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YUGO SPOT TINGУ 
РЕГИОНАЛНОМХИП-ХОПУ

Сажетак: Циљ овог чланка је истраживање значења и особине
рептекстовакрозреконструкцијуконцептазаједничкогиденти-
тетамеђуреперимабившеЈугославијеуновомнад-националном
социјалном контексту. Овај рад анализира видове изражавања
припадности заједничком и генерацијском знању. Пост-југосло-
венскирегионалнирепимазаједничкупубликукојанијеограничена
државнимграницама.Главниизвориовогчланкасурептексто-
висасоцијално-политичкомпорукомкојису,већином,написаниод
странереперарођенихтоком1970-ихи80-ихгодина,збогчегасу
повезани и са југословенским и са постјугословенским хроното-
пом,докјенајвећидеоњиховепубликерођенупостјугословенском
амбијенту.Раднахипотезаједареперикористекултурухип-хопа
и своје генерацијско знање („југо-знање”) као начин повезивања
сасвојомпубликом,тетакостварајуновукултуролошко-иденти-
фикационуподлогукојавишеодговарановом,тј.новимконтек-
стима, супростављеним званичним културолошким политикама
новонасталих држава. Ово се постиже коришћењем музичког
знањаи искустава југословенских генерација кроз семпловањеи
интеретекстуалност,чимесестварајуважнеосновезакултурну
идентификацијубудућихгенерацијауРегиону(штојеусупротно-
стисазваничнимполитикамановонасталихдржава).Овајчланак
семетодолошкивезујезаконцептејезичкогикултурногиденти-
тета, „југославизма”, генерације, a користи реп лирку следећих
репуметникаизБосне,ХрватскеиСрбије:Еdo-Maajka,Elemental,
TBF,иМарчело.

Кључне речи: Југославија, регион, хип-хоп, реп, идентитет,
културнаполитика,интертекстуалност
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Југословенскиибалкански(заједнички) 
идентитети

Идентитети су производи разних комуникацијских и дис
курзивнихпроцеса,којисеу,овомчланкупосматрајукроз
текстуалну, лиричну и дискурсивну анализу. Разматрајући
лингвистичниидентитет,ЈанБломерт(JanBlommaert)1сма
традајеупитањусемиотичнаконструкцијаусмислуорга
низовањатема,ситуације,жанра,стила,ситуације,намене
исличног.Садругестране,СтјуартХол (StuartHall)2рас
правља о културолошком идентитету, дефинишући га као
пресекдискурсаипраксе.Његоветеоријеокултуролошком
идентитетуукасномодернодобанампомажудасхватимо
заштојепитањеидентитетапосталоцентралнопитањеиза
штосечакирасправљао„кризиидентитета”.Холсматра
дасумодерниидентитетидислоцираниифрагментисани,3
узимајућиуобзирдасумногиважнитрендовипосталиак
туалнитекодскора,теданисудефинисанидокраја.Кобена
Мерцер(KobenaMercer)4сматрадарасправаоидентитети
мапостајеактуелнаондакадајеидентитетукризи,кадане
штошто је требало да будефиксно, концизнои стабилно
постане„разлоцирано”осећајемневерицеинесигурности.
Последњихгодинајеконцептидентитетаистраживандру
гимтеоријскимпутевима,напримерконцептимаприпада
ња5иинтерсекционалности.6

СтјуартХолсматрада јепотребноприхватитисавремени
јесхватањеконцептаидентитетакрозисторијскиобјектив:
пре би требало говорити о идентификацији него о иден
титету,ипосматратигакаосталнипроцес:„Идентитетсе
стваранетоликоизосећајапуноћеидентитета,којивећпо
стојиунутарнаскаоличности,већизнедостаткацелости
којасепуниизвана,алинаначиннакојимизамишљамода

1 Blommaert, J. (2005) Discourse. A Critical Introduction. Cambridge:
CambridgeUniversityPress,p.201.

2 Hall,S.anddeGay,P.(1996)QuestionsofCulturalIdentity,SagePublicati
ons,pр.56.

3 Hall,S.,Held,D.andMcGrew,T.(eds.)(1992)ModernityandItsFutures,
Cambridge:PolityPressandOpenUniversity,p.274.

4 Mercer,K.Welcometothejungle:identityanddiversityinpostmodernpo
litics,in:Identity,Community,Culture,Diference,ed.Rutherford,J.(1990),
London:LawrenceandWishart,pp.43–71.

5 YuvalDavis, N. (2006) Intesectionality and Feminist Politics, European 
Jo ur nal of Wo men’s Stu di es13(3),pp.193209.

6 Crenshaw,K. (1991)Mapping theMargins: Intersectionality, Identity Po
litics, andViolence againstWomen of Color, Stanford Law Review (43),
pp.1241–1299.
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нас други виде”.7Питање које посебно занимаХола јесте
питањеоулозикултурногидентитетаукасномодернодо
баикакојеглобализацијаутицалананационалнекултурне
идентитете.Управоовопитањежелимоисамидапокрене
мо.Националнекултуреконструишуидентитете такошто
производемишљења,којасуприлепљенауз„нацију”иса
којимаљудимогудасеидентификују.8Тазначењасупри
сутна у причама, које говоре о нацијама, у сећањима која
повезујусадашњостнацијесањеномпрошлошћу,иупред
ставамакојесунаосновуњихстворене,попут„замишље
нихзаједница”.9Питањаонационалномијезичкомиденти
тету,орегионалнојприпадности,провлачесекаотемеовог
чланкаионамогубитивиђенакроз,садавећпомалозаста
релуидејуИмануелаВолерстајна (ImmanuelWallerstein),10
дасунационализмимодерногсветадифузниизразижеља
заасимилацијомууниверзално,аистовременозаприступа
њеособеном,односно–запоновностварањеразлика.Ова
истовременатежњакауниверзалностииособеноститумачи
иМаријаТодорова(МаријаТодорова),11којасматрадабив
шимЈугословенимаидентификацијасаБалканомзначимо
гућностприпадањахрватству,српству,македонству (итд.),
тако што ће представити само једну, прочишћену страну
свогидентитета.

ИкадХолдискутује о тензијиизмеђу локалноги глобал
ног и трансформацијама припадности народностима, он
се противи идеји да глобализација уништава националне
идентитете12,исматрадајевећамогућностдаглобализаци
јадопринесестварањуновеглобалнеиновелокалнеиден
тификације.Такође,постојимогућностдасеглобализација
развија истовремено са ојачавањем локалних идентитета,
иакоуовомсценаријуХолвидизависностодлогикесажи
мањавременаипростора.Овајсценарио,поњему,садржи
аспектедоминацијезападауглобалномконтексту,иакосу

7 Hall,S.,Held,D.andMcGrew,T.(eds.)(1992)ModernityandItsFutures,
Cambridge:PolityPressandOpenUniversity,p.287.

8 Исто,стр.293.
9 Anderson,B.(1983)ImaginedCommunities:ReflectionsontheOriginsand

Spread of Na ti o na lism,London:Verso.
10Wallerstein, I. (1984)ThePolitics of theWorld-Economy: The States, the
MovementandtheCivilization,Cambridge:UniversityofCambridgePress
Syndicate,pр.166167.

11Todorova, M. (1997) Imagining the Balkans, Oxford: Oxford University
Press,p.53.

12Hall,S.,Held,D.andMcGrew,T.(eds.)(1992)ModernityandItsFutures,
Cambridge:PolityPressandOpenUniversity,p.304.
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културниидентитетирелативизованиглобалноуправозбог
сажимањавременаипростора.13

Акопосматрамохипхопкултуруињенутицајналокалне
културекаоврстуглобализационогпроцеса,којиутичена
локалнекултуролошкеијезичкеидентификацијенаБалка
ну,можемосеупитатидалијеупштемогућеостваритиосе
ћајкохерентнихинезависнихидентитетауглобалновреме.
Иако јемогуће да глобализација води ка јачањулокалних
идентитетаилипродукција,14онаимаплуралистичкиути
цајнаидентитете:отварапалетумогућностиновихпозици
ја,чинећиидентитетевишепозиционираним,политичким,
плуралистичким и различитим, а мање фиксним и једин
ственим,мањетрансисторијским.Коднекихидентитетаи
даљесерефлектују„традиционалистичка”гледања,доксу
другисубјектимеђуигреисторије,политике,репрезентаци
је,различитости,инемогућностибивањајединственимили
чистим.ОвогледиштејеврлоблискоидејамаХомијаБабе
(HomiBhabha)ињеговомконцептуопреговоримаиликул
турнимпреводима(енгл.negotiationorculturaltranslation),
закојеонтврдидајесубверзиванусамомсеби,идануди
јединимогућиначиндатрансформишесветидапомогне
стварањунечегсасвимновог.Утомсмислу,онсматрадаје
еманципаторскипродужетакполитикемогућјединоупољу
културнепродукције,којапратилогикукултурнихпревода
(cul tu ral tran sla tion).15

Холподсећадасуилиберализамимарксизам,сваконасвој
начин, сугерисали да ће повезаност локалног и посебног
моратисвојевременодаузмакнезарадвишеуниверзалних
икосмополитскихвредности.16Поовомсхватањунацијаи
етницитетсуархаичниоблициприпадања,таквифеномени
којибивременомбилиистопљениреволуционирномсилом
модернизације.Наосновуових„метанаратива”модерниза
ције,ирационалнаприврженостлокалномиособеном,тра
дицијиикоренима,националниммитовимаи„замишљеним
заједницама”,временомбибилазамењенарационалнијими
универзалнијимидентитетима.Накрају,глобализацијаиз
гледаданетријумфујенипроизвођењем„глобалног”,нити
упорно,националистичкинагалашеног„локалног”.

У наставку, размотрићу дискурсе идентитета у реп ли
рици. Југоспотинг (Yugo spot ting) је појам који означава

13Исто,стр.306.
14Исто,стр.308.
15Bhabha,H.(1994)The Lo ca tion of Cul tu re,London:Routledge.
16Hall,S.,Held,D.andMcGrew,T.(eds.)(1992)ModernityandItsFutures,

Cambridge:PolityPressandOpenUniversity,p.314.
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југосемантикурепмузике,којасеогледаумузици(семпло
ви), знању, сећањима, личнимискуствима и језику.Само
балканизацијајепроцескојијенеодвојиводјугоспотинга,а
можесетумачитикаоизналажењетаквогзаједничкогиден
титетакојибибиоумањојмериповезансанегативнимис
куствимабившејугословенскезаједнице.

Транснационалности 
заједничкиидентитетирепа

Уоквиру студија хипхопа, дисциплини која је у сталном
развојуод90их,честосесрећеконцептдомаћегилиодома
ћеногрепа,кадасеговориоаутентичностилокалнихвидова
ове културе.17 Иако је концепт домаћег или одомаћености
недовољноистражен,оновдеипакможебитиодпомоћи.
УрепмузицинаЗападномБалкану,једанодобликааутен
тичности јесу и транснационализам и регионализам, који
сусеформиралиод1990ихинакојесурепериињихова
публикаморалидасенавикну.Другаважнакарактеристи
калокалногрепаогледасеукоришћењу(бившег)заједнич
когјезика,односнонационалнихјезика,којиомогућавајуда
се„националне”сценепратекрозновонасталенационалне
границе.Начиннакојихипхопкултурапостајелокалнииз
разуконтрадикцијијесачињеницомдареппубликапрати
ирегионалниреп,којијестелокалансампосеби,алиикоји
садржи неколико сублокалних облика.У том смислу, ло
калнострепанаовимпросторимаподразумеваиједаноб
ликтранснационализма.ГенерацијереперарођенеуСФРЈ
нисуодмахусвојимтекстовимаизразилепотребуданађу
сличнутематику,илидасеповежуса„новим”културним
локалнимсферама,већсетодесилотекпочетком2000их.18
Текјенеколикоизвођачапреузелоулогуотвореногзаговор
никаодомаћенелокалнерегионалнехипхопсцене,штосе
сматрало добродошлим доприносом реп култури и култу
риуопште.Алито јеуистимахбиочинкоји јеисувише
интелектуалан (и у том смислунеаутентичан), посебно за
културукојуодликујеверност„улици”изаинтересованост
замаргинализоване,личненаративе.Надругојстрани,они
репери,којиусвојимтекстовиманисуговорилионекаквом
заједничкомексјугословенскомреппростору,такођесуса
рађивали са регионалним реперима и нашли регионалну

17Wermuth,M.RapinLowCountries,in:GlobalNoise:RapandHip-hopout-
sidetheUSA,ed.Mitchell,T.(2001),Middletown,CT:WesleyanUniversity
Press.

18Cvetanović,D.(2014)Petturientaipatriootienräppi(TraitororPatriotrap?),
Idäntutkimusvol.1,pp.315;Cvetanović,D.(2015)Balkaninnuoretkon
fliktinjälkeen(YouthintheafterwarBalkan),Idäntutkimusvol,pp.4,2844.
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публику.Дискусијаотранснационалностиирегионалности
ексјугословенскогрепавезујесеизаскоријудискусијуосу
пердиверзитету;укојојсеистакаозахтевдасетранснаци
онализамиидентитетупореде.19Транснационалневезераз
мене и учествовања базирани су на одређеној перцепцији
озаједничкомидентитету,обичнонаосновуместарођења
икултуролошкимилингвистичкимасоцијацијамакојеиду
узместорођења.„Овемреже/везесуодређенекомуникациј
скиммоделимаилимоделимаразменаизвораинформација,
узучешћеусоциокултурнимиполитичкимактивностима.
Садругестране,идентитетимногихособаилигрупаљуди
дефинишусекрозсоцијалнесветове,којиобухватајувише
одједногместа”.20Транснационалнаперспективауконтек
сту реп лирике са простора бивше југословенске музичке
сцене везује се запосебнауређењаидинамикуконструк
ције,преговарања,репродукцијуиндивидуалнихигрупних
идентитeта.

„Yugospotting”каосимболична 
јужнословенскаидентификација

Каоконцепт, југоспотингсенамећесампосеби,захваљу
јућивеликомбројурептекстоваукојимасеизводејуго-ре-
ференце.Префиксјугојемождарестриктиван,старомодан,
колико и провокативан. Али он је, исто тако, једини који
својимконотацијамаусмеравамисликајугословенском,со
цијалистичкомхронотопу,некадашњојунијифедеративних
република.Даље,тајпрефикс јевишенегопрактичанпри
анализизаједништвакрозкултурнеимузичкеукусеформи
ранихнаконраспадаСФРЈ.Самконцептјугоспотингадаје
могућностдасесагледаштасезаправодесилосабившим
међугенерацијским ресурсима после распада заједничке
државе.Југоспотингсетакобавипостјугословенскимкул
турнимидентитетимаисхватањемнужностиодређеногкул
турногзаједништвакојеморабитиименовано.Југоспотинг
има за циљ да истражи како су чланови прве прославље
не генерацијебалканскихреперауспелиу томедаприво
лесвојупубликунаособинерепсценекаорегионалнеили
транснационалне,идајеподсетенакултуролошкоијезичко
наслеђекојеје„југословенство”уткалоусадарегионални
реп.Поредовога,југоспотинготкриваконективнуприроду
популарнемузикеупретходнојдржави,аондаиконективни
карактер савременог репа у Региону.На концу, ако се ло
кална култура увекнадовезујенанекуранију културу тог

19Vertovec,S.(2007)Superdiversityanditsimplications,EthnicandRacial
Stu di es,30:6,pp.573,10241054.

20Исто.
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места,ондасерепмузиканапросторимабившеЈугославије
ненадовезујенинаједнудругунегонаону–југословенску.
Затоје,чинисе,реперималакодакористемузичкеилирич
кересурсеизпретходнедржаве.Аделимичносуипримо
ранинато.

Како се концепт југоспотинга уклапа теоретскииметодо
лошки ушироку академску дискусију о југоносталгији21,
југосфери (Yugosp he re)22, постјугословенској култури23, за
једничкој југословенској култури?24 Југоспотинг се не на
стављадиректнонадискурсносталгије,25већпроизилазииз
самепраксе,културе,сензибилитетарептекстоваињихо
вихстваралаца,онихкојидетектују,аликојисенеосврћу
носталгичнонајугоособинеурепуихипхопу.Везајуго
спотингаиносталгијевидисеусентиментимаиемоцијама,
алииупрославидуговечности„старих”културнихискуста
ва,којасупреокренутауновамузичкаилиричкаискуства,
каоштосутосемпловииинтертекстуалностустиховима.
Неможемоовдеизоставитиникомерцијалностреплири
ке,нираспрорострањеностреппублике,нитиконструкције
заједничкихтрансмодернихидентитетакојинисуувезиса
националистичкимосећањима, акојисутранснационални
посвојојприроди,позитивнопостјугословенскиибалкан
ски и регионални. Југоспотинг се, заправо, највишеможе
објаснити концептом културне интимности (cultural inti-
macy)МајклаХерцфелда(MichaelHerzfeld),иликојиможе
бити један његов регионални облик.26 Као антрополошко
средство,овајконцептможедопринетиразговоримаона
ционализму и другим облицима формирања идентитета,

21Lindstrom,N. (2006)Yugonostalgia:Restorative andReflectiveNostalgia
inFormerYugoslavia,EastCentraleurope32(12),рр.755;Velikonja,M.
(2009)Lost inTransition:Nostalgia forSocialism inPostSocialistCoun
tries,East-EuropeanPoliticsandSocieties23 (4),рр.535551;Volčić,Z.
(2007) Scenes from theLastYugoslav generation:TheLongMarch from
YugoutopiatoNationalisms,Cul tu ral Dyna mics19(1),рр.6789.

22Judah,T.(2009)YugoslaviaisDead:LongLivetheYugosphere,LSEERese-
archonSouthEasternEuropeWorkingPaper,London.

23Longinović,T.Z.PostYugoslavEmergenceandtheCreationofDiference,
in:AfterYugoslavia:TheCulturalSpacesofaVanishedLand,ed.Gorup,R.
(2013),Stanford:StanfordUniversityPress.

24Milutinović,Z.WhatCommonYugoslavCultureWas,andHowEverybоdy
benefited fromit, in:AfterYugoslavia:TheCulturalSpacesofaVanished
Land,ed.Gorup,R.(2013),Stanford:StanfordUniversityPress;Wachtel,A.
(1998)MakingaNation,BreakingaNation:LiteratureandCulturalPolitics
inYugoslavia,Stanford:StanfordUniversityPress.

25Velikonja,M. NewYugoslavism in Contemporary PopularMusic in Slo
venia, in:Post-Yugoslavia. New Cultural and Political Perspectives, eds.
Abazović,D.andVelikonja,M.(2014),PalgraveMacmillan,p.62.

26Hertzfeld,M.(2004)CulturalIntimacy:SocialPoetics in thenation-state,
London:Routledge,p.3.



150

ДРАГАНА ЦВЕТАНОВИЋ

којизаправоманифестујуунајвећојмогућојмериразумева
њамногострукепрошлостикојасеобичноодиграваунутар
интимне сфере културе.27Културнаинтимност сепротиви
формализмукултурногнационализма,теможедасугерише
добокиосећајкултурнеиполитичкерањивости.Збогтога
секултурнаинтимностможесматратирационалнимиефи
каснимсредствомзалокализовањеспецифичнихдинамика
културногсрамаисолидарности.Концептјугоспотинга,као
обликакултурнеинтимности,помажеуанализиколектив
нихииндивидуалнихперформансиличногуреплирици.

Уданашњемполитичкомдискурсу,префикс„југо”лакосе
може сматрати негативним, чак непотребним.Међутим, у
контекступопуларнемузике,тајпрефиксповезујеирефлек
тујеисторијскиконтексткултурнереволуцијејугословенске
популарнемузикесредином70их,кадајеонапостала(дру
штвено)посвећена,28тенатајначинипрвиаутентичнојуго
словенскиобликпопуларнекултуре.Утовреме,упопулар
нојкултурисе,премаМишини,радилопресвегаосадржа
ју.29 Такозвани „нови талас” рокмузике је настао у време
„социјалистичкогхуманизма”,којијебиодериватЗападног
марксизма.Трансформација југословенскерокмузике јеу
товремебилаподјакимутицајеметосабританскогпанка,у
чијемцентрусеналазиловеровањедабирокмузикатреба
лодабудеобликсоциокултурнепраксесазадаткомдаго
вори„истинуонимакојидржемоћурукама”идаобезбеди
популарнокултурнипросторзаактивниангажман.Иакоје
панкмузиканаводнобилапротивзваничногдруштва,југо
словенскироктогвременајевишебиооријентисанкасоци
јалистичкомјугословенскомдруштву,тј.тежњамадасеоно
усаврши.Новимузичкипокрети,попутновогталаса,новог
примитивизмаиновогпартизанства,30позициониралисусе
каодруштвенакритиканационалногкултурногапарата,са
стратегијомдасејугословенскикомунизамипраксомшто
вишеприближиидеалусоцијализмакојибиодговараодру
штву „по мери људскости”. Хуманизам и заједништво су
каотеменаставиледасепровлачеиуреплирици,којапо
свомкарактеру већ садржи елементе социјалног ангажма
на.Утаквојреплирици,личнинаративи,којисудоскора
билисхватаникаоболниизбуњујући,приказанисукаодео

27Исто,стр.12.
28Mišina,D. (2013) (What’s so funny ‘bout) peace, love&understanding’:

rock culture and the rebuilding of civic identity in the postconflict Bal
kans, in: Identities:Global Studies inCulture andPower,Vol. 20,No. 3,
pp.304–325.

29Исто.
30Исто.
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стварности,наонајначинкакосујепрвиреперидоживља
вали,икаопојединциикаогенерација.

Југоспотингиличнинаративи

Као део хипхоп културе, репмузика користишироку па
летулингвистичкихиидеолошкихресурса,каоипонекад
конфузнуестетику.Алисвимтимособинамаонауспевада
„ухватитренутак”стварности.Какомузичкитакоивербал
но,репсезбогпрвобитне,садавећпомалоизбледелемантре
ke e ping it realиоданостиуличномдуху,честовидиуоблику
платформекојаимаснажандруштвеникредибилитет.Због
ратовавођенихтоком90ихгодина,савремена,самостална
западнобалканскадруштвазапочеласусвојеновеисторије
узнакутрауматичностииотупелости.Утаквојатмосфери
серазвијаоихипхоп,каоgrass ro otфеноменновијегвре
мена, поставши важним индикатором стварних друштве
нихпроблемауРегиону.Одсуствокомуникацијеићутање,
којисупосебнообележилиполитичкедискурсе,убедљиво
су описани у реп лирици, која је вербализовалаљудске и
друштвенополитичкепотребе, и документовала свакодне
вицу,умногомепромењенунакон1990их.

Уреплирициличнинаративсекористикаотехникапри
влачењапажњепублике.ЕмСиточиникористећисеалтер
егом, исказујући ставове и доказујући вербално умеће.
Управо због своје наизглед аутобиографске природе, хип
хопјецењенкаожанр.31СрпскиреперМарчелокористиову
техникудочаравајућисликупородице,конкретносликуго
логпреживљавањаиочевогпринудногбављењашверцом.
Каоимногедругепородице,ињеговајебилаувученаузону
тзв.„сивеекономије”,уследекономскограсула90их.Јефти
нуробуизБугарске,РумунијеиМађарскепопијацамаби
продавалиљуди који су током дана обављали уобичајене,
легалнепослове.Необичантренутак,каданенормалноста
њеједнепородицепостајенормално,описанојеуследећим
редовима:

Деведесеттрећа,ћалесевраћаизшверца.

Јаидецаиспредзграде,наивни,пунинаде.

Враћасеуморанитмуран,билојесрањанаграници.

Шљакасамодабудеокопородице,

31Rose,T.(2008)TheHip-hopWars.Whatwetalkaboutwhenwetalkabout
hip-hop–andwhyitmatters,BasicBooks,p.136;D’Urso,A.(2013)Li fe 
storiesandsociologicalimagination:Music,privatelives,andpubliciden-
tity in Fran ce and Swe den, CambridgeScholarsPublishing.
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пасесмешипонавициданесконтам.

Инисамконтао:блејаосклинцимаизкраја,

триповаодајеБугарсканеказемљадојаја.

Доброје,кажем,доброје–татасесамовраћасаслужбе
ногпута.

Тресепрашинускапута,докмојерадозналеочипиље:

Ејћале,штасимидонео?

Онсетужносмеши,кесудреши,двечоколадице.

Двечоколадице–јеботе,јаскрозхепи!32

Овиредови,односно„лајнови”личногЕмСијевогнаратива
описујупоразнеефектесложенихсоциоекономскихпроме
на,којисуседогодилипреконоћи.Напрелазуизнаизглед
безбрижног југословенског социјализма људи су остали
препуштенисамисеби,сналажењууопаснимшверцерским
конвојимапремаБугарској.Саовомпроменомцелодруштво
сенашлоупозицијидеградације,идруштвенеиопштељуд
ске.Марчеловопистогстањаубедљивоговориоучинцима
транзицијеукомунистичкимисоцијалистичкимдруштви
ма, са тимизузеткомшто јеу југословенскомслучајуона
билапропраћенаратом.Тренутакиз1993.године,којуопи
сујеМарчело,симболизујетешкеидепресивнедеведесете,
чимењеговалирикапостајепримеррепдокументације,која
чувасећањеналичнеигенерацијскеисторије.

ЈошједанМарчеловтекст,којисеможесврстатиутзв.power 
poetry,јестеикомпозицијаСузе(2003),којајерезултатза
једничкоградасрпскогибошњачкогрепераЕдаМајке(Edo
Maaajka).Уњојсепопрвипутговориомржњи,рату,алии
осарадњикојајепревазилазилаподељеностисукобљеност.

Сузезарајуустаромкрају,целомсвету,некзнају,

Некзнајудасеовдепуцалоиплакалоизистогочаја!

Некзнајуданиданданаснезнамониразлоганизначаја!

РокаосаммикрофонуТузли,примилисумекаобрата.

Пасвимаједостарата!Мржњанијенаша,већнамједата.

О тата, реци, зар данас треба да мрзим Хрвата или
Муслимана?

Пасвенасмучиистаранаизстарихдана...33

32Marčelo(2003)DeFacto.NaDe Fac to,BassivityMusic.
33Marčelo(2003)Suze.NaDe Fac to,BassivityMusic.
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Увремеобјављивања(2003),овиредовизвучалисуаутен
тично,апосвојојтематицибилисусасвимреткапојавана
сцени.МарчеловрепговориоњеговомреповањууТузли,
уместуукоме јеонпримљенкаобрат.Његоварепдоку
ментацијаговориопрвимкултурнимактивистимаиакци
јама,оконцертимаисусретимасапубликомпрекограница.
Употребаратнеипослератнетематикезасвојуреплирику,
посматрање,релативизација,дељењеискустава,допринело
јепојавидругихјугосферичнихтемаурепу,нарочитооних
које себавекултурномдезоријентацијомиосећањимасо
цијалнеиздаје,искуствопознатомногиммладиманапро
сторубивше Југославије.Овакваврстарепдокументације
осликавауједноивеликенапоревезанезапомирењенарода
којисупрошликроззаједничкиконфликт.34Генерацијаре
перарођенихкрајем70ихипочетком80их,одрађујесвој
деопосланапомирењу.35Међутим,важнојепоказатикако
сунаступајућегенерације,којенемајуличнихискуставаиз
временаратаиживота унекадашњојдржавној заједници,
одреаговалинасећањасвојихродитеља.36Изненађујућараз
личитост у ставовима ратне и поратне генерације интере
сантнајекакорепериматакоинаучнимрадницима.37

Сентиментално личном наративу из песмеСузe сличан је
и онај у песмиНосталгична (2004), сплитског реп саста
ваTBF.Песмапочиње семпломevergreen песмеСвешто
знаш о мени АрсенаДедића (1938–2015), познатог хрват
скогијугословенскогкантаутора.Носталгичнасадржиис
црпаннаративогенерацијинапрелазуизјугословенскогу
постјугословенскихронотоп.Музичкиконтекстпесме, за
једно са лириком, испуњен је уобичајеном генерацијском
носталгијом,жаломзадетињством,сладоледом,мирнодоп
скимвременом,каонекаквимстандардомживљења.Осећа
њеносталгијезапросторомизпрошлостијеприсутна,али
сесамоместо,илиимедржаве,неспомињу.Ипак,тензија
измеђусадашњегиондашњегхронотопаговоринамда је
садашњи хронотоп хрватски, а ондашњи – југословенски.
Носталгична је композиција посвећена лудилу рата, по
слушности људи, говори о ратним лидерима, разградњи

34Gordy,E.(2013)Guilt,Responsibility,Denial.ThePastatstakeinPost-Mi-
losevicSerbia,Philadephia:UniversityofPennsylvaniaPress.

35Pauker,I.(2006)ReconciliationandPopularCulture:APromisingDevelop
mentinFormerYugoslavia,Local-GlobalNo.2,pp.7281.

36Cvetanović, D. (2015) Balkanin nuoret konfliktin jälkeen
(Youth in the afterwar Balkan), Idäntutkimus vol. 4,
pp.2844;Cvetanović,D. (2016)Brothersafterarms–Balkan rappersas
publicintellectuals,Bal tic Worlds, vol.3,pp.2636.

37Cvetanović,D.(2014)Petturientaipatriootienräppi(TraitororPatriotrap?),
IdäntutkimusVol.1,pp.315.
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заједништва, генерацијском социјалном колапсу и апсурд
ностимешанихбракова.Полазишнутачкупредстављајуса
њивиописисећањанапозитивнестваристарогхронотопа,
чиме се успоставља утопијска слика прошлости. Један од
интерсантних елемената суипозајмљени стихови, лирич
нисемпловиунутар текстарепа, „у земљисељака,набр
довитомБалкану”.Позајмица јепрепознатљива–реч јео
стиховима баладе под називом Крвава бајка, песникиње
ДесанкеМаксимовић, из 1941. године.38Овапотреснапе
смаострељањукрагујевачкихгимназијалацатокомДругог
светскограта,билајепознатоштивоишколскаобавезаза
многегенерацијејугословенскихпионира.Ђацисујеучили
напамет,алинереткосујеипародирали.Међутим,улирици
TBFа,овапесма,каоуметнутаинтертекстуалнареференца,
издвојенајеизидеолошкодидактичкогконтекстаобавезног
учењаоантифашистичкојборби,постајућитако,уновом
историјском контексту, актуелна за једну нову генерацију.
Наједномсенеразумевањедавногкрвопролићапреметнуло
уњеговопуноразумевање,крозличноискуствоновогисто
ријскогтренутка.РеференцанапесмуДесанкеМаксимовић
и генерацијско сећањена учење те песме, говори заправо
о повезаности сплитских репера са некадашњим југосло
венским хронотопом.Управо ту се види и романтизовани
описјугословескогхронотопа,укомсеучењеКрвавебајке
доживљавалокаоучењештивакојејестраноиисторијски
далеко.

Интересантанјеивидеоклипкојијеурађензакомпозици
јуНосталгична: клиппредставља групукакоперформира
композицију у оквиру телевизијскогпрограма који је сти
лизованпоугледунајугословенскеТВпрограмеиз70их.
Несамомузикомиреплириком,већивизуелнимсредстви
мапокрећусесећањананекодавно,минуломирновреме;
свиелементикомпозицијеимајуистоусмерење:од„напа
ћенеземље”досноваизсрећнихдана,сасрећнимљудима
ињиховомдецом,којиуживајуу„свјетуправде,братсваи
једнакости”.

Иовестаремелодијебудемеморије

Чистеносталгије,инезнанштамије

Старисбафама,старасогромнонтрајнон

Сестраијабилиумазанслајон

Алдитетусвејесјајно

38О генерацијском значају ове песме видети:Arsenijević,V. et al. (2005)
Lek si kon YU Mi to lo gi je,Beograd:Rende,str.207.
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Знанионданијесвебилобајно

Алпаримисепунолипше

Иовекапикишекадашапћу„никадвише”

Јерсвепролази,остајесамоунама

Усрцима,уумуифотоалбуму

Причасвакаслика,данезаборавимникад

Насмијаналицанекихстарихприка

Некихнемавише,осталесусјене

Морабитдајесњиманестаидиомене

Алвратегакишеивитарсјуга

Некастараписма,носталгијаитуга.39

СтиховиTBFовацадобрасуилустрацијазатеоријуностал
гијеСветланеБоyм(SvetlanaBoym):40носталгијајевезана
заемоцијегубиткаирасељености,алиизаромантичнупо
везаностсафантазијама.ПремаБојмовој,носталгичнаљу
бавможедапреживијединоувезаманадаљину,путемси
нематскеслике.Носталгијасепримећуједвојако:кодкућеи
уиностранству,садашњостииупрошлости,усањарењуиу
свакодневномживоту.КомпозицијаTBFaосликавачежњу
задетињствомујугословенскомхронотопу,тетакоилустру
јеиаргументБојмоведајеносталгијачежњазадругимме
стом, временом детињства, споријим ритмом снова.41Она
носижељудасеисторијсковремепромениуприватнуили
колективнумитологију,дасепромениивреме,иместо,од
бијајућидасепреданеповратностивременакојемучиљуд
скостање.42Утомсмислу,Носталгичнапредстављадобар
примерартикулацијеодносакојисеразвијаизмеђуиндиви
дуалногнаративаихронотопскогтренутка;иликаоштото
Бојмова каже,измеђуиндивидуалнебиографијеибиогра
фијегрупеилинације,личногиколективног.43

Некадсепитамјелтрибалосвебаштакобит

Памислимтрибалојебиткадјепроклетовисвит

Добриљудиувикизвукудебљикрај

Затосенадамдапостојипакалирај

39TBF(2004)Nostalgična.NaMaxonUniversal,Menart.
40Boym,S.(2007)NostalgiaandItsDiscontents,TheHedgehogReview,p.7.
41Исто,стр.8.
42Исто.
43Исто.
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Некивишисуд,БожјаПравда

Дапресудииказнисвакогоноггада

Жељногратаижедногкрви

Аликојебезгријеханекбацикаменпрви

Иронично,заиста,дацитирамКриста

Једанодонихштојеодгојенуобитељиатеиста

Умраку,умијешаномбраку.

Унекојдалекојземљисадјесамоузраку

(ибашметамодониларода)

Је,данемрзимибудемпоштен,искрениодан

Аразликуизмеђузлаидобра

Нисаннаучиониодфратра,ниодхоџе,нипопа.44

Стих„Некадсепитанјелтрибалосвебаштакобит”пове
зујеличнуносталгијусаисторијскимтренутком,којијепо
мутиоличнуисторију.Утомконтекстујеинтересантнопо
ставитипитањерасељености,собзиромдаБојмовасматра
дасеуносталгичностирадиоособикојабалансираизмеђу
припадањалокалномиуневерзалном.45Изовогразлогаби
сетребалоувекупитати,коговориуименосталгије.46Када
репгенерацијаисказујеносталгију,тасеносталгијаодноси
навремејугословенскогхронотопа,алиинапочеткехроно
топапостјугословенског.Овакваврстаносталгијесепрема
Бојмовој типологији назива рефлексивном, односно, оном
која истражује начине насељавања неколикихместа исто
времено и замишљањем различитих временских зона. У
томсмислу,Носталгичнанеговориниокаквојреконструк
цији прошлости, већ у основи потврђује постојање „мно
гоструких међусобно зараћених историја и истовремених
темпоралности”.47

Кадсузавладалиоништасупалискрушке

Божјиљудисублагословилипушке

Овцеслалиусмртзасвогабогајединога

Залудилосвогаидеолога

Икадзавладамржња,разумнијелијек

44TBF(2004)Nostalgična.NaMaxonUniversal,Menart.
45Boym,S.(2007),нав.дело,стр.12.
46Исто,стр.17.
47Исто.
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Илудилоувикпромијенитијекповијести

Испишенову,крвавустрану

Уземљисељака,набрдовитомБалкану

Затолетимвисокоизнаднапаћеногтла

Далекоизнадпоимањадобраизла

Високогоре,касунцу,унебеса

(дисегужвајупорукеесемеса)

Изовогврименаизлазимван

Изарањанунекидавни,заборављенисан

Унекибољидан,пунсмијаивица

Дисусритниљудиињиховадица.

Игледајуусутраозареналица,

Пунинаде,утомсвитуправде.

Једнакости,братстваислободе.

(усвитљубавимемисливоде)

Ијошувиквирујемдаћенаовојпланети

Једногданасвиљудимоћживитсретни

Разум,љубавизнањеизградитћерај

Изнај,нећебитиронијезакрај.48

Хумористичним приступом репу, TBF успева да истовре
меноприкажеиутопичнуидистопичнусликустварности:
користећи поетска решења позната из претходног соција
листичког система, која севезују запобедусветлостинад
тамом, прогресивности над злом итд (према сунцу, према
победиитд),репнараторнапуштасадашњитренутак,пре
дајући се сада већ заборављеном сну о неком другом, са
вршеном тренутку, када су и одрасли и деца могли више
дасесмеју.Упркосутискудаседвеименице,којесусеу
СФРЈвезивалезавезунеколиконарода,братствои једин
ство,користеинапомалоироничанначин,оваиронијаје,

48TBF(2004)Nostalgična.NaMaxonUniversal,Menart.
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чинисе,реперимаипакближанегодистопичнаиконфузна
садашњост.

Југоспотинги„Седмарепублика”

Антиратнапопуларнамузикајеујугословенскојсфериби
лаприсутнавећпочетком90их,алисупостјугословенске
теме,попутрата,постратногнационализмаикризецивил
ногдруштвапочеледасејављајукаотематикарептекстова.
Истотако,сарадњемеђурепизвођачимапочелесудабива
јуучесталије.Бављењедруштвенополитичкимтемама,реп
публикаможенекададоживетиикаопревишеинтелектуал
незажанррепа.49Ипак,темекојеповезују(реп)генерацију
идвахронотопа,југословенскиипостјугословенски,ичија
сесемантикаможесагледатикрозконцептјугоспотинга,по
везанајеисаидејом„седмерепублике”,којујемузичари
писацАнтеПерковић обрадио у својој истоименој књизи
(2011)50.Зањега„седмарепублика”представљапосебанни
возаједништвакојијепостојаоубившојЈугославији,музи
кајебилапосебнарепублика,крозкојусумладимоглидасе
(музички)идентификују.Шталијемоглабитисудбинајед
ноговаквогзаједништва,којесебазираналичнимафините
тимапремамузици,осећајуза(матерњи)језикизалокал
ностмузичкогизраза?„Седмарепублика”премаПерковићу
(2011)нијебилаанационална,коликојојјетатематикабила
незанимљиваиизлишна.Онајебилавођенаестетиком,која
јебилаикритериј задобијање„држављанства”.Иуправо
жанркојијезатвараојугословенскопоглавље,новиталас,
могаобидасеосмотрикаовезивноткивоодрођенихсастав
ницапотоњеЈугосфере,(Региона,ЗападногБалкана,итд).

Перковићевуидејуобесмртности„седмерепублике”лакоје
схватитиприменомконцептајугоспотинга,којиимазациљ
да дефинише однос политичког контекста овог простора
санаглимразвојемхипхопкултуре.Одаклесетакултура
храни,штајечинилокалном,локализованом,штасуњене
поджанровскеспецифичности,којуулогу јеафроамеричка
култураиз70ихигралаутренуткураспадањаједнеевроп
скедржавеињенекултуролошкесфере?Одсвогнастанка,
репјечестообрађиваоитешкетеме,попутхомофобије,ксе
нофобије, десничарскеполитике, итд. Заштоби,међутим,
било погрешно очекивати да се овакви заноси не наставе
и у локализованим облицима репа? Југоспотинг је, у том
смислу,важанначинартикулацијегенерацијскихосећања,

49Cvetanović,D.(2016)Brothersafterarms–Balkanrappersaspublicintel
lectuals,Bal tic Worlds,Vol.3,pp.2636.

50Perković,A. (2011) Sed ma re pu bli ka: pop kul tu ra u Yu raspadu, Zagreb:
NoviLiber;Beograd:JPSlužbeniglasnik.
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везанихизаформирањелокалногрепизразаизаформира
њестањадухапослесоцијалнополитичкихпромена.

Темејугоспотингасенеодносенамогућепоновноповези
вањепостјугословенскогпросторапоузорунанекадашњи
социјалистичкимодел.Овакветемеурепупредлажудасе
хипхоп култура надовеже на наслеђе некадашње прогре
сивнеиангажованемузике,чији је једанод(идеолошких)
циљевабиода„поправи”друштвоиучинигабољимипри
кладнијим заживот. Репери својим текстовима оцењују и
стање друштва у коме тренутно живе, тражећи разлоге и
образложења задешавањаизпрошлости.Онитакође сво
ју пажњу усмеравају и на долазеће генерације и на врсту
музичког,реперскогзаједништвакојепостојимеђуњимаи
насазнањештасатаквимзаједништвомтребарадити.По
највишесеујугоспотингурадиотренутку,иопотребиза
вербализацијомтренутакакојисусадашњемпретходили.

Јошједнакатегоријаурепукојујугоспотингомможемоспо
знатинијесемантичка,већуправојезичка.Текстовиукоји
масеспомињутеме југоспотингаизрепованисуна језику
којијеизнутраподвојенполитички.Реп,насвојначин,бри
лијантнокоментаришеитренутнујезичкурасправу,наиме
питање да ли су језицинаследници српскохрватског или
хрватскосрпског различити језици, различити дијалекти,
или је то један полицентрични језик који сваки говорник
можеданазивапосвојојжељи.Управочињеницадајереп
транснационалнораспрострањен, збогмогућности слуша
ностирепапрекограница,могућајеиразменаиширењереп
лексиконаусвеваријатнеилијезикеодељенерепсцене.Јед
нолексичкорешењеизреппесмеСтанинапут(2015),из
истоименогдокментарца,поменутогнапочеткуовогтекста,
сврставареп(хипхоп)културууваннационалнипростор:
парсмисленохумористичкихредовахрватскогрепераBaby 
Do oksа,посматраповезаносттринародакрозсемантички
акроним.Мешајућиименанародаједнихсадругима,он,ве
роватнонесвесно,поредосталог,правиијезичкиаргумент:
они који разумеју како су ови „акроними” направљени ће
разуметиијезикисуштинукојајујезаметнула:

ХрбииСрвати,СтрашниКаслимани[…]51

АлудирајућипоновонаПерковићевукњигуСедмарепубли
ка,можемопоставитипитањекакојетарепубликазвучала.
Перковићпредлажедајетамлада,урбана,генерацијскаре
публика вероватно звучала каонови талас гитарског попа
илирока,тебилагласгенерацијекојајереалативночврсто

51Staninaput(2015)(Variousartists),producedbyKoolade.
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веровала у своје припадање једномпростору.У складу са
томлогиком,репери,којикористемногемузичкесемплове
„Седмерепублике”,покушавајударазлучекојијетоњихов
просторилипросторикојимамузичкиикултуролошкипри
падају.АлексејЈурчак(AlexeiYurchak)јеписаооинагура
цијскомтренуткукадасегенерацијскиидентитетствара.У
случајуексјугословенскихрепера,тајтренутакјебиовезан
заполитичкиконфликт,тесеможерећидајерепбашизтог
разлогапостаогенерацијскиполитичаниполитичкигене
рацијскиодсвојихпочетака.Композицијахрватскогбенда
Elemental ХејСлавени, из 2016, вербализује у виду химне
исемплабившехимне,постојањезаједништвакаонекевр
стетерета,анепријатногсећањаипотребедасегенерација
„договори”сасвојомпрошлошћуикрененапред,изнеког
новогпочетка:

Опроститештоносимсвутупртљагу,

штојураспакиравампредвамауСтразбуруиХагу.

Штодолазимсторбомпуномлокалнихсрања

штозовемсеЕдин,ЂорђеилиСања.

Допуститедабудемграђанинсвијета,

неоптерећенјармомбалканскогидентитета,

дастварамиспочеткаидакројимсвојпут,

даодговарамсебиисамонасебебудемљут.

Исхватитедатоштоносимнијемоје,

дасудругипоменишаралисветенационалнебоје,

дасамодгајандамрзимал’семржњесадасрамим.

Дадругисухтјелинаистокудасеосамим

исхватитедајајесамтоштојесам

дамојезнањеиспособностдефинирајуштосам.

дајепункурацвишетоштоносимовобреме,

узмитесииноситесветевашепроблеме.

ХејСлавени,јошстеживи,адавнотребалистенестати,

ХејСлавени,Вашеватрејошгоре,недајумидисати.

Начијојситистрани,чији,чијисити,мали

Окрећешликапуткојисутидали



161

ДРАГАНА ЦВЕТАНОВИЋ

Мијењашлибојепопуткамелеона

Гдјетвојдистрикт,гдјејетвојазона

Ајабинајрадиједанестанем

Срамме,постидимсекадизрекнем

Одаклесам,ткосам,јерважумитежину

Анајрађебихсвепослалауматерину.

Подвук’обихцртуикренуоиспочетка

Уземљигдјекућенемајурупеодметка,

Икврагуваширатовиисвашегстоламрвице

ИкврагувашеРужехрватскеиТитовељубице

Икврагувашедоктринеивеликенамвође,

асвеметоглође,докостиметоглође.

Распижђенилуд,овокрикјеутами.

ијебемвамматер,снаћћемосемисами.

Човјекбезнарода,човјекбезамблема.

Човјекбезхимнејечовјекбезпроблема.52

Дискусија

Реп стваран на простору бивше Југославије, наставља да
буде транснационално дељив локално, као врста домаћег
културног производа. Југосферски ехо интересује репере
регионалне сцене из разлога који су везани за генерациј
скусвестонастанкуновогзаједничкогкултуролошкогпро
стора,којијеодистеважностиизагенерацијекоједолазе.
Реплирика,којасеводипринципимакултурнеинтимности
Југоспотинга, сугеришенапостојањерационалних, свако
дневних,универзалнихидентитета,анесамо„замишљених
заједница”.Уовимтекстовимаотворенаједискусијаприпа
дањаједнојодређеној,тренутнојлокацији,којаможебити
национална, транснационална или глобална, и о својевр
сномнаставкуидентификацијесатренуткомкојијенекада
постојао,акојисесадасагледавакрозисторијскинаратив.
Припадањеместу,којејежанровскаособинаизкојерепцр
писвојетеме,услучајутекстовасајугоспотингконтекстом

52Elemental(2015)HeySlavs.NaTi je lo,UoElemental.
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значиидентификацијусајужнословенским,југословенским
ибалканскимкултурнимпростором.Репери90ихипочет
комсузапочелисвојекаријерекаојугословенскирепери,а
наставиликаопостјугословенски.Стогасумногетемевеза
незастварносткојаихокружује,задокументацијутогокру
жењаидијагнозупроблемаукомесетоокружењетренутно
налази.

СајмонФирт(SimonFirth)тврдидајемузикакључиденти
тета,затоштоподједнакоинтензивнонудиосећајиосебии
одругима,осећајзаличноизаколективно.53Онтакођеде
финишемузикуиидентитеткаопроцесеукојимасерадио
постојањуанеобивству,теоличноммузичкомискуствуко
јесеможеназватисобомупроцесу.54Имузикаиидентитет
суперформансиинаративикојиописујуидруштвеноуин
дивидуалномииндивидуалноудруштвеном.ПремаФирту,
уовимпроцесимајеречиоетицииоестетици.Везујућисе
заМарксовуидејудаакојемузикаметафоразаидентитет,
ондајеличностувекзамишљеналичносткојаможебитиза
мишљенакаопосебнаорганизацијадруштвених,физичких
иматеријалнихмоћи.55

У свом социјалнополитички ангажованом поджанру реп
музикајенапросторубившеЈугославијепосталаместона
којемсепокрећутеме,личнеиутоликопре–тешке,итеме
којесемогудоживљаватикаополитичкинекоректне.Ова
кавобликфорумаукомесеотвореноговориопрошлости
зарад садашњих, а нарочито будућих генерација, на овим
просторимајередакизатокултуролошкиважан.Овајчла
накјекрозсамонекепримерепокушаодаприближикоцепт
Југоспотинга и начине на који он покушава да дефинише
припадањеједнојширој,инклузивнојиексклузивнојзајед
ници.Чакиупркостомештосеовајподжанррепанесматра
каоистинскиодразуличногсензибилитета,већрадијекао
жанр који је придикујући, интелектуалан, он представља
важанатрибутаутентичностипостјугословенскогрепа,јер
својимтекстовимазаправообразлажеоноштојеБејкерова
објасниласледећимредовима:„послератнаисторијајезика
икултуреубившојЈугославијијевећједнимделомпоказала
даЈужниСловенинисуприпадалитоликомеђусобноразли
читимкултурама,коликосуњиховевођесвојевременохтеле
даповерујууто.”56Генерацијарепера,којајесвојидентитет

53Firth,S.MusicandIdentity,in:QuestionsonCulturalIdentity,eds.Hall,S.
anddeGay,P.(1996),SagePublications,p.110.

54Исто,стр.109.
55Исто.
56Baker,C.(2015)TheYugoslavWarsofthe1990s,London:Palgrave,p.127.
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развила у једном специфичном културолошком тренутку,
вероватнонећеодустатиодтогадаусвојимпесмамаискажу
својуповезаностсаокружењемукојемрепују.
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YUGOSPOTTINGINTHEREGIONALHIPHOP

Abstract

Through the concept of ‘Yugospotting’ this article explores how
some established postYU rappers, armed with the rap language
and the strong generational knowledge, have constructed common
identities in thenew supranational social context before their shared
rap audiences. What kind of transnational postYugoslav rap scene
hasbeenconstructedbyemployinginheritedexYugoknowledgeand
rappers ’hiphopographies’? Could this (mis)sampling of Yugoness
andBalkannessbe a significant identificationbase for the future rap

generationsofthe“region”?

Keywords:Yugoslavia,region,hip-hop,rap,identity,culturalpolicy,
intertextuality
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