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

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

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

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

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

2 Osumare,H.(2001)BeatStreetsintheGlobalHood:ConnectiveMargina
litiesoftheHipHopGlobe,JournalofAmericanandComparativeCultu-
res24(12),BowlingGreen,OH:AmericanCultureAssociation,Bowling
GreenStateUniversity,p.172.
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У академском приступу савременој популарној култури у
Србији,напојавудизелашаитурбофолкапочетком90ихсе
обичногледакаонадржавнипројекатспроведенрадисла
бљењапостојећихурбанихкултура.Турбофолксе,такође,
обичноразматраувезисанационализмомиауторитарном
политиком.3Такворезоновањејеувеликојмериодраздоми
нантногдискурсауСрбијикојииматенденцијудакривицу
за нарастајућу неједнакост, стопу криминала, корупцију и
осталедруштвенепроблемекојипратетранзицијуукапи
тализам,свалинаплећаомладинеизнижихслојевакојате
жипроменисвоједруштвенепозицијенебирајућисредства.
Током90иххипхопзаједницууСрбији јечинила,углав
ном,омладинасредњекласекојајеприхваталадоминантан,
осуђујућиморалниназорпремамладимаизнижихслојева
ињиховимкултурнимпраксама.Отварањелокалнехипхоп
сценепремадругимпоткултурамамладих,анарочитопре
мадизелашима, било је, због тога, дуготрајанпроцеспун
напетостииконтроверзе.

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

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

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

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

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

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

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

8 Petrović,B.нав.дело.
9 ЗваничнициКПЈсусредином1960ихприхватилирокенролкаолеги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Репенрол(Rap’n’Roll)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ланацоковрата,прстеннаруку

Реперисеувекнајбољеобуку

Навуцифармерке,обуциАдидас

Никосенеоблачибољеоднас.25

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

Напробусамстигаотачнонавреме

Мојисусвиркупочелибезмене

Свиралисурок,бучноигласно

Рекаосам:„Доста!Јелијасно?!”

Почелисморепузритамјак

исвиралисмодугодокнијепаомрак.26

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

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

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

Hittheroad,rap!самокажу

ивидегакаомузичкубламажу

Јасамрокер,аливолимреп

Заменејеонмаштовитилеп.27

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

(Пре)носиоципорукеГета

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

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

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

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

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

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

CentroScena/PGPRTS.
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севишељудипронаћиуримамааконебудутоликоотворе
нолокалне.31

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

Минисмопопгрупакојасеупарамакупа.

Саулицесмостиглиинаврхседигли.32

Унаставкупесмесеповлачилинијаразграничењаизмеђу
члановагрупеиклинацаизбогатихпородицакојеживеу
престижномбеоградскомрезиденцијалномнасељуДедиње:

Кафићисускупи,потребнисуновци.

ГрадомсадавладајусаДедињамомци.33

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

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

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

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

RTS.
35ЧињеницадаједржавнаиздавачкакућаобјавилаалбумТапиракојиса

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нанаснеможешдаставишвето.

Разнеигре–непомажесвето.

Криминалиглад,успонипад,

јерјасамратник,аовојегето.

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

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

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



180

ГОРАН МУСИЋ и ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ

напада,међукојесусврстаниирепериусмеренинамузику
зажурку,којисутежиликомерцијалномуспехуповезујући
хипхопсајуроденсомитурбофолком.

Уодбрану„урбаног”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CentroScena.
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биливеомаагресивниичестоинициралифизичкесукобеса
другимпоткултурнимиконтракултурнимгрупама.

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

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

Заглупесељакетојенештопето

(…)

Јеровојемојградсмрадови

Напољеолошигадови

СонестранеДринеутриматерине!50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Десетгодинаубеди,брате–коћетодаплати?!

Десетгодинастрпљења,брате–коћетодаплати?!

Скупакола,црнакожа,клима–коћетодаплати?!

Свакидандасеима–коћетодаплати?!

Нашепоштовањекошта,брате–коћетодаплати?!

Дасеекипаскинесћошка,брате–коћетодаплати?!

Леперибе,новествари–коћетодаплати?!

Путовања,ресторани–коћетодаплати?!55

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

Хиљадемарака,требаминовпарципелаипатика.

Безкешаосећамсепопутземљорадника.

ЈахоћуBMW3TDI,дватриGolfa,CRXHonda

ипунноћнипазарМонда.56

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

Уовачетиризиданисамнавик’одагубим

Реперидизелаш,брате–правиСрбин!

Навик’одаљубим,волимдакарам,

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

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

Почеодатренирам,духмијенемиран.

Мојејеупитању–начинчестонебирам.

Знамдасеизнервирам,знамдасепобијем,

Решимовајживотсамдадобијем.58

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

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

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

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

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

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

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

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

Вистемислилидасмосесмирили?!

Устварисмосеузнемирили.

Малостерибефурали,малосеширили,

Малосетуђимперјемкитили,

Докмисмоукрајуиживимореалност.

Завашепесмицевитражитезахвалност.64

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

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

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

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

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

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

67Исто.
68Сличандуализам једубокоукорењенуконцепт93FU–називЂусове

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

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

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

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

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

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

Тренеркастил–носејесви.

Улицепратидухдеведесетих.71

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

Инисамраст’оспичкицама,негоснавијачима.

Инисамраст’осреперима,негосдизелашима.72

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

Плејерјенамајку,старидоговиуНајку73,

Узвучникетистижемк’одаподиг’осамхајку.

Цифренек’себроје,великанинекастоје.

Садасклонитесесвикадаузимамосвоје.

Самобизнис,ништализинг,

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

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

прев.



192

ГОРАН МУСИЋ и ПРЕДРАГ ВУКЧЕВИЋ

Самокрупно,ништаситниш,

Мисмобахатиусвему,брате,кадћештодасхватиш?

Мисмоdi zel po wer–далиможешданаспратиш?74

Закључак

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

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

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

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

HIPHOPINSERBIAFROMSATISFACTIONOFTHE
PRIVILAGEDTOTHEMASSYOUTHCULTURE

Abstract

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

criminallifestyles,isgivenasanexample.

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