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ОКТОБАРСКАРЕВОЛУЦИЈА
ТРЕЋЕГТАЛАСА

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

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

Tatooналевици1

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

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

СликаИванаИвановићаЂуса;
извор:My Pe o ple Ma ga zin

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

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

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

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

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

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

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

Центрирањетрепа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Излазимнакрајсвакидансамркимпогледима,

Србија,југ,постајетеснаПобедина,

Фајтерскидухк’одаживимсабоксерима,

Удишемсвакиновидан–dolcevita,

Нашепесмесулинијеживота–EKG,

Тврдаприча–МиланМладеновићEKV,

Затогледајмекакоуклубупредстављамулице,

Докзамномнезаплачусвеквартовскеблуднице.14

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

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

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

Новацнасчинибољимљудима.

Душасуровак’опустиња.

Украјусаекипомкулирам.

Ујутропрезубљенк’оЛукасизлазимизстудија.

Иникаданећустати

докнавратунебуденакитзлатни!

Затоми,пичко,плати!

Овапесмајеодбола…

ЗовимеАцаЛукас,брате!16

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

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

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

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

Таксиста,1976,МартинСкорсезе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Левицазамладе

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

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

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

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

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

Пренегоразмотримопоменутепозиције,приметимокакоје
уоквиру„теоријеизтеретане”учињенважаннапредакуов
дашњојперцепцијирепизвођача.Јер,овдесурепериузети
уобзирискључивокаоиндикаторидруштвенихпроблема,
анекаоњиховиосвешћенирефлектори,заслепљенисвојим
судбинскимвелепосланствомусавременом(српском)дру
штву.Паралелносатим,међутим,схватилосеионоштоје
својевременоувидеоиБаракОбама(BarackObama)насвом
историјскоммаршукаВашингтонуиБелојкући:дагенера
ција,којојрепериприпадајуикојојсеобраћају,представља
довољновеликубазуполитичкогорганизовања.Захваљују
ћитаквимувидима,са„теоријомизтеретане”уистикош
моглисудабудупобацанииполитичкиидевијантниеле
менти,адруштвенапитањалакопреобраћенаукатегорију
политичкогпитања.25Утомсмислу,сасрпскимбекпекерима
наступилајефазапрогресивнеполитизациједевијације.Но
опет,неможесерећидатонеодговараприликамауСрбији,

24Hol,S.(2013)Devijacija,politikaimediji,u:Medijiimoć,prev.Svetlana
Samurović,Loznica:Karpos,st.27100.

25Ibid.



211

ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ

укојојјесамаполитикаогрезлаудевијацију,прихватајући
да јој надесној руцибудеистетовиран трајни знакњеног
историјског распознавања, а то је бескрупулозна одбрана
корпоративногфинансијскогкапитала.Чаксеможеићисве
докоментарадасунадевијацијуовдашњихдоминантихпо
литичкихструктура,и„теоријаизтеретане”иовдашњаtrap
генерацијаодговорилекозерски,„помери”.Сасвимудуху
либерализма.Атозначи–удухуостваривањаправанаисте
условенесамоутржишној,већиупредседничкојтрци,као
штојетобиослучај2017.године.26

Називинекиходблоговавишесунегосугестивни:Теори-
јаизтеретане,Враћањенаправо:хип-хопиуличнакулту-
ра(Дизелгориво),Танкацрвеналинија.Упитањујеснажна
афирмација „дизел”, „турбо”,навијачкеихипхоппоткул
туре; не толико као „грешних”, колико као саморазумљи
вихаспекатаживотарадничкекласеуСрбији,који–како
сепримеренокажеуједномодтекстова–деценијамауна
задпредстављају„вреокромпиркојичекамодаскувамои
сваримо”.27Тојеговоруиме„наулицугурнутегенераци
јеY”,која је годинамаизложенапритискудапосвакуце
ну окаје „своје ‘силне грехе вршњачког насиља, хулиган
ства,крађепатиказаКосово,порноклиповамалолетница,
селфија,немарародитељаслуђенихутранзицији,болесне
компетитивнеамбицијегајенеудухукапитализма’”.28Како
даљестојиуовојманифестној,пасамимтимиауторитар
нојобјави,прошлостибудућностобеснеСрпчадидубокосу
„укорењен[е]управоусвете’грехе’;а„та’грешност’упра
вопроизводизалогтогчврстогтемељасакогасеодскачеу
новудруштвенубудућност,необрнуто”.29

Реклобиседајеовоједантипичанодељак„теоријеизтере
тане”,чијаједвосмисленостдодатнопобркалавећполупа
непролетерскелончићеунашојкултури.Јер,штајезаиста
та„одскочнадаска”којаомогућава једнојгенерацијимла
дихдаизведерискантанскокиданаконцупљусне„унову
друштвенубудућност”?–Свакако,једнумогућу,очекивану
платформузамуњевитизлазакизегзистенцијалног,економ
скогидруштвеногпаклапредстављаконкретнареволуција,

26Токомпредизборнекампање2017.годинепредседничкикандидатгрупе
грађанаБели–Самојако!,ЉубишаБелиПрелетачевић(ЛукаМаксимо
вић),представљаосе,измеђуосталог,икаоприпадник,односнопобор
ник„дизел”поткултуре.

27Vrućikrompiriuteoriji–nelagodnostiNovogLumpenproleterijata(deoII),
http://teorijaizteretane.blogspot.nl/2014/06/vrucikrompiriuteorijinela
godnosti.html;Приступљено25.03.2019,у22h.

28Исто.
29Исто.
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марксистичкокомунистичкогкарактера.Али,уситуацијиу
којојјерадничкипокретданас„клинички[…]мртав,побе
ђенирасутнакласномбојномпољу”,уситуацијиукојојје
„капиталпрепуштенсамсеби,бездруштвенихпротивснага
којебимогледаобуздајуњеговетенденцијекамиказе”,30на
„октобарски сценарио” више се не рачуна са довољноми
потребном озбиљношћу. Једину изгледну платформу од
скока„уновудруштвенубудућност”представљаискључи
вомасовно одавањемузици, пороцима и криминалу, и то
у околностима у којима је долазакдонекогпродуктивног
посла постао прави куриозитетживота уСрбији: „Пошто
немаперспективе,остајејошсамобрзо,предаторскоотима
њеусадашњемвремену.Тусебанкарнепонашадругачије
оденглескихпљачкаша”.31

Иакосутрадиционалниполитичкиоријентирисадапоста
ливећсасвимобесмишљени,онинисуосталинисасвимне
употребљиви.Управојетонештошто„теоријаизтеретане”
потврђује.Свусвојуесејистичкуснагуиреторичкесупле
ментеонајенамениларевизијиисториографскеидентифи
кацијеовдашњерадничкекласе.Алионошто је зачуђују
ће,онајетоизвелауједномкентаурском,тачнијехипхоп
кључуразумевања:српскипролетерјефранкенштајновски
накалемљеннаафроамеричкогроба,чувајућиизгледавели
кутајнусвогпочетног„теоријског”капиталауовдашњем
урбаномидиому:„радимкаоцрнац”,којикаоархеолошки
артефакт из ране фазе успона овдашње интернетзаједни
це,ноншалантноиготово„тектако”упризораваистински
метеж српске друштвенополитичке и најшире посматрано
–културнеарене:њенокобно„живоблато”значења,укоје
њениучесницибезнадежноредомтону.

Уз неизбежне духовитости, као најпоузданије преостатке
друштвенестварности–убилокојемњеномстању:стању
распадаилиуређености–„пролетаријат”јеостаодасепри
виђајединојошкаоускршњизекакојијеизвађенизмарк
систичког бејзбол качкета, заједно са јајима друштвеног
препорода.ТакобисвакаАлиса, затеченауземљинајсве
жијихмарксистичкихчуда,мораланеизоставнодапљеска
томсулудомбеломзецузакрвављенихочију,новомљубим
цуинародаинације;који„идена”дизелгоривопопа,али
икоји„доброради”надекаденцијурокенрола;чијекрзно
носи једнуизразитутурбонијансунеофолка,алиикоје је

30Паоли,Г.(2016)„Противозбиљностиживота”,прев.санемачкогМир
јанаАврамовић,у:Правоналењост–оповргавање„Праванарад”из
1848.године,прев.ГоранБојовић,Лафарг,П.(2016),Карпос,Лозница,
стр.75117.

31Исто.
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подобразомовдашњеградногчовекаираднеженемекано,
каопамукцрнаштва.

Јасно једанисмоустањудаповодомновеверзије„левог
мишљења” замислимо нешто више од фарсичне октобар
ске револуције којој је једини оствариви циљ „промена
игре”,тзв.ga mec han ge,односноуспостављањепољановог
тржишног деловања у којемби хипхоппродукција – под
етикетом кључног соничног аргумента заснивања нове
(дизел!) левице – суверено одредила номиналну вредност
изведене револуцијемладих.У таквомпролетерскомпри
хватањувластитекапиталистичке„грешкеусистему”,као
револуционарнаостајејошјединожељадасеследиимпулс
уписанегрешкеидасеидедокрајатогишчашења.Утом
смислу,„лево”,дакле,неможедругачиједасеузмеуобзир
већсамокаовесели, готовонеобавезнипутоказкабољим
–ато,опет,најчешћезначи:индивидуалним–тржишним
позицијама.Свекључнеречидруштвенеиполитичкествар
ностисутууигри:и„пролетерско”и„народно”и„фолк”
и„национално“.Свејеподрукомисвејеподложномајсто
рисању;затошто јеекономскаегзистенцијаостала једини
прихватљив обликживљења; затошто је уживање остало
јединоисходиштеудруштвенојигрикојејемогућедосећи.
Изистогразлогаи„нова(хипхоп)левамисао”знадајењен
патентирани„дизелпролетер”–атоје,заправо,особаузра
стаод18до25година–запоседнутмагијомфетиша.Иона
можедагаоправда још јединодуховитостима,досеткама,
вицевимаибесмислицама,свевремесимулирајућињихов
субверзивникапацитет.

ОпобединадМоћи„најновија”левамисаонијевишеуста
њудамислиукатегоријамабрисањакласнихразлика,већ
искључивоукатегоријамакојеиспитујумогућностучешћа
пролетерауживотунависокојнози;могућностЊеговог,од
носноЊеногуспонанапредаторскојлествицикапитализма.
Илидругимречима–(апренегоштокреационизамодне
сесвушалууСрбијици…)–реч јео„ганцновој”левици
чије је доминантно средство артикулације дарвинистички
принципнеумољивеселекције.

Револуцијаиендорфин

Задржимосејошкојитренутакузонишегачењакојебимо
глодаимареволуционарнеконсеквенце.Сетимосе,дакле,
ЖилаДелеза ињегове „веселе науке”, која у основи није
биланамењенаодраслима,зрелимиакадемски„озбиљним”
персонамапопутИванаМиленковића,АндријеФилипови
ћа,ЈованаЧекића,итд.–већпревасходномладимособама,
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узраста „од петнаест до двадесет година”!32 Управо ова
pour-les-jeunesагендаДелезовевеселесхизонаукеодјекује
уwебтекстовимаиобјавамаВладимираТабашевића,сате
литскогтеоретичара„новевеселеилевемисли”уСрбији,
чијиидејнипатентпредстављапојам„презупча”;појмовно
идиоматскиехоДелезове„желећемашине”имарксистичког
„пролетера”.Дакле,речјеосвојеврсномновомарксистич
комбрендуинеодољиводуховитојпосластициà laGil les
De le u ze, којој посебан укус даје локални идиом: „презупч
јеокретањекојејесамосебисврха”,као„обновакрозпре
терану самопотрошњу.Презупч је укидање субјектобјект
односа.Некалкулативанмоменат, кадапотрошњаенергије
није под контролом система. Прекомерно, нерационално,
бескорисно–свакиодноспремареалностикојијеодстране
доминантих идеолошких форми представљен као пробле
матичан.Капитализамактивно,бољеодбилокојерелигије,
продукујеосећањекривице.Презупчитизначиодбитидасе
пристаненаодговорности.Презупчитизначиводитисвоју
политику,онукојаћебитиуинтересусвихпрезупча”.33

У случају овдашњег нагнућа „на лево” – неодвојивог од
хумористичкосатиричарских wебпортала као што су то
www.tarzanija.com, www.njuz.net, итд. – ствари су, дакле,
уистојмериозбиљнеколикоинеозбиљне.Узосећањеда
Табашевићевконцепт„презупча”башзбогсвоједуховито
стипредстављанајубедљивијечитањеДелезаиГатаријау
нашојкултури,питањакојасмовољнидапоставимотичу
сеиВладимираТабашевићаипоменутихфранцускихми
слилаца,једнакоамбивалентних:како,дакле,уједанактив
никонцепткаоштојето„левица”укључитигегове,шале,
карикатуре, провокације, итд? Колико је могуће озбиљно
узетиуобзирвициколикојезаистатрајноифункционал
ноњеговоделовање?Несумњамоутодасмехпредставља
моћносубверзивнооружје.Алинеможемодасенезапита
мо:штапослесмеха,пачакиуслучајуданамјепомогаоу
откривањуопакеистине?Штанамтоговоретоликифазо
ни,духовитиклипови,гифови,гафови,„готивни”статуси,
постови,хештеговиисл?Револуцијатражиодговоре.Када,
дакле,крећемо?Када,накога?Икојимјошсредствима?А
незаборавимоионошто јенајважније зареволуцијукоја
рачунанаинтернетискуство:коликонасје?

Ниједанисаминисмосклонисмеху.Знамоими„завеселе
часове”,кадвећморамодацитирамонесретногДиса,који

32Delez,Ž. (2010) Pismo oštromkritičaru, u:Pregovori, prev.Andrija Fili
pović,Karpos,Loznica,str.1528.

33http://www.tarzanija.com/prezupcisvihzemaljaujedinitese/
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јеживеоуТамници.Међутим,чиниседа је времедако
начнопризнамодасунасузамкунамамили„злочестиман
гупи”,каошто јетонекадауНовомсветуслутиоизбегли
Адорно,добацујућијошиовоташтојжељиинтелектуалаца
дасепосвакуценуобјавеТарзанимаиземљиТарзана:да
резултатљубавиинтелектуалаца (amor in te lec tu a lis) према
„кухињскомперсоналу”неможедабудедругодоходис
подсвакогнивоа,којисеогледаиутомештосекаохероика
једногинтелектуалногконформизмапромовишеапсолутно
снижавањепроизводнихзахтева.34Итоискључивоуправцу
подстицајаафекатакојитојитаквојмислиузвраћајуемоти
конимаовеилионеграфичкесложеностиидизајна.Икада
сеугаси„прозор”цитираногтекста,сва„децамашине”мо
гудасепрепустеосећањусрећеизадовољства.Попитању
властитенесрећеинезадовољства.

Нијетобогзнакаквооткровење.Скоковитакретањамишаи
прстијупотастатури–садокументанадокумент,саклика
наклик,салинканалинк,саблоганаблог,одпрофиладо
профила,одпостадопоста,саједненотификацијенадругу–
усвенадирућојанонимностииwеbписацаиwebскакача–
пољуљаласуосновнепредусловезадосезањекакветакве
целовитеистинеодобуукојемживимo.35Чакконректни
је,практичнијеодтога,грозничавимрадомпрстију–који
свој матични пролетерски простор препознаје искључиво
у предлошкопадежним конструкцијама „над тастатуром“
или„надекраном”(безобзиранастварнусобу,кафану,ка
фић,сплав,илипокретустварномекстеријеру:трг,улица)–
ћути се заправо о апсолутној несташици револуционарне
политичкемисли.Лековитакатарзичностидејеангажмана,
пресвученаудосетке,сасвимсезапетљалаучворлајковања
ишеровања,магновенихрефлексабезправогсубверзивног
учинка.Свеседалонасмех, аодабранапутањасмеховне
субверзијеније у стањудадâнаговештајнекенеочекива
неплатформе„одскока”,већбираутапањеутоталнупроиз
водњузабавеизадовољства.Укратко,бира„центрирање”и
пунутржишнумобилизацијусмехаибесмисла.

Неко би се можда запитао како је другачије и могуће, у
околностима у којима је светост финансијског капитала
традиционални политичкиживот свео на једну бесмисле
нутековину.Заиста,мождасу,накрајусвихангажманских

34Видети: микроесеј „Kad te mame zločesti mangupi”, u:Adorno, T. V.
(2002)MinimaMoralia – refleksije iz oštećenog života, prev.AleksaBu
ha,SremskiKarlovciNoviSad:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,
str.2526.

35Dean,J.(2010)BlogTheory:FeedbackandCaptureintheCircuitsofDrive,
Cambridge:PolityPress,p.121.
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крајева,подрукомосталијошсамопокушајимедијскере
волуције.Чувенаspoken-wordпроповедЏилаСкотХерона,
TheRevolutionWillNotBeTelevised, из 1970. године,36 са
временомслушаоцу(братуилисестри,уграничномстању
„презупча”)ненудивишеништасвојимзастарелимубеђе
њем,изнетимунаслову.Супротносвакомреволуционарном
идеализму, предизборна председничка кампања у Србији,
априла 2017. године, побудила је у блазираном бирачком
телу,херметичкизатвореномукафићу,кафани,сплаву,тра
чак некакве парализоване наде да бимедијска револуција
јединојошмогладаимасмисла;револуцијакојасобомноси
подостаисмехаи забаве;револуцијакојој ангажманпри
падакаоамбивалентнисастојак,носећиусебиисатиричку
пародијуигоркунаду:„знакпоследњигрозницеживота”.37

Идеологијахип-хопгенерације

Оставимопо страниреволуционарне ефекте хормона сре
ћеи задовољства,ивратимосеосматрањублискогсусре
та„трећеврсте”левихполитичкихидејасаједном(супер)
соничном културом какав је хипхоп. Дакле, ако већ ни
смо спремни да са довољном озбиљношћу узмемо у об
зир идеју хипхоп пролетаријата у „новој левој мисли”
уСрбији, поставља се питање:шта је заиста у игри?Из
гледа да је идеолошки кључ разумевања овде ипак не
избежан. Јер, у случају који испитујемо на делу је оно
што је Фредрик Џејмсон (Fredric Jameson) својевреме
но назвао „идеологијом генерације”; концепт који је –
иовојезанашслучајодпресудневажности–неодвојивод
насумичног,свеждерачкогисторицизма.38

Сама франшиза описаног заокрета на овдашњој разоре
ној друштвеној и политичкој сцени уобличена је заправо
деведесетих година уСАД и заведена под патентименом
„хипхопгенерација”.Упитањујеистраживачкамахинаци
ја,спроведенаунутармагазинаThe So ur ce,којијепоставио

36ScottHeron,G.(1970)TheRevolutionWillNotBeTelevised,Small Talk at 
125thandLenox,FlyingDutchmanRecords.

37ШалакојајезапочелауклетимВладиславомПетковићемДисомнеможе
адасенедоврши„посмртнимпочастима”значајномањеуклетогСиме
Пандуровића.Уњеговојпесми„Потрес”савременадекаденцијамогла
биврлолакодапронађеизврстандертрефренштоусрцепролетерага
ђа:„Јошсавестиветарнеки,уздах,//Знакпоследњигрозницеживота,/
Потресеме,паишчезнеблизу/Срца.Видиммалупарализу,–/Знакпо
следњигрозницеживота”;Пандуровић,С. (1968)Посмртнепочасти,
Београд:Просвета.

38Jameson,F.(1988)Postmodernizamilikulturnalogikakasnogkapitalizma,
Postmoderna: Nova epoha ili zabluda, prev. SrđanDvornik, Zagreb: Na
prijed,str.187232.
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темељједненовеполитичкеактивностипоклоникахипхоп
културе, након 1991. године.39 Током деведесетих година,
подуредништвомБакаријаКитване(BakariKitwana)иЏе
фаЧенга(JefChang),овајјелистусвевећојмеридоносило
чланке које су излазили из оквира најужих интереса хип
хопкултуре,обликујући„генерацијско”гледиштеупогледу
друштвених,економскихиполитичкихприлика(Заливски
рат,AIDS…). Еволуција је довршена преименовањем ма
газинаThe So ur ceу„магазинзахипхопмузику,културуи
политику”,40 па је хипхоп култура поново доведена пред
врата политичког ангажмана.Поменути уреднички двојац
показао се као идеална дискурзивна формација: Китвана
јебиозадужензапостављањетеорије,ЏефЧенгјепостао
дежурниисторичар„хипхопгенерације”.41

Одређена према генерацијском збиру оних који су током
деведесетих узели учешће у комеморативним маршевима
заубијене„дизелаше”саИсточнеиЗападнеобале,Бигија
Смолса(BiggieSmalls,TheNotoriusB.I.G.)иТупакаШаку
ра(2Pac;TupacShakur)42–„хипхопгенерација”јесвојпр
вивеликиполитичкиокршајимала2004.године,уизбор
ној трцикоја је вођенаузмеђуЏорџаБуша (GeorgeBush)
иАлаГора(AlGore).43Свусвојуполитичкумоћ„хипхоп
генерација”ћепоказатитокомизборне2008.године,бива
јући једнимодпресудних актерауданимабирањаБарака
Обамезапредседникадржаве.Имаојебудућипредседник
СједињенихДржавакомедасезахвализаагилностнаби
рачкимпунктовима; „јахао јена таласухипхопа”, како је
туепизодусликовитодочараоједанчланаклондонскогIn-
dependent-a.БиојеОбамаипрвикандидатзапредседника
ипрвипредседниккојисеодважиода,упркосскупоценом
Hart marxоделу,привијенасебесубверзивнотелохипхопа.
Захваљујућиовомнеочекиваномполитичком гесту,Обама
јепостаознакједненовефазеиполитичкогделовањаинове

391991.годинапредстављаангажманскиврхунац„хипхопнације”,аод
носи се на побуне поводом бруталног пребијања „обојеног” таксисте
РоднијаКинга(RodneyKing)одстранеприпадникаLAPD.

40Chang,J.(2005)Can’tStopWon’tStop:aHistoryoftheHip-HopGenera-
tion,EburyPress,p.413.

41Оовојтемивидети:Đorđević,D.(2011)Kopanjeistorijskogbunara,Ula-
zni cabr.226227,Zrenjanin:Gradskanarodnabiblioteka„ŽarkoZrenjanin”,
str.93112.

42Kitwana,B.(2002)TheHip-hopgeneration:YoungBlacksandtheCrisisin
African-AmericanCulture,NewYork:BasicCivitasBooks;Chang,J.нав.
дело.

43Видети:Kitwana,B.(2004)TheStateoftheHipHopGeneration:HowHip
Hop’sCulturalMovementIsEvolvingintoPoliticalPower,Diogenes203,
рp.115–120.
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фазехипхопкултуре.Акојеуопштемогућесвестихипхоп
нањеговангажманскиаспект,дајеон–рецимо–искључи
воизразпобунемладостипротивокошталогсистема,даје
то„режањепротиврежима”(упарафразистиховабеоград
ских хипхоп пионира,WITB?), са брачним паромОбама
хипхопјеокренуотајстереотипнилистипостаопреобра
ћениразметнисин,којијепобрљавиооджељедаисплати
негуиоцуимајци,посебнонекадашњојПрвојДами,скло
нојибацањуримаиплеснимкореографијама.Укратко,за
разликуодсвојихпретходника,Обамајезнаогдетачноле
жегласовикојинаизборимамогудаоднесупревагу:одва
жиоседаприпитомииукротипоткултурнубестију,пајош
и да анимира онај део гласачког тела који чинеДелезови
миљеници, политички непоузданимладиљуди узраста од
18до25године.Прематоме,аконијемогаодасезакунеу
токаквајеполитичкаоријентацијаомладине,оњимајеса
поузданошћумогаодазнабарово:дајеречомладимљуди
макојисуунајвећојмеринаклоњенихипхопкултури,из
вођачимакаоштосутоLudacris,PDiddy,LillWayne,Busta
Rhyumes,JayZ,итд.

Штосекаже,осталојеисторија.Коликогодтомоглодабуде
увредљивохипхопправоверницима,Обамајестекаопуно
праводасеназове„првимхипхоппредседником”.

Фамаодизелашима

Разумеседа„хипхопгенерација”нијеистоштоихипхоп
култура.Онанијенирепмузика,нитијеистоштои„хип
хопнација”.„Хипхопгенерација”нијеникаквааутентична,
чудеснапобеда„малихбогова”из„лековитогблата”.44Она
јепрекњишкисимулакрум,дискурзивнатворевина;победа
конзервативних снага над субверзивним и самодовољним
потенцијаломхипхопа.

Нијетајконцептмогаодапромениодносеснаганаполи
тичкојмапиАмерикеадасенајпренијеизвежбаонапољу
тенденциозног „свеждерачког историцизма”. Тек је акти
вираниисторицизам,археолошкосондирањесатржишним
иполитичкиминтересом,могаодадођеупозицијудаиз
ведепрошивањеинтерпелативногконцакрозтелоозначе
не генерације.Иданебуде забуне, санамеромукрштамо
алтисеријанску слику „интерпелације” са лакановскожи
жековском сликом „прошивног бода”. Јер, и унашем, као
и у америчком случају, помолили су се јаснинаговештаји
стављањановог,генерацијскогтелаутржишнуиполитичку

44Kid,P.(2010)„KakojeuBeču(feat.Juice)”,naBečkočudo,DeineMutter
Records.
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службу.Оноштојеразличито,ионоштојеготовоиронично
услучајуовдашње„теоријеизтеретане”јестевисокамера
реферисањанаЛујаАлитисераиСлавојаЖижека,итоса
циљем спровођењау дело једненадасве антиалтисеријан
скетактикепостварењаовдашњихприпадникахипхопна
ције:преименовањеомладинеуполитичкисубјекат(франц.
su jet), које је једновремено и пад у политичко сужањство
(франц. su jet).И хипхоп туимаискључивофункцију ин
терпелативногпозива.

Паралела овдашњег бекпекинга са поменутом епизодом
из новије политичке и поткултурне историје Сједињених
Држава требало би да је сада кудикамо јаснија. Није без
значајанитоштосудомаћибекпекери,усвојојпрвојфази
рада,превелиЧенгово„јеванђељехипхопа”,његову„дефи
нитивнуисторијурепмузике”,првоидонедавночакједино
књижевноиздањеуСрбијикојејепосвећенохипхопкул
тури.45Уистовреме,сапредузетимнапоримадасекултур
ноискуствоовдашњихприпадникахипхопнацијеупотпу
никанонскимиздањемамеричкогбекпекинга,приступило
сеистварањуједнемогућепоткултурнеисторије,историје
обичногживотауСрбији.Итомнапоруморасеодатипри
знање:упркостенденциозностиговора„теоријеизтерета
не”,њенапоткултурнаархеологија(назовимојеуовојпри
лици„историјомизтеретане”)удобромсмислупредставља
деокојијенедостајаоудосадашњимприступимапопулар
ној култури код нас. Без обзира на извесна исклизнућа у
аргументацијиизакључцима,неможесеодрећихраброст
испремностдасераспоред(пот)културнихснагауСрбији
(иу савременомиу југословенскомконтексту) сагледаса
значајномањеизвештаченостиипретварањанегоштосуто
чинилесведосадашњекултуролошкеекспедиције.Тосуиз
разитевредностииврлинехипхопесејистикеуСрбији.Без
претераногснебивањаможемодакажемокакојеуправоса
ГораномМусићем,ПредрагомВукчевићемиДаркомДели
ћемархеологијапопуларнекултуреуСрбијидобилазнача
јанподстицај.Итомесупосебнодопринелеисоциолошкеи
историографскекомпетенцијепоменутихаутора.

Итугденаилазимонапуноповодазакомплименте,лежи
иједануљез,поводкључнојзамерци.Изузетнопознавање
фактографије код поменутих теоретичараисторичара по
сталојепредметискључивосоциолошкихрефлексија,што
узчестозанемаривањепоетичкихаспекатахипхопкултуре

45Jef,C.(2009)Nemožedastane,nećedastane–jednaistorijahip-hopgene-
ra ci je,prev.PredragVukčevićiZoranLojanica,Beograd:RedBox;“Finally,
rapmusicgetsthedefinitivehistoryitdeserves”(промотивникоментарна
корицамаоригиналногиздања).
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(саизузеткомПредрагаВукчевића)46најчешћеиндицираза
кључцимаонајширезахваћенојдруштвенополитичкојди
намици и коначно тотализујућим друштвеноисторијским
концептом„дизелаштва”,симулакрумомкоји,попутпреко
барског концепта „хипхоп генерације”, развија апетит да
сасвим прогута овдашњу хипхоп културу. Хипертрофија
овогдискурса,његоваозначитељсканабреклост,посебноје
видљивау тежњида се уз „дизелаше”допишеиреч „по
крет”,47збогчега„дизелаше”инијесасвимтешкодовестиу
везусарадничкомкласом.

Идок идиом „повратка у прошлост” представља један од
најважнијихпоетичкихсастојакахипхопкултуре,иуаме
ричкомиунашемесејистичкомслучајуwaybackхипхопа
постаојеаконенештовишеаонданештодругачијеодпо
етичкепропозиције.Посезањезапрошлошћуизведенојеу
име„виших”интереса,уимеартикулисањасавременегене
рацијскеидеологије:„новевеселеилевемисли”уСрбији.
Итомсепослуприступилодонеклеиконтролисано,адо
неклеисасвимслободно,дабисенаконцу,укомбинацији
истраживачкетрезвеностииадреналина,успоставиоједан
нови историографски консензус, провокативна, генера
цијска „свеждерачка” генеалогија. Подређеност принципа
стварањадруштвенополитичкимзначењимаучинилаједа
хипхопкултурабудеузетауобзиртеккаоповодједногдру
гогразрачунавања.Усвојимнајрадикалнијимтренуцима,и
„теоријаизтеретане” (Д.Делић)и„историјаизтеретане”
(Г.Мусић,П.Вукчевић)показују, између осталог, знакове
афектногкултурногреваншизма,фаворизујући сасвимне
јасноздруженетурбофолкихипхопснагеуодносунане
кадашњимонополрокенролаињегове„митовеилегенде”.

Преднама, дакле,нијеникаквановалевица („дизеллеви
ца”!),нитиоктобарскареволуцијановогхипхопталаса,већ
објављивањепоследњеградскефаме.Спрамнекадашњено
воталасне„фамеобициклистима”,принципијелноовде,у
„фамиодизелашима”,немазаправоничегановог,изузевто
гаштоје„погон”другачији.Простоговорећи,тојеновопо
глављеовдашњепоткултурнеисторије,које„поштено”из
носисвиманаувидвластиту,карневалскудијагнозу:да„реп

46…који је једини спреман да објави и заступа контигентност хипхоп
изразакаоњеговокључнообележје.Несумњамодајетаквапозиција
проистеклаииздоброгобразовногтренингаиизњеговедвадесетого
дишњеизвођачке„километраже”наовдашњојхипхопсцени(DJAPE,
LouBenny,BegeFank).

47Musić,G.andVukčević,P.DieselPower:SerbianHipHopfromthePleasure
ofthePrivilegedtoMassYouthCulture,in:HiphopatEurope’sEdge:Mu-
sic,Agency,andSocialChange,eds.Miszczynski,M.andHelbig,A.(2017),
Bloomington:IndianaUniversityPress,pp.85108.
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нијемртав,алинајвећајепревара”;48даништапредочимаи
уушиманијеистинито,већнапротив–какоуједнојодсво
јихпесамакажеLouBenny(П.Вукчевић)–„свејегистро”:

И,коиувек,свејефуш–иримеибит,

Исвеуњојјелаж,башсвакистих.

Мислим,небашправалаж,неговишеоно,као49…

Идаљејеактуелнопоигравањесакултурнимстереотипима,
идаљејеактуелнопровоцирањеепохесуманутимумрежа
вањемнеспојивихозначитеља.Најновијаградскафаматако
вишеинематоликовезесасамомпрошлошћу,нисатеори
јама,нитисабилокаквомозбиљношћу:ниполитичком,ни
мисаоном.Прећебитида је „фамаодизелашима” запра
воидеални tat tooзнакиголанужностнашегвећдовољно
дугогипретумбаногвека.
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OCTOBARREVOLUTIONOFTHETHIRDWAVE

Abstract

Thepaperpresents someof themost importantmysteriesof the last
generationofhiphopperformersinSerbia.Itisagenerationmarked
by a special, anythinggoes attitude toward (sub)cultural heritage,
demonstrated at all levels of representation: sound and performance
(music, lyrics), visual (video clip aesthetics, dress code), andfinally
literary–theiranythinggoespoliticsisalsodemonstratedinessays.It
ispreciselythelastcomponent–anessay–thatperhapsdiferentiates
thelatestgenerationofhiphopartistsinSerbia,sinceitisadiscourse

thatadvocatesandpromotescertainleftwingandsocialistideas.

Key words: left-wing, trap, backpacking, (sub)cultural history, 
margin,Center
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