предмета који најбоље илуструју природне појаве и
човекова остварења, и за њихово коришћење ради стицања
нових сазнања, и ради неговања културе и просветљење љу
ди.”31 Он, такође, јасно поставља границе музејског рада и
упозорава да је посебна функција музеја да чува и користи
предмете из природе и човекове производе (уметничка дела
и технолошка достигнућа), а да је функција библиотеке да
28 Исто.
29 Desvallées, А. and Mair esse F. нав. дело, стр. 45-46.
30 Boylan, P. ed. (1992) Museums 2000. Politics, People, Professionals and
Profit, London: Routledge.
31 Brown Goode, G. (1895) The Principles of Museum Administration, York:
Coultas & Volans Exchange Printing, р. 3.
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чува забелешке човекове мисли, функција ученог друштва
да расправља о чињеницама и теоријама, а школе да обра
зује, као и да се делатности свих ових институција сусре
ћу у пословима очувања и ширења знања.32 Девале и Марес
исказују свест о бирократским конотацијама имплицираног
термина администрација који се најчешће односи на неефи
касност јавних служби, и указују на то да је савремено зала
гање за тржишну економију довело до све чешће употребе
појма менаџмент, који се користи у организацијама срачуна
тим на стицање профита. Увођење концепата тржишта и му
зејског маркетинга довело је до развоја стратегија и апарата
прилагођених потребама музеја, по узору на пословно окру
жење (дефинисање стратегије, фокусирање на публику, ме
наџмент ресурса, и слично) и у великој мери је променило
саме музеје, мада је често у сукобу са традиционалним на
чинима њиховог функционисања. Резултат је, свакако, био
развој нових облика финансирања, попут рентирања музеј
ског простора, све већег броја музејских продавница, орга
низовања блокбастер изложби, и слично. Но, специфичност
музејског менаџмента, подсећају аутори, потиче из логике
давања путем донација предмета и новца, волонтирања,
оснивања удружења пријатеља музеја који доприносе сво
јим ресурсима. Занимљиво је да су све ове, заиста помоћне,
активности добиле на снази, често на уштрб осталих актив
ности и задатака музејског рада који, напокон, оправдавају
постојање музеја као институције.33

Музеално / музеалност
Овај комплексни појам, који означава поље музеалног, не
односи се само, како то наводе Девале и Марес,34 на ствара
ње, развој и рад једне музејске институције, већ и на разми
шљања о њеном пореклу, темељима и проблемима. Дакле,
на све аспекте музејског деловања. У овом појмовнику, ау
тори истичу, музеално које имају на уму карактерише један
специфичан приступ који установљава известан поглед на
стварност у односу на свет наслеђа, па тако га доводе у везу
са музеологијом, која би, по њима, могла да се дефинише
као сва настојања да се мисли о пољу музеалног, или као
етика и филозофија музеалности.35 Музеалност, знамо то
као стручњаци, представља специфичан однос према ствар
ности што је смешта, указују аутори овог појмовника, на
позицију тик уз политику и на раван друштвеног живота,
32 Исто, стр. 4.
33 Makdonald, Š. нав. дело, стр. 554-602.
34 Desvallées, А. and Mair esse, F. нав. дело, стр. 48-50.
35 Исто, стр. 49.
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религије, економије, и тако даље. То је због тога што сваки
пример / предмет представља сферу или оригинално поље у
коме ће се постављати питања на која одговоре дају појмо
ви, па се сваки феномен може наћи у мултидимензионалној
равни у којој се среће неколико нивоа значења, питања или
одговора. Ова позиција музеалног као теоријског референт
ног поља отвара многе нове могућности за размишљање, јер
и музеј (институција) може да се види као илустрација или
пример музеалног. Уколико ово прихватимо, за тренутак, ка
ко нам нуде Девале и Марес, можемо доћи до кривог, по на
шем мишљењу, закључка да нису музеји они који су родили
музеологију, већ музеологија музеје. То нам омогућава да
разумемо да су искуства која се разликују од оних уобичаје
них која имамо у сусрету са музејима (збирке, зграда, инсти
туција) део једног истог проблема, и да у (класичне) музеје
лако убројимо и екомузеје, музеје без колекција, веб музеје,
и слично. Специфичност поља музеалног, другим речима,
која га чини посебним, почива у два аспекта, по овим ауто
рима: 1. у чулности, која разликује музејско од текстуалног,
библиотечког које нуди документа у виду списа (сетимо се
Браун Гудија и његове клаисфикације установа), који импли
цирању познавање језика и писма. Чулни доживљај, сусрет
са предметима, артефактима, довољан је извор информација
које могу да приме све врсте популације, без обзира на обра
зовање, порекло, интересовања, и слично, и у 2. у маргина
лизацији стварности јер музеј себе „чини посебним у исто
време се одвајајући од стварности”.36 Музеалност служи
да теоријски испита начин на који једна институција ства
ра, путем издвајања из стварности и деконтекстуализације,
заправо, претварајући у слике, простор за једну чулно опа
жљиву поставку, изложбу на маргинама стварности. Ово је
имагинарни простор, симболичан, али не неопходно недо
дирив, и представља пројекцију, тумачење, објашњење све
та који нас окружује,37 и у том смислу, по Девалеу и Маресу,
музеално представља маргинализацију стварности. И, ето,
парадокса: није ли тежња музеалног, заправо, да стварност
стави у фокус, уколико узмемо да је специфичан однос пре
ма стварности ставља на ниво стварности саме, или уколико
се сетимо предмета, физичког носиоца информација?

36 Исто, стр. 50.
37 Fuko, M. (2005) Druga mesta, u: Mišel Fuko: 1926-1984, Hrestomatija,
Novi Sad, Vojvođanska sociološka asocijacija, str. 29-36.
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Музеализација
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 (херитагисатион),
за који сматрају да представља бољи опис овог принципа,
који се суштински ослања на идеју о очувању неког пред
мета или места, али не покрива цео процес музеализације.
Ово се мора имати у виду, приметимо, јер, заиста, процес
музеализације, уколико га схватимо у традиционалном сми
слу речи, односи се на покретна културна добра, те проши
рење појма музеализације на непокретну баштину доноси
нове дилеме. Даље, аутори дају и неологизам музеификаци
ја (museumification), који преводи пежоративну идеју о пе
трификацији или мумификацији неког живог простора, која
може да буде резултат процеса музализације, а која се среће
у бројним критичким освртима на „музеализацију света”.
Са стриктно музеолошког становишта, музелизација је на
стојање да се нешто издвоји, физички или концептуално, из
свог природног или културног окружења и да му се да музеј
ски статус претварањем тог нечег у музеалију, или музејски
предмет, што ће рећи, његовим увођењем у поље музеалног.
Музеализација је крајњи корак у заштити предмета, проце
сом селекције, формалним ишчитавањем и бележењем свих
нивоа његових значења, променом контекста, чиме се мења
и статус тог предмета, када предмет, музеалија, постаје и ма
теријално и нематеријално сведочанство о човеку и његовом
окружењу, извор за проучавање и презентацију, стичући на
тај начин једну специфичну културну стварност. Музеализа
ција почиње фазом препознавања и издвајања, када предме
ти бивају издвојени из свог оригиналног контекста да би се
проучавали као документи, аутентична сведочанства, ствар
ности којој су некада припадали. Ово преношење из при
марног контекста, истина је, неизбежно собом носи и губи
так неких есенцијалних информација, те отуд оно предста
вља почетну форму супституције стварности о којој сведо
чи, како нам објашњавају Девале и Марес, јер та комплексна
супституција или модел стварности подразумева одређену
вредност која документује стварност али никако није сама
стварност. Процес музеализације подразумева, да се под
сетимо: очување (селекцију, аквизицију, менаџмент колек
ција, техничку заштиту), истраживање (и каталогизацију),
и комуникацију (изложбу, штампану публикацију), и актив
ности које се тичу већ постојећих музеалија. Предмет који
38	 Исто, стр. 50-52.
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носи информацију или документ-предмет, који је једном му
зеализован, инкорпориран је у саму срж научне активности
у музејима, још од ренесансе. Сврха ове активности је да
истражи стварност помоћу чулне перцепције, експеримента
и студије њених саставних делова. Ова научна перспектива
условљава објективну и непрестану студију онога што је са
држано у једном предмету, даље од ауре која скрива његово
значење.39 Чин музеализације, слажемо се, удаљава музеј од
неправедно му додељеног статуса храма, претварајући га у
једну врсту истраживачке лабораторије.

Музеографија
Термин, старији од појма музеологија, музеографија се први
пут појавио у 18. веку, у Никелиусовој Музеографији (Neik el
C.F., 1727. Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff
und nützlicher Anlegung der Museorum, oder Raritäten-Kam
mern, Leipzig under Bresslau: Bey Michael Hubert) и Девале и
Марес су препознали његова специфична значења: 1. музео
графија је појам који се односи на практичан или примењен
аспект музеологије, технике које су развијане тако да испу
њавају све музејске задатке, поготово оне које се односе на
планирање и прилагођавање простора, конзервације, рестау
рације, безбедности и излагања; 2. употреба термина музео
графија често означава вештину, технике, излагања. Аутори
нас обавештавају да је у оптицају и нови термин експогра
фија (дизајн изложбе), који се односи на излагање и у музе
јима и ван њих.40 Уопштено говорећи, оно што ми називамо
музеографским програмом покрива дефиницију садржаја
изложбе и њене захтеве, као и функционалне везе између
изложбених и осталих простора музеја. Ова дефиниција не
значи да се музеографија дефинише само оним што види
посетилац музеја. Музеографи (музејски дизајнери, дизај
нери изложби), попут осталих музејских посленика, узима
ју у обзир научни програм и менаџмент колекција, и имају
за циљ да прикажу оне предмете које је одабрао кустос, на
одговарајући начин. Они морају да познају методе конзер
вације, али и музејске документације. Они стварају сцена
рио за садржај и предлажу ону форму језика која укључује
и додатне медије да би се помогло његово разумевање. Они
се баве потребама публике и користе методе комуникаци
је који највише одговарају за саопштавање поруке изложбе.
Њихова улога је често улога вође пројека, када они врше
39 Pearce, S. ed. (1990) Objects of Knowledge, London: The Athlone Press;
Pearce, S. ed. (1994) Interpreting Objects and Collections, London – New
York: Routledge.
40 Desvallées, А. and Mair esse, F. нав. дело, стр. 52-53.
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координацију свих специјалиста из науке и технике који
раде у музеју. Занимљиво је да аутори наводе да се, уз ову
функцију музеографа, стварају и посебне дужности ради
испуњавања свих задатака у организацији изложби: менаџ
мент уметничких дела или предмета је препуштен докумен
таристима, некустосима (упадљиви недостатак приручника
из кога црпимо савремене музејске перспективе јесте недо
статак појма кустос),41 шеф обезбеђења је задужен за без
бедност, конзерватор се бави превентивном конзервацијом,
па и рестаурацијом. Музеографија се разликује од сценогра
фије која се односи на технике које су потребне за инстала
цију и опремање изложбених простора. Сви ови аспекти чи
не музеографе посредницима између кустоса (магловитих
задужења, приметимо), архитекте и јавности; 3. музеогра
фија се често користи за описивање садржаја музеја, мада је
у овом значењу Девале и Марес приписују 19. веку и старим
школама музеологије. Као што је библиографија једна од
фундаменталних фаза у научном истраживању, музеографи
ја треба да олакша потрагу за документарним изворима који
се тичу неког предмета да би се развила њихова систематска
студија.

Музеологија
Етимолошки, музеологија је студија принципа на којима
почива идеја музеја, не студија музејске праксе,42 иако се,
као термин, користи за све што има везе са музејима и њи
ховом функцијом селекције, аквизиције, студије, чувања, и
презентације музеалија. Но, у неким случајевима се одно
си на музејске студије, у својству примењене науке, науке
о музеју, те музеологија проучава његову историју, улогу у
друштву, специфичне форме истраживања и чувања, орга
низацију и функционисање, архитектуру, његову типологи
ју, и тако даље.43 Такође, после Другог светског рата, му
зеологија је постепено постајала самостално поље научног
истраживања и истраживања стварности, те је убрзо почела
да проучава специфичан однос између човека и стварности;
музеји су постали само једна од његових могућих манифе
стација. Музеологија је (Девале и Марес не заборављају
Збињека Странског), независна научна дисциплина која има
за циљ да истражи и представи специфичан однос човека
према стварности, који се исказивао у различитим форма
ма музеја током историје, а има јасну везу са мнемоничким
и документаристичким, доприносећи разумевању човека
41 Милосављевић-Аулт, А. Кустос или куратор за 21. век.
42 Desvallées, А. and Mair esse, F. нав. дело, стр. 53-56.
43 Исто, стр. 54.
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и друштва. Иако се управо наведени приступ музеологији
често подвргава критици, он је речит и препун импликаци
ја. Тако се, подсећају аутори, музеологија може дефиниса
ти као наука која проучава специфичан однос човека према
стварности, која се садржи од сврховитог и систематског
сакупљања и чувања изабраних неживих, материјалних, по
кретних и већином тродимензионалних предмета који до
кументују развој природе и друштва. Ово поређење музе
ологије са науком је постепено напуштано, јер ни предмет
студије, ни методологија музеологије заиста не одговарају
епистемолошким критеријумима посебних наука. Но, ова
дефиниција, по нама, има смисла и данас, иако се чини да
својом ригидношћу херметизује музејску делатност уопште.
Не би се смело, по нашем, мишљењу, напустити становиште
и неопходност да музејски стручњаци долазе из основних
научних дисциплина, упознајући се, као специјалисти, са
специфичностима музејског амбијента. Искуство нас учи да
је профанизација музејског сетинга довела и до банализаци
је значаја музејског рада, често доводила у опасност музеа
лије као изворне документе неке прошле стварности, уводе
ћи дневнополитичке или личне интересе. Нова музеологија
је знатно утицала на схватање традиционалне музеологије
(већ од 1980-их) када се почела наглашавати друштвена уло
га музеја и нове могућности комуникације и публикације,
нарочито окретати новим типовима музеја (екомузејима,
научним центрима, у којима се користи локално наслеђе са
циљем промоције локалног развоја), као критике социјал
не и политичке улоге музеја.44 Девале и Марес наводе још
једну дефиницију музеологије за коју верују да наткриљује
све старије јер у обзир узима све нове праксе и проблеме
музејског рада. Ови аутори предлажу један заједнички име
нитељ – специфичан однос између човека и стварности која
се изражава документацијом онога што је стварно и што се
може разумети кроз директан чулни контакт. Ова дефини
ција не одбацује а приори ниједну форму музеја, укључу
јући и најстарије и најновије (попут сајбер музеја), јер њен
је домен слободан за све експерименте у пољу музеалног,
нити је ограничена на људе који себе називају музеолози
ма. Али, шта ћемо, ипак, са виртуелним музејем, са онима
без музеалија? Или ћемо ширити домен музеологије и по
сваку цену избећи физички, конкретан, стваран предмет /

44 Davis, P. (1999) Ecomuseums: A Sense of Place. Leicester University Press;
Милосављевић-Аулт, А. Нова музеологија као чињеница стварности;
Менш, ван П. (2015) Ка методологији музеологије, Београд: Музеј науке
и технике.
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носилац информација?45 У музеологији се могу препозна
ти две струје: 1. заговорници основних функција као специ
фичног поља музеологије: документација, сакупљање, изла
гање и чување, истраживање, комуникација; 2. заговорници
њеног тумачења у односу на науке са којима се преклапа у
свом методу, те је, имајући ово у виду, Бернар Делош пред
ложио да се музеологија, у својој интердисциплинарној и
мултидисциплинарној комплексности, разуме као филозо
фија музеалног, која има задатак да служи као метатеорија
науке о интуитивној конкретној документацији, и да обезбе
ди регулаторну етику свих институција које су одоговорне
за менаџмент те њене конкретне документарне функције.46

Музеј
Термин музеј може да означава било институцију или уста
нову или место коме је дат задатак [sic!] да сакупља, проу
чава и излаже материјална сведочанства о човеку и његовој
околини.47 Форма и функције музеја су се знатно мењале то
ком векова, а њихови садржаји су били различити колико и
њихова мисија, форме деловања и модели управљања. Ауто
ри примећују да је у већини земаља на снази дефиниција му
зеја формулисана у правним актима, с једне, и у статутима
националних организација, с друге стране. У професионал
ним круговима се још увек уважава ICOM-ова, горенаведе
на, дефиниција да је музеј некомерцијална, стална установа
у служби друштва и његовог развоја, отворена јавности, која
сакупља, чува, истражује, објављује и излаже материјално и
нематеријално наслеђе људи и њихове околине ради проу
чавања, образовања и естетског доживљаја. Ова дефиниција
се разликује од претходне, из 1974. године, у којој се ни
је помињало нематеријално наслеђе и у којој је значајнији
простор био дат научно-истраживачком раду. Али музеј, по
нама, ипак, не сме да изгуби ту своју функцију, произвођења
знања на темељу изучавања физичких предмета, докумена
та, сведочанстава неке стварности, оних тродимензионал
них, који се налазе у, доленаведеној, дефиницији музејској
предмета, као места сећања48 што имплицира институције,
места и територије, искуства, и слично. Из ове перспективе,
45 Carr D. нав. дело; Деспотовић, Ј. (2006) Сајбер култура – виртуелни му
зеј, Годишњак града Београда 53, стр. 399-407; Ćirić, I. (2010) Baština
u “Microsoft” muzeju – kako je internet preuzeo ulogu muzeja: prva velika
seoba znanja, Etno-antropološke sveske 15, str. 55-64; Daverio, P. (2011) Il
museo immaginato, Milano: RCS LIbri Spa; Dalle Vacche, А. нав. дело.
46 Deloš, B. (2001) Imaginarni muzej, Beograd: Clio; Спасојевић, Б. нав.
дело.
47 Desvallées, А. and Mair esse, F. нав. дело, стр. 56-60.
48 Менш, П. нав. дело.
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подсећају аутори, која превазилази ограничену природу тра
диционалног музеја, он се дефинише и као средство које је
човек створио ради архивирања (похрањивања), разумева
ња (проучавања) и преношења (комуникације знања). Или,
попут Делошове дефиниције, коју уводе аутори (а која је,
слободни смо додати, у великој мери оснажена Малроовим
хуманизмом) музеји могу бити специфичне институције ко
је могу да добију институционално обличје, али чији циљ
јесте да обезбеде смештање и преношење културе која се
разуме као корпус аквизиција које од бића, које је по генет
ским карактеристикама хумано, чини човеком! То да музеј
може, али не мора, да добије – традиционално – институци
онално обличје, уводи могућност настанка и виртуелног му
зеја49 и екомузеја као институције која, са циљем да допри
несе развоју неке заједнице, комбинује чување, излагање и
објашњење50 културног и природног наслеђа које припада
тој заједници. Екомузеј, појам који су 1971. године увели
Жорж Анри Ривијер (Georges Henri Rivière) и Иг д’Варен
(Hugues de Varine) представља живи и делотворни амби
јент на некој територији и његово истраживање у целини,
заправо холистички приступ интерпретацији наслеђа.51 На
равно, он подразумева оно у новој музеологији наглашено
учешће заједнице у креирању садржаја музејских изложби.
Најновија декларација о екомузеју донета је у Италији 2004.
године и одводи првобитну идеју даље, уводећи појам ди
намичности који значи превазилажење формалних аспеката
екомузеја, превазилажење једноставног и једносмерног кур
са који се ставља на папир, залажући се за стварне акције,
деловање које је у стању да промени друштво и побољша
услове живота и рада. У том смислу, заједница добија значе
ње групе грађана који се у целости ангажују, деле обавезе,
узимају разне улоге у том процесу у складу са потребама,
што је од животне важности за екомузеје. Одрживи развој
је кључна тема екомузеја, и он имплицира пораст вредно
сти места, територије, а не њен пад. Не само да се ради о
развоју места, већ и о развоју локалних мрежа и комуника
ције, уз договор свих страна о реципрочном и добровољном
учешћу у пословима локалне управе.52 Развој дигиталног
света је донео и концепт сајбер музеја, често поистовећи
ван са виртуелним музејем, а који се генерално дефинише
49 Deloš, B. нав. дело; Деспотовић, Ј. нав. дело.
50 Desvallées, А. and Mair esse, F. нав. дело, стр. 57.
51 Davis, Р. нав. дело.
52 Ognjević, T. et al. (2017) Ecomuseums and community museums. Top muse
um. Trend in the world, ICOM Serbia, the national committee magazine (7),
р. 12.
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као логично повезана колекција дигиталних објеката ком
понованих у различитим медијима који не заузимају реално
место или простор, а који захваљујући новим технологијама
превазилазе традиционалне начине комуникације и интер
акције са „посетиоцима” који се налазе у исто време на раз
личитим меридијанима.53 Девале и Марес упућују на то да
се виртуелно не разликује од стварног, већ од „актуелног”,
постојећег, а самом том чињеницом, да постоји у сваком
тренутку и на свим „местима”, виртуелни музеј је проблем
музеализације, радије рецимо: поље музеалног, довео до
крајњих граница деконтекстуализације и реконтекстуализа
ције: виртуелни музеј је пакет могућих решења за проблеме
музеја као институције, али и музеологије и музеографије,
може да укључи и сајбер музеј, али њиме није ограничен.54

Музејски предмет / музеалија
Иако верујемо да се музеалија мора наћи испред појма му
зеј, уколико следимо логику тумачења музејског као оп
штег поља коју је у овај појмовник увела абецеда, одлучили
смо да се држимо обећаног курса. Заиста, у тексту смо се
до сада сретали са вечитом дилемом разумевања музејског
предмета, који је од своје чисте и непатворене материјал
ности, физичког присуства које једино може да гарантује
све импликације онога што ми у музеологији називамо по
љем музеалне (не)одређености, као носилац информације,
из ког ми ишчитавамо, дешифрујемо, нивое стварности, оне
стварне, у којој је вршио функцију и чији је сведок, стигао
до чисте апстракције која плута по површини неке слућене
нестварности коју рекреирамо по жељи или потреби, а која
је самом својом апстрактном суштином ушла у свет вирту
елног – које, пер се, никако није лоше, али чија се (медијска)
нестварност, пелцује на неопходност чулног доживљаја ко
ју негује тродимензионалност истинског, правог, предмета
старине, баштине, патримонијума, те тај прави, тродимен
зионални предмет постане излишан. Ако можемо створити
свет објеката, чистих суштина, аватара?, притиском на дуг
ме, чему музеј? Чини се да се баш на проблему музејског
предмета бије музејска битка. Но, о томе другом приликом,
а да се вратимо, са својом конзервативном забринутошћу
и потребом да пресаберемо појмове, речнику који су уре
дили Девале и Марес.55 Наиме, аутори одмах дају логичну
53 Carr, D. нав. дело; Деспотовић, Ј. нав. дело; Ćirić, I. нав. дело; Daverio, P.
нав. дело; Dalle Vacche, A. нав. дело.
54 Deloš, B. нав. дело; Деспотовић, Ј. нав. дело; Ćirić, I. нав. дело; Попадић,
M. нав. дело; Спасојевић, Б. нав. дело.
55 Desvallées, А. and Mair esse, F. нав. дело, стр. 61-64
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дефиницију: музејски предмет је синоним за музеалију, не
што што је музеализовано, и настављају освртом на музеј
ски предмет разликовањем ствари од предмета / објекта
који то постаје онда када се створи свест о њему као о нече
му што постоји независно од своје функције. Заиста, појам
музејски предмет, онда, указују они, може да се разуме као
плеоназам јер се у музејском окружењу предмет трансфор
мише у објекат. Ствар, објашњавају Девале и Марес, пред
ставља конкретан саставни део живота и наш однос према
њој је однос афектације или симбиозе, употребе, корисно
сти. Предмет / објекат, је апстрактан, мртав, затворен у
себе, попут збирке, оно што субјект доживљава као не
што изван себе, одвојено од корисности, лишено употребне
вредности.56 Захваљујући аквизицији, проучавању, чувању,
комуникацији, музеји могу да се схвате као један од најве
ћих ауторитета у произвођењу објеката. У овом смислу –
а занимљива је ова констатација на којој инсистирају Дева
ле и Марес – музејски предмет, објекат, музеалија, не по
седује никакву сопствену стварност, слично, заправо, оној
„објективацији”, како они кажу, у науци у којој се устано
вљују стандардне референце које су сасвим независне од
субјекта. Музејски предмет / објекат, је створен да би се ви
део са свим својим конотацијама, које се у њему садрже, јер
га можемо, заузврат, кажу ови аутори, изложити да бисмо
изазвали емоције, забавили, или подучили. Тај чин излага
ња је од тако одлучујућег значаја, по овим ауторима, да је
баш он то што једну ствар претвара у објекат, стварајући,
притом, ону дистанцу. Музејски стручњаци, уопште узев,
селектују ствари које већ називају предметима/објектима
у складу са њиховим потенцијалом сведочанства, односно
квалитетом информације коју могу да пруже да би пред
стављали одраз екосистема или култура чије трагове желе
да сачувају. Свакако да систематско претварање ствари у
објекте / музеалије, омогућава њихово проучавање какво се
не може извести у условима оригиналног контекста, када су
још увек, макар потенцијално, у употреби. Тако се више не
налазимо у стварном свету, већ у имагинарном свету музеја,
у коме су предмети деконтекстуализовани и реконтекстуа
лозовани у једном симболичном поретку, постајући носи
оци значења, те је Давалон57 одвео дефиницију музеалије
56 Bal, M. Telling Objects. A Narrative Perspective on Collecting, in: The Cul
tures of Collecting, edited by Elsner, J. and Cardinal, R. (1997), London:
Raktion Books Ltd, pр. 97-115; Baudrillard, J. The System of Collecting, in:
The Cultures of Collecting, eds. Elsner, Ј. and Cardinal, R. (1997), London:
Raktion Books Ltd, pp. 7-24.
57 Davallon, Ј. (1992) Le musee est-il vraim
 ent un media, Public et musees 2,
pр. 99-124.
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још даље, признајући јој на првом месту лингвистичка, не
физичка својства: музеалије се могу сматрати мање ствари
ма (физичким постојањем), а више језичким бићима (она су
дефинисана, препозната као вредна очувања и излагања), и
подршком друштвених пракси (сакупљају се, каталогизују,
представљају, и слично). Објекти се, отуд, када се нађу на
изложби, могу користити попут знакова / речи. Но, они нису
само то, знаци, јер само њихово присуство омогућава да их
опажамо чулима, и стога се термин стваран предмет често
користи да би указао на музејски предмет који је изложен
због своје снаге аутентичног присуства. Музејски предмет
јесте то што јесте, не модел или слика или представа нечег
другог, и постоји снажна тензија између реалног предмета
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
чан извор информација, ипак само замена за стварност коју
представља и на коју реферира, и увек у складу са нашим
знањем, интересовањима, склоностима, које уводе релати
визам (присутан у новијим партиципативним праксама),
који је згодно сумирао Енар (Jacques Hain ard)58 рекавши да
објект није истина ничега. Најпре полифункционалан, а по
том и полисемичан, он добија значења само када се смести у
увек променљиви контекст,59 који се вечно рекреира зависно
од – да се вратимо на почетак – од низа социо-политичких,
економских, културних, финансијских, технолошких, естет
ских, и других чинилаца који обликују нашу свакодневицу,
било као професионалаца, било као кунзумената.

Закључак
Тешко је замислити, истина, речник који ће, својом потра
гом за јасним дефиницијама, у своје биће уткати све слојеве
значења и све, личне и професионалне, дилеме. Нови музеј,
стари музеј, виртуелни, без зидова, сајбер, музеј у који је
претворен филмски опус редитеља Питера Гринавеја (Peter
Green away), гледалац-учесник, пасивни конзумент, поли
тички активиста, објект, предмет, музеалија, збирка и музеј
ска администрација, менаџерски осмишљене стратегије, но
вац, волонтирање... све подразумева наше активно учешће и
инвестицију наших личних и професионалних ресурса ради
очувања те рањиве, али још увек на ногама, институције:
музеја. Кренули смо од њега и завршавамо њиме. Ако се
разуме у терминима гробља, маузолеја, онда је то због тога
што заказује људски фактор. Уколико се разуме у терминима
58 Desvallées, А. and Mair esse, F. нав. дело, стр. 64
59 Bal, M. нав. дело, стр. 97-115.
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живог организма који дише и одише информацијама, сазна
њима које пласира путем својих едиција (изложби, публика
ција), уколико је отворен за посетиоце, мале, велике, писме
не, неписмене... онда на томе, поново, захваљујемо људском
фактору. Посетилац, исправно умногоме, стављен у сре
диште пажње новог музеја и нове музеологије, менаџмен
та, и свих фактора које смо у овом раду дотакли, је управо
(идеално Делошов) човек конзумент музејског производа,
али и извор информација: и о обичајима, начинима живота,
које спадају у домен нематеријалне баштине, начинима не
кадашње употребе предмета, и слично, и оних које се тичу
проблема са којима се суочава једна заједница отуђена и од
своје традиције. Тиме се у фокусу нашло и питање баштине
која је позвана да уђе у процес одбране идентитета тако што
јој се живот удахњује помоћу различитих врста медијаци
је, и која тражи спону са одређеним друштвеним заједни
цама и њиховим конвенцијама. Музеј, као чувар, неопходно
крут у својим праксама, није изгубио своју активну улогу
у друштву, ма колико да му се чуварност замера. Заврши
мо једним цитатом, који побуђује нова размишљања на нове
теме али и оправдава, верујемо, опстанак традиционалних
институција заштите и презентације баштине:
„У информационом друштву, у опасносности смо да из вида
изгубимо контексте. Музеји и изложбе могу да понуде ме
сто у / на коме контексти значења могу да се искусе и да се
отворе за дискусију, у / на коме су присутни и откривају се
прошли корени садашњости, и где се знање преноси тако да
обнавља нашу радозналост и истраживање.”60
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NEW MUSEUM FACING OLD DILEMMAS
Abstract
The term ‘new museum’ came into use at the end of the 20th century,
followed by ‘new museology’ which referred to questioning the very
foundations of the traditional museums. In the concept of the new
museum, its suggested social-political role placed museum professionals
before new challenges, first programme-wise, by changing the focus
from the artefact to the person, i.e. by creating museum content. This
paper presents the concept of the new museum first through a prism of
its basic concepts, and then through the prism of concepts contained
in the ICOM publication. Although this publication recognizes the
critical tones in advocating for the revision of the museum, we notice
considerable reservations as a reflection of the museum institution
crisis.
Key words: museum, musealia, musealization, museum management,
museability, museology, museography
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ŽENSKI KNJIŽEVNI 
EKSPERIMENT KINTSUGIJA
TIJELA SENKE MARIĆ
Sažetak: Kintsugi je drevni japanski umjetnički postupak “zlatnog po
pravljanja” polomljenih keramičkih predmeta zlatnim ili platinastim
“šavovima”, odnosno lijepim porubom pukotina. Nasuprot sakrivanju
oštećenja, suština kintsugija jeste da se oštećenje vidno uklopi u esteti
ku obnovljenog umjetničkog predmeta kako bi se raspoznala i prizna
la njegova historija. Takvim postupkom popravljanja se obično stvara
jedinstven umjetnički predmet, čija je ljepota još veća od prvobitne.
Senka Marić, savremena bosanskohercegovačka pjesnikinja i prozai
stica, koristi umjetnost kintsugija u vidu ženskog književnog eksperi
menta “kintsugija tijela” u svom romanu nazvanom upravo Kintsugi
tijela (2018), a koji se bazira na njenom vlastitom iskustvu raka dojke.
Shodno tome, ovim se radom analizira poetska „umjetnost dragocjenih
ožiljaka“ u Kintsugiju tijela Senke Marić.
Ključne riječi: Žensko pismo, književni eksperiment, Kintsugi tijela,
iskustvo raka dojke, „umjetnost dragocijenih ožiljaka“

Prvi roman do sada ostvarene i nagrađivane pjesnikinje iz Mo
stara Senke Marić pod simboličnim nazivom Kintsugi tijela, ob
javljen 2018. godine u izdanju sarajevskog Buybooka i u ured
ništvu jednog od najboljih savremenih bosanskohercegovačkih,
južnoslavenskih i, općenito, slavenskih književnika Faruka Še
hića, jedinstveno je i revolucionarno književno ostvarenje u izri
čaju bosanskohercegovačke književnosti. Kintsugi tijela neupit
no pripada kategoriji bosanskohercegovačke i (južno)slavenske
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beletristike, i to ženskog lijepog pisanja i ženskog pisma1 u no
vom i originalnom ženskom književnom izrazu umjetnosti dra
gocjenih ožiljaka, odnosno ženskog kintsugija tijela, u ključu
Senke Marić. Njen roman je pluralistički i alternativni književ
no-umjetnički prostor artikulacije i afirmacije univerzalnih i
jedinstvenih ženskih (sa)znanja, ali i onih sveljudskih, samo iz
pozicije i vizure žene. Svojim ženskim književnim eksperimen
tom Senka Marić nastoji promijeniti konotaciju „pojma žensko
pismo – da ono prestane predstavljati oznaku roda i preuzme
oznaku svjetonazora, koji može pripadati jednako i muškarcu
i ženi – kao treća pozicija, koja će govoriti jedan drugačiji svi
jet, drugačiji model stvarnosti, gdje muškarac i žena ne stoje u
vječitoj opoziciji.“2 Kintsugi tijela se u tom domenu, ali i u di
menziji progovaranja o preživljavanju bolesti karcinoma dojke
i detabuiz iranja te pretežno ženske bolesti, kao i višeas pektnim
iskazivanjem sebe vlastitim jezikom tijela neim
 enovane ženske
junakinje u alter-egu Senke Marić, ostvaruje kao novi tip ženske
proze. Inače, žensko pisanje i žensko pismo, i u prozi i u poez iji,
u savremenoj bosanskohercegovačkoj književnosti uspostavlja
novi diskurs u smislu načina kako se žena i žensko bivanje upi
suje ne samo u ginotekst (ženski tekst), već općenito u književni
tekst3 u (ne)skladu sa statusom žene u savremenoj bosanskoher
cegovačkoj i svjetskoj pojavnosti, čiji je „glavni“ tok i dalje pre
težno muški. Jasmina Lukić, profesorica na Odsjeku za rodne
studije Centralnoev ropskog univerziteta u Budimpešti, u Mađar
skoj – zemlji čija Vlada pri kraju druge decenije 21. stoljeća, tač
nije ljeta Gospodnjeg 2018. godine, u vrijeme nastajanja ovoga
teksta, planira ukinuti rodne studije na mađarskim univerziteti
ma i zabraniti njihovo izvođenje u budućnosti – zapisuje u tekstu
„Žensko pisanje i žensko pismo u devedesetim godinama“:   
“Politička kriza i ratovi koji su usledili na prostorima neka
dašnje Jugoslavije potisnuli su rodna pitanja u literaturi u
drugi plan, ali ta se promena ne bi smela tumačiti kao jedno
stavan pomak u dominatnim interesovanjima, kojim se ma
nje važne teme potiskuju u drug plan. Naprotiv, potiskivanje
1 Prema franc. écriture féminine, diskursu izniklom iz kovanice i koncepta He
len Siksu (Hélène Cixous) iz njenog eseja „Smijeh Meduze“ („Le Rire de la
Méduse“, 1975).  
2 Marić, S. „U oklopu tijela, u tijelu bez smijeha – od Eurinome do Eho, i
svih Drugih“, Strane, 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 Među književnicama i književnicima u savremenoj bosanskohercegovačkoj
književnosti, ali, u nekim slučajevima, i u transnacionalnoj bosanskoherce
govačkoj i, paralelno, nekoj drugoj književnosti, između ostalih, takav novi
diskurs u vlastitom ključu stvaraju: Tanja Stupar-Trifunović, Ferida Durako
vić, Lejla Kalamujić, Adisa Bašić, Tatjana Bijelić, Magdalena Blažević, te
Faruk Šehić, Bekim Sejranović, Aleksandar Hemon.
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rodnih tema deo je daleko kompleksnijih procesa koji su delo
vali protiv duha dijaloga i razumevanja, a podržavali isključi
vost i netoleranciju. Potiskivanje ženskog pisanja na marginu
(tek nakon što je počelo ozbiljnije da se afirmiše) deo je pro
cesa repatrijarhalizacije, koji je zahvatio sve sredine uvučene
u krizu, i koji je bio povezan sa klimom nacionalne isključi
vosti i netolerancije.”4
Roman Senke Marić se ne bavi političkim krizama i ratovima,
i on je tekst koji nastaje s margine. Njene odrednice su i rodne,
i nacionalne, i klasne, i historijske. I intelektualne i književnoumjetničke, između ostalih. Sve to, istovremeno, tekst Kintsugi
ja tijela čini slobodnim – on je prostor, glas i, iskazano u duhu
naslova romana, tijelo slobode, i to posebno ženske slobode.
Dodatno, tekst prvog romana i, ujedno, četvrte po redu objavlje
ne knjige Senke Marić jedna je vrsta transgresije njene treće pu
blikacije, zbirke pjesama Do smrti naredne. Iako zasebne i ne
zavisne, dvije knjige komuniciraju, međusobno se dopunjuju, pa
i isprepliću u duhu mnogih tvrdnji mnogobrojnih književnika da
svim svojim knjigama pišu jednu svoju knjigu. Do smrti nared
ne i Kintsugi tijela su fragmenti jedne historije, odlomljeni di
jelovi jednog tijela, književno-umjetnički eksperimenti pisanja
tijelom i pisanja sebe Senke Marić. Ovim radom će se pokušati
analizirati književni eksperiment kintsugija tijela u istoim
 enom
romanu i istoim
 enim romanom Senke Marić.
Faruk Šehić, povodom objavljivanja romana Senke Marić, kaže
da „[s]vaki put kada neko u BiH napiše roman to je razlog za
malo slavlje, pogotovo kada taj roman napiše spisateljica“5, te
dodaje:
“U romanu Kintsugi tijela čiji naslov lagano otključava samu
bit knjige pratimo glavni tok radnje ispresijecan flešbekovima
koji nas vraćaju u djetinjstvo i oporo odrastanje heroin e ove
autobiografske knjige. Stil Senke Marić je poetičan i minima
lističan, a pripovijedanje se ostvaruje realističkim prosedeom
romana pisanog tijelom. Junakinja romana vodi privatni rat
protiv bolesti, ali ovo nije knjiga samo o bolesti, nego je ovdje
riječ o borbi za dostojanstvo, čulnost i eros. Nije dovoljno reći
da je ovo zais ta borben tekst, njegov užitak se krije i u poet
skim opservacijama u kojima je potez hirurga ples kista po
slikarskom platnu. Međutim, dovoljno je reći da je Kintsugi

4 Lukić, J. (2003) Žensko pisanje i žensko pismo u devedesetim godinama,
Sarajevske sveske br. 2, 7. septembar 2018., http://sveske.ba/en/content/zen
sko-pisanje-i-zensko-pismo-u-devedesetim-godinama
5 Šehić, F. U: Marić, S. (2018) Kintsugi tijela, Sarajevo: Buybook.
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tijela hrabra knjiga pisana vlastitim iskustvom koje nam nudi
toliko potrebnu nadu u pobjedu života nad smrću.”6
Kintsugi tijela Senke Marić je u velikoj mjeri autobiografska
knjiga, kako to i autorica kaže u razgovoru s Farukom Šehićem
na trećem po redu Međunarodnom festivalu književnosti „Book
stan“ u Sarajevu, 7. 7. 2018 godine. Ona dodaje da, i u neau tobi
ografskim sekvencama, njena knjiga uvijek govori o nečemu što
je stvarno, o nečemu što se događalo (i što se realno može do
goditi) drugim ljudima. Prema tome, i dijelovi knjige koji nisu
autobiografski romansiraju biografske fragmente nekog života i
nečije stvarnosti, ponovo u vidu jednog eksperimenta književ
nog kintsugija vlastite i univerzalne sebe. Njime se, također, u
narativnoj ukupnosti spajaju tri osnovne tematske cjeline, a to
su: (1) žensko iskustvo bolesti karcinoma dojke, (2) žensko is
kustvo odrastanja i (3) porodični odnosi. Kako to objašnjava7
autorica, tematska cjelina knjige koja se bavi odnosima u po
rodici, s ocem u narativnom centru kao antistubom porodične
konstrukcije, i koja posebno narativizira odnos nje(ne junakinje)
u ulozi kćerke i njenog oca, ima najviše fikcionalnih elemenata,
dok je dio romana koji govori o bolesti „potpuno autobiograf
ski“8. Osim toga, glavni dio romana i jeste onaj koji tematizira
iskazateljicino preživljavanje ženskog karcinoma, koji je, tako
đer, preživjela i njena majka. Dio toga teksta kojim se ostvar
njuje svačija moguća stvarnost, mada „dosta toga što se zais ta
dešavalo nije moglo ući u tekst“9 jer književni „tekst nije mogao
podnijeti sve ono što je stvarnost podnijela“10, čine i fantazme.
One su izmaštane mitskim konstruktima i mitskim junakinjama,
pri čemu se i sama junakinja Kintsugija tijela mitski osmišljava,
a kako bi svoje vlastito iskustvo kintsugijski spojila sa sveopćim
i historijskim iskustvom žene i ženskog bivanja. Shodno tome,
a slično tvorevinama fantazmi u svojoj zbirci poez ije Do smrti
naredne, Senka Marić fantazme i u svom prvom romanu stvara
s uporištem u realnosti. Ona kaže da je za nju „književnost odu
vijek bila konstrukt života“11 i dodaje:

6 Isto.
7 „Buybook predstavlja: Nina Tikveša (BiH) i Senka Marić (BiH) u razgovoru
s Farukom Šehićem“, 7. juli 2018., 7. septembar 2018., https://www.facebo
ok.com/BOOKSTANSarajevo/videos/967907866741722/
8 Zablocki, T. „Ženski osjećaj vlastitog tijela treba izvući iz mraka tabua“:
Intervju sa Senkom Marić, Urban magazin, 22. avgust 2018., 7. septembar
2018.,   https://www.urbanmagazin.ba/senka-maric-zenski-osjecaj-vlastitogtijela-treba-izvuci-iz-mraka-tabua/
9 Isto.
10 Isto.
11 Isto.
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“Za sve ono što iskušavam i s čim se suočavam okrećem se
književnosti kao mjestu na kojem ću naći odgovore. U mojoj
svijesti to je šema u odnosu na koju tragam za smislom, ili u
konačnici i utjehom. Slika žene u književnosti, kroz historiju,
najčešće je dana iz pozicije muškarca, i u tom smislu funkci
oniše i kao socijalni konstrukt koji nam nameće uloge koje
su nam pretijesne. Mitske žene su još imale snagu da budu
dosljedne sebi, onome što jesu, što su na kraju uvijek sku
po plaćale. Volim francuski poststrukturalistički feminizam i
slažem se sa Helene Cixous kada kaže da je papir mjesto na
kojem žena može da pronađe i osmisli istinsku sebe. Zato je
važno da žene pišu, da ispisuju sebe, da povežu jezik sa svo
jim tijelom i utisnu se u kolektivni narativ, jer tekst ostvarnju
je stvarnost, otvara mogućnosti za nove moduse postojanja. U
konkretnom smislu, što više budemo govorile o našem osje
ćanju vlastitih tijela, njegovim promjenama, seksualnoj želji,
masturbaciji, menstruac iji, porodima, te teme će sve manje
biti tabu, izvući ćemo ih iz mraka i time umanjiti, a jednom
konačno i dokinuti, krivicu i stid koji se uvijek vežu za ženu
onakvu kakva je u cijelosti.”12
Kako Senka Marić objašnjava, njen prvi objavljeni roman je
prvobitno bio „zamišljen kao roman o bolesti karcinoma dojke
i trebao je govoriti samo tu priču.“13 Međutim, kroz „specifič
nost bolesti“14 koju je preživjela i koju, na jedinstven način u
smislu nove ženske slobode, govori u bosanskohercegovačkoj
književnosti, nametnulo joj se razmišljanje o širim i, konkretno,
„o prvim spoznajama tijela kao ženskog.“15 Neim
 enovana juna
kinja u ulozi pripovjedačice i protagonistkinje Kintsugija tijela
romaneskno ispisuje sebe, prvenstveno svoje tijelo, a onda i svoj
um i duh, u drugom licu jednine. Autorica romana kaže16 da je
priču prvo probala ispričati u prvom licu jednine, ali da to nije
smatrala uspješnim jer joj je to „ja“ izgledalo patetično i neu
vjerljivo. Onda je priču pokušala ispričati u trećem licu jednine.
Ni to nije smatrala uspješnim jer tako je sve „izgledalo previše
distancirano, previše uopšteno, i nije se uklapalo u atmosferu
koju [je] željela postići.“17 Tek kada je pričanje „okrenula u ‘ti’,
kockice su se počele slagati“18 i tada je uvidjela da je drugo lice

12 Isto.
13 Isto.
14 Isto.
15 Isto.
16 „Buybook predstavlja“, nav. internet izdanje.
17 Zablocki, T. nav. internet izdanje.
18 „Buybook predstavlja“. nav. internet izdanje.
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jednine „najprirodniji način da se priča kaže.“19 Priča o kintsugi
ju tijela Senke Marić ispričana u drugom licu jednine se upravo
tim narativnim postupkom direktnije prenosi na čitaoca i, poseb
no, na čitateljku. Time se stvara osjećaj neposrednog preživlja
vanja priče na vlastitom tijelu. Roman ispisuje život vlastitim
iskustvom Senke Marić u fragmentima neim
 enovane junakinje
koja može(š) biti bilo koja i bilo koji „ti“. Predstavljajući ži
vot kao niz života koji se žive od smrti do smrti naredne, da
se poslužimo metaforom naslova posljednje objavljene zbirke
poez ije Senke Marić, Kintsugi tijela je sastavljen od različitih
odabranih, odnosno odlomljenih i, unutar njih, mnogih polo
mljenih dijelova života, metaforički rečeno, ili, drugim riječima,
različitih preživljenih života jednog života koji i kojim „govori
subjekta.“20 Oni, ti dijelovi-životi, su odlomljeni i/ili polomljeni
u duhu značenja naslova romana, tako da je, u tom kontekstu, i
njegova forma „kintsugi“. U vidu objašnjenja, ali i ključa čitanja
Kintsugija tijela, knjiga počinje objašnjenjem značenja pojma
„kintsugi“ kao svojevrsnim motom:
Kintsugi je japanska umjetnička tehnika popravljanja polo
mljenih keramičkih predmeta tečnim zlatom ili platinom, na
glašavanjem oštećenih mjesta, s ciljem da se prošlost predme
ta istakne, a ne sakrije, što je blisko načelu wabi-sabi, odno
sno nalaženju ljepote u oštećenim ili starim stvarima. Ističući
oštećenja i lomove, kintsugi slavi jedinstvenu historiju svakog
predmeta, revitalizirajući ga novim životom, i dajući mu veću
ljepotu nego što je inicijalno imao. Kintsugi je nastao iz ja
panskog osjećanja mottain aia – žaljenja za izgubljenim, kao i
mushina – prihvatanja promjene. Moderna umjetnost ekspe
rimentiše s ovom drevnom tehnikom kao načinom tematizira
nja ideja gubitka, sinteze i poboljšavanja kroz destrukciju i
ponovno rađanje.21
Upravo u vidu književnog eksperimenta kintsugija tijela, glavni
tok radnje romana bavi se životnim iskustvom kintsugija žen
skog tijela oboljelog od karcinoma dojke, gdje je glavna juna
kinja, čijim tijelom Senka Marić ispisuje sebe, ona čije je tijelo
polomljeno i koje se, kao tečnim zlatom ili platinom, popravlja
kemoterapijom i drugim tečnim otrovima koji liječe. Paralelno
tome toku radnje i, istovremeno, unutar njega, odvija se i raz
vija podtok radnje, relativno na principu asocijativnih sjećanja
glavne junakinje, koja na početku vremena „sadašnjeg“ priče
ima četrdeset i dvije godine. Naim
 e, roman se ostvaruje u unu
trašnjem vremenu vječne sadašnjosti, kako bi to rekao Vilijam
19 Zablocki, T. nav. internet izdanje.
20 Marić, S. nav. internet izdanje.
21 Marić, S. (2018) Kintsugi tijela, Sarajevo: Buybook.
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Fokner (William Faulkner), mada ima i vanjski vremenski okvir
od ljeta 2014. do ljeta 2016. godine u glavnom, „sadašnjem“ to
ku radnje, a onda i u podtoku radnje glavne priče subjekte koji
se ostvaruje u nelinearnim analepsama u vidu fragmenata nje
nog psiho-fizičkog odrastanja od najranije dobi sjećanja, i to,
prema zapisima, od četvrte (a možda i ranije) do dvadeset i šeste
godine njenih života u zbiru njenog jednog života. U tom pogle
du Kintsugi tijela narativno spaja dvije ženske odiseje. Jedna je
teško i nepredvidljivo putovanje liječenja karcinoma dojke, po
čevši od slučajnog otkrivanja bolesti u otjelovljenju kvržice kao
oblog kamena „koji se zavukao u gornji dio kupaćeg kostima“22
na bočnom rubu desne dojke, kroz liječenje, sve do izlječenja i
zdravlja tijela, a time i uma i duha žene koja, kojoj i kojom se
priča. Ta odiseja počinje nakon nepunih mjesec dana od kada se
završava kancerogena, metaforički rečeno, odiseja braka, koja se
okončava odlaskom nevjernog supruga glavne junakinje iz nje
ne kuće i porodične zajednice, opet metaforički rečeno, kao otki
danjanjem jedne vrste bolesnog tkiva junakinjinog tijela. Nakon
suprugovog odlaska je „dugo, dugo sjedila sama ispred ... golog
zida i polako shvatila da iza njega nije ostao osjećaj praznine,
samo osjećaj poraza.“23 Krajem te priče počinje priča romana
Kintsugi tijela. Druga narativna odiseja predstavlja zamršeno i,
na svoj način, teško probijanje putem iskustva tijelom postaja
nja i bivanja ženom u mikro svjetovima porodice, mostarskog
komšiluka, grada i društva, između ostalih, i u općenitom makro
svijetu. Mikro svijet porodice u romanu se ogoljava i izvrće kao
rukavica u otvorenom i slobodnom progovaranju vlastite intime
i porodične privatnosti, u čijem je fokusu junakinjin problema
tični odnos s ocem. U cjelini, Senka Marić svojim nesputanim
i slobodnim jezikom svoga tijela kao mjestom „u kojem je mo
guć prostor za promjenu uloge žene“24 i koji, „kao nepregled
na mogućnost igre, kao bezgranično živo tkivo ima prostor za
obrazovanje drugog i drugačijeg simboličkog reda, stvarnosti“25
u kojoj će se „svijet ... zaogrnuti čudovišnim dahom širine je
zika žene“26, ogoljava svoje žensko biće i bivanje u Kintsugiju
tijela. Takoreći, odisejom u ženski jezik (raz)otkriva se žensko
tijelo i, istovremeno, odisejom u žensko tijelo (raz)otkriva se
ženski jezik. Sve to se poetskim stilom lirskog minimalizma i
slikovitosti romaneskno ispisuje i objedinjuje ženskim književ
nim eksperimentom kintsugija tijela. Pri tome je, dakle, i jezik
romana jezik (kintsugija) tijela. Spajanjem različitih diskursa
22 Isto, str. 12.
23 Isto, str. 11.
24 Marić, S. nav. internet izdanje.
25 Isto.
26 Isto.
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koji su često i suprotnih polova, kao, naprimjer, subjektivnog i
objektivnog, čuvstvenog i hladnog medicinskog teksta, realnosti
i fantazme, naglašavajući specifičnosti svakog zasebnog diskur
sa, s ciljem pričanja jedne priče koja životno sastavlja mnoge,
roman se otjelovljuje jezikom i jezik se otjelovljuje romanom.
Fragmenti romana, u vidu kratkih romaneskno-poetskih slika,
tvore poglavlja Kintsugija tijela, pa tijelo romana ima eksperi
mentalne odlike i/ili lirske pjesme i/ili poem
 e. Proporcionalno
tome, u dosadašnjem stvaralačkom opusu Senke Marić, njena
zbirka pjesama Do smrti naredne ima karakteristike stihovanog
romana iste subjekte, tako da Kintsugi tijela i Do smrti nared
ne, uvjetno rečeno, čine jedno (žensko) književno tijelo. S jedne
strane, ono ima „čudovišn[u] dimenzij[u] koja ne može da se
uklopi“27 u smislu „drugačij[e] mogućnost[i] postojanja, razmiš
ljanja i osjećanja svijeta.“28 S druge strane, ono predstavlja sen
komarićevski eksperiment ljepote koja je u tijelu besmrtna, da
se poslužimo parafraziranim riječima29 iz pjesme „Peter Quince
at the Clavier“ američkog pjesnika Volasa Stivensa (Wallacea
Stevensa). Upravo te iste odlike pojedinačno imaju i zasebna
književna tijela Do smrti naredne i Kintsugija tijela. Dodatno,
roman Senke Marić relativno ima elemenata i drame, i to mono
drame, kojima autorica romaneskno eksperimentira u svojevr
snom oblikovanju ženske monološke proze.      
Prije i iznad svega drugog, Kintsugi tijela je „priča o tijelu. Nje
govoj borbi da se osjeti cjelovitim dok ga stvarnost rastavlja na
fragmente.“30 Tijelo je (sve)žensko. To je tijelo žene koja, usljed
bolesti ženskog karcinoma, „odbacuje obilježja žene.“31 Para
doksalno tome, u romanu se o tom tijelu ženi u njemu otkriva i
da je „[g]inekologinja ... rekla da ti prirodno ne bi ušla u klimaks
za još petnaest godina. Takva je bila hiperprodukcija estrogena
u tvom tijelu. Ti si ono što se zove ekstremno ženstvena žena.“32
Zbog toga ona, junakinja tog tijela, pomisli „da je upravo to raz
log“33 svemu, te u određenom autodijalogu misli: „Možda si slu
tila da svijet nema mustru za takvu ženu, zato ova sramna izdaja,
ovo odbacivanje dijelova sebe, osjećanje da te uvijek ima viška,
da moraš odsjeći da bi pripadala, da bi se uklopila.“34 Tokom
27 Isto.
28 Isto.
29 Stevens, W. „Peter Quince at the Clavier“, Poetry Foundation, 7. septembar
2018., https://www.poetryfoundation.org/poems/47430/peter-quince-at-theclavier
30 Marić, S. nav. djelo, str. 21.
31 Isto, str. 113.
32 Isto.
33 Isto.
34 Isto.
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bolesti, liječenja, lomljenja, odlomljavanja i odricanja dijelova
sebe i svoga tijela u zbiru pet operacija, pa, prema tome, i mno
gih svojih smrti koje je preživjela – jer “[u]mrijeti se može na
milion načina, to ne znači da nećeš ostati živa“35, a i „[n]ekad
se moramo nečega odreći da bismo bile ono što jesmo“36 – ona
je, kako sama popisuje, izgubila sljedeće dijelove svoga tijela:
desnu sisu, lijevu sisu, matericu i jajnike. Ona je jedna i jedin
stvena žena, ali i svežena u matrilinearnoj sveobuhvatnosti. Kao
takva je i čudovište i čudovišna. O tome Senka Marić, da para
frazirano upotrijebimo riječi Medeje koje zapisuje Krista Volf
(Christa Wolf), „uporno misli svojom glavom“37 i piše:
“Čudovište po osnovnoj definiciji pojma je ono što se ne ukla
pa u stvarnost, što svojim postojanjem narušava red, Zakon,
simbolički red, rekao bi Lacan. Termin je neodvojiv od pojma
čudovišnosti. Koncept čudovišnosti sustavno potkopava an
tropocentrizam. Predstavlja prekid s pretpostavljenim redom
u prirodi, sa slikom svijeta koja je zasnovana na Descarte
sovom cogitu, gdje se čovjek postavlja kao vladar svijeta i
poretka, te svoje mjesto u tom svijetu percipira u odnosu na
linijsku udaljenost između metafizike i pojedinačnosti ... Ču
dovišnost otvara prostor u kojem se čovjek stapa sa prirodom,
sa fiktivnim, sa imaginativnim, sa mogućim i nemogućim u
nebrojenim kombinacijama postojanja koja uporno naruša
vaju sliku općeprihvaćenog poretka, reza između ljudskog i
neljudskog kao jedinog načina na koje je moguće, ili barem
poželjno, ostvarenje čovjeka. U tom smislu čudovišno je bli
sko onom konceptu svijeta koji je zasnovan na principu hao
sa, svepostojanja, svijeta koji nema potrebu za čvrstim grani
cama. Žena predstavljena u svojoj cjelovitosti, neotuđena od
svoje istinske prirode ... jeste biće koje postoji u čudovišnoj
dimenziji, a stvarnost nema prostor za takvu ženu. Cogito se
opire takvom biću koje ne pristaje na simbolički red, jasan
vertikalni poredak koji ocrtava granicu između stvarnosti i
stvarnog. Ako je žena zais ta po svojoj prirodi čudovišno biće,
vjekovni proces odricanja i potiskivanje je učinio tu prirodu
strancem.”38  
U Kintsugiju tijela Senka Marić svojim, tj. svojom alter-egom
o/(u)pisuje čudovišnost (sve)ženskog tijela u različitim nivoim
 a
postajanja i postojanja, ali i postojnog ostajanja ženom u svojoj
cjelovitosti. Papir, zapravo, njen roman, baš kao i njena zbirka
pjesama Do smrti naredne, je mjesto na kojem ona, preciznije
35 Isto, str. 68.
36 Isto.
37 Wolf, C. (2001) Medeja: Glasovi, Sarajevo: Svjetlost, str. 17.
38 Marić, S. nav. internet izdanje.
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njen(a) romansiran(a) alter-ego, izrađa sebe. Na taj način je
„ona“, u značenju i književnice i njene junakinje, kao i svake
žene u širem smislu, ali i književnosti općenito, „sveopća maj
ka“39. I ona, ta svaka navedena „ona“, je čudovišna. Junakinja
Kintsugija tijela se tijelom razvija od čudovišta i čudovišnosti
djevojčice, čije je tijelo, kako se to u romanu lajtmotivski po
navlja, „šaka jada“, ali je i „tijelo iznad bola koje prihvata sve
udarce i od njih jača“40, preko čudovišta i čudovišnosti žene, čije
tijelo obolijeva od karcinoma i zbog toga (p)ostaje „šaka jada“,
ali je i dalje tijelo ratnice, do čudovišta i čudovišnosti žene ko
ja je „usavršila ... vještinu gubljenja“41 i „[n]aučila propuštati
bol42 kroz sebe kao kroz sito.“43 Na počecima priče, ona sama
(o) sebi kaže: „Bila si tužno dijete? Sada ti se tako čini. Ništa
ti nije nedostajalo, ali nikada se nisi mogla osloboditi osjećaja
da sve stoji pomalo nakrivo, da iz svega vreba nešto mračno i
teško. Jednako si sve to vrijeme mislila kako znaš da ćeš biti
sretna. Jer si predodređena za sreću. U svijetu u kojem sreća ne
postoji.“44 Kako je i književnost čudovišna na svoj način, roma
nom književnica, odnosno junakinja njenog tijela, nelinearno i
fragmentirano traga svojom prošlošću za tačkom „što kao nož
zasijeca u meso vremena i određuje putanju“45 koja je dovodi do
trenutka gdje počinje „ta priča što se pod jezikom drobi i odbija
da preuzme čvrst oblik.“46 Uporedo, ona pisanjem samu sebe iz
govara. S tim u vezi, u obliku neostvarenog unutarnjeg dijaloga
39 Isto.
40 Marić, S. nav. djelo, str. 24.
41 Isto, str. 119.
42 Senka Marić u svom postu, na svom zidu, na Facebooku, 27. jula 2017. go
dine, zapisuje sljedeće: „nedavno sam završila pisanje romana, sad ga išči
tavam, prepravljam, tražim greške, te u to skontah da ustvari nisam sigurna
da li je bol, koju kako na kraju primijetih jako često spominjem, imenica
muškog ili ženskog roda, pa sam to naravno i istražila i saznala da se bol
u muškom rodu koristi za fizičku bol a u ženskom za emotivnu ... eto, i to
nešto govori o nama...“ (Citirano uz odobrenje autorice.) U svom romanu,
ona imenicu „bol“ većinom koristi u tom duhu, ali je nekada, kao što je to
slučaj u citiranom primjeru, dvosmislen rod „boli“. To je jedan od načina na
koje Senka Marić upisuje tjelesnost u svoj tekst jer, s obzirom da piše sebe,
njeno tijelo mora da se čuje. Kako to ističe Jasmina Lukić: „Žensko pismo je
uvek subverzivno, ono narušava konvencionalnu logiku jezika, suprotstavlja
se gramatici i sintaksi. Žene pišu ‘vulkanski’, poriču zakone, podsmevaju se
‘istinama’. One ne žele i ne treba da preuzmu pojmove i instrumente falocen
tričkog jezika – to je muški način. Žene ne žele da poseduju, da internalizuju,
one prolaze kroz jezik, one lete i čine da jezik leti takođe. Letenje je tipi
čan ženski gest – gest transgresije. Žensko pismo je transgresija, narušavanje
pravila, ono je antiinstitucionalno, oslobađajuće, heterogeno.“ Lukić, J. nav.
internet izdanje.
43 Marić, S. nav. djelo, str. 119.
44 Isto, str. 15.
45 Isto.
46 Isto, str. 14.
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u vidu pisanja pisma mrtvom ocu dok joj on, mrtav, govori, kao
podkategorije njenog autodijaloga s elementima unutarnjeg mo
nologa, a s kojim živim (pa ni mrtvim) nije mogla ostvariti ko
munikaciju riječima, niti životnu povezanost u ljubavi jer je i on
bio jedna vrsta njene rak-rane, ona autoreferencijalno zapisuje:
„Ili si počela da pišeš zato što zais ta misliš tek kad pišeš. Ili
što jedino tada znaš da jesi.“47 Ona piše sebe svojim tijelom i
njegovim ožiljcima nastalim od rana koje joj nanose i lične i
porodične i društvene bolesti. Još od djetinjstva se bori s namet
nutim predodžbama prljavog ženskog tijela i ženske čistoće, te s
ulogom, isto tako nametnutom, dobre i pristojne djevojčice koja
treba izrasti u dobru i uzornu ženu, čemu se uvijek odupire i bi
va nekonvencionalna, drugačija, svoja. Tako u dobi od trinaest
godina, „[j]aka i divlja“48, u odbrani mlađeg brata, pretuče godi
nu dana mlađeg dječaka, svoga donedavnog prijatelja od kojeg
ju je razdvojila upravo uloga pristojne djevojčice koju je, zbog
porodičnih i društvenih zahtjeva, morala preuzeti, a koji od nje
brani svoga mlađeg brata koji je udario njenog. U dobi od dva
naest godina, na šamar koji joj udara pripiti otac uzvraća mu
udarcem u obraz. Zatim mu „polako, gotovo pribrano“49 kaže: „I
da me nikada više nisi udario“50. Na njegovu eskalaciju ljutnje i
udaraca, ona, u malom stanu u kojem nema gdje pobjeći i sakri
ti se, skače na ugao kauča, naslanja se na leđa i divlje ga udara
nogama, koje su „neuništiva, nezaustavljiva mašina.“51 Kasnije,
kada u tijelu odrasle žene obolijeva od karcinoma, ona se opet
divlje bori da preživi i da živi. Iako joj dva ljekara u državnoj
bolnici kažu da joj „nije ništa“52 kada otkrije prijeteću kvržicu
na rubu desne dojke, kao žena koja ne želi da bude osuđena ne
znanjem i nemarom odlazi radiologu kojem povjerava „svoje si
se već godinama, odlučna da redovnim pregledima“53 preduhitri
„bolest što je poharala tijelo“54 njene majke, i otkriva da boluje
od karcinoma dojke. Već od suočenja s dijagnozom, ona odluču
je da će živjeti. Te iscrpljujuće odluke se drži, mada u najtežim
trenucima razmišlja i o samoubistvu u kontekstu okončanja sve
ga i o smrti na svoj način. Uvijek iznova odlučuje da živi. Isto
tako, odlučuje i da će ostati ona koja i što jeste. I dezintegrirano
i transformirano tijelo je njeno. Ono je uvijek njeno i u njemu
se uvijek bori da bude svoja uprkos i bolesti i njenoj društvenoj
47 Isto, str. 81.
48 Isto, str. 24.
49 Isto, str. 42.
50 Isto.
51 Isto.
52 Isto, str. 17.
53 Isto.
54 Isto.
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stigmatiziranosti, kao i uprkos samoj sebi i svojim strahovima.
Uprkos svemu tome, također, Senka Marić progovora i govori, i
u Do smrti naredne i u Kintsugiju tijela, o mnogim fragmentima
ženskog bivanja i bivanja ženom o kojima se većinom šuti. Ona
izgovara i da je karcinom „još uvijek pomalo ... tabu, kao da se
vjeruje da riječ ima magična svojstva, pa je se izbjegava čak i
izgovoriti, kaže se: ‘ono najgore’, ‘gluho bilo’, ‘ne pitaj’ ili čak i
samo ‘ono’“55, i dodaje: „To je također jedan od razloga zašto mi
je bilo važno reći ovu priču, ogoliti tu bolest, sebe i svoje tijelo,
bez zadrške.“56 Junakinja Kintsugija tijela prvenstveno govori
tijelom jer, kako to smatra Senka Marić, „tijelom osjećamo puno
više od racionalnog.“57 U trenucima kada emocije ne može izra
ziti riječima, u romanu kao na slikarskom platu, svoju nutarnjost
slika tijelom. Takva je, naprimjer, sljedeća romaneskno-poetska
slika:
“Noć je. Ležiš na krevetu i misliš na Fridu Kahlo. Zavidiš joj.
Njoj nisu bile potrebne riječi. Ona je govorila tijelom. Za
mišljaš kako na zid, dužinom cijelog stana, lijepiš ogromno
platno i nanosiš boje. Imaš četku toliko veliku da je moraš
držati s obje ruke. Umačeš je u kantu crvene boje i sporo vu
češ debele linije. Plešeš. Niz ruke se slijeva boja. To nije krv.
Krv je duboko unutra, u preplašenim venama. Platno prekriva
neujednačeni sloj crvene. Željela bi na slici razdvojiti svoje
tijelo, osvijestiti njegovu fragmentiranost, bol onoga što više
nije tu. Kao Frida. Ne mičeš se. Ležiš na krevetu, ruke su ti
opuštene. Poželiš plakati. Zaridaš jako dva puta, pa prekriješ
usta dlanom. Da ne čuju djeca. Da ne čuju djeca! Tijelo se
preslikava na zid. Na prsima, s desne strane je rupa. Ožiljak
je zmija. Vijuga od pazuha do bradavice. Odiže glavu. Smiju
se zmijske oči. Otvoriš svoje. Nad tobom se otvara plafon i
propušta nebo unutra. Znaš da ćeš preživjeti.”58  
Isto tako, ona svoju, usljed bolesti, ćelavu glavu, „bijelu i umor
nu“59, a u očima drugih čudovišnu, nosi „okolo kao zastavu“60
i u hladnim zimskim danima jer je ona izraz njenog odabira i
slobode. Njome govori i da je „jača od svega, da nema toga či
me“61 neće platiti da ostane, kako to sama kaže. Nakon opera
cije trećeg karcinoma i treće po redu fragmentirane operacione
dezintegracije i transformacije njenoga tijela, između ostaloga,
55 Zablocki, T. nav. internet izdanje.
56 Isto.
57 „Buybook predstavlja“, nav. internet izdanje.
58 Marić, S. nav. djelo, str. 26.
59 Isto, str. 65.
60 Isto, str. 85.
61 Isto, str. 65.
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i ugradnjama proteza na mjesta gdje su bile njene otkinute si
se, ona se privikava „na pomisao o svojoj bionerazgradivosti.“62
Govori sebi da je „biće budućnosti. Bioničko biće. Organizam
koji postoji zahvaljujući vještačkim elementima. Futurizam tije
la. Vrijeme koje dolazi. Iznad granica organskog. Ne više sasvim
čovjek. Ne više sasvim žena.“63 Postavlja sebi zadatak da, prije
svega, pripremi svoj organizam za sve što ga može zadesiti, da
ga učini „boljim, jačim, zdravijim.“64 Međutim, tijelo joj, po
put neposlušnog djeteta, kako to opisuje, „histerično odbija“65
ozdraviti „pod rijekom najrazličitijih i najodvratnijih okusa što
se neprestano ulijevaju kroz usta.“66 S obzirom da počne krvariti
i vaginalno i rektalno, uvjerena da je to konačna „[k]apitulacija
tijela što hoće samo iz sebe da iscuri“67, odlazi u Hitnu službu,
gdje se dešava sljedeće: „Prima te mladi doktor koji te je obila
zio nakon prve operacije. Prijateljice, u posjeti, previše su gla
sno govorile da je zgodan. On se pravio da ne čuje. Smijale ste
se. Sad se namještaš kako ti kaže – na stolu si oslonjena na lak
tove i koljena. Pantalone i gaćice su spuštene. Gumenu rukavicu
u kojoj je njegov prst gura ti u anus. Ne dodiruje te bol. Samo
stid.“68 Njeno tijelo preživljava i taj pad, i zdravlja i dostojan
stva. S tom slikom se, također, asocijativno uvezuje fragment
stida iz njenog djetinjstva zbog pijanog oca, i to posebno kada
je pijaniji i smrdljiviji nego obično u povratku kući prošao po
red nje i njenih prijateljica s kojima se igrala u ulazu zgrade u
kojoj je stanovala, dok mu je iz „desne nogavice nešto smeđe ...
kapalo na pod“69, a na „stražnjici je imao veliku smeđu fleku.“70
Ona uvijek dostojanstveno podnosi situac ije pada dostojanstva
i bori se za svoje dostojanstvo. Pred četvrtu operaciju, kojom će
joj odstraniti matericu i jajnike, a kada joj je tijelo najslabije u
ukupnosti svoga suočenja s bolešću, ona (o) sebi bilježi: „Pitaš
se hoćeš li onda biti žena. Bez sisa, bez materice, jajnika. Žena
bez tijela koje je čini ženom. Gotovo ti je svejedno. To je još
samo jedna stvar koju trebaš uraditi, još jedan dio tebe od kojeg
trebaš odustati da bi ostala.“71 To je jedna u nizu smrti koje njeno
tijelo preživljava. Senka Marić, s tim u vezi, kaže: „Bolest nam,
vjerujem, više nego bilo šta drugo osvještava tijelo, njegovu
62 Isto, str. 48.
63 Isto.
64 Isto.
65 Isto.
66 Isto.
67 Isto.
68 Isto.
69 Isto, str. 50.
70 Isto.
71 Isto, str. 48.
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limitiranost. Smrt je pouzdano samo smrt tijela. U osvještavanju
tijela ono se na neki način odvaja od ja, od svijesti, jer svijest
ne učestvuje u propadanju tijela. Taj proces se prirodno odvija
i kroz starenje, ali bolest ga ubrzava, suočavanje je trenutno i
preplavljujuće.“72 Zbog toga junakinja Kintsugija tijela ne samo
da preživljava bolest karcinoma, već se snagom svoje svijesti,
svoga uma i duha, trudi i da živi svoj život uprkos bolesti, u vre
menu njenog trajanja. Nakon svoje prve operacije, u unutarnjem
obraćanju karcinomu, kaže: Ništa mi ne možeš! ... Ne pristajem
da živiš u mom tijelu!73, a zatim (o) sebi zapisuje: „Uzdižeš se iz
nad stvarnosti. Prostireš je na velikom krojačkom stolu. Kredom
iscrtavaš nove obrise. Rezat ćeš te komadiće polako. Prišivati ih
jedan za drugi, sve dok ne sašiješ sliku u kojoj si potpuno zdra
va. To si odlučila.“74 Međutim, ništa od toga se ne dešava lako.
Neprestano je prisutna i borba sa strahom, odnosno strahovima.
Jednog jutra se, naprimjer, probudila u strahu da se pretvorila u
Gregora Samsu. Kaže:
“Nisi se usudila otvoriti oči, pomjeriti tijelo, uplašena fluid
nošću svojih mogućih metamorfoza. Umorili su te dani u ko
jima ne popuštaš. Držiš sebe čvrsto. Urlaš: Ovo sam ja i ništa
me neće promijeniti! Mučnina je prevelika. Prazan stomak na
puhano strši, ustalasano, prekvasalo tijesto, dok prstima kliziš
preko ćelave glave. Počinješ da sumnjaš. Ja se raspada, rasipa
u sitne beznačajne fragmente. Ne obećavaju mogućnost po
vratka cjelini. Smislenoj cjelini koja si ti, pošteđena od pre
lijevanja u druge oblike ... To sam i dalje ja. To su moje oči.
To su moje oči! Ne daš. Udaraš. Kažeš: To nije borba, nije
potrebna borba, to sam ja.”75
Pisanjem sebe ona samu sebe i popravlja kao što se tečnim zla
tom ili platinom popravlja polomljeni keramički predmet, na
glašavajući oštećena mjesta svoje neposredne i dalje prošlosti, i
time se ponovo rađa. Ona, također, ispisuje da, kada piše, „dru
gi zais ta i ne postoje“76, i dodaje: „U najboljem slučaju su sa
mo funkcije. Pišem samo da bih pokušala uhvatiti trenutak. I
sebe u njemu.“77 U tom smislu su dio priče Kintsugija tijela i
priče o drugim osobama, kako ženama, tako i muškarcima, i o
njihovim kako bolesnim, tako i zdravim tijelima. Između osta
lih, Aida, njena nekadašnja školska drugarica, čije tijelo bolu
je i na kraju umire od raka materice, je osoba s kojom glavna
72 Zablocki, T. nav. internet izdanje.
73 Marić, S. nav. djelo, str. 22.
74 Isto.
75 Isto, str. 78.
76 Isto, str. 81.
77 Isto.
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junakinja ostvaruje posebnu komunikaciju tijelom. Njih dvije se
vantjelesnim iskustvom međusobno osjećaju vlastitim tijelom.
Trenutke-fragmente-slike-priče unutar junakinjine priče čine i
druge osobe čija su tijela oboljela od karcinoma. Takav je kratki
poetski zapis o Selmi:
“Prije nekoliko dana je umrla Selma. Nisi je poznavala. Dok
nije umrla nisi bila sigurna ni da li joj je zais ta ime Selma. Sa
nela? Sanja? Senka? Nešto sa S. Žena sa S koja radi s Minjom
u banci. Žena sa S koju nikada ne viđaš, ali već šest mjeseci
znaš da postoji, da se budi svako jutro i dolazi na posao.”
Zdrava.
Nakon odstranjene dojke, kemoterapije i zračenja.
Zdrava.
Preživjela.
Sada su njene ruke ispustile zastor što te ograđivao od
straha.”78
Takav je i majski lirski zapis o mrtvom sinu Taib u njene žive
komšinice Vahide, u čijoj bašti, toga prvog proljeća nakon si
nove joj smrti, „nijedna ruža nije rodila.“79 Taib je imao rak na
plućima. Takav je, također, i zapis o Kathy koja „ima melanom,
u četvrtom stadiju“80 iz „Velikog R.“81, televizijske serije čije
epizode, sve osim posljedne tri, intenzivno gleda s kćerkom i si
nom. S djecom sve „mutno i nejasno, zastrašujuće i teško o kar
cinomu [prolazi] preko Kathy.“82 Djeca su, istovremeno, i njena
najveća snaga i najveća slabost. U ljubavi s djecom se njeno
tijelo popravlja, pa čak i onda kada je ljekari otpuštaju iz bolnice
jer joj ne mogu obaviti četvrtu operaciju zbog slabog stanja krvi,
a kada ona nije pitala da li je to šalju kući da umre jer joj oni ne
mogu pomoći. S djecom osjeća „potpunu ljubav.“83 Njeno tijelo
liječi njihov dodir. „Dodir je“, kaže Senka Marić, „nešto što ko
municira više od bilo čega drugog.“84 Tijelo junakinje Kintsugija
tijela je „naviklo na bol“85 i čezne za dodirom – za dedinom ru
kom koja joj u najranijem djetinjstvu drži stopalo prije spavanja,

78 Isto, str. 77.
79 Isto, str. 97.
80 Isto, str. 72.
81 Isto.
82 Isto.
83 Isto, str. 108.
84 „Buybook predstavlja“. nav. internet izdanje.
85 Marić, S. nav. djelo, str. 113.
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za što kaže da „[d]o danas ne postoji utješniji dodir“86, kao i za
ljubavnikom „koji je jači od straha dok toplota njegovog tijela
zagrijava ustreptali vazduh ispod tvoga jorgana“87, za muškar
cem koji će je voljeti „bez ostatka, tebe u tvojoj fragmentira
nosti, izlomljenom tijelu“ čudovišne žene. U tom kontekstu se
u priči Kintsugija tijela pojavljuju i figure dvojice muškaraca.
Jedan je imenovan tek kao „M“, a drugi je označen samo kao
ljubavnik bez oznake imena. Oni „predstavljaju funkciju kroz
koju se manifestuje želja i maštanje“88, kako to objašnjava Sen
ka Marić u odgovorima na pitanja iz publike, nakon razgovora s
Farukom Šehićem, na Bookstanu, 2018. godine. Te dvije ličnosti
muškaraca se ne manifestiraju kao pravi likovi, već kao figure
uz pomoć kojih se izražava i da je tijelo junakinje sposobno da,
osim bola, osjeća i užitak. Prema tome, njene priče o tijelima
drugih unutar priče njenog tijela funkcioniraju i/ili kao ožiljci
njenog tijela i/ili kao tečno zlato ili platina koje popravlja njeno
tijelo, pri čemu je njeno (žensko) tijelo i umjetnica i umjetnost
i umjetnina. Popravkom sebe slomljene se subjekta Kintsugija
tijela stvara jedinstvenijom, ljepšom i otpornijom. Pri tome se
otkriva da ona nikada ne (za)uzima poziciju žrtve. I kao jedna
žena i kao svežena, ona je uvijek ratnica. Pisanjem sebe kroz
ožiljke svoje prošlosti od ranog djetinjstva, kada je samo osjeća
la, a još nije razumjela bremenitost svoje ženske odiseje, i dalje,
shvatanjem svoje „različitosti od svakog drugog tijela“89, samo
prihvatanjem i obljubljivanjem svoje nesputane cjelovitosti, te
povratkom „iskonu, svojoj prirodi, svom tijelu u njegovoj ukup
noj čulnosti, čudovišnosti, spremnosti na igru i smijeh“90, ona
se ostvaruje kao slobodna žena koja je dosljedna sebi i, upravo
zbog svega toga, kao sretna žena.       
Njeno tijelo je iskonsko, kakav je i jezik njenoga tijela. On(o)
je „karnevalsko tijelo. Plodno, bremenito, razig rano, zaneseno u
plesu, u kršenju normi, iznad hijerarhije društva, granica siste
ma, tijelo koje objedinjuje smrt i rođenje, početak i kraj svega u
univerzumu u kojem kraja nema, vječno pretakanje, uvijek bre
menito novim životom, uvijek bremenito smijehom, nesvodivo
pod jedan znak, pod usku dimenziju roda.“91 Prema tome, nje
no tijelo i tijelo njenoga jezika su groteskni u izrazu „ekscen
trične umjetnosti“92 Kintsugija tijela Senke Marić. Ona u svom
86 Isto, str. 95.
87 Isto, str. 113.
88 „Buybook predstavlja“. nav. internet izdanje.
89 Marić, S. nav. internet izdanje.
90 Isto.
91 Isto.
92 Tamarin, G. R. (1962) Teorija groteske, Sarajevo: Svjetlost, str. 22-26.
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romanu kintsugijski „montira disparatne elemente“93, pri čemu
su „neke ‘kemijske formule’” njenog grotesknog pisma, i to u
njenom vlastitom ključu: „fantastično + komično; tragično + ko
mično – patos, u kojoj se smjesi gube primarni kvaliteti; jezivost
+ komično ili besmisleno; komično + alogizam; deformacija
(komika, karikatura) komike, deformacija tragike.“94 U smislu
antipatetične subverzivne jukstapozicije i prožimanja oprečnosti
bez izmirenja istih u Kintsugiju tijela do posebnog izražaja dola
ze čudovišni smijeh i groteskni humor. Tako se glavna junakinja,
naprimjer, prije operacije, prilikom koje će joj otkinuti obje sise,
sjeća svog najboljeg prijatelja Srđana, u čijim je „očima život ...
jedna savršeno jednostavna stvar“95, i smijeha s njim, pa kaže:
“Srđan i ti se oduvijek zajebavate na račun tvojih sisa. Zato
što su male. U Londonu, jednom davno, u pustom tunelu pod
vožnjaka, grupa momaka koji su izgledali kao da pripadaju
nekoj bandi išla je prema tebi. Bilo te je strah. Ali ti si ona
koja se ničeg ne boji, pa se nisi okrenula i pobjegla. Prolazeći,
jedan od njih te je kroz smijeh, u šali, uhvatio za sisu. Trčala
si sve do stana i uplakana nazvala svog najboljeg prijatelja.
Uhvatio me kreten u podvožnjaku za sisu!
Jest se zajebo! – rekao je Srđan.“96
Doživljaj operacione sale ona oslikava opisom: „Na zidovima
su plave kockaste pločice, kao u mesari u kojoj ponedjeljkom
kupuješ biftek za svoga sina.“97 Nadalje, na sliku fantazme u ko
joj je posjećuju mitske žene koje u „rukama nose otkinute sise,
kao lončiće u kojima su zasađeni tumori“98 i u kojoj jedna od
njih kaže: „I kod mene su bila tri“99, asocijativno se nadovezu
je slika iz djetinjstva u kojoj tijelom priča situac iju kada su joj
grudi tek počele rasti i kada su izgledale kao dva mala nabrekla
ispupčenja, a kada je, zbog izbočenja između njih, mislila da je
„[č]udovište s tri sise“100, sve do momenta kada nakon tri dana
skrivanja svoje čudovišnosti, u toku ljetovanja na moru, hrabro
obuče kupaće gaćice i krene na plažu, a mama je zaustavi i „is
cijedi joj bubuljicu između sisa.“101 U bolnici, gdje su ona i Vera
– žena koju viđa već dugo, svaki put kada dođe da primi terapiju
93 Isto, str. 32-22.
94 Isto, str. 132.
95 Marić, S. nav. djelo, str. 30.
96 Isto.
97 Isto, str. 34.
98 Isto, str. 67.
99 Isto.
100 Isto, str. 69.
101 Isto, str. 70.
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– u istoj sobi „prikopčane na crijeva iz kojih cure otrovi koji tre
baju da [ih] izliječe“102, Vera, između ostaloga, objašnjava kakav
je Herceptin, „čudotvorni lijek“103 za one koji imaju „najag re
sivniji, histerični tip raka“104, poput njih dvije: „Herceptin ti je
ništa. Ništa. Ko da ništa nisi ni primila. Evo, gledaj mene. Ništa.
Već dvije i po godine. Jest. Jest. Svake tri sedmice. Šta ćeš. Al
ništa. Odeš kući kako si i došla. Vidit ćeš. Nikakvih problema.
Nikakvih. Ovdje je samo jednom jedna žena umrla kad su joj
dali prvu dozu. Ali inače ništa. Ništa...“105 U tom duhu, nepo
sredno prije četvrte opetacije, u trenutku prije nego što će za
spati „snom koji će omogućiti operaciju“106, anesteziologu lica
zabrinutog, opreznog i usredotočenog iznad njene glave, kako
se opisuje, kaže: „Znate li ono kad je Charlie Brown rekao Sno
opyju: ‘Jednoga dana svi ćemo mi umrijeti, Snoopy!’ A Snoopy
je odgovorio: ‘Istina, ali sve druge dane nećemo.’“107 Junakinja
Kintsugija tijela se smijehom uzdiže iz haosa svijeta svoga tije
la, uprkos svemu, svoja i cijela, mada je, paradoksalno, smijeh
blizak konceptu svijeta koji je zasnovan na principu haosa. Ta
kođer, paradoksalno, smijeh je i ples tijela kojim se tijelo iznova
stvara. Smijehom/plesom tijelo briše granice i polaritete. Smijeh
je, isto tako, i borba i lijek protiv straha. To se posebno opisu
je kada junakinjina gola stražnjica zaglavi u lavoru u koji ju je
potopila u dnevnom boravku zbog liječenja rana u vaginalnom
predjelu tijela, a kako bi, kako pojašnjava, piljenjem u televi
zor poništila neumoljivo sporo proticanje vremena i takve vrste
liječenja koje se preporučuje sjedenjem u toploj slanoj vodi, u
kadi. U situac iji u kojoj se zatekne, primorana je da zove djecu
da dođu u dnevni boravak, u koji im je, tek nekoliko trenutaka
prije, rekla da ne ulaze, i da joj pomognu. Zatim se dešava slje
deće: „Jedno drži lavor, drugo tebe. Iščupaju te. Donose peškire,
bacaju ih po podu. Vaš dnevni boravak je plaža koju su iznena
dili valovi. Šarena, lijepa i mokra. Smijete se. Smijehom, kao
kad pretis propišti, izbacujete strah.“108 Čudovišnim smijehom
se uvijek smije s Aidom i svojoj i njenoj čudovišnosti. Smijeh je
i ples kojim se tresu njihova tijela „u bolu, u grču, u strahu“109, a
kojim se odupiru upravo svemu tome.

102 Isto, str. 88.
103 Isto.
104 Isto.
105 Isto.
106 Isto, str. 108.
107 Isto, str. 109.
108 Isto, str. 62.
109 Isto, str. 106.
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Kada je Aida umrla, kaže da joj niko nije trebao reći, da je znala,
da ju je osjetila kako prolazi kroz njenu „bolničku sobu, laka i
nasmijana.“110 Opisuje da je oko Aide tada „titrala svjetlucava
srebrena svjetlost.“111 Kosa, koju nije imala kada je umrla, bila
joj je „duga i bujna. U očima joj nije bilo straha.“112 Tada je ju
nakinja tijela Kintsugija tijela pomislila da je „moguć svijet u
kojem postoji Bog.“113 Ona, u pretpostavci, odrednicom imena,
koja nije njeno određenje u romanu jer do kraja ostaje bezim
 e
na, „pripada“ islamskoj vjerois povijesti, ali je vlastitim određe
njem, po svemu sudeći, ateis tica koja, takoreći, vjeruje u bogove
umjetnosti, a time i književnosti, ili je, možda, agnostik. Medi
cinska sestra Elvira je u bolnici, pred četvrtu operaciju, vjero
vatno u najgoroj noći njenog ukupnog stanja bolesti, pita zna li
ijednu suru da je prouči. Ona odgovara da ne zna, i onda plače,
a sestra Elvira, zatim, neko vrijeme ostaje pored nje, milujući joj
kosu, „dok njena usta tiho, jedva čujno, izgovaraju molitve.“114
Bila je sasvim uvjerena, kako kaže, da je to bio njen kraj. Nakon
toga, kako to izgleda, i doktori dižu ruke od nje, ali zahvaljujući
međusobnoj ljubavi s djecom doživljava čudnovatu promjenu i
stanje organizma joj se popravlja. Tada zna da „ako postoji Bog,
on je tu“115, u toj ljubavi – Bog je Ljubav (108). Ljubav je tečno
zlato ili platina kojom se njeno tijelo popravlja i iznova stvara.
U svojim fantazmama u toku bolesti joj mitske žene, one-njena
majka koja je pjesmom postanka ponovo rađa i, istovremeno,
njene „pramajke“116, kćerke Aresa, grčkog Boga rata, kažu da je
i ona kćerka Aresa, dio njihovog plemena, pa time i ratnica, te
da su one tu da je pouče njenoj iskonskoj prirodi, ali joj u fanta
zmi u kojoj se zatiče u tijelu kada je ono najslabije dešava da i
njih zatekne slabe ili mrtve i poražene, a Meduza joj govori: „To
nije san. Smrt je prelazna bolest. Bježi ... ionako je svaka bit
ka unaprijed izgubljena kad si žena.“117 Međutim, ona izdržava,
ostaje svoja uprkos svemu, pa i uprkos historiji svojih poraženih
majke-pramajki, i time poprima atribute Boginje koja samu sebe
stvara. Bog(inja) je i Ljepota. I Umjetnost općenito, pa, prema
tome, i Književnost. Sličnu, ako ne i istu priču, samo na drugi
način, priča i autoricina zbirka poez ije Do smrti naredne. Iako
dvije subjekte iz dviju knjiga Senke Marić, Kintsugi tijela i Do
smrti naredne, funkcioniraju zasebno, njih dvije, isto kao i dvi
110 Isto.
111 Isto.
112 Isto.
113 Isto.
114 Isto, str. 107.
115 Isto, str. 108.
116 Isto, str. 67.
117 Isto, str. 103.
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je pomenute knjige, funkcioniraju i kao jedno čudovišno tijelo.
Kintsugi tijela, mada po redu nastajanja i objavljivanja knjiga
Senke Marić dolazi nakon Do smrti naredne, završava neznatno
transformiranim riječima i proširenom slikom epigrafa118 iz te
autoricine zbirke poez ije koja prethodi romanu. Te riječi kraja
Kintsugija tijela, u slici novog početka junakinje naslovnog tije
la, u kojem je „sada zdrava“119, glase:
“Ostalo je još samo jedno mjesto na koje trebaš otići. Sjedaš
u auto. Voziš se na obalu. U ono selo na Pelješcu koje je tvoj
istinski dom. Pod nogama ti škripi šljunak. Oko tebe se raz
miču vinogradi. Uskom šumom penješ se do kapele na litici.
Na susjednom brdu, odolijevajući godinama, stoji tvoje drvo.
To je sasvim dovoljan znak. Za leđima ti je kameni zid. U ru
ci boca već ugrijane vode. Ispijaš topli gutljaj. Zatvaraš oči.
Ispod bliješti more, plavetnilo koje je sposobno da pjeva. U
daljini se naziru otoci, kao ostaci plastelina od kojeg su bogo
vi pravili zemlju.”120
Slika njenog istinskog, a uzgred rečeno, i transnacionalnog121
doma u malom selu, „skrivenom u čarobnoj uvali“122 na Pelješ
cu, „s kamenim kućama pred prozračnim morem“123 se u još jed
nom fragmentu iscrtava u romanu. U tom selu se, kako kaže,
ono u njoj „i ono vani poravnaju, ostvare simetriju“124 koja joj
omogućava da diše. Tom mjestu se pridodaju i mitska svojstva –
ono „je početak ili kraj svega“125, pa njegovom slikom i počinje
Do smrti naredne i završava Kintsugi tijela. U njemu raste njeno
drvo s kojim se, na svojstven način, identificira, mada ga nikada
nije vidjela izbliza i ne zna „koje je vrste.“126 Naim
 e, to drvo, ko
je se nalazi na „jednoj od padina koje okružuju selo i uranjaju u
more“127, predaleko da bi mu mogla prići, raste drugačije od bilo

118 Za leđima mi je kameni zid. U ruci već boca ugrijane vode. Ispijam topli gu
tljaj i zatvaram oči. Ispod mene blješti more, plavetnilo koje je sposobno da
pjeva. U daljini se naziru otoci, kao ostaci plastelina od kojeg je Bog pravio
zemlju...; Marić, S. (2016) Do smrti naredne, Tešanj: Izdavačko-štamparska
kuća „Planjax Komerc doo“.
119 Marić, S. Kintsugi tijela, str. 119.
120 Isto.
121 U kontekstu svojevrsnog transnacionalnog izraza, također, glavna junakinja
za Zagreb kaže da je taj grad postao njena „bolnica“; Isto, str. 115.
122 Isto, str. 83.
123 Isto.
124 Isto.
125 Isto.
126 Isto.
127 Isto.
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kojeg drveta koje je ikada vidjela i ne „pristaje rasti kao drugo
drveće.“128 I ono je čudovišno, baš kao i ona.    
Roman Kintsugi tijela Senke Marić je teško i nelagodno štivo.
Ono je izraz najbolje književnosti koja nas suočava s teškoćama
i nelagodama života jednog čovjeka, preciznije, jedne žene, i to
s osjećajem istih vlastitim tijelom, a kako bi se doprinijelo spo
znaji vrijednosti života i savršenstva svih njegovih nesavršensta
va i, time, življenja života cjelovitom i cjelovitim sobom. Kint
sugi tijela se ostvaruje književnim eksperimentom umjetničke
tehnike popravljanja polomljenih dijelova tijela žene-junakinje
u ženskom pismu, naglašavanjem oštećenih mjesta (sve)ženskog
i, šire, (sve)ljudskog tijela, s ciljem da se istakne ljepota, čiji su
dio i ožiljci. Dodatno, ali ne manje bitno, roman Senke Marić
je i poučno štivo. Kintsugi tijela je knjiga koja nekome, even
tualno, podizanjem svijesti i svjesnosti o mogućnosti lomljenja
vlastitoga tijela bolešću, kao što je to u slučaju karcinoma koji
ogoljava, može spasiti život. Ona, također, slobodno i hrabro
govori o tijelu žene tijelom žene, ističući oštećenja i lomove,
čime slavi jedinstvenenu historiju žene, a kako bi njeno bivanje
revitalizirala novim životom u savremenosti, „dajući mu veću
ljepotu nego što ju je inicijalno imao.“129
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WOMEN’S LITERARY EXPERIMENT OF 
BODY KINTSUGI BY SENKA MARIĆ
Abstract
Kintsugi is an ancient Japanese art form of “golden repairing” of broken
ceramic pottery by using beautiful seams of gold or platinum. The
essence of kintsugi is to visibly incorporate the damage into the aesthetic
of the restored art piece instead of disguising it, so as to recognize the
history of the object. The process usually results in a masterpiece more
beautiful than the original. Senka Marić, a contemporary Bosnian and
Herzegovinian poetess and writer, has used the art of kintsugi in a
women’s literary experiment to create her 2018 novel Body Kintsugi,
based on her own breast cancer experience. Accordingly, this paper
analyses the poetic art of precious scars in Senka Marić’s novel Body
Kintsugi.
Key words: women’s writing, literary experiment, Body Kintsugi,
breast cancer experience, the art of precious scars
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МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛИ КАО
ОДРАЗ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ 
ТОКОМ ХЛАДНОГ РАТА
ОД ВАРШАВСКЕ ЈЕСЕНИ ДО 
МУЗИЧКОГ БИЈЕНАЛА ЗАГРЕБ1
Сажетак: У раду се размaтра утицај политичких промена на кул
турно-уметнички живот Пољске и Југославије средином прошлог
века. Након периода соцреализма, као водећег уметничког правца,
у обе земље је отпочета тежња ка деетатизацији културе, што
је у сфери организације музичког живота резултирало оснивањем
интернационалних фестивала савремене музике. Будући да је пољ
ски фестивал Варшавска јесен (1956), утемељен пет година ра
није, он је постао узор југословенском Музичком бијеналу Загреб
(1961), што имплицира потенцијалне аналогије између страте
гија и циљева ових манифестација. Оба фестивала замишљена
су као места на којима би се сусрели композитори са обе стране
Гвоздене завесе. Наиме, организатори су тежили инкорпорирању
домаћих композитора у актуелне западноевропске музичке токо
ве, не би ли створили повољније услове за културну либерализа
цију Пољске и Југославије. Стога, иако перципирани као отклон

1 Студија је писана у оквиру пројекта Идентитети српске музике
од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр.
177004) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. Рад је изложен на Научном скупу Владо
С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог. Традиција као
инспирација, одржаном од 12. до 14. априла 2019. године на Академији
умјетности у Бањој Луци (Сажетак рада је штампан у Програмској
књижици Научног скупа).
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од соцреализма, те као вид деполитизације музике, ови фестивали
су, сасвим парадоксално, наставили да служе новопрокламованим
политичким идејама, усмереним ка презентацији Пољске и Југо
славије као либерално-демократских средина.
Кључне речи: Пољска, Југославија, либерализација, музички
фестивали, Варшавска јесен, Музички бијенале Загреб

Специфичност друштвено-политичког стања
Пољске и Југославије после Другог светског рата
Југославија и Пољска прошле су кроз сличан еволутивни
пут након Другог светског рата, који је, најпре био руково
ђен политичком хегемонијом Сојветског Савеза. Међутим,
у обе земље се у послератном периоду уочавају и тачке ра
зилажења са Стаљиновом политиком, на основу чега би се
могао пратити развој југословенско-пољских односи у сфе
ри културне политике, који су, истина, били вишезначни и
доживљавали својеврсне обрте на путу ка културној либе
рализацији ових земаља. У студији о југословенским и пољ
ским културним политикама, Матеуш Соколски (Mateusz
Sokulski) наводи да су (због превеликог броја жртава у ра
ту) Југославија и Пољска узајамно осећале идеолошку бли
скост, што се након Другог светског рата пројектовало на
оснивање Уговора о пријатељству и помоћи двеју земаља,
те Друштва пољско-југословенских пријатеља, 1946. године
у Варшави.2 Но, занимљиво је указати да су југословенски
комунисти већ у овом периоду износили ставове о интен
зивној и штетној „вестернизацији” пољског друштва, те су
[u] internim dopisima o poljskoj kulturi pisali kao o „dekadent
skoj”, a Krakov [...] smatrali gradom koji je potpuno zadržao
„buržoas ki” karakter”.3 Међутим, убрзо након тога (1948),
сасвим парадоксално, Југославија ће постати прва земља
која ће се супротставити совјетској политици, те почети да
гради специфичну варијанту социјализма; доста блажег у
односу на политичке системе у другим комунистичким зе
мљама. Ипак, важна је чињеница да Југославија никада није
прекинула сарадњу са источноев ропским државама, али се
у великој мери окренула Западу, што јој је у том тренутку
омогућило да стекне високу репутацију у свету. Тај своје
врсни дуализам, балансирање на разини исток – запад, по
стаће уједно и главна карактеристика југословенског соци
јализма, а својеврсну институционализацију добиће 1961.
2 Sokulski, M. (2014) Poljska kultura 1948.-1956. Perspektiva jugoslavenskog
veleposlanstva u Poljskoj kao izraz legitimizacije vlastitog režima, Historij
ski zbornik br. LXVII/2, Zagreb: Društvo za hrvatsku povjesnicu, str. 346.
3 Исто, стр. 349.
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године, оснивањем Покрета несврстаних. Уместо стриктне
државне контроле привреде, 1950-их година у Југославији
је почела да се спроводи такозвана ДДД политика (децен
трализација–дебирократизација–демократизација),4 а до
лази се и до првих резултата „обнове и изградње”, што је
испрва било евидентно у економској и инфраструктурној
сфери. Тако радикалне промене оставиле су видне последи
це на културно-уметнички живот у земљи, па су постепено
почели да пристижу „западни” културни производи, док је
потрошачка масовна култура свакодневног живота постала
тренд и у југословенском друштву. С друге стране, у пери
оду југословенске „вестернизације”, Пољској се (иако зе
мљи која је дубоким коренима везана за западноев ропско
културно наслеђе) интензивно сервира совјетска култура, а
социјалистички реализам главни је правац у уметности. Ме
ђутим, Стаљинова (Иосиф Сталин) смрт, 1953. године, би
ла је прекретница за све земље Источног Блока, у којима се
од тада може пратити постепено „одмрзавање” репресивног
политичког система.
Дакле, југословенско-пољски културни односи, најпре су
се, непосредно после Другог светског рата (1945–1948),
заснивали у изградњи јединственог социјализма, диктира
ног из Сојветског Савеза, али је Југославија све време кри
тиковала традиционалну приврженост пољске културе За
паду, да би се, потом, Југославија прва одвојила од Источног
Блока (1948) и у знатној мери окренула западним вредно
стима, што је постало предмет осуде пољских политичких
елита.5 Међутим, убрзо ће (након Стаљинове смрти 1953.
године) доћи до новог обрта, при чему ће Пољска кренути
„западним путем”, до те мере да ће се Југославији наметну
ти као узор, што се може сагледати и на примеру организа
ционих стратегија првих послератних фестивала савремене
музике у Варшави и Загребу.
У овом раду се размaтрају интернационални фестивали
савремене музике – Варшавска јесен (Warszawska Jesień –
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej) и Музички
бијенале Загреб (Muzički biennale Zagreb – Međunarodni fe
stival suvremene glazbe) – у контексту деет атизације пољске,
односно југословенске културе, у периоду од 1956. до 1961,
тојест, од одржавања прве Варшавске јесени до године када
је утемељен загребачки Бијенале. Успоставиће се аналогије
4 Marković, P. J. (2007) Trajnost i promena. Društvena istorija socijalističke
i postsocijalističke svakodnevnice u Jugoslaviji i Srbiji, Beograd: Službeni
glasnik, str. 19.
5 О критикама југословенске културне политике од стране пољских зва
ничника видети у: Mateusz Sokulski, M. нав. дело.
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између ових фестивала, односно, између заједничких циље
ва организатора да се домаћи композитори уклопе у актуелне
западноев ропске музичке токове, што је у том тренутку тре
бало да омогући повољније услове на путу ка културној ли
берализацији Пољске, односно Југославије. Такође, увидом
у репертоар Варшавске јесени из првих година, те репертоар
првог Бијенала, установиће се тачке сусрета, али и поједина
места разилажења ова два, идејно сродна музичка догађаја.

Либерализација пољског музичког
живота током 1950-их година
Године 1951. у Пољској је основан „партијско-соцреали
стички” Фестивал пољске музике. Политички званичници
видели су овај фестивал као прилику да мобилишу компо
зиторе, музичаре и друштво, у циљу промовисања политич
ких идеја.6 Пошто су репертоар овог фестивала обележили
типични жанрови музичког социјалистичког реализма –
масовне песме и кантате, тематски усмерене ка величању
и слављењу социјалистичког друштва, Зигмунт Мичелски
(Zygmunt Mycielski), композитор и музики критичар, изја
вио је следеће: „Постајемо мутна вода у којој не можемо
ни замислити како се музика изводи и ствара било где дру
где [...]”.7 Имајући ово у виду, Министарство културе поста
ло је сагласно са пољским композиторима око става да би
репертоар овог фестивала требало обогатити свим делима
насталим након Другог светског рата која рефлектују акту
елни музички простор,8 те је на истом фестивалу, одржаном
четири године касније (1955), учињен видан помак ка ли
берализацији пољског музичког живота. Иако је фестивал
остао затворен за Западни блок, соцреалистичка оријента
ција није више била једини критеријум репертоарске селек
ције. За разлику од првог, организација другог Фестивала
пољске музике поверена је Удружењу пољских композитора
(уз минамално учешће Министарства), што су тада млади
композитори, Тадеуш Берд (Tadeusz Baird) и Казимјеш Се
роцки (Kazimierz Serocki) мудро искористили, поставивши
као примарни задатак фестивала, промоцију авангардних
естетичких тенденција у музици. С тим у вези, промена ре
пертоарских начела Фестивала пољске музике, несумњиво
6 Tompkins, D. G. (2013) Composing the Party Line Music and Politics in
Early Cold War Poland and East Germany, West Lafayette: Purdue Univer
sity Press, p. 175.
7 Jakelski, L. (2015) Pushing Boundaries: Mobility at the Warsaw Autumn In
ternational Festival of Contemporary Music, East European Politics and So
cieties and Cultures, No. 29/1, Newyork: SAGE Publications, p. 192.
8 Tompkins, D. G. нав. дело, стр. 174.
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је подстакла идеју о оснивању интернационалног фестива
ла савремене музике у комунистичкој Пољској. Својеврсна
аутономија Удружења пољских композитора, без које заси
гурно не би било оваквих резултата, према речима Лисе Ја
келски (Lisa Jakelski), била је омогућена тиме што пољски
композитори и музиколози нису претерано критиковали
политички режим, те су, у извесној мери, успели задоби
ти поверење политичких званичника.9 Не треба заборавити
да су иницијални кораци ка својеврсној либерализацији и
демократизацији пољске културе били могући тек након
Стаљинове смрти (1953), када је однос Совјетског савеза и
Пољске видно почео да се мења. Но, треба имати на уму да
вишегодишње цензуре (диктиране из СССР-а) нису могле
престати преко ноћи, тако да су, истина у мањој мери, биле
присутне и даље. Такође, не треба заборавити да је упра
во у овом периоду конструисан Варшавски пакт (1955), који
је, окупљајући комунистичке земље у војни савез, подву
као границу између Истока и Запада. У оваквој дихотоми
ји на политичкој разини, 1956. године, под окриљем Удру
жења пољских композитора, оснива се Варшавска јесен –
јединствени међународни фестивал савремене музике у
Источном блоку.
Значај овог фестивала био је вишеструк, а замишљен је као
једино место на којем би се сусрели композитори са обе
стране Гвоздене завесе. Како се наводи у Статуту, примар
ни циљ био је остварити увид у композиторски и извођачки
учинак у пољу савремене музике у Пољској и у иностран
ству, као и размена искустава композитора из различитих
земаља.10 Пољској публици по први пут је пружена прилика
да се упозна са актуелним западновевропским музичким то
ковима (у које је пољска култура пре рата била укључена),
док се, с друге стране, функција Варшавске јесени огледала
у промовисању пољских композитора, који су, са утемеље
њем овог фестивала доживљавали ренесансу на европској
музичкој сцени. Поред концертне делатности, плурализам
концепта Варшавске јесени огледао се и у штампању пар
титура, као и у издавању грамофонских плоча пољске умет
ничке музике, чиме је пољским композиторима додатно
олакшан продор на Запад. Иако је, према речима појединих
критичара, Варшавска јесен „[...] представљала победу мо
дернизма над соцреализмом и охрабрила композиторе да
истражују богатство стилског проседеа и композиционо9 Jakelski, L. нав. дело, стр. 193.
10 Bylander, C. (1989) The Warsaw Autumn. International Fesitval of Contem
porary Music 1956–1961: Its Goals, Structures, Programs, And People, Co
lumbus: The Ohio State University Press, p. 232.
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техничких поступака,11 овај фестивал савремене музике је
на самом почетку обележен врло „проблематичном” репер
тоарском политиком, која, упркос својим напорима, крите
ријуме савремене музике никако није успевала да јасно де
финише. У извештајима Удружења пољских композитора и
Министарства културе, нигде се не прецизира шта за њих
термин савремена музика обухвата.12 Док се, с једне стране,
предлаже извођење дела насталих у претходних неколико
година, с друге стране, у критеријуме савремености (пре
ма статуту прве Варшавске јесени) уклопила би се и музика
из 19. века. Стога, репертоар прве Варшавске јесени треба
разумевати најпре као покушај остваривања везе са раним
модернизмом, који је 30-их и 40-их година доживео вели
ку кризу. Такође, могуће је да су организатори фестивала
били свесни потенцијалног притиска политичког врха, те
су направили својеврсни баланс, тиме што 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 (Olivier Messi
aen). Но, „неух ватљивост” репертоар а навјвише се огледа
ла у заступљености неколицине дела из 19. века (Till Eulen
spiegel Рихарда Штрауса /Richard Strauss/, Пета симфонија
Петра Чајковског /Пётр Чайковский/ и Четврта симфонија
Јоханеса Брамса /Johannes Brahms/), док су остварења акту
елних младих композитора послератне авангарде у потпу
ности изостала.
Дакле, можемо ли уопште говорити о оствареним циљевима
да се пољска музика уклопи у западне естетичке тенденци
је, уколико је варшавска публика у другој половини 50-их
година остала ускраћена за већ афирмисане композицио
не технике, попут интегралног серијализма, алеаторике, те
електроак устичке музике? С обзиром на то да су у ово време
Штокхаузен (Karlheinz Stockhausen) и Шефер (Pierre Scha
effer) у својим студијима увелико вршили експерименте са
електронском, односно конкретном музиком, одговор на по
стављено питање не би могао бити позитиван, или би могао
бити делимично позитиван. Међутим, очито је да се у првим
годинама Варшавска јесен није ни вредновала према умет
ничким, односно естетичким критеријумима, већ искљу
чиво на основу друштвено-политичких, културолошких, те
идеолошких аспеката. Јер, иако је прва Варшавска јесен са
мо половично одговорила на, евидентно превисоке критери
јуме савремене музике, она је за пољску музику несумњиво
11 Исто, стр. 207.
12 Bylander, C. нав. дело, стр. 124-134.
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постала window on ideas.13 Дакле, симплификовано би било
перципирати прву Варшавску јесен (како се то усталило у
литератури), као афирмацију пољске музике изван Источ
ног Блока; уместо тога, прикладније би било појмити је као
први значајнији корак на том путу. Чини се да су се највеће
заслуге овог фестивала огледале у остваривању контаката
Пољака са „западним” композиторима, о чему сведочи чи
њеница да су одмах по одржавању прве Варшавске јесени,
наредне године, композитори из Пољске први пут прису
ствовали Летњим курсевима за нову музику у Дармштату
у Западној Немачкој, на којима су (између осталог) имали
прилике да чују Le Marteau sans maître Булеза (Pierre Bou
lez), Il canto sospeso Нона (Luig i Nono), Klavierstück XI, Ze
itmaße, Gruppen Штокхаузена.14 Занимљиво је да је већина
дела ових западноев ропских аутора изведена већ на наред
ној Варшавској јесени, те тако Дармштат можемо тумачити
као „лабораторију”, у којој су пољски композитори трагали
за бољим темељима програмске концепције свог фестивала.
Ову тезу потврђује и Синтија Бајландер (Cynthia Bylander),
која (анализирајући репертоар Варшавске јесени од 1956. до
1961. године) истиче да се, већ на другој Варшавској јесени
програмска политика почела „одмрзавати”, па је пољска пу
блика те године имала прилике да се упозна са, на пример,
електроак устичком музиком. До 1961. године, када се, пре
ма речима поменуте ауторке, програмска политика на Вар
шавској јесени стабилизује,15 представили су се Булез и Кејџ
(John Cage), Шефер, Штокхаузен, Берио (Lucian o Berio),
али се и даље нису занемаривала дела умерених модерни
ста, попут француских неокласичних композитора, Иберта
(Jacques Ibert) и Пуланка (Francis Poulenc), као и, тада већ
историјска достигнућа Друге бечке школе. Оваква могућ
ност увида у авангардне тенденције на наредним Варшав
ским јесенима, за пољске композиторе била је од круцијалне
важности. Усвајајући и сједињавајући западноев ропске тех
нике са личним уметничким изразом, пољски композитори
(особито Лутославски /Witold Lutosławski/ и Пендерецки /
Krzysztof Penderecki/), убрзо ће ступити на европску му
зичку сцену са новоформираним властитим авангардним
музичким језиком, чије ће тенденције у историји музике
остати познате као авангарда Пољске школе. На тај начин,
13 Термин преузет из: Stanevičiūtė, R. (2017) Reception of the Warsaw Au
tumn Festival in Lithuan ia: Cultural Discourse and Political Context, Musi
cology Today, No. 14, Warsaw: Institute of Musicology, University of War
saw and Union of Polish Composers.
14 Bylander, C. нав. дело, стр. 196.
15 Занимљиво је да се 1961. година поклапа са утемељењем Музичког
бијенала Загреб.
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социјалистички реализам у пољској музици дефинитивно је
напуштен, а Варшавској јесени у том процесу приписује се
кључна улога.

Одјеци Варшавске јесени у Југославији:
утемељење Музичког бијенала Загреб
Авангардни принципи Пољске школе нарочито су имали од
јека у југословенској музичкој култури. Иако су музичари из
Југославије током 50-их година путовали у Пољску, изве
штавајући југословенску јавност о стању музичког живота,
тенденцијама које владају у пољским уметничким кругови
ма, те о контактима са пољским композиторима, југословен
ски су композитори током првих година остали ускраћени
за афирмацију својих дела на Варшавској јесени. Није нај
јасније због чега се првих година на Варшавској јесени није
чула ниједна композиција југословенског аутора, будући да
архивска документа овог фестивала чувају преписке Пољака
и Југословена. Наиме, оно што прво привлачи пажњу, јесте
да су организатори Варшавске јесени преговарачке поступ
ке водили одвојено са земљама Западног, односно земља
ма Источног блока, при чему је Југославија сврстана у први
блок (заједно са Западном Немачком, Швајцарском, Фран
цуском, Енглеском, Данском, Израел ом и САД-ом). Ово нам
говори да је Југославија, након што је прекинула сарадњу
са Информбироом (1948) у државама комунистичког блока
већ перципирана као „западна земља”. Иако није изведено
ниједно дело југословенског аутора, сарадња Југославије и
Пољске на својеврстан начин била је остварена већ на првој
Варшавској јесени. Наиме, представник Радија Љубљане,
Урош Крек, који је присуствовао овом фестивалу, изразио је
жељу да сними интервјуе са пољским композиторима – Се
роцким, Лутославскм, Доброволским (Andrzej Dobrowolski)
и Гражином Бачевиц (Grażyna Bacewicz) – који би, потом
били емитовани на југословенским радио-станицама.16 На
другу Варшавску јесен (1958), од југословенских компози
тора/музиколога, позвани су Матија Бравничар и Стана Ђу
рић-Клајн као гости, но, нема детаљнијег увида у то да ли
су они узели учешће на неком од дешавања у склопу фе
стивала. Вршећи припреме за трећу Варшавску јесен (1959),
Удружење пољских композитора упутило је позив за уче
шће новооснованом камерном ансамблу – Загребачки со
листи,17 међутим, из непознатих разлога овај ансамбл није
остварио учешће у Варшави 1959. године. За наредну, 1960.
годину нема извора о пољско-југословенским контактима,
16 Bylander, C. нав. дело, стр. 166.
17 Исто, 359.
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али је значајан податак да Лутославски ове године посећује
Југославију у оквиру Међународног саветовања о савреме
ној музици, одржаног у Дубровнику. Према речима Предра
га Милошевића, Лутославски је својим предавањем доказао
да савремена пољска музика долази полако али сигурно у
први план светске музичке авангарде.18
Можемо констатовати да су југословенски композитори у
овом периоду, иако без конкретног учешћа на Варшавској
јесени, били упућени у стилске и композиционо-техничке
одлике музичке авангарде, која је постепено освајала овај
фестивал. Ипак, да се Југославија након Другог светског ра
та и периода социјалистичког реализма дуго и споро опора
вљала, сведочи критика из 1961. године која је забележила
следеће: „[D]ok je svijet krenuo dalje, putem nakon rata oslo
bođene i uzletjele misli, sve tamo do visina svojih avangardnih
apstrakcija [...] mi nismo imali ni partitura, ni mehaničkih snim
ki – u nas se na Akademiji još uvijek [...] diskutiralo o dozvo
ljenosti tritonusa”.19 Очито је да се и југословенска музика
налазила у дубокој „мутној води”, у којој се, према споме
нутом Мичелсковом запажању, налазила и пољска музичка
култура. Но, стање је почело да се мења када је хрватски
композитор Милко Келемен, путујући у Париз и Минхен на
студијска усавршавања током 1950-их, те упознавши акту
елне западновевропске тенденције у музици (које је и сâм
почео да испољава), покренуо иницијативу за оснивање пр
вог међународног фестивала савремене музике у Југослави
ји – Музичког бијенала Загреб (1961). Одјекнувши позитив
ним критикама као изузетно моћно оруђе за демократизаци
ју музике и културе нашег друштва, загребачки Бијенале је
уистину југословенској публици отворио хоризонте ка нај
новијој савременој европској и америчкој музици. Међутим,
овај фестивал је у исто време покренуо и једно другачије
питање, а тицало се стриктно нас, односно југослoвeнске
музике – „где смо ту ми?”20
Савакако да је утемељењу Музичког бијенала Загреб, ко
ји је, као и Варшавска јесен, покренут са идејом музичке
конфронтације Истока и Запада, морала да претходи
18 Milošević, P. (1961) Današnjici – Današnja melоdija/Prvi muzički biennale
u Zagrebu – Pogledi i utisci, Zvuk br. 49-50, Beograd: Savez kompozitora
Jugoslavije, str. 494.
19 Kalafatović J. (1988) Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije (1963–
1988), Opatija: Mozaik, str. 10.
20 Marinković, M. Nove internacionalne perspektive jugoslovenske umetničke
muzičke scene (Muzički bijenale Zagreb i Jugoslavenska muzička tribina),
u: Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti, priredili Simić, Z.,
Knežević, A.,  Bukumira, J. i Zelenović, A. S. (2018), Beograd: Klub 128, (u
štampi).
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либерализација југословенске политике, отпочета још
1948. године. Но, упркос томе што су оснивачи загребачког
фестивала од Пољака преузели проверено успешну „[...]
formulu retorike zbližavanja Istoka i Zapada [...]“,21 посреди
је једна контрадикторност у следу догађаја. Наиме, иако је
Југославија са соцреализмом „раскрстила” још 1948, а Пољ
ска тај пут започела тек након Стаљинове смрти (1953), за
нимљиво је уочити како се window on ideas, најпре догађа у
Варшави. С друге стране, баш као и у Пољској, и у Југосла
вији су цензуре и даље имале своје јаке одјеке. Загребачки
бијенале парадигматичан је пример, будући да се неколико
дана пред сам почетак овог фестивала, у централним коми
тетима расправљало о његовом потенцијалном обуставља
њу, тврдећи да се „[...] koncepcijom istok-zapad u Jugoslaviju
unosi marazam i dekadencija buržoas kog zapadnog društva, što
bi negativno moglo uticati na razvoj socijalističke kulture”.22
Упркос томе, у Загребу су се све чешће истицала и награ
ђивала остварења савремене модерне књижевности, кине
матографије, приказивала дела апстрактне уметности, те
оснивали значајни кружоци, Егзат 51, Горгоне, Нове тенден
ције, док је од музичких група значајно издвојити ансамбл
Загребачки солисти, основан 1954. године.23
Компаративном анализом програмских стратегија првог Би
јенала и прве Варшавскe јесени, можемо констатовати да
је пољски фестивал уистину сматран парадигмом по којој
се моделовао и први интернационални фестивал савремене
музике у Југославији, а критичари су увиђали готово иден
тичне доприносе ових фестивала. Наиме, на првом месту
увек се истицала конфронтација Истока и Запада, оства
ривање контаката, потврда Југославије као либералне сре
дине, упућеност у актуелне музичке тенденције у свету, те
афирмација домаћег музичког стваралаштва. Будући да је
Варшавска јесен (према речима Петра Селема) својом про
грамском концепцијом која је подразумевала, најпре оства
ривање везе са претходним модернизмом, постала „водич”
Музичком бијеналу Загреб,24 није тешко установити сличне
21 Milin, M. Muzički bijenale Zagreb i srpska muzička scena: jugoslovenski
period, in: Music Cultures in Sounds, Words and Images: Essays in honor
of Zdravko Blažeković, eds. Baldassare, A. and Marković, T. (2018) Wien:
Hollitzer Verlag, p. 360.
22 Kelemen, M. Muzički biennale Zagreb, zašto?, u: Muzički biennale Zagreb,
Međunarodni festival suvremene glazbe 1961–2011, priredila Krpan, E.
(2011), Zagreb: Hrvatsko društvo skladatelja, str. 10.
23 Markulin, L. (2005) Utemeljenje Muzičkog biennala u Zagrebu, Arti Musices
br. 36/1, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, str. 67.
24 Jakelski, L. M. (2009) The Changing Seasons of the Warsaw Autumn: Con
temporary Music in Poland, 1960–1990, Berkeley: University of California,
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потешкоће репертоарских политика међу овим фестивали
ма. Како наводи Милко Келемен, на загребачком Бијеналу
би се изводила „[...] glazba iz svih krajeva svijeta, bez razlike,
uz uvijet da je napredna po tendenciji i kvalitetna po umjetnič
kom dometu”.25 Дакле, уколико су организатори замислили
Бијенале као интернационални фестивал савремене музике,
овако постављени Келеменови критеријуми програмске се
лекције остају прилично упитни, а делују још неодр еђеније
него критеријуми на Варшавској јесени. Тако су нека дела
домаћих аутора, (попут Четрдесет прве Миховила Лога
ра, Кориолана Стјепана Шулека, Ладинске вјештице Натка
Девчића), доспела на Бијенале из чисто практичних разлога,
јер су се већ налазила на репертоар има Сарајевске, одно
сно Хрватске опере,26 те су критеријуми појма савременог
потпуно стављени по страни.
Међутим, оно што је Бијенале од самог почетка чинило су
периорнијим у односу на Варшавску јесен, јесте чињеница
да је југословенски фестивал (поред „неад
 екватних” оства
рења домаћих аутора), од самог почетка укључивао дела по
следње генерације авангардиста (електроак устичка оства
рења Кагела /Mauricio Kagel/ и Штокхаузена, Transicion I,
односно Kontakte, те дела Кејџа, Булеза, Шефера, Мадерне
/Bruno Maderna/, Лигетија /György Ligeti/). Будући да је у
оваквој западноев ропској авангардној конкуренцији било
неминовно да композиције домаћих аутора остану у сенци,
сасвим је оправдано што се вредносни критеријуми загре
бачког Бијенала нису односили на уметничко-стваралачки
учинак, већ искључиво на аспекте демократизације и либе
рализације музичке  културе у Југославији, која је уз помоћ
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 обзиром на то да пољски композито
ри (са већ формираном властитом авангардом), остварују
учешће на првом Бијеналу (1961), а југословенска крити
ка оценила их је изузетно позитивно. Чини се да је долазак
Пољске школе на први Бијенале био индикативан, како за
афирмацију пољских, тако и за афирмацију југословенских
композитора, будући да југословенски „музички походи” на
Варшаву почињу исте године у јесен, изведбом композици

p. 81.
25 Markulin, L. нав. дело, стр. 67.
26 Милин, М. (1998) Традиционално и ново у српској музици после Другог
светског рата: (1945–1965), Београд: Музиколошки институт САНУ,
стр. 70.
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је Mouvements cosmiques Крешимира Фрибеца, од стране
Краковске филхармоније.27

Закључна разматрања
Бројни су примери који сведоче апсолутну свесност та
дашњих композитора и музиколога у вези са естетичким
„мањкавостима” прве Варшавске јесени и првог Музичког
бијенала Загреб. Наиме, Витолд Лутославски је изразио
дубоко разочарање поводом варшавског репертоар а, изја
вивши да „[...] овај фестивал ни на који начин није репре
зентовао Штокхаузена, Булеза и Нона... Авангардни правац
[наводи Лутославски] једноставно је мало представљен”.28
Након завршетка првог загребачког фестивала, Рајко Мак
симовић нагласио је да су на Бијеналу „[p]ojmovi savremena
i muzika tretirani [...] dosta široko, jer smo na koncertima čuli
pod savremenim Ravela, Debussya, zatim ranog Schönberga i
Weberna”.29 Надаље, Александар Обрадовић питао се следе
ће: „[K]ada se daje uvid u stvaranje domaćih kompozitora, da li
treba izvoditi ono što svi naši kompozitori pišu, dakle i stariji i
mladi [...] ili se opredeliti samo za kompozicije koje podražava
ju najnovija strujanja iz avangardističkih svetskih muzičkih cen
tara”.30 Близак оваквом гледишту био је и Иво Петрић, који
је оштро осудио политику првог Бијенала, наводећи да смо
чули „[...] previše slabih i neinteresantnih dela, kako u pogledu
sadržaja, tako i u pogledu izražajnih kompozicionih sredstava
[...]”.31
Међутим, упркос „конфузном” репертоар у (који је био ре
зултат недовољно дефинисаних критеријума савремене
музике од стране организатора), ови фестивали су (самом
могућношћу извођења дела и источних и западних компози
тора) остварили суштинске иницијалне идеје: дефинитивни
отклон од соцреалистичке доктрине, упознавање публике
са новинама, те „крчење” пута ка либерализацији музичког
27 Током 60-их година репертоар Варшавске јесени биваће интензивно
употпуњиван делима композитора из Југославије, а неки југословенски
аутори доживљавају чак и светске премијере својих авангардних оства
рења на Варшавској јесени 60-их година: Љубица Марић – Остинато
супер тема октоиха, Крешимир Фрибец – Rythme reprime, Дубравко Де
тони – Графика II, Рубен Радица – Paean, Иво Петрић – Croquis sonores,
Примож Рамовш – Enneafonia и Милан Стибиљ – Impressions.
28 Bylander, C. нав. дело, стр. 395.
29 Maksimović, R. (1961) Trijumf poljske muzičke avangarde/Prvi muzički bi
ennale u Zagrebu – Pogledi i utisci, Zvuk, нав. дело, стр. 492.
30 Obradović, A. (1961) Nerešen problem domaćeg stvaralaštva/Prvi muzički
biennale u Zagrebu – Pogledi i utisci, Zvuk, нав. дело, стр. 498.
31 Petrić, I. (1961) Za osnivanje nacionalnog festivala jugoslavenske muzike/
Prvi muzički biennale u Zagrebu – Pogledi i utisci, Zvuk, nav. delo, str. 498.

317

МИЛОШ МАРИНКОВИЋ
репертоара, па и домаће музичке културе у целини. Друштве
но-политичка улога у превазилажењу културно-политичких
подела у периоду Хладног рата, коју су ови фестивали оди
грали, толико је наглашена, да се потешкоће почетничке ре
пертоарске политике у литератури најчешће изостављају. С
друге стране, оно по чему су се у првој години ови фестива
ли разликовали, управо је естетичко-музички фактор, одно
сно, чињеница да је, у односу на прву Варшавску јесен, први
Бијенале успео да публици представи савремена дела акту
елних послератних авангардиста. Но, разлог томе поново
можемо тражити у политичким констелацијама, будући да
је од одржавања прве Варшавске јесени до утемељења Би
јенала ипак прошло додатних пет година „одмрзавања” од
носа Истока и Запада, али и у специфичности југословенске
политике несврстаних, која ће се и озваничити само неколико
месеци након првог Бијенала. Варшавска јесен и Музички
бијенале Загреб, с једне стране, парадигматични су примери
деет атизације уметности и културе, те се могу тумачити као
видови најранијих покушаја преласка Пољске и Југослави
је са државног на парадржавни модел културне политике.
Како овај модел културне политике имплицира трансфер
одговорности са владе на стручно тело са сопственом ау
тономијом одлучивања,32 Удружење пољских композитора и
Хрватско друштво складатеља били су кључни играчи у том
процесу. Међутим, иако замишљени као вид деетатизације
музичке културе, ови фестивали су, парадоксално, настави
ли да на известан начин служе политичкој партији, која је
врло интенционално спонзорисала овакве манифестације,
промовишући себе као либералну власт. Још једна важна
карактеристика организационих стратегија фестивала била
је интернационализам, који је подразумевао инкорпорира
ње домаће културе и музике у западноев ропски контекст. С
тим у вези, географски посматрано, Варшава и Загреб уи
стину припадају западним обронцима некадашњег комуни
стичког дела Европе, те можда није случајно што се најпре
у овим градовима јавила потреба за музичко-културалним
сучељавањима.
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MUSIC FESTIVALS AS A REFLECTION OF 
CULTURAL POLICY DURING THE COLD WAR
FROM WARSAW AUTUMN TO ZAGREB MUSIC BIENNALE

Abstract
This paper examines the influence of political changes on the cultural
life in Poland and Yugoslavia from the 1950s to the early 1960s. After
a period of socialist realism (as the main art orientation), the tendency
toward liberalization of culture started in both countries. In the domain
of organizing musical life, such tendencies reflected in establishing of
international festivals of contemporary music. The Warsaw Autumn
(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
that the Polish festival was founded five years earlier and served as a
model for establishment of the Zagreb Music Biennale. First of all, the
Warsaw Autumn and the Zagreb Music Biennale have shown similar
problems in regard to the music repertoire. In addition, the similarities
between these festivals are recognized based on the main objectives of
both festivals organizers which implied aspiration for incorporation of
Polish and Yugoslav music culture into the contemporary tendencies
of Western Europe. It was a crucial strategy of the Warsaw Autumn,
as well as of the Zagreb Music Biennale, whose purposes were about
contributing to the liberalization of both Polish and Yugoslav culture.
Therefore, this study has found that these festivals, although perceived
as a departure from political ideologization of music, continued to
promote modified political aims referring to presentation of Poland and
Yugoslavia as liberal countries.
Key words: Poland, Yugoslavia, liberalization, music festivals, War
saw Autumn, Zagreb Music Biennale
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МУЗИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ У 
ПЕСМАМА, БАЛАДАМА, 
ПОЕМАМА И ДРАМАМА 
ЛАЗЕ КОСТИЋА
Сажетак: У раду ће бити приказане појаве музике, као и музичких
елемената у песмама, баладама и поемама Лазе Костића. Указаће
се на то да је Костић приказивао певану песму и игру као део же
љене атмосфере, као симбол укрштаја музичке уметности и поја
ва из природе и, као инструмент драматизације поетског текста.
Анализираће се појаве музичких инструмената, као и стручних му
зичких израза у поетском тесту. Основни циљ биће да се одреде и
класификују музички елементи у Костићевом књижевном ткиву,
односно, начини на које их је песник користио.
Кључне речи: музички елементи, музика, песма, баладa, поемa,
драмa

Песме, баладе, поеме
У свом разноврсном поетском опусу Лаза Костић користи
музичке слике с једне, тј. описује музику, и користи музичке
изразе ради описа одређене тематике, с друге стране. Обе ка
тегорије најчешће су присутне у циклусу Постанак песме,
Вилованкама и Космичком циклусу, док се у најмање појава
могу уочити у љубавним (као што је раније поменута песма
Славуј и лала у којој је песник глорификовао песму славу
ја) и родољубивим песмама (нпр. већ цитирани, последњи
стихови песме На парастосу Вука Ст. Караџића који пред
стављају кратку оду Вуку). Неке од песама поседују у свом
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поетском тексту музичке слике и појмове, али, упркос томе,
нису компоноване. Такве су вилованка Међу звездама и ро
дољубива песма На парастосу Вука Ст. Караџића.
Вилованка Међу звездама, написана је у пештанској самици
1872. године. Већ на сâмом почетку, Костић се осврће на
своју судбину „лутања и тражења”,1 сублимира љубав пре
ма књижевности Шекспира (William Shakspеarе), Шилера
(Friеdrich Schillеr) и Гетеа (Johann Wolfgang von Goеthе), као
и животне токове саткане од низа пустоловина – кроз дру
жење са поезијом и музиком. Врсни познавалац Костићевoг
дела, књижевник Миодраг Радовић, пише у својој књизи
да су „различити били гласови који су допирали до њега и
претили да га очарају и заробе”2, то су гласови књижевно
сти и музике лире, који, сви заједно, посебно звоне, посебно
звуче. О томе сведоче стихови из вилованке:
„Мени свира вечна лира
– Пиндара, Анакреона –
– и Милтона – и Бирона –
– Шилер – Гета – и Тењира –
– Данта – Таса –
– Калидаса – –
Тако мене звуци гоне,
А за сваким речи звоне”.3
У наставку ће бити издвојене строфе у којима се користе
музичка средства.4 Текст прве строфе гласи:
„Ни олуја, ни бујица,
то је цвркут рајских тица; –
ил’ је разлег од песама
из највишег оног храма
над звездама?
По тихотној васељени

1 Радовић, M. (1983) Лаза Костић и светска књижевност, Београд: Delta
Press, стр. 15.
2 Исто.
3 Костић Л. Изабрана дела (песме, драме, есеји), приредио Живковић, Д.
(2006), Београд: Драганић, стр. 11.
4 Костић Л. нав. дело. Музички појмови и средства за музицирање поми
њу се у стиховима на страницамa, стр. 9-13.
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разлежу се звуци њени
смртном уву нечувени”.
Ова је строфа лирског карактера истакнутог лирским осмер
цем, уз полустих после четвртог стиха. Цела строфа је дата
у виду музичке слике. У строфи се описује за песника нај
лепша песму у васељени, песма рајских птица. Костићеви
стихови упућују на неоплатоничарске мисли Феруча Бузо
нија (Fеrruccio Busoni), који објашњава могућности тонског
сликања природних звучних појава, између осталих: тутња
ву грома, шум дрвећа и животињске крике, упоређује их са
појавама које се виде – севањем муње, птичијим летом, по
кретом у скоковима, бави се људским осећањима које музи
ка треба да опише и разјасни слушаоцу, те долази до дефи
нисане програмске музике, музике националног карактера.
Сваки дан почиње исто, свитањем, али ипак другачије него
претходни, пише Бузони, тако и композитор своја дела увек
свира другачије, али у складу са датим односима „вечите
хармоније”5. За њега су то све „ситни догађаји на Земљи”6,
део музике која „прожима читав свемир”.7
Наредна музичка слика, у осмерцу, такође описује појаву
песме, овај пут, замамну песму морских сирена:
„Као смели морепловац
древних прича и времена,
што је везан за катарку,
у безумљу слатку, жарку,
слушô песме од сирена,
дивних, мамних морских жена:
тако мене звуци вуку,
у стоструком зборе гуку”.
У наредној строфи је описан звук гусала, али не да би афир
мисао музику, већ је звук гусала истакнут као симбол славне
прошлости српског народа:
„Ал’ не чујем оног звука,
Звонке јеке, мамна гука,
Што у светлиј’ њених друга:
5 Buzoni F. (2014) Notacija protiv emocije, u: Nacrt za jednu novu estetiku
muzike, Београд: Studio Lirica, str. 27.
6 Buzoni, F. (2014), nav. delo, str. 19.
7 Исто, стр. 20.
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Гласи мука и покаја,
Шапат јада, сузни бризи,
Неодољних уздисаја
Бројанички, свети низи;
Старе славе сетна хвала,
А скорањих срамних зала
Осветница, – јека од гусала”,
као и у делу стиха на завршетку песме:
„А кад гуслар по њим гуди,
из јавора јаде буди,
из тамнице јади лете
да се браћа јада сете,
да се сете, да их свете!”
Гусле су инструмент често заступљен у песмама Лазе Ко
стића. То и није чудно с обзиром на његову посвећеност
Српству, српском фолклору, песмама и обичајима. Гусле су
симбол српског народа, историје, победоносних идеја. Гу
сле су епски елемент у поезији и музици, па није случајно
што је у последњој цитираној строфи, након низа лирских
осмераца, песник гусле увео помоћу епског десетерца, у
стиху: „Осветница, – јека од гусала”! 8 Поменимо и разби
јене гусле и несрећног гуслара у песми Иза сна (из 1859.
године), у којој „срце гуди о освети”. 9
Даље, у вези са претходним, у родољубивој песми На па
растосу Вука Ст. Караџића из 1864. године, у последњем
шестерцу остварена је ода Вуку Караџићу. Стихови помињу
музички инструмент – гусле, као симбол српског народа:
„И саслуша л’ нас тако Господ Бог,
понестаће из раја јавора,
потесаће га дуси на гусле.
за тили час српски биће рај!
Ал’ какве смо на земљи срећице,

8 Костић, Л. Vita nova, приредила Стефановић, М. (2012), Београд: ЈП
Службени гласник, стр. 30-31.
9 Исто.
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отеће нам још и тај завичај”.10
Имајући у виду Костићево ангажовање, прво у младалачким
данима деловања Омладине српске, а потом и у конкретном
политичком раду у влади Јована Ристића, може се закљу
чити да Костићево коришћење гусала у песмама није у свр
си величања музике, већ му тај музички инструмент служи
да истакне националност, односно, служи му у политичке
сврхе.
Миодраг Радовић бавећи се појавама вила у Костићевој по
езији, пише: „Уз водену вилу, Костић призива вилу светло
га зрака, која је као заштитница песме најсроднија музама.
Чињеница што су са тим вилама повезане птице (у SMDS11
су славуји) подсећа на древно предање по коме птице нај
лепше певају у гори где су Музе сахраниле Орфејеве комаде
тела”.12 Радовић овде указује на мит о Орфеју, мит о узвише
ности музичара који побеђује силе подземља, и генерално, о
несхваћеном уметнику који има наднаравне моћи, истичући
песников класичарски приступ уметности. Осим романти
чарског неговања старих хеленских митова, Костић негује и
култ српског јунаштва и пркоса, који су пре њега у књижев
ном светлу оживели Симо Милутиновић Сарајлија и Петар
II Петровић Његош у поем
 и Заробљени Црногорац од виле.
Радовић пише да се зрачна вила појављује у Костићевом
сну, „али и у сну народног певача – гуслара”, као што је у
песми Иза сна, у стиховима:
„а у тихој, у тавнини
вила коло заводила”.
Такође се у песми Вила јављa појам песме у две строфе:
„Еј, у зраку сјајна вило,
да ми дајеш срце твоје,
све би пуно песме било,
та у зраку птице поје.
Душо, вило мога века,
Ти си ми га дала сама,

10 Костић, Л. нав. дело, стр. 38.
11 М. Радовић у својој књизи више пута даје скраћеницу SMDS за песму
Santa Maria della Salute.
12 Радовић, M. нав. дело, стр. 43.
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Пуно вере, пуно лека
Пуно миља и песама.”13
Миодраг Радовић закључује да је песник одсањао нацио
нални и песнички сан у пештанској тамници 1872. године,
када га је вила из сна „упутила на гусле и на звезду наше
народне поезије. Тиме је песнички наговештено да је поре
кло митске слике у душевним изворима, да је вила поникла
као светлост сна, као онирички израз једног сна (који је пе
снику одбрана од јаве). То је сан о ослобођењу и процвату
националне просвете, уметности и књижевности којима је
вила била чуварка кроз векове”.14 У овом случају, претходно
цитираним стиховима, вила није песника упутила на сâму
музику, већ на гусле као симбол Српства.
Овај Костићев сан само је мисаони „прстен” који се потпу
но заокружио и стопио са детињим светом у којем су дубоко
укорењени слободарски Милетићеви стихови, толико често
део песникових дечачких дана.15 У Костићевој поезији је
алегорија честа појава којом је он прoјектовао своје поли
тичке идеале и стремљења. Јован Скерлић, један од наји
стакнутијих Костићевих критичара, пишући о Костићевом
делу „Чедо вилино”, осудио је Костићеву потрагу за стил
ским фигурама и метафорама, назвавши овакав његов језик
извештаченим и усиљеним, пуним чудних и смешних кова
ница које је створио сâм свој геније. Није прихватио да је за
Костића Вила – и Косовка девојка, и носилац слободе, вере
и наде.
У тексту песме Певачка ’имна Јовану Дамаскину, коју је Ко
стић посветио Српском певачком друштву панчевачком, ја
вља се више „музичких мотива”. Сâм назив упућује на то да
се овај текст пре свега пева, али, нажалост, до данас нисмо
нашли нотни запис ове Костићеве песме настале 1865. го
дине у оквиру Космичког циклуса. Што се тиче музичких
елемената у поетском тексту песме, већ на сâмом почетку
песник све звуке васељене сврстава у предиван појам „сфе
ре звучнога мâ” и у њима је „песма небних снова” која у
себи садржи сва осећања, људску патњу, бол и клетве. Пла
тонова (Plato) теор ија да је свет идеја једини истинити и
савршени свет, док је материјални свет само несавршена
копија стварног света идеја примењен је у овој песми, упра
во у стиху „песма небних снова”. Људска душа по рођењу
13 Радовић је ову песму цитирао из збирке под називом: Костић, Л. (1909),
Песме, Нови Сад: Матица српска, стр. 73.
14 Радовић, M. нав. дело, стр. 46.
15 Исто.
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улази у тело, док је претходно боравила у царству идеја. У
сазнајном процесу, душа заробљена у телу заборавља шта је
видела у царству идеја, а у сазнајном процесу се оживљавају
сећања – код Костића су то „небни снови” саткани од људ
ских емотивних доживљаја.
Костић поново гуслама глорификује људску победу, назива
јући гусларску свирку „победопој”. У Костићевој небеској
песми увек је главни лик свети Јован, који песмом проноси
по небу – до раја, људске наде и снове.16 Није случајно пе
сник посветио песму Јовану Дамаскину, сиријском монаху.
Упознат са Дамаскиновим уделом у реформисању Октои
ха, једнoг од главних литургијских дела византијске цркве,
истовремено и великих песничких зборника, он га је навео
као песнички узор – и сâм тежећи да реформише поетски
језик свог доба (негујући српски јамб којим су се промени
ли уобичајени акцентски односи у стиху)17. Јован Дамаскин
је био веома плодан песник, а такође и редактор канона као
песничке форме – скратио га је на три до четири строфе –
тропара, уз ирмос као носиоца теме у свакој оди, и на тај
начин му одредио коначну структуру. Уз то, сигурно је Ко
стићу био узор због широког поља научног и уметничког
деловања – осим поезије, бавио се и теологијом, правом,
филозофијом и музиком. Аутор је химни које су још увек
у употреби у православним храмовима широм света. Стога
није необично што је Костић управо једну химну написао у
част великог полихисторика и ретора.
До сада није пронађен нотни запис Певачке ’имне Јовану Да
маскину. Ипак, сачувана је композиција Славољуба Лжича
ра Певачка химна (у Костићевом оригиналу – Певачка ’им
на)18 у којој се Костићев поетски текст односи на постојање
музике, пре свега, хорске. Песников оригинални предложак
из 1865. године гласи:
„Гласова певче, Јоване,
свој храм обнови свет,
обнови песме потоње
у слусима нек потоне
несносив очиглед!
16 Костић, Л. нав. дело, стр. 62-63.
17 О томе више видети у есеју: Винавер, С. (2005), Лазини сетни експери
менти, у: Заноси и пркоси Лазе Костића, Београд: Дерета, стр. 114-115.
18 Албум српских песама - Albуm national Serbe. 100 српских народних пе
сама за гласовир, приредио Лжичар, С. (1881), ed. Henry Лitolff’s Verlag,
Boston: Arthur P. Schmidt.
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У темељ бас нек удри стен
подривљив неимаре,
нек буди многу тужну сен
из костурнице старе,
да махне мошти, – успомен
да носи пред олтаре!
Гласова певче, Јоване,
свој храм обнови свет,
обнови песме потоње,
у слусима нек потоне
несносив очиглед!
Баритон мушки нека зид
за светилиште гради
у непроглед, у непрокид,
незваној неверади,
а ступове у недовид
слободи, вери, нади!
Гласова певче, Јоване,
Свој храм обнови свет,
обнови песме потоње,
у слусима нек потоне
несносив очиглед!
А свод нек диже тенор смео,
кô руке кад се здруже,
у молитви се Богу свео
за нездружене душе,
довршит храм да пусти цео
ил’ – и то нека руше!
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Гласова певче, Јоване,
свој храм обнови свет,
обнови песме потоње,
у слусима нек потоне
несносив очиглед!
Ал’ омладино, гласе мој,
на вршку ти ми чуј се!
Ти јабуку, Адамов плод,
узнеси на врхунце,
ил’ место ње нек млади пој
допоје с неба сунце! –
Гласова певче, Јоване,
свој храм обнови свет,
обнови песме потоње,
у слусима нек потоне
несносив очиглед!”
Цитирана песма почиње припевом који се понавља након
сваке од четири изложене строфе. Песник је замислио хор
ску песму кроз мушки хорских став. У првој строфи је опи
сао глас – деоницу басова као темељ у изградњи музичког
става, а који он назива „храмом”. Познато је да је у музи
ци басова деоница основа за креирање тонално-хармонског
тока, те није чудно што је и Костић кренуо од ње. Средњи
глас је баритон, он представља и зид и мост и руке ка небу,
односно, ка највишем гласу – тенору који води мелодију. Су
дећи по овој песми, песник је био заинтересован за хорско
певање и сигурно је имао контакта са хорским певаштвом
његовог времена. Још као дете је постављан на чело нацио
налне параде, у којој је обилазио село певајући са војницима
српске песме о слободи и јунаштву. У омладинском добу,
Костића су јако занимале и инспирисале химне, због јелин
ских слободарских порука које су носиле, химничном пе
смом Хелени су подстицани на борбу.19 Стога је неколицину
песама написао у химничном духу, нарочито у двадесетим
годинама живота. Интересовање за хорско певање управо је
показао тежњом да повеже текстове химни са музиком за
19 Винавер, С. нав. дело, стр. 24.
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хор. Подаци говоре да је обе химне посвећене Јовану Дама
скину писао за Српско певачко друштво панчевачко и да је
на Костићеве текстове компоновано више мелодија. Прашки
музички жири је одбијао те верзије све док Змај Јова није
преуредио текст, а затим га Јенко компоновао.20
С друге стране, како је истакао Душан Иванић, „темељ, зи
дови или сводови у Костићевој пјесми постају хомоними,
јер не значе што значе у општем језику...”.21 Разматрајући
тематику и симболику Костићеве две химне, теоретичар и
историчар драме, Марта Фрајнд указује на барокне утица
је на Костића приликом писања ових песама: „Обе химне
настале су у скоро исто време, њихов облик има ритам ба
рокних композиција, њихова сликовна и звучна згуснутост и
доследност извођења мисли и осећања својствене су најбо
љој поезији 17. века”.22 Ипак, Фрајд наглашава и то да су у
овој песми такође евидентни Костићеви узори који датирају
од антике и ренесансе, па до барока.
У балади Самсон и Делила из 1869. године, у одељку 4, Ко
стић описује песму заробљеног Самсона следећим десетер
цима:
„Самсон је певô, ори му се глас,
бојева смртних некад жив ужас
надјекује окова тужни звек
с тамница стреса међу камена”.
Некада моћан, а сада заробљен и слеп – чује се „прижељак
небесни / славуја слепог у том кавезу”...Док се она, Делила
спрема за свадбу – „Самсон ће сватовац певати!” Ова балада
није за сада компонована, док су песме чији ће текст бити
анализиран у наставку – компоноване.23

20 Исто, стр. 28.
21 Иванић, Д. Рани Лаза Костић – свемоћ метафоре, у: Лаза Костић 1841–
1910–2010, уредио Симовић, Љ. (2011), Београд: Српска академија на
ука и уметности, Научни скупови - књига CXXXIII, Одељење језика и
књижевности – књига 23, стр. 22.
22 Фрајнд, M. (2017) Лаза Костић и енглеска поезија 17. века, у: У трагању
за Лазом Костићем, Вршац: КОВ, стр. 29-30. Фрајнд указује и на велику
сличност Костићеве Певачке ‘имне, у којој се појављује Јован Дамаскин
као иницијатор музике православног храма, са Песмом за дан св. Це
цилије, Џона Драјдена, у којој је описана Света Цецилија, заштитница
музике у католичкој цркви. Ту су и многобројне занимљиве компарације
М. Фрајнд, о избору терминологије и одабраних описа у обе поменуте
песме.
23 Костић, Л. нав. дело, стр. 90-91.
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У поем
 и Santa Maria dеlla Salutе из 1909. године, Костић
спаја све космичке појаве у хармонију сфера, али хармони
ју – склад који се темељи на супротностима. О томе сведоче
стихови:
„Зар мени јадном сва та дивота?
Зар мени благо толико све?
Зар мени старом на дну живота,
та златна воћка што сад тек зре?”
– укрштај мотива старости и младости; или у стиховима:
„Две се у мени побише силе,
мозак и срце, памет и сласт”
– укрштај рација и емоција.
„Музичке мотиве” уочавамо и у стиховима:
„Тад моја вила преда ме грану,
лепше је овај не виде вид;
из црног мрака дивна ми свану,
кô песма славуја у зорин свит”.24
Осим што је, за песника, најлепша мелодија симболисана
песмом славуја, у овим стиховима извршен је укрштај звуч
ног и визуелног. Вила је толико лепа, да таква раније није
виђена; она је осванула из мрака, као „славујев пој” у зору.
На крају песме, поново у име победе љубави и лепоте, за
чуће се ода – „душине жице све да прогуде”. Уз песме Међу
јавом и мед сном и Моја дангуба, стихови поем
 е Santa Maria
dеlla Salutе су обликовани тако да се песник често позива на
поређења са „музичким елементима” или асоцијацијама на
музику, о чему ће више речи бити касније.
Песма Камо ноћи, камо дани настала jе 1866. године, у
оквиру циклуса Та пољубац твој мирише. Састављена је од
пет поетских целина. У првој целини налази се пет строфа –
катрена у којима песник жали за прошлим временима, за
кафанским забавама, за „прозбореним, пропеваним пе
смама”, непроспаваним ноћима, са стањима „међу јавом и
мед сном”. Песма и музика помињу се у трећој и четвртој
строфи, док песма у целини гласи:25

24 Исто, стр. 70.
25 Костић, Л. Међу јавом и мед сном, приредио Павковић, В. (2005),
Београд: Политика – Народна књига, стр. 96.
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„Камо ноћи, камо дани,
пољупци проуздисани,
клетвама прозаклињани,
камо ноћи, камо дани?
Седи љубав, пије вина
из очију пуних наши’,
што га више љубав пије,
више га је свакој чаши.
А песама јато плаво
срцима се куца: Здраво!
– Песме, лакше! – Махни, ма’ни! –
Камо ноћи, камо дани?
А кад оду браћа дома,
кад је доста слатких снова,
кад се сместе занос – песме
у постеље од стихова…”
У песми Звоно, написаној 1861. године у циклусу Та пољу
бац твој мирише, звук звона јавља се са двоструким тумаче
њем, тј. улогом: прво као реална звоњава звона, а друго, као
тужно звоно које свира у грудима и подсећа на проживљену
патњу и бол:
„Звоно, звоно мало,
што те, звоно, боли,
те се тако тужно
разлежеш по доли?
И моје је срце
зазвонило јако, 	
по моји’ се груди
разлеже једнако.
Срце моје звони
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од тешкога клатна,
то је клатно тешко
њена слика златна”. 26
Две родољубиве, мање познате Костићеве песме, Србски пој
(1852) и Победна песма (1853) касније су употребљене као
текст за вокална дела – хорске композиције. Такође обе пе
сме у свом поетском тексту садрже „музичке елементе”. У
песми Србски пој, већ из наслова се види да је реч о песми
химничног карактера и лако се може замислити да се пе
ва као својеврсна корачница. То потврђују стихови у првој
строфи:
„А свете жеље прођу груди
На мушки бој,
На мушки бој,
Слобода кад се с бојем љуби
То ј’ србски пој,
То ј’ србски пој!”
У другој строфи певање и звук жица представљају реалну
песму и свирку, али је снажан звук трубе додељен топовима:
„Умукну песме шала пређе
Умукне пир,
Умукне (?) жице, клоне цвеће
Малакше мир.
А место песме топ затруби
На мушки бој!...”
И у Победној песми помињу се свечане вилинске „песме
миле” и да „место рана, љубав рана/напеваче пада сва!”27
Песмa Рајо, тужна рајо из 1860. године, симбол је наде и
вере. Писац дванаестерцима казује о томе да не жели да пе
ва свом народу, него да га свети и освети: због турског зу
лума, изгубљених живота, испоштене и уништене земље.
Песник хоће да се поново „песма заори”, да поново све про
цвета и да се „јарко сунце занавек разгори”. Природа га, пак,
26 Костић, Л. нав. дело, стр. 88.
27 Текст обе песме као и нотни запис може да се пронађе у огледу Васа
Милинчевића: Милинчевић, В., Две непознате компоноване песме Ла
зе Костића, у: Књижевна историја, уредио Петров, А. (28. VII 1975),
Београд: ИП Вук Караџић, стр. 707-715.
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упућује на то да је у њему сâмом, последично и у целом на
роду – сунце, борба за будућност и бољи живот:28
„Рајо, тужна рајо, кад се тебе сетим,
не бих да ти певам, већ бих да те светим.
Да те светим, света горо, облистана
од увела, бледа, турска ђулистана.
Што му вене ружа већ под гором црном,
па опет кукавну земљу копа трном.
Из туђег је света, престала да руди,
па би да се шкропи из крвавих груди.
Еј, а ‘де је сунце да се њиме суше
те крваве капље са увеле руже?
Да осуши капље, да ружу изгори,
да остане за њом тек мирис у гори.
Из тога мириса песма да заори,
кад се јарко сунце занавек разгори.
Еј, а ‘де је сунце? питам српске горе,
А оне ми веле: и у теби, море!
Рајо, тужна рајо, кад се тога сетим,
не бих да ти певам, већ бих да се светим”.
Још једна песма садржи асоцијације на музику, то је песма
Свирачица која је први пут објављена у Костићевој послед
њој збирци – Песме, у Новом Саду 1909. године. Садржај
песме односи се на цетињску кнегињицу Милицу, будућу
кнегињу Милицу Николајевну, која је умела да свира на
појединим жичаним инструментима. Њено умеће песник
описује последњим катреном, иначе, писаним ијекавицом:
28 Костић, Л. Изабрана дела, приредио Милинчевић, В. (1963), Београд:
Народна књига, стр. 59-60.
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„Ал’ нек осл’јепе: док таке руке
небеској свирци подижу храм,
више вриједи слушат им звуке,
но сунца вјечни гледати плам”,29
док према речима Пере Зупца „у тој песми има звука и спи
ралног ткива које се касније сретно оваплотило у песми
Santa Maria dеlla Salutе”.30
На крају, поједине песме, иако у тексту не садрже музичке
слике и термине, биле су јако привлачне музичким ствара
оцима који су њихов текст искористили за стварање компо
зиција намењених различитим врстама извођача. То су, пре
свега, песме: Међу јавом и мед сном, Објесен, Дон Кихоту,
Спаваћа песма, Наше, Спавај ми чедо, Лаку ноћ, Драга зоро,
Моја дангуба, Снове снивам, Еј, пусто море! (из драме Мак
сим Црнојевић) и Народном посланику.
Многи књижевни критичари који су били Костићеви савре
меници, попут Богдана Поповића и Јована Скрелића, напа
дали су и критиковали његов стил. Речи хвале добио је од
Вељка Петровића, Милоша Црњанског, Исидоре Секулић,
Станислава Винавера и многих других. Исидора Секулић
1941. године, између осталог пише: „У поем
 ама Лазиним
има раскошних ритмова и рима, потресних визија”.31
Важно је истаћи и свеобухватно мишљење Петра Милоса
вљевића из 1981. године, који је указао на то да „величина
Костићеве песме није само у бројним и значајним темама,
које је захватила, нити у бројним асоцијативним везама ко
јима је њен текст исткан. Она је у ситном везу и у кујун
џијској шари: у богатству римовања, оркестрацији стихо
ва”.32 Из цитата се види да су и књижевни критичари има
ли потребу да у описима Костићевих дела и његовог стила
користе музичке термине.
Очигледно је да су и композиторе, не толико Костићеве са
временике колико следбенике, привукле на првом месту
теме и мотиви садржани у Костићевој поезији, нарочито у
лирским песмама из првих циклуса. Песме коју су најче
шће послужиле као литерарни предложак соло-песме или
29 Зубац, П. (2009) Ленка Дунђерска (лирска студија), Нови Сад: Media
invent – Тиски цвет, стр. 65-66.
30 Исто.
31 Костић, Л. Одабрана дела I, уредио Лесковац, М. (1972), Нови Сад –
Београд: Матица српска – Српска књижевна задруга, стр. 5.
32 Исто, стр. 9-10.
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неке друге музичке форме су: Међу јавом и мед сном, Моја
дангуба и Објесен, а осим вокалних дела, поједини компо
зитори писали су и инструменталну музику инспирисану
Костићевим стиховима.

Народнa песмa Женидба Максима Црнојевића –
инспирација за писање драме33
Након што је Иво Црнојевић успео да договори брак између
свог сина Максима и кћери венецијанског дужда, Анђелије,
по повратку у зетски двор затекао је сина Максима, оболе
лог од богиња. Од тог момента почиње заплет који дово
ди до трагедије свих појединачних ликова у песми. Поно
сни владар Иво Црнојевић је девет година избегавао свадбу
Максимa и Анђелије, но ипак је, након притисака Латина,
десете године окупио сватове и пошао у Венецију. Сковао је
план да Максима, чије је лице било пуно ожиљака од преле
жаних богиња, замени побратимом Милошем и да Милошу,
за учињену услугу, преда младин мираз. Након велелепног
славља, Анђелија ипак сазнаје за замену младожење и тра
жи од Ива да се мираз преда правом младожењи. Милош
одбија да врати дарове и девојку. Долази до сукоба – Мак
сим убија Милоша, отима девојку и бежи. У сукобу гине и
капетан Јован који открива Иву да је Максим убио Милоша.
А Максим пише дужду да му враћа нељубљену кћер, и да ће
се потурчити и остати да живи у Стамболу. Са њим у Стам
бол одлази и Јован Црнојевић, обоје су потурчени наставили
да живе тамо.
Упркос трагичном сижеу песме, у једном моменту описана
је весела атмосфера у којој ликови певају сватовске песме.
То је свечани полазак Ивoвих сватова у Венецију. Костић
у драми пише да Иво Црнојевић, Јован капетан и Недељко
„успут пију и – певају” и да додаје: „Ко имаше грло поузда
но / Попијева сватовске поскочице”. Из овог штурог описа
не може се сазнати које су сватовске поскочице у питању,
али је сâм коментар довољан да читалац стекне општи ути
сак о тренутној атмосфери током пута црногорских сватова
у Венецију.34
33 За овај рад коришћена је песма која се налази у књизи Народне песме,
приредила Самарџија, С. (1999), Београд: Драганић, стр. 231-263. Поме
нути издавач је песму, коју је изворно испевао старац Милија, преузео
из Сабраних дела Вука Караџића, збиркa II, приредила Пешић, Р. (1988),
где је под редним бројем 89, Београд: Просвета, стр. 373-402.
34 Питањем транспоновања народне песме у Костићеву драму, изме
ђу осталих, баве се: Лидија Делић, у прилогу: Песма старца Милије и
драма Лазе Костића о женидби Максима Црнојевића: две концепције
трагичног; потом, Снежана Самарџија у прилогу: Милијин и Костићев
Максим Црнојевић. Оба текста објављена су у зборнику Лаза Костић
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Мотив сна је веом чест у свим врстама књижевности. На
лазимо га у античкој књижевности (Хомер – Илијада) и
у трагедији Краљ Едип, потом у ренесанси и бароку, нпр.
код Калдерона (Pеdro CaldеrÓn dе la Barca) у делу Живот
је сан. Сан у бајкама и легендама често осликава свет су
протан стварности, као на пример, у бајци Андерсенa (Hans
Christian Andеrsеn) – Девојчица са шибицама. У романти
чарској литератури наилазимо на мотив сна који предска
зује догађаје (Бранко Радичевић – Рибарчета сан), као и у
српској литератури двадесетог века (Иво Андрић – На Дри
ни Ћуприја). У епској, усменој књижевности увек је присут
но веровање да сан пружа истинску поруку и стога нерет
ко делује на ликове и утиче на њихово деловање и на саму
фабулу. У неким песмама снови често предсказују догађаје,
често трагичне (Смрт Сењанина Ива). У песми Женидба
Максима Црнојевића описан је сан Јована – капетана, који
говори о томе да се црни облак надвио над Ивовом краље
вином и да ће неко умрети. Узимајући у обзир претходно
наведене примере може се претпоставити да испричани сан
уноси бар стрепњу у срца присутних ликова, пре свега, Ива
Црнојевића, а посредно, и код читалаца песме.

Драмa Максим Црнојевић
О Костићевом надахнућу приликом креирања драме Мак
сим Црнојевић, Исидора Секулић пише: „Укрштао је Лаза
у Максиму Шекспира са традицијом класичном, и хелени
стичком и народном српском. Надодавао је на хиер атичну
једноставност класичне трагедије реторику Шекспирову,
реторику вођену модерним, ренесансним интелектом који
је све налазио у човеку и све тумачио из човека. Класичан
стил, то су врлети, врлети духа и мање духовитости. Лаза је
имао невероватне способности да може оба стила, да може
једно најбоље, а оно друго најбоље. И састављао је најбоље
и најбоље, и оно друго су биле супротности, судари, кићење
и китина где јој места није, а има од тога врло осетљивих
повреда на истини уметности. Срећом, уосталом и логично,
Максим је постао опера. Петар Коњовић, маестро Коњовић
уједначио је стил, и патетика и трагика Лазине драме остају
у величанству музиком казаних судбинских тајни”.35 Коњо
вић је често преиспитиван од стране књижевних критичара,
јер је Костићев рогобатан текст скратио, прецизирао је етапе
драмске радње, сваком главном драмском лику дао је посеб
ну музичку тему, а целокупни садржај је обогатио цитатима
1841–1910–2010, уредио Симовић, Љ. (2011), Београд: Српска академи
ја наука и уметности, стр. 191-208, стр. 209-226.
35 Костић, Л. нав. дело, стр. 10.
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народних песама које је интерпунктирао међу појединим
сегментима драмске радње и на тај начин значајно обогатио
почетни књижевни предложак.
Од драмских сцена у којима се јасно указује на појаву
музике, издвајамо следеће:
– Анђелијина песма, I чин,
– Песма ослобођених робова, III чин,
– Песма маски, IV чин,
– Песма гуслара (прерушеног Надана), IV чин и
– Сватовац из далека, V чин.

Анђелијина песма
На млетачком двору седе мајка Филета и кћер Анђелија, ко
ја везе калпак. Заљубљена је у Максима, а Филета је љу
та јер каже да јој је Максим убио сина Марка, и да треба
за парастос да везе братовљев лик, а не Максимов. У овој
слици Анђелија, кроз монолог, исказује своја најискренија
осећања. Одговор на њену патњу, на чекање Максимовог
одговора Анђелија тражи у узбурканим морским таласима.
За њу је море творац „дубоке мисли створитељске”36, запра
во, преко мора ће стићи лађа са вестима. Њена исповест чак
прераста у песму, што је Костић назначио дидаскалијом у
тексту, након чега Анђелија пева целину која почиње сти
хом „Еј, пусто море! Еј, пусти вали!”.37 И Петар Коњовић ће
касније, у опери Кнез од Зете, креирати са истим текстом
Анђелијину песму.

Песма ослобођених робова
У првом наведеном примеру из трећег чина, један од робова
пева следеће стихове:
„Шалај даном, с белим даном
друговат ћу моћи,
окове је стрес’о црне
немилосне ноћи.
Да живи кнез, да живи дужде
што оживи своје сужне!”

36 Костић, Л. нав. дело, стр. 103.
37 Исто, стр. 104.
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Ово је први експлицитни пример песме, а такође је и ретка
појава римованог стиха – комбинација осмерца и шестерца.
Ослобођени робови песмом величају дуждевску породицу.
Стихови у песми су римовани – у комбинацији седмерца и
осмерца:
„Дуждева да живи кћи
што милошћу среће нове
старе мржње скида кове,
напијајмо њојзи сви!”

Песма маски
У четвртом чину описана је општа слављеничка атмосфера,
маскенбал у Млетачкој републици, организован поводом ве
ридбе Максима и дуждеве кћи. Маскирани су сватови са обе
стране, а чује се песма млетачких маскираних сватова. То
је група певача који певају песму са веома важним стихом:
„Наша влада наш је ред, личина читав – свет”.
Ово је веома важно место у Костићевој драми. Песма вене
цијанских маски и посебно, претходно цитирани стих, осим
што осликавају општу венецијанску атмосферу маскенбала,
имају и другачије, донекле психолошко тумачење. Наиме,
песму певају венецијанске маскиране званице које поручују
да су сви присутни – гости на млетачком тлу, да су Млеци
победници у политичкој борби Зете и Млетачке републике.
Стих „личина читав свет” даје вишеструко двосмислени ко
ментар разноликих званица – зетских и млетачких, маски
раних и немаскираних, оданих и издајица, правих и лажних
Максима – Милоша. О томе књижевни теоретичар Снежана
Самарџија између осталог, пише и следеће: „Песма не ста
вља тежиште на ритуалну димензију светковина, испуњених
разузданим весељем, мрсом и пићем. Ипак, из дубине сâмог
именовања празника допиру околности уговарања свадби,
али и обавезно обредно маскирање. Бучне поворке сирова
ра, направљача, комендијаша, шиљкана (Недељковић), нај
чешће су ишле у опходе као гротескни двојници сватовских
званица, са обавезном трудном младом. Али, док је њихово
весеље између два поста призивало свеопшту плодност, пе
сма под шатором на венецијанском тргу алудира на срамну
маскараду сâме свадбе. Потуљена ругалица особени је ехо
Иванове исповести из епске песме, тим пре што се углед
кнеза и његове породице лагано круни међу својима”.38

38 Самарџија С. Рад Милијин и Костићев Максим Црнојевић, у: Лаза Ко
стић 1841–1910–2010, зборник радова, стр. 219.
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Песма гуслара (маскираног Надана)
У истом чину, истој појави, као маскирана званица појављу
је се војвода Надан. Он, препушен у гуслара, пева лажну на
родну песму, песму о „два тића” која су се одродила заувек.
Песма симболично описује однос Максима и Милоша.

Сватовац из далека
Последње музички истакнуто место у драми је у петом чи
ну. У првом плану драмског тока је Максим који се вратио у
Црну Гору. Дидаскалијом је назначено да се сватовац чује у
даљини. Како нема других ознака у тексту драме, поменута
дидаскалија указује да би приликом извођења драме, у по
задини требало да се чује обредна сватовска песма, која би,
посредно, указала да се у даљини забављају сватови.
Иако је до сада издвојено свега неколико драмских ситуа
ција које експлицитно указују на појаву музике, као и оних
места које су драматуршки погодне за музичко обликовање,
мора се истаћи то да је текст Костићеве драме у целини, уз
извесна прилагођавања, искористио за своју оперу Кнез од
Зете композитор Петар Коњовић (1883–1970). 39

Закључак
Креирајући своје песме, баладе, поем
 е и драме, свестрани
стваралац Лаза Костић обилно је користио сва расположи
ва средства како би их драматизовао. Осим драматуршких
инструмената који, пре свега, подразумевају развијање по
етских тема и мотива, Костић се окренуо музици као зна
чајном елементу драматизације свог опуса. У песниковим
песмама, баладама, поем
 ама и драмама помињу се свирање
и музички инструменти (пре свих, гусле), као и врсте пе
вања (хорско, појединачно, певање људи и животиња). Та
кође Костић користи музичке термине, као што су музика,
хорско певање, хармонија и други. С једне стране посматра
но, песник дочаравањем музике динамизира драмски ток
књижевног дела, док с друге стране, у појединим песмама
или деловима драме, музика служи као деокоративни еле
мент, драмска кулиса, којима се латентно утиче на свест и
подсвест реципијента.

39 Користили смо клавирски извод са певањем: Коњовић, П. /s.a./, Опера
Кнез од Зете (музичка драма у 4 чина), Загреб: Наклада Савеза компо
зитора Југославије. Како је назначено на корици поменутог клавирског
извода, Коњовић је сâм приредио текст из трагедије Максим Црнојевић.
Упркос настојањима, није било могуће пронаћи партитуру ове опере.
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MUSIC ELEMENTS IN SONGS, BALLADS, 
POEMS AND DRAMAS BY LAZA KOSTIĆ
Abstract
In this essay, the author is presenting and explaining elements of music
art found in Kostić’s literary work, such as poems, ballads and dramas.
It argues that he depicted singing and dancing as part of the desired
atmosphere symbolic of the crossover of music art into the natural
phenomena and used technical music expressions in his poetic narrative.
The basic goal of the paper is to determine and classify music elements
in Laza Kostić’s literary discourse, i.e. the manners in which the poet
has used them. The author describes the function of using musical
elements as dramatizations of the poetic text and its tragedies. Using
musical elements in an original way, Kostić has emphasized patriotic
themes in his epic narratives, as well as romantic theme in the lyrics
of songs, poems and dramas. It can be concluded that Kostić has had a
great knowledge of the art of drama, and that he has used the knowledge
of drama techniques throughout his literary oeuvre.
Key words: music elements, music, song, ballads, poem, drama
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СОБА У РУСКОМ СТИЛУ
УТИЦАЈ КУЛТУРЕ РУСКИХ 
ЕМИГРАНАТА НА ПОЧЕТКЕ 
ФОРМИРАЊА ЗБИРКЕ 
ИКОНА СЕКЛИЋ
Сажетак: Овај рад је замишљен као покушај да се сагледа утицај
руских емиграната као добрих познаваоца антиквитета на фор
мирање Збирке икона Секулић. Збирка икона Секулић представља
једну од најзначајнијих београдских колекција икона. Иконе и друге
уметничке предмете прикупљали су архитекта Милан Секулић и
његова супруга Пава пуних 40 година. Колекционарство је један
феномен који се такође знатно развијао под утицајем руских еми
граната, међутим том појавом се на овом простору мање бавило.
Анализом до сада непубликоване грађе из документације Збирке
за ликовну и музичку уметност до 1950. године из Музеја града
Београда тежиће се расветљавању уплива руских емиграната на
обликовање јавног и приватног укуса у култури међуратног перио
да у Југославији, што је имало одјека на опремање и презентацију
колекције у породичном дому Секулићевих. Соба у руском стилу,
уређена у духу традиционалних руских ентеријера, у којој се нала
зе махом руске иконе, репрезентативан је пример таквих утицаја.
Кључне речи: руски емигранти, међуратни период у Југославији,
збирка икона Секулић, колекција, руске иконе

Формирање Збирке икона Секулић, једне од најдрагоценијих
колекција икона у Београду и Србији1 пресудно су одредила
1 Збирка икона Секулић, са укупно 165 икона,  једна је од највећих колек
ција ових уметнина у Србији. По жељи легатора, брачног пара Милана
и Паве Секулић, збирка је завештана граду Београду 1970. године. У
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два фактора – утицај руске културе и трагање за особеношћу
националне културе. Разлоге за то треба тражити у општој
културној клими која је владала у Београду у периоду између
два светска рата, када почиње формирање ове збирке. Након
завршеног Првог светског рата Београд је постао престони
ца нове, велике државе. Београдска културна сцена постаје
све богатија бројним модернистичким и авангардним покре
тима и правцима, који све више хватају корак са савременим
европским токовима у култури и уметности. Међутим, пара
лелно са новим модернистичким и авангардним тежњама, у
Европи се у ово време појавило и велико интересовање за
средњовековно наслеђе и нарочито за византијску културу и
уметност.2 Византологија као наука доживљава свој снажан
узлет у Европи.  Српска византологија пратила је овај тренд.
Средином треће деценије (1927) одржан је Други светски
конгрес византолога у Београду. Једном речју, српска култу
ра видела је у таквој клими шансу да се свету представи са
својом средњовековном уметношћу и традицијом. Додатни
импулс таквим тежњама, у периоду између два рата српској
култури стигао је из Русије.3 Након Октобарске револуције,
велики број припадника некадашње руске елите расуо се по
читавој Европи и Америци. Један део дошао је и у Краље
вину Југославију. Утицај ових Белих Руса на југословенску,
али пре свега српску културу био је од изузетног значаја, и
о њему је писано много. Музика, позоришни живот, а на
рочито архитектура Београда и Србије,4 знатно су убрзали
свој развој захваљујући руским придошлицама. У знатној
мери подстакли су у Србији и интересовање за проучавање
и „обнову” националне прошлости, а по доласку у Београд
Георгија Острогорског српска византологија се поставила

састав Музеја града Београда ушла је 1981. године. Видети: Мијајло
вић, М. (2002–2003) Историјат и структура Музеја града Београда (2),
Годишњак града Београда, бр. 49–50, Београд: Музеј града Београда,
стр. 407.
2 Борозан, И. Уметничка прерада средњовековне историје и репрезента
тивна култура српске / југословенске монархије у првој половини XX
века, у: Замишљање прошлости и рецепција средњег века у српској
уметности 18–21. века. Византијско наслеђе у српској уметности III,
уредили: Мереник, Л., Симић, В. и Борозан, И. (2016), Београд: Службе
ни гласник, стр. 119–133.
3 „О konstrukciji srpskog identiteta koja se višestruko ostvarivala preko Ru
sa...”, опширније у: Ignjatović, A. Razlika u funkciji sličnosti: arhitektura
ruskih emigranata u Srbiji između dva svetska rata i konstrukcija srpskog
nacionalnog identiteta, u: Tokovi istorije 1, str. 63–75.
4 Кадијевић, А. (2002–2003) Улога руских емиграната у беог радској архи
тектури између два светска рата, Годишњак града Београда, бр. 49–50,
Београд: Музеј града Београда, стр. 131–142.
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као једна од водећих у Европи.5 Као добри познаваоци ста
рина, старих стилова у архитектури, а уједно свесни „мо
дернистичког” потенцијала средњовековног наслеђа, руски
емигранти су допринели формирању јавног, али и приватног
укуса у југословенској држави. Својом активном излагачком
делатношћу6 и опсежном градитељском праксом, пласирали
су руску уметност у Југославији, а истовремено допринели
да се у свету уметности ново формира кроз обнову старог.
Трагове тих тежњи, уочљивих превасходно у архитектури и
другим видовима уметничког стваралаштва, могуће је пра
тити и у колекционарској пракси.

Слика 1 Ентеријер Збирке икона Секулић, 
руска соба (Музеј града Београда)

Кроз читаву историју европске културе јавни укус преливао
се у приватни и творио од грађанског дома и интимног света
колекционара огледало општих друштвених кретања. При
ватна збирка је са једне стране симбол породичног угледа и
богатства, личног сензибилитета њеног творца, али са друге
пружа увид и у шире културне и уметничке токове епохе. Од
личан пример за то је колекција брачног пара Секулић, који
је своје занимање и процес трагања за националним изразом
спровео преко руских узора (слика 1). Архитекта Милан и
његова супруга Пава Секулић првобитно су се определили
да попут других беог радских колекционара свога времена,
међу којима је најчувенији Павле Бељански,7 омаж нацио
налној култури дају прикупљањем дела савремених срп
ских и југословенских сликара. Међутим, убрзо су своја
5 Радић, Р. Георгије Острогорски и српска византологија, у: Руска еми
грација у српској култури XX века, Том I, приредили Сибиновић, М.,
Межински, М. и Арсењев, А. (1994), Београд: Филолошки факултет,
Катедра за славистику и Центар за научни рад, стр. 147–153.
6 Кадијевић, А. Изложбе руских архитеката у Београду између два свет
ска рата, у: Руска емиграција у српској култури XX века, Том I, прире
дили Сибиновић, М., Межински, М. и Арсењев, А. (1994), Београд:
Филолошки факултет, Катедра за славистику и Центар за научни рад,
стр. 293–301.
7 Dautović, V. Svet ličnih predmeta i privatni prostor Pavla Beljanskog, u: Me
morijal Pavla Beljanskog, priredila Jovanov, J. (2013), Novi Sad: Spomenzbirka Pavla Beljanskog, str. 91–113.
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интересовања преоријентисали на иконе и то на почетку
руске. Не само у нашој земљи већ и у читавој Европи руске
иконе су у то време уживале огромну популарност.8 Један
од првих западноев ропских сликара који је препознао ле
поту руског иконописа био је Анри Матис (Henri Matisse).
Када се 1911. године нашао у Москви, упознао се са раз
личитим збиркама икона, а нарочито су га задивиле новго
родске иконе о којима је рекао следеће: „Ово је истинска
народна уметност. Овде је праизвор уметничких трагања.
Савремени уметник мора своје надахнуће да црпи из ове на
иве.”9 Слави руских икона на ширем европском и америчком
тлу допринеле су и велике изложбе организоване у периоду
1929–1932. Њихов подједнак успех у Немачкој, Енглеској
и Америци, потврдио је њихов култни статус не само међу
стручњацима, већ и код шире публике.10
Не треба да чуди што је долазак Руса оставио толиког ути
цаја на српску културу између два рата када се има на уму
дугa традицијa руско – српских односа. Често се истиче како
су односи са Русима међу најдуготрајнијима које је српски
народ успоставио у Европи. На Русију се увек гледало као
на старијег брата. Велика земља словенског народа право
славне вере, била је кроз историју посматрана као узданица,
избавитељ али и узор како се односити према словенству и
према православљу.11 Јаки политички, духовни, друштвени
и просветни контакти обележили су блискост двеју држава
почев од 10. века када је у Русији прихваћено хришћанство.12
До правог учвршћивања веза долази у новом веку, када ја
чају политички и уметнички утицаји посредством српске
и руске цркве. Благонаклоност према српском народу ис
пољавала се даривањем књига, одежди и црквених утвари
током XVIII века.13 Руска уметност пресудно је утицала и
8 Tsakiridou, C. A. (2013) Icons in Time, Persons in Eternity. Orthodox The
ology and the Aethetics of the Christian Image, Great Britain: Ashgate,
рр. 75–98.
9 Лазарев, В. (2008) Руски иконопис: од настанка до почетка XVI века,
Београд: Алгоритам: Логос, стр. 7.
10 Исто, стр. 14. Упоредити: Pyatnitsky, Y. Russian icons in European Col
lections, in: Selling Russia’s Treasures: The Soviet Trade in Nationalized Art
1917– 1938., еds. Semyonova, N. and Iljine, N. V. (2013), Paris: M. T. Abra
ham Center for the Visual Arts Foundation, рр. 312–323.
11 Вулетић, В. Увод, у: Руси и Срби у сусрету, приредио Вулетић, В. (1995),
Нови Сад: Матица српска, стр. 6.   
12 Вујовић, Б. Улога руских уметника у развоју ликовне културе у Србији,
у: Руска емиграција у српској култури XX века, Том II, приредили Сиби
новић, М., Межински, М. и Арсењев, А. (1994), Београд: Филолошки
факултет, Катедра за славистику и Центар за научни рад, стр. 53.
13 Симић, В. (2018) Романови и Срби: рецепција слике руских владара
у уметности XVIII века, Нови Сад: Галерија Матице српске: Матица
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на развојне токове српског барокног сликарства.14 Сличне
упливе могуће је пратити и у новије доба, нарочито током
XIX и у првој половини XX века.  
Позни барок, класицизам и други европски стилови задо
вољавали су потребе националног израза у временима када
је српском народу примарни циљ био да своју различитост
истакне у односу на Турке, а уједно да истакне своју при
падност Европи. По одласку Турака и пребацивању фокуса
на Европу почело је све снажније трагање за својом посеб
ношћу у оквиру европске културе, те је потреба за пронала
жењем националног израза у уметности постајала све већа.
Осим тога и након стварања националне државе у XIX веку
велики део припадника српског народа остао је и даље да
живи у другим земљама. Истицање разлика значило је очу
вање идентитета и сопствене посебности у мултиетничким
и мултирелигиоз ним срединама под страном влашћу. Узо
ри за национални стил све више су тражени у византијској
уметности, што у ствари представља један закаснели роман
тичарски модел, познат у западној Европи која је до тада већ
завршавала са трагањем националног израза преко средње
вековних узора и готичке уметности. Српски начин суштин
ски се од тога није много разликовао, осим што је готички
израз замењен визнтијским.
Након Првог светског рата и оснивања Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, односно Југославије, највећи део срп
ског народа нашао се у једној држави, али православна вера
и византијски израз одвајали су српски народ од друга два –
Словенаца и Хрвата. Да ли је то било исправно, није питање
којим ћемо се бавити у овој расправи.
Све веће занимање за византијско наслеђе, о чему је већ би
ло речи, подстицало је истраживаче на теренски рад у циљу
систематичног проучавања споменика прошлости.15 Наро
чита пажња била је посвећена средњовековним манастири
ма, који су неретко служили као идеалан узор који је тре
бало следити.16 Последично, јављају се све систематичнија
српска, стр. 13 и 15.
14 Давидов, Д. Кијевопечерска лавра и српска црквена уметност у 18. ве
ку, у: Српско-руски односи од почетка XVIII до краја XX века, прире
дио Војводић, М. (2011), Београд: Српска академија наука и уметности,
стр. 1–12.
15 Драгојевић, П. (2010) Вредновање старе српске уметности током фор
мирања српске историје уметности, Зограф бр. 34, Београд: Институт за
историју уметности, стр. 153–163.
16 О зачецима теренских истраживања, описа и систематизацији средњо
вековних старина у Србији 19. века, опширније у: Попадић, М. Дими
трије Аврамовић и идеја „споменика древности” у Србији средином
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проучавања средњовековних споменика која су резултирала
бројним публикацијама, научним симпозијумима и акција
ма служби за заштиту споменика.17 Све већи број архитеката
интересује се за национални стил који се дословно копира
или се појединачни мотиви са српских средњовековних спо
меника користе као цитати који покушавају да се уклопе у
модерне архитектонске токове.18 У то време основано је дру
штво уметника Зограф са циљем да обнови дух, традицију и
технику средњовековног фреско-сликарства.19
Доласком руских стручњака у Србији се повећао број упу
ћених у византијско и средњовековно градитељство, што је
уз прецизне научне презентације старог српског неимарства
створило услове за његова зрелија градитељска тумаче
ња.20 Примера ради, да би се припремили картони за моза
ички украс владарског маузолеја на Опленцу формирана је
археолошка експедиција по српским црквама средњег века.
Експедицију је предводио 1922. године Сергеј Смирнов,
руководилац радова на Опленцу и на Краљевском двору
на Дедињу, као архитекта, а као историчар уметности у тој
експедицији је учествовао и Н. Л. Окуњев, тада професор
факултета у Скопљу.21  
Покровитељ ових делатности неретко је био сам Краљ
Александар I Крађорђевић који је пасионирано пратио и
стимулисао градитељску делатност као несебичан донатор.
Иако је као носилац унитаристичких тенденција у југосло
венској заједници преко свог апарата у Министарству грађе
вина подстицао академски укус, посебно у монументалној
архитектури државних здања, интимно се залагао за све
XIX века, у: Димитрије Аврамовић: уметник европских оквира и српског
контекста, уредио Борозан, И. (2017), Нови Сад: Галерија Матице срп
ске: Матица српска, стр. 213–227.
17 Кадијевић, А. (1997) Један век тражења националног стила у српској
архитектури: (средина XIX века – средина XX века), Београд: Грађевин
ска књига, стр. 117.
18 О проблему националног и југословенског идентитета у архитектури,
опширније у: Ignjatović. A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904–1941,
Beograd: Građevinska knjiga, str. 17–41.
19 Опширније у: Јовановић, З. М. (1998) Друштво уметника Зограф,
Београд: Мрљеш.
20 Кадијевић, А. (1997), нав. дело, стр. 116–117.
21 Јовановић, М. Краљ Александар и руски уметници, Руска емиграција у
српској култури XX века, Том I, приредили Сибиновић, М., Межински,
М. и Арсењев, А. (1994), Београд: Филолошки факултет, Катедра за сла
вистику и Центар за научни рад, стр. 93–97. Упоредити: Ђорђевић, И.
Значај Н. Л. Окуњева за српску историју уметности, Руска емиграција
у српској култури XX века, Том I, приредили Сибиновић, М., Межински,
М. и Арсењев, А. (1994), Београд: Филолошки факултет, Катедра за сла
вистику и Центар за научни рад, стр. 216.
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словенски „правоверан” и наглашено традиционалан карак
тер српске архитектуре.22 Стари двор на Дедињу управо је
пример нечега што доживљавамо као изразито национално
у односу на европски Бели двор у непосредној близини. Су
терен Краљевског двора на Дедињу23 својим стилом најви
ше одаје утицај руских градитеља, што је посебно интере
сантно када се има у виду да је краљ Александар дао руским
архитектама Николају Краснову и Виктору Лукомском сло
боду да обликују простор по својим естетским мерилима и
начелима. Они су засведене просторије сутерена обликова
ли у духу својеврсног омажа својој отаџбини. Тако се у цен
тралној просторији осећа готово дослован цитат Престоне
дворане Ивана Грозног, најстаријег дела Кремља.24
Као архитекта, Милан Секулић је припадао групи архитека
та модерног правца, али је несумњиво припадао оном крилу
који је био под утицајем уметничког програма националног
стила, што је морало утицати на формирање његовог укуса
и склоности ка иконама. Иначе Секулић је био наклоњен ко
лекционарству још од ране младости. У време Првог свет
ског рата сакупљао је документа од историјске вредности,
као и археолошки материјал који му је као архитекти био до
ступан на градилиштима у Београду. У супрузи Пави нашао
је подршку и помагача.25 Након Секулићеве смрти, Пава је
наставила да се бори за очување колекције коју је заједнич
ким напорима са својим супругом сакупљала током читавог
брачног живота. Управо захваљујући напорима Паве Секу
лић, ова збирка је и данас остала доступна јавности у својој
оригиналној форми.
Првобитно су почели да сакупљају дела савремних сликара
и сликара 19. века,26 али то није задовољило колекционар
ске жеље ове породице. Убрзо су се Милан и Пава Секу
лић определили за иконе што ће бити њихово најтрајније и
22 Кадијевић, А. (1997), нав. дело, стр. 117.
23 Борић, Т. Стварање прошлости: дворски комплекс династије Карађор
ђевић у светлости обнове средњовековља, у: Замишљање прошлости и
рецепција средњег века у српској уметности 18–21. века. Византијско
наслеђе у српској уметности III (2016), Београд: Службени гласник, стр.
135–145.
24 Бабац, Д., Борић Т., Црвенковић, Б., Тодоровић, Ј. и Радовановић, А.
(2012) Дворски комплекс на Дедињу, Београд: Завод за уџбенике,
стр. 69.
25 Павловић, А. Историјат збирке, у: Збирка икона Секулић, приредила:
Филиповић–Бајић, М. (1967), Београд: Завод за заштиту споменика
културе, стр. 7–8.
26 Слике из Збирке икона Секулић настале у 19. и 20. веку пописане су
у: Стаменковић, С. (1996) Уметничка дела у легатима Музеја града
Београда, Београд: Музеј града Београда, стр. 42–43.
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најпасионираније опредељење. За само неколико година Се
кулићеви су прикупили значајну количину икона да су већ
1928. године били позвани да учествују на изложби икона у
уметничком павиљону Цвијете Зузорић.27
Прве иконе које су набавили биле су руског порекла. Захва
љујући руским избеглицама у Београду тога доба није би
ло тешко доћи до руских икона. У то време се формирају
широм Србије продавнице антиквитета, које су зналачки
водили Руси. Међу њима су били прави познаваоци руских
икона, накита, сребрних сасуда, порцелана, стилског наме
штаја, оружја, оријенталних предмета и сличних скупоце
них израђевина. Под њиховим непосредним утицајем колек
ционарство је на тлу Југославије добило посебан замах у
овом раздобљу.28
Томе у прилог иде и податак да је сам зачетак збирке икона
Секулић представљала соба уређена у руском стилу. Соба је
опремљена тако да подсећа на традиционални руски амби
јент. У томе је могуће наслутити одјек истих идеја по којима
је настао сутерен Старог двора на Дедињу. Наравно, како је
у питању грађански простор, а не краљевски двор ради се о
знатно скромнијој и интимнијој форми.
Намештај за ову собу – масивни трпезаријски сто са угао
ним клупама, три фотеље и полица, урађен је у пуној хра
стовини по нацртима самог архитекте Секулића, а израдио
га је столар Рогожарски 1923. године.29 У циљу постизања
што вернијег утиска, таваница је касетирана масивним хра
стовим гредама, а стари лустер је замењен великим бакар
ним полијел ејом у истом духу, за који је нацрт урадио архи
текта Драгиша Брашован, кум и близак пријатељ породице
Секулић.30 Готово целокупни зидови су прекривени густо
распоређеним иконама, такође по узору на традиционалне
руске амбијенте. У оригиналној поставци, конципираној по
замисли Секулићевих, иконе су биле само благо прислањане

27 Истo, стр. 9.
28 Вујовић, Б. нав. дело, стр. 61.
29 Документација Збирке за ликовну и музичку уметност до 1950. године,
30 Милан Секулић и Драгиша Брашован упознали су се у Новом Саду
1919. године. Будући да су делили сличне ставове о архитектури, осно
вали су наредне године приватни биро „Архитект”, чији је суоснивач
био и архитект Михаило Петровић Обућина. На основу поделе дужно
сти, пројектантски део посла припао је Брашовану, а уговарачко-надзор
ни Секулићу. Међутим, 1925. године, када се Брашован осамосталио,
заједничка фирма је престала са радом. Видети: Кадијевић, А. (1990)
Живот и дело архитекте Драгише Брашована (1887–1965), Годишњак
града Београда бр. 37, Београд: Музеј града Београда, стр. 150 и 152.
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уза зид, јер је „вешање” ових предмета личне побожности
још у старој традицији сматрано недопустивим.31 (слика 2)

Слика 2 Оригиналан ентеријер дома Милана и Паве Секулић,
руска соба (Музеј града Београда)

Највећи број икона у овој просторији чине управо руске
иконе из 18. и 19. века, али има и српских. Извесне слич
ности могуће је пронаћи у интимним просторијама послед
њег руског цара Николаја II и његове породице, у дворцу у
Царском Селу крај Санкт Петерсбурга, чији су зидови били
прекривени иконама на сличан начин.
Пава и Милан Секулић су прве руске иконе набавили у анти
кварници Луњевића, београдског антиквара руског порекла.
Прве савете, поуке и препоруке о овом материјалу, колек
ционари су добили од овог познаваоца. Руске иконе, какве
су могле да се набаве код Луњевића, приспеле су у српску
средину у неколико наврата. Неке иконе могле су стићи на
наш терен и у време руско-српских веза из XVII и XVIII
века, али највећи део њих импортован је након октобарске
револуције 1918. године, док је мања скупина настала у Ју
гославији.32 Засигурно се зна да је на нашем терену настала
икона светог Ђорђа (ЗС 135), у техници уља на дасци, 1923.
године, дело Леонида Браиловског, сликара и архитекте, ко
ји је напустивши Русију 1917. године, у Београду деловао
у периоду 1921–1924. као оснивач сликарнице Народног
позоришта.33 (слика 3)
31 Лазарев, В, нав. дело, стр. 19.
32 Межински, Ј. Дела руских уметника у беог радским приватним колекци
јама, у: Руска емиграција у српској култури XX века, Том II, приредили
Сибиновић, М., Межински, М. и Арсењев, А. (1994), Београд: Филоло
шки факултет, Катедра за славистику и Центар за научни рад, стр. 89.
33 Леонид Михалович Браиловски, сликар и архитект, рођен је 1868. го
дине у Харкову. Студирао је на архитектонском одсеку Сликарске ака
демије. По завршетку студија, путовао је кроз Русију и изучавао старо
сликарство и архитектуру. Постао је сликар у руским императорским
позориштима. Титулу академика архитектуре освојио је 1916. године,
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Слика 3 Леонид Брајиловски, Свети Ђорђе, 1923. година, 
уље на дасци, 35 x 28 x 1 цм, Збирка икона Секулић 
(Музеј града Београда)

Иначе, према помало строгој оцени претходних истражива
ча, ни једно дело руског иконописа из збирке Секулић се не
издваја посебно својим квалитетом или значајем. Све иконе
ове групе су у том светлу биле процењене као мање – више
серијски производи руских провинцијских радионица XVIII
и XIX века. Најстарије иконе из ове групе су Свети Јован
Богослов из XVII века (ЗС 57), Свети Никола из XVII ве
ка (ЗС 54) и Свети Илија са житијем из XVIII века. По
ред њих у збирци се налазе не тако ретке иконе Богородице
Смоленске, Владимирске и Шујске из XIX века, као и оми
љене иконе светог Ђорђа34 (иначе, крсне славе породице Се
кулић) на коњу које носе типичне одлике руског иконописа
XVIII и XIX века.35 (слика 4). Подстакнути руским иконама,
као један од пет водећих позоришних  декоратера у Русији. Његова дела
чувају се у музејима читаве Европе, а многа су публикована у научним
и археолошким ревијама, претежно из области историјског сликарства.
Погинуо је у Риму 1937. године. Извор: Милановић, О. Допринос  ру
ских уметника развоју сценографије у Срба, у: Руска емиграција у срп
ској култури XX века, Том II, приредили Сибиновић, М., Межински, М,.
и Арсењев, А. (1994), Београд: Филолошки факултет, Катедра за слави
стику и Центар за научни рад, стр. 92–93. и: Арсењев, А. Биографски
именик руских емиграната, у: Руска емиграција у српској култури XX
века, Том II, приредили Сибиновић, М., Межински, М. и Арсењев, А.
(1994), Београд: Филолошки факултет, Катедра за славистику и Центар
за научни рад, стр. 235.
34 Бајић-Филиповић, М. Предговор, у: Збирка икона Секулић, приреди
ла: Филиповић–Бајић, М. (1967), Београд: Завод за заштиту споменика
културе, стр. 18.
35 О иконографији и стилским особеностима руских икона 18. и 19. века,
опширније у: Красилин, М. Руска икона XVIII – почетка XX века, у:
Историја иконописа од VI до XX века, извори, традиције, савременост,
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до којих није увек било лако доћи, Секулићеви су се убрзо
преоријентисали на иконе са простора Балкана, које су им
биле доступније. У периоду од четрдесетак година, њихова
колекција се повећала са 32 руске на укупно 165 икона, међу
којима се налазе и изузетна остварења настала на Балкану
од краја XIV до XIX века.

Слика 4 Непознати аутор, Свети Ђорђе, 19. век, 
темпера на дасци, 38 x 30,5 x 2,2 цм, Збирка икона Секулић 
(Музеј града Београда)

Сакупљање руских икона за Секулиће је био почетак једне
велике колекционарске страсти, која је, не само квантита
тивно, већ и квалитативно усмерила даљи развој збирке. У
клими општег занимања за византијско наслеђе и оживљава
ња националног стила у архитектури, може се претпостави
ти да су Секулићима управо руске иконе пружиле подстрек
за прикупљање домаћих икона са ширег подручја Балкана.
На тај начин, тежња ка обнови националног, присутна у зва
ничној култури међуратне Југославије, нашла је одраз и у
колекционарству. Обогаћено српско грађанство између два
рата свој приватни укус градило је по узору на опште трен
дове у држави. Присуство руских емиграната, као и све веће
интересовање за руске иконе, које се „поново” откривају у
то време, утицало је и на формирање Збирке икона Секулић,
где је највећи траг оставило на уређење собе у руском стилу.

приређивач српског издања Џомић, В. (2007) Подгорица: Октоих, стр.
209–230.
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RUSSIAN STYLE ROOM
INFLUENCE OF THE RUSSIAN IMMIGRANT CULTURE ON
THE FORMATION OF THE SEKULIĆ COLLECTION OF ICONS

Abstract
This paper was composed as an attempt to uncover the influence of the
Russian immigrants, known as reliable connoisseurs of antiques, on the
formation of the Sekulić Collection of Icons. This collection represents
one of the most significant collections of icons in Belgrade. The icons,
among other pieces of art, were collected by the architect Milan Sekulić
and his wife Pava over 40 years. Art collecting is a phenomenon that was
significantly developed under the influence of the Russian immigrants,
but this topic was never fully researched. The practice of art collecting
is always a reflection of a general taste of the society. The aim to analyse
the unpublished material from the Collection of Fine Arts and Music
before 1950 of the Belgrade City Museum will shed some light on the
influence of Russian immigrants on the formation of public and private
tastes in arts and culture in Yugoslavia, between WW1 and WW2,
which also affected their preparation and presentation in the Sekulić
family residence. The revival of national thought caused the Byzantine
art to become the appropriate expression of the Serbian ethnicity roots,
thus functioning as a medium of a collective self-representation in the
period between the two global wars. Serbian culture owes a significant
part of this process to Russian culture. Due to this influence, Milan
Sekulić decorated one of the main chambers in his residence following
traditional Russian interior design and adorning it mainly with Russian
icons dating from the 18th and 19th centuries that evoked the spirit of
the Russian culture.
Key words: Russian immigrants, inter-war period in Yugoslavia,
Sekulić icon collection, Russian icons
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МУЗИЧКИ ВИДЕО У 
ЈУГОСЛАВИЈИ И 
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОМ 
ПЕРИОДУ У СРБИЈИ
ПРОЦЕС ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ У
КОМБИНАТУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРЕРАДУ ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ1
Сажетак: У овој студији разматрамо историјски развој и кон
текстуалне особености развоја музичког видеа као специфич
не медијске форме која рефлектује успоне и падове поп-музичке
индустрије у социјалистичкој Југославији и Србији као једној од
земаља наследница – од економског система радничког самоупра
вљања до (послератне) неолибералне капиталистичке економије.
Студија се фокусира на стратегије промоције музичких производа
(и извођача) и фузију између музичке и рекламне индустрије током
периода транзиционог реструктуирања привреде у земљи која је
у протеклих неколико деценија мењала име, површину, политички
поредак и економски систем.
Кључне речи: музички видео, рекламна индустрија, Југославија,
Србија

1 Наслов потиче из нумере Sugar Rap с албума Ђорђа Балашевића Три по
слератна друга (1989).
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Thinking anything adequate about commercial television may
well involve ignoring it and thinking about something else.2
Ова опаска Фредерика Џејмсона (Frederic Jameson) може
да сугерише зашто поједине медијске форме које се везују
за комерцијалну телевизију (попут музичког видеа и ТВ ре
клама) добијају мање пажње у академским расправама него
неке друге упркос њиховој видљивости и присуству у прак
сама свакодневице и потрошњи у масовним размерама. Ово
се извесно односи на академско бављење музичким видеом
у Југославији и постјугословенским републикама.
На сложеност музичког видеа као медијске форме и пред
мета истраживања указује пре свега методолошка разно
врсност с којом су у међународном контексту истраживачи
различитих профила приступали његовој анализи: музички
видео разматрао се као филмски поджанр3; као нова телеви
зијска форма специфичног стила4; као визуелна уметност5;
као постмодерни текст 6; као део адвертајзинг индустрије7;
као део шопинг-мол културе...8 У осамдесетим годинама
(посебно с успоном и енормном популарношћу МТВ-а) му
зички видео посматран је као парадигматска медијска фор
ма постмодерне епохе. У деведесетим годинама његов раз
вој следио је економске трендове (успоне и падове) глоба
лизоване музичке индустрије. У новом миленијуму музички
видео постепено се повлачи с ТВ канала на специјализоване
музичке веб сајтове, те губи и јавну видљивост, и економски
значај, и ауру нове, фасцинантне медијске форме.
2 Jameson, F. Read ing without Interpretation: Postmodernism and the VideoText, in: The Linguistics of Writing: Arguments between Language and Lite
rature, eds. Fabb, N. et al. (1987) Manchester: Manchester University Press,
р. 202.
3 Mercer, K. Monster Metaphors: Notes on Michael Jackson’s Thriller, in: So
und & Vision: The Music Video Reader, eds. Frith, S. et al. (1993), LondonNewYork: Routledge, рр. 93-108.
4 Fiske, J. Style and music video, in: Television Culture (1991), London New York: Routledge, рр. 250-255; Goodwin, A. (1992) Dancing in the
Distraction Factory: Music Television and Popular Culture, Minneap olis:
University of Minnesota Press.
5 Walker, J. A. (1987) Cross-Overs: Art into Pop / Pop into Art, London and
New York: Comedia / Methuen.
6 Fiske, J. (1986) MTV: Post-Structural Post-Modern, Journal of Communica
tion Inquiry 10 (1), рр. 74-79; Wollen, P. (1986) Ways of Thinking about Mu
sic Video (and Post-Modernism), Critical Quarterly 28 (1-2), рр. 167-170.
7 Aufderheid e, P. (1986) Music Videos: The Look of the Sound, Journal of
Communication 36 (1), рр. 57-78; Fry, V. H. and Fry, D. L. (1986) MTV: The
24 Hour Commercial, Journal of Communication Inquiry 10 (1), рр. 29-33.
8 Lewis, L. A. Consumer Girl Culture: How Music Video Appeals to Women,
in: Television and Women’s Culture: The Politics of the Popular, ed. Brown
M. E. (1990), London: Sage Publications Ltd, pp. 89–101.
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Док су теоретичари постмодерне у МТВ-у видели „идеа
лан постмодерни текст”,9 неки међу њима уочили су и да
се телевизија у целини „креће у правцу музичког видеа”.10
До ближих сусрета између музичког видеа и рекламне ин
дустрије долази с успоном МТВ-а (покренутог 1. августа
1981. године) и његових иновативних пословних пракси.11
Кључ комерцијалног успеха МТВ-а биле су рекламе. Идеј
ни творац МТВ-а и његове пословне стратегије Роберт Пит
ман (Robert W. Pittman) осмислио је ТВ формат који је био
довољно атрактиван за корпоративне спонзоре, а у коме је
музички видео представљао само сегмент програма.
С друге стране Атлантика, у време почетака МТВ-а државна
телевизија у СФРЈ имала је сасвим другачији приступ му
зичком видеу и економско-пропагандном програму (ЕПП)
уопште. У оквиру културно-уметничког и, још чешће, за
бавног програма Југословенска радио телевизија (ЈРТ) еми
товала је наступе популарних извођача углавном пред пу
бликом у ТВ студију. У социјалистичкој привреди с ограни
ченом тржишном конкуренцијом (где су ПГП РТБ и Југотон
из Загреба практично држали монопол над дискографском
индустријом) „промотивни спотови” (неопходни интерна
ционалним звездама и медијима у удаљеним земљама као
што су Аустралија или Нови Зеланд) нису били економска
нужност. ТВ верзије популарних песама најчешће су биле
демонстрација „уметничких” тежњи редитеља или самих
извођача који су желели да се представе југословенској пу
блици на савремен и иновативан начин (често имитирајући
музичке звезде са Запада). Међутим (за разлику од музичког
видеа на Западу) домаћи видео спотови нису сматрани за
„рекламе” и нису повезивани с ЕПП-ом.12

9 Tetzlaff, D. J. (1986) MTV and the Politics of Postmodern Pop, Journal of
Communication Inquiry 10 (1), рр. 80-91; Kinder, M. (1984) Music Video
and the Spectator: Television, Ideology and Dream, Film Quarterly 38 (1),
рр. 2-15.
10 Buddemeie r, H. (1996) Življenje v umetnih svetovih: navidezna resničnost,
videospoti in vsakdanje gledanje televizije, Ljubljana: Inštitut za trajnostni
razvoj, р. 68.
11 Pettegrew, J. (1992) A Post-Modernist Moment: 1980s Commercial Culture
and the Founding of MTV, Journal of American Culture 15 (4), рр. 57-65.
Видети такође: Kaplan, E. A. (1987) Rocking around the Clock: Music Te
levision, Postmodernism and Consumer Culture, New York: Methuen, рр.
12-21; Lewis, L. A. (1990) Gender Politics and MTV: Voicing the Difference,
Philadelphia: Temple University Press, рр. 13-26.
12 Костић Т. (1993) Систем продукције економско-пропагандног програма
РТВ Београд, дипломски рад, Факултет драмских уметности, Универзи
тет уметности у Београду.
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ТВ Београд је емитовала веома различите форме музичког
програма, у којима су биле присутне веома различите фор
ме „музичког видеа”. Тако се појам „музичког видео спота”
на југословенској телевизији не везује искључиво за попу
ларну комерцијалну музику, већ и за уметничку, (крајње)
некомерцијалну. На Телевизији Београд почетком осамде
сетих година емитовани су програми посвећени домаћој са
временој (уметничкој) музици, међу којима су најзначајни
ји Видео тилт и Музички атеље. Док је Музички атеље,
започет крајем седамдесетих година (уредник: Слободан
Хабић) само представљао домаћу савремену музику, Видео
тилт (уредница и водитељка: Гордана Ђурђевић) тежио је
и новинама у презентацији музике на телевизијском екрану.
Ова емисија представљала је медијску новину на простору
Југославије: телевизијски ствараоци први пут су почели да
размишљају о презентацији уметничке музике на начин на
који се презентује забавна, поп и рок музика. Емисија се по
некад састојала само из „спотова”, а они нису били нужно
повезани (текстом или нечим другим).
Видео-арт као поље изражавања нових генерација визуел
них уметника ушао је на велика врата и у сферу интересова
ња редакције културе ТВ Београд којом руководи Зора Ко
раћ.13 Петком у 22, ТВ магазин из области културе који је
спајао традиционалну, авангардну и алтернативну културу
у пријемчив телевизијски програм, обележио је рад ове ре
дакције у осамдесетим годинама, као и ТВ галерија14 уред
нице Дуње Блажевић која ће представљати значајан пункт
продукције и промоције видео уметности. Дуња Блажевић
је започела сарадњу с Телевизијом Београд 1981. као уред
ница прилога о савременој уметности у емисијама Петком у
22 и Друга уметност. Та серија прераста у редовну месечну
емисију под називом ТВ галерија, која се на ЈРТ-у емитује
од 1984. до 1991.15 У то време ZDF, други програм телеви
зије СР Немачке и британски Channel 4 представљају ретке
медијске јавне сервисе у Европи који активно подржавају
некомерцијалну (ауторску) видео продукцију.

13 Међу сарадницима редакције налазили су се Срђан Карановић, Милан
Оклопчић, Филип Давид, Небојша Ђукелић, Џевад Сабљаковић, Феликс
Пашић, Исидора Секулић и други ТВ посленици који су телевизију по
сматрали као расадник нових идеја.
14 По узору на Fernsehgalerie, пројекат немачког уметника Герија Шума
(Gerry Schum) из 1968. године.
15 Дојић, З. и Весић, Ј. (2009) ТВ Галерија, у: Политичке праксе (пост)ју
гословенске уметности: Ретроспектива 01 (каталог изложбе), Београд:
Музеј историје Југославије, стр. 158-165.
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Београдска новоталасна музичка сцена ушла је у видео еру
с пречишћеним визуелним језиком „београдске ТВ школе”
(„апокалипса шиком прошле Југославије”, речима једног од
њених главних експонената, редитеља Борисa Миљкови
ћа16). Њена главна обележја обухватају „бели студио” који
асоцира на неутралан галеријски простор, high-key осве
тљење, минималистичку сценографију – или њено потпуно
одсуство, поједностављену естетику... Поред Миљковића и
другог члана популарног редитељског двојца „Борис и Туц
ко” (Бранимир Димитријевић Туцко), беог радску ТВ шко
лу, између осталих, предводе редитељи Станко Црнобрња,
Александар Мандић, Милан Пеца Николић и Миљенко Де
рета. Рокенролер у режији Бориса и Туцка, програм посве
ћен популарној музици, постао је јавно гласило новотала
сне поп-културе и у позно-социјалистичком југословенском
контексту промовисао ју је као „елитну уметност”. У белом
ТВ студију, својеврсној постмодернистичкој галерији, но
воталасни бендови (Шарло акробата, Идоли, Електрични
оргазам итд.) стварали су својеврсну „уметност у веку своје
медијске репродукције”. Склоност према модерној уметно
сти Борис и Туцко најбоље су исказали кроз своје ТВ фил
мове Руски уметнички експеримент (1982.) и Шумановић
– комедија уметника (1987.)
Мимо склоности према савременој уметности и високој
култури, редитељи беог радске ТВ школе исказивали су ви
сок степен флексибилности када је требало сарађивати с по
пуларним извођачима до којих културна елита мало држи –
певачима новокомпоноване народне музике. Најпознатији
пример ове сарадње су два играна филма (Хајде да се во
лимо 2 и 3) која је режирао Станко Црнобрња, у којима се
у главним улогама појављују Лепа Брена и Слатки грех.
Упркос прилагодљивости редитеља масовном укусу и дру
штвено-политичким приликама у земљи, њихове идеје нису
увек наилазиле на разумевање „виших инстанциˮ. Уз боље
упамћене примере цензуре у социјалистичкој Југославији
(нпр. филмова „Црног таласаˮ) и музички спотови могли су
да се нађу „у бункеру.” Један боље упамћен пример у овој
„тајној историји” музичког видеа био је промотивни спот за
четврти албум Здравка Чолића Мало појачај радио (1981.)
у режији Бориса и Туцка. „Прича је оваква: неки непозна
ти војници у чудним униформама искрцавају се на обалу,
долазе на плажу и ту закопавају радио... Прављен је спот
16 Интервју с Борисом Миљковићем у: Шентевска, И. (2014) Конструкци
ја идентитета и медијски текст: репрезентација урбаних трансфор
мација Београда у музичком видеу, докторска дисертација, Универзитет
уметности у Београду, стр. 99.
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као мали филм који би се сигурно разликовао од свега на до
маћој телевизији. Међутим, почели су одговорни да поста
вљају питања: чија је то војска, чему војници, откуд црвена
заставица, зашто слоган ’нова диверзија Здравка Чолића’
(који смо преиначили у ’нови бум’). Међутим, ништа није
помогло. Спот је прво забранила ТВ Београд, па онда редом:
Загреб, Љубљана, Сарајевоˮ.17
Тако су у Југославији у осамдесетим годинама музички
спотови углавном настајали у релативно ригидном систему
државних ТВ центара. Па ипак, „видео ера” (широка до
ступност видео плејера и рикордера) створила је тржиште
за музичке спотове произведене изван овог „званичног” си
стема. Међутим, једини музички жанр који је на овом тр
жишту имао адекватну потражњу била је новокомпонована
народна музика, чије звезде (упркос енормној популарно
сти) често нису имале приступ телевизијском студију. У
овим нискобуџетним спотовима (услед недостатка скупе
студијске опреме, па и реалне потребе за њом) ови извођа
чи појављују се у приступачним амбијентима свог „природ
ног окружењаˮ (кафане, ресторани, кафићи, хотели и други
угоститељски објекти) или се једноставно шетају en plein
air и певају. Видео компилације помагале су тржишном пла
сману популарних извођача (попут звезда Јужног ветра),18
које је игнорисала државна телевизија. С друге стране, ви
део касете су лако путовале у земље с великом популацијом
„гастарбајтераˮ који имају ограничен приступ медијским
садржајима из домовине.19
Након 1991, упоредо с распадом Југославије, медијски си
стем у Србији улази у период драстичних промена. Дерегу
лација медија створила је ситуац
 ију у којој ПГП РТС, који
је 1989. припојен Радио Телевизији Србије, задржава пре
ђашњи монопол на производњу „мање комерцијалних” му
зичких спотова. Онај део продукције који се квалификовао
за комерцијалну категорију преузеле су новоос новане при
ватне медијске компаније попут ТВ Палме (1991), ТВ Пинка
(1994), или Телевизије Браћа Карић – БК ТВ (1994) У медиј
ски систем улазе и независне ТВ продукције. Међу њима,
МТС (Музичка Телевизија Србије) сврстала се уз рок сцену
која се постепено повлачи у „андерграундˮ, будући да губи
17 Изјава Здравка Чолића у: Луковић, П. (1989) Боља прошлост: призори
из музичког живота Југославије 1940–1989, Београд: НИРО „Младост”,
стр. 273.
18 Синан Сакић, Шемса Суљаковић, Драгана Мирковић, Миле Китић,
Кемал Маловчић и др.
19 Kolar-Panov, D. (1997) Video, War and the Diasporic Imagination, London
– New York: Routledge.
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економско упориште услед општег осиромашења публике и
све мањег интересовања медија за тај музички жанр. Покре
нута на Трећем каналу РТС-а, средином деведесетих годи
на МТС се „повлачилаˮ с ТВ Пинка на Арт ТВ. Сем произ
водње музичких спотова, МТС је оглашавала комерцијалне
брендове, али су већи део њене продукције чинили музички
програми, често по узору на МТВ.
Реструктуирање медијског система значајно је утицало на
стандарде производње музичких спотова: Србија је била
„затворено друштво” под међународним санкцијама током
рата у бившој Југославији, али су и музичари, и произво
ђачи и потрошачи музичког видеа гледали МТВ и разумели
концепт компетитивног музичког тржишта. Ово је унапре
дило техничке стандарде производње, али и естетику музич
ког видеа у појединим жанровима. Осим војних, нова постсоцијалистичка привреда захтевала је и нове маркетиншке
стратегије. Адвертајзинг је постао нови лукративни бизнис
за прву генерацију транзиционих предузетника, а билборди
постају ново свеприсутно обележје пост-социјалистичког
урбаног пејзажа. Нова медијска предузећа почињу да кори
сте ТВ рекламе да би се од њих издржавала, а музичке спо
тове да би без много напора и издатака попуњавала термине
између блокова реклама.
Једна последица колапса правног система у Србији у деве
дестим годинама била је свеприсутна и несанкционисана
пиратерија која је имала и позитивне ефекте на музичку сце
ну (и не само њу): 1) помагала је размену музичких издања и
информација међу ратом раздвојеним деловима бивше Југо
славије; 2) помагала је изолованим и економски угроженим
слушаоцима (али и ствараоцима) да дођу до нових музичких
издања по приступачним ценама. Под међународним санк
цијама одвија се „наизглед парадоксалан процес истовре
меног спољног затварања и унутрашњег отварања музичке
сцене”.20 Па ипак, утицај пиратерије на мање комерцијалне
музичке жанрове био је катастрофалан. Ове процесе пратио
је распрострањен утисак да некад просперитетну рок сцену
није уништио „режим на властиˮ некаквом планском страте
гијом, већ се сама урушила због своје некомерцијалности и
мањка привлачности и за масовну публику и за сам режим.  
Хаотична друштвена ситуац
 ија у Србији само се делимично
променила с одласком Слободана Милошевића с политичке
сцене. Речима Зорана Радовића, фронтмена групе Пресинг:
The people who decide what is going to be released or played in
20 Ђурковић, М. (2002) Идеолошки и политички сукоби око популарне
музике у Србији, Филозофија и друштво 25, стр. 279.
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the media don’t think that what we do should be dominant – or
even exposed very much in the media. […] When they built a
new Serbian culture over the last decade – and even after the
political changes – they used an architecture to build a house
that put us in the basement.21 Судбина албума 600 небо групе
Пресинг из 2002. речито говори о стању у музичкој инду
стрији у Србији почетком 2000-их. Албум је добио изван
редне критике (као „најважнији артефакт српске културе
у протеклој годиниˮ и „један од пет најбољих албума де
ценије у Средњој Европиˮ) и освојио прва места на разли
читим радијским листама, али његов тираж није премашио
троцифрени износ. Sales are nothing, distribution is nothing,
and concerts aren’t happening22 констатовао је тада гитариста
групе Влада Марковић који је објаснио како турнеја којим
би Пресинг промовисао овај албум по Србији и Црној Гори
не може да покрије ни сопствене трошкове: наиме, бензин
кошта више од прихода од улазница, јер су цене у већини
градова веома ниске због катастрофалног стања у локалној
привреди.
Почетком 2000-их извођачи из Србије (углавном не соп
ственом заслугом) још увек наилазе на медијску блокаду у
суседним земљама (Словенија, Хрватска), отежане услове
за организацију концерата (визе, радне дозволе и друга ад
министративна ограничења) и немогућност да легално ди
стрибуирају своја издања. Оваква наметнута изолација (уз
већ поменуте непогодности) оставила је музичку сцену у
Србији на милост и немилост спонзорима – најчешће про
извођачима „штетних супстанциˮ (алкохол, дуван) којима се
ограничавају могућности оглашавања.23
Након 2000. нова политичка констелација у земљи укину
ла је постојеће медијске монополе (и успоставила нове), уз
даљу фрагментацију медијског тржишта. Нарочито с успо
стављањем интернета као моћног медија за промоцију му
зичких издања, (углавном међу млађим потрошачима) зна
чај телевизије и радија опада у корист различитих деривата

21 Byrne, R. Running on empty, The Boston Phoen ix, 14 November 2002,
http://www.bostonphoenix.com/boston/news_features/other_stories/multi
page/documents/02537819.htm.
22 Исто (наставак), 21 November 2002, (приступ: 20.09. 2012.); http://www.
bostonphoenix.com/boston/news_features/other_stories/multipage/docu
ments/02537823.htm.
23 У том смислу се и успон ди-џеј културе у Србији везује за економску
ситуац
 ију у којој је лакше (јефтиније) довести из иностранства једног
ди-џеја уместо целог бенда и пратеће технике.
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мобилне телефоније24 и специјализованих веб портала на
којима се размењују информације о актуелној музичкој про
дукцији. Поједине медијске куће које су раније повезиване с
„контракултуром” (нпр. B92 или Студио Б) преузеле су нове
улоге и вредности друштвеног конформизма и потрошачког
индивидуализма. Музички видео у Србији „враћа” се тиме
у оквире своје „аутентичне” намене (у култури у којој је и
настао): за разлику од осамдесетих година у којима спот
представља или „креативни стејтмент” или испомоћ за по
пуњавање програма на државној телевизији, и деведесетих
у којима представља или „политички стејтмент” или испо
моћ у попуњавању програма новонасталих дерегулисаних
медија, након 2000. године постаје (искључиво) средство
промоције музичког производа (односно извођача) у кон
тексту капиталистичке економије и компетитивне медијске
индустрије. Из хип-хоп културе смо научили да избављење
из симболичког или реалног „гета” ограничених животних
могућности води или путем криминала или путем успеха у
музичкој индустрији. У својим спотовима, популарни срп
ски забављачи (од турбо-фолк звезда до успешних репера)
још увек експлоатишу „блинг блинг” иконографију изобиља
и луксуза. Репери су посебно спремни на друштвене комен
таре контраста између гламура који се експлоат ише у (спон
зорисаним) музичким спотовима и реалности непостојеће
продаје музичких издања и свакодневне животне борбе за
опстанак „музичких уметника.” Речима чланова групе Bad
Copy: „Уђеш у тролу и немаш да седнеш, а на споту ба
цаш паре ко конфете.” Ајс Нигрутин и Скај Виклер надаље
поручују колегама:
Мислили сте да ћете да узмете паре
радећи глупаве комерцијале,
мислили сте да ћете паре да узмете
ако вам на споту буду рибе гузате...
Мислили сте да ћете ал’ ево вам кара,
Бајага спустио цену на 120 динара...
Мислили сте да ћете ал’ кобасица врућа

24 На конвергенцију мобилне телефоније и музичке индустрије указу
је и песма „Мобилни телефон” Ласера Топаловића Брке (андерграунд
естрадног уметника познатог и по песми „У радију малих људи нема”):
Мобилни телефон
Кад зора заруди,
Мобилни телефон
Он ме песмом буди…
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ПДВ на ЕПП и оде све у курац...
Не помажу вам обраде песама што су стране
Нити оне домаће, нарочито Зане... 25
Анализа продукције музичког видеа у Србији показује ви
сок степен присуства алкохолних и безалкохолних пића и
флаширане воде у самим спотовима. Основне животне по
трепштине као што су прехрамбени производи, модни дета
љи, козметички производи и електронски уређаји (нарочито
мобилни телефони) појављују се у њима с растућом учеста
лошћу. У складу са симболичким статусом који се приписује
аутомобилима (не само) у локалном друштвеном контексту,
музички спотови свих комерцијалних жанрова обилују ау
томобилском иконографијом. Путовања и годишњи одмори
представљају још једно обележје друштвене дистинкције у
друштву обесправљене већине. Стога и музички уметници у
Србији дају значајан допринос промоцији националне тури
стичке инфраструктуре. Распрострањена пракса заједнич
ког спонзорства музичких спотова „спаја” јогурте и шам
поне, кондоме и батерије, ХИВ тестове и модне аксесоар е,
алкохол и детерџенте, кола и мобилне телефоне... Често се
догађа да се оглашивачи који су спремни да инвестирају у
музичке спотове убрзо нађу у финансијским тешкоћама или
нестају с тржишта (из разлога који имају мало везе с еко
номијом). Стога је тешко успоставити економски оправда
ну везу између корпоративног идентитета оглашивача, тр
жишног учинка производа који се оглашавају и музичких
извођача који их промовишу кроз спотове.

Закључак
У последњој деценији социјалистичке Југославије музич
ки видео у Србији највећим делом је настајао у релативно
крутом систему државне телевизије, који није користио му
зичке спотове у стриктно комерцијалне (рекламне) сврхе.
Ова ситуац
 ија видно се мења почетком деведесетих година
с хаотичном дерегулацијом медијског система и окретањем
пост-југословенских република тржишној привреди. Међу
новооснованим приватним телевизијским станицама (као и
на РТС-у) музички спотови постали су популаран (и про
дукцијски мало захтеван) сегмент програма. Истовремено,
музички спотови приведени су својој „првобитној” намени –
да промовишу нова музичка издања и нове извођаче.

25 Ајс Нигрутин i Скај Виклер, „Остругале пете”, албум Штрокави пазух,
2005.
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Па ипак, у хаотичним околностима у Србији – ратног за
леђа, санкција УН, рекордне инфлације, масовног осирома
шења, незапослености и других симптома акутне економ
ске кризе – рекламирање (адвертајзинг) само по себи има
упитне комерцијалне ефекте. Ово се у највећој могућој мери
односи и на комерцијалне ефекте музичких спотова. Захва
љујући глобалним процесима у развоју медијских система
(појава интернета као примарног медија за циркулацију му
зичког видеа) музички спотови се повлаче с телевизије док
стандарди њихове техничке продукције вртоглаво расту. Уз
њих и очекивања публике. То музичке спотове чини исто
времено скупљом и мање исплативом медијском формом
оглашавања. Као одговор на ову ситуац
 ију, логика фузије
музичких спотова и „традиционалних” реклама у Србији
рефлектује хаотичне околности у музичкој индустрији, али
и целокупној економији.  
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MUSIC VIDEOS IN SOCIALIST YUGOSLAVIA 
AND POST-SOCIALIST SERBIA
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 of workers’ self-management to the (postwar) neo-liberal capitalist economy. The focus of this paper is on
the strategies for promotion of music products (and performers) and
the fusion between music and advertising industries in the period of
transitional restructuring of economy in general and the music industry
in particular. In the socialist 1980s, music videos in Serbia were
predominantly produced by the relatively inflexible system of public
television broadcasters, who only exceptionally used music videos for
promoting commercial products. This situation notably changed in
the early 1990s with the rapid deregulation of the media system and
Serbia’s entry into the “full-fledged” market economy. For the newlylaunched TV broadcasters music videos soon became a popular (and
inexpensive) segment of airplay. At the same time, they began to
serve their “original” purpose – advertising new music releases and
talents. Nevertheless, in the chaotic circumstances of Serbia’s war-time
economy, UN sanctions, spiraling of inflation, mass impoverishment,
unemployment and other symptoms of economic crisis, advertising
per se had questionable commercial effects. This largely holds true for
commercial effects of music videos. Due to the global developments
in the media systems (emergence of the Internet as a prime medium
for broadcasting music videos), their TV airplay is diminishing and
standards of their technical production are rapidly rising, along with
audiences’ expectations. This makes music videos (at the same time)
more expensive and less economically viable. The logic behind the
fusion of music videos and “traditional” TV commercials reflects the
chaotic circumstances in the music industry, as well as the Serbian
economy in general.
Key words: music video; advertising; Yugoslavia; Serbia
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НАД ЗГАРИШТЕМ
ИСТОРИЈСКОГ ПАМЋЕЊА
ДЕЈАН РИСТИЋ КУЋА 
НЕСАГОРИВИХ РЕЧИ, (НАРОДНА
БИБЛИОТ
 ЕКА СРБИЈЕ 1838–1941),
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ,
БЕОГРАД 2016.
Као и приликом сваког другог читања, и овде треба кренути
од повлашћених места у тексту, од наслова и мота књиге,
који су у овом случају најтешње повезани и представљају
сигуран путоказ у откривању ауторових намера, које су ка
сније у књизи више пута експлицитно наглашене. У књигу
нас уводи запис Светлане Велмар-Јанковић којим је било
обележено место на коме се на Косанчићевом венцу налази
ла Народна библиотека Србије:
Застаните, зачас, ви који пролазите!
На овом месту се, до недеље 6. априла 1941. године,
налазила Народна библиотека Србије.
Тог дана је, у рано јутро, почело бомбардовање Београда.
Прво је разнесен мир, а затим је, на Косанчићевом венцу,
запламтела Народна библиотека.
Данима су горели древни писани споменици,
старе и нове књиге, списи и писма, документи и новине.
Данима је пламен уништавао сведочанство о постојању
и трајању једног народа.
Данима је ватра гутала столећа историје,
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сажета у слова.
Пламен се, најзад, преобличио у жар, а жар у пепео.
На овом месту се, од недеље 6. априла 1941. године, налази
пепео великог дела историјског памћења српског народа.
Зато застаните, зачас, ви који пролазите!
Светлана Велмар-Јанковић
Студију отвара, за овакву врсту текстова неуобичајена, лир
ска и интимна евокација – аутор се присећа својих момачких
дана, када је пре готово двадесет година, у позну јесен 1997,
са својом тадашњом девојком Лором, полу-Српкињом одра
слом у Алжиру, шетајући Београдом, доспео до лепе, калдр
мисане улице – Косанчићевог венца и остатака некадашњег
лепог класицистичког здања које су нацисти хотимично
уништили током бастијалног бомбардовања Београда тог
априлског дана. Ипак, овакав почетак никако није случајан –
њиме аутор указује на неопходност индивидуалних једнако
као и националних и уопште хуманистичких континуитета,
али и у свој рад уводи ноту личног, која ће до краја бојити
његово истраживање и у научну студију уносити елементе
мемоара (дословно споменица, сећања). Сетимо се да су ме
моари приповедно дело у коме се излажу успомене аутора на
нека значајнија друштвена или културна збивања у којима
је писац учествовао или је био њихов очевидац. Слика вре
мена, портрети и закључци преламају се кроз призму личних
преживљавања и судбине аутора у доба о коме се говори,
али су и под видним утицајем последица које је оно доне
ло. Управо је инсистирање на личности, појединцу, његовој
обавези али и моралном дугу једно од кључних полазишта
ове књиге. Прва, уводна целина насловљена је као „Вечери
на Косанчићу” а у фусноти забележено је и објашњење ове
синтагме, које ће бити корисно за неке будуће истраживаче.
Реч је, наравно, о својеврсном летњем књижевном фестива
лу под отвореним небом, који се одржавао на месту на којем
се некад налазила Народна библиотека Србије. Фестивал је
покренуо управо Дејан Ристић, а белешка садржи све оне
податке неопходне проучаваоцима културне и националне
историје (где и када су програми организовани, ко су били
учесници, која је била намера организатора). И сам истра
живач, историчар по образовању, архивиста по интересова
њу, Дејан Ристић сасвим добро зна да остави траг свестан
његовог немерљивог значаја.
У овом уводном делу налази се и прва експликација личне
обавезе аутора, али и сваког појединца, да сачува постоје
ће али и оставља властите трагове. За књигу која је пред
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читаоцима аутор каже да је „резултат вишегодишњих ис
траживања и осећања личне обавезе да се учини покушај
реконструисања историје националне библиотеке, нарочито
оне њене етапе у којој се та установа налазила на Косанчи
ћевом венцу (1921–1941)”.
Као елемент сваке озбиљне студије, на почетку књиге су на
ведени извори у којима је аутор проналазио грађу током сво
јих истражвања: у Архиву Србије, Архиву Југославије, Вој
ном архиву, Архиву САНУ, Историјском архиву Београда,
Историјском архиву у Крушевцу, Југословенској кинотеци,
Филмским новостима, Народном музеју у Београду, Исто
ријском музеју Србије, Музеју историје Југославије, Музе
ју града Београда, Музеју ваздухопловства, Војном музеју,
на Факултету музичке уметности у Београду, у Библиотеци
града Београда, Републичком заводу за заштиту споменика
културе, у Заводу за заштиту споменика културе града Бео
града и у самој Народној библиотеци Србије; драгоцена са
знања прикупљена су проучавањем приватне заоставштине
академика проф. др Ђорђа Сп. Радојичића.
Такође, као и сваки научно-истраживачки рад, и овај полази
од неколико теза изнетих у уводном делу које се у даљој раз
ради доказују. Ваља издвојити три експлицитно наглашена
полазишта која аутора у наставку рада детаљно поткрепљу
ју. Прво је везано за датум оснивања Народне библиотеке
Србије. Дејан Ристић одбацује могућност да је Народна би
блиотека Србије поникла из јавне али приватне књижнице
књиговесца Глигорија Возаровића и брани тезу да је она
настала из књижнице Типографије, коју је кнез Милош Ве
лики основао 1831. а која је седам година касније постала
део књижног фонда новоуспостављене библиотеке Мини
старства просвете: „на становишту смо”, каже аутор, „да је
место оснивања Народне библиотеке Србије град Крагује
вац, а да је датум њеног оснивања 12. јул 1838. године – дан
када је српски кнез Милош Велики званично одобрио молбу
министра просвете Стефановића1 да се књижница Типогра
фије присаједини библиотеци Министарства просвете Сте
фановића која је, тим чином, и формално почела са радом”.
Следећа теза је она која говори о хроничној небризи ресор
ног министарства и државе за највећа покретна блага, те
да последично, установе културе и националне вредности
опстају једино захваљујући прегалаштву и ентузијазму по
јединаца. Синтагме недовољна брига особља, хронични не
достатак простора, игнорисање надлежних и сл. попут
рефрена одзвањају овом књигом. Повремено апели аутора
1 Стефан Стефановић Тенка
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прерастају у оштру критику друштвене небриге и немара а
поједини наводи делују готово невероватно. Наим
 е, у овој
књизи читамо да су три сандука са архивалијама која су то
ком 1915. евакуисана из Београда, завршила у Крушевцу –
„на брзину закопана испред задњег колосека на железничкој
станици у том граду”. У фусноти аутор реферише да је та
грађа и данас закопана на истом месту, о чему сведочи чиње
ница да се, приликом радова 1968. године, наишло на остат
ке збирки Државне архиве (Архива Србије) и подвлачи –
„ништа, међутим, није предузето”.
Ево још једног примера небриге који као да сасвим долази
из наших дана. По завршетку Првога рата библиотекар То
мић је улагао напоре да обезбеди адекватан простор за уста
нову којом је руководио. И док се Министарство просвете и
црквених послова са своје стране залагало да Народна би
блиотека и Народни музеј добију приземље краљевског дво
ра (данашњег Старог двора), Министарство за конституанту
је те просторије хитро реквирирало за „кавану и ресторан за
народне посланике”.
Критикујући небригу власти, аутор истовремено подсећа
читаоце на горостасне фигуре српске културе које су својим
радом биле везане и за Народну библиотеку али и забора
вљене појединце чије прегалаштво и труд такође заслужују
незаборав. Међу онима који, чини се, нису довољно при
сутни у свести ширих кругова а које не треба заобићи јесу и
Милован Спасић или Филип Николић.
Ристић наравно посебну пажњу посвећује оним великани
ма српске културе који су свој рад уградили у историју на
ционалне библиотеке (Јанко Шафарик, Стојан Новаковић,
Михаило Валтровић, Милан Ђ. Милићевић, Драгиша Ста
нојевић, Стојан Протић, Милован Глишић, Љубомир Сто
јановић) и не пропушта прилику да се осврне на наш однос
према њима данас. Посебно место у овој студији заузима
Јован Томић, који се на челу Народне библиотеке задржао
најдуже – 24 године, од 1903. до 1927. Колико је Јован То
мић био ревностан у заштити националног фонда, сведочи и
податак да је 1912. године одбио да краљу Петру Првом до
зволи позајмицу примерка Летописа Матице српске у коме
се налазио текст Симе Матавуља о њему. Дејан Ристић нас
обавештава да је библиотекар своју одлуку лично саопштио
владару речима:
Ваше величанство, Закон предвиђа и прописује да се такве
ствари [књиге] могу дати само академијама и библиоте
кама под државним надзором у земљи и на страни, а по
што Ваше величанство није ни академија ни библиотека,
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ни у земљи ни на страни, не може добити. (из писма краљу
Петру Првом)
Трећа теза је она већ подвучена у уводу овог приказа – о
намерном и тенденциозном уништењу културне баштине
једнога народа.
У читавој књизи могу се јасно пратити дијахронијски при
ступ – сваки од ова три сегмента дат је у хронолошком
распону од преко стотину година, са сезањем у даљу про
шлост, али и репликама на актуални тренутак; и са друге
стране, синхронијски, на пример, поређењем ситуације у
српском библиотекарству са приликама које су истодобно
биле присутне другде у свету. Тако у овој студији читамо да
је Србија међу оним европским државама које имају најду
жу правно утемељену праксу првог примерка. Јасан траг о
чувању обавезног примерка представља писмо кнеза Мило
ша Великог из октобра 1832. у коме је он одобрио штампање
Српске историје Милована Видаковића уз услов да Типо
графија један примерак задржи за „Београдску Библиотеку”
а да пет примерака пошаље владару у Крагујевац. Читамо
и да је Краљевина Србија 1886. године била једна од свега
осам држава које су потписале Конвенцију о међународној
размени званичних докумената, научних и књижевних пу
бликација. Осим Краљевине Србије, ову конвенцију су биле
потписале и Белгија, Бразил, Шпанија, САД, Италија, Пор
тугалија и Швајцарска.
Дакле, Дејана Ристића историја библиотеке занима најпре у
светлу нашег односа према њој, некада као и сада. И шире,
историја српске културе у овој књизи неодвојива је од све
сти о потреби заштите, чувања али и промовисања нашег
културног добра.
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УДК 78.071.1:929 Ерић З.(047.53)

ВИДИМО СЕ У ОПЕРИ
Повода за разговор и интервју са композитором Зораном
Ерићем, редовним професором Факултета музичке умет
ности Универзитета уметности у Београду, има толико да
је тешко осмислити разговор, а не изоставити неки важан
сегмент његове богате делатности.1 Поред тога што је један
од водећих композитора српске музичке сцене, са значајном
међународном активношћу, Ерић је већ деценијама профе
сор композиције и оркестрације, што је такође било инспи
ративно за наш разговор. Отуда је прво питање управо било
везано за његове две кључне активности.
ДЗМ: Ако је могуће направити поређење, да ли бисте рекли
да Вас више испуњава педагошки или композиторски рад?
ЗЕ: Подједнако, али на различите начине, и у различито вре
ме. То су два моја животна позива која ме одређују. Заис та
не знам шта је старије. Веома рано сам почео да се бавим
педагогијом, али сам, наравно, прво почео да компонујем. Ја
сам ипак превасходно композитор, па тек онда педагог. До
душе, судећи после пуно година о резултатима рада на ова
два поља могло би се рећи да је педагогија чак у малој пред
ности. Поготово како живот одмиче и како је љубав према (и
брига о) студентима све интензивнија.
ДЗМ: Познато је да је, поред талента, за постигнуће у ком
поновању неопходан и велики рад. На чему инсистирате као
професор композиције? Шта је најважније за сазревање и
осамостаљивање младих уметника?
ЗЕ: Јавна извођења њихове музике, суочавање са реакцијом
публике и свакодневно компоновање и слушање музике. Ва
жно је да млади људи буду свесни чињенице да се у њихо
вим талентованим главама налази много тога, али да то није
довољно. Важно је да на време разумеју колико ће значити
сазнања и искуство које ће стећи слушајући и анализирајући
музику коју нису сами створили. Не постоји делатност којом
1 Овај интервју је настао као део пројекта Музичко наслеђе југоисточне
Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса (бр. О-10-17), који
се реализује у Огранку САНУ у Нишу.
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се на врхунски начин можете бавити, а да нисте упознали
искуства оних који су путем којим ви крећете ‒ већ одавно
прошли. А после тога чека их оно најважније. Суочавање са
извођачима и публиком. То се може наслутити, наговестити
и на одређени начин припремити, али се не може са пуном
извесношћу предвидети. То је тренутак када се одраста и ка
да млади људи почињу да се крећу сами и да одлуке које ће
их учинити уметником почињу сами да доносе.
ДЗМ: Шта инспирише младе композиторе данас? Да ли
они о проблемима 21. века говоре приказујући ружно или
настоје да понуде музички лепо као алтернативу?
ЗЕ: Ни ружно ни лепо. Наиме, музика би данас, као и увек,
требало да звучи добро како бисмо волели да је чујемо. Не
ма универзалног рецепта као што нема ни лека који лечи
све болести. Не могу Вам рећи који пут би требало, а који
не би требало да следите. Могу Вам рећи само оно што ја
знам и како радим. Дакле, ја живим и стварам нешто ново у
свом времену, ослањајући се на традицију и звук тла са ко
јег потичем. Тај звук је корен и упориште у времену у којем
живим. Стварам на овом месту и желим да својом музиком
сведочим о емоцијама које ме обузимају сада и овде. Ако
идете овим путем добра је прилика да ћете пронаћи оно што
желите.
ДЗМ: Шта Вас инспирише у композиторском стварала
штву? Шта је циљ (музичке) уметности данас?
ЗЕ: Музика је (готово) увек живела у складу са временом у
којем је настајала. То значи да је тим временом бивала про
жета и бивала (или не) прихваћена и слушана. То, наравно,
не значи, као и у другим стварима, да се добра музика „удва
рала” свом времену. То, такође, не значи да је мера добре
музике морала бити њена масовна прихваћеност. Да ли се
данас ту нешто променило? Није. Какву музику писати да
нас? Као и увек, своју и (по могућности) добру. Колико ће
је људи прихватати и волети? Зависи. Можете се обратити
великом броју људи (врло намерно, позната су и музичка
средства која то омогућавају), а можете и не мислити о то
ме. То је, по правилу, боље. Нема „правог” пута који ће се
следити па ће музика бити добра. Оно „право” увек сами
налазите или не.
ДЗМ: Када је композиција у питању, шта се променило у
педагошком раду у односу на период када сте Ви студира
ли? Колико савремена наставна и комуникацијска средства
помажу (или, можда, одмажу) у раду са студентима?
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ЗЕ: Не бих рекао да се нешто суштински променило. И то
не у односу на време када сам ја студирао, већ и у одно
су на време када је мој професор студирао. Често се сети
мо да је професор седео у фотељи у којој ми сада седимо.
Знам да је говорио неке друге ствари од оних које ми данас
говоримо, да је волео да нам указује на поступке у неким
композицијама које ми данас ређе сматрамо узорима на које
би се директно требало угледати. Али та врста менторског
рада је врло слична што значи да је тај рад, вероватно, увек
био такав, да се његова суштина не мења. Мења се комуни
кација, однос је можда другачији, број студената је свакако
већи, али то су све ствари које не утичу пресудно на педа
гошки резултат. Компјутери су понешто променили. Многи
мисле да данас компјутери компонују уместо људи. То је,
наравно, сасвим нетачно и сасвим немогуће. Компјутери су
ту да у понечему помогну, да неке процесе убрзају (препи
сивање, на пример), али свакако не могу ни у чему заменити
композитора.
ДЗМ: Како видите музичку педагогију у будућности? Да ли
учење на даљину и други савремени видови студирања мо
гу бити подједнако конструктивни као непосредан рад са
студентима?
ЗЕ: Учење на даљину? Понешто је могуће пренети „на да
љину”, а за већину ствари неопходан је (или бољи) директан
контакт студент – професор који се остварује на истом ме
сту и у исто време. Уосталом, мастеркласови се, као и редов
на настава, покушавају ускладити и са извођачима који су
ту да реализују идеје композитора у непосредном контакту
са њима. То „на даљину” не функционише баш лако. Иако
се већ неко време одржавају концерти где се извођачи нала
зе на различитим местима (у различитим градовима, држа
вама) и ту синхронизација прилично добро функционише.
ДЗМ: Колико општи пад културних, па и музичких, квали
тета у нашој земљи утиче на укус студената млађе генераци
је? Да ли се то на неки начин одражава на њихове музичке
преференције или стил компоновања?
ЗЕ: Уколико допустите да вам овдашњи медији формирају
укус у било ком погледу и домену, у озбиљној сте опасно
сти. Све границе су „пробијене” и сви обзири су занемаре
ни. Морате се сами, без престанка и обзира борити да не
попустите. Ако говоримо само о жанровима, на пример,
морамо констатовати да су жанровске границе данас много
„порозније” и „пропусније” но што су раније биле. И то није
нешто због чега би било ко требало да буде забринут. Про
блем настаје када се на непостојање жанровских баријера
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почињу позивати одређени облици „стваралаштва” и почну
себе проглашавати вредним уметничким делима, а свој ле
гитимитет почну заснивати на некаквом непостојању чвр
стих граница. Када то подрже и поједини медији и поједини
званичници, долазимо у ситуацију у којој се за постојање
неких граница ипак ваља и даље залагати. Скоро сам не
што говорио о жанровској припадности и жанровској отво
рености и залагао се за идеју да свака музика има за циљ да
се својим најбољим својством оствари у неком жанру или
медију. Мислио сам да свака музичка мисао мора жанр да
прилагоди себи и да стваралац има обавезу да правила и
особине жанра поштује, али и да их прилагоди себи. Када
то није у стању, напушта жанр, сели се у нешто што његовој
музици више одговара. То није у правом смислу пропусност
између жанрова, то је само начин да музика сама пронађе
свој прави идентитет.
ДЗМ: Познато је да сте веома успешни на пољу филмске и
позоришне музике. Шта је за Вас већи изазов?
ЗЕ: Музика је у драмској представи одређена и вођена дра
матуршким захтевима текста који се пред вама налази. Ту
су речи, гестови, сценографија, светло и још много тога што
вам на неки начин олакшава перцепцију, али вас и обавезу
је. Образац који све ово обухвата у позоришној представи
вама је познат и ви га морате следити. У многим случајеви
ма, када бисте, вођени силама и законима које само музи
ка садржи, желели да ток ствари усмерите у једном правцу
јавља се потреба за решењима која позоришна ситуац
 ија у
том тренутку налаже и ви се томе безусловно морате поко
рити. Уколико то не бисте учинили, довели бисте гледаоца
у недоумицу шта да ради: да ли да као гледалац настави да
прати представу, или да се претвори у слушаоца кога више
не интересује ток драме коју је до тада пратио. Наравно, то
у позоришту не може и не сме бити дилема и ви се као ком
позитор свакако морате одрећи жеље да музику реализује
те као независну у односу на оно што она мора да подржи,
објасни, сугерише.
Оно што ја увек примећујем и узимам у обзир јесте особе
ност позоришног чина у погледу непоновљивости ситуаци
је. У позоришту се ништа не одиграва у баш предвиђеном
временском оквиру, док на филму имате најпрецизније мо
гуће одреднице и знате да се оне после финалне монтаже
неће „ни за кому” мењати, па музика не мора рачунати са
„живим” материјалом који је подложан различитим ути
цајима. Можда се може говорити и о посебном узимању у
обзир веће групе људи којој се филм обраћа, па се хтелине хтели, уводите у стање да повремено музиком прејако
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„бојите” осећања, како бисте били директни и моментално
прихватљиви и убедљиви. Ситуације се брже мењају и укуп
на драматургија музичког плана је битно промењена, да не
кажем, поремећена. Када слушате soundtrack (саундтрек)
неког филма, не обраћате пажњу на целину; она постоји на
нивоу приче и слике. Зато се филмска музика обично памти
по насловном сонгу, одјавној шпици итд. Ретко се неко веже
за оне „музике” које током филма пролазе прилично неопа
жено, а врло су вредне, и за филм драгоцене. Оне су „зале
пљене” за слику и као такве ми их не издвајамо као „музике”
које бисмо само слушали, а не и гледали.
Дакле, могао бих рећи да је за мене изазовнији рад на музици
за позоришну представу, него рад на филмској или телеви
зијској музици. Међутим, ако ме питате шта је за мене прави
изазов, онда то није ниједан облик „примењене” музике, већ
она коју зовемо „апсолутном” музиком. А она делује сама,
она се не гледа, она се слуша. И слободна је, јер није одређе
на и омеђена било каквим драмским догађањима.
ДЗМ: Да ли можете да кажете које дело Вас најбоље пред
ставља (можда, најинтимније проговара из Вас)?
ЗЕ: Не бих волео да изгледам као родитељ који не жели да
издвоји једно од своје деце, али заиста нисам сигуран да се
оно што ја мислим да ме најбоље представља налази у це
лини у једном делу. Рекао бих да је то један скуп мојих врло
различитих дела која заједно чине оно што би се могло сма
трати карактеристичним за мој опус. Та дела су на потезу
Cartoon – Догони – Оберон – Нисам говорио.
ДЗМ: Поред професора Станојла Рајичића, чији сте били
студент, ко је највише утицао на Вас као композитора? Ко
су били Ваши узори?
ЗЕ: На мој развој, као композитора утицали су многи и ути
цало је много. Данас са сигурношћу могу да кажем да је од
самих почетака мој развој текао под будним и делотвор
ним дејством мог професора академика Станојла Рајичића
и његовог тадашњег асистента Петра Бергама. Такође, мој
данашњи колега, тада млади асистент у класи заједничког
професора, Срђан Хофман, пресудно је допринео изграђи
вању мојих ставова. Своје педагошке кораке учио сам од
професора Берислава Поповића и Александра Обрадовића,
у чијим сам класама асистирао на почетку своје педагошке
каријере. Посебно су за мене значајни тренуци када је Алек
сандар Павловић, са тек основаним ансамблом Сковран из
водио моја дела. Слично је било и са Даринком Матић-Ма
ровић и хором Collegium Musicum. Времена су свакако била
другачија. Тешко је данас студентима рећи у којим годинама
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сам, на пример, доживео да ме Српски гудачки квартет ре
довно изводи, Београдска филхармонија са диригентом Жи
војином Здравковићем води на турнеју по Немачкој, или ба
лет Народног позоришта игра балете у режији и кореогра
фији Владимира Логунова и сјајне Лидије Пилипенко. Све
ми се чини да то данас не иде.
Посебно поглавље је сарадња са балерином Соњом Вукиће
вић. Она траје већ двадесетак година и донела је много тога.
Соња је мој нераздвојни партнер и много је моје музике од
играла на чудесан начин. Део моје музике не би постојао да
није Соње Вукићевић. Надам се да ће тако и даље бити. До
дајте свима њима Стравинског и Прокофјева и листа мојих
узора и сарадника је готово комплетна.
ДЗМ: Разумљиво је да је за композитора највећа радост из
вођење музике. Да ли имате сличну радост када о Вашој
музици пишу музиколози и теоретичари, када је она обја
шњавана са становишта музичке анализе? Да ли се ту поне
кад изнедре детаљи које сте Ви видели на други начин или,
можда, нисте ни размишљали о њима?
ЗЕ: Свакако! То је потпуно нов поглед на дело и увек су
занимљива опажања која има други уметник или научник.
Изненадили бисте се колико се ставови и погледи аутора и
његовог аналитичара могу разликовати. Ја сам често био у
ситуацији да преиспитујем своје ставове и мишљења о не
чему у шта сам био потпуно сигуран (када су одређена фор
мална решења била у питању, на пример). Било је ту и врло
занимљивих полемика, које су се неретко завршавале тако
што су ме убедили у сасвим другачији поглед на оно што
сам створио. Наравно, радило се о тумачењу дела, a не о
његовој измени под овим утицајима.
ДЗМ: Недавно сте боравили у Нишу, где сте радили музи
ку за представу Лимунација у режији Небојше Брадића. Ка
ква су искуства са редитељем и глумцима нишког Народног
позоришта?
ЗЕ: Имао сам срећу да радим са редитељима чије су „музич
ке жеље” увек биле утемељене на озбиљном промишљању
и осећању за текст који радимо. Увек ме као композитора
импресионирао онај тренутак када се пре „правог” рада на
представи сатајем са редитељем како бисмо „чули” један
другог и како бисмо ускладили своја виђења музичког пла
на који ће се одвијати током представе. Иако врло различи
ти међу собом, сви редитељи са којима сам сарађивао по
казивали су посебан музички сензибилитет и на тај аспект
позоришног чина полагали изузетну пажњу.
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Рад са редитељем Небојшом Брадићем је увек био инспира
тиван и прожет дубоким међусобним разумевањем и уважа
вањем. Наш заједнички рад доносио је увек добар резултат.
Што се глумаца нишког позоришта тиче, рећи ћу само да
сам потпуно импресиониран њиховим талентом и професи
онализмом. Сјајно. Уживање их је гледати.
ДЗМ: Дивно! И, за крај, чему се нисте довољно посветили
као композитор, а волели бисте у будућности?
ЗЕ: Опери. Није ваљда било времена, прилике, праве жеље,
идеје… Не знам. Волео бих да се у том жанру огледам. Ком
поновао сам неколико балета и кореодрама. Сцена ме свака
ко привлачи, ваљда сам због тога толико присутан у позори
шту. Дакле, остала је – опера. Видећемо, надам 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.
Исто, стр. 148.
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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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