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БУНТУУЛИЦИГАВРИЛА
ПРИНЦИПАУБЕОГРАДУ

Са же так:Урадусепреиспитује(анти)хегемоносткаострате-
шка неопходност савремених култура отпора, насталих у ком-
плексним условима глобализације и њених последица, са посеб-
нимосвртомнастратегијесавременекултуреотпорауСрбији.
УпоредноманализомсеурадусуочавајуграфитГаврилоПринцип
(2013)анонимногуметника/уметничкегрупе„Бунт”уулициГа-
врилаПринципауБеоградуиспотзапесму„Бунт”(2007)групе
DisciplinAKitchmeвезанзапоследњубомбонџијскурадњууБео-
градусаадресомуулициГаврилаПринципа12-14.Иакоидеолошки
сасвимдругачијеартикулисан, контроверзнистатус југословен-
скогкултурног,политичкогиисторијскогнаслеђауовадваслуча-
јакултуреотпорауСрбијипостајеузрокомњиховогполивалент-
ногсубверзивногдејства.УлицаГаврилаПринципа(раз)открива
такосавременусрпскукултуруотпоракаочвориштеидеолошки
икултуролошкисупротстављенихдискурсакојесемеђусобнопри-
зивајуиоспоравају,производећионустратешкипрекопотребну
„буку”неопходнуупроцесуометањаипрекодирањахегемонихко-
довадруштва.

Кључ не ре чи: улицаГаврилаПринципауБеограду,„Бунт”,Di-
sciplinAKitschme,култураотпора,инфраполитика,југословенско
наслеђе,(анти)хегемоност

Геополитичкиувод1

УлицаГаврилаПринципауБеоградудугачкајесамо750ме
тара.ОнајенекаврстаприроднеграницеСавамалекојараз
двајаовубеоградскучетврт,познатупосвојојспецифичној

1 РадјенастаоуоквирураданапројектуКултуролошкекњижевнетео-
ријеисрпскакњижевнакритикаИнститутазакњижевностиуметност
уБеограду(бр.178013)којифинансираМинистарствозапросвету,нау
куитехнолошкиразвојРепубликеСрбије.
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историји,одпадинакојесеодСавамалепењукацентрал
нимзонамаБеограда,ТеразијамаиКнезМихаиловојулици.

Илустрацијабр.1;Извор:https://www.google.com/maps/search/ulic
a+gavrila+principa+beograd+mapa/@44.8093204,20.4495111,15z?hl

=srПриступљено:1.06.2019.
Накраткомпотезуовеулицекореспондираукакофономди
јалогу читаво обиље културолошких и социолошких про
тивуречностикојесурезултатсукобастарихтрадицијабе
оградскеурбаностисановимнеолибералнимпраксамафор
мирањаурбаногпејзажа.УУлициГаврилаПринципа још
опстајустареинискекућесаунутрашњимдвориштима,из
најстаријих урбаних периода Београда, које су заклоњене
одпогледастовариштимаимагациниманекадашњеСФРЈ,
с једне,иуниформнимглобалнимархитенктонскимобјек
тимакојиничукаорезултатубрзане транзиционе градње,
садругестране.ДијагоналноодМанаковекуће,заштићеног
споменикакултуре,стојираскошнакућасаграђенапреДру
гогсветскогратаукојојјесниманапопуларнаСФРЈсерија
„Отписани”.ПоредпоследњебомбонџијскерадњеуБеогра
ду(1936),уновоотворенимпродавницаманудесезанатски
производииздравадомаћахранакојабитребалодапостане
брендизаштитнизнакСрбијекаотуристичкеземљеууспо
ну.УУлициГаврилаПринципаналазисе,уовомтренутку,и
државнаканцеларијаРепубликеСрбијезапомоћмигранти
маизСирије,ИракаиАвганистана,атикдоњеjeседиште
контроверзног друштва за заштиту животиња Левијатан
(у истим оним просторијама у којим је донедавно своје
седиште имала озлоглашена Српска десница). Занимљиве
малегалеријеиноћниклубовиукојимасеокупљајумлади
београдскихипстериделеулицусаПицинимпарком,како
сепопуларнозовепарккодЕкономскогфакултетаУнивер
зитетауБеограду,традиционалнопознатпосвимвидови
мауличнепроституције.УлицаГаврилаПринципаје,поред
свеганабројаног,изначајнаграфитизонаБеограда,попут
целеСавамале која представља великиизазов за графите
ре који истовремено коментаришу и провоцирају град у
његовојнепрестанојпромени.
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Нијечудноштосебашуовојбеоградскојулицијавносме
стио бунт, та кључна реч културе отпора у свим њеним
модусимаапонајпреуњенојантиглобализацијскојборбиза
очувањеистварањеаутентичнихлокалнихвредности.Али
бунтјеречпроменљивогидисперзивногзначења.Интере
сујенасштазаправопредстављаиозначавабунтуУлици
ГаврилаПринципанапочетку21.века?Којекултуреотпо
раонпредставља,закаквесепроменезалаже,ималијасну
стратегијуипрограмилисеисцрпљујеусвојојсамосврхо
витости,штојестечестаодликабунтакаосупкултурногфе
номена?Изабранасудвапримеранакoјимаанализирамона
којесвеначинебунтуУлициГаврилаПринципасубверзира
хегемонедруштвенекодове,отварајућинове,алтернативне
имагинативне просторе у српској култури и друштву да
нас.Тадвапримера,обалоциранауметничкиистратешки
уСавамали,међусобносусупротстављена,иидеолошкии
генерацијски.ГрафитГаврилоПринцип (2013)дело јекоје
припадановојграфитисцениБеоградаитоономњеномде
лу који се прећутно везује за појачану активност попули
стичкихдесничарскихорганизацијаигрупа.Спотзапесму
„Бунт“ (2007) групеDisciplinAKitchmeпројекат је аутора
којисловизалегендуновоталаснесцененекадашњеСФРЈ
итоњенељуте,доследнеалтернативеиавангарде.Kojaје–
подутицајемграфитиистрипсценеизмеђуосталог–међу
првимасебидаохуморниауторскипсеудонимЗеленизуби
укључиографитиестетикууреализацијусвојихпројеката.
Измеђуовадвапримеразјапигенерацијскијазкојигута,иу
комекаоданестаје,какоСФРЈтакоиратовикојисудовели
доњенограспада.

Обаизабранапримераобнављају,међутим,свакинасвојна
чин,сећањенанесталуземљукојеуњима–изазивабунт.
Овајрадпокушавадаутврдиоткудатајбунтизвиреикуда
води,тенакојиначинкореспондирасастратегијамасавре
менихкултураотпора.Усвомтексту„Карневалновца”Ма
рикдеГеде(MariekedeGoede)истичедајезаразумевање
хетерогеногпољасавременекултуреотпоранеопходнопри
хватањењеговесуштинскеантихомогености,конститутив
ног опирања подвођењупод један доминантни политички
програмиобразац:

Тврдим да разумевање отпора, у смислу кохерентног
програма, подразумева ограничену дефиницију савре-
мених политичких могућности неслагања. Дефинишући
и разграничавајући не само нове глобалне покрете, већ
и њихове циљеве и идеале, неки аутори теже да сва-
ки глас неслагања ставе у контекстњегове шире гло-
балнесврхе,причемудевалвирајуоне,честосложенеи
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контрадикторне,стратегијесуочавањакојесенемогу
видети као допринос овој јединственој сврси.(...) Овде,
користећи се постојећим критикама глобалног цивил-
ногдруштва,намеравамдапонудимчитањевишестру-
кихмогућностиполитика неслагања у ерифинансијске
глобализације,неслагањакојанетеженужностварању
новогсветскогпоретка,аликојазаистатрансформишу
људскаискуствасвакодневице...2

Гедетакођеистичедасукарневалисмехважнииаконапр
випогледбезначајниоблицикултуреотпорајер„смех(...)
изгледакаовишенегобеспомоћангестпредлицемфинан
сијскемоћиалиимапотенцијалдадоведеупитањераци
оналност те моћи и разоткрије њену непредвидљивост”.3
Билобидобро,услучајевимакојећемоовдеанализирати,
речсмехзаменитиречјубунт.Попутсмеха,бунтпредли
цемглобалнемоћи (увекпрвофинансијске)честоизгледа
каоузалуднигестнемоћи,тимпреуколиконемареволуци
онарнипредзнакинетежинужноорганизованојпромени
светскогпоретка.

Бунт, заиста,нијеувек свестандалекосежностисвоје суб
верзивне моћи нити је увек усмерен ка подизању и орга
низовању „светских револуција” како се то често одњега
неоправданоочекујеизахтева.Бунтнијеувексистемскои
систематскореволуционарномишљењеи–што је јошва
жније – није увек нужно и искључиво класно освешћено
илипрогресивно,чакикадасуњеговикоренидубококла
сни,какотоистичуЏејмсХ.МителманиКристинБ.Н.Чин
(JamesH.Mittelman,ChristineB.N.Chin):„Фрагментација
социјалногидентитета(...)којајекарактеристичнапоисто
временимприпадностимаразличитимгрупамауказуједаје
могуће,аконеивероватно,даобесправљениуодређеним
питањимабудепрогресиванаудругимреакционарануисто
време.”4Гестовибунтаимају,тако,изузетанзначајзакулту
руотпорабудућидапроистичуизфрагментарне,хетерогене
свакодневицекојој сеобраћајуна врлонепосреданначин,
усвојој–какотонекимаизгледа–политичкинаивнојте
жњидајепромене.Јер,непосреднаенергијабунтауспоста
вљадиректнуинепосреднукомуникацијучакисаидеоло
шкимнеистомишљеницима,мобилишућинатајначинврло

2 DeGoede,M.Carnivalofmoney:politicsofdissentinanearaofglobalizing
finance, in:GlobalResistanceReader, ed.Amoore,L. (2005),NewYork:
Routledge,pp.379380.Преводцитатаауторкин.

3 Исто.
4 Mittelman,H. J. andChin,B.N.C.Conceptualizing resistance to globa

lization, in:GlobalResistanceReader, ed.Amoore,L. (2005),NewYork:
Routledge,p.19.Преводцитатаауторкин.
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широкспектарграђана.Далекосежнестратегијебунтазато
сумногонеухватљивијенегоштосеточининапрвипоглед
инипоштосенебисмелезанемарити.Текдобартумачза
гонеткекојупредгледаоцапостављабунтовнапоза–обич
ноувидукомплекснекултуролошкеметафоре–указујена
акумулативно, мобилизацијско и отуда често турбулентно
деловањеоногаштосеолакоисаниподаштавањемсматра
самобунтом.

Истинскаидобропостављенабунтовнапозаимамогућност
свогредефинисањаисамообликовања,могућностчудесних
трансформација које јој помажуда саму себе увекизнова
обновикаопровокацију,чимесеживимодржаваидруштве
ни дијалог покренут поводом бунтовног геста.Трајање и
последице тогдијалоганепредвидљиви суинеочекивани,
невидљивосеодражавајућинапроменунашесвакодневице,
каоинашегмишљењаиразумевањакакоглобалногсвета
укомеживимотакоисудбинелокалнихзаједницауњему.
ЧининамседасеуслучајубунтауСавамалирадиуправоо
једномтаквомдијалогу.

Илустрацијабр.2;Извор:АЂорђевић(фотографија)Бунт/
ГаврилоПринцип;https://beogradskigrafiti.com/galerija/buntgavrila

principa/Приступљено:1.06.2019.
ГрафитГаврилоПринцип/БУНТ

Настанакиауторство:ГрафитсаликомГаврилаПринци
паосвануојеуУлициГаврилаПринципанегдеулето2013.
године, отприлике годину дана уочи увелико најављиване
прославестогодишњицепочеткаПрвогсветскограта.5

Графитсепојавиоу јекурасправеотомекакобитребало
обележититустогодишњицу.Уфокусутерасправебилаје
управо фигура Гаврила Принципа, некадашњег активног

5 Đorđević,A. (fotografija)Bunt / GavriloPrincip, https://beogradskigrafiti.
com/galerija/buntgavrilaprincipa/2019./1.06.2019.
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члана пројугословенске групе „Млада Босна”, те ослобо
дилачкоиеманципаторсконаслеђеПринциповеполитичке
активности(атимеисамогјугословенства).Питањедалије
ГаврилоПринциптерористаилихеројпостављенојеуери
глобалногмедијскогратапротивтероризмакаорадикалног
обликаполитичкогнасиља–хијелогрифскиииконичкизнак
тогратајеобележендатумомнападанаТрговинскицентар
уЊујорку (9/11).Уоваквомконтекстуодговорнапитање
ополитичкомстатусуПринциповефигурезахтевалојера
дикалнопревредновањеоногаштосеупостјугословенском
регионутрадиционалносматралоделомјугословенске(али
исрпске)културеотпора.Билојејаснодасеучитавомпост
југословенскомрегионупрећутнопостављапитањекакоће
се,послератовакојисувођенидеведесетихгодинадваде
стогвекааукојимајејугословенскаидејадоживелапораз,
одредитипремаидејиоослободилачкомиеманципаторском
наслеђуПринциповеполитичкеактивности.6

ГрафитГаврилоПринципбиоје,тако,саједнестранеинспи
рисанприпремама заобележавањестогодишњицепочетка
Великогратаучијој јеинтерпретацијиГаврилоПринцип,
традиционално, имао улогу хероја имученика. Графит је,
међутим,удобројмерибиообликованпотребомдасеиска
женеслагањеибунттепружиотпорглобалистичким,нео
империјалнимиревизионистичкимзахтевимакојисусети
цалиисторијскеулогеизначајафигуреГаврилаПринципа.
Питањеје,само,далијетајбунтартикулисануимеодбране
искључивосрпскеилиијугословенскетрадицијеотпора?

Ово питање као да поставља једно друго, немогуће пита
ње – питање о идентитетскимпозицијама аутора односно
ауторскегрупекојистоји„иза”графита,потписујућисекао
БУНТ.Графити,наиме,несумњивоприпадајуонимоблици
макултуреотпоракојеЏејмсСи.Скот(JamesC.Scott)нази
ваинфраполитикомакојисеодликујупроизводњомотпора
усвакодневномживоту,надневној(илиноћној!)бази,ако
јисувезанизадуготрајноистрпљиворазвијањескривених
транскрипатабесаибунтаобесправљених,каоизанаста
нак побуњеничких субкултура које, често у тајности, ме
њајукодовехегемонихдискурсаикултурнихкодовакори
стећисенаизгледнеагресивнимаипакопструктивнимтак
тикамапопутизругивањаисмеха,оговарањаиподметања,

6 Ујавнојдебатикојасеводилаумедијимасамчинатентата,којијебио
поводзаизбијањератногсукоба,алииуводустварањепрвеЈугосла
вије, често јепроглашаван запуконасиљетј. убиство, а самГаврило
Принципзатерористу,теострашћеногинасвеспремногсрпскогнаци
оналисту.
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интервенисањаупросторприватнесвојинеисл.7Идентитет
графитиуметникауглавномјенепознат,апоетикаграфити
уметностиподразумевакоришћењепсеудонимаикаракте
ристичнихпотписакаонекуврстузаштите:онаникаконије
самостварграфитиестетикевећдобросмишљенепревен
тивеодзаконскихсанкцијаисудскихсведочења.Објашња
вајућитактикеделовањаинфраполитике,Скотистичедаје
домен деловања инфраполитичких акција домен маскира
ног,скривеноготпоракојифункционишекаоћутљивипарт
нергласних,јавнихиотворенихформиполитичкоготпора
илиделовања.Утомсмислусвакигестинфраполитичког–
асамимтимиграфитерског–радајесте„студиозноосми
шљентакодаостанеанониманилидапорекнесвојусоп
ственусврху”паускладусатимтребаиматинауму,када
јеречографитима,дастваринисуувеконаквекаквимсе
чине.8

Скотистиче да дешифровањеинфраполитичких гестоваи
чиноваотпоранијенималолако.Извеснојезато,безобзира
надетаљност анализе која следи, даћемоостатибезпоу
зданогодговораоидентитетуауторатј.идентитетучлано
ваауторскегрупекојасепотписујепотписомбунт.Штури
подацикојисеоауторскојгрупикојастојиизаграфитаГа-
врилоПринципмогунаћинеоткривајумногоонационал
нојиидеолошкојприпадностичлановагрупе.НасајтуMu-
rali Beograda9 – који представља интезивни fun форум на
комеседискутујеобеоградскиммуралима–могусенаћи
подацида јеБУНТауторска групакаоифотографије још
неколицинемуралакојисупотписаникараткеристичнови
зуелно обликованим потписом БУНТ у коме је последње
слово, „Т” истовремено и знак узвичника. Ти се мурали,
међутим,посвојимвизуелнимособеностимабитноразли
кујуод графитаГаврилоПринцип, каоштосеразликујуи
међусобно.Чиниседасуихуразличитимприликамара
дили различити – не подједнако даровити – чланови гру
пе.10Иакомахомуживајупоштовањеучесникадискусијена

7 ScottC.J.Theinfrapoliticsofsubordinategroups,in:GlobalResistanceRe-
ader,ed.Amoore,L.(2005)NewYork:Routledge,pp.7172.Преводцита
таауторкин.

8 Исто.
9 MuraliBeograda,http://beobuild.rs/forum/viewtopic.ph

p?f=3&t=3020&start=25jul2013/1.06.2019.
10Тематски,свимуралимахомпредстављајупортретезначајнихличности

из,пресвега,српскеисторије(попутНиколеТеслеилиДесанкеМакси
мовић,мадасенаједномодмураланалазииглумацПетарБожовић).
Портретисупонекадкомбинованисакарактеристичнимнатписимаро
дољубивогсадржаја,којимасеистичуоданостнацијииотаџбини.Нат
писнамуралусапортретомНиколеТесле„ДокјеструјуизумеваоТе
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поменутомпорталу,овиграфитиистовременобивајупове
занииса„навијачким”графитимаигрупама,итоунегатив
номидеолошкомиетичкомконтекстукојиупућујенаактив
ностпопулистичкихдесничарскихорганизацијауСрбији.
ТобимоглоупутитиназакључакдаграфитГаврилоПрин-
цип(настаомождапонаруџби?)везујеПринциповуфигуру
превасходнозанационалнуборбусрпскогнародазасамоо
чувањеинационалноослобођење,измештајући јеизкон
текстајугословенскетрадицијеотпоракојабивапотиснута
удругиплан,усенкуизкојепроговарасамопосредно.

Сам графитГаврилоПринцип визуелно се, пак, разликује
одвећинемуралаиграфитаприписанихилипотписаниход
странеБунта.ОниманајвишевизуелнихсличностисаПор-
третом,графитомкојисеналазинаВрачару,ачијасефото
графијаможенаћинасајтуBeogradskigraffi tiкојиауторство
приписујеБунту.11ИПортретиГаврилоПринциподлику
јусеистимдраматичноцрнобелимграфичкимрешењима
као и каратеристичномцрвеном линијом којамушкипор
третодвајаодпозадинеграфита.Контрастнацрвеналинија
ствара, и у случају графитаГаврилоПринцип и у случају
Портрета,утисаксабласнесенкеидвострукесилуете.Оба
рада имају у фокусу мушки лик са болном неоуротично
меланхоличном фацијалном експресијом, представљајући
стилскисроднувизуелнупровокацијукојасеиздвајасвојим
специфичним, нетипичним и потресним представљањем
балканскогисрпскогмаскулинитета.

Овуболну, рањивумаскулинупозицијуу случају графита
ГаврилоПринципдодатнонаглашаваекспресионистичко(а
не„тврдо”хиперреалистичкокаоуслучајуПортрета)кон
трастирање црнобелих површина које функционишу као
мрље(очинапример)чимесествараспецифична,већпоме
нута,неуротичномеланхоличнаатмосферакојомовај гра
фит,урађеннадерутнојповршинистарезградечијафасада
пропада, провоцира пролазника. ГрафитГаврилоПринцип
збуњујесвојимодбијањемдамеморализујеПринципачине
ћиактуелнимиживим–измеђуосталог–инаслеђењего
вогочаја.Овајдекадентниприказ„српскогхероја”опречан
јестереотипнимвизуелнимпредставамамушкарцаратника

сла/Америкајесисалавесла”једанјеодпримераневештогпатриотског
стихотворстваБунта.Уличнаправдаузвратилајеудараципрекречила
другидеоовогдвостихакојиједанаспотпунонечитљив.Исподпортре
таДесанкеМаксимовићисписано јекрупним,скоронасилнимаопет
невештимсловима„Отаџбино,тусам!”остављајућивезуизмеђусамог
портретаиовогоданогстихпокличанејасном.

11Đorđević,A.(fotografija)BUNT/Portrethttps://beogradskigrafiti.com/gale
rija/portretvracar/2019./1.06.2019.
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каопредставника хегемоногмаскулинитета у српској кул
тури.Ликхеројакојисепреображаваумученика (штоби
биодеоВидовданскогмита као једногод конститутивних
митовасрпскекултуре)уобичајенијеначинпредстављања
ГаврилаПринципауконтекстусрпскенационалнеборбеза
ослобођење.Алиу контексту савременог урбаногпејзажа
графит Гаврило Принцип разоткрива овог младог видов
данскогхероја–супротнопопулистичкомдухунационалне
кохезијеиколективизма–каопредставникаизразитогиу
српскојкултуритакореткогиндивидуализма,који,иакото
утренутнојрасподелиглобалнемоћиизгледанемогуће,не
одустајеодсвогбунтаивередаћесеправеднаосветаобес
прављенихзаистадогодити.Уовојромантичарскојбунтов
нојвери,каоиупозикојуПринципзаузиманаграфиту,има
нечег суштински дендијевског, толико артифицијелног да
кородиранационалниВидовданскимитињеговепремисе.12

Анализа стилских специфичностиГаврилаПринципа ука
зуједа јеу групиБунт вероватнобиловишефракцијаод
којихсунеке,визуелнодаровитијеиписменије,билескло
недаистакну анархистичку традицијуПринциповог чина
као и дизајнерску традицију анархизма која се одликује
високо стилизованом графичношћу те вештином визуелне
монтаже.Изборсамотрибоје–црна,црвенаибела–ко
једоминирајуграфитомлакосеповезујесаанархистичком
традицијомпобунеињенимувекефектнимдизајном.13На
ту традицију указује и вештина употребе и комбиновања
фонтова, каоињихово вешто колажирање, те поигравање
жанровима имонтажним ефектима приликом исписивања
Принциповихстихова,с једне,иначинаупотребепотписа
бунтасдругестране.Потписбунтстављенјеустриповски
облачићипретваренуречкојуизговарасамГаврилоПрин
ципчимепотписдобијавишеструкуфункцију:истовремено
јеиипозивнаакцијуисвојеврснилогобрендаБУНТкоји
асоциранаозбиљноучешће графити сценеунеолиберал
ном тржишту уметнинама.Ова „стрип” интервенција има
још једну битну поетичку и жанровску последицу: њоме

12ОтудауграфитуГаврилоПринцип,можданасталомуоквируоногде
ла графити сценекоја је удослуху санавијачким групама, десничар
скиморганизацијамаикриминогенимградскимструктурама,иманечег
збуњујућег,противуречног,нечегаштоприпаданекојврстиготикиемо
културекојасе–иакоисамаинспирисанасмрћу–својимсензибилите
томсуштинскисупротстављаономпопулистичкомосликавању,реали
стичкиихипереалистичкиприказаних,мртвиххеројасрпскеисторијеи
београдскогасфалтаподорћолскиминовобеоградскимфасадама.

13Изборцрноцрвенобелебојемогаобиупутитиинаикнографијуфуд
балског клуба Црвена Звезда и потврдити потенцијалну везу групе
БУНТ са навијачким групама као и са десничарским анархистичким
организацијама.
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се Гаврило Принцип из меланхоличног револуционарног
херојатрансформишеуактивногстрипјунака,чимеграфит
ГаврилоПринципизненададобијахуморнуиаутоироничну
димензију.

Крхкост, алиивиталностсвакекултуреотпорауњеној је
способности узмицања и поновног обнављања. Када је о
инфраполитичким културама отпора реч оне збуњују сво
јомтајновитошћу,својимскривенимделовањем–каошто
је увек скривено деловање сваког поетски богатог језика.
Радпоезијејенајсубверзивнијирадкојиизмичеконачности
било каквефункционализације: графитГаврилоПринцип,
инкорпорацијомПринциповихстихова,алиицелокупном
својом структуром асимилује управо песничке тактике и
стратегије отпора. Бунтовна комплексност графитаГаври-
лоПринципкрије се тако уњеговомунутрашњемконтра
пуктуалномритму,унепрекиднојпроменивизуелнихпер
спектива, становиштаижанрова, укојој се активираигра
наизменичног укључивања и искључивања различитих
историјскихтрадицијасакојимаселикГаврилаПринципа
стереотипно поистовећује из рецепцијског фокуса посма
трачатумачаграфита.Питањејеукојојјемеријугословен
скатрадицијаотпораукљученауовусуптилнурецепцијску
игру?Гдесу,утомсличају,линијеодбранеинеслагањаса
хегемоним друштвеним кодовима које овај графит чине
истинскимпримеромсавременекултуреотпорауСрбији?
Или,другимречима,којесумогућностичитањаскривеног
транскриптабунтакојинамнудиграфитГаврилоПринцип?

Рецепцијаилинијеодбране:Текст графитаГаврилоПрин-
ципније,дакле,ниједноставанидиректанниједнозначан,
каониреакцијекојејеизазвао.Честасврхаграфитауправо
је„дасеједнапорукапренесеонимакојисувећупућениу
ствар, а друга аутсајдеримаи властима.Акобисмоимали
приступ скривеним транскриптима (...) или непромишље
нимизјавама(...),задатактумачењабиобилакши.Алибез
тихкомпаративнихтекстоваобавезнисмодатражимони
мало невина значења користећи само наше културно зна
ње–наначиннакојибитоурадионекиискусницензор!”14
Отудајеинтерпретацијаграфита,иуслучајуоригиналног
графитаиуслучајуинтервенцијанањему,ствардетекције
комплекснетраговаонихкултуролошкихборбиуаренипо
пуларнекултуре,накојуупозораваСтјуартХол(StuartHall),
истичући да „културна борба избија у свом најоштријем

14Scott,C.J.,The infrapoliticsofsubordinategroups, in:GlobalResistance
Reader,ed.Amoore,L.NewYork:Routledge,p.67.Преводцитатааутор
кин.
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видууправоутачкиукојојсеразличите,супротстављене
традицијесрећу,међусобнопресецају”.15

Уколико је било упућених у ствар и у скривену историју
настанка графитаГаврилоПринцип, онисутосвакакопо
казали.Натоуказујуичести„напади”наовајграфит.Ин
директни,шифровани,ониподразумевају уличнуборбуза
социјалнуправдуиисторијскуистинуукојој чланови за
раћенихбандинеоткривајусвојидентитетвећ једнидру
гимашаљујаснеидеолошкепоруке.Свинападиуказујуда
судругесупкултурнегрупереаговаленаоноштобисемо
глопрепознатикаонационалистичкодесничарскапозадина
графита.Једнаодзанимљивијихвизуелнихинтервенцијаје
онаукојојјеграфитпрецртанзеленимспрејомкојимјепре
коПринциповог портрета исцтртан велики лист канабиса
докјепрекоречитјпотписабунтисписанотхц.16Упитању
судрогекојесесматрају„лаким”,доступнимијефтинимна
тржиштунаркотикаикојесеуобичајенокористеубеоград
скомклабингу.Моглобисесматратидајеоваинтервенција
биланекаврстапацифистичкереакцијенаповишенетензи
јевезанезадискусијеокоПринциповогполитичкогнаслеђа
и статуса, чија је порука, укратко, гласила: „Искулирај!”17
Чињеница да су при тој интервенцији, пак, лику Гаврила
Принципа симболично, као лику Симониде у манастиру
Грачаница,„ископане”очипоказуједаниоваинтервенција
нијебилалишенареференцинанационалнусрпскуистори
јуисудбину.Послеовеинтервенцијеуследилојепрскање
графитацрвенимспрејомпрековећпостојеће„канабисин
тервенције” које је појачавало утисак офигуриПринципа
каофигуринасиљаисмрти.18

Принциповистихови„HашећесјенеходатипоБечу/лутати
подвору/плашити господу”на левој страни графита, ни

15Hal,S.Beleškeodekonstruisanju„popularnog”,u:Studijekulture,priredila
Đorđević,J.(2008)Beograd:Službeniglasnik,str.326.

16Видетифотографију графитаГаврилоПринципуоквирутекста:Bea
sleyMurray, B.Gavrilo Princip’s Legacy Still Contested; https://iwpr.net/
globalvoices/gavriloprincipslegacystillcontested 26. 06. 2014. / 1. 06.
2019.

17Референтнисистемпопуларнекултуреиуличнеуметности јебогати
разноврстан:асоцијацијенасмогуупутитиинахипхопгрупуТХЦела
ФамилијаизБеограда(чијисеназивмењаоодпрвобитногназиваТХЦ
ЛаФамилијадотренутногТХЦФ)шточини„читање”интервенцијејош
сложенијим.Овавезапотврђујепознату,поетичкииидеолошкиважну
везуизмеђу(несамобеоградске)графитисценеирепсупкултуреали
сењом, између осталог и због ограничене дужине рада, овде нећемо
подробнијебавити.

18Ulica Gavrila Principa, Beograd https://www.youtube.com/
watch?v=BU8vMdubHb404.08.2015/1.06.2019.
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сумеђутим,убројним„нападима”биливидноилизначајно
оштећени.Мождасерадисамоослучајности?Илибеоград
скауличнакултураотпора,упркосжестокимунутрашњим
обрачунима,каоданиједовелаупитањеодлучујућуиод
лучнулинијуодбранеобесправљених–онулинијунакојој
сенационалнаборбапрепознајеикаокласнаборба,уједи
њујућисесањом.Каодајеизаонеупућенеионенеупуће
не,изаинсајдереграфитисцене(билодасерадионаручи
оцимаилиизвођачимарадова)иаутсајдереувидуградских
пролазника,биловажнодасесачувасвестонеопходности
узвраћањаударца,оресентиманукласнопониженихина
страдалих,оних закоје сечинида су,посебноиз транзи
цијске перспективе постјугословенског региона, изгубили
својуисторијскуиполитичкубитку.

ЧиниседајескривенитранскриптграфитаГаврилоПрин-
цип сажет управо у Принциповим класно и колонијално
освешћенимстиховимакојиподсећајунаПринциповубор
букаонаглобалнукласнуианантиколонијалнуборбукоју
битребалонаставити.Императивуспостављањасоцијалне
иисторијскеправдекојиПринциповистиховииспоставља
ју савремености са оне стране гроба, подсећа београдске
пролазнике–попутсабласногеха–дасунештозаборавили,
данештонисуурадиликадајеикакобитребало.Потребаза
социјалномиисторијскомправдом,утренуткукадаупост
југословенскомрегионувладајућенационалнеелитедржа
ва у транзицији врше економски геноцид над сопственим
народима,(по)осталајеразлогомзаједничког(антиглоба
лизацијског) бунта уУлициГаврилаПринципа.Овај бунт
јеструктуиранмрежноиантихегемоно:онјерезултатброј
них,међусобнооспоравајућихалиипризивајућихгласова
отпора.Тајбунтпоказуједанекаданијемогуће,апонекад
можебитиипогубно,доношењезаједничкогијединственог
програмакојибиујединиоразличитеиразноврснекултуре
отпоракоје,сваканасвојначин,отварајудругачијефронто
ве борбе са хегемоним глобализацијскимдискурсом.Није
увекмогућеаниупутно–напрограмскиитеоретскидо
следанначин–ујединитипобуњенегласовекојичинежи
во ткиволокалне заједнице јер се заједницаувекодупире
пореткуисвесноинесвесно–увекцелимсвојим„телом”
исвимњеговимрасположивим,органскиповезанимресур
сима.Телесностотпоразаједницеупућујенасинателесну
природубунтакојиимасмислатеккадагачујемокаоузвик
који овај графит ретроактивно повезује са песмом „Бунт”
групеDisciplinAKitchmeиз2007.године.
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Зеленизубипоследња
бомбонџијскарадњауБеограду

Кадакажешмузика,наштатачномислиш,рецими?(2007)
јепрвиалбумкојијеКоја,aliasЗеленизуб,снимиопосвом
повраткууСрбијуизкојејеотишаотокомдеведесетихгоди
надвадесетогвека,збоготвореногнеслагањасаратомкоји
севодионапросторимаЈугославијеикојиједовеодоњеног
распада.Тоје,послепунихшеснаестгодина,иалбума„Но
ваизненађења за нова покољења” (1991), биопрви албум
Дисциплинекичменасрпскомјезику.

Којинамузикасеувекповезиваласаекспериментомиаван
гардним,некомерцијалнимприступимамузици,атекстови
каоидизајнКојинихалбумаипројекатасастрипиграфити
сценом,њеномсведеношћуисажетошћукаоиконтрасти
макојимасеподцртавалаједнаврстаинфантилности,нека
врстадечијегзбуњеногпогледанахаоссвета.Критикеал
бума„Кадакажешмузиканаштатачномислиш,рецими?”
(2007)указујунатодајеКојауспоставионекуврстуства
ралачкогконтинуитета,неодступајућиодсвојихпрепозна
тљивих уметничких стратегија развијених током славних
дана ексјугословенске roc and roll сцене: „(...) албум није
никакаводмакодоногаштосеодKitchmeимоглоочеки
вати.КрозсамуструктурукомпозицијеКоја јеовималбу
момпрелистао цијели период рада (…) тако да је и даље
остао прибрани ексцентрик...” пишеhorviу свом приказу
албума.19 Дисциплинирани Хаџо дели овај став указујући
афирмативнонатодајеDisciplinAKitschmeутренуткуоб
јављивањаалбумаКадакажешмузика,наштатачноми-
слиш,рецими?,уметничкигледанотамогдејебилаи1991.
године,задржавшисвоју„минималистичкупоетику,устилу
уличнихграфита,вишеизвикиванунегопјевану,попутбор
бенихпокличакојимаКојанајављујератсвемуштомусме
тауданашњемдруштву,билосрбијанскомилиглобалном,
јерданассмосвиједновеликосело.”20

Запесму„Бунт”урађенјеспоткојиједеломснимљенис
подЖелезничког моста у Савамали а делом у последњој
бомбонџијској радњи у Београду, са адресом у Гаврила

19Horvi.Disciplin a kitschme:Kada kažešmuzika, na šta tačnomisliš, reci
mi?(PGPRTS,2007),http://www.terapija.net/mjuzik.asp?ID=379123.11.
2007/1.06.2019.

20DiscipliniraniHadžo.DisciplinAKitschme,Kadakažešmuzika,naštatač-
nomisliš,recimi?(PGPRTS2007.);http://groupie.hr/disciplinakitschme
kadakazesmuzikanastatacnomislisrecimipgprts2007/sadrzaj/1114
25.srpanj2007./1.06.2019.
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Принципа12.21ДеоисподЖелезничкогмоста–накомесе
видеграфити–снимљенјеуцрнобелојтехницидокједру
гидео спота, који сепонекад техникомподељеног екрана
појављујеупоредосапрвим,убојиприказујепроцесруч
ногправљењачувенихмлечнихкарамелаишаренихлиза
лицаизбомбонџијскерадње„Босиљчић”.Текстпесмеима
четиристиха,којасеритмичноиупорнопонављајутоком
извођењапесме,уКојиномпознатом,минималистичкомма
ниру који подражава једноставни ритам дечијих песмица
и нема никакву препознатљиву историјскокултуролошку
контекстуализацију:„Немогудаповерујемчемусадапри
суствујем/Свемиизгледакаонаучнофантастичнифилм/у
менитоизазивабунт.”Испотитекстимају,међутим,нима
лонаивно,политичкиангажованозначење:„Ово је глазба
којавасможенатјератинаплесали,штојејошважније,И
наразмишљањеостваримакојеседогађајуоковас,атоје
врлореткапојавауданашњојглазби.”22Поредпесме„Поли
тичаривируси”овојебилаједнаодпрвихотворенокритич
ких, ангажованихпесамакоју јеКоја снимиопоповратку
у земљу,упозоравајућинастањеизневеренихполитичких
очекивањаалиинаполитичкунеписменостипасивностко
ја јенеприметнопосталаопштеприхваћенадруштвенапо
јавауСрбији,ачијајеулогабиланатурализацијапроцеса
укидањаполитичкогкаотаквог–процесакојисеувелико
одигравалоусветуглобалногнеолибералногкапитализма.
Спот,снимљенуСавамали,прецизноконтекстуализујеап
страктно„све”изстиховапесме,упућујућинаснаодређено
местои тренутакиподижућиулог ангажманасамепесме
везивањем за београдску и српску стварност почетка 21.
века.

Цео спот се заснива на успелој синегдохи јер се у њему
наизменично, кадарпокадар, деоподеопосластичарског
процеса, приказује као и размењује за друштвену имате
ријалну стварност какоСавамале тако и БеоградаСрбије.
Тако јестварност,носталгичносатирично,приказанабом
бонџијскомрадњом„Босиљчић”којасеуспотузаправоне
видиниуједномкадрувећсенањуупућујеметонимијски
–представљањапроизводњеслаткишауњенојрадионици
као и самих, препознатљивих слаткишаживописних боја.
Какосе„крозцијелиалбумпровлачиантиконзумеристички
став”23бомбонџијскарадња„Босиљчић”имауспотуијасну
антиглобализацијску поруку. Спот нас враћа вредности
ма локалних старих заната и ручно прављених предмета,

21Исто.
22Исто.
23Исто.
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супротстављенихкакоекспанзијијефтинеиндустријскеро
бе такоиинфлацији јефтинихидеја културнихикреатив
нихиндустрија.Иакосеможеучинитидајепосредивешта
досеткакојом јеКојахтеодаконтрастираиколажирадве
наизглед паралелне, неповезане стварности у циљу пуког
естетскогефекта,радисеопромишљеномизборулокација
иситуацијакојеобнављајусубверзивнужудњузааутентич
ним укусима имирисима, као и реакцијама. Једна од тих
реакцијауправојебунткаоприродностањеинтеракцијеса
светому коме каоданико вишене реагује на здрави за
право„јединимогућ”или„јединиприродан”начин.Бунтје
нанекиначинпанданисадругаутентичномзадовољствуу
једноставнимстварима,ускромноаливештонаправљеним
старинским бомбонама, из оних скоропазаборављених
времена истинског уживања којима није владала малигна
пошастконзумеризма.

Апсурдно је управо тошто се,после слушањаКојинепе
сме,морамоупитатизбогчегајетоликотешкоосетитипре
копотребнибунтуситуацијикоја,баналнимјезикомрече
но, „вређанашуинтелигенцију”?Није липосредиуправо
отуђењеод аутентичних задовољстава, од способностида
осетимо уживање које неће бити резултат индустријали
зацијеемоцијауглобалномсветуконзумеризма–одоних
вредностикојесууспотуотелотворенеустаројбомбонџиј
скојрадњикојајенесамосимболантиконзумеризмавећи
антиглобалистичкоготпора?Неуживамо,неосећамозадо
вољство,нереагујемо,инеосећамобунт,тојединомоби
лизацијскоосећањекојепоказуједасмоуконтактусасве
томоконасидаосећамовољуижељудагапроменимоили
поправимо.

Тоотуђењекаодајеизазивалоозбиљнугрешкуиликварна
којупесма„Бунт”упозоравакаонаукидањеполитичкогкоје
онемогућавакакобунттакоиаутентичназадовољства,про
изводећиапсурднестварностиукојиманиконереагујена
очигледностдруштвененеправде.Осећајапсурдаиинфан
тилности,појачанјеупесми„Бунт”иатмосфером„обреда,
култа,истјеривањаврагаакохоћете.Икаоисвакиегзорци
зам,иовајјеболанинеугодан,алитојепроцескрозкоји
семорапроћи.”24Обухваталитајегзорцизамисећањена
ЈугославијукојасеуспотуDisciplineпојављујенадругачи
јиначинодочекиваног?Товишенијебившајугословенска
новоталаснасценаКојинемладости,нијеСФРЈураспада
њу,нипроприштенемилихратнихдешавањадеведесетих.
Спотпоказује–сасвимнеочекивано–континуитетСФРЈса

24Исто.
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Краљевином Југославијом, чијаприсутност сереинкарни
рауслаткојбомбонџијскојрадњипуној свимадоступних,
јефтиних слаткиша.Шта се крије иза ове бајковите слике
првеЈугославије?Мождакритиканосталгијезапрошлими
старим,аутоиронијапремаретровременимакојаживимо
иу којимапокушавамоданадокнадимоистинске емоције
њиховимвинтиџсурогатимаиретросимулацијама,лажним
историјскимидиламакојеникаданисупостојале?

Стварностспота„Бунт” је стварност једневеликепродав
ницеслаткишасвихврстаинамена.Маколикобилињоме
занесенионајетусамодабинасподсетиланазаборављено
чулозадовољства,чулодобра,чулобунта.Којинузвик„то
умени изазива бунт!” – једноставан и јасан као код свих
мајстора–одзвањаиуграфитуГаврилоПринцип,спајајући
растрзанетачкенемирногисасобомпосвађаногградакоји
имавишеодхиљадупрошлости.Нијепотребнодасесло
жимо,нидасеујединимоокоистогпрограмакојибинам
даопривидполитичкесигурности/озбиљности,алијенео
пходнодасевратимоинстинктуичулубунтакакобипоче
лидасепрепознајемоусветунаучнофантастичногфилма
који(ни)сморежирали.Теккадаприхватимоизворнохедо
нистичку,ослобађајућуиотудамобилизацијскуснагубунта
чуда друштвених промена почеће да се дешавају.И то не
самоуУлициГаврилаПринципа.25

25Текстјенастаотокомактивногучешћанаграђанскимпротестима2018
2019.годинеуСрбији.

СнежанаЈовчићОлђа,Ћутање,143x97цм,1994.
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Abstract

The paper examines (anti) hegemony as a strategic necessity of
contemporarycultureofresistance,embodiedinthecomplexsocialand
politicalcontextofglobalizationanditsconsequences,withparticular
reference to the strategies of contemporary culture of resistance in
contemporary Serbia. The focus is on a comparative analysis that
includes thegraffitiGavriloPrincip (2013)byananonymousartist /
artgroupBUNT,foundinGavrilaPrincipaStreetinBelgradeandthe
videospot for thesong titled“Bunt”(2007)by thebandDisciplinA
Kitchme,relatedtothelasthandmadecandyshopinBelgradewiththe
addressinthesamestreet.Thetwoselectedexamplesarecreatedina
differentsubculturalcontextsofSerbiatoday,withdifferentideological
signaturesandartisticconnotations:whilethegraffitiGavriloPrincip
couldbeassociatedwithinfrapoliticaltraditionsofthosesubcultures
inwhichthenarrativeabouttheSerbiannationalstruggleisdiligently
nurtured, thevideospot“Bunt”byDisciplinAKitchmeislocatedin
the antiimperialistic and anticonsumeristic tradition of rocknroll
rebellion,with a particular focus onSerbian society and its political
pathologies, including the unusually strong fostering of a nationalist
politicaldiscourse.Selectedartworks,however,arebothcharacterized
by the controversial status of the political, historical and cultural
Yugoslav legacy, which is reexamined by and through them. The
works analyzed – precisely due to the complexity with which they
deliberatelyrefertotheYugoslavheritage–arerecognizedasplacesof
subversiveandpolyvalentresistancetothedominantdiscourseswithin
thepublicspeecharenaofcontemporarySerbiansociety.Thus,Gavrila
PrincipaStreet revealscontemporarySerbiancultureof resistanceas
ahub/nodeofideologicallyandculturallyopposeddiscoursesthatare
mutually invoked and disputed, producing the strategically needed
“noise”indispensableintheprocessofinterferingandtranscodingof

thehegemonicsocialandculturalcodes.

Key words: Gavrila Principa Street in Belgrade, BUNT,Discipline
AKitschme,cultureofresistance, infrapolitics,Yugoslavia,(anti)he-

gemony


