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ПРЕВОЂЕЊЕТЕРМИНАREAL 
ИЊЕГОВАУПОТРЕБАУ 

РЕПМУЗИЦИ
Сажетак:Примарнициљовоградајеразрешењепроблемапрево-
ђењатермина„real”изенглескогнасрпски језикуњеговојупо-
треби у хип-хоп култури.У раду је описан пут који је довео до
налажењаадекватнеречинасрпскомјезикузатермин„real”,а
то јетермин„прави”.Секундарнициљрада јеунапређењеспо-
разумевања међу припадницима хип-хоп заједнице давањем ар-
гументованепрепорукеоусловимаупотребетермина„прави”у
репмузици.Условиупотребеовогтерминадатисуизтеоријскеи
историјскеперспективе,aпонуђенаjeиаргументацијаукорист
тумачењатермина„real”/„прави”каосинонимапојма„hardcore”
уконтекстуговораорепмузици,текстовимаиуметницима.

Кључнеречи:превођење,хип-хоп,„real”,прави,реп,„hardcore”

Sohere’sthedeallikeShaquilleO’Neal

Ifyoudon’tknowwhatyouaredoing,howthehellcanyoubereal?!1 

Термин real није само камен спотицањапреводилаца који
себавепревођењемтекстоваохипхопуиафроамеричких
филмоваупоследњетридеценије,већиширехипхопза
једницеуоквирукојесевећидеонеспоразумаукомуника
цијамајављазбогвишесмисленостисамогтерминаreal,од
носнонеразјашњенихусловањеговеупотребеуразличитим
контекстима.

1 Martin,C.andElam,K.Alongwaytogo[RecordedbyGangStarr],in:Hard 
toEarn[LP](1994),London,UK:Chrysalis/EMIRecords.
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Сапроблемомпревођењафразеke ep it real–најпознатијег
принципахипхопкултуреучијојјеосновиуправотермин
real–првипутсамсенепосредносусреотокомпревођења
насрпскијезиккњигеЏефаЧенга(JefChang),Неможеда
стане,нећедастане–једнаисторијахип-хопгенерације,
итовећнасамомпочеткурада,ууводукњигекојипотпи
сујеродоначелникхипхопмузикеКулДиџејХерк(KoolDJ
Herc).2

Најзначајнијипомакуразумевању самогпринципаke ep it 
realомогућилојеоткрићедафразаstay true–јошједанпо
знатихипхоппринцип–заправоимаистисмисаокаоke ep 
it real.Поштоупотребафразеstay trueуразличитимконтек
стиманаенглескомјасноуказујенатодајењенодговара
јућипреводнасрпски„останиверан(нечему)“,посталоје
јаснодафразаke ep it realимаскривенирелационикарактер,
односнодазахтеваобјекатуодносунакојитребаостати,
тј.битиreal.Тооткрићеједодатнопоткрепиоувидуразли
читеупотребефразеke ep it realодстранеприпадникахип
хопзаједницеуСАД–увидкојијепонудиотекстКембруа
Меклиода (Kembrew McLeod) Authenticity Within Hip-Hop
andOtherCulturesThreatenedwithAssimiliation.3

Анализирајућијављањепојмаreal,фразеke ep it realисрод
нихизразауисказимаприкупљенимизхипхопмагазина,
дискусија на Интернет форумима, текстова реп песама и
званичнихобавештењазамедијеоновимрепмузичкимиз
дањима4,Меклиодјепрепознаошестразличитихупотреба
принципаke ep it real,односнотерминаreal–каоињемусу
протногтерминаfa ke–којесемењајуузависностиодкон
текстаукојемсеозначенипринципјавља:

1.Усоцијалнопсихолошкомконтексту,ke ep it realодго
варазахтевудасеостаневерансамомсеби,докјесупрот
ноодтога–оноштобибило fa ke –праћењемасовних
трендова.

2.Урасномконтексту,realје„црно”,докјеfa keзаменљи
воса„белим”.

2 DJKoolHerc.Introduction,in:Can’tStopWon’tStop:AHistoryoftheHip-
Hop Ge ne ra tion,Chang,J.(2005),NewYork,NY:St.Martin’sPress,p.XII
Српскоиздањекњиге,Неможедастане,нећедастане–једнаисторија
хипхопгенерације(RedBox,2009),преведенојеусарадњисаЗораном
Лојаницом.

3 McLeod,K.(1999)AuthenticityWithinHipHopandOtherCulturesThre
atenedwithAssimilation,Jo ur nal of Com mu ni ca tion, volume49, issue4,
Oxford,UK:OxfordUniversityPress,pp.134150.

4 Исто,стр.137.
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3. У политичкоекономском контексту, real је исто што
иun der gro und,докјекомерцијалноидентификованокао
fake.

4.Уродносексуалномконтексту,realзначи„тврдо”(му
шко,мужевно),докјеfa keоноштоје„мекано”(женско,
женскасто).

5.У контексту друштвене позиције, real одговара „ули
ци”–односнорадничкојинижојсредњојкласиуугро
женимурбанимјезгримакоја,увеликимградовимаСАД,
углавномнасељаваобојенапопулација–докfa keодгова
ра„предграђу”,односнорезиденцијалнимкрајевимакоје
махомнасељава(бела)друштвенаелита.

6.Уконтекстухипхопкултуре,realјеold school,докје
fa keоноштојеma in stre am.5

Меклиодовоистраживање је пружилоискуственупотврду
променљивостизначењафразеke ep it realузависностиод
контекста,каоипотврдуозначењскојздруженоститермина
realињемусупротногтерминаfa ke.Уједно,онојеотворило
двапитања:далитерминrealтребапревестикао„стварно”,
„реално”или„право”,идалитермин fa ke–закојивећи
наенглескосрпскихречника,каоодговарајућипревод,нуди
термин„лажно”–требасхватитикаолажноусмислунеи
стинитости,неискреностиилиунекомтрећемсмислу?

Штосетичетерминаreal,јасноједагајенемогућепреве
стиса„стварно”,јертозначидабиfa keтребалопревестиса
„нестварно”.Ниједанодречниканадајеоваквупрепоруку,
нитибитакавпревододговараоконтексту. Јер,у томслу
чају,терминrealспрамсебеимаантонимun real,анеfa ke.
Поредтога,разликаrealиfa ke–баремпремамојимиску
ствимасањиховомупотребомуенглеском–неподразумева
тзв.онтолошкуразликуизмеђуствари,односнотврђењеда
јенештостварно,анештодруго–нестварноили,чак,не
постојеће.

Термин„реално”сетакођепоказаокаонеадекватанпревод,
јерсеон,узсебиодговарајућисупротантермин„нереално”,
усрпскомјезикупојављује,пресвега,уконтекстуговорао
изводљивостинечега,доксетерминиrealиfa keуенглеском
користедаопишусвојстваствари,бића,говораитд.

Надругојстрани,методелиминацијеједонеоодређенере
зултате и у покушајима превођења термина fa ke. Наиме,
уколико би термин fa ke био схваћен као лажно у смислу
„неистинитости”,потпуноумеснобибилопитањезаштона

5 Исто,стр.139.
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енглескомјезикувећнијеупотребљенпарtrue/un true,уме
сто real/fa ke?Исти случај је и са схватањем термина fa ke
каолажногусмислу„неискрености”,поштоиутомслучају
постојиадекватнијипартерминанаенглеском–sin ce re/in-
sin ce re.Наконелиминацијеалтернативнихпревода,термин
„право”сејошвишеистакаокаоодговарајућипреводтер
минаreal,атермин„лажно”каопреводтерминаfa ke,стим
што је у случају „лажног” остао захтев за прецизирањем
смислатерминакојибибиодругачијиод„неистинитости”
и„неискрености”.

Анализирајући контексте у којима се најчешће јавља тер
минfa ke,посталојејаснодасеонпрвенственоупотребљава
каданештотребаозначитикаолажноусмислупретварања,
опонашања, копирања, издавања за нешто друго од онога
штооноочемујеречзаистајесте.Терминrealсе,ускладу
стимувидом,показаокаоознаказанештоштојеаутентич
но,изворно,аутохтоно,нештоштонијекопијанечегдругог.

Захваљујући свим наведеним увидима, а затим и увиду у
употребуовихтерминаулокалнојрепзаједници,упрево
дуЧенговекњигетерминreal јепреведенса„право”,тер
минfa keса„лажно”,докјепринципke ep it realпреведенса
„будиправи”.Ипак,саморешењејошувекненудизадово
љавајућеразумевањеупотребетермина„право”и„лажно”
нарепмузику,наримеинауметнике.Оноштоме,дакле,
првенственозанимајенаосновучегасетврдидајенешто
„прави”репидалисеупотребатермина„право”и„лажно”
нарепделаиуметникеможенекакоуредититакодасеиз
бегнучеститерминолошкинеспоразуми?

Различитисмисловиreal(односно„правог”),којеМеклиод
наводикаооткрићасвогистраживања,могубитиисигурно
јесудеорешења.Немасумњедавеликибројљудиуокви
ру хипхоп заједнице процењује реппесмеи уметнике на
основутогадалисутиуметницивернисопственимприн
ципима,далисудовољноun der gro und,„тврди”,old school,
далисеобраћају„улици”идалидоследнозаступајуњене
вредности...То,међутим,ниједовољнодабисеокончало
оворазматрање,затоштојепотребноразмотритииутеме
љеност, одрживост, јасност и применљивост различитих
принципаисхватањабивања„правим”.

Смислови„правог”којејеМеклиодоткриоусвомистражи
вањуочигледносамипосебимогупредстављати–амноги
ћепотврдитиидазаистапредстављају–изворнеспоразума
уговоруохипхопкултуриодносно,прецизније,уговоруо
музицииизвођачима.Многичлановихипхопзаједницеби,
једноставно,многерепуметникеиделаназвали„правим”,
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иако тиуметнициидела, барнапрвипоглед,нисуправи
усвакомоднаведенихзначења„правог”.Постоји,напри
мер,значајанбројуметникакојисуоствариликомерцијални
успех,алиизакојебималокоуоквирухипхопзаједнице
рекаоданисуправи.Постојидостауметникакојинисуold 
school (у било ком смислу), али које, опет, већина сматра
„правим”извођачима.Другимречима,уместодасеразма
тра јасност, утемељеност и применљивост сваког од сми
словакојеМеклиоднаводи,требалобикренутидругимпу
тем:усусретанализитрисхватањабивања„правим”,која
семеђуприпадницимарегионалнерепзаједнице–аиши
ре–најчешћејављајууговоруорепмузици,текстовимаи
уметницима6.

Правојеакојеистиннитои/илиискрено

Значајан број припадника регионалне реп заједнице ће на
питањедалинекиуметник, албумилипесмапредставља
„правиреп”,одговоритиданештојестеправирепуколико
јеоно„истинито”,односно„искрено”.Оноштопрвоупада
уочиувезисаовимсхватањемједаоно,заправо,садржи
двасхватањакојанисунужноповезана.Једноставно,нешто
може:

1)Битиистинито,анебитиискрено–могућеједане
искрено тврдимо нешто истинито, тј. да верујемо да је
нештолаж,алидатоипактврдимокаоистинуидаоно,
противнонашемуверењу,заистајестеистина.

2)Битиискрено,анебитиистинито–могућеједаве
рујемоитврдимодајенештоистина,адаонозаправото
није.

Овосхватањеје,каоисвакиодсмислова„правог”којенаво
диMcLeod,заправовредносно–акојенештоозначенокао
„право”уовомсмислу,њемујеприписанаи(висока)вред
ност,докјеоноштоје„лажно”изразитонискевредности,
иличакбезвредно.

Уоквируовогсхватањаскривенјеиједанодсуштинских
проблема тумачењарепа јошодњеговихнајранијихдана:
унутаррепзаједницесеовајпроблемјављауобликузахтева

6 Иакосеопринципуke ep it real говориучитавојхипхопзаједници–
дакленесамомеђуљубитељимаиствараоцимарепмузикевећимеђу
цртачимаграфита,затиммеђутзв.бибојс(bboys)ибигрлс(bgirls)као
иплесачимаосталихуличних/хипхопплесоваитд.–удругомделуовог
текста сеусредсређујемискључивона схватања„правог”уконтексту
говораорепмузици,римамаиуметницима,односноуоквируреп,ане
ширехипхопзаједнице.
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заутврђивањемуличногкредибилитета7 репуметникакоји
усвојимпесмаматврдедачинеопаснаинесвакидашњаде
ла.Заовајзахтевсепретпостављадасугарепуметницима,
историјски гледано,поставилиљудикојинисубилиуспе
шнирепери,алисуу„стварном”животузаистачинилиод
ређенаопаснаинесвакидашњадела.Надругојстранисеи
јавностизванрепихипхопзаједницезанимазаистинитост
реприма,нарочитоонихримаукојимасепојављујуагре
сивнииантисоцијалниставови8.

Чини се да ово тумачење „правог” – као истинитог и/или
искреног–напланукомуникацијеунутаррепзаједницедо
носивишепроблеманегоштоихрешавазатоштопретпо
стављапознавањеприватногживотарепуметника,односно
аутора рима и композиција9. У случају доследне примене
оваквогсхватањанапроценурепуметникаипесама,јасно
јеидабивећинузначајнихуметникаипесаматребалопро
гласити„лажнима”илибиим,једноставно,требалоодрећи
свакувредност.Накрајукрајева,овосхватањејенепримен
љивонарепмузику,односнонарепбитове10–бит,односно
инструменталтешкоможебити„истинит”и/или„искрен”,
апознато једасефраза„правиреп”користииуговоруо
инструменталима, пабиуспешнаинтерпретација термина
„прави”,примењеногнарепстваралаштво,требалодаочу
ваитозначење.

Правојеакојеуверљивои/иливеродостојно

Овосхватањеби,уодређеномсмислу,моглода се схвати
као ублажена верзија претходног.Многи припадници реп
заједницећеједноставнорећиданијенужноданечијериме
будуистинитеи/илиискрене,сведоксутеримеуверљивеи
док,заједносасвимдругимодликамарепуметникаокојем
јереч–физичкиизглед,бојагласа,гардероба,понашањеу

7 Наенглескомstre et credодносноstre et cre di bi lity.
8 УпоследњихнеколикогодинауСАДиширесе,чак,каодоказнима

теријалпротивоптуженихусудскимпроцесимакористеињиховереп
риме. (University of CaliforniaTelevision (Producer).Rap on Trial: Is it
a Cri me to Rhyme? [Videofile],November 15th2018, January8th 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=2fo4TIoXkNs)

9 Иаконетоликочестокаоудругимжанровимаиурепуседешавада
извођачи,каосопственоауторскодело,изводериме–чакионесаизра
зито„личном”садржином–којенисусаминаписали.Традиција„духо
писаца”(енг.ghostwri ter)урепмузици,односнопостојањеауторакоји
пишутекстовезаизвођачеодричућисесвогауторстваукористизвођа
ча,додатнокомпликујеутврђивање„правих”репримапрематумачењу
укојемсе„право”урепутумачикаоистинитои/илиискрено.

10Урегионалнојрепзаједницисезарепинструменталекористифонетски
транскрибованианглицизам„бит”(енг.be at).
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јавномживотуисл.–испостављајууједначенуидоследну
слику,нешточемусеможевероватидајезаистатошто
тврдидајесте.

Башкаопретходно,иовосхватањејевредносно:говорећи
дајенекоилинешто„право”уовомсмислу,мипроцењује
моособуињенумузику,тврдећизаправодајеона,штосе
настиче,уверљиваутомешторади.Прихватањемовогста
новиштаочигледноможемобранити вредност већегброја
репуметникаиделанегоштојетомогућеуслучајустано
виштакоје„право”поистовећујесаистинитими/илиискре
ним–другимречима,лакшејебитиуверљивнегоистинит
и/илиискрен.Надругојстрани,међутим,јасноједатума
чећинечијуличностирименаосновуовогстановиштадо
лазимоу опасност да отпишемонеког уметникаињегове
песмесамонаосновутогаштонеодговаранашојпредста
ви, односно стереотипуо томекакобинеко ко себепред-
стављанаодређениначин,требалодаизгледа,дасепона-
шаизвучи.Тојејошједанпроблемодносасхватања„пра
вог”као„истинитог/искреног”и„правог”као„уверљивог/
веродостојног”.Могућеједаодређенирепуметнициињи
хова дела заиста јесу „истинити”и/или „искрени”, алида
припадницимарепзаједниценеделујууверљиво,односно
веродостојно.

Наравно, ни ово становиштеније применљивона репби
тове јернесамоданијеудуху језикавећ је, једноставно,
тешкорећидајебит„уверљив”,анеувестијошнекеодред
нице.Можеморећидајебит„довољнореп”дабибиоуреп
песми,односнодаодговаранашојпредставирепинстру-
ментала али, каошто ћемо видети, то се да одредити ја
снијеиједноставнијеодоногаштонамомогућавасхватање
„правог”каоуверљивог,односноверодостојног.

Правојеакоје„hardcore”

Ова интерпретација „правог” у реп музици је, вероватно,
најмањепознатаи, самим тим,најмањеприхваћена у реп
заједнициодсветринаведене,алијенаводимзатоштове
рујемутодарешававећинупроблемакојипратепретход
ноописанеинтерпретације.Основнаидејаувезисаовим
схватањем„правог”јестеутврдитиштајеhard co re,односно
штајетврдојезгрорепизраза;штаје,наиме,оноштореп
музициипоетицидајеидентитетичиниихтимештојесу,а
затим,уодносунаторазумевање,одредитиштаје„право”а
шта„лажно”усвакомпојединачномслучају.

Одређењемтврдог језграрепизразавећсамсебавиораз
матрајући историјски развој овог термина у фељтону
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насловљеном„Кратакприказразвојатврдокорногрепа–од
старешколедокрајазлатногдоба(1970–1990)”,којијеобја
вљен2009.годиненаИнтернетстранициПопбокс–webма-
газинзапопуларнукултуру11.Укратко,штосетичепоетског,
текстуалногделарепа,тврдојезгрорепизраза,тј.оношто
издваја реп у односу на остале врсте популарне музике,
јестетзв.„represent”став,односнотежњарепуметника
дасекрозримепредстави–дефинишеиафирмишесвоју
личност–каоидатопредстављањебудетакводареперњи
меутврдисвојуизванредностимоћидаих,акојепотребно,
одбрани у симболичкој борби са другима који претендују
на исти статус12.Ако бисмо, дакле, „право” тумачили као
hardco re –што је, између осталог, у складу и са претход
номанализомупотребетермина„право”и„лажно”13–реп

11Vukčević,P.Nemojdagaizgubišjerjekeva,21.maj2009.,6.januar2019.,
http://www.popboks.com/article/7390;Vukčević,P.IliveitIseeit,25.maj.
2009.,6.januar2019.,http://www.popboks.com/article/7410;Vukčević,P.
Sirovo,29.maj2009.,6.januar2019.,http://www.popboks.com/article/7419

12Основнипоетскиставтокомвећегделареписторијеје,заправо,борбе
нопредстављачки (енг.battle-represent) став–одкласичногbat tle rap
стила,прекоgang sta rapиhor ro co reстиловадотзв.mafiosorapстила–с
тимдасеборбени(bat tle)елементудетаљнијемразматрањуиспоста
вљакаопрепрекаразвојупредстављањадопретпостављеногпоследњег
нивоа–„божанског”,односнонивоаапсолутности,одрешености(лат.
ab-solutio)одсвиходноса–какопоказујеПитмен(Pittman),анарочито
Бејли(Bailey)анализирајућиримезначајнихамеричкихрепераи,међу
њима,римекојејеобјавиоЗондоизсплитскегрупеДјечаци,каоири
мекојесамјаобјавиоподпсеудонимом„LouBenny“;Pittman,J.P.Y’all
NiggazBetterRecognize:HipHop’sDialecticalStruggle forRecognition,
in:HipHop&Philosophy:Rhyme 2Reason, eds.Darby,D. and Shelby,
T. (2005), Chicago andLa Salle, Illinois:OpenCourt, рp. 4153;Bailey,
J. (2014) Philosophy and HipHop: Ruminations on Postmodern Cultural
Form,NewYork,NY:PalgraveMacmillan,pp.4557.Узгред,оваквотума
чењетврдогјезграпоетскогделарепа,измеђуосталог,најнепосредније
испоставља реп израз као интегрални део хипхоп културе, пошто се
истиставпоказивања(енг.sho wing)идоказивања(енг.proving)налазиу
основиbboy/bgirlкултурекаокултуре„борбеног”плесаукојемсетежи
личнојафирмацијииостваривањунадмоћиуодносунадругеплесаче
сопственомвештиномистилом,затимукултурицртањаграфитагдета
кођепостојипотребадаселичнимстиломостварииндивидуалнадоми
нацијанаддругимцртачимаитд.

13Овотумачењеје,наиме,највишеускладусаранијенаведеноманализом
наосновукојејепрецизиранодасеупревођењутермина„право”(real)
и„лажно“(fa ke)трагазапреводомукојемсе„право”јављанеусмислу
истинитостиилиискреностивећусмислуаутентичности,изворности,
тј.каоонокојенијекопијанечегдругог,доксе„лажно”нетумачикаоне
истинитоилинеискреновећкаоонокојесеиздајезанештодруго,копи
ја,имитација,каоонокојеније„право”иакосњимделиодређенасвој
стванаосновукојихбисмогамождагрешкоммоглиидентификовати
као„право”.Својстварепизразакојаприпадајуњеговомтврдомјезгру,
у томсвојеврсномесенцијалистичкомтумачењу,управопредстављају
тоизворно,аутентичноштосеопонашауслучајевиманеhardcore,од
носно„неправог“,односно„лажног”репа.
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стихове,строфе,песмеиуметникебисмомоглидаозначи
мокао„праве”искључивонаосновуанализетекстова,од
носнонаосновутогакакосебепредстављајуусвојимри
мама,занемарујућињиховеосталебиографскеподатке.Ово
схватање,узгред,нијенужновредносно,поштотодајенеко
„прави“можемо–и,додаобих,треба–схватитикаоописну
одредницукојомсенеодређујевредностуметникаињего
вогдела.Одређивање„правости”уовомсмислуједностав
нозахтеваутврђивањетогадали јеставкојисеможеиз
двојитиизримаускладусаонимшторепчинирепом,што
репудајеидентитетуодносунадругеврстемузике–дакле,
да линеко репује саhard co re ставом, односнонаизворни
репначин.Такобисмозанеку„праву”реппесму,римуили
уметникамогли–штоје,унекуруку,издраворазумскипри
хватљиво–сасвимлегитимнорећиданамсенесвиђаи/или
данемавеликувредност,каоштоизанештоштоимапојав
не,техничкеодликерепа,алиније„право”–односноније
hard co re–можеморећидајевредно14.

На другој страни, ако посматрамо историјски развој му
зичкеподлогеуоквирурепмузике, лакоможемооткрити
штајетоштосесматратврдимјезгроммузичкогделарепа.

14Иакосецелокупнотумачењетврдогјезграреппоетикекојеизносим–
каоисвакодруго,наравно–можедовестиупитање,уприлогистом
бих,узставовеутекстовиманакојесамвећреферисао,каопоткрепље
њенавеоитодасеонопоказујекаолегитимнидеовећегдуховногкре
тања,прецизнијетзв.историјеразвојаафроамеричкемушкости.Поред
тогаштосмовећуистраживањуКембруаМеклиодавиделида је јед
наодупотреба термина realмеђуприпадницимахипхоп заједнице–
четврта, тзв. „родносексуална” – директно повезана са „мушкошћу”,
вишерадовауверљивоприказујереп,односноборбенопредстављачку
(bat tle/re pre sent)поетикукаоразвојниступањуоквируширегдуховног
стремљења,тј.уоквирутрадиције„кулпозе”(cool po se)каоспецифич
ногначинадржањадосебемеђуафроамеричкиммушкарцима.Мотиви
попутемоционалнедистанцираности,говорничкевештинеиоштроум
ности,физичкеснаге,сексуалнемоћиистилизованогоблачењаипона
шањасепојављујукаовредностиафроамеричкихмушкихархетипова
bad ma naиtric kste raјошодвременапреукидањаропствауСАД,азатим
имеђусимболимаафроамеричкемушкостиуXXвекумеђукојимасу
макроиСтегерЛи(StaggerLee)иАјсбергСлим(IcebergSlim), јунаци
Blax plo i ta ti onфилмова,ЏејмсБраун(JamesBrown),МухамедАли(Mu
hammadAli)имногидруги.Овимувидомсе,наравно,непоричедасуу
стварањухипхопкултуреирепмузикеуБронксуиЊујоркутоком‘70
–а,касније,ишире–поредафроамеричкихмушкарацаучествовалеи
Афроамериканкекаоиприпадницииприпадницедругихетничкихгру
па,већсесамотврдидасупринципи,уверењаисимболиисторијеафро
америчкемушкости, ипак, највише утицали на обликовање хипхопа;
видети:Majors,R.andBillson,J.M.(1992)Cool Po se: The Di lem mas of 
BlackManhoodinAmerica,NewYork,NY:LexingtonBooks;Coleman,K.
Power,MoneyandSex(uality):TheBlackMasculineParadigmin:LSUDoc-
to ral Dis ser ta ti ons(2005),р.337.January6th2019https://digitalcommons.
lsu.edu/gradschool_dissertations/337/).
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Наиме,одКулДиџејХерковеанализереакцијаbboyекипа
намузикуиоткрићавредноститзв.„брејкова”(енг.bre aks)
– инструменталнихдеоница којемузичкидоживљај своде
наосновни,носећигрув(енг.groove),којијесиров,односно
„чист”усмислуданемамелодијскохармонијскихразрада,
већјепотпуноодређенсамосвојомпокретачкоменергијом–
репмузикајекрозсвесвојестилскеразвојејасноодређена
управосведеношћунасировгрув.15 

Дакле,одкраја’70идискофанкматрицадоданашњихтреп
битова,јасанјетемељнипринциппристварањурепмузи
ке–независноодгруваинструментала,односнотогакакав
ритмичкиосећајствараинакакавплеснаводи,независно
одњеговог такта и темпа, независно од тога да ли је бит
направљен од семплованих деоница неке раније објавље
немузике,звуковауснимљенихинструменатаилиоделек
тронскигенерисанихзвуковасаритаммашина,синтисајзе
ра,компјутерскихпрограма,онтребадабудесведеннагрув
који„вози”,„тресе”,„удара”ислично.

И за битове би, по овом тумачењу „правог” каоhard co re,
важилосличноштоизариме,односнозапоетскопредста-
вљањерепуметника.Занекирепинструменталбисмо,да
кле,реклидаје„прави”акојеурађенпремакритеријумуко
јиделивећинарепподжанрова,односнолокалнихсценаи/
илишкола,атоједајесведеннасировгрувињеговупокре
тачку енергију, односно да немамелодијскохармонијских
разрадакојеслушаоцимастварајубилокаквеасоцијацијеи
емоције,аузтоисужавајумогућностивокалногдоприно
сарепуметника.Наравно,ниуовомслучају,каоуслучају
рима,нијенужноречовредносномодређењу.„Право”,на
име,иовдеможемоупотребитисамодаопишемомузику,
тј.дакажемодалиприпадатврдомјезгрурепизраза,онога
штоодређујерепнамузичкомизвучномплану,безтогада
тврдимодајевреднасамимтимштојеназивамо„правом”.

Коначно, не само да је тумачење „правог” као hardcore 
много прозирније и јасније од осталих наведених пошто
нам омогућава да одлучимо да ли је нешто „прави” реп
искључиво на основу онога што нам је дато у самим
нумерама, већ нам омогућава да, уколико желимо, то
урадимомногодетаљније.Овосхватањенам,наиме,пружа
могућностда,примераради,препознамодалијенеко–што
јемогућеизаистаседешава–снимио„праве”(hard co re)ри
мепреко„неправог”односно„лажног”бита,илиобрнуто;
затимколикопесамауоквируалбума(илитокомцелокупне

15Vukčević,P.Nemojdagaizgubišjerjekeva,21.maj2009.,6.januar2019.,
http://www.popboks.com/article/7390.
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каријере)некогуметникајестеупотпуности„право”ида,
наосновутога,одредимо–можда,чак,ипроцентуално–у
којојмериодређениуметникпредставља„прави”реп.

Билокакобило,верујемдаовотумачење„правог”припад
ницимарепихипхопзаједница,омогућаванајјаснију,нај
утемељенијуинајдоследнијуупотребутермина„право”на
репмузику,поезијуиуметнике.То,наравно,незначидаје
билокообавезанданаовајначинупотребљаватермин„пра
во”уговоруорепмузици,анарочитонезначидајеовим
разматрањем решено општије питање смисла одређивања
критеријума „правог” репаи самогпроцењивањада ли је
нешто„прави”реп?Оноокочегасеувекможемосложитије
да,безобзирадалијенешто„право”,постојеримеимузика
којиизазивајунашуреакцијуидаћетога,врловероватно,
битииубудуће.Дакле,безобзиранатодалијеправи,реп
ћепостојати...Илисе,ипак,неможерећидареппостојиако
нијеправи?
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TRANSLATINGTHETERMREAL
ANDITSUSEINRAPMUSIC

Abstract

The primary goal of this paper is the solution of the problem of
translatingthetermrealfromEnglishtoSerbianwhenitisusedinHip
Hopculture.Thepaperdescribestheroadmapoftheprocessoffinding
theadequatewordinSerbianfortheterm”real”–theterm”прави”.The
secondarygoalofthispaperistheimprovementofthecommunication
amongmembersoftheHipHopcommunitybyoferinganargumented
recommendationfortheuseoftheterm”real”/”прави”inRapmusic.
Theconditionsfortheusageofthistermaregivenfromboththeoretical
andhistoricalperspectives,aswellastheargumentfortheadvantages
of interpreting the term ”real”/”прави” as synonymous to the term
”hardcore”whenusedinreferencetoRapmusic,lyricsandartists.

Keywords:translation,Hip-Hop,real,”прави”,Rap,hardcore
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