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Сажетак: Ау тор да је па ра лел ну и упо ред ну сли ку, с јед не стра не 
ју го сло вен ског дру штва ше зде се тих и, с дру ге, ро кен рол му зи ке ко
ја се у тој де це ни ји учвр сти ла као во де ћи му зич ки тренд мла де ге
не ра ци је. Он по ку ша ва да од го во ри на пи та ње ка ко је рок кул ту ра 
као фе но мен ка пи та ли стич ке и им пе ри ја ли стич ке Аме ри ке на шла 
ме сто на кул тур ној ма пи јед не со ци ја ли стич ке и ан ти им пе ри ја ли
стич ке зе мље, ка ква је би ла Ју го сла ви ја. У члан ку се го во ри о „рас
кр шћу” на ко ме се на шла СФРЈ: док је дру штво свој раз вој про
гра ми ра ло у скла ду са ма те ри ја ли стич ким осно ва ма марк си зма 
(са од го ва ра ју ћом иде о ло ги јом), до тле је кул ту ра то га дру штва 
не ин тен ци о нал но сле ди ла ве бе ров ске иде а ли стич ке прин ци пе. Ау
тор на сто ји да до ка же те зу по ко јој ро кен рол, иа ко до шао из
ва на, ни је на мет нут Ју го сла ви ји си лом (еко ном ском или по ли тич
ком), јер је и он сам пред ста вљао опо зи ци ју до ми нант ној кул ту ри 
аме рич ког дру штва у ко ме је по ни као. У том де лу он по ле ми ше са 
те о ре ти ча ри ма за ве ре, по ко ји ма је ро кен рол имао уло гу „тро
јан ског ко ња” ко ји ће по спе ши ти ру ше ње ко му ни зма. Као основ ни 
раз лог бр зог и то плог при је ма ро кен ро ла од стра не мла дих на во ди 
се чи ње ни ца да је у Ју го сла ви ји још пре Дру гог свет ског ра та би
ла уте ме ље на тра ди ци ја џе за и за бав не му зи ке, са од го ва ра ју ћом 
кул ту ром на ко ју се ро кен рол на до ве зао и ко ју је обо га тио. Али, 
ро кен рол ни је био про сто аси ми ло ван у зе мљи хе ро ја ко му ни зма 
и На род но о сло бо ди лач ке бор бе. Ње гов при јем пра ти ле су број не 
про тив реч но сти, са свим раз ли чи те од оних ко је су из би ја ле у пр ви 
план у САД и Ве ли кој Бри та ни ји. Про тив реч но сти су ов де про из
ла зи ле из ка рак те ра дру штве ног си сте ма и тра ди ци о на ли стич
ког кул тур ног обра сца. По ау то ру, акул ту ра ци о ни та лас на ко ме 
је ро кен рол до шао био је успе шан јер је ро кен рол та ква му зи ка ко ја 
има уни вер зал но зна че ње и до ма шај. Он се не мо же без остат ка 
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све сти на оста ле атри бу те ко ји чи не део ње го вог укуп ног естет
ског из ра за – со ци јал не, ан тро по ло шке и пси хо ло шке.

Кључнеречи: ро кен рол, СФРЈ, ге не ра циј ски су коб, кон тра кул ту
ра, суб вер зи ја, иде о ло ги ја

При ступ про бле му

О ро кен ро лу се мо же пи са ти са ви ше те о риј ских аспе ка та – 
од есте тич ких и со ци о ло шких, пре ко фи ло зоф ских и ан тро
по ло шких, до пси хо ло шких и се ми о ло шких1. Је ди ни услов 
ко га се сви те о ре ти ча ри мо ра ју при др жа ва ти (ако држе до 
ау тен тич но сти и ре ла тив не ау то ном но сти ро ка) мо же се из
ре ћи јед но став ном је зич ком фра зом: Ро кен рол је му зи ка. До
га ђа се да ис тра жи ва чи ис пу шта ју из ви да ту ва жну чи ње ни
цу. Ра шељ ка Кр нић је кон ста то ва ла си ту а ци ју ко ја се од но си 
на џез му зи ку, а она се јед на ко мо же при ме ни ти и на од нос 
пре ма рок му зи ци. Да кле: 

„Зна че ње и ври јед но сти те гла збе про из ла зи ли су из 
ње зи не со ци јал не функ ци је, а ње зи на ана ли за би ла је 
ди је лом кри ти ке ’по пу лар не’ кул ту ре, а не дис кур са 
ко ји се ба вио про бле ми ма есте ти ке и ври јед но сти ма 
умјет нич ких прак си”2. 

Због то га број не књи ге и члан ци (од но сно њи хо ви ау то ри) 
не успе ва ју да се из бо ре са сво јим „из ми ма” – пре ви ше је 
со ци о ло ги за ма, пси хо ло ги за ма, исто ри ци за ма и дру гих 
„иза ма”. Ста вља мо ро кен рол под со ци о ло шку лу пу у на ме
ри да га са гле да мо са обе стра не – дру штве не и му зич ке. 
Основ на пи та ња на ко ја ва ља од го во ри ти ти чу се функ ци ја 
ро кен ро ла: да ли је он на стао и раз ви јао се за то да би за до во
љио но ве мла да лач ке кул тур не по тре бе по сле рат не пу бли ке 
(та ко зва не беј бибум  ге не ра ци је) или је, пак, сми шљен као 
дру штве ни (еко ном ски, по ли тич ки, иде о ло шки) про је кат 
Сје ди ње них Др жа ва, на стао са ци љем да оне по ро бе чи тав 
свет и спро ве ду иде ју гло бал ног кул тур ног (и ши ре) им пе
ри ја ли зма. Ово пи та ње по кре ће и низ дру гих. Она се, с јед не 
стра не, ти чу му зич ког уку са и по тре ба мла дих, ге не ра циј
ског бун та про тив кул ту ре од ра слих, док су, с дру ге стра не, 
по ве за на са по ли тич ким пи та њи ма, по пут хлад но ра тов ског 

1 Чла нак је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту Цен тра за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, Тра ди ци ја, мо дер ни за ци
ја и на ци о нал ни иден ти тет у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су европ ских 
ин те гра ци ја (179074), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

2 Kr nić, R. (2010) Džez iz me đu po pu lar ne gla zbe i elit ne umjet no sti, Druš
tve na is tra ži va nja br. 6 (110), Za greb: In sti tut druš tve nih zna no sti Ivo Pi lar,  
str. 1126.
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над ме та ња во де ћих си ла у све ту и њи хо вих аспи ра ци ја у ра
зним до ме ни ма – од при вре де до кул ту ре. Или се, мо жда, 
пи та ња му зич ких стра на ро кен ро ла не мо гу одво ји ти од ње
го вих дру штве них атри бу та.

Ис пи ти ва ње ро ка у ма ко јем те о риј ском дис кур су не сме 
за не ма ри ти про сту чи ње ни цу да је рок му зич ка пред ста ва 
и му зич ки до га ђај3. И у том, му зич ком по гле ду он је ам би
ва лент на по ја ва: рок са др жи еле мен те на род не му зи ке (он, 
по пут „на род ња ка“, сла ви тра ди ци ју пред ста ва „ужи во” у 
ко ји ма из во ђа чи ни су оде ље ни од пу бли ке), умет но сти 
(пред ста вља сло же ну кре а ци ју сим бо лич ких об ли ка ко ји се 
од но се на ре ал ност умет ни ко вог ис ку ства), ма сов не кул ту
ре (ди стри бу и ра се пу тем ма сов них ме ди ја). Ам би ва лен ци ја 
по сто ји и у со ци о ло шком кон тек сту: рок се, с јед не стра не, 
схва та као кул тур ни из раз ти неј џер ске за јед ни це, кул ту ра 
адо ле сце на та про и за шла из по тре ба свој стве них ти неј џе ри
ма (раз и гра ност, уз бу ђе ња, стра хо ви и сек су ал ност мла дих 
љу ди). С дру ге стра не, пак, он се оце њу је као кон тра кул
ту ра, свој стве на мла дим са мо све сним, аван гард ним и по
ли тич ки ак тив ним бун тов ни ци ма4. Рок му зи ку та ко ђе тре ба 
си ту и ра ти у про сто ру и вре ме ну. Вре ме кла сич ног ро кен ро
ла (rock and roll), ко ји на ста је у тра ди ци ји цр нач ког рит ма и 
блу за (rhythm and blu es) и бе лач ког кан три ја (co un try mu sic), 
мо же се ве за ти за раз до бље у ра спо ну од ње го вог на стан ка 
(сре ди на пе де се тих го ди на) до, от при ли ке, сре ди не ше зде
се тих го ди на, ка да тај му зич ки об лик ви ше ни је та ко млад и 
ка да по ста је јед но став но – рок (rock)5. У том пе ри о ду до ла зи 
до раз во ја и са зре ва ња ро ка, ка да он обо га ћу је свој му зич ки 
из раз и по ста је ва жна ка ри ка у со циокул тур ним и по ли тич
ким зби ва њи ма. 

Осим му зич ке и со ци јал не сфе ре, ам би ва лент ност ро ка 
за хва та и тех но ло шку сфе ру. Као код свих му зич ких жан
ро ва XX ве ка, исто ри ја рок му зи ке обе ле же на је раз во јем 

3 Сла бост по је ди них те о ре ти ча ра ко ји пи шу о рок му зи ци је у то ме што 
раз ма тра ју ис кљу чи во ње ну ва не стет ску ди мен зи ју, не ма ју ћи ни ка кав 
лич ни ис ку стве ни до дир с овом вр стом му зи ке. Оту да су по је ди не књи ге 
(бив ших или са да шњих) рок му зи ча ра ко је ро ку при ла зе и из ну тра по
не кад чак и те о риј ски ва лид ни је од со ци о ло ги стич ких и иних кон струк
ци ја про фе си о нал них со ци о ло га, исто ри ча ра или фи ло зо фа (При ме ри: 
Ška ri ca, S., (2005) Kad je rock bio mlad, Za greb: V. B. Z; Per ko vić, A. (2011) 
Sed ma re pu bli ka, Za greb/Be o grad: No vi Li ber/Slu žbe ni gla snik).

4 Frit, S. (1987) So ci o lo gi ja ro ka, Be o grad: IIC i CI DID, str. 256.
5 Ро кен рол или, јед но став но, рок је је дин стве но име за мно штво жан ро

ва и раз ли чи тих стил ских ори јен та ци ја (фолк рок, поп рок, кла сик рок, 
хард рок, есид рок, џез рок, ре ге, панк рок, хе ви ме тал, арт рок, гранџ, 
хип хоп и реп, денс, тех но, рејв, ворлд мју зик, ал тер на тив ни рок, про
гре сив ни рок, ин ди рок и др).
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техноло ги је и ма сов них ме ди ја. Тех но ло ги ја ро ка но си со
бом кон тра дик тор не по сле ди це: по ја ча ла и сни ма ње су 
основ на сред ства из ра жа ва ња у ро ку, али они исто вре ме но 
омо гу ћа ва ју би зни сме ни ма да пре у зму кон тро лу над њим. 
Са ми му зи ча ри по ста ју по де ље не лич но сти јер као му зи ча
ри „ужи во” пред ста вља ју део ло кал не за јед ни це, док су, за то 
што сни ма ју (пло че, ди ско ве и оста ло), под ло жни при ти сци
ма тр жи шта и по ста ју „им пе ри ја ли сти ро кен ро ла”. На осно
ву то га Сај мон Фрит (Frith) из вла чи за кљу чак да рок де лу је 
као му зи ка кон тра кул ту ре са мо по вре ме но и крат ко трај но, а 
да су штин ски он функ ци о ни ше као ма сов на кул ту ра6.

Ја сно је да су кон тра дик ци је би ле пра те ћи еле мент ро ка од 
ње го вог по чет ка, и то нај пре на тлу на ко јем је он из вор но 
по те као. За то се мо гу оче ки ва ти још ве ћа не ра зу ме ва ња ка да 
се он поч не се ли ти у сре ди не ко је ње му ни су „при род не” – 
у со ци ја ли стич ка, за тво ре на и не де мо крат ска дру штва ко ја 
на це ло куп ну кул ту ру За па да гле да ју као на не што опа сно 
и „де ка дент но”. Сва пи та ња има ју нај ма ње три ди мен зи је: 
со ци о ло шку, ан тро по ло шку и есте тич кому зи ко ло шку. Због  
то га со ци о ло ги ја мо ра ићи под ру ку са на у ка ма ко је су има
ле те о риј ске упли ве у од ре ђе не аспек те овог осо бе ног му
зич ког прав ца. Ан тро посо ци о ло шкоесте тич ки есеј, ов де и 
са да, по све ћен је ра ном вре ме ну ро кен ро ла у СФРЈ, ко је се 
од но си на ше сту де це ни ју XX ве ка. 

По ста вља ње те зе. Му зи ка без оба ла

Од свог на стан ка7, у сво јим ко ре ни ма, ро кен рол је он то ло
шки суб вер зив на пот кул ту ра, на спрам до ми нант не кул ту ре 
аме рич ког дру штва. На стао је на из глед спон та но, а за пра во 
је био про дукт не за до вољ ства мла де ге не ра ци је кул тур ним 
обра сцем ко ји су кре и ра ли и по ко ме су жи ве ли њи хо ви ро
ди те љи8. Ро кен рол је, пи ше Пе тар По по вић, био је дин ствен 
је зик мла дих. Ста ри ји га ни су го во ри ли ни раз у ме ли, чак 

6 Frit, S., nav. de lo, str. 258–263.
7 Иа ко се вре ме на стан ка ро кен ро ла не мо же са свим пре ци зно од ре ди ти, 

за пр ву ро кен рол пло чу ко ја је озна чи ла пра ви успон ро ка сма тра се Rock 
Aro und the Clock (сни мље на 1954. го ди не, у из во ђе њу гру пе Bill Ha ley 
and His Co mets).

8 Ка рак те ри стич ну пе сму ра ног ро кен ро ла из 1958. под на сло вом Hang 
Up My Rock and Roll Sho es из во дио је Чак Ви лис (Wil lis). Та ком по зи ци ја 
го во ри о су ко бу ти неј џе ра и ро ди те ља, при че му ти неј џер сво је мла
да лач ке фру стра ци је ка на ли ше са мо кроз ро кен рол. „Ро кен рол ци пе ле” 
сим бо ли зу ју сло бо ду ти неј џер ског ду ха, а Ви лис овим тек стом са мо
свој но ре пре зен ту је це лу сво ју ге не ра ци ју. Ха ри су Фрид бер гу (Fri ed
berg) је ова пе сма по слу жи ла као мо тив да раз мо три про блем кул тур не 
про из вод ње ро кен ро ла и по за ба ви се пи та њем да ли ро кен рол пред ста
вља „ау тен тич ни глас ти неј џер ске срџ бе и бе са” (Fri ed berg, H. Hang Up 
My Rock and Roll Sho es: The Cul tu ral Pro duc tion of Rock and Roll, in: 
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су га се пла ши ли. Али то ни је био је зич ки рат већ су коб на 
пла ну есен ци јал них вред но сти. Док су мла ди сма тра ли да 
им ста ри ји на ме њу ју суд би ну пи о на у оп штој кор по ра тив
ној игри, ста ри ји су би ли убе ђе ни да мла ди из ина та до во де 
у пи та ња све вред но сти за ко је су се они бо ри ли. Упра во из 
си нер ги је мла до сти и ро кен ро ла на ста ла је „хим на мод мла
до сти ше зде се тих” My Ge ne ra tion, гру пе The Who, са суд бо
но сним сти хом „на дам се да ћу умре ти пре не го оста рим”9. 
Пи шу ћи о ве ли ким рок зве зда ма с по чет ка 60их, Фрит ка же 
да оне ни су осе ћа ле тен зи ју су ко ба из ме ђу сво је ве шти не и 
сво је пу бли ке, сво је му зи ке и свог успе ха, умет но сти и ко
мер ци ја ле. Еле ме нат по бу не у ро кен ро лу био је упе рен про
тив од ра сле ге не ра ци је, та ко да пи та ње ни је би ло умет ност 
на спрам би зни са, већ укус мла дих на су прот уку са ста рих10. 
Кла сни су коб тих ше зде се тих пре ба цио се на про блем ге не
ра циј ских од но са, при че му је, по ре чи ма Те о до ра Ро ша ка 
(Ros zak), бур жо а зи ја на ла зи ла кла сног не при ја те ља не ви
ше у сво јим фа бри ка ма не го с дру ге стра не сто ла – у ли ку 
сво је вла сти те раз ма же не де це11. У нај кра ћем, тај „ге не ра
циј ски про цеп”, ко ји се отво рио пе де се тих а кул ми ни рао у 
ше зде се тим, ни је био сва ђа из ме ђу од ре ђе ног ти па ро ди те
ља и де це, већ исто риј ски јаз из ме ђу два на чи на жи во та12. 
Вре ме ном је ство ре на „ин тер на ци о нал на, све о бу хват на кла
са по до бу”, ко ја је кре ћу ћи се од За па да ка Ис то ку, ла год
но пре ла зи ла кла сне и на ци о нал не окви ре13. За хва љу ју ћи 
свим тим окол но сти ма мо гло је до ћи до гло бал ног ши ре ња 
рок кул ту ре, оне кул ту ре ко ја је при па да ла мла ди ма. Мо же 
се ре ћи да рок, без об зи ра на то што је ро ђен на тлу Ве ли
ке Бри та ни је и САД, не ма др жа ву. Рок је јед на ко при па дао 
сва ком ко је же лео да свој иден ти тет по де ли с вред но сти ма 
ко је је он про мо ви сао. Као за љу бље ни ци у свет и сло бод
ног чо ве ка, ро ке ри се ни су пла ши ли „остат ка све та”. Они су 
би ли не зва нич ни „пи о ни ри гло ба ли за ци је”, ли ше ни по ро
ка ка рак те ри стич них за „ва шљи ву” ци ви ли за ци ју. Ши ри ли 
су иде ју јед на ко сти и ми ра у све ту, но се ћи ту уто пи ју као  
„власти ти крст”14.

Popu lar Cul tu re: Pro duc tion and Con sump tion, eds Har ring ton, L. and Bi el
bu, D. (2001) Ox ford: Blac kwell Pu blis hers, p. 155).

9 Po po vić, P. (2008) Ro ko pi si, Be o grad: Zep ter Bo ok World, str. 11.
10 Frit, S. nav. de lo, str. 212.
11 Ros zak, T. (1978) Kon tra kul tu ra, Za greb: Na pri jed, str. 35.
12 Mak do nald, I. (2012) Re vo lu ci ja u gla vi: Pe sme Bitlsa i še zde se te, Be o grad: 

Clio, str. 75. 
13 Go cić, G. (2012) En di Vor hol i stra te gi je po pa. Be o grad: Slu žbe ni gla snik, 

str. 32.
14 Bo ži lo vić, N. (2004) Rok kul tu ra, Niš: SKC, str. 208.
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Са пр во бит ним ро ка би ли јем (roc ka billy) и Ел ви сом При сли
јем (Pre sley) као во де ћим му зи ча рем ово га прав ца, ро кен рол 
је нај пре сим бо ли зо вао не при ста ја ње и не по слу шност, да 
би доц ни је за до би јао и ши ра дру штве на зна че ња, као што је 
по бу на ко ја им пли ци ра про ме ну. Ако би се та кав дру штве ни 
и кул тур ни фе но мен сме стио у ра ван кон тра кул ту ре15, он да 
би му са вр ше но при ста јао атри бут ре во лу ци о нар ног. 

„Рок оду ше вља ва мла де не са мо ори ги нал но шћу свог 
му зич ког из ра за већ и дру штве ном по ру ком, ко ја је у 
ве зи са већ про шлом тра ди ци јом по бу не. Он од го ва
ра њи хо вим оче ки ва њи ма на по ли тич ком и кул тур ном 
пла ну, а из ра жа ва и по бу ну про тив дру штва и ње го вог 
на чи на жи во та. Пред ста вља из раз же ље јед не ге не ра
ци је за бу дућ но шћу у ко јој вла да ју љу бав, пот пу на сло
бо да и мир”16. 

Ге не ра ци је ко је су об ли ко ва ле „дух ше зде се тих” ста са ва ле 
су у ве о ма бур ном раз до бљу. Дру штве на кли ма би ла је обе
ле же на бло ков ском по де ље но шћу све та, при вред ним и тех
но ло шким ра стом нај ра зви је ни јих зе ма ља, још ак ту ел ним 
ко ло ни ја ли зми ма и ра то ви ма, од ко јих је нај по зна ти ји онај у 
Ви јет на му. Ши ро ки ан ти рат ни по крет под ра зу ме вао је раз
ли чи те об ли ке про те ста, а сту дент ски по кре ти ши ром све та 
огла си ли су ула зак адо ле сцент ских ак те ра у со ци јал ни и по
ли тич ки жи вот. То је би ло и вре ме ши ре ња рок кул ту ре, по
бу не про тив ау то ри те та, не фор мал но сти, спон та но сти, екс
пре сив но сти, рас ки да с кон вен ци о нал ним на чи ном жи во та 
и мит ских мо ме на та хи пи јев ског сти ла жи во та у зна ку ко се, 
цве ћа, „ле та љу ба ви”, дро ге и на си ља. „Дух ше зде се тих” је 
вре дан по ме на и због по ку ша ја пре вла да ва ња ла жног мо ра
ла, про ме не кла сич них об ли ка брач них ве за и сек су алних 
на ви ка17.

Рок се јед ним де лом укла па у аме рич ку тра ди ци ју ан га жо
ва не пе сме, чи ју сла ву су про но си ли Боб Ди лан (Dylan) и 
Џо ан Ба ез (Ba ez), пре свих. Па ра док сал но је, али крај кон
тра кул ту ре на ја ви ли су ле ген дар ни Ен гле зи Битлси (The Be
a tles), ко ји су по бу ну и за по че ли. У пе сми Re vo lu tion из ме ђу 
оста лог се ка же: „Сви ми же ли мо да про ме ни мо свет, али 
кад го во риш о уни шта ва њу, не ра чу нај на ме не”. Џон Ле нон 
(Len non) се, не са мо у му зи ци не го и де кла ра тив но, ме ђу 
пр ви ма од ре као ше зде се тих, ка да је у ин тер вјуу за ча со пис 

15 Видети: Ros zak T. (1978); SenŽanPo len, K. (1999); Ga ir, C. (2007).
16 SenŽanPo len, K. (1999) Kon tra kul tu ra, Be o grad: Clio, str. 185.
17 Видети: Pe ra so vić, B. (2001) Ur ba na ple me na: So ci o lo gi ja sub kul tu ra u Hr

vat skoj, Za greb: Hr vat ska sve u či liš na na kla da, str. 67–70.
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Rol ling Sto ne (1970) прет ход не го ди не кон тра кул тур ног бун
та опи сао као „тек не што ма ло ви ше од мод не ре ви је”18.

Рок је дру го ли це аме рич ке кул ту ре пе де се тих. Он из вор но 
ни је ни чи ји и ни ка кав про је кат, ни у САД ни дру где. Рок 
ни је ро ба (бар то ни је био у пе ри о ду свог на стан ка) да би се 
про да вао и из во зио у дру ге зе мље као па кет де тер џен та, ни је 
ни не ка кав апа рат за до ма ћин ство да би се ин ста ли рао и ко
ри стио за сва ко днев не по ро дич не по тре бе. Кул тур ни про јек
ти нај че шће има ју на ци о нал ну осно ву, а рок је ана ци о на лан 
и кон тра кул ту ран. По нај ма ње му се мо же при пи са ти пак ти
ра ње са др жа вом, чи ју је по ли ти ку сво ђе ња свих чо ве ко вих 
ци ље ва на до бра ма те ри јал не ствар но сти ду бо ко пре зи рао. 
Рок је у на че лу про тив, и то про ти вље ње нај пре се од но си 
на Аме ри ку и њен стил жи во та. Те шко је по ве ро ва ти у то да 
се му зи ка от по ра и про те ста, над ко јом др жа ва не ма па тро
нат, мо же из во зи ти као др жав ни ар ти кал. За раз ли ку од аме
рич ке др жав не по ли ти ке ше зде се тих, рок му зи ча ри у Аме
ри ци би ли су ли стом па ци фи стич ки ори јен ти са ни. Они су, 
бе ле жи Ен ди Бе нет (Ben nett), раз ви ја ли сна жну ан ти рат ну 
кам па њу у од но су на рат у Ви јет на му, али би ли су и про тив 
сва ког дру гог об ли ка при си ле. Сво ја ми ро љу би ва осе ћа ња 
из но си ли су у сво јим ан ти рат ним пе сма ма19.

Ту ма че ње ро ка као про па ганд ног оруж ја у зе мља ма „ре ал
ног со ци ја ли зма“ и у Ју го сла ви ји на до ве за ло се на прет ход
на исто вет на ту ма че ња уло ге џе за. Џез је, нео спор но, као 
и ко ју де це ни ју доц ни је рок, сма тран за ме та фо ру, чак гло
ри фи ка ци ју аме рич ког по ли тич ког си сте ма. Сто га не чу ди 
што су  ко му ни сти Со вјет ског Са ве за и њи хо ви иде о ло шки 
исто ми шље ни ци и у џе зу (као, уо ста лом у све му што до ла
зи са стра не) ви де ли кла сног не при ја те ља. Мно го опа сни
ја су би ла ту ма че ња ко ја су до ла зи ла са стра не „др жав них” 
умет ни ка и ин те лек ту а ла ца ко ји су иде о ло шким оце на ма 
да ва ли при вид објек тив но сти и струч но сти. Ко му ни стич
ким вла сти ма сме тао је му зич ки дог ма ти зам и ли бе ра ли зам 
у умет но сти ко ја је до ла зи ла из прав ца За па да. Њи хо ви опо
нен ти, пак, схва та ли су џез као бор бу за сло бо ду, а она се са
сто ја ла у им про ви за ци ји, ко ја у се би увек но си све оно што 
се не мо же ускла ди ти са про пи са ним си сте мом и ње го вим 
вред но сним окви ри ма20. И ако је би ло ка кве раз ли ке из ме
ђу Аме ри ке и Ју го сла ви је ка да је био у пи та њу ро кен рол, 
он да су ти от по ри пре ма „елек три ча ри ма”, „чу пав цима”, 

18 Mak do nald, I., nav. de lo, str. 34.
19 Ben nett, A. (2001) Cul tu res of Po pu lar Mu sic, Buc king ham: Open Uni ver

sity Press, p. 33.
20 Vu če tić, R. (2012) Ko kako la so ci ja li zam, Be o grad: Slu žbe ni gla snik, str. 

173.
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„трескавцима” и „па да ви ча ри ма” у со ци ја ли стич ким зе мља
ма би ли још оштри ји и отво ре ни ји. Јер, гла сна му зи ка и ду га 
ко са ни су би ли ефе мер ни пра те ћи еле мен ти бит суп кул ту ре, 
већ об ли ци зна чењ ске прак се са тран спа рент ним сим бо лич
ким по ру ка ма. Бор ба за сло бо ду на кул тур ном пла ну во ди ла 
се пре ко ро кен ро ла.

Нај ве ћи от по ри уво ђе њу но вих ли бе рал них и аван гард них 
му зич ких пра ва ца пру жа ли су ко му ни стич ки ре жи ми ко ји су 
се на ла зи ли иза „гво зде не за ве се”. У зе мље Ис точ не Евро пе 
у ко је је ро кен рол „им пор то ван”, овај је био осу ђен да сво је 
жи вље ње от поч не као ели ти стич ка, го то во „под зем на” фор
ма из ра жа ва ња. Рок кул ту ру су при хва та ли нај пре уски кру
го ви мла де ин те ли ген ци је из ур ба них је зга ра, за раз ли ку од 
Аме ри ке у ко јој се ро кен рол ис кри ста ли сао пр вен стве но као 
му зич ки хи брид по уку су и сен зи би ли те ту рад нич ке омла
ди не21. То зна чи да му зич ки ути ца ји ко ји до ла зе „спо ља” мо
гу би ти ефек тив ни са мо под усло вом да по сто ји и рас по ло
же ње „из ну тра”, где би се они по мо де лу оста лих кул тур них 
еле ме на та пре но си ли акул ту ра ци јом, ен кул ту ра ци јом или, 
јед но став но, кул тур ном ди фу зи јом. Ни је аде кват но про це се 
ко ји се до га ђа ју у кул ту ри пред ста вља ти вој ном тер ми но
ло ги јом, при че му се, као у на шем слу ча ју, рок про гла ша ва 
„оруж јем” у „бор би” про тив „не при ја те ља”. Тач но је да је 
кул тур ни им пе ри ја ли зам (или ти „аме ри ка ни за ци ја”) об у
хва тао ши рок ди ја па зон „аме рич ких про из во да”, на ро чи то 
у обла сти ма сов не по тро шње и по пу лар не кул ту ре. Ме ђу
тим, кон цепт аме рич ког кул тур ног им пе ри ја ли зма су ви ше 
је сим пли фи ко ван, чак ка ри ки ран. Рај нхолд Ваг нлајт нер 
(Wag nle it ner) ука зу је на по зи тив не стра не кул тур ног им пе
ри ја ли зма у зе мља ма у ко ји ма је по сле ра та тре ба ло до ћи до 
осло ба ђа ња од на сле ђа на ци зма (Не мач ка, Ау стри ја, Ја пан). 
Оне су се су о ча ва ле са пре и спи ти ва њем сво је про шло сти. 
Аме ри ка ни за ци ја је та ко ђе де ло ва ла отр же њу ју ће у зе мља
ма ко му ни зма, ко је су се су о ча ва ле са сво јом не та ко све тлом 
са да шњо шћу22. 

На пред ре че но мо же се по сма тра ти и у те о риј ској рав ни. За 
раз у ме ва ње де ша ва ња на му зич ком пла ну из у зет но је ва жно 
об ја шње ње ме ђу соб них ути ца ја ра ци о нал них и ира ци о
нал них еле ме на та ства ра ла штва. Сва ки умет нич ки чин, па 
и онај ко ји при па да ства ра ла штву са под руч ја по пу лар не и 
ма сов не умет но сти, под ра зу ме ва кре а ти ван спој ра ци о нал
них (ин те лек ту ал них) и ира ци о нал них (има ги нар них, ин ту
и тив них, не све сних) еле ме на та. Ства ра лач ки еле мен ти из 

21 Tri fu no vić, Lj. (1986) Vi bra ci je, No vi Be o grad: IIC SSO Sr bi je, str. 86.
22 Упоредити: Vu če tić, R., nav. de lo, str. 33.
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до ме на ва ни ску стве ног, осе ћај ног и чул ног на ла зе се у стал
ном ди ја ло гу са ра ци о нал ним ком по нен та ма ду ха. Ства ра
ла штво не тре ба ве зи ва ти за кон цеп те праг мат ског ду ха, ни
ти са мо за ра ци о на ли стич ки на чин по сто ја ња. Ед гар Мо рен 
(Mo rin) до ла зи до са зна ња да је ум не до во љан за об у хва та
ње све ши ри не и мул ти ди мен зи о нал но сти ствар ног. Он се у 
под руч ју кул тур ног ства ра ла штва за ла же за „отво ре ни ум”, 
ко ји омо гу ћа ва из град њу и про вед бу оно га што је афек тив
ног по ре кла у нов ква ли тет на стао у спо ју са оним што је 
про из вод ра зу ма23. Да кле, ства ра ла штво се не да до кра ја 
об ја сни ти ако му се не при ђе и из ну тра – из је згра ства ра
ња и ду ха оно га ко ји ства ра. Из осно ве ства ра лач ког чи на у 
умет нич ком по ступ ку не тре ба из у зи ма ти мо ти ве, вред но
сти, на го не, та ле нат и спон та ност, као су бјек тив не им пул се, 
али не гу би ти из ви да ни со ци о ло шку исти ну ко ја гла си да 
је ства ра лач ки про цес са мо ста лан чин усло вљен ме ђу људ
ским од но си ма24. Рат ко Бо жо вић пи ше о ва жно сти кре а тив
не си ту а ци је, ко ја је усме ре на про тив свих об ли ка не сло бо
де, за ви сно сти и на мет ну тих на чи на по на ша ња. Он, на рав
но, не по ми ње ро кен рол му зи ку, али се ње го ва екс пли ка ци ја 
еви дент но од но си и на овај вид умет нич ког ства ра ња. По 
ње му, кре а тив на си ту а ци ја че сто про из ла зи из кон фликт ног 
на чи на по на ша ња, али не из оно га кон флик та ко га пра те за
тег ну тост, охо лост и ис кљу чи вост. И нај ва жни је: опре де ље
ност за ло гос, ра ци о нал ност и ин те лект у за пад ној кул ту ри 
не би би ли спор ни под усло вом да из умет нич ког чи на не 
по ти ску ју и ис кљу чу ју план ира ци о нал ног, ин ту и тив ног и 
не све сног. Ап со лу ти за ци ја прин ци па ра ци о на ли те та у це
ли ни за о би ла зи вред но сти осе ћај ног жи во та, фан та зи ју и 
ар ти стич ку свест25.

Ова ди гре си ја, ис ка за на по сту ли ра њем јед ног те о риј ског 
дис кур са о ства ра ла штву, би ла је ну жна у об ја шње њу не са
мо ства ра лач ког прин ци па у рок му зи ци, не го и у раз у ме ва
њу про дук ци је и ре цеп ци је те му зи ке. Са свим је ле ги тим но 
ро кен рол тре ти ра ти као је дан об лик све сти и иде о ло ги је, 
при да ва ти му еко ном ску, ко мер ци јал ну, про па ганд ну уло гу 
и слич но. Ме ђу тим, из ви да се не сме ју ис пу сти ти еле мен ти 
ко ји га де фи ни шу, а они се од но се на ње го ву ин ди ви ду ал
ност, спон та ност, не за ви сност, суб вер зив ност и ре зи стен
ци ју пре ма сва ком огра ни ча ва њу сло бо де да бу де: ин ди ви
ду а лан, спон тан, не за ви сан, суб вер зи ван и резистен тан. 

23 Mo rin, E. (1989) Ka ko mi sli ti Evro pu, Sa ra je vo: Svi je tlost, str. 82.
24 Bo ži lo vić, N. (2008) Umet nost, kre a ci ja, ko mu ni ka ci ja, Niš: Fi lo zof ski  

fa kul tet u Ni šu, str. 131.
25 Bo žo vić, R. (2002) Do mi na ci ja i ot por, Be o grad: Či go ja štam pa, Fa kul tet 

po li tič kih na u ka, str. 209.
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Најве ћи број ком по зи ци ја ро кен ро ла на ста јао је у кре а тив
ним си ту а ци ја ма ко је ни су спу та ва ле ни је дан об лик са мо
стал не кон тем пла ци је. Чак ни со ци јал на ан га жо ва ност по је
ди них тек сто ва, иа ко из ра жа ва не ки дру штве ни став, че сто 
ни је има ла пр вен стве но со ци јал ну и по ли тич ку но ту, већ је 
ста ја ла у функ ци ји естет ских фор мал ному зич ких опре де
ље ња26. Ако их је др жа ва и (зло)упо тре би ла ти ме што их 
је ста вља ла у соп стве ну по ли тич ку, иде о ло шку или про па
ганд ну ма три цу, рок ства ра о ци за то ни су нај че шће ни нај
ма ње би ли кри ви. Ти пи чан при мер је ком по зи ци ја гру пе 
Елек трич ни ор га зам Игра ро кен рол це ла Ју го сла ви ја, ко ја 
је пи са на из лич них мо ти ва, а до жи вља ва ла је дру штве ну 
и по ли тич ку про мо ци ју де сет го ди на на кон то га што је сни
мље на. Фронт мен гру пе, Ср ђан Гој ко вић Ги ле ка же да му је  
дра го кад ви ди да нај бо љи спор ти сти на све ту сла ве уз ту 
пе сму, али му ни је по во љи ка да не ке по ли тич ке пар ти је ту 
пе сму пу шта ју на сво јим ми тин зи ма. Из ово га ја сно про из
ла зи да ро кен рол, упр кос то ме што мо же би ти упо тре бљен 
у раз ли чи те свр хе од стра не др жа ве, не мо же би ти тре ти ран 
као др жав ни про је кат27. Овим не не ги ра мо ан га жо ва ност и 
дру штве ну стра ну ро кен ро ла, већ за го ва ра мо те зу по ко јој 
се ње го ва дру штве на зна чај ност не мо же ис трг ну ти из ње го
ве му зич ке осно ве. Дру штве ни сми сао умет но сти про из ла зи 
нај пре из ње не естет ске струк ту ре, а по том до ла зе ан га жо
ва ност, про тест, про па ги ра ње иде о ло ги је и оста ле со ци јал
но ма ни фест не функ ци је. Сход но есте тич ком прин ци пу по 
ко ме су естет ски вред ни ја де ла и дру штве но ре ле вант ни ја28, 
и ре мекде ла рок му зи ке ути ску ју сна жни ји пе чат у со ци јал
ном и ци ви ли за циј ском сми слу од оних де ла ко ја су ра ђе на 
из чи сто за бав них, ко мер ци јал них и лу кра тив них раз ло га.  

26 Ов де се из у зи ма ју панк, ре ге, хип хоп и не ке хе ви ме тал ком по зи ци је. 
Из у зе так су, та ко ђе, про тест не пе сме (pro test songs) и пе сме о сло бо ди 
(fre e dom songs) ко је при па да ју по себ ној вр сти рок тра ди ци је. Као део 
кор пу са ан га жо ва них пе са ма  те ком по зи ци је игра ју ва жну уло гу у дру
штве ним по кре ти ма (про тив фа ши зма, за пра ва цр на ца, про тив ра та у 
Ви јет на му). Ау то ри тих пе са ма свр ста ва ју се на стра ну угње та ва них, 
обес пра вље них и дис кри ми ни са них. Рок се, да кле, укла па у аме рич ку 
тра ди ци ју ан га жо ва не пе сме, из ра жа ва ју ћи отво ре но па ци фи стич ке и 
ан ти ди скри ми на тор ске ста во ве (SenŽanPo len, K. (1999) Kon tra kul tu ra, 
Be o grad: Clio, str. 187).

27 По зна то је да су САД сво је вре ме но рок му зи ком „бом бар до ва ле“ Ви јет
нам це у ци љу ја ча ња сво га бор бе ног мо ра ла, а сла бље ња про тив нич ког. 
Аме рич ка ар ми ја ко ри сти ла је ро кен рол и реп и 1989. го ди не то ком ин
ва зи је на Па на му, а у овом ве ку нај све жи ја се ћа ња од но се се на вој на 
пси хо ло шка ан ти те ро ри стич ка деј ства хе виме та лом про тив Ира ча на 
(Bo ži lo vić, N. (2004) Rok kul tu ra, Niš: SKC, str. 134). Рок му зи ка је у овим 
слу ча је ви ма зло у по тре бље на јер је ко ри шће на су прот но ње ној ми си ји. 
Ту се за пра во ишло ро кен ро лом про тив ро кен ро ла.

28 Упо ре ди ти: Ran ko vić, M. (1996) Opšta so ci o lo gi ja umet no sti, Be o grad: 
Zavod za udž be ni ke i na stav na sred stva, str. 16.
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Со ци о лог Сај мон Фрит је из ре као јед ну су штин ски ва жну 
ми сао, ко јом је ис та као да је рок му зич ки об лик и да се као 
та кав мо ра схва ти ти и из со ци о ло шке пер спек ти ве (sic!). По 
ње му, со ци о ло зи по пу лар не му зи ке по пра ви лу су ишли лак
шим пу тем – ана ли зом тек ста на ра чун му зи ке, јер се ре чи 
лак ше ко мен та ри шу, а сти хо ви се бо ље раз у ме ју од акор
да. Нај у оч љи ви јим раз ло гом за та кво ста ње ствари Фрит 
при пи су је – не зна њу. На и ме, ско ро свим ко мен та то ри ма 
и кри ти ча ри ма ро ка (као и ве ћи ни рок му зи ча ра) не до ста
је фор мал но му зич ко обра зо ва ње. Па ра докс је у то ме да се 
кул тур ни зна чај ро ка за сни ва на ње го вом му зич ком об ли ку, 
док се иде о ло ги ја ро ка не из ра жа ва у му зич ким тер ми ни
ма. Анег дот ска ка зи ва ња су че сто ја сни ја и упе ча тљи ви ја од 
ви со ко пар них, бом ба стич них рас пре да ња. Елем, ова ко го во
ри Ален Прајс (Pri ce), кла ви ја ту ри ста гру пе The Ani mals, о 
пе сми I’m crying (1964), ко ју је на пи сао за јед но са пе ва чем 
Ери ком Бар до ном (Bur don): „Ура ди ли смо то у зад њем де лу 
ком би ја. Ја сам на пи сао му зи ку, а Ерик ре чи и сле пи ли смо 
то за јед но на про би у Блек пу лу у Нарт па је ру јед не не де ље 
по под не. Са мо смо са ста ви ли и сни ми ли то и слу чај но је 
би ло успе шно”29.

Ови на ла зи под у пи ру на шу те зу, по ко јој је у ро ку нај ва жни
ја – му зи ка. Као и у сва ком дру гом ства ра лач ком по ступ ку, 
та ко и у ком по но ва њу рок му зи ке иде ја до ла зи ин ту и тив
но и спон та но. Она ни је плод ни ка квог прет ход ног ве ли ког 
умо ва ња. Не за хвал но је ге не ра ли зо ва ти ства ри на пла ну рок 
му зи ке, али текст је нај че шће пра те ћи еле мент и он се на
ла зи у функ ци ји му зич ког из ра за, би ло да је реч о гла сном, 
„ег зи стен ци ја ли стич ком” ро ку, са моћ ним ри фо ви ма, про
дор ним бас ли ни ја ма, дис тор зи јом и вахвах ефек ти ма или 
о ме лан хо лич ној рок ба ла ди. Мајкл Пар сонс (Par sons) твр ди 
да у ве ћем де лу поп и рок му зи ке му зи ка ни је те сно по ве за
на са тек стом. Он сма тра да узи ма ње тек ста за при мар ни, а 
му зи ке за спо ред ни еле мент зна чи по јед но ста вљи ва ње ком
плек сно сти осе ћа ња што их до но се текст и му зи ка за јед но30. 
Реч ју, моћ ним и пре по зна тљи вим ро кен рол ги тар ским ри
фо ви ма ни су по треб не ре чи да би вас по кре ну ле и по зва ле 
на бунт. По кре тач ка енер ги ја и по бу ње нич ки имиџ до ла зе из 
са ме му зи ке ко ја про во ци ра чу ла и бу ди же љу за про ме ном. 
По кре тач ки им пулс до ла зи из ја ког рит ма ба са и буб ње ва и 
упе ча тљи вих ги тар ских ри фо ва, по пут оних из пе са ма Sa tis
fac tion (The Rol ling Sto nes), You Re ally Got Me (The Kinks), 
Wild Thing (The Troggs), Born To Be Wild (Step pen wolf) или 

29 Ви де ти: Frit, S., nav. de lo, str. 227.
30 Par sons, M. Este ti ka Rol ling Sto ne sa, u: Roc k’n’roll: isto ri ja, te o ri ja, este ti

ka, kri ti ka, pri re dio An đel ko vić, V. (1987), Be o grad: TRZ Pan pu blik, str. 78.
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Smo ke On the Wa ter (De ep Pur ple). То ви ше ни су пи та ња со
ци о ло ги је, већ ан тро по ло ги је кул ту ре и пси хо ло ги је. 

На цр том јед не оп ште те о ри је од но са му зи ке и оп сед ну то сти, 
Жил бер Ру же (Ro u get) до вео је у ве зу кул ту ру са од ре ђе ним 
вр ста ма му зи ке ко ја ин ду ку је ста ње ек ста зе и тран са. Го во
ре ћи уоп ште но, он из но си за кљу чак да му зи ка ба ца чо ве ка у 
транс би ло гро мо гла сним буб ња њем, би ло ти хим че гр та њем 
звеч ке. До жи вља ва ње му зи ке, ве ли Ру же, мо же би ти пси хо
ло шки, афек тив ни, естет ски, па чак и фи зи о ло шки чин, а 
по ве за ност му зи ке и тран са не за ви си од при род не при ну де 
већ од кул тур не кон вен ци је31. Има ју ћи у ви ду све фак то ре 
ре цеп ци је му зич ких са др жа ја, кул ту ра ју го сло вен ског дру
штва ше зде се тих би ла је спрем на да у сво ју ма пу уцр та и 
рок му зи ку. Ка ко дру га чи је об ја сни ти нео пи си ву еу фо ри ју 
иза зва ну ро кен ро лом у СФРЈ и дру гим со ци ја ли стич ким зе
мља ма у ко ји ма су се по зна ва о ци ен гле ског је зи ка мо гли та
ко ре ћи на пр сте из бро ја ти.

На осно ву све га из ре че ног мо же мо фор му ли са ти те зу ко
ју ће мо на при ме ру ра ног ју го сло вен ског ро ка на сто ја ти да 
потвр ди мо. 

Пре не го што по ста не ро ба, про из вод или ар ти кал, рок 
је му зи ка. Има ју ћи у ви ду ње го ву кон тра кул тур ну иде о ло
ги ју, ка рак тер ро ка је та кав да он у идеј ном по гле ду ни је 
до бро до шао ни у САД, зе мљи у ко јој је ро ђен, а ка мо ли у 
со ци ја ли стич кој др жа ви Ју го сла ви ји ко ја је уте ме ље на на 
ан ти за пад ним (не де мо крат ским, не ли бе рал ним, не тр жи
шним, ан ти им пе ри ја ли стич ким и ан ти ди скри ми на тор
ним) прин ци пи ма. При јем ро кен ро ла у Ју го сла ви ји мо гао је 
би ти омо гу ћен пре вас ход но уну тра шњом кул тур ном кли
мом у зе мљи, а не спољ ним, по го то во на сил ним (еко ном ско
пропагандним, мар ке тин шким или иде о ло шкопо ли тич ким) 
ме то да ма. Му зич ка струк ту ра ро ка омо гу ћа ва му ре ла тив
ну сло бо ду и не за ви сност од спољ них, то јест ва не стет
ских ути ца ја. Због то га ро кен рол ни је био про сто аси ми
ло ван у зе мљи хе ро ја ко му ни зма и На род но о сло бо ди лач ке 
бор бе. Ње гов при јем пра ти ле су број не про тив реч но сти, 
по све раз ли чи те од оних ко је су из би ја ле у пр ви план у САД 
и Ве ли кој Бри та ни ји. Про тив реч но сти су ов де про из ла зи ле 
из ка рак те ра дру штве ног си сте ма и тра ди ци о на ли стич ког 
кул тур ног обра сца.

31 Ru že, Ž. (1994) Mu zi ka i trans, Srem ski Kar lov ci, No vi Sad: Iz da vač ka knji
žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća.



229

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ

Ег зем пли фи ка ци ја те зе. Рок из до ба Ти та

Ка да би сте да на шње клин це упи та ли ко је Franz Fer di nand, 
ве ћи на њих би упр ла пр стом на шкот ски ин ди рок бенд, а не 
на ау стро у гар ског пре сто ло на след ни ка стра да лог у Са ра јев
ском атен та ту. Су де ћи по то ме, мла да ге не ра ци ја до бро се 
укло пи ла у дух ро кен ро ла и до бро је ин фор ми са на о му зи ци 
ро ка. Ме ђу тим, ако би се већ сле де ће пи та ње од но си ло не 
не ки по зна ти бенд из ше зде се тих (ре ци мо, The Byrds, Small 
Fa ces или Vel vet Un der gro und), они би сле га ли ра ме ни ма као 
да их пи та те за не ко пра дав но вре ме, ка ме но до ба и епо ху 
ди но са у ру са. Ро кен рол је сте кул тур ни ди но са у рус, али онај 
ко ји је ро ђен тек пре ко јих ше зде сет го ди на. Тих ше зде се тих 
ста са ла је и пр ва ју го сло вен ска рок ге не ра ци ја. Она је уз 
рок од ра ста ла и за њу је но ва му зи ка би ла део сен зи би ли те
та. Та ге не ра ци ја у ро ку је без у спе шно тра жи ла ин ту и тив
на ре ше ња за про бле ме ство ре не у оту ђе ним ве ле град ским 
конгломе ра ти ма32.

Као кул тур на и му зич ка под ло га све му оста лом што је да нас 
ура ђе но у му зи ци, ше зде се те су ва жне за раз у ме ва ње да на
шњих сти ло ва и тен ден ци ја у рок му зи ци. Ју го сло вен ски 
рок се ко ло кви јал но, али и ме ђу те о ре ти ча ри ма, раз ма тра 
по чев ши од ње го вих ка сни јих фа за, али је пр во бит ни рок у 
вре ме ре про дук тив ног из ра за кључ за мно га до га ђа ња у зе
мљи ко ја се ни су ти ца ла са мо му зи ке, већ и мно гих ра ди кал
них за о кре та у дру штву и кул ту ри. О том вре ме ну нај у пе ча
тљи ви је го во ре они ко ји су и са ми уче ство ва ли у ства ра њу 
ро кен ро ла на на шим про сто ри ма. На по чет ку ге не ра ци је из 
ше зде се тих ко ја је до и ста му зи ком ме ња ла свет и за ду жи ла 
ро кен рол ви ше од ијед не дру ге, у Ју го сла ви ји је по сто ја ла 
фа сци на ци ја елек трич ном ги та ром и ње ним бас екви ва лен
том – пи ше Си ни ша Шка ри ца, ги та ри ста јед ног од нај по
зна ти јих са ста ва бив ше др жа ве, гру пе Ми из Ши бе ни ка. Не 
из у зи ма ју ћи се бе, он мла де но во пе че не сви ра че, му зич ки 
не зре ле ен ту зи ја сте, на зи ва рок ма не ке ни ма. По кре ну ти си
ли ном „елек три чар ског” по кре та и фа сци ни ра ни ми то ви ма 
о обе ћа ној зе мљи и аме рич ком сну, пи о ни ри ју го сло вен ског 
ро ка су се (нај пре пре ко ин стру мен тал ног ро ка, а по том со у
ла и рит ма и блу за) при кљу чи ли све оп штем лу ди лу. Мо же се 
прет по ста ви ти ка ко је та да шњем му зич ком еста бли шмен ту 
и пр вом по сле рат ном по ко ље њу, спрем ном за пло ви ти мир
ним фа ми ли јар ним во да ма, мо гао зву ча ти ври ште ћи Lu cil le 
Литл Ри чар да (Ric hard)33. Да би се до шло до пр вог ау торског 

32 Tri fu no vić, Lj., nav. de lo, str. 101.
33 Видети: Ška ri ca, S. (2005) Kad je rock bio mlad: Pri ča s is toč ne stra ne 

(1956 – 1970), Za greb: V. B. Z, str. 16–21.
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ал бу ма до ма ћег ро ка (Гру па 220, На ши да ни, 1968) и до зве
зда них но во та ла сних тре ну та ка, ко ји се че сто ис ти чу као 
пр ви ау тох то ни та лас ро ка у нас, те о ре ти ча ри и рок кри ти
ча ри мо ра ју зна ти да је том вре ме ну прет хо дио пе ри од ре
про дук тив ног из ра за. Ње га су обе ле жи ле шко ле ин тен зив
ног ко пи ра ња стра них узо ра, на бр зи ну при у че ни, му зич ки 
не ком пе тент ни бит са ста ви, сви ра ње три ги тар ска акор да и 
бу ка јеје зву ка. Као не ку де це ни ју ра ни је блуз, рок се на 
на шим про сто ри ма „при мио” нај пре као му зи ка, да би се 
вре ме ном при хва тио као став и по глед на свет.34 

Со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја ни је до че ка ла ро кен рол ра ши
ре них ру ку. По пут све га што до ла зи са За па да, и ро кен рол је 
био не по же љан за то што, ре че но је зи ком Со кра то вих крв ни
ка, „омла ди ну ква ри” и уса ђу је јој вред но сти ко је се ду бо ко 
ко се са вред но сти ма со ци ја ли стич ког дру штва. Су прот но 
ту ма че њи ма ра зно ра зних до ма ћих те о ре ти ча ра за ве ре да је 
рок ов де ин ста ли ран из по ли тич ких по бу да Аме ри ке и да 
је играо уло гу не ка квог „тро јан ског ко ња” у рас крин ка ва
њу ко му ни зма, ре зул тат ре че не „за ве ре” био је ми ро љу бив. 
Исти на, кра јем пе де се тих и с по чет ка ше зде се тих, ју го сло
вен ски по ли тич ки еста бли шмент, ме ди ји и нај ши ра јав ност 
ис ка зи ва ли су отво ре но про ти вље ње уво ђе њу овог кул тур
ног „чу до ви шта” на њи хо ву те ри то ри ју. Ни шта чуд но ка да 
се зна да су и у са вре ме ној Ср би ји мно ги гло бал ни на уч ни и 
умет нич ки про јек ти, ши рој јав но сти те шко ра зу мљи ви, пра
ће ни раз ли чи тим ква зи на уч ним те о ри ја ма за ве ре. 

Елем, уплив ро кен ро ла на те ри то ри ју бив ше нам др жа ве 
имао је нај ма ње две раз ли чи те фа зе35. Пр ва фа за об у хва та 
по чет не го ди не ше зде се тих и од ли ку је се отво ре ним од би
ја њем рок му зи ке и све га што иде уз њу (битлма ни ја, ду ге 
ко се мла ди ћа, ми ни сук ње и „вру ће” пан та ло ни це де во ја
ка, нон кон фор ми стич ко по на ша ње и оста ло). У дру гој фа зи 
сле ди ото пља ва ње, де лом из по ли тич ке ко рект но сти пре ма 
Аме ри ци и за пад но е вроп ским зе мља ма, а де лом из уве ре ња 
вла да ју ће по ли тич ке гар ни ту ре да се са тим не мо же из бо
ри ти, бу ду ћи да је ју го сло вен ска омла ди на ро кен рол при
хва ти ла до бро вољ но и са ве ли ким ен ту зи ја змом. Сли чан 
про блем ова др жа ва има ла је са џе зом у по чет ном ста ди ју му 

34 Упо ре ди ти: Džo uns, L. (2008) Na rod blu za, Be o grad: Uto pi ja, str. 147.
35 Ше зде се тих го ди на у Ју го сла ви ји је одр жа ва но мно штво рок фе сти ва ла, 

од ко јих ва ља из дво ји ти не ко ли ко: I fe sti val be at mu zi ke (Za greb, 1965), 
I и II бе о град ску Ги та ри ја ду (1966. i 1967), Ju go slo ven ski fe sti val be at 
mu zi ke (Be o grad, 1968), I Ги та ри ја ду у За је ча ру (1966). Ова др жа ва има 
се по хва ли ти и број ним рок пу бли ка ци ја ма, ко је су из ла зи ле то ком ше
зде се тих го ди на: „Ri tam”, „Džu boks ma ga zin”, „Hit bit spe ci jal”, „Pop ex
press” и др. (Videti: Ja nja to vić, 2007, Ex YU rock en ci klo pe di ja 1960–2006, 
Be o grad: Au tor sko iz da nje, str. 301–303). 
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ко му ни стич ке вла да ви не36. Џез је сма тран „де ка дент ном” 
му зич ком фор мом и као аме рич ки „про из вод” он је чак био 
за бра њи ван за из во ђе ње на игран ка ма и дру гим кул тур ним 
пред ста ва ма. Ју го сло вен ски џе зе ри мо ра ли су се слу жи ти 
ра зно ра зним три ко ви ма и до сет ка ма ка ко би мо гли да иза ђу 
на крај са стро гим уд ба ши ма. Они су ра ди ли при ред бе из 
три де ла, при че му су у пр вом, кон церт ном де лу из во ди ли 
хор ске, пар ти зан ске и на род не пе сме, уз по не ки по пу лар ни 
ко мад кла сич не му зи ке. У дру гом де лу обич но је при ка зи
ван не ки по зо ри шни ко мад из пар ти зан ског жи во та, да би на 
кра ју све кул ми ни ра ло „игран ком до зо ре”, на ко јој су би ле 
из во ђе не за бав не и џез ну ме ре. То је прак тич ки био по че так 
естра де код нас37, а тај про цес ко ји об у хва та ју го сло вен ску 
ин ду стри ју за ба ве пред ста вља у ства ри „пр ву аку му ла ци ју 
ро ка пи та ла”38. Ро кен рол у Ју го сла ви ји мо рао је пре ле жа ти 
све бољ ке кроз ко је је про шао џез, а он да је он ухва тио ко
ре не и ишао из ван глав но га то ка кул ту ре со ци ја ли стич ког 
дру штва. До го дио се па ра докс: уме сто да дру штво ути че на 
укус и сен зи би ли тет мла дих, ов де је рок ме њао дру штво ко
је је вре ме ном схва ти ло то као не ми нов ност, ле ко ви ту по 
ње га са мог.

Сва зби ва ња пра ће на па ра док си ма има ју и сво је кул ту ро ло
шко об ја шње ње. Рок му зи ка је акул ту ра ци јом и ен кул ту ра
ци јом пре ла зи ла гра ни це мно гих зе ма ља, па и оних со ци
ја ли стич ких. Бу ду ћи да је Ју го сла ви ја би ла др жа ва „ме ког” 
со ци ја ли зма, рок се ту лак ше при хва тао не го у Со вјет ском 
Са ве зу и зе мља ма ко је су би ле под ње го вом по ли тич ком и 
вој ном упра вом (Пољ ска, Ма ђар ска, Че хо сло вач ка, Бу гар
ска, Ру му ни ја). Про це си кул тур не ди фу зи је увек су пра ће ни 
и про це си ма кул тур не се лек ци је и ре зи стен ци је, али је ју го
сло вен ска омла ди на при хва ти ла рок „из пр ве” и „без пар до
на”. Том при хва та њу ишла је у при лог чи ње ни ца да је рок 
био бе зо ба лан, то јест гло ба лан кул тур ни фе но мен ко ји ни је 
имао ни ка квих на ци о нал них, иде о ло шких или ре ли гиј ских 
огра ни че ња – био је иде а лан за уни вер зал ну ко му ни ка ци ју, 
по го то во за ти неј џе ре, рад нич ку и сту дент ску по пу ла ци ју. 
Ни је дан идеј ни про је кат у то вре ме ни је мо гао та ко при род
но да из бри ше кла сне раз ли ке и по ве же мла ду ге не ра ци ју 
као што је то учи нио рок као „кул ту ра младих”39. Ин те
гра тив на моћ ро ка на ла зи ла се у бли ској ве зи са његовом 

36 Џез се из ме ђу два ра та сви рао и слу шао ка ко у Ср би ји, та ко и на про
сто ру „по то њих Ју го сла ви ја” (Blam, M. (2011) Jazz u Sr bi ji 1927–1944, 
Be o grad: Stu bo vi kul tu re, str. 7).

37 Si mić, V. (2011) Sen ti men tal no pu to va nje, Be o grad: Clio, str. 114.
38 Ška ri ca, S., nav. de lo, str. 37.
39 Frit, S., nav. de lo, str. 216.
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универ зално шћу, али та квом да не спу та ва кул тур не ра зно
ли ко сти. Реч је о му зич кој фор ми ко ја је по пр ви пут об је ди
ни ла ми ли о не ин ди ви ду ал них мла да лач ких те жњи и стра
хо ва у је дан оп шти, ја сно ра зу мљив сло ган бун та. Упр кос 
то ме, ро кен рол ни је уни фи ци ра на кул ту ра јер по се ду је раз
ли чи та зна че ња. Са јед не стра не, ње го ве спољ не ма ни фе
ста ци је у кон вен ци о нал ним окви ри ма на го не на по ми сао о 
хе до ни стич ком жи во ту ис пу ње ним пле сом, му зи ком, бр зи
ном, сек сом (ка сни је и нар ко ти ци ма), док са дру ге стра не, 
ро кен рол по сво јој по ру ци скри ве ној ду бо ко у уну тра шњо
сти агре сив не фор ме пред ста вља дра ма тич ни ва пај, крик 
неви них, ро ман тич них и раз о ча ра них40. 

При хва та ње ро кен ро ла у Ју го сла ви ји има и сво је со ци о ло
шко об ја шње ње41. Про тив реч но сти ко је су по сто ја ле у ју го
сло вен ском по ли тич ком си сте му (со ци ја ли стич ко дру штво 
окре ну то за пад ним вред но сти ма!) са ме по се би отва ра ле су 
вра та кул тур ним ино ва ци ја ма ка кав је био ро кен рол. Ан
ти но ми је ју го со ци ја ли зма огле да ле су се у то ме што је то 
дру штво би ло јед но пар тиј ско, са план ском („ди ри го ва ном”) 
при вре дом и дру штве ном сво ји ном као глав ним сво јин ским 
мо де лом, а опет, оно је ко смо по лит ско и ин тер на ци о нал но 
по опре де ље њу и отво ре но за основ не вред но сти за пад не 
де мо кра ти је (ма кар за оне ко је ни су оспо ра ва ле ње гов по
ли тич ки си стем). Мо жда је су ви ше пре тен ци о зно ре ћи, али 
има исти не у то ме да је ро кен рол ма кар ма ло до при нео да се 
ју го сло вен ско дру штво и у еко ном скопо ли тич ком сми слу 
све ви ше ори јен ти ше на ка пи та ли зам, ви ше пар тиј ски си
стем и тр жи шну при вре ду. У сфе ри кул ту ре про ме не су би ле 
све ма ни фест ни је и ко ре ни ти је. Ју го сла ви ја ни је би ла сло
бод но дру штво (бар не у сфе ри по ли тич ког ми шље ња), али 
је ро кен рол у осва ја њу сло бо де играо ва жну уло гу – не са мо 
у му зич ком сми слу, већ и у по гле ду оп ште дру штве не еман
ци па ци је. Сна га кул тур них ме ха ни за ма ус пе ла је да над ја
ча по ли тич ка огра ни че ња! Због ути ца ја ко ји су има ли на 
кул тур не про ме не у зе мљи, ју го сло вен ски „елек три ча ри” и 
њи хо ви обо жа ва о ци сте кли су пра во да се на зо ву пот кул ту
ром јер су се, као по де фи ни ци ји, ре гру то ва ли из дру штве
них гру па ко је ка рак те ри шу дру га чи ји об ли ци пона ша ња и 

40 Tri fu no vić, Lj., nav. de lo, str. 31.
41 Пи шу ћи о ши ре њу ро ка из Аме ри ке, као кул тур не ма ти це, у Ју го сла ви ју, 

Ан те Пер ко вић под се ћа да је „но ви звук с дру ге стра не Атлан ти ка” ов де 
сти гао пре Ен гле ске, „го то во тре ну тач но” (1956). Он да је ком па ра ци ју 
Битлса и Би је лих стри је ла, на ших  елек тропи о ни ра, утвр ђу ју ћи из ме
ђу њих ве ли ку слич ност, ка ко у му зич костил ској ори јен та ци ји, та ко и 
у про бле ми ма ко ји су та да по сто ја ли у на бав ци ква ли тет них ин стру
ме на та и му зич ке опре ме (Per ko vić, A. (2011) Sed ma re pu bli ka, Za greb/ 
Be o grad: No vi Li ber/Slu žbe ni gla snik, str. 30).
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алтер на тив не вред но сне нор ме у од но су на оне до ми нант не, 
пре вла да ва ју ће42. То се зби ва ло сре ди ном ше зде се тих, то
ком ко јих су они ис ка зи ва ли от пор пре ма ста ри ји ма, над
ле жни ма, до ми нант ној кул ту ри. Тај „мла ди лу ди свет” ус
по ста вио је мо де ле ими џа. Уз већ пре по зна тљи ви спољ ни 
из глед, елек три ча ри су има ли сво ју му зич ку сце ну, клу бо ве 
за оку пља ње, ме ста за игран ке, штам пу и ра дио еми си је. Во
ди ли су дру штве ни жи вот ко ји је имао по себ но сти у од но су 
на глав ни пут ју го сло вен ске кул ту ре43. 

По ли тич ких пре си ја на до ма ће рок гру пе би ло је на раз
ли чи тим пла но ви ма. Ге не рал но, ра зним об ли ци ма цен зу ре 
би ло је га же но људ ско до сто јан ство и гу ше на кре а тив на 
сло бо да. У прак си, стро го се во ди ло ра чу на о тек сто ви ма 
пе са ма ко ји су ста вља ни на пло че, бен до ви су усло вља ва ни 
да на пло ча ма мо ра ју има ти бар јед ну ин стру мен тал ну ком
по зи ци ју, а у по чет ку ни је би ло ни го во ра о пе сма ма на ен
гле ском је зи ку. Та ква си ту а ци ја је у том тре нут ку од го ва ра ла 
рок му зи ча ри ма, ко ји су углав ном из во ди ли ин стру мен тал
ни рок (Искре, Злат ни де ча ци, Си лу е те, Елип се, Ин дек си). 
Ку ри о зи тет пред ста вља то да је би ло ди рект ног ме ша ња у 
сло бо ду из бо ра вла сти тог име на. Нај пре су из ра зу мљи вих 
раз ло га, већ 1961, FBI пре и ме но ва ни у Сје не, док су Цр ве ни 
ђа во ли (због не у год не асо ци ја ци је) мо ра ли по ста ти Цр ве ни 
ко ра љи44. По гре шно је, ме ђу тим, ми сли ти да су ју го сло вен
ске гру пе од по чет ка би ле опо зи ци ја или не ка ква ал тер на
ти ва ре жи му. За раз ли ку од сво јих бри тан ских и аме рич ких 
ко ле га, ко ји су се кон тра кул тур ном си ли ном об ру ши ли на 
вла да ју ће струк ту ре, ка пи та ли стич ке од но се, ка ри је ри зам, 
не по ти зам, ко руп ци ју и оста ле де фек те дру штва ма те ри јал
ног оби ља, ју го сло вен ски ро ке ри пе ва ли су по чет ком ше
зде се тих о веч ној љу ба ви, но стал ги ји, че жњи, љу бо мо ри и 
све му оста лом што иде уз љу бав. Ни је ту би ло ни ка кве жа
о ке, а о по ли тич кој кри ти ци ни по ме на. На том пла ну чак 
ни су ни по сто ја ле по ли тич ке ин струк ци је од стра не вла сти. 
Јед но став но, ни ко ни је по ми шљао, а ни же лео да на пад не 
„све тле” те ко ви не ко му ни зма и ан ти фа ши стич ке бор бе. Чак 
су и та ко зва ни пре пе ви стра них ком по зи ци ја увек са др жа
ли љу бав ну ко но та ци ју. По слу шност ро кен рол „ур ла то ра” 
мо же се об ја сни ти чи ње ни цом да је пр ва по сле рат на ге не
ра ци ја би ла вас пи та ва на на те мељ ним вред но сти ма Ти то вог 

42 Blac kman, S. (2005) Youth Sub cul tu ral The ory: A Cri ti cal En ga ge ment with 
the Con cept, its Ori gins and Po li tics, from Chi ca go School to Post mo der
nism, Jo ur nal of Youth Stu di es, 8 (1), p. 3.

43 Ра ко вић, А. (2012) Ро кен рол у Ју го сла ви ји 1956 – 1968, Бе о град: Ар хи пе
лаг, стр. 530.

44 Ška ri ca, S., nav. de lo, str. 77.
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си сте ма и про те ћи ће мно го во де до по ја ве Но вог та ла са и 
до ла ска ге не ра ци је ко ја не ће би ти оп те ре ће на „то те ми ма са
мо у прав ног со ци ја ли зма”45. 

Ју го сло вен ски ро кен рол ше зде се тих је ишао под ру ку са со
ци ја ли стич ким уре ђе њем и ње го вим вред но сти ма, што се 
те ма ти ке пе са ма ти че. Је ди но је ње го ва му зич ка фор ма би
ла пра ва „ро кер ска” – опо зи ци о на, бун тов на, суб вер зив на. 
Сва ком бен ду би ло је на част „сви ра ти за Ти та” или на сту
па ти на ма ни фе ста ци ја ма ко је су би ле при ре ђи ва не пред
сед ни ку у част у бе о град ском До му омла ди не. На сту пи ма 
пред пред сед ни ком др жа ве и Пар ти је, ро кен рол је од 1966. 
године до био по себ но озва ни че ње и ле ги ти ма ци ју, чи ме се 
мо гао по хва ли ти ве ли ки број гру па и во кал них со ли ста – 
од бе о град ских Елип си, Цр них би се ра, Џен тлме на и Кор
ни гру пе до Јо си пе Ли сац, Иви це Пер цла, Бо бе Сте фа но ви
ћа и сплит ских Дел фи на46. Елек три ча ри су ра до сви ра ли и 
сло бо дар ске пе сме из На род но о сло бо ди лач ке бор бе, као и 
бри га дир ске пе сме, сма тра ју ћи то па три от ским а не иде о ло
шким чи ном. Власт је, да кле, на шла на чи на да па ци фи ку је 
ро кен рол и при ву че га на сво ју стра ну раз ли чи тим ме то ди
ма, а је дан од њих би ла је на гра да Се дам се кре та ра СКОЈа, 
ко ја је слу жи ла на част сва ком до ма ћем ро ке ру. Ко ег зи стен
ци ја рок (ка сни је хи пи) фи ло зо фи је и по ли тич ке иде о ло ги је 
би ла је мо гу ћа јер су мла ди Ју го сло ве ни, по ре чи ма рок му
зи ча ра Вла де Јан ко ви ћа Џе та, у шко ли учи ли не што што је 
би ло слич но хи пи фи ло зо фи ји: брат ство и је дин ство, мир и 
то ле ран ци ја ме ђу љу ди ма47. Бор бе ну ре во лу ци ју сво јих ро
ди те ља ју го сло вен ски ро ке ри на ста ви ли су ми ро љу би вим 
сред стви ма. Њи хо ва ре во лу ци ја но си ла је раз ли чи та име на 
– му зич ка, сек су ал на, рук сак – али су је они осе ћа ли као 
своју јер је би ла део њи хо вог иден ти те та.

И та мо где су се на пр ви по глед мла ди Ју го сло ве ни раз ли ко
ва ли од аме рич ких вр шња ка, ус по ста вље ни су мо сто ви пре
ко ро кен ро ла, про тест них и ан ти рат них пе са ма. У те ма ма 
ко је су сла ви ле мир и љу бав у све ту спа ја ли су се бит ни ци, 
хи пи ци и  „но ва ле ви ца”, а у њи ма су сво је исто ми шље ни ке 
на шли и ју го сло вен ски бун тов ни ци. За раз ли ку од бо ем ског 
жи во та, ал ко хо ла и дро га, с ју го сло вен ског аспек та би ли су 
при хва тљи ви ан ти се гре га ци о ни зам, па ци фи зам и ху ма ни
зам ко је су про па ги ра ли за пад њач ки „бун тов ни ци с раз ло
гом”. Те иде је и вред но сти по ду да ра ле су се с иде о ло ги јом 

45 Ivač ko vić, I. (2014) Ka ko smo pro pe va li: Ju go sla vi ja i nje na mu zi ka, Be o
grad: La gu na, str. 16.

46 Ви дети: Ра ко вић, А., нав. де ло, стр. 513–516.
47 Jan ko vić, V. (2008) Go di ne na 6, Be o grad: La gu na, str. 215.
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Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је. По ли тич ки ан га жо ва на му
зи ка на шла се та ко на су прот им пе ри ја ли зму и др жав ној по
ли ти ци Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва48. Ро кен рол је и на 
де лу ис ка зи вао свој ко смо по лит ски ка рак тер49.

Упр кос ан ти но ми ја ма, или баш за хва љу ју ћи њи ма, вре ме
ном је рок мно го ви ше ме њао ју го сло вен ску власт и дру
штве не од но се не го што на пр ви по глед из гле да. Он је ус пео 
да се кри тич ким при сту пом из диг не из над ка пи та ли стич ке 
„де ка ден ци је” и со ци ја ли стич ког мо ра ла. Ус пео је да пре те
жно ру рал ну и кул тур но тра ди ци о на ли стич ку сре ди ну пре
о бра ти у аван гард на жа ри шта (не са мо у кон тек сту му зи ке, 
већ и фил ма, те а тра, ли ков них умет но сти). До при нос ју го
сло вен ског ро ка је не мер љив у по гле ду ур ба не еман ци па
ци је, ко ја је под ра зу ме ва ла из ла зак из „се љач ког”, ру рал ног 
на чи на жи во та на град ски ас фалт, пре све га у ду хов ном и 
ин те лек ту ал ном по гле ду. Ју го рок је им про ви за ци јом над
вла дао го то ве стан дар де (у му зи ци, али и у све му оста лом). 
Он је унео по тре бан кре а тив ни ха ос у ис пра зност со ци ја
ли стич ког ре а ли зма, док је спољ ни из глед мла дих ро ке ра 
обе сми шља вао со ци ја ли стич ку иде о ло ги ју и ње но иде а ли
стич ко ви ђе ње по ли тич ки осве шће ног и иде о ло шки по доб
ног омла дин ца. Да се све ово не би про ту ма чи ло ка ко је Ју
го сла ви ја би ла не ка ква обе ћа на зе мља ро ке ра, тре ба зна ти 
да ни су баш сви „чу пав ци” све сно и сво је вољ но би ра ли ро
кер ски пут. Мно ги од њих но си ли су ду ге ко се и ко ри сти ли 
ро ке р ски имиџ из чи сте до са де, не зна ња или, нај че шће, због 
мо де. Јер, ро кен рол ше зде се тих био је пра ви мод ни крик и 
за то је у то вре ме би ло „ин” би ти ро кер. То је под ра зу ме ва
ло углед ме ђу вр шња ци ма, до бар ста тус у гра ду, ве ћу шан су 
код де во ја ка. Фи ло зо фи ја и иде о ло ги ја ро ка, кон тра кул ту ра 
и бунт пред ста вља ли су за штит ни знак ма њи не, углав ном 
сту дент ске и ду хов но ра до зна ле омла ди не. По мо дар ство 
у рок кул ту ри је, као код свих сно бо ва и ско ро је ви ћа, би
ло про прат на по ја ва. Има ро ке ра из убе ђе ња, али и ро ке
ра из на ви ке, ро ке ра из до са де, ро ке ра из пре сти жа, ро ке ра 
недељом или пра зни ком.

48 Ра ко вић, А., нав. де ло, стр. 535.
49 „Ко му ни стич ку иде о ло ги ју про гре са оли ча ва ла је спре га из ме ђу цен тра

ли зо ва не по ли тич ке вла сти и ур ба не кул ту ре, ко ју је про мо ви сао Ти тов 
ре жим. Би ло да су град ски ин те лек ту ал ци по др жа ва ли или не мо но пол 
ко му ни ста на вла сти, де ло ва ла је не фор мал на спре га уну тар ко је се ју
го сло вен ска др жа ва (на су прот ко му ни стич ким исто вр сни ци ма дру где 
у ис точ ној и цен трал ној Евро пи) ни је ме ша ла у ко смо по лит ске те жње 
ин те лек ту а ла ца и про фе си о на ла ца у град ским цен три ма, док су град
ски жи те љи, има ју ћи у ви ду ову то ле рант ност, пред ста вља ли за спољ ни 
свет до каз о ли бе рал но сти др жа ве и на прет ку дру штва” (Gor di, E. (2001) 
Kultu ra vla sti u Sr bi ji, Be o grad: Sa mi zdat: B92, str. 24).
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Ро кен рол је par ex cel len ce дру штве ни фе но мен, али се ње го
ва су шти на не мо же до кра ја ра за зна ти са мо из раз ма тра ња 
ње го вих со ци јал них од ред ни ца (по ли тич ких, еко ном ских, 
прав них, етич ких, еду ка тив них). Код на ших исто ри ча ра по
сто је пре те ри ва ња ка да ју го сло вен ски рок и ње гов ути цај на 
омла ди ну по ку ша ва ју да на ђу у ра зно ра зним пар тиј ским до
ку мен ти ма, устав ним и за кон ским од ред ба ма, по ли тич ким 
го во ри ма, за пи сни ци ма са сва ко ја ких сед ни ца. Чак и Са вез 
омла ди не Ју го сла ви је, ко ји је ма кар на па пи ру био за ду жен 
да пра ти и ову „не по слу шну” омла ди ну, био је у нај ве ћој ме
ри оту ђен од „ба зе”, то јест од по тре ба и же ља мла дих љу ди 
ко ји ни су ишли на кон фе рен ци је не го на жур ке, рок кон цер
те и ги та ри ја де. По ред дру штве не ди мен зи је, рок је имао и 
ону (у)лич ну, ин тим ну стра ну.

Ва жни је од свих ства ри ко је се ве зу ју за рок му зи ку, укљу чу
ју ћи и пер је, шљо ки це, ко жне фе ти ше, ко сти ми ра не аспек те 
кем па, тран све сти зам, ко смич ке фан та зи је и чу ве ни три јум
ви рат „секс, дро ге и рокенрол”50 је сте оно што је об у хва та
ло мен тал ни склоп мла дих љу ди. 

„Пра ва ре во лу ци ја ше зде се тих, моћ ни ја и ва жни ја за 
за пад њач ко дру штво ви ше од би ло ког ње ног спо ља
шњег нус про дук та, би ла је уну тра шња ре во лу ци ја осе
ћа ја и прет по став ки: ре во лу ци ја у гла ви. Ма ло је љу ди 
ко је ни је до та кла и, као ре зул тат, про ме не у све ту би ле 
су мно го ду бље не го што би би ле чи сто по ли тич ким 
ме ња њем. Би ла је то ре во лу ци ја обич ног чо ве ка и у 
њему”51. 

Под ре во лу ци јом у гла ви Мак до налд (Mac Do nald) под ра
зу ме ва пси хо ло шку про ме ну ко ја је за хва ти ла за пад њач ко 
дру штво из ме ђу 1963. и 1973. го ди не. С об зи ром на то да 
је и Ју го сла ви ја у то вре ме би ла „свет”, тај про цес ни је за о
би шао ни ње не жи те ље. Ре во лу ци ја у гла ви по кре ће и дру
штве не про ме не, а пси хо ло шка стра на ро кен ро ла по ка зу је 
се у нај ма њу ру ку рав но прав ном у од но су на ње гов со ци
јал ни ка рак тер.

За кљу чак

За кључ ци о ју го сло вен ском ро ку ше зде се тих кре ћу из два 
прав ца: јед ног, ко ји се ти че од но са му зи ке и дру штва и 
дру гог, ко ји се од но си на те о риј ске при сту пе фе но ме ни ма 
популар не кул ту ре и рок му зи ке.

50 Kor, F. (2003) Kemp: laž ko ja go vo ri isti nu, Be o grad: Ren de, str. 252.
51 Mak do nald, I., nav. de lo, str. 74–75.
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У слу ча ју ра ног ју го сло вен ског ро ка мно го то га по чи ва
ло је на кон тра сти ма, али та квим ко ји су би ли по вољ ни по 
рок кул ту ру. Као и у жи во ту, и у слу ча ју од но са ро кен ро
ла и држа ве СФРЈ, за игру је би ло по треб но дво је. Ро кен
рол ше зде се тих је ис ко ри стио рас кр шће на ко ме су се на
шли ју го сло вен ско дру штво, с јед не стра не, и ју го сло вен ска 
кул ту ра, с дру ге. Гле да но очи ма со ци о ло га, док се дру штво 
гра ди ло на ма те ри ја ли стич ким осно ва ма марк си зма, ње го ва 
кул ту ра сле ди ла је ве бе ров ске иде а ли стич ке прин ци пе. Ро
кен рол је у ју го сло вен ско дру штво ушао и ме њао га за хва
љу ју ћи кул тур ној кли ми ко ја је вла да ла ше зде се тих го ди на. 
Сход но Тојн би је вој (Toynbee) те о ри ји иза зо ва (chal len ge) 
и од го во ра (re spon se), ро кен рол је на овим про сто ри ма, уз 
сту дент ске про те сте 1968, до шао као кул тур ни од го вор на 
ста ње дру штва као иза зов (би ро кра ти за ци ји, ми ту, ко руп ци
ји, не за по сле но сти, пре вла сти ма ма те ри јал них вред но сти). 
Тај осо бе ни му зич ки или, бо ље ре ћи, пот кул тур ни стил ни је 
био на мет нут. Он се на про сто „при мио”, не због то га што 
су ју го сло вен ски ко му ни сти га ји ли сим па ти је пре ма ње му, 
не го пре све га због већ уте ме ље не тра ди ци је џе за и за бав не 
му зи ке на овим про сто ри ма и рас по ло же ња гра ђа на (на ро
чи то мла дих) пре ма са др жа ји ма по пу лар не му зи ке52. Из тог 
„је дин ства су прот но сти” до би јен је нов кул тур ни ква ли тет 
– ро кен рол. И овај слу чај по ка зу је да се про ме не у кул ту
ри до га ђа ју че шће из ко ин ци ден ци је или спле та окол но сти, 
а ма ње из не ка кве стро го ра ци о нал не, сми шља не, без ре да 
пла ни ра не и кон ци пи ра не кул тур не по ли ти ке. 

Ше зде се те го ди не мо гу се озна чи ти не ви ним до бом ју го сло
вен ског ро кен ро ла, ка да он још ни је био ко мер ци ја ли зо ван. 
Са њим је до шло до осло ба ђа ња му зич ког из ра за за им про
ви за ци ју, што је би ла увер ти ра за осва ја ње и дру гих сло бо
да. Што се ти че дру штве них функ ци ја ро ка, ни ко не спо ри 
чи ње ни цу да му зи ка ро ка мо же би ти ко ри шће на у ан ти ко му
ни стич кој про па ган ди, ме ња ти иде о ло шке по гле де и ши ри ти 
про сто ре сло бо де. Ме ђу тим, кул тур ни ан тро по ло зи дав но 
су до шли до са зна ња да ни „кул ту ра при ма лац” ни је по све 
па сив на и да се спољ ним кул тур ним ути ца ји ма мо гу пру жа
ти сна жни от по ри из ну тра. Са ју го сло вен ском кул ту ром то 
ни је био слу чај. Др жа ва ни је по ка зи ва ла ве ли ки от клон од 
ро кен ро ла, јер се зна ло да тај ути цај има и по зи тив не стра
не: мо гу се про ме ни ти ста во ви и уку си гра ђа на, ство ри ти 
но ве кул тур не по тре бе, али не и уру ши ти си стем. Ју го сло
вен ске вла сти омо гу ћи ле су ли бе ра ли за ци ју дру штве ног ам
би јен та и кул тур но при бли жа ва ње свет ским трен до ви ма, уз 
од ре ђе но за др жа ва ње су ве ре но сти у по ли тич ким пи та њи ма. 

52 Si mić, V. B. (2011); Blam , M. (2011); Бо жи ло вић, Н. (2011).
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Због то га су, не без осно ва, ју го сло вен ској кул ту ри при ши
ва ли епи тет „про за пад не”, док је у по ли тич ком сми слу та 
др жа ва за у зи ма ла не у трал ну, то јест „не свр ста ну” по зи ци ју.

На кра ју, ка да су у пи та њу те о риј ски при ла зи ју го сло вен
ском ро кен ро лу, они се да нас, сход но ори јен та ци ја ма њи
хо вих ау то ра, мо гу свр ста ти у три гру пе: оп ти ми стич ка, 
пе си ми стич ка и ме ли о ри стич ка. По „оп ти ми сти ма”, ро кен
рол је еман ци па тор ска кул ту ра, јер је у са мо у прав но со ци
ја ли стич ко ју го сло вен ско дру штво унео за пад не гра ђан ске 
вред но сти (де мо кра ти ју, сло бо ду, ин ди ви ду а ли зам) на чи
јим те ме љи ма је из ве де на еман ци па ци ја чи та вог дру штва. 
„Пе си ми сти” сма тра ју да је ро кен рол, као и за пад на кул ту ра 
уоп ште, стра но те ло у на шем „на ци о нал ном би ћу”, да је не
спо јив са ју го сло вен ском (срп ском) тра ди ци јом и, као та кав, 
ште тан по на шу кул ту ру. Ова ква схва та ња до ми ни ра ју да
на шњом по ли тич ком сце ном јер њи хо ви екс по нен ти Ср би ју 
за ми шља ју као на ци о нал ну, а не гра ђан ску др жа ву53. Тре ће 
гле ди ште – „ме ли о ри стич ко” – са мо на пр ви по глед де лу је 
то ле рант но и по мир љи во. У ства ри, ње го ви за го вор ни ци за
у зи ма ју ме ди о кри тет ноки чер ску по зи ци ју по ку ша ва ју ћи да 
ро кен рол и срп ски нео фолк (као два „ме га жан ра”?) ста ве под 
за јед нич ку ма три цу „по пу лар ног”. Не кре а тив ни еклек ти ци
зам ових ан ти под них пра ва ца они (слу же ћи се еу фе ми стич
ким по шта па ли ца ма) на зи ва ју „са рад њом”, „про жи ма њем”, 
„су сре та њем” или „ди ја ло гом”. Ти ме же ле да за ма ски ра ју 
сво ју иде о ло шку и на ци о налро ман ти чар ску по зи ци ју ко
ја има је дан је ди ни циљ – огра ђи ва ње од све та и по вра так 
омла ди не „сво јим ко ре ни ма”54. Уско гру дим на ци о нал ним 
при сту пи ма, ау то ри овог про фи ла уби ја ју у ро ку оно што га 
ге не ри ше, а то је ње го ва уни вер зал на, не спу та на и ко смо по
лит ска при ро да. Ме то до ло шки гле да но, при ступ ро кен ро лу 
не сме би ти со лип си стич ки, али се ње го ва су шти на, сми сао 
и зна чај још ма ње мо гу раз у ме ти и об ја сни ти ква зи по ли тич
ким и на ци о нал но его и стич ним те о ри ја ма за ве ре.

Да на шњи исто ри ча ри и те о ре ти ча ри ју го сло вен ског ро кен
ро ла у Ср би ји скло ни су да из свог ан ти ко му ни зма из во де 

53 И да на шња вла да ју ћа по ли тич ка ели та у Ср би ји ни је оду ше вље на Егзи
том и слич ним рок ма ни фе ста ци ја ма. Она ви ше не ма она ко па ни чан 
страх јер је рок у ме ђу вре ме ну из гу био на суб вер зив но сти. Али, по зна
ју ћи еруп тив ну при ро ду ро ка, има ју при та јен страх или ма кар от клон од 
ње га, ко ји им не из гле да при род но у дру штву Ср би је ка ко га они има ју у 
сво јим гла ва ма (тра ди ци о нал но, па три јар хал но, на ци о нал но, јед но ум но 
и „са бор но”). При том се узда ју у ак ту ел но ан ти е вро пеј ство мла дих и 
ан ти на тов ско рас по ло же ње ве ћи не. А све то ску па не ма ве зе са му зи ком.

54 Ви дети: Ђур ко вић, М. (2013) Ро кен рол и но ва на род на му зи ка у Ју го сла
ви ји и Ср би ји, Со ци о ло шки пре глед бр. 2, Бе о град: Срп ско со ци о ло шко 
дру штво.



239

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ

за кључ ке ко ји не од го ва ра ју пра вом ста њу ства ри. Кри ти ку
ју ћи ко му ни зам (ali as со ци ја ли зам ју го сло вен ског дру штва), 
ти ау то ри нео прав да но од ба цу ју и вред но сти ко је је он по
се до вао. Дру гим ре чи ма: са пр ља вом во дом они из ба цу ју и 
де те из ко ри та. За па жа се још је дан па ра докс: исто ри ча ри 
на ци о нал не те о риј ске про ве ни јен ци је у Ср би ји скло ни су 
да из истих, „ко му ни стич ких” из во ра (штам пе, ча со пи са, 
ре ви ја, по ли тич ких го во ра, пар тиј ске и по ли тич ке до ку мен
та ци је) до ка зу ју сво је, а оспо ра ва ју ту ђе те зе (оне ко је су су
прот не њи хо вим иде о ло шким уве ре њи ма), што је нон сенс. 
Та ко је и у овом слу ча ју: ис ка зу ју ћи сво ју иде о ло шку опре
де ље ност и умет нич ку не сен зи бил ност, они нај че шће за бо
ра вља ју нај ва жни ју исти ну: ро кен рол је пре све га и из над 
све га – му зи ка. 
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ANTINOMIES OF THE YOUGOSLAV ROCKNROLL  
IN THE SIXTIES

Abstract

The author gives a parallel comparative overview of the Yugoslav 
society in the 1960s on the one hand, and the rocknroll music which 
established itself as a dominant music trend of the young generations of 
the decade, on the other. An attempt is made to answer the question of 
how rock culture as a phenomenon of capitalist and imperialist America 
has found a place in the cultural map of a socialist antiimperialist 
country such as Yugoslavia. The article considers the “crossroads” in 
which Socialist Federative Republic of Yugoslavia had found itself: 
while the society had programmed its development in accordance 
with the materialistic grounds of Marxism (with relevant ideology) its 
culture unintentionally followed the Weber idealistic perspective. The 
author aims to prove a thesis under which rocknroll, although it came 
from outside, was not forcefully imposed to Yugoslavia (economically 
or politically) because rocknroll itself represented opposition to the 
dominant culture of the American society in which it originated. In this 
part of the article, the author holds an argument with the conspiracy 
theorists who believe that rocknroll had the role of a Trojan horse 
that would later speed up the ruin of communism. The main reason for 
such a quick and warm reception of rocknroll by the young  is found 
in the fact that even prewar Yugoslavia had a well grounded tradition 
of jazz and pop music with adequate culture that rocknroll leaned on 
and enriched. However, rocknroll was not that simply assimilated in 
the land of the communist and antifascist fight heroes.  Its acceptance 
entailed many contradictions, quite different from the ones that were 
dominant in the USA or Great Britain. The contradictions here arose 
from the features of the social system and the traditional cultural 
patterns. According to the author, the acculturation wave that carried 
the rocknroll to Yugoslavia was successful because rocknroll is the 
kind of music that has universal significance and outreach. It cannot 
be clean cut down to the attributes of its overall esthetic expression – 

social, anthropological or psychological. 

Key words: rocknroll, SFRY, generation clash, counterculture,  
subversion, ideology


