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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
СВИПРОТИВСВИХ:РАТНОСТАЊЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НевенаМаксимовић,Пејзаж,цртеж,2011.


