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SAM PLING ТРАДИЦИЈЕ
ДУХОВИПРОШЛОСТИ У 
СРПСКОМХИП-ХОПУ

Сажетак:Српскахип-хопсценаконструишеипрерађујеразличи-
те идеологије традиције, у распону од аутореференцијалности
самогдомаћегрепа,прекореминисценцијанаразличитеисториј-
скемоменте„народског”популарногзвукаСрбијеиБалкана,до
захватањаупраксенеотрадиционалненароднемузике.Будућида
јеизворноповесносвојствоглобалногхип-хоппокретауправопре-
вођењеобразацатрадиционалненароднекултуреумодернитех-
нологизиранимузичкиипоетскијезикурбанесвакодневице,нечу-
дичињеницадасубројнехип-хопзаједницеодређененационалним
ирегионалнимпредзнацима,увишенавратаизновауносилеираз-
личитотретираленеколикеаспектетрадицијског, вршећитим
путемизрицањесвојеприпадностилокалноме,алии смештање
наодговарајућуидеолошкупозицију.Архивкултуралногпамћења
укоји увире српскихип-хопрасполажевишеструкимтраговима
давнеиблискепрошлости,одкојихпосебналадицаприпадаоној
традиционалнојнароднојитзв.етномузицикојасеусавременом
тренуткуиздвајакаонајпожељнијелиценационалнемузичкекул-
туре.Расправапотоњегзапажањаизведенајепрекодвестудије
случајаконкретногпрожимањахип-хописрпскетрадиционалне/
етномузике(песмеДогодинеуПризренуиНикацодРовина).

Кључнеречи:српскихип-хоп,реп,традиција,етно,гусле,идео-
логија,„ДогодинеуПризрену”
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Повеснереактивацијетрадицијеуконтексту 
глобалнеирегионалнегеографијехип-хопа1

Репмузикаихипхопкултурасуусвомизворномафроаме
ричкомконтексту,алииусвојимбројнимпреузетимигло
кализованимформамаширомсвета,праксеурбанекултуре
заснованенаапропријацији,презначењуивишеструкојпре
ради, алиинаспецифичномдискурсуаутентичностикоји
непледиранаесенцијализамкакавсеуосновивезујезадо
минантнеобликерепродукцијенационалнекултуре,већна
хибридност,цитатностистратешкоформулисањеконцепта
аутентичности, у виду знамените максиме ke e ping it real.
Аутентичност локалниххипхоп сценаможебити одређе
нарасним,етничким,националнимилирегионалнимпред
знаком,гдесебезсумњезадржавајуосновниобликотворни
принципи и дистинктивне техничке, поетичке и музичке
карактеристикеамеричкогрепа,алигдејепроизводњаса
држаја доминантно обликована тиме како „локалне дру
штвенеформацијепреламајуимодификујуглобалнапрису
ствахипхопкултуреирепмузике”.2Премештањехипхопа
нановесценеипреузимањењеговихмузичкожанровских
и поетичких карактеристика, како истичу Андруцопулос
(JannisAndroutsopoulos)иШолц(ArnoScholz),представља
специфичнуретериторијализацијужанракојисе,примери
це, уЕвропинарочито популаризовао током 90их година
прошлог века, омогућивши „мултимодалне конструкције
хибридних идентитета”3 и постепену трансформацију до
шљачкихзвуковауовдашњеидомаће,штоовиауторипрате
анализирајућиодликехипхопсцена,музикеитржиштапет
европских држава. Најупадљивије референце на порекло
заједницамогу се сагледатиу чињеницида је репмузика
извананглосаксонскогтржиштанајчешћеизвођенанадома
ћемјезику,саобиљемречисленга,локализамаиразличитих
паралексичкихсредстава,каоиусамимтемамакојемогу
укључиватибрзе реакције на скорашњедогађаје, опсежне
критикеполитичкихдешавања,алузијенаменталитет,ау
некомтренуткуиинтертекстуалне,„инсајдерске”референ
цена различитеисторијске тренуткеиз развоја конкретне
хипхоп сцене. Такође, различити нивои музичког израза,

1 Радјереализовануоквирупројекта„Музичкаииграчкатрадицијамул
тиетничкеимултикултуралнеСрбије”број177024(20112019),којифи
нансираМинистарствозанаукуитехнолошкиразвојРепубликеСрбије.

2 Krims, A. (2000) Rap mu sic and the po e tics of iden tity, Cambridge:
CambridgeUniversityPress,p.156.

3 Androutsopoulos, Ј. and Sholz,A. (2003) Spaghetti Funk:Appropriations
ofHipHopCultureandRapMusicinEurope,Po pu lar Mu sic and So ci ety 
26(4),London:Taylor&Francis,p.469.
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почеводметроритмичкихструктура,прекомелодијскиин
тониранихделовапесама,вокалногтембра,начинанакоји
сеградиflow,напослеткуисамихмузичкихцитата,семпло
ва или уметнутих жанровских пастиша, могу да послуже
каоспојницасалокалномисторијом,знањемитрадицијом.
Понекадтаквереференцемогубитиупадљиве,каоуслу
чајумонголскогхипхопаукојемсеначинистилрепова
њанаслањају на традиционалне техникенародногпевања
са издвајањем хармоника (overtone singing, Хөөмей), док
тематикапесамасежеодромантичнеиеротскељубавидо
национализмаидискурса„чистокрвности”уновијојпрак
си.4Упућивањенаспојисторијеитрадицијеможеподразу
меватиипевањеЕмСијева (eng.MC;Ma ster of Ce re mony),
чимеселокалнирепдонеклеодмичеодглобалнихконвен
цијажанра,алииупотребупрепознатљивихцитатамузика
сапрефиксомнародне,каоиконичкихзнаковаетницитета.
Упечатљивпримеркојикомбинујеобапоступкајестепесма
Набојномпољу/Витешка2(2002)дорћолскогрепколектива
Београдскисиндикат.ПесмасадржисемпловеизфилмаБој
наКосову(1989),игенерално јеорганизованаокопарале
ле између реактуелизације косовскогмита почетком деве
десетих,ипозицијечлановаСиндиката каоинкарнираних
правовернихсрпскихвитезоватранзицијскогпериода,који
наслушаоцеапелујусаодговарајућегидеолошкогместакао
носиоцинепатвореногнационалногидентитета,изреченог
преузетимипреиначенимјезикомсавременеглобалнекул
туре.5Посебнојезначајансредишњимузичкицитат–одло
макнумереХристе,боже,распетиисветикомпонованеза
филмБојнаКосову6 удухународнемузике,чијаупотреба
снажновезујепесмузаидеологијукрвиитла.Понекадје,

4 Delaplace,G.TheethicsandestheticsofMongolianhiphop,in:Understan-
dingContemporaryMongoliain50Chapters,eds.Konagaya,Y.andMaeka
wa,A.(2014),Tokyo:AkashiShoten(AreaStudies133),pp.296302.

5 Даљуанализупесмевидетиу:Nenić, I. (2006)Politika identitetausrp
skomhiphopunaprimerugrupeBeogradskisindikat,TkH,JournalforPer-
formingArtsTheory(Self-organizationissue)11,Beograd:TkH–Centrefor
PerformingArts,TheoryandPractice,pp.161162.

6 Самамелодијскаструктурасадржитетрахорд (низодчетиритона)са
интерваломпрекомернесекундеизмеђудругогитрећегступњареали
зоване мелодије, карактеристичним за српску традиционалну музику
пониклууурбанимокружењимасаизразитиморијенталнимутицајем.
Интервалпрекомернесекунде,заједносадругим„оријенталним”еле
ментима, био је предмет критике више фолклориста, композитора и
културнихделатника,нарочитодопрвеполовинеXXвека, као своје
врсниатавизамотоманскекултуре.Занимљивоједаукупнитонскиниз
песменеодољивоподсећанатурскимакам(лествицу)хиђаз(hijaz),што
јесасвимлогичнобудућидасеталествичнаструктурапренелаубројне
балканскепесме,пајетакоупотребаовогмузичкогцитатаупесмикоја
пледираначистотунационалног,својеврстанироничниcon tra dic tio in 
adjecto.
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пак, референца на локални идентитет индиректна и може
се препознати не толико у конкретној употреби читљивог
музичког знакаилидословних језичкихпорука, већпреу
специфичној артикулацији вишемузичкопоетских плано
вапесме, гдеидеолошкадетерминантанијепредстављена
појединачним елементом који доминира, већ садејством
музичког, поетског и афективног. О потоњем пише Адам
Кримс(AdamKrims),анализирајућиидентитетскудејстве
ност аутохтоног индијанског Кри (Cree) репа. Он запажа
дапојединииндијанскиреперикаоштојеБенок(Bannock)
понекадне користенедвосмислене референцена звукин
дијанске музике, нити у стиховима непрестано апостро
фирајусвојураснуприпадност,алиспецифичнимпозици
онирањем местā где се изражава понос услед припадања
племену(накрајумелопоетскецелине),коришћењемречи
попуттипи(шатор)иchi ef (поглавица),намернопомереном
акцентуацијом управо у том текстуалном одељку и своје
врсним динамичким крешендомкоји кулминира ускликом
(Chief!) као наменским затварањем означитељског ланца,
ипакнедвосмисленоувезујуидентификацијусаконвенци
оналнимглобализованимизражајнимсредствимарепмузи
ке.7

Постјугословенскаибалканскарепсценагранасенавише
поджанрова,укојесетематизацијанационалногпостепено
удевапочеткомновогмиленијумакао једноодпостојећих
усмерења, но које без сумње привлачи не само „тврдо је
згро”хипхоппубликевећислушаоцекојиприпадајудруга
чијимжанровскимкохортама.Употребанароднихмузичких
традиција у постјугословенском репу одређена је, између
осталог,селекцијомизтрадицијеукојојсеизвесниоблици
традиционалне народне музике, попут архаичних сеоских
обичајних и обредних форми, најчешће заобилазе, док се
одређенемузичкепраксеудискурсупостсоцијалистичких
друштаватрансфигуришутакода–иакоуосновиимајуин
теретничкикарактер–заправотумачекаодапредстављају
музичкутековинуискључивоједненације.Рецимо,уХрват
скојсупанонскиидинарскимузичкидијалекти–првиоли
ченутрадицијитамбурашкихоркестара–наконратакоји
јеокончаоЈугославију,посталипожељнаграђазамузичко
утемељењенационалногидентитетаХрвата.8Тако,Кетрин
Бејкер(CatherineBaker)анализиракакосеупесмиДођиу
ВинковцехрватскогрепераДалибораБартуловићаShortyja
(2004)оваплоћуједоминантнинаративо„домовинскомра
ту”ижртвовањууисточнојСлавонији,иизводизакључак

7 Krims,A.нав.дело,стр.190197.
8 Petan,S.(2010)LambadanaKosovu,Beograd:XXvek,str.168.
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дајеуShorty-jевојпесмисемплистоименемелодијенатам
бурициупотребљенкаопотврдаконтинуитетаприпадности
локалнојславонскоји,шире,хрватскојкултури,штојеза
узвратомогућилопесмидауђеумејнстримтокове, ање
номауторудонелокомерцијалниуспехизнадочекиваног.9
ИдругихрватскиЕмСијевитакођепосежузаразличитим
реминисценцијамананационалнумузику,патакогрупаThe 
Be at Fle etнаалбумуиз1997.годинекористизвуковеман
долинеиклапскогпевања.10НасличанначинсеуСрбији
традицијаепскогпевањаузгуслеузимакаоexem plum наци
оналногмузичкогнаслеђа,мушкостиихеројства,безевен
туалногсагледавањарегионалногпростирањаовемузичке
праксе,доксеизуглаДругих–примерице,уБосни,након
ратагуслепретежноодређујукаоинструментсрпскемузи
ке,традицијапевањагангитретиракаотековинахрватског
идентитета, док се севдалинке неретко присвајају као ис
кључивисимболбошњачкемузичкекултуре11,премдасусве
тримузичкепраксеуосновирегионалне.Ноодноспрема
традицији у случају српског, али ишире, постјугословен
скогрепа,нијенаистиначинконципирануразличитим„та
ласима”илифазамауразвојусцене.Данашњанаслојеност
значењатрадицијеусрпскојхипхопкултуринеподразуме
ва самоуметањеипрерадувисоковреднованихмузичких
маркераетничкогидентитета,већивернакуларнетрадици
је,одјекеитраговенародскемузичкепраксе,којасеможе
различитоименовати,ураспонуодновокомпонованемузи
кедопреовлађујућегбалканскогжанрапопфолка.Стогасе,
нпр.гуслеурепмузицинајмањејављајуусвоморигинал
номмузичкомидиому (премдаћеунаставку текстаупра
воотомебитиречи),већувидусвојеврснепаралелекоја
између репераи гусларапоставља знак еквиваленције, па
ЕмСиРодасебеназива„модернимгусларом”уистоименој
песми,доксеновагенерацијабосанскихреперакојојпри
падајуЈалаБратиБубаКорели,описујекао„фолкрепери
(...)савременигусларикојикористепесмукакобиобјасни
лиданашњицу”12,узимајућинатајначинљуштуруисториј
скетрадицијеипреводећијеусимулакрумсвоједанашње

9 Baker, C. (2009) War Memory and Musical Tradition: Commemorating
Croatia’sHomelandWar throughPopularMusicandRap ineasternSlavo
nia,JournalofContemporaryEuropeanStudies,17(1),London:Taylor&
Francis,рр.1214.

10Bosanac,J.(2004)Transkulturacijauglazbi:primjerhrvatskoghiphopa,Na
rodnaumjetnost41(2),Zagreb:Institutzaetnologijuifolkloristiku,str.119.

11Петровић,А.(1994)према:Petan,S.нав.дело,стр.208209.
12Lazević,D.Balkanbeats:introducingfolkrap,thehybridmusiccrazeswee

pingSerbiaandbeyond,9.May2018.,https://www.calvertjournal.com/artic
les/show/9932/balkanbeatsfolkrap
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улогенарасапуглобалногилокалног,популарнихжанрова
и бројних локалних традиција, у променљивој тектоници
овдашњег„трећегталаса”.

Идеологијатрадицијенасрпскојрепсцени

ХипхопкултурадеведесетихуСрбијиразвијасекрозапро
пријацијуглобализованихмоделаамеричкепопуларнекул
турекојанајпреподразумевауношењелокалнихтематских
перспектива упрепознатљив језикрепа, безнедвосмисле
нихзвуковнихреференцинатемемотивеикарактерлокал
не популарне и народне музике. У мејнстрим дискурсу, а
донеклеиулитератури,заступљенајеподеланатзв.„три
таласа”овдашњереппродукције,одкојихсепрвивезујеза
срединудеведесетихгодинапрошлогвекаиизвођачепопут
ДалибораАндонова Груа,Voodoo Popeyеа, ИванаИвано
вићаЂуса,двојцаSha-Ila, тегрупаRobinHood,BadCopy,
Stra ight Jac kin и других.13 Тематски корпус тог инаугура
тивног периода варира од карактеристичних обрта попут
пропагирања хедонизма, хвалисања луксузом, сексуалних
алузија и квазиисповедних текстова са идејом савладава
њатешкихоколностииреперовогтријумфанадживотним
недаћама,до специфичнеконструкције српског „гета“као
топосакојиукрштасупкултурнупозицијусрпскогпредгра
ђаили„блока”савизијомполупериферијекаовечитенаци
оналнесудбине,алиињенепркоснереафирмације.Потоња
сликанаставићедасекристализује токомнареднедведе
ценијеуједанодомиљенихтематскихобртарепа,видљив
ширемкултурномаудиторијуму.Срединомдеведесетихпа
ралелносезбиваинатурализацијастилскомузичкихитех
ничкихзначајкирепаудругимжанровима,попутденссце
неињенихприпадникакаоштосудвочланисаставиDuck 
илиĐoganiFantastiko,акојикомбинујупевањеатрактивних
женскихчланицаиједноставанdeliveryмушкихизвођачау
забавним, игривим нумерама без претензија на начињање
„тешких” тема.Док типичнареппродукција којаприпада
језгрусценепрвогталасанеобилујеалузијаманаетнички
звук, хипхоп/ денс crossoverукључујешаролике ремини
сценцијенамузичконаслеђеподнебља.УпесмиИдемона
марс (1994)групеĐoganiFantastiko,наконинструментал
ногуводаипочеткапесмеурепманиру,следистрофакоју
изводи певачица, са мелодијом заснованом на материјалу
изложеномуинструменталномуводуитонскимнизомкоји
асоциранаоријентализованепопфолкнумередеведесетих,

13Šentevska,I.(2014)Kon struk ci ja iden ti te ta i me dij ski tekst: re pre zen ta ci ja 
urbanihtransformacijaBeogradaumuzičkomvideu,doktorskadisertacija,
UniverzitetumetnostiuBeogradu,Beograd,str.545.
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али који у основи има структуру већ поменутог блискои
сточногмакамахиђаз,којисеможепрепознатииубројним
традиционалним варошким песмама где представља теко
винулокалногмузичкогнаслеђанакојусегледасодобра
вањем.Тујеприродамузичкогзнакауосновиполисемична,
јеристовременоевоцираразличите–актуелнеизасенчене–
историјате, а у поетичком и идеолошком смислу, нумера,
чијитекстпредстављатравестијутадашњихљубавнихтема
попфолка14можесеопределитикаотрансжанровскооства
рење чије је значење негде на потезу између иронијског,
игривогиафирмативноггледе„локалности”локалнекулту
ре.Овахибриднаепизодаће,међутим,доцнијебитиконсти
тутивнапосагледавањеисторијаталокалногхипхопауну-
тарсамесцене,крозновоформиранидискурсносталгијео
деведесетимилиривајвлдизелпоткултуре,очемућекратко
битиречидаљеутексту.

За почетак другог таласа начелно се узима настанак про
дукцијеBassivityMusic(2000),темузичкосазревање,број
чано омасовљење и медијска видљивост извођача српске
репсцене,којимасепридружујуибосанскиихрватскиреп
извођачи,уартикулацијиновог,регионалногпросторахип
хопкултуреуновоммиленијумукојијеобухватиозападни
Балкан и утицао на „проширивање иницијално оформље
непротонације”хипхопа,15 тенаконсолидацијуњегових
генеративнихпотенцијала.Употоњемсмислу,можесего
ворити о постјугословенској интеркултури хипхопа као
афинитетскојкултури16којанадилазипочетнаограничења
раногпостсоцијалистичкогетноскејпа,уланчавањеммалих
иструктуралносроднихсценаиницијалноповезанихсано
вопроизведеним границама на Балкану након рата који је
окончаоЈугославију.

Хипхоп колективи попут Београдског синдиката настоје
да кроз дискурс реп музике артикулишу интерпелацијску
тачку блиску животним околностима „малог” човека који

14Мултиперспективностпесмеукључује дванаратора–мушкарцакоји,
бежећиодсвојихљубавнихпроблемаодлази„наМарс”,гденалазинову
„женузелену“ијадикујеосвојојсудбиниурефрену,и„остављену“де
војку,којуимперсонирапевачица.

15Đorđević,D.(2016)Malacrnamuzika:Hip-hopnacija,nacionalnaistorija,
državainjenineprijatelji,Loznica:Karpos,str.76.

16Појмуинтеркултуре етномузикологМаркСлобин (Mark Slobin) при
ступакрозтријадусуперкултура–интеркултура–супкултура.Интер-
културапредстављаначинпутемкојегсесавременаглобалнакултура
укотвљује у слушалачким заједницама повезаним преко националних
граница, заобилазећихегемониимператив.Видетивишеу:Slobin,M.
(1993)Sub cul tu ral So unds: Mic ro mu sics of the West,HanoverandLondon:
WesleyanUniversityPress,pp.61,68etpassim.
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сепозивананационалноосвешћење,17докнизгрупаипо
јединачних извођача наставља да конструише и истражу
је поетику гета која сеже од излива gang sta интонираних
стиховa до карневализације, хиперпродукције сленга и на
њему засноване намерне херметичности израза „из лока
ла“каоступњауиницијацијиухипхопсферу(МикриМа
ус,Бвана,MCMonogamija,PrtееBeeGee,BadCopy,43zla,
Бетонлига;идруги). ФигурепопутМаркаШелићаМар
чела, ауторакојиделујекаописацикаорепер,настоједа
у дискурс локалне хипхоп културе унесу критичку резо
нанцупромовишући„’политички’и’освешћени’реп”,18те
да бунтприкажу сложенимпоетичким средствима која се
ослањајуназналачкупримену језика,алиинаповремену
трансгресијукадругиммузичкимжанровима,високопози
циониранимнаскалипопмузике.Приметноједауовојфа
зиразвојарегионалнеинтеркултурехипхопапочињедасе
јављааутореференцијалност,односнодажариштепрераде
постепенопостајуспецифичнимузички,стилскиипоетски
идиомипретходнихгенерацијарепизвођача,тедасесвече
шћесрећумањемонотонемузичкематрицеикомплекснији
аранжманскипоступци,алиидадолазидопрвих,премда
не честих озвуковљења трагова музичких традиција које
носепредзнакетничког.УтомесеиздвајаБеоградскисин
дикат,који,какојевећинапоменуто,повременоисврсис
ходнорециклираипрерађујенајпремузикукојајеуспрези
саобновомнационалнихмитовадеведесетих,каопотврду
своје припадности стратуму националне културе. Уједно,
чланови овог колектива користе се иронијом и пастишем
када се ради о приказивању других, ривалских културних
просторасадугимтрајањем,попутспрегеновокомпоноване
народнемузикеикафане.УпесмиАлалвера(2005)учију
архитектонику је уграђен „измишљени” исечак кафанског
„завијања”(мелизматичногпевањауженскојизведби)као
подлогареповању,кафанскамузичкакултураповезујесеса
криминалом и, генерално, сликом посртања српског дру
штва,којојзаправоцелокупанопусСиндикатапредставља
алтернативуусмислуполагањаправанастатусистинског
репрезентамодерненационалнекултуре.Идеологемаурба-
ногхуда,поредтога,подразумеваидистанцупремаономе

17Важнуулогууиницирањудругогталасаимала јепесмаГовединако
јасимболичкиурамљујепредседничкеизборе2002.годинеизпозиције
„критикепротивсвих”гласом(мушког)колектива,уидеолошкомапелу
којиједновременоафирмишеприпадност„јединомправоверном”иден
титетузаснованомнапрожимањунационалног,супкултурногинаводне
саморазумљивостионогаштобибила„нормална”политичкапозиција
„обичног”Србина.Вишеу:Nenić,I.нав.дело,стр.162165.

18Исто,стр.146.
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штосесагледавакаоучмалаибременитасвакодневицасрп
ске варошице или села, те се у последњем смислу,живот
руралнихподручјаприказујекаотежакиоптерећенбројним
недаћама,асамизвођачзаузимапозицију„посетиоцакоји
репује”, и који са симпатијама, алии са дистанце, упућу
једруштвеникоментар,какотозапажатеоретичаркаИрена
Шентевска.19Постоје,међутим,иизузециодописаног,пасе
такосаразвиткомтрећегталасајављајуиЕмСијевипопут
куршумлијскогдуаусаставуMC Cac heиНемањаЂорђевић
Ђаво, који уместопогледа „од споља”нудеинсајдерскуи
аутоироничнупозицију,аупесмамакористечитавупалету
звукова, од класичниххипхопмелодија, прекопопфолка
(употребомсемпловаизпесамаСинанаСакића,АнеБеку
теидругих)доглобалнихпопхитова.20УнумериРабаџија
(2018)овајизвођачкипаркористисемплмелодијенахар
моници сапрекомерном секундомизмеђудругоги трећег
ступњатонскогниза,карактеристичногзаоријентализовану
варошкуидоцнијуновокомпонованународнумузику,што
сепонављаиупеваномрефрену(„Цеоданјадрватумбам,
тумбам/Тежакрад,мишићепумпам,пумпам/Целогаживо
тајармбам,рмбам/Тумбам,к’онекирабаџијасам”),доксе
ванрефренскиблоковистиховаизводеизнадматрицекојом
доминираимпровизацијанакларинету, још једномтипич
номбалканскоминструментумодернизованенароднемузи
ке.Ефекаталитерације(рмбам/тумбам)додатносепојачава
синкопомнапочеткупоследњегстихакојакаодаметрич
ким одуговлачењемприпрема конклузивни стих у којој је
рабаџија,мушкарацкојиуправљаволовскомзапрегом,си
нонимзатежачкуиуизвесномсмислу,заосталудруштве
нупозицију.Естетичкеипоетичке,алииидеолошкеодлике
овакве„визије”бивањаусвакодневициизванмегалополиса,
одређенесуамбиваленцијомизмеђуприпадањаисуптилног
истицањапозицијесупериорности21некогко је,пресвега,
део„хипхопнацијекао[...]’замишљенезаједнице’поетич
кихсличномишљеника”.22

Аконедвосмисленодистанцирањеиусецањесоничнихгра
ницакултуралнихтериторијадефинисанихизведенопреко
жанровскихмаркера,ипак језаовдашњусценутипичнија
употребафрагменатадругихжанроваимузичкихисторија
наначинкојиподразумеваамбивалентност,вечитупозицију

19Šentevska.I.(2017)Thepeasantghetto:Serbianhiphoprevisitsthecoun
tryside,Ur ban pe o ple – Lidé me sta19(2),Prague:FacultyofHumanitiesof
CharlesUniversity,р.202.

20Исто.
21Исто,стр.206.
22Đorđević,D.нав.дело,стр.53.
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измицањаукојојхипхоподбијадасесведенаинстанти
јацију једног идеолошког светоназора, а опет, потврђује
свој статус маштовите, бритке и брзе хронике друштвене
свакодневице. Један од таквих примера је и скит Југосла-
вија (1998) двојцаFull Moon (Ђус иШорти), нумера која
сезасниванасемпловањупесмеБилајетаколепајугосло
венскогшансоњераДраганаСтојнића,штопојединитумачи
видекао„симболичкоопраштањеодјугословенскеидеје”23.
Усемпловани одломак („Била је тако лепа /Увек се сећам
ње”...) измешта се из своје оригиналне семантике насло
јавањем ритмичке деонице бубњева и кратким синтетиса
нимпискавимзвукомнапоследњојшеснаестинидвочетвр
тинског такта,што умиксу ствара узнемиравајући утисак
контраста између сентименталног и високо стилизованог
призвукапесмеињеногсврховитог„прљања”андерграунд
звуковношћу репа, и где романтична женска фигура бива
метафоричкипреозначенауфигурутеланекадашњеНаци
је.Нумерасезавршавапрелазомузпомоћскречтехникеу
краткисегментукојемсесударајунамернонедовршенаре
ченица(„такојеЈугославијабиларазоренаи...”)ипостепе
нојењавањеоригиналногпеваногодломкакојитимедоби
ја достојанственомрачни призвук завршетка (диминуција
семплаукраткиодломак„Билаје....”),дабисенакрајучуо
огољенигласнаратора„ТакојеЈугославијабиларазоренаи
опљачкана”.Овај пример је необичан јер користи експре
сивнепотенцијалерепамимоочекиваног,најпреутомеда
улогуЕмСиjaкаосавременог„певачаприча”поверавааку
зматичнимгласовимамузичкепрошлостикојитимепостају
аветињски(са)говорнициуформулисањупогледанаисто
ријске догађаје који су изнедрили националне државе на
Балканукрајемдвадесетогвека,адатајпогледнијенужно
обојен реториком национализма, већ извесним сентимен
талнимцинизмомиприсношћупозицијемаргинеи (тада)
маргинализованеилиодбачененедавнеисторијскепрошло
сти.Међутим,присвајање’народског’идентитетаиформу
лисањепопулистичкогстилакојеизводигенерацијатрећег
таласанакон2010.године(Co ro na,Гудрослав,МимиМер
цедез,СајсиЕмСи,колективБомбедеведесетихидр)вели
кимделомзараженаидиомомтрепа,најчешћеједругачије
артикулисано.Захваљујућизамашнојвременскојдистанци
уодносунапостсоцијализам,овагенерацијскарепкохорта
обраћаседеведесетимидизел/„турбофолк”поткултурикао
свежемкултурномресурсузахипхопрециклажу,стварају
ћиновимитоаутентичнојпобуни„радничког”дизелаштва

23Maksimović,V. Ivan Ivanović Juice: pričaouspehu–odbackpackerado
mladogbiznismena,19.maj2015.,https://www.beforeafter.rs/muzika/ivan
ivanovicjuicepricaouspehu/
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којиДраганЂорђевићкритикујекао„новиисториографски
консензус,провокативну,генерацијску’свеждерачку’гене
алогију”24,односносвојеврсни„пуцањупразно”хипхопа
који је заглављенупозицијиизмеђу својатања субверзив
ности и конформирања доминантној попкултурној матри
ци.Ипак,можесерећидаседискурсаутентичности„тур
бофолка” каотрадиције деведесетихформирану трећем
таласутемељисенауважавањухибридностипопфолкакао
доминантнесоциомузичкеформацијенасменивекова,али
најпренаидејидајетајполижанр,нарочитоувременупре
негоштосеуздигаонапозицијумузичкесуперкултуреБал
кана,аутентичанизразрадничкекласе,ауједноидоступан
музичкијезиковдашњепопуларнекултурекојисеможена
чичкатизвуковима,призоримаиманиримахипхопакакоби
сеонувидунекаквоглокализованогBalkanbeat-aприбли
жиотржишномипродукцијскоммејнстриму.

Стога,може се издвојити неколико оријентација у оквиру
актуелнесценерепмузикеуСрбијикојенаразличитначит
приступају појмутрадиције као културном инвентару се
ћањаи значењакојисеможепрерадитиизражајнимсред
ствималокалнехипхопкултуре.Уизвесномсмислу,сама
логикатрадицијекаоизбораизинвентарапрошлостикул
туре који доминантна идеолошка формација преуређује,
стилизујеификсира,можесесагледатииуначинунако
јихипхопфункционише,итонесамоуодабирупрошло
сногизразавећиуодносукојисеуспостављапрематаквом
исечкукултуре.Актуелникрајоликсрпскехипхопмузичке
заједницејестедистопијапостиндустријскогградаукојој
сеживљенасуровостнеолибералнесвакодневицепрожима
сабластиманационализмаивишеструкихприпадањаономе
штосеможеозначитикаодељенапопуларнакултураСрбије
ипостјугословенскогрегиона.Хипхоптрадицијиприступа
стихијскиибезослањањанаконсензусоизврсности/репре
зентативности одређених форми прошлости, али то чини
нереткоисајаснимидеолошкимулогом,увилијамсовском
манируселекцијекојупрофилишу„онидејствујућипокрети
итенденцијеуинтелектуалномиуметничкомживотукоје
имајузначајноипонекадпресуднодејствонаактивнираз
војкултуре”.25ТулогикуДраганЂорђевићодређујекаоде
ловање„савременогкентаура”којисврховитоодабирасвоју

24Đorđević, D. (2017) Fascinantna mladost hiphopa – (T)repolucija „tre
ćeg talasa“ (II deo), De Ma te ri ja li za ci ja umet no sti, http://dematerijaliza
cijaumetnosti.com/fascinantnamladosthiphopatrepolucijatrecegtala
saideo/?fbclid=IwAR36sYIaeNNzDUMqix5ggI9K8KjshoqE_yxngqie
oh38zF7UE1OuLj4qRrw

25Williams, R. (1977) Mar xism and li te ra tu re, Oxford: Oxford University
Press,р.117.



235

ИВА НЕНИЋ

историјскуприпадностодређенојтрадицији,алијеустању
идаје„самствориипотомпустиупроцеспреношења.”26

Национализамухипхопуузимавишеструкалицаиналичја,
тесеизвођачимогуразличитопоставитипремарепродук
цијииапропријацијитрадицијесаме,алиипремаантагони
стичкомкарактерусвакодневицеоличеномупотрош(е)ном
карактерудоступнихполитичкихартикулацијаидеолошких
позиција.Тако,примераради,афроамеричкиреперинаци
оналисти, према тумачењуЏефрија Луиса Декера (Jefrey
Louis Decker), представљају пример грамшијевских „ор
ганскихкултуралнихинтелектуалацаусмислудасуњихо
веактивностидиректноповезанесасвакодневнимборбама
црногнародаи(пошто)њиховамузикакритичкиупошљава
популарнознањечијисуисамидео”.27Известанбројизво
ђачасрпскогхипхопасмерадазаузмесличнупозицију,па
утомпокушајупосежезапрепознатљивимсимболимана
ционалне културе као разазнатљивим идентификацијским
усидрењима.Надругојстрани,деосценесеобраћаидру
гимфиламентимаетничке,националнеирегионалнетради
ције,патакоразличитевернакуларнемузике,однародских
до модернизованих, постају извор инспирације и звучно
имагинарнетериторијеукојесевршижанровскиискорак.
У конкретним посезањима за културалним текстовима из
вањске позиције, tra di tum се може сврховито преузимати,
интерполирати,прерађиватиалиисимулирати;напослетку,
посебнукатегоријучинесарадњеукојимахипхопизвођачи
правестратешкесавезесамузичаримадругачијихжанров
ских оријентација или у својим спотовима ангажују јавне
личности,какобиоснажилисвојупоруку,алиидодатноуо
квирилисвојупозицијунедвосмисленомприпадношћуло
калномитимепотврдилисвојепретензијенааутентичност.

Pointdecapiton:етнохип-хоп?

Какобихилустровалапоследњистав,послужићуседвема
студијамаслучаја:песмомДогодинеуПризрену(2018)на
сталомусарадњиБеоградскогсиндикатаиетногрупеТраг,
као и нумеромНикац од Ровина коју изводи репер Борис
Митровићaka Rizbow Sensei.Заобепесмејекарактеристич
нодаправевидљивожанровскопрекорачењеупољеетно
звука.Етномузикајекровнаодредницакојасеможеноти
ратиодсрединепоследњедеценијеXXвека,ачијеседа
нас актуелно значење формира почетком 2000их када се

26Đorđević,D.(2016)Malacrnamuzika:Hip-hopnacija,nacionalnaistorija,
državainjenineprijatelji,Loznica:Karpos,str.50.

27Decker,J.(1993)TheStateofRap:TimeandPlaceinHipHopNationalism,
So cial Text34,Durham:DukeUniversityPress,p.59.
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неколико оделитих тумачења музичке традиције Србије и
Балканасабралоуједандискурзивнипреплеткојичине:не
измењена(аутентична)сеоскатрадиционалнавокалнаиин
струменталнамузиканекадашњегобреднообичајногкруга,
потомтумачењатаквемузикекојајојпридодајуквазитра
дицијскеодликеипреиначењакојасеуширојкултурнојјав
ностидоживљавајукаовернаи„аутентична”,инапослетку,
комерцијализованаикомодификованатрадиционалнамузи
каупопуларноинтонираномаранжманскомруху,која јеу
контекстумузичкеиндустрије прва видљивопонела лејбл
„етно”.28Развојетно/world mu sicсцененијеимаопунодо
дирних тачака са домаћом хипхоп продукцијом, но ипак
обемузичкокултуралнеформациједелестатусалтернатив
них култура деведесетих, и пролазе постепену комодифи
кацијуиубрзанупотрошњукултурногкапиталастеченогу
почетном „субверзивном“ периоду након преласка у нови
миленијум.Њиховаупадљиваразликасастојисеуправоу
смеру идентификацијскоинтерпелацијске петље коју ус
постављајуналинијилокалноглобално:докетноурањау
идиомелокалнихархаичнихмузичкихкултураинакнадно
их заодева естетиком и одјецима музика различитог гео
графскогижанровскогпрофила,овдашњирепчиниупра
восупротно,преузимајућидоминантнемузичке,стилскеи
поетичке одреднице изворног афроамеричког хипхопа, и
тек их спорадичнопрожимајући онимшто се умузичком
смислу доживљава као овдашње, народно, „нашки” рече
но.Другаразликовнакарактеристикатичесеопозицијеур
баноги сеоског: утемељујућимит етноправца заснива се
напосебностируралнекултурекаоизвориштааутентичне,
чистеидревнемузике, док је репнатопљенимагинарију
мом постиндустријских урбаних простора и хетерогених
заједница.Постоје,међутим,двеепизодеуразвојусрпске
етносценекојесузначајнезадругачијепоимањетрадици
је,ближехипхопу:конструисање„музичкеВизантије”које
сеодвијалодеведесетихгодинапрошлогвека,урадовима
композитораичембалистеМилошаПетровића,нишкегру
пеХазари, православног појца и извођача традиционалне
музикеДрагославаПавлаАксентијевићаидругих,каоивеб
ретериторијализацијаетномузикеудругојдеценији2000
их и изразита популарност обрада патриотских народних
песама као нова субжанровска оријентација етно музике,
санеуобичајеноживомиактивномафилијацијскоминтер
нетсупкултуром.Оваквесликемузичкепрошлостиукојима

28О етно музици, као и о разлици/пресецањима појмова етно иwor ld 
mu sic погледатиу:Nenić,I.(2015)World/ворлдмјузик,etno,nonameat
all: izmeđuzajednice,scene i institucije,Etnoumlje28,Jagodina:WMAS,
str.8589.



237

ИВА НЕНИЋ

доминирајуузвишениетосимаскулинипризорихеројства,
погодовалисуаспирацијамаунутархипхопадасеискаже
одговарајућа блискост са пожељном верзијом националне
прошлости.

КомпозицијаДогодинеуПризренупредстављанедавнипо
кушајдасе’обновикосовскизавет’,позивањемнаидејуо
Косовукаоопраизворусрпскогпорекла,културеидржав
ности,начијуодбрануобавезује залоглегедарних јунака,
част и историја. Коришћење препознатљивих означитеља
у вези са косовским митом (црвени божурови, кнез Ла
зар,МилошОбилић),алиинамернеархаизацијепоетског
текста (лексемедушмани,мајка,чедо,млеко)служидасе
успостави аисторијски хронотоп песме. Призор Косова и
Метохијекаоколевке српскекултуредодатносепојачава
бројнимструктуралнимпаралелама,попутонеустиху„зар
јебитнодалисамсМетохијеил`сДорћола”,иличитавог
одељка„Ал’тунаместустаром,гдејеМилошживотдао/
вођенЛазаровомправдом,опетваскрснућенарод/Јеруна
маидаљеживипредсказање–Косовскизаветкојитрајаће
занавек”, који служи да потврди нераскидиву везу места,
пореклаиидентитета.Пратећивидеоспотпредстављамон
тажуснимакабомбардовања1999.годинеипризораалбан
скогскрнављењасрпскихцркава,штојепонукалоплатфор
муYou tubeдапесмууклонисатрендинга,односнодаје,у
тумачењучлановаСиндикатаифанова,цензурише.Песма
настајеутренуткузаоштравањапитањанезависностиКосо
ваусрпскојјавности,иупрепознатљивомманируБеоград
скогсиндиката,износисекаојакстејтменткојинепосредно
претходиочекиванимполитичкимпотезимавласти, која у
овомслучајуеуфемистичкизаступа„рационалнаиреална
решења”поводометничкогразграничењауоквирукосовске
територије.Посезањезазвукометнаослањасенапретход
но разрађене облике поступања са национално интонира
номмузикомсвечаногкарактера(Набојномпољу/витешка
2),алиовајпутподразумевасарадњусаконкретнимизвођа
чимаизсференеотрадиционалнемузике–бањалучкомгру
помТрагкојајеу„пјесмеудахнуласвојличниизраз,каои
духнашегвремена,оживљавајућиихтиме,алииостављају
ћисуштинскинепромијењенимиувијекнародним,уаманет
будућимгенерацијама”.29Деоницакојуизводечланице/ови
групеТрагнијеаутентичнанароднамелодија,већодломак
компоновантакодазазивапризоресрпскогсредњовековља,
најпре преко модалне мелодике, али и уз асоцијације на

29Pijetlović, M. (6. januar 2011) Etno grupa Trag – tradicija u duhu vre
mena, Glas srp ske, http://www.riznicasrpska.net/muzika/index.php?to
pic=23.5;wap2
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традиционалну и црквенумузику у самом начину певања
имелодијскомвокабулару(употребакраткихфалсетнихто
новакарактеристичнихзанароднопевање,квинтнасазвучја
увокалномпартунакрајумелострофе).Централнирефрен
скиодломак(„Ајамолимсеогњиштусвомдавратимсе/
Душатебецјелива,земљосветаодНебакупљена)уизво
ђењу женских вокала најављује последњи реповани блок
стиховакојисезавршаваидеолошкимословљавањем„Зато
доброслушај,сине:Инајгоремсепрашта,ал’заотаџбину
гине/Косметвечноземљанаша!”.Занимљивојесагледати
однос репипеванихдеоница:женскимизвођачима је по
вереноданапочеткупесмеизводемелодијубезречи,као
идаотпевајустиховеукојиманепостојеконкретнеисто
ријскеилиличнереференце,доктројицаЕмCијеваговоре
изпозицијеега,којунаслојавајуидеолошкимречникомна
ционалногмита.Томсразмеромпостижеседапесма,ипак,
превасходноостанеудоменухипхопаалиидасепрошири
креативниарсеналжанра,чимесеотварамогућностдасеу
њенеслушаоцеубројеибројниљубитељиетномузике–ка
кооникојиномадскитрагајузастаринскимзвукомСрбије
иБалкана,такопотенцијалноионидруги,којисепоглавито
везујузановулинијупатриотскогетнаиобраденародних
песамасатемомнационалногослобођења(хајдучке,ускоч
ке,ратнеисваковрснепатриотскепесме).

Осиметричномвезивањузајакжанровскиозначитељнаци
оналнетрадицијесведочииостварењеНикацодРовинакоје
јеRizbow Senseiреализоваоусарадњисапсеудонаучником
инадрилекаромМирољубомПетровићем,звездомсрпског
интернет неба, чувеном по контроверзним и неретко опа
снимјавнопропагиранимставовима.Уједномодприлога
наYou  tu beканалуBalkanInfoПетровић јеговориоотур
скомнападунаЦрнуГорууXVIIIвекуиојунаштвуНиколе
Томановића, „Никца одРовина” који је извео диверзију у
самомсрцу турскоглогораиубиоОсманпашу.Петровић
јеНикчевчинпротумачиокаоисторијскимоделнаоснову
којегСрбијаможеда„победиНатопактиЕвропскуунију”.
НумераНикацодРовинапочињесемпломгуслања,асамог
реперавидимоодевеногувитеза,докупозадиниМирољуб
Петровићдругогмладићаподучавагуслањуипоказујему
књигунасловљенуИстинаобојунаКосову1389.Текстпе
смеобрушавасенаразноврснесавременепороке,одпићаи
пушења,прекодрогирањадоатеизма,ицитираселустра
тивнамераувидуфразепокојојјеПетровићпостаочувен,
„подмач,бато!”.Рефрен„Кидамо,синак/к’оНикацодРо
вина/Јошоддавнина/К’оНикацодРовина/Сведовиси
на/К’оНикацодРовина/К’оНикацодРовина/К’оНикац
одРовина“понављањемполустиха„К’оНикацодРовина”
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уводиудинамичкукаденцукојасеокончавазаокруженом
идентификацијом, како самог репера, тако и оних који ће
сепрепознатиуидеолошкомпозивупесме:„ЈасамНикац
од Ровина!”Тиме сефигура српског репера коначно сим
болички и реално приближава структурално симетричној
позицији гуслара као некадашњег гласоговорника шире
друштвенезаједнице.Дајеувезивањедважанраделотвор
ноидасезасниванаспецифичнојвезиетницитетаизами
шљањасредњовековнекултурекојанаилазинаодобравање
уновимформулисањимапостпостмодерногнационализма
наБалкану,сведочеикоментарикојипратевидео,укојима
сеговориообновиДушановогцарства,апесмаименујекао
„изворнисредњовековнитреп”,истичедеоницагусалаико
ректив који оваква „витешка” песма уноси на испошћену
сценупопуларнемузикеуСрбији.Очито, српскихипхоп
јеустањудауспешнопосегнезанационалномтрадицијом,
али јетавезазасада једносмернаитаквадасе,насупрот
игривојупотреби„меких”интеркултуралнихихибридних
традицијскихформиудомаћемрепукојесувишеудомену
савременепопуларнекултуре,звучнаматеријаетномузи
кеупошљаваусуженомобиму,неувидуиспитивањапо
тенцијалнобогатихмеђусобнихрезонанцихипхопиетно
идиома, већ у највећој мери као потврда унапред задатих
интереса,звучнапозајмицакојаћетекамплифициратина
мерено дејство идеолошке поруке заогрнуте звуковношћу
реписказа.
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Аbstract

Serbianhiphopsceneroseduringtheninetiesandquicklyblossomed
intoseveralhistorical,stylisticandideologicalorientations,sometimes
seenas“waves”inpopular,emicdiscourseofhiphopfans.Itsgrasp
overtheconceptofauthenticitymostlydealswiththeconstructionof
animagined,localized“ghetto”,rangingfromurbanneighborhoodsof
BelgradetoanideaofneoliberalSerbiaasghettoizedstateandcultural
territorywherevarious formsof resistance takeplace. In thepresent
dispersion of the scene, discourse on ethnicity (and locality) can be
pinpointedasanimportant,albeitnotovertlydominantaxisofSerbian
hiphop,thatyetsteadilygainsrecognition.Thisreachtowardsethnicity
initially was propagated by the members of rap collectives such as
BelgradebasedBeogradskisindikat,and in recentyears followedby
otherhiphopperformersaswell.Althoughtheideaofnationalculture
thus became visible in overall discourse of hiphop community, the
useofparticular local,“ethnic”sounds,motivesandmannerswasn’t
socommonforrapsongs.However, thishasbeenchangingrecently,
assocalled“ethno”musicconsistingofneotraditionalorpopularized
localtraditionalmusicforms,becameasourceforrapmusic’scurrent
endeavor to propose a viable alternative to dominant political and
culturaldiscourses–bothdominantonesandthosewithinrap.Serbian
hiphopperformersuseethnicmusicasaclearindexicalsignpointing
toward the authenticity and historicity of traditionalmusic, and thus
attempttoadda“flavor”oralocalrenditiontoglobalized,popularand
commonraptropesandsounds.Thesongs“NextyearinPrizren”by
groupBeogradski sindikat andNikacodRovinaby rapperRIZBOw
SENSEIcanbetakenasseparatecasestudiesthatindicatehowSerbian
rapmusic utilizes sounds labeled as ethnic, aswell as the forms of
cooperationwithhiphop‘outsiders’, inorder topromoteapowerful
call of interpellation possibly reaching beyond the community of

‘hiphopnation’.

Keywords: Serbianhip-hop, tradition, ethno, gusle, one string folk
fiddle,ideology,„NextYearinPrizren“


