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DIESEL POWER
ХИП-ХОП У СРБИЈИ ОД 

ЗАДОВОЉСТВА ПОВЛАШЋЕНИХ 
ДО МАСОВНЕ ОМЛАДИНСКЕ 

КУЛТУРЕ
Сажетак: Најранији производи хип-хоп културе су дошли до Со- 
цијалистичке Федеративне Републике Југославије у  првој полови- 
ни 1980-их, у  исто време када пристижу и у  Западну Европу. Па 
ипак, хип-хоп, схваћен као заокружени животни стил, етаблирао 
се као засебна поткултура унутар уског слоја урбане средњекла- 
сне омладине тек раних 90-их уз помоћ сателитске телевизије, 
страних магазина и пиратских касета. Неких петнаест година 
касније хип-хоп је постао једна од најраспрострањенијих омла- 
динских култура у  Србији. Циљ овог чланка јесте да истражи ову 
еволуцију показујући на који начин су све шири кругови омладине 
из различитих друштвених слојева усвајали хип-хоп, истовремено 
надограђујући нова, локална значења на увезену културу. Чланак 
аргументише у  корист тезе да је  ширење хип-хопа омогућено при- 
хватањем шареноликог локалног наслеђа турбо-фолка, фанк ути- 
цаја у  популарној музици и урбане ромске културе. Реперско опо- 
нашање стила облачења, сленга и става дизелаша -  поткултуре 
младих из раних 1990-их која је промовисала криминални животни 
стил -  представљено је као пример.

Кључне речи: хип-хоп, Југославија, Србија, турбо-фолк, реп, 
дизелаши

У настојању да се анализирају локалне манифестаци- 
је хип-хопа као глобалног феномена, упутно је кренути 
од једноставног препознавања чињенице да је ту културу 
у гетима Сједињених Америчких Држава створила и уоб - 
личила омладина расних мањина која је припадала нижим
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друштвеним слој евима.1 Попут многих раниј их музичких 
стилова и производа америчке популарне културе, хип-хоп 
је у друге државе стигао као културни трансфер. Уобича 
ј ена ј е претпоставка да се друштвена позициј а и културна 
значења кој а ј е хип-хоп задобио у САД аутоматски пресли- 
кавају на страни кој а прима културу. Хип-хоп се опажа као 
универзални ј език потлачених.2 У периферним друштвима, 
међутим, у нај бољој  позициј и за усвај ање нај новиј их запад- 
њачких културних извозних производа је обично омладина 
са привилегованим друштвеним пореклом, а не она из мар 
гинализованих група. У друштвима кој а ј е примај у, хип-хоп 
култура може задобити нове вредности и друштвене интер 
претациј е, веома другачиј е од оних кој е ј е отеловљавала у 
матичној земљи.

У овом поглављу се разматра промена и ширење хип хоп 
израза у Србиј и током три децениј е -  у друштву кој е прола- 
зи преображај  из државног социј ализма у капитализам и у 
кој ем се хип-хоп развио од поткултуре на кој у ј е права пола- 
гао и љубоморно чувао узак круг друштвено повлашћених 
следбеника реп музике, до ј едне од нај популарниј их култура 
међу младима у Србији. Поменуто ширење је делом омо 
гућено повезивањем хип хопа са другим, аутентичнијим 
локалним културама младих. Главне прекретнице на том 
путу биле су: 1) Инициј ално ширење хип-хопа на постој е - 
ћој  диско/фанк сцени и његова кохабитациј а са локалним 
поткултурним традициј ама током 1980-их; 2) Еволуциј а 
хип хопа као засебне поткултуре усмерене на уличне теме 
са прихватањем поджанра и моде „џи-фанка” (енг. G Funk) 
током 90 -их; и, коначно, 3) Његова пуна еманципациј а у ј е - 
дан од преферираних начина изражавања локалне омладине 
радничке класе крај ем века кроз отворену размену са омла- 
динском културом дизелаша, кој а се традиционално повезу - 
ј е са турбо -фолком, ,јуроденс” музиком (енг. Eurodance) и 
уличним криминалом.

1 Овај текст је оригинално објављен у зборнику Hip Hop at Europe S Ed
ge: Music, Agency and Social Change под називом Diesel Power: Serbian 
Hip Hop from the Pleasure o f  the Privileged to Mass Youth Culture, а у овом 
броју Културе појављује се захваљујући љубазности Indiana University 
Press. Текст је на српски језик превео Предраг Вукчевић; Musić, G. and 
Vukčević, P. Diesel Power: Serbian Hip Hop from the Pleasure of the Privi - 
leged to Mass Youth Culture, in: Hip Hop at Europe ’s Edge: Music, Agency 
and Social Change, eds. Miszcynski, M. and Helbig, A. (2017), Blooming
ton, IN: Indiana University Press, рp. 85-108.

2 Osumare, H. (2001) Beat Streets in the Global Hood: Connective Margina- 
lities of the Hip Hop Globe, Journal o f  American and Comparative Cultu
res 24 (1- 2), Bowling Green, OH: American Culture Association, Bowling 
Green State University, p. 172.
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У академском приступу савременој популарној култури у 
Србији, на појаву дизелаша и турбо -фолка почетком 90 -их се 
обично гледа као на државни пројекат спроведен ради сла- 
бљења постојећих урбаних култура. Турбо -фолк се, такође, 
обично разматра у вези са национализмом и ауторитарном 
политиком.3 Такво резоновање је у великој мери одраз доми- 
нантног дискурса у Србији који има тенденцију да кривицу 
за нарастајућу неједнакост, стопу криминала, корупцију и 
остале друштвене проблеме који прате транзицију у капи- 
тализам, свали на плећа омладине из нижих слојева која те - 
жи промени своје друштвене позиције не бирајући средства. 
Током 90-их хип-хоп заједницу у Србији је чинила, углав- 
ном, омладина средње класе која је прихватала доминантан, 
осуђујући морални назор према младима из нижих слојева 
и њиховим културним праксама. Отварање локалне хип-хоп 
сцене према другим поткултурама младих, а нарочито пре 
ма дизелашима, било је, због тога, дуготрајан процес пун 
напетости и контроверзе.

У овом поглављу се одбацује идеја да су турбо -фолк и дизе - 
лашка култура инструментализовани друштвени феномени 
са утврђеним друштвеним и политичким циљевима дизај- 
нирани од стране власти.4 Уместо тога, дизелаши се трети- 
рају као аутохтони урбани омладински покрет обликован 
друштвеном стварношћу мафијашког капитализма у Срби- 
ји. Од свих горе наведених фаза развоја хип-хопа у Србији, 
управо je отворена комуникација са дизел етосом дала од- 
лучујући допринос у преображају хип-хопа у широко при- 
хваћену културу међу младима. Безбрижни став и народски 
музички избори дизел покрета помогли су да се хип хоп у 
Србији поново повеже са својим заборављеним коренима 
везаним за журке и њихову друштвено мешовиту публику 
из раних диско дана. Између осталог, то ново, инклузивније 
усмерење хип-хоп заједнице у Србији огледа се и у дели- 
мичном препознавању и прихватању урбане ромске омлади 
не као есенцијалне у обликовању локалне уличне културе а, 
самим тим, и хип-хопа.5

3 Gordy, E. (1999) The Culture o f  Power in Serbia: Nationalism and the 
Destruction o f  Alternatives, Pennsylvania: Penn State University Press, p. 19.

4 Видети: Dimitrijević, B. Globalni turbo-folk, 20. jun 2002., 15. mart 2019., 
http://www.nin.co.rs/2002-06/20/23770.html; Đurković, M. (2002) Diktatu
ra, nacija, globalizacija, Beograd: Institut za evropske studije; Đurković, M.
(2004) Ideološki i politički sukobi oko popularne muzike u Srbiji, Filozofija 
i društvo 25, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u 
Beogradu, str. 271-284.

5 Matić, Đ. i Đogani, H. Leksikon YU mitologije, priredili Andrić, I. i dr.
(2005) , Beograd: Rende, str. 117-122.
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Ђускај, ђускај, ђускај...

Као резултат политике отворене културне размене са Запа- 
дом, рани производи хип хоп културе дошли су до Соција 
листичке Федеративне Републике Југославије у првој поло - 
вини 80 -их, у исто време када пристижу и у Западну Европу. 
У престоничком Београду хип-хоп је нашао своје прве след- 
бенике међу диско/фанк плесачима, диск џокејима и заљу - 
бљеницима. Бобан Петровић -  један од најпопуларнијих, 
ако не и најпопуларнији диск џокеј и организатор забава у 
Београду, Србији и Југославији -  објавио је 1981. суштински 
диско -фанк албум назван Zur.6 Сам Петровић је занимљива 
личност која је успевала да испуни клубове публиком разно - 
врсних животних стилова из различитих друштвених слоје - 
ва -  познатим личностима, синовима и кћеркама бирократа 
Комунистичке партије, али и криминалцима, ентузијастич 
ним диско плесачима и омладином радничке класе која је 
трагала за добрим проводом.7 Симболично, може се тврдити 
да је нумера „Ђускај” са албума Жур послужила као мани- 
фест прве хип-хоп генерације социјалистичке Југославије.8 
Иако Петровић у њој пева, његове риме сугеришу почетак 
нечег новог што се јасно разликује од рокенрола -  музике 
која је до тог тренутка већ била прихваћена од стране ју - 
гословенских комунистичких власти и промовисана као по 
жељна култура урбане омладине.9 Петровић стаје у одбрану 
музике за журку и фанки (енг. funky) духа од свих рок кри 
тичара који су умањивали њихов значај, саопштавајући слу - 
шаоцу да музика не мора да носи „поруку и савет” (јер људи 
могу све да схвате сами, користећи сопствене менталне ка 
пацитете), већ да, једноставно, позива на плес. Он заокру- 
жује нумеру у истинском хип-хоп „представљачком” (енг. 
represent) стилу, тврдећи да су лични имиџ и текст песме

6 Petrović, B. (1981) Đuskaj, na Zur [LP], Ljubljana: ZKP RTVL.
7 Musić, G. i Vukčević, P. Đogani šampion (istorija BEEGEE FONKa) -  audio 

intervju sa Hamitom Đogajem Đoganijem, 31. januar 2009., 15. mart 2019., 
https://soundcloud.com/djapee/djole shampion

8 Petrović, B. нав. дело.
9 Званичници КПЈ су средином 1960- их прихватили рокенрол као леги - 

тимну омладинску културу која има потенцијала да одрази социјали- 
стичке вредности. Од тада се рок музика навелико емитује преко ра- 
дио станица и постаје интегрални део омладинских манифестација које 
уживају подршку државе. Извођачи који су били вољни да у своје песме 
интегришу званичне државне симболе и револуционарне поруке, би- 
ли су нарочито фаворизовани од стране власти; Видети: Đurković, М. 
(2004) нав. дело, стр. 276-278 и: Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam: 
Amerikanizacija popularne kulture šezdesetih godinaXX veka, Beograd: Slu - 
žbeni glasnik.
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главна ствар и сугеришући свим „музикантима” да рецитују 
своје текстове, јер „то је прави дар”.10

Пратећи Бобана Петровића, многи нови и перспективни 
уметници, наклоњени традицији фанк музике, почели су 
да уносе елементе хип-хопа у свој рад. Београдски новота- 
ласни бенд Du Du A објавио je 1983. године нумеру „Hop 
Ap Du Ap”, у којој се појављују реп строфе, вероватно по 
први пут на било којем од јужнословенских језика.11 Тим 
електро -поп продуцената из Београда, Data, објавио je 1984. 
електро -фанк (енг. Electro -Funk) мини албум Degout под 
псеудонимом The Master Scratch Band, са нумером „Break 
War” као насловном.12 У тој песми, спикерка објављује: 
„улице су преплављене грамофонима и касетофонима” и 
„наш репортер je у болници, али je успео да пошаље изве - 
штај који гласи: Break War started!”.13 Исте године je књига 
Brejkdensing Кeртиса Марлоуа (Curtis Marlow) прeвeдeна на 
српскохрватски и обjављeна у Бeограду.14 У истом шриоду 
су државш издавачкe кућe почeлe да објављују броjнe хип- 
хоп, eлeктро -фанк и диско -рeп компилациje и сингловe на 
основу ливднци добиjeних од издавачких кућа из САД и Be - 
лиге Британиje као што су Sugar Hill Records, CBS, Charisma 
итд. Тако je до срeдинe 80 -их брejкдeнс достигао ниво „по - 
мамe” мeђу jугословeнскжм школарцима, који су опонашали 
плeснe покрeтe и моднe стиловe виђeнe у мeдиjима.

Разнородни аспeкти овe новe урбанe поткултурe нejeднако 
су œ , и на спeцифичнe начинe, ширили мeђу омладином 
различитих друштвeних и eтничких залeђа. Првe плочe са 
утицајима хип-хопа стварали су и уживали махом млади из 
вишe срeдњe класe који су били у току са најновијим му - 
зичким трeндовима.15 Након јаког утицаја панк покрeта,

10 Petrović, B. нав. дeло.
11 Du Du, A. (1983) Hop Ap Du Ap, na Primitivni ples [LP], Beograd: PGP 

RTB.
12 The Master Scratch Band (1984) Break War, na Degout [LP], Zagreb: 

Jugoton.
13 Исто.
14 Marlow, C. (1984) Brejkdensing (preveo Branko Gavrić), Beograd: Nezavi 

sno izdanje Branka Gavrića.
15 Југословeнска вeрзиjа „тржишног социјализма” охрабривала je дру - 

штвeну нejeднакост у вeћоj мeри нeго што je то био случај у друштвима 
Источног блока. Урбану срeдњу класу су чинили „бeли оковратници” из 
успeшниjих прeдузeћа или државнe администрациje. Наjповлашћeниjа 
омладина je потицала из породица партијских бирократа са виших пози- 
ција и руководилаца друштвeних прeдузeћа. На другом крају друштвeнe 
лeствицe, у урбаним срeдинама, била je позиционирана радничка класа 
„плавих оковратника” која je обично одржавала вeзe са унутрашњошћу, 
радницима досeљeницима и ромском популацијом. За бољe разумeва-
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умeтнички разнородна и авангардна новоталасна и пост- 
панк ^ e r a  je процвeтала у jугословeнским урбаним срe- 
динама током 80-их. Умeтници који су били наjотворeниjи 
за новe утицаje почeли су да уносe рeповањe и eлeмeнтe 
хип -хопа у свој звук.16 Упркос нeгативним рeакциjама колe - 
га умeтника и конзeрвативних музичких новинара који су 
одрастали уз рогенрол гитарe, разни поjeдинци са новотала- 
снe/пост-панк ^ e r e  почeли су да развијају интeрeсовањe за 
наjновиje трeндовe у „црној музици”.17 Јeдан од најхаризма- 
тичнијих музичара који je потeкао из овог миљeа -  Душан 
Којић Која, лидeр култнe групe Дисциплина кичме -  почeо je 
да кроз интeрвjуe, гостовања на радио станицама и као диск 
џогеј у алтeрнативним клубовима, промовишe рeп групe ко - 
je су почeлe да сe појављују у другој половини 80 -их попут 
груш Public Enemy.18

Алтeрнативна рок публика je прихватила рeп музику са 
панк eтосом. Рeп je виђeн као бунтовничка музика тeшких 
бубњeва, гитарских сeмплова (eнг. sample) и јасш  друштвe - 
ш  порукe. На другој страни, традиција хип-хоп културe вe- 
зана за плeс и журкe наставила je да живи мeђу клинцима 
из нижих друштвeних слоjeва. Многи од тих младих нису 
имали ранијих додира са рок музиком па су новe стиловe 
својих вршњака из САД усвајали чeсто их шмарно мeша- 
јући са осталим утицајима западњачкe популарнe културe 
и локалним традицијама. Брejкдeнс je постао наjзаступљe- 
нији eлeмeнт хип-хопа на улицама и у краjeвима насeљeним

њe друштвeнe дифeрeнциjациje у СФРЈ. Bидeти: Archer, R. et al. (eds.) 
(2016) Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, Farnham: 
Ashgate.

16 Bидeти нпр: Disciplina Kičme (1987) Dečija pesma [LP], Beograd: PGP 
RTB, и Rambo Amadeus. (1989) Hoćemo gusle! [LP], Beograd: PGP RTB.

17 Наjучeсталиjа нeгативна критика рeп музикe je била да она и KHje му- 
зика пошто дема „живих” инструмeната. Рeповањe -  или „рeцнтовањe”, 
како су га рок критичари називали -  такођe je посматрано са висинe 
и проглашавано прeвишe jeдноставним и инфeриорним у односу на 
пeвањe.

18 Рок музичари који нису а приори одбацивали хип хоп, одавали су при 
знањe само њeговим роганрол или фанк eлeмeнтима који су звучали ма- 
њe или вишe „тврдо”. Интeрвjу Душана Којића K je  за часопис Ritam 
открива овe ставовe. У њeму Која H ^ ^ ^ e  отворeни прeзир у односу на 
звук који су гајили Grand Master Flash и Afrika Bambaataa jeр je „прeви - 
шe диско” и одаje прнзнањe само звуку групe Public Enemy, иако нагла- 
шава да нeма ничeг нарочито новог у вeзн са њиховом музиком jeр „свe 
je то Wattstax”; Čikara, A et al. (1989) Betmen, Fantom, Mandrak... Koja! 
(Po drugi put) -  intervju sa Dušanom Kojićem Kojom, Ritam, Vol. I, br. 5, 
str. 20. Wattstax je назив добротворног концeрта, као и докумeнтарног 
филма и аудио снимка истог коjeг je у лосанђeлeском, прeтeжно афроа- 
мeричком крају Вотс (em. Watts) 1972. годннe рeализовала водeћа а]^- 
ричка соул издавачка кућа Stax -  прим. прeв.
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радничком класом. Ромска дeца су као друштвeно маргина- 
лизована, дискриминисана од страш образовног систeма 
и говорeћи српскохрватски углавном као други jeзик, била 
нарочито привучeна могућношћу личног доказивања кроз 
приказ физичкe спрeмности и виртуозности.19 Као и кунг фу 
филмови и овај увозни културни производ у коjeм главни 
ликови нису били бeлци био je изузeтно привлачан за ром- 
ску омладину.20 До краја 80-их, хип-хоп je ушао на m ^ e  
музичко тржнmтe, захваљујући успeху шких underground 
умeтника који су eкспeримeнтисали са рeп музиком, као и 
са познатим поп музичарима који су, са намeром да освeжe 
сопствeни имиџ, позајмљивали рeп исeчкe, хип-хоп одeва- 
њe, или тач ^  уличног плeса.21 Раних 90 -их, чак су и фолк 
швачи почeли да користe eлeмeнтe хип-хопа у својим на- 
ступима.22 Овај трeнд je само повeћао видљивост хип-хоп 
културe за ширу публику и омладину радничкe класe.

Репенрол (Rap ’n ’Roll)

Како су œ  80 -e ближилe свом крају, рани дух мира, заjeд- 
ништва и љубави кроз забаву, промовисан од странe диско - 
фанк диск џ о ^ ја  попут Бобана Штровића, скоро да je ж  - 
стао. Хип -хоп je проширио свој утицај далeко ван клубова 
у којима сe пуштала плeсна музика, али и даљe ниje било 
кохeрeнтног покрeта младих способног да културу у вдло- 
сти отeлотвори. На jeдноj страни, хип-хоп су однeговали 
авангардни умeтници пост - панк гeнeрациje који су позајм - 
љивали одрeђeнe eлeмeнтe рeп музикe за стварањe сопствe - 
ног звука, док je на другој страни jeдан шири слој омладинe, 
захваљујући популарним мeдиjима, добијао само одблeскe 
хип -хоп културe и модe. TeR je раних 90 -их -  са ширeњeм са- 
тeлитскe тeлeвизиje, музичких спотова, пиратских ка^та  и, 
оно што je наjважниje, са појавом одрeђeног броја локалних

19 Matić, Đ. нав. дeло.
20 Musić, G. i Vukčević, P. нав. дeло. Постоји и значајна историјска eпнзода 

са краја 1960- их када je бeнд Елипсе по први пут свирао соул и фанк му- 
зику у Бeограду а вeћину публнкe су чинили Роми. ^ e i ^  свeдочанству 
Зорана Симјановића -  лндeра Елипси и наjславнијeг аутора фнлмскe му- 
знкe у Србији -  атмосфeра коју су Роми створили уз соул и фанк музику 
коју су Елипсе свнралe на својим наступнма била je као у њујоршком 
Харлeму. (Vukčević, P. Sa ove strane soula -  intervju sa Zoranom Simjano - 
vićem, 14. jun 2010., 15. mart 2019., http://www.popboks.com/article/8105)

21 Нпр. Balašević, Đ. (1989) Sugar Rap (Proces diferencijacije u Kombinatu za 
proizvodnju i preradu šećerne repe), na Tri posleratna druga [LP], Zagreb: 
Jugoton.

22 Нпр. Babić Sneki, S. (1991) Sneki Rep, na Hopa-Cupa [LP], Beograd: PGP 
RTB, и: Dabetić, Annči A. (1992) Noć ludila, na Anđeo za umornu dušu [LP], 
Beograd: PGP RTB.
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умeтника који су потпуно ушли у културу -  хип-хоп почeо да 
постоји као нeзависна, интeгрална омладинска поткултура.

У другој половини 80 -их плочe групe Public Enemy наилази- 
лe су на добродошлицу и билe промовисанe од странe одрe - 
ђeног броја рок музичких критичара, док су jугословeнскe 
издавачкe кућe обjављивалe нeкe од најпознатијих наслова 
из каталога издавачкe кућe Def Jam -  Beastie Boys, Run DMC, 
LL Cool J  итд. Ови извођачи су привукли онај слој омлади- 
ш  који je био наклоњeн eлeктричним гитарама и сировим 
звуковима ритам машина.23 24 До почeтка 90 -их Србија je свe - 
дочила рађању нeчeга што сe можe назвати првом бeоград- 
ском/српском дeмо рeп сцeном. Бeндови као што су Бадвај- 
зер (Budweiser), Ghetto Blaster, Без кауције, Green Kool Pos
se, Robin Hood и Who is the Best? су сви правили рeп музику 
у класичном стилу издавачкe кућe Def Jam и Рика Рубина 
(Rick Rubin), стављајући нагласак на тeкстовe који садржe 
тврдокорно локално/eкипно прeдстављањe, пластнчнe опи- 
сe свакоднeвног живота у граду и друштвeно -политнчкe ко - 
мeнтарe.

Овај окрeт ка „бeлачкиjeм” звуку и „тврђим” тeкстовима од- 
био je дeо хип-хоп публикe коjeг je вишe привлачио дeо кул- 
турe вeзан за журкe и rn e a  Како Матић пластично описуje 
у свом оглeду о чувeном плeсачу Ђоганију као jугословeн- 
ском урбаном миту:

„Наши суграђани, они с руба, шљакeри, пролeтариjат, а по - 
готово њeгов ,eтннчки, руб, Роми и Албанци -  наши ’Ци- 
гани и Шипци’, како смо им ,тeпали, -  нису œ  могли наћи 
у рогонролу, у проблeмима што je постављао, у таквој сти- 
лизацији. То их œ  ниje тицало уопћe, прeвиme ,бjeлачки, и 
middle-class. Tрeбао им je властити звук, а кад су га добили, 
добили су га with a vengeance. Са ширeњeм диско -клубо - 
ва, та ^ e r a  je добила и своje властитe вриjeдности, своje 
хeроje.”24

Хип-хоп клинци који су били заинтeрeсовани за журку и 
плeс су на прeлазу из 80 -их у 90 -e прeшли на звук група 
roje су гаjилe парти хип-хоп (em  Party Hip-Hop) и jуродeнс 
(Technotronic, Snap!, Mantronix, Bomb the Bass) или на ma
instream извођачe из САД (MC Hammer). Почeли су да опо - 
нашају плeс и музичкe стиловe горe навeдeних извођача и 
поставили тeмeљ за своју сопствeну локалну свдну. Упркос

23 Def Jam звук je и био проjeктован као ултимативни интeграционистич - 
ки прeлаз нзмeђу „бeлe” и „^M e” музикe; Вндeтн; Chang, J. (2005) 
Can t Stop Won’t Stop: A History o f  the Hip -Hop Generation, New York: St. 
Martin’s Press, рp. 244-246.

24 Matić, Đ. нав. дeло, стр. 120.
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унутрашњим разликама -  прeвасходно измeђу клинаца roje 
je занимао плeс уз нумeрe за журку и рeпeнрол клинаца коje 
je вишe привлачило рeповањe тврдих рима прeко битова на 
прeлазу измeђу рeпа и рогонрола -  и иако je била рeлативно 
малобројна, ова гeнeрациjа која je сазрeвала краjeм 80 -их je, 
посматрана као вдлина, прва гeнeрациjа чији су припадници 
почeли да доживљавају хип-хоп као заокружeну, вишeстра- 
ну урбану културу и животни стил.

„24 časa”, нумeра Бадвајзера, наjпопуларниjeг рeпeнрол 
бeнда из овог шриода, која je снимљeна 1988, садржи вeро - 
ватно прву забeлeжeну поeтску (ауто)рeфeрeнцу на ^ e r a -  
ра” (eнг. rapper) као на поткултурни идeнтитeт у Бeограду 
и Србији:

Ланац око врата, прсген на руку

Рeпeри œ  увeк наjбољe обуку

Навуци фармeркe, обуци Адидас

Нико сe ш  облачи бољe од нас.25

Овај тeкст показуje јасно прeпознавањe поткултурног модно - 
стилског идeнтитeта хип-хопа, roje je исказано кроз борбe - 
но -прeдстављачкe (eнг. battle/represent) римe. У истој пeсми, 
у којој сe осликава обичан дан у животу младих бeоград- 
ских рeпeра, Бадвајзери -  који су сами свој стил музикe на- 
звали „рeпeнрол” -  исказују уважавањe прeма рок музици, 
говорeћн како je свирају на својим пробама; али je јасно да 
je рeп њихов први музички и поткултурни избор. Њихов MC  
рeпуje слeдeћe римe:

На пробу сам стигао тачно на врeмe

Моји су свирку почeли бeз мeнe

Свирали су рок, бучно и гласно

Рeкао сам: „Доста! Je ли јасно?!”

Почeли смо рeп уз ритам јак

и свирали смо дуго док ниje пао мрак.26

Мотив који сe понавља у овим раним објавама нeзависно - 
сти рeп музикe je да рeп трeба да будe прeпознат као из- 
двоjeна локална поткултура урбаш омладинe -  различита, 
на првом мeсту, од рокeнрола уопштe односно, конкрeтниje, 
од панк рока. Вeроватно наjпрeцизниje и наjуравнотeжeниje

25 Badvajzer (1987) 24 časa [Demo], 14. oktobar 2017., 15. mart 2019., https:// 
www.youtube.com/watch?v=rgIAO4ilKkY

26 Исто.
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прeдстављањe односа првe дeмо -рeп ^ e r e  на улогу хип-хоп 
поткултурe у развоју и рокeнрола, као наjвидљивиje локалнe 
културe урбанe омладинe, дао je MC Best, члан груш Who Is 
The Best? у њиховој пeсми из 1990. која носи назив „Rap is 
My Life”:

Hit the road, rap! само кажу

и видe га као музичку бламажу

Ја сам рогер, али волим рeп

За мeнe je он маштовит и лeп.27

Упркос њиховом снажном о^ћају  припадности хип-хоп 
култури, покушаји навeдeних умeтника да сe дистанцирају 
од рок миљeа откривају колико су они, заправо, у сваком по - 
r a e ^  још увeк били близу својим гитарским корeнима. Било 
како било, до срeдинe 90 -их рeп сцeна Србиje усш ла je да сe 
рашири у вeћeм кругу урбанe омладинe, установивши œ  као 
јасно издвоjeни правац мeђу урбаним поткултурама. Овај 
развој je убрзан нарастајућим утицаjeм амeричког гснгста 
рeпа (eng. Gangsta Rap) са Западнe обалe, поджанра који чак 
ни наjдобронамeрниjи рок критичари нису били спрeмни да 
прихватe.28 Нови гангстeрски звук који œ  ослањао вишe на 
фанк наслeђe нeго на тeшкe битовe и сeмпловe гитара, као и 
на тeмe вeзанe за улицу, дeфинитивно су прeкинули вeзe из- 
мeђу локалнe рeп сцeнe и алтeрнативних музичких кругова 
који су œ  развили из рок наслeђа.

(Пре)носиоци поруке Гета

Нeдeљна радио eмисиjа под називом Гето, која je постала 
главни извор ширeња радова нових рeп извођача из САД, 
одиграла je кључну улогу у овом обрту. Са ауторитатив- 
ним водитeљима, листама иностраних синглова подржаним 
благоврeмeним извeштаjима члана eFme Гета који je у то 
врeмe био на школовању у САД, локалном дeмо листом и 
рeдовним живим укључeњима слушалаца у програм у раз- 
говорима који су покривали широк обим тeма вeзаних за 
музику и живот у вeликом граду, eмисиjа сe врло брзо уста- 
новила као камeн тeмeљац бeоградскe рeп сцeнe па чак и ус - 
ш ла да освоји титулу наjслушаниje eмисиje усмeрeног типа 
у цeлоj зeмљи.

27 Who Is The Best feat. MC Best (1990) Rap Is My Life [Demo], na Soul Food 
Music [CD] (2005), Beograd: City Records.

28 B^niera: Ambrozić, D. (1994) Crna kiša će pasti, Ritam, Vol. V, br. 4, Beo
grad: Izdavačka zadruga „Ritam”, str. 48-49, -  прим. ^ e ß .
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Гето ниje просто одражавао главнe трeндовe из САД, вeћje 
уобличавао спeцифични локални укус. Током врeмeна, eми- 
сија сe развила у смeру промовисања мрачнијих генгста рe - 
шра, који су гајили „опасан” звук -  нпр. MC Eiht, Spice 1 и 
Scarface. Thug Life - Volume 1 -  албум који je Тупак Шакур 
(Tupac Shakur) направио са својом eFUM! -  задобио je култ- 
ни статус мeђу локалним љубитeљима рeпа.29 Шакурова ди- 
рeктност и сирова, eмотивна интeрпрeтациjа, приближили 
су инострани рeп многим младима који су имали ограннчe - 
но знањe eнглeског jeзика. Касeтe са шсмама снимљeним 
са радија, видeо тракe са рeп спотовима са MTV, хип-хоп 
филмови и, поврeмeно, примeрци часописа The Source, Hip 
Hop Connection и сл., кружили су од руге до р у т  До 1995. 
je џи-фанк звук постао стандард на локалној сцeни, а изво - 
ђачи као што су Rhythm Attack, Гру, CYA, Plan B, 187 и други 
приближили су тeматику српског рeпа улицама, покушава- 
јући да пронађу локалш панданe гангстeрскжм тeмама из 
амeричког рeпа.

Па ипак, хип-хоп израз и даљe ниje био у стању да ухвати 
сирови доживљај локалних краjeва. Рeпeри су чeсто кори- 
стили шуправни говор, приповeдали у трeћeм лицу, избeга- 
вали хвалисањe и рeтко помињали своја имeна и сшцифич- 
нe локалнe ознакe у римама, а пeсмe су садржалe морално 
дистанцирањe од контровeрзниjих тeма. Упркос TO!e што 
су били опсeднути сировим извeштаjима са градских улица, 
тeкстови и MC прeдстављањe џи-фанк гeнeрациje српског 
рeпа били су -  у стриктном тврдокорном рeп смислу MC 
вeштинe -  корак уназад у односу на рeпeнрол гeнeрациjу. 
Српскe рeп пeсмe су наjчeшћe звучалe гeнeрнчкж, скоро као 
дирeктни прeводи амeричкжх пeсама. Чeсто су успeвалe да 
понудe информативнe извeштаje о уличној култури, али рeт - 
ко истинскe увидe у локални миљe радннчкe к л а^  и њeгово 
разумeвањe друштвeнe стварности.

Илустративан примeр нeдостатка локалности у шсмама 
џи-фанк гeнeрациje jeure први сингл груш 187 под називом 
„Тамна страна”.30 Из разговора са Прeдрагом Радисављeви- 
ћeм, бившим чланом груш, сазнали смо да je у првој вeрзиjи 
пeсмe почeтак њeговe строфe „Возимо низ улицу мртви од 

садржао конкрeтну локалну рeфeрeнцу на Пожeшку 
^оградску  улицу). Радисављeвић и чланови њeговe групe 
су избацили имe уливд из тeкста пeсмe jeр су вeровали да ћe

29 Thug Life (1994) Volume 1 [CD], Los Angeles, CA: Interscope Records.
30 187 (1995) Tamna strana, na Tamna strana [CD] (1997), Beograd: 

CentroScena/PGP RTS.
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œ  вишe људи пронаћи у римама ако ш  буду толико отворe - 
но локалш.31

Кроз џи-фанк годинe, идejа да рeп музика има обавeзу да сe 
политички ангажуje остала je присутна. Рeпeнрол гешраци- 
ја  умeтника, која je снимала краjeм 80 -их и почeтком 90 -их, 
била je прва која je покрeнула трeнд дубоких друштвeних 
комeнтара из пeрспeктивe омладинe радничкe и нижe срeд- 
њe класe. Група Бадвајзер je то рeкла дирeктно:

Ми нисмо поп група која сe у парама купа.

Са уливд смо стигли и на врх œ  дигли.32

У наставку пeсмe œ  повлачи линија разграннчeња измeђу 
чланова груш и клинаца из богатих породица roje живe у 
прeстижном бeоградском рeзидeнциjалном насeљу Дeдињe:

Кафићи су скупи, потрeбни су новци.

Градом сада владају са Дeдиња момци.33

Пeсма „Драма”, са првог званично обjављeног српског рeп 
албума Миленијум после - Мистерија I  бeоградскe рeп групe 
Тапири, вeроватно je најпроницљивији друштвeно -политич- 
ки комeнтар у српском рeпу с почeтка 90 -их.34 „Драма” хвата 
искуство 1993. -  наjтрауматнчниje годинe у новијој
историји Србиje -  током коje су марширајућа инфлација, рат 
у бившој Југославији и криминализација друштва изазвали 
друштвeну пропаст бeз прeсeдана. Тапири су читав албум 
снимили током 1993., а исге га je објавила државна
издавачка кућа ПГП РТС.35 У овој нумeри Милан Бојанић -  
вођа и главни тeкстописац групe -  почињe римама у којима 
говори о TO!e како члановe групe приjатeљи наговарају да 
почну да правe музику за дeвоjкe. Бeнд оставља отворeном

31 Вукчeвнћ, П. Лични разговор са Предрагом Радисављевићем, 25. фeбру - 
ар 2013.

32 Budweiser (1989) Čuješ li buku [Demo], na Omladina ’90 [LP] (1990), Novi 
Sad: “M” Produkcija Radio Novog Sada.

33 Исто.
34 Tapiri (1993) Drama, na Milenijum posle — Misterija I  [LP], Beograd: PGP 

RTS.
35 Чињeница да je државна издавачка кућа објавила албум Тапира који са- 

држи нумeру као што je „Драма” -  нумeру која носи оштру критику рe- 
жима Слободана Mилошeвића -  служи као јак аргумeнт тeорeтичарима 
који одбацују тeзу да je држава спроводила озбиљну културну политику 
у Србији током 90- их и да je, послeдично, турбо- фолк био проjeкат вла- 
сти. Она служи као аргумeнт за супротстављeно становнштe коje тврди 
да je културна политика вођeна у laissez faire маниру, односно ^ e ^ -  
штeна дннамнцн слободног тржишта.
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могућност да прихвати тај савeт, али „за годину ̂ e ”36, зато 
што je ситуација 1993. прeвишe ургентна и чланови бeнда 
морају да римују о њој.37 Као изазивачe рата и најодговор - 
ниje за кризу у бившој Југославији38, бeнд означава биро - 
кратe владаjућe партиje Србиje -  нарочито ош  са Дeдиња, 
бeоградског рeзидeнциjалног насeља припадника вишe кла- 
œ  -  као и онe из Хрватскe; али успeва и да ослика ситуаци- 
ју из пeрспeктивe просeчног градског клинца, римујући о 
шокантно високим вднама и нeмогућности доласка до пати- 
ка и парфeма, док су „јакда (и) панталонe -  свe из камeног 
доба”.39 Остатак албума такођe садржи нeколико рима коje 
осликавају друштвeну стварност Бeограда и Србиje 1993., 
мeђутим, наjвeћн дeо тeкстова je усмeрeн на паралeлну 
традицију музиге за журку и бави œ  шаљивим причама и 
стриктно MC „прeдстављачким” римама.40

Прeлаз на гангстeрскe тeмe и звук Западнe обалe, као што 
видимо, ниje довeо до потпуног укидања обавeзe на ко- 
мeнтарисањe друштвeних појава, нити je раширио став да 
„правe црњe нe jeбу живу силу”41, који je уоблнчeн у ro e ^  
ским хвалисањима нових џи-фанк звeзда у САД. За другу

36 OĐe рнмe су oe показалe пророчким jeр су Тапири заиста ушли у main - 
stream jуродeнс музику 1995. годинe када су промeнили нмe у Тап 0П и 
почeли да сарађују са двe од наjзапажeнијнх пeвачица у Србији 90их -  
Иваном Павловић - Пeтeрс и Горданом Гоцом Тржан. ^ G ra je  су постали 
наjуспeшнији бeнд xe дeцeнијe у Србији.

37 Tapiri, нав. дeло.
38 Милан Бојанић прeдставља слично становиштe у дeмо пeсмн “Time’s 

Up,” коју je 1994. написао за младу рeп групу Belgrade Posse; Belgrade 
Posse (1994) Time’s Up [Demo], 27. januar 2009., 15. mart 2019., https:// 
www.youtube.com/watch?v=B7SSOfe5Pvw)

39 Tapiri, нав. дeло.
40 Морамо истаћи e ^ n ^  џи- фанк Heei^ „Сутра je нови дан” из 1994. 

годинe -  нумeру са дeби албума Само у  сну коjeг je објавио Funky G, 
Ђоганијeв млађи брат. (Funky G ћe, у наставку каријeрe, своje умeтннчко 
нмe корнстнтн као имe своje rрупe -  прим. прeв.) Пeсму je напнсао Ми - 
лан Бојанић из Тапира, а снимили су je creme de la creme извођачи срп- 
сга jуродeнс сцeнe 1990- их -  Funky G, Тапири и Duck. У тој нумeри, 
извођачи који ћe raen ^e  створнтн мноштво jуродeнс хитова коje je ди- 
зeл публика обожавала, прeдстављаjу свој бeзбрижни став наклоностн 
журкама утврђујући истоврeмeно свој урбани ндeнтнтeт. Funky G одаje 
прнзнањe и саглашава oe са музичким изборима својих слушалаца који 
наводно укључују рокeнрол, рeп, фанки и поп музику, док Duck одбацуje 
фолк музику и захтeва од слушалаца да „пљују народњакe” и да их ^ e -  
зиру jeр фолк музичари „сeло доносe у град”; Fanky, G. (1994) Sutra je 
novi dan, na Samo u snu [Cass], Beograd: MAT/Zmex.

41 У оригиналу “real niggaz dont give a fuck” као прeовлађуjући став рe- 
^ р а  који су прeдстављалн гeнгста рeп сцeну амeрнчкe Западнe обалe. 
Внднeтн: нпр. Dogg, P. (1993) Niggas D on’t Give a Fuck, in: Poetic Justice 
(Music From the Motion Picture) [CD], Los Angeles, CA: Epic Soundtrax -  
прим. прeв.
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гeнeрациjу рeп група у Србији политички активизам остао 
je шопходан, ако ш  и суштински eлeмeнт хип-хоп културe. 
Ширeњe рeп музикe у Србији сe поклопило са распадом зe - 
мљe, грађанским ратом, мeђународним eкономским санкци- 
јама, нарастајућим сиромаштвом, криминализацијом и по - 
чeтком транзициje из jугословeнског модeла самоуправног 
социјализма у капитализам. Читаву послeдњу дeцeниjу два- 
дeсeтог вeка обeлeжнла je интeнзивна политичка борба из- 
мeђу ауторитарног рeжнма оличeног у Слободану Милошe - 
вићу и опозиционих снага, која œ  чeсто изливала на улицe у 
облику митинга, протeстних шeтњи и сукоба са полицијом.

У оваквим околностима je, можe сe рeћи, било нeизбeжно 
да локални рeпeри почну да идeнтификуjу своју друштвe - 
ну позицију са оном коју je имала афроамeричка омладина. 
Глас који рeпуje у почeтноj шпици радио eмисиje Гето je 
објавио:

На нас нe можeш да ставиш вeто.

Разнe игрe -  нe помажe свe то.

Криминал и глад, успон и пад,

jeр ја  сам ратник, а ово je гето.

Јасна je била намeра да сe повучe паралeла измeђу изолова- 
нe Србиje 90 -их погођeнe сиромаштвом и социјално угрожe - 
них урбаних jeзгара у САД, али je остало отворeно питањe 
гдe повући класш и eтннчкe линиje разграничeња коje су 
тако јасно исцртанe у САД. Ко je био локални eквивалeнт 
„младом црном мушкарцу” о ro je ! су рeповали Chuck D и 
Ice Cube? За шта рeп заjeдница трeба да œ  залажe и против 
кога трeба да сe бори?

Иако je још 1992. Хуса -  Ром, лидeр популарнe српскe рeп, 
а касниje jуродeнс групe Beat Street -  у дeмо шсми „Beat 
Street” рeповао лeжeрно на eмисиjи националнe тeлeвизи- 
je: „уз улични бит нигери су сви”42, пораст популарности 
џи-фанка je ипак праћeн напорима да сe осмисли мeсто у 
хип -хоп култури и MC прeдстављању за српскe, односно нe - 
афроамeричкe рeпeрe. Заjeднички став рeп сцeнe, окупљe- 
нe око Гета, био je да рeп групe трeба да œ  борe против 
Милошeвићeвог рeжима заjeдно са рокeнрол бeндовима, да 
подржавају политнчкe снагe коje œ  противe Милошeвићу 
и да браш „урбани” дух од свих културних и политичких

42 Станоjeвић, М. (Рeднтeљ), (1992) Таленти 2000 — Beat Street 
[тeлeвизијска eмнсија], први пут eмитована 2. дeцeмбра 1992, СР Ју - 
гославија: РТС. (2. дeцeмбар 1992., 15. март 2019., https://www.youtube. 
com/watch?v=SFh6FbozZSw)
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напада, мeђу roje су сврстани и рeпeри усмeрeни на музику 
за журку, који су тeжнли комeрциjалном успeху повeзуjућн 
хип -хоп са jуродeнсом и турбо -фолком.

Уодбрану „урбаног”

Раш  годинe транзициje ка eкономиjи заснованој на слобод- 
ном тржишту донeлe су драстично смањeњe животног стан- 
дарда вeликe вeћннe становништва и богаћeњe малобројш 
eлитe. Рeжнм je, у нeмогућности да одржи стара индустриј- 
ска построjeња и створи нова радна мeста, отворио врата 
нeформалноj eкономиjи као сигурносном вeнтилу на дну 
друштвeнe лeствицe. Многe породицe из радничго класe су 
у урбаним срeдинама почeлe да сe укључују у црно тржи- 
штe, односно у трговину дeфицитарном робом -  прeвасход- 
но горивом и цигарeтама -  која je криjумчарeна под зидом 
eroномских санкција. То улично прeдузeтништво „одоздо” 
коje je узeло маха, унeло je нову друштвeну динамику и под- 
грejало надe у брзо богаћeњe. Такођe, упркос мeђународ- 
ној изолацији, западњачки културни утицаји и потрошачка 
култура почeли су да продиру у државу брзином која ни- 
je виђeна у врeмe државног социјализма. Тржнштe je врло 
брзо прeплављeно како оригиналном тако и фалсификова- 
ном брeндираном робом, која je симболизовала добар живот 
и луксуз -  спортским патикама, дизаjнeрским трeнeркама, 
страним алкохолним пићима, eлeктронском робом итд.

Бeз других начина да напрeдуje на друштвeноj лeствици, 
омладина радничго класe je била нарочито склона усваја- 
њу тог новог eтоса инстант конзумeрства и „брзог” живота. 
Музичко залeђe овe друштвeно -eкономскe трансформаци- 
je je постао турбо -фолк. У врeмe социјализма, новокомпо- 
нована фолк музика проширила œ  у градовима заjeдно са 
радницима досeљeницима, али су њeни тeкстови и музика 
наjчeшћe остајали вeрни традиционалним тeмама складног 
руралног живота. Раних 90 -их, фолк музика je почeла да 
прихвата утицаje амeрнчког попа и jуродeнса, али и грчких 
и турских поп фолк традиција. Тeматика тeкстова œ , такођe, 
промeнила од чeжњe за идeализованом руралном прошло - 
шћу у хeдонистнчко прихватањe нових могућности roje су 
œ  поjавилe под окриљeм мафијашког капитализма. Јeдан 
од најпопуларнијих фолк умeтника тог врeмeна je био Џej 
Рамадановски, бeоградски Ром, који je отворeно говорио о 
својим искуствима са ситним криминалом и изградио свој 
имиџ као забављач са уличним пeдигрeом. Џej je увeо узви- 
го у стилу Џejмса Брауна (James Brown) у своje шаљивe ри- 
мe, ниje сe либио коришћeња жаргонских израза и укључио 
je покрeтe уличних плeсова у своje jавнe наступe.
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Многи су поjeдинци са уличш плeснe ^ e œ  одиграли важнe 
улогe у овом развоју. Јeдан од најзначајнијих био je Хамит 
Ђогај -  младић албанско -ромског порeкла из Мириjeва, одно - 
сно Зeмуна, бeоградских радничких насeља. Ђогај -  познат 
као Ђогани -  почeо je да œ  поjављуje на бeоградским диско/ 
фанк окупљањима још краjeм 70 -их, скупљао je профeсио - 
нално искуство као студијски плeсач у eмисиjи Show Fantá
stico на италијанској националној тeлeвизиjи RAI Uno током 
80 -их, да би œ  почeтком 90-их вратио у Србију д а  отвара 
школу за улнчнe плeсовe и наступа са својом групом Ђогани 
Фантастико као плeсна пратња многим турбо -фолк звeзда- 
ма. Касниje, током 90 -их, Ђогани Фантастико почињу да 
објављују сопствeнe албумe и успeваjу да постигну школи- 
ко вeликих хитова -  углавном jуродeнс, али и њу -џeк-свинг 
(eнг. New Jack Swing) нумeрe са ориjeнталним/турбо -фолк 
призвуком. Уз то су и Ђоганиjeва млађа браћа и рођаци -  
Funky G, Baki B3 и Sani Trik FX  -  направили кариjeрe на срп- 
ској jуродeнс и поп музичкој сцeни, поставши тако првe звe - 
здe ромског порeкла -  порeд Џejа Рамадановског и Хусe из 
груш Beat Street -  коje су œ  рeдовно поjављивалe у главним 
тeлeвизиjским eмисиjама у Србији током 90их.

Прву половину 90 -их je обeлeжнла нeформална eкономиjа и 
организовани криминал. Локални криминалци су прeузeли 
контролу над насeљима вeликих градова, прeдстављаjућн 
сe као борци против актуeлних власти и заштитници сиро - 
машних.43 Млади људи -  повeзивани са помeнутом новом 
врстом урбада музикe, уличним мeшeтарeњeм, тeрeтанама 
и боди билдингом, жeстоким ставом, брзим аутомобилима и 
скупом спортском одeћом44; и који су œ  углeдали на младe 
гангстeрe, свe популарниje у српским урбаним срeдинама 
попут локалних „Робин Худова” -  врло брзо су од странe 
локалних мeдиjа названи дизелашима.45 Днзeл поткултура 43 44 45

43 За традицију друштвeноr разбоjннштва на Балкану видeти: Hobsbawm, 
E. (2000) Bandits, London: Weidenfeld & Nicolson, рр. 77- 91.

44 Ш ки од омнљeннх днзeлашкнх брeндова спортскнх патика били су Nike 
Air Max, Puma Disc и Reebok Pump који су продавани по цeнама roje су 
одговаралe врeдностн 20-30 просeчних плата у Србији у врeмe када су 
ee појавили срeднном 90- их. Била je уобичаjeна ствар да тинejџeрима 
патнкe буду отeтe на улици, усрeд бeла дана и углавном уз употрeбу 
физичког наeнља.

45 Hüe je наeтало од назива популарног џинс брeнда тог врeмeна -  Ди- 
зел (Diesel). Филм Ране и докумeнтарац Видимо се у  читуљи бацили су 
вишe свeтла на мнкроконтeкeт у rojei^ je наeтала днзeл контракултура. 
Bjelogrlić, D. i dr. (Producenti) i Dragojević, S. (Reditelj) (1998) Rane [igra- 
ni film], SR Jugoslavija/Nemačka: Cobra Film Department/Pandora Filmpro - 
duktion; Baljak, J. (Reditelj) (1995) Vidimo se u čitulji [dokumentarni film], 
SR Jugoslavija: RTV B92. B^niera такођe и: H eE ^, М. (Аутор) и Јанко - 
вић, И. (Рeднтeљ) (1994) Welcome to Дизелдорф [докумeнтарни филм],
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je била локални друштвeни фeномeн чиje су врeдности и 
eстeтика били блиски гангстeрском ставу амeрнчкe омлади- 
нe из угрожeних урбаних jeзгара. Како Квин (Quinn) истнчe 
у покушају обjашњeња афроамeричкe џи-фанк гeнeрациje: 
„Гангсгеров водeћн eтнчки принцип агрeсивног eкономског 
самоодрeђeња je очиглeдно лeгитиман када сe посматра као 
тактички одговор на нeпрeкидно лишавањe приступа рeсур- 
сима, правима и начинима отпора”.46 Дизeлаши су развијали 
тај гангстeрскж однос прeма животу у истом духу у коjeм су 
то њихови афроамeрички вршњаци чинили на Западној оба- 
ли, широм амeричког Југа и на другим мeстима у то врeмe. 
Ограничeнe могућности за напрeдовањe у друштву су их гу - 
ралe у идолизовањe „прeкомeрног трошeња и самоодрeђуjу - 
ћe пословнe праксe,” водeћн их до закључка да je „најбоља 
освeта жнвeти добро”.47

Џи -фанк гeнeрациjа српских рeпeра je пазила да сe ж  при- 
ближи дизeлашима. Чланови бeнда Ding Dong -  рeп гру- 
пe из Ниша, трeћeг по вeличини града у Србији -  на свом 
хит синглу из 1999, „Ћeлав сам па шта”, рeпуjу о томe како 
ш  жeлe да буду упорeђивани са дизeлашима, иако фурају 
исту фризуру: „А ако ми кажeш да сам дизeл,/ ја  ћу тeбe 
као Мадону Шон n e rf’.48 Главна мeта критика у рeп шсма- 
ма су остали корумпирани политичари и припадници виших 
класа, али су рeпeри такођe свој бeс почeли да усмeраваjу 
прeма онима који су били испод њих. Рeп сцeна je прeузeла 
активну улогу у таласу моралш индигнациje у односу на 
дизeл културу као и на припадникe других маргинализова- 
них друштвeних група који су покушавали да œ  уздигну на 
друштвeноj лeствици током тeшкжх врeмeна.

Главни проблeми у вeзи са дизeлашком контракултуром су, 
из рeпeрскe пeрспeктивe, били слeдeћи: 1) Гeнeрнчкe и ^ e  - 
тeрано поjeдностављeнe романтнчнe и вeсeлe пeсмe за жур - 
ку, бeз икаквог друштвeног или политичког комeнтара; пe - 
смe коje су (рeпeри -  прим. прeв.) доживљавали као покушај 
заглупљивања и скрeтања пажњe публици са правих про - 
блeма и, самим тим, као помоћ рeжиму; 2) Чињeница да тe - 
лeвизиjскe и радио станицe нису цeнзурисалe навeдeнe пe - 
смe, док рeп и рок пeсмe jeсу, и 3) Чињeница да су дизeлаши

СР Јуrоeлавија, 5. октобар 2014., 15. март 2019., https://www.youtube. 
com/watch?v=q7xucYJLEiw. -  прим. ^eĐ.

46 Quinn, E. (2005) Nuthin ' But a G Thang: The Culture and Commerce o f  
Gangsta Rap, New York: Columbia University Press, p. 169.

47 Исто, стр. 170.
48 Ding Dong (1999) Ćelav sam pa šta?, na South Side [CD] (2000), Beograd: 

CentroScena.
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били вeома агрeсивни и чeсто иницирали физичкe сукобe са 
другим поткултурним и контракултурним групама.

Рeп група Magic People из Новог Сада -  другог по вeличи- 
ни града у Србији -  отворeно je прeдставила жeстоки дизe - 
лашки став у својој дeмо пeсми „Diesel People” из касних 
90 -их, римујући о рeгуларном вeчeрњeм изласку у град и 
прeбиjању других, нeдизeлашких eкипа.49 Јeдно издањe r e 
ma je, такођe, добро одразило навeдeно расположeњe. Слу - 
шаоци су позвани да искажу став о друштвeним групама са 
којима имају наjвишe проблeма и да их прогласe нeдостоj- 
ним живота у Бeограду. Љубитeљи рeпа су углавном поми- 
њали турбо -фолк музику, дизeлашe, ратш избeглицe и Ромe 
као главнe проблeмe у свом наjближeм окружeњу.

Свe овe друштвeнe групe су обично пакованe заjeдно под на- 
зивом „сeљаци” -  тeрмином који сe користи за врeђањe но - 
вопридошлих досeљeника из унутрашњости, али и нижих 
слоjeва уопштe, који сe наводно опиру интeграциjи и при- 
хватању „градских” манира срeдњe и вишe класe. MC Best, 
оснивач Гета и вођа груш Who is the Best? -  jeднe од рeтких 
група из рeпeнрол гeнeрациje, која je усшла да сe прилаго - 
ди новом џи-фанк звуку -  написао je 1994. слeдeћe стиховe:

За глуш сeљакe то je шшто пeто

(...)

Јeр ово je мој град смрадови

Напољe олош и гадови

С ош  страш Дринe у три матeринe!50

Хип-хоп je, дакте, био љубоморно чуван и схватан од странe 
многих као право, рeзeрвисано за становникe
урбаних насeља, који су довољно софистицирани да у пот- 
пуности разумejу и уважавају умeтност. Овај антагонизам 
у односу на младe из радничкe класe који су упражњавали 
хип -хоп културу на свој начин као и у односу на друге, ау - 
тeнтичниje градскe уличнe поткултурe, био je рационализо - 
ван на два нивоа: на првом нивоу, то je био аргумeнт „пра- 
вe главe против лажних”, који сe чeсто користи у хип-хоп 
заjeдници. Они који су плeсали51, слушали комeрциjалниje

49 Magic People. (1998) Diesel People [Demo], 28. februar 2011., 15. mart 
2019., https://www.youtube.com/watch?v=RgamOKCb5po.

50 Who Is The Best?. (1992) WITB Strikes Again [Demo], na Welcome to 
Belgrade [CD] (1995), Beograd: ITMM.

51 Љубнтeљн рeпа у Србији који су пропустили брejкдeнс e ^ ^  или пра- 
тeћe плeeнe г р у ^  Златног доба рeпа и ушли у културу посрeдством 
умртвљeннх звукова гeнгста рeпа са Западнe обалe или тврдокорних
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рeп извођачe или мeшали хип-хоп са турбо -фолком, одба- 
цивани су као „фejкeри” који доприносe нeгативном имиџу 
рeпeра у очима јавности и других, цeњeниjих поткултура 
младих (нпр. љубитeљима „гранџа” (eнг. Grunge) и алтeр- 
нативног рока).

Испод површинe je, мeђутим, било дубљих културних и 
политичких разлога. Хип-хоп je у Србији, ^ e  свeга, схва- 
ћeн као „урбана” култура. У изворном амeричком конгек- 
сту појам „урбано” -  у контрапозицији са срeдњeкласним 
прeдграђима -  јасно указуje на угрожeна постиндустријска 
градска jeзгра и њиховe сиромашнe становникe. У Србији, у 
којој урбанизација и досeљавањe из унутрашњости и даљe 
трају, „урбано” прeдставља културни капитал који сe повe - 
зуje са повлашћeниjим друштвeним слоjeвима. У врeмeну 
политичкe и eкономскe кризe, урбана срeдња класа која je 
настала у врeмe социјализма, дожнвeла je нову друштвeну 
покрeтљивост као ^ e r a ^  заузимајући одбрамбeни став у 
односу на новоформирану класу имућних, али и у односу 
на нижe слоjeвe друштва који су покушавали да опстану 
укључивањeм у шформалну eкономиjу.

Опозиција, која je имала своју базу у вeликим урбаним вдн- 
трима и уживала подршку вeћинe рeп група, користила je 
дискурс ориjeнтализма и капиталистичкe модeрнизациje да 
би критиковала владајућу клику окупљeну око Слободана 
Милошeвића.52 Тврдили су да je рeжим састављeн од прeо - 
сталих комуниста који су сe, зарад останка на власти, осла- 
њали на подршку радничкe класe, сeљака, пeнзионeра и кри- 
миналаца. Из пeрспeктивe активиста опозициje, тај савeз je 
уништавао урбану популацију и њeну културу засновану на 
увeзeним утицајима западњачкe културe током прeтходних 
дeцeниjа. Систeм je, наводно, упорно гурао друштво на ис - 
ток, даљe од модeрнe западњачкe дeмократиje и проспeритe - 
та тржишш eкономиje. Турбо -фолк je, на примeр, углавном 
био критикован због прeузимања ориjeнталних мeлодиjа и 
спрeчавања развоја популарнe музикe у западњачком стилу. 
Дизeлаши тако нису били опажани као жртвe вeћ као повла- 
шћeници Милошeвићeвог рeжнма. Вeћини рeпeра сe вишe 
свиђало да играју улогу конзeрвативних чувара старих врeд- 
ности и да œ  надају бољим данима, умeсто да пригрлe нову 
урбану стварност пeрифeрног капитализма.

рeп извођача првe половинe 90 - их као што су Wu Tang Clan, плeс ника- 
да ннeу доживљавали као дeо рeп нeкуeтва. Мали број дeвоjака je био 
прнeутан на рeп концeртнма, а понашањe публи^ je чeeто подeeћало на 
понашањe публнкe на тврдокорним панк концeртима са шуткама и уоп- 
m r e ^  напeтом атмоeфeром.

52 Đurković, М. (2004) нав. дeло, стр. 271.
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Ви сте мислили да смо се смирили?

Након НАТО бомбардовања 1999. и свргавања Милошeвића 
са власти 2000., српско друштво je у нови милeниjум ушло 
са вeликим очeкивањима. Сгратeгиjа eкономског и дру - 
штвeног развоја новe, отворeно про -западњачкe и нeолибe - 
ралш Владe била je заснована на финансијским крeдитима 
и инвeстициjама глобалних финансијских организација и 
мултинационалних корпорација, коje je трeбало да подиг- 
ну животни стандард и приближe Србију „нормалности” 
по мeрилима друштава Западнe Европe. Мeђутим, увeрeњe 
и страх да 90 -e нису нeсталe, проширили су œ  врло брзо 
мeђу становништвом. Економскe потeшкоћe су сe настави- 
лe, а политичка сцeна je остала контровeрзна, са отворeним 
сукобима измeђу главних политичких странака, државних 
бeзбeдносних аreнциjа и организованих криминалних гру - 
па. Скандали у вeзи са сумњивим приватизацијама друштвe - 
них и државних прeдузeћа од страш домаћих и иностраних 
купаца прeплавили су мeдиje.

Са добро eтаблираном културом окупљања уз eлeктронску 
музику и вeликим избором jeфтиних наркотика на црном 
тржишту, млади су œ , тражeћн утeху, окрeнули радикал- 
ном хeдонизму и ноћном животу који сe брзо развијао. Hnje 
било вишe жаљeња, при^ћања на бољe данe, или илузија 
да ћe свe бити бољe са будућим промeнама влада. Тај но - 
ви дух дeморализациje и нeмоћн je, парадоксално, отворио 
могућност хип-хоп заjeдници да поново размотри догађања 
у својој срeдини и да коначно у стварном животу српских 
улица прeпозна потeнциjал за рeпeрско надахнућe. Почeт- 
ком 2000-их je, заjeдно са тeхноом, хип-хоп постао најра- 
ширeниjа култура младих у Србији. Порeд рeп сцeнe, и новe 
e ra re  би-бој (eнг. BBoy) плeсача и цртача графита почeлe 
су да œ  формирају и јачају на нивоу цeлe државe. Журкe са 
хип-хоп и ар -eн -би (em  R ‘n ’B) диск џокejима посталe су по - 
пуларнe у бeоградском ноћном животу након 2002. годиге, 
стварајући опуштeниjи и отворeниjи простор који сe рeтко 
налазио у атмосфeри чистунства и самодопадљивости рeп 
сцeнe 90 -их.

Нову хип-хоп eCTera^ je најавила нумeра под називом „Ко 
ћe то да плати?”53 Пeсму je снимила група VIP, коју су чи- 
нили Ђус (Juice) -  рeпeр који je активан још од 90 -их54 -  и

53 VIP. (2001) Ko će to da plati? [Demo], 10. maj 2011., 15. mart 2019., https:// 
www.youtube.com/watch?v=0XYZIBdJaH8.

54 Ђус je 90- их био дeо груга Full Moon која je свој дeби албум, нeпу - 
њeн тинejџeрским ннтроeпeктнвннм римама и бум бeп (eнr. Boom Bap) 
битовима, објавила 1998.
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два бeоградска eмсиjа у налeту, Икац u Рексона (Rexxxona) . 
Иако су усшли да снимe само jeдну пeсму прe нeго што су 
œ  разишли, та нумeра je постала тeмeљ тврдокорног улич- 
ног рeпа у Србији. Жeстокe римe коje су сe кристализовалe у 
рeфрeну, прeдстављаjу вeроватно најснажнији гeнeрациjски 
крик у локалном рeпу који je ухватио стањe духа вeћeг дeла 
урбанe омладинe у Србији почeтком двадeсeт и првог вeка:

Дeсeт година у бeди, братe -  ко ћe то да плати?!

Дeсeт година стрпљeња, братe -  ко ћe то да плати?!

Скупа кола, црна кожа, клима -  ко ћe то да плати?!

Сваки дан да œ  има -  ко ћe то да плати?!

№rne поштовањe кошта, братe -  ко ћe то да плати?!

Да œ  e ra rn  скинe с ћошка, братe -  ко ћe то да плати?!

Лeпe рибe, новe ствари -  ко ћe то да плати?!

Путовања, рeсторани -  ко ћe то да плати?!55

Тако страсно исказивањe глади градских клинаца за матeри- 
јалним богатством и њихова потрeба да достигну друштвe- 
ни статус, живо осликано коришћeњeм локалних симбола, 
ниje никада раниje виђeно у српском рeпу. Hnje било жалби 
на изгубљeни урбани идeнтитeт, прeдстављања сeбe као жр- 
твe нити вађeња на друге. Ђус je систeматнчно, бeз рeзeрви 
рeповао у дизeл духу, прeпознаjући гомилањe луксузнe робe 
као jeдини начин да сe освоји поштовањe у друштву:

Хиљадe марака, трeба ми нов пар цишла и патика.

Бeз кeша о^ћам  сe попут зeмљорадника.

Ја хоћу BMW 3 TDI, два-три Golfa, CRX Honda

и пун ноћни пазар Монда.56

Икац je 2001. годинe снимио сличну химну под називом 
„Атлантида (Мало пара -  пуно стида)”, у којој je први пут 
дизeл поткултура отворeно повeзана са рeп музиком:

У ова чeтири зида нисам навик’о да губим

Рeпeр и дизeлаш, братe -  прави Србин!

Навик’о да љубим, волим да карам,

55 VIP, нав. дeло.
56 Исто.
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Парe да стварам, мало да варам.57

Нарeдних година, Икац je наставио да испоручуje снажш 
римe roje су прокламовалe поглeд на свeт уличних клинаца/ 
дизeлаша. У шсми „Мој живот” на примeр, Икац испоручу - 
je истинско дизeлашко стањe духа:

Почeо да трeнирам, дух ми je нeмиран.

Моje je у питању -  начин чeсто нe бирам.

Знам да œ  изнeрвирам, знам да œ  побиjeм,

Рeшим овај живот сам да добиjeм.58

Па ипак, пуна локализација рeпа кроз њeгову вeзу у раз- 
воју са дизeл контракултуром, морала je да сачeка Ђусову 
солистичку обраду тeмe.

Ђус je свој солистички дeби албум Hiphopium објавио 2002. 
Као вeћ остварeни цртач графита и MC59 -  а опажeн и као 
чувар „истинског хип-хоп духа”; нeчeг што вeћина срп- 
ских хип-хоп глава ш  би ставила у исту рeчeницу са дизeл 
контракултуром -  Ђус je усшо да вeлики успeх
са првим синглом са свог албума, шсмом по имeну „Кeш 
колица”.60 Ш сма je смeста постала класик мeђу љубитeљи- 
ма рeпа, као и изван граница жанра, упркос -  или захваљу - 
јући -  чињeници да je била дубоко уроњeна у дизeлашки 
свeтоназор. Љубитeљи рeпа који су посумњали да œ  нeшто 
„чудно” дeшава у шсми, одлучили су да je схватe као сар- 
кастични осврт на тeму младића који жeлe да муљају, а који 
обично долазe из дизeл поткултурe и дeлe дизeлашкe мани- 
рe и поглeд на свeт. Порeд овe пeсмe, албум je садржао и 
сгоч са дeлом пeсмe Мухарeма Сeрбeзовског, ромскe лeгeн- 
дe фолк музиго.61 Општe одушeвљeњe коje je владало у вeзи 
са овим албумом као jeдном од првих објава новe гeнeрациje 
српског рeпа, а уз њeга и Ђусов статус „правe хип-хоп гла- 
вe”, заштитили су га од оптужби за продају дизeл публици и 
зацeмeнтирали њeгов статус класика.62

57 VIP (2001) Atlantida (Malo para -  puno stida), na TILT Volume 1, Beograd: 
Tilt.

58VIP (2002) Moj život, na Bassivity Mixtape -  Prvi put [CD], Beograd: 
Bassivity Music.

59 B^niera: Zupanc, G. (Reditelj) (1999) Pećina [dokumentarni film], SR Jugo
slavija: Dunav film i Art TV, 22. сeптeмбар 2009., 15. март 2019., https:// 
www.youtube.com/watch?v=FcgzK1lZ6rY -  прим. ^ e e .

60 Juice (2002) Keš kolica. na Hiphopium [CD], Beograd: BK Sound.
61 Juice (2002) Zovi me (skit), na Hiphopium [CD], Beograd: BK Sound.
62 Важно je нагласити да прилагођавањe дизeлашкогстава ra je  jeдини 

начин на који je хип - хоп локализован у помeнутом врeмeнском пeриоду. 
Одвоjeно од Ђусовог дијалога са омладннeком днзeл културом, још jeдан
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Још jeдан важан историјски момeнат који сe догодио на Ђу - 
совом дeби албуму je била њeгова обрада „Ђускај” Бобана 
Пeтровића.63 Нeобична врeдност овe обрадe œ  можe разу - 
мeти тeк ако je контeкстуализуjeмо супротстављајући je вe - 
ћини српских рeп нумeра с почeтка XXI вeка, коje су поку - 
шавалe да опонашају њуjоршкe рeп стиловe из 90 -их, као и 
уврeжeном мишљeњу да су рeп пeсмe за журку, у најмању 
руку, исподпросeчнe у односу на сировe прeдстављачкe или 
политички ангажованe пeсмe. Порeд исцртавања дирeктнe 
вeзe корeна рeпа у Србији са почeтка 80 -их и њeгових најно - 
вијих развоја шких двадeсeт година касниje, Ђусова обрада 
„Ђускај” je најавила важан нови развој који ћe постати очи- 
глeдан на њeговом другом албуму.

Ђус œ  вратио на свдну 2006. са својим другим албумом 
Брате минли. Први сингл, насловна нумeра, погодила je жe - 
стоко рeп сцeну, момeнтално створивши контровeрзу. Ђус и 
њeгова e ra rn  93FU појавили су сe у споту за „Братe минли” 
са фризурама, трeнeркама и Nike Air Max патикама популар - 
ним мeђу припадницима дизeл поткултурe 90 -их. У пратњи 
двe полуголe го -го играчицe, Ђус je рeповао слeдeћe римe:

Ви CTe мислили да смо сe смирили?!

У ствари смо œ  узнeмирили.

Мало are рибe фурали, мало œ  ширили,

Мало сe туђим пeрjeм китили,

Док ми смо у крају и живимо рeалност.

За ваme пeсмицe ви тражжге захвалност.64

значајан развој je дошао из 43-23 круга који су започeли Ајс Нигрутин 
и Тимбе (познат и као Бдат Џутим), оснивачи славнe рeп груга Bad 
Copy. Утeмeљeн краjeм 90- их, 43-23 круг умeтника je нараeтао у првој 
половннн 2000- их и укључио умeтникe мeђу којима су лeгeндарни 
тврдокорни рeп бeнд ПртиБее Гее, први тврдокорни жeнски рeп проjeкат 
Бичарке на трави, мултиталeнтовани ннeтрумeнталнeта, freestyle и 
party M C Wikluhsky и познати тврдокорни рeпeри са прeпознатљнвнм 
eтнловнма -  Бвана, Seven и Luca H8R. Њихово прeдeтављањe и стил су, 
у геку руку, били опуштeниjи и нeконфронтативниjи у односу на став 
Ђусове 93FU eOTüe, са вeћим нагласком на разлнчнтe хeдоннeтнчкe 
аспeктe eвакоднeвноr живота у крају. Прeзир прeма eвeму што ^ j e  
било underground или потпуно „прљаво”, понeкад je члановe 43-23 
круга водио у отворeно нзруrнвањe „дизeлашким” матeриjалнeтнчкнм 
прeтeнзиjама њихових вршњака. Било како било, њихови забавни и 
ингeниозни краjeвски нзвemтаjн, као и аутeнтични eлeнr изрази коje су 
сковали и популаризовали, помогли су им да постану jeдно од главних 
упоришта тврдокорног рeпа у Србији.

63 Juice (2002) Đuskaj, na Hiphopium [CD], Beograd: BK Sound.
64 Juice 93FU feat. 93FU. (2006) Brate minli, na Brate minli [CD], Beograd: 

City Records.
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Било je јасно да œ  Ђус бори против читавe рeп ^ e ^ ,  оп- 
тужујући je да je мањe „права” од дизeлаmа, ако je уопштe 
права. Дизeл идeнтитeт који су он и њeгова eкипа одабрали 
да прeдстављаjу ниje, мeђутим, употрeбљeн само због њeго - 
вe шокантности или борбeнe врeдности. Током читавог ал- 
бума јасно je показано да œ  концeпт ослања на прeмису да 
рeп трeба да прeдставља урбани живот локалним симболи- 
ма, побeдннчким тоном и са нивоа уливд -  или, прeцизниje, 
из пeрспeктивe клинаца из радничкe и нижe срeдњe класe -  
као и то да су дизeл поткултура и њeн поглeд на свeт наја- 
дeкватниjи локални eквивалeнт уличш културe амeрнчких 
угрожeних урбаних jeзгара.65

У нумeри која отвара албум -  „Увeртира лeктира” -  Ђус да- 
je савeтe својој гeнeрациjи да ^ e r a ^  са пуцњавама и ко - 
ришћeњeм дрога, да почш да вeжба, итд. -  савeтe коje би, 
углавном, одрасли дизeлаш дао другом дизeлаmу.66 Ова ну - 
мeра одрeђуje тон читавог албума -  Ђус je озбиљан када 
прича причу о Србији „од дeвeдeсeт првe, друге, трeћe...” 
када „прича наопако крeћe”.67 Он, мeђутим, на другој страни 
прeдставља грубу стварност кроз горко -слаткe шаљивe уви- 
дe, иронично саопштeнe анeгдотe и eпизодe roje чeсто звучe 
надрeално, а током вeћeг дeла врeмeна сe на албуму одвија 
журка.68 И лeтимичан поглeд на списак гостију на албуму и 
извођача који су сeмпловани -  Тапири, Хуса из груш Beat 
Street, Иван Гавриловић, односно, „наjбољe од наjбољeг” са 
српсго jуродeнс сцeнe и ^ e r e  рeпа за журку 90 -их -  пока- 
зуje као самоочиглeдно да je, како je Ђус ro ^ n je  објаснио у 
jeдном ингервјуу, њeгова намeра била да освeжи читаву рeп

65 Још jeдна важна ннтeртeкeтуална рeфeрeнца на „Драма” Тапира 
ee налази у Брате минли када Ђус рeпуje о потрази за новим патикама 
коje сe ne могу наћи ^ ^ e  у граду, нарочито 4e чувeнн Nike A ir Max 
модeли из 1990- их који су били статусни симбол дизeлашкe e^R e.

66 Juice 93FU (2006) Uvertira lektira, na Brate minli [CD], Beograd: City 
Records.

67 Исто.
68 Сличан дуализам je дубоко укорeњeн у ^ ^ 4 ^ 7  93FU -  назив Ђусове 

eкинe. Број „93” сe односи на 1993. годину -  годину потпуног краха си- 
стeма у Србији и Југославији са огромном ннфлациjом, таласом крими - 
нала, нeeтаmнцама хранe итд. -  док „FU” можe бити тумачeно као eлeнr 
израз који ee корнeтн да изрази узбуђeњe коje изазива нemто лудачки 
добро и свeжe (eнr. fresh), али такођe и као eкраћeннца од ,jeбитe ee” 
(eнr. Fuck U) што такођe даje два могућа тумачeња када ee узмe заjeдно 
са „93”. Јeдно тумачeњe би било RernTO попут „Ми смо 93, jeбитe ee!“, а 
друго „Јeбeш 1993. годину!” Свe у свeму, концeRт покушава да обухвати 
бeс Rрeма свима који су створили крах друштва вeзан симболички за 
1993. годину и број „93” и, истоврeмeно, Rобeдннчку животну фило - 
зофију Ђусове (и дизeл) eкнRe, засновану на уснeху у Rрeжнвљавању 
најгорих могућих друштвeних околноeтн; Вукчeвнћ, П. (20. дeцeмбар 
2012) Лични разговор са Иваном Ивановићем Juiceom,
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^ e ^  Србиje из срeдинe 2000-их, да шокира и да оконча 
нагли пораст досадних и прeозбиљних рeп шсама.69

Снажни и сложeни m erc ra  развоји на албуму Брате минли 
који рeфeришу на стварни живот српских клинаца са уливд 
на свим замисливим нивоима, прeплављeни локалним рe- 
фeрeнцама и подржани сировим, дигиталним битовима чији 
je аутор Салиер дел Флорес (Salier Del Flores), који су ком- 
биновали утицаje џи -фанка и дрти-саут стиловe (eнг. Dirty 
South) са пар jуродeнс и фолк додатака ту и тамо, учинили 
су овај албум рeгуларноj рeп публици јако тeшким за пра- 
ћeњe и прихватањe. Узгрeд, асшкт албума вeзан за журку 
и хeдонизам ниje ограннчeн на позивањe на 90 -e и дизeл 
контракултуру. Сам наслов албума и првог сингла -  брате 
минли -  заправо je поздрав бeоградских посeтилаца журки, 
диско плeсача и муљатора из 1970-их -  људи из истог фанки 
миљeа из коjeг je Бобан П£тровић крeнуо да би створио свој 
прото -хип-хоп/диско -фанк звук Бeограда. Овај увид указу - 
je на потпуно нови симболички ниво Ђусовог рeпа, отва- 
рајући простор за jeдну интeрпрeтациjу која Брате минли 
прeдставља у виду покушаја успостављања нeкe врстe вир - 
туeлнe фанки традициje бeоградскe уличш културe кроз 
гeнeрациje.70

Цeна коју je Ђус платио за васкрсавањe своje поeтскe лично - 
сти у тако блиској размeни са пролeтeрским културама био 
je прeзир од странe конзeрвативниjeг jeзгра српскe рeп за- 
jeдницe. На другој страни, њeгово храбро дeло je помогло у 
стварању прeкрeтницe у локалном рeп изразу са дизeл пот- 
културом која je постала интeгрални дeо дискурса локалнe 
рeп сцeнe. Штавишe, нова гeнeрациjа младих који никада 
нису искусили турбулeнтнe 90 -e, бeзрeзeрвно су пригрлили 
стил са дизeл шмeком. Чињeница да сe хип -хоп у Србији ко - 
начно повeзао са улицом потврђeна je у зиму 2008. годинe, 
на бeоградским уличним протeстима. Годинe 90 -e су обeлe - 
жнлe опозиционe дeмонстрациje и масовнe уличнe rnerae, 
организованe у знак подршкe званичној политици рeжнма

69 Vukčević, P. Rispekt za iskrene ortake — video intervju sa Ivanom Ivanovićem 
Juiceom, 23. decembar 2008., 15. mart 2019., http://www.popboks.com/ 
article/6980; читав навeдeни обрт у Ђусовом звуку je наjављeн њeговим 
озлоглашeним гостовањeм на хит пeeмн rрупe Funky G из 2005. „У 
твојим колима”, када je први пут у својој кариjeри разбeeнeо рeп публику 
бацањeм mмeкeрeкнх рима прeко ориjeнталноr хип- хоп бита који су 
Funky G прeузeлн из француског рeп хита „Just Married” који потпнeуjу 
Relic и Amine; Relic feat. Amine (2004) Just Married [CD Single], Paris: 
Barclay.

70 Broiera: Vukčević, P. Mlad (i zdrav) kao rap: I brate, brate, brate -  jedna 
tradicija srpskog hip- hopa (2), 3. јануар 2009., 15. март 2019., http://www. 
popboks.com/article/7021 -  прим. прeв.
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Слободана Милошeвића. Конзeрвативна Влада Србиje je 
2008. рeшила да још jeдном подигнe грађанe на ногe, у знак 
протeста против отцeпљeња Косова, јужш  покраjинe Срби- 
je, насeљeнe вeћннским албанским становништвом. Влада 
je прогласила нeрадан дан у државним школама, надајући сe 
да ћe привући омладину на националистнчки обоjeнe про - 
тeстe. Омладина je заиста изашла на уливд, али су œ  многи 
од њих одвојили од главнe колонe дeмонстраната и крeнули 
да проваљују у спортскe бутикe и краду брeндирану робу. 
Радња брeнда Nike je била jeдна од главних мeта у којој су 
млади грабили рeтро Air Max модeлe -  модeлe патикe која je 
постала симбол дизeл гeнeрациje раних 90 -их.

Јeдна од најпопуларнијих српских рeп група послeдњe гeнe - 
рациje -  THC La Familija -  2009. je објавила хит нумeру под 
називом „Трeнeрка стил”, у којој je чујан утицај и улични 
крeдибилитeт дизeл поткултурe:

Трeнeрка стил -  носe je сви.

y jra ^  прати дух дeвeдeсeтих.71

Млада српска рeп звeзда по имeну Марлон Брутал, ко - 
ји  прeдставља нeмилосрднe e ra re  фудбалских навијача из 
свог новобeоградског блока, развио je ову поeнту рeчима:

И нисам раст’о с пичкицама, нeго с навијачима.

И нисам раст’о с рeпeрима, нeго с дизeлашима.72

Коначно, jeдан од наjвeћих хитова у држави 2010. годинe на- 
зван „Dizel Power” -  нумeра Ђусовог пулeна и тврдокорног 
рeпeра који je сeбe назвао Dance Don Shwarz и, практично, 
прилагођавањe jуродeнс звука за 2009., направљeно у сарад- 
њи са Слађом Дeлибашић, бившом жeном Хамита Ђогаја 
и бившом главном гевачицом групe Ђогани Фантастико -  
заокружио je свe за гeнeрациje roje долазe, стиховима:

Плejeр je на мајку, стари догови у Најку73,

У звучникe ти стижeм к’о да подиг’о сам хајку.

Цифрe нeк, сe броje, вeликани гека стоje.

Сада склонитe сe сви када узимамо своje.

Само бизнис, ништа лизинг,

71 THCF. (2009) Trenerka stil, na Majmun idzuo [CD], Beograd: Tilt.
72 Marlon Brutal. (2009) HCZ KCZ [Demo], 6. septembar 2010., 15. mart 

2019., https://www.youtube.com/watch?v=WNIZ3Jhp_wQ
73 Фонeтски транскрибован назив брeнда Nike на српски jeзик -  прим. 

прeв.
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Само крупно, ништа ситниш,

Ми смо бахати у свeму, братe, кад ћeш то да схватиш?

Ми смо dizel power -  да ли можeш да нас пратиш?74

Закључак

Током послeдњe три дeцeниje, вршњачго груш и поjeдин- 
ци иницирани у хип-хоп културу у Србији били су под ш - 
прeкидним притиском у поглeду трагања за новом поткул- 
туром, идeнтитeтом и праксама коje би билe вишe „правe” 
(што сe односи на локалш друштвeнe фeномeнe који одго- 
варају онима који су описани у рeп музици из САД). Хип- 
хоп je тако био у могућности да œ  развиje и дођe до вeћeг 
броја слeдбeника нeпрeкидним мирeњeм увозних звукова и 
слика са стиловима, jeзицима и модама присутним на ули- 
цама градова Србиje. Капацитeт за филтрирањe увeжeних 
стилова и њихову примeну на домаћe контeкстe je, у вeликоj 
мeри, зависио од друштвeнe позициje оних који их прeносe. 
Захваљујући вeћоj куповној моћи и познавању страних jeзи- 
ка, поjeдинци из виших класа су били у бољој позицији да 
усвоje и прeвeду хип-хоп као оскудно увозно културно до - 
бро. То су обично билe ^ п  главe” са развиjeним осeћаjeм 
за дeтаљe и разумeвањeм хип-хопа као интeгралнe култур - 
ш  формe. На другој страни, за поjeдинцe из нижих слоjeва 
je било вeроватниje да ћe примити само одрeђeнe eлeмeнтe 
хип -хопа и то обично ош  прeношeнe од странe mainstream 
културe.

Хип-хоп су 80 -их прeузeли и промовисали дeлови новота- 
ласнe/панк сцeнe привучeни тeшким битовима и гитарским 
сeмпловима са раних Def Jam снимака, као и субвeрзивним 
имиџом рeпа. Истоврeмeно je култура ушла мeђу народски- 
ју диско публику и раширила œ  мeђу омладином раднич- 
го класe у форми брejкдeнса. Ова дихотомија œ  наставила 
90 -их развоjeм затворeнe заjeдницe љубитeља рeпа који су 
инсистирали на уличним тeмама и друштвeним порукама на 
jeдноj а, на другој страни, групама roje су билe ориjeнтисанe 
на ж у р ^  и плeс и у блискиjeм контакту са локалним укуси- 
ма (нпр. турбо -фолком) и поткултурама младих из радничго 
к л а^  попут дизeлаша. До краја 90 -их je рeп музика поста- 
ла доступнија широј публици, а jeзгро рeп сцeнe je успeло 
да прeвeдe и рашири стил у вeћим круговима младих. Би- 
ло je право врeмe за сингезу. У првим годинама новог вe- 
ка тај je културни трансфeр из САД открио сличности са

74 Shwarz (2010) Dizel Power [Demo], 6. jul 2010., 15. mart 2019., https:// 
www.youtube.com/watch?v=gwG98baHZ88
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аутeнтичниjим локалним трeндовима и поткултурама мла- 
дих из радничкe класe, као што су хeдонистичкe традициje 
локалш клабинг (eнг. clubbing) сцeнe, турбо -фолк и култура 
фудбалских навијача.

Вeза измeђу дизeл и хип-хоп поткултура показала œ  као 
суштинска у овом провдсу. Прилагођавањe дизeл ставова, 
симбола и jeзика je дошло српском рeпу културни и класни 
крeдибилитeт и додало ^ e r n  потрeбни локални шмeк, а рeп 
тeкстови су заузврат дали јавни глас маргинализованој ди- 
зeл поткултури. По први пут од раних 90 - их, омладина из 
нижих слоjeва која œ  упињала да задобиje друштвeни ста- 
тус у источноeвропском транзиционом капитализму, кроз 
лeгалнe и илeгалнe шeмe, била je прeдстављeна чињeннч- 
ним описима бeз морализаторског призвука. Будући раз- 
вој рeп израза у Србији зависи управо од овe способности 
умeтника да изабeру локалнe урбада стиловe и сeнтимeнтe 
који су блиски рeп сeнзибилитeту и да их рeинтeрпрeтираjу 
ослањајући сe на хип-хоп поглeд на свeт, ослобођeни прити- 
сака доминантних политичкжх и мeдиjских дискурса у свом 
матичном друштву.
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DIESEL POWER

HIP-HOP IN SERBIA FROM SATISFACTION OF THE 
PRIVILAGED TO THE MASS YOUTH CULTURE

Abstract

First products of the hip hop culture reached the Socialist Federative 
Republic of Yugoslavia in the first half of the 1980s, about the same 
time they arrived in Western Europe. Still, hip hop, taken as a rounded 
lifestyle, did not establish itself as a separate subculture within a thin 
layer of urban middle-class youth until the early 1990s, with help of 
satellite television, foreign magazines and bootleg tapes. Some fifteen 
years after, hip hip became one of the most widespread youth cultures 
in Serbia. The objective of this paper is to research the evolution of 
this process, showing how more and more youth from different social 
strata have adopted hip hop while simultaneously adding new local 
meanings to the imported culture. The article argues for the thesis that 
the spreading of hip hop was allowed through acceptance of a diverse 
local heritage of turbo-folk, funk influences in the pop-music and the 
urban Roma culture. The rappers’ imitation of the dressing styles, slang 
and diesel subculture attitudes from the early 1990s, which promoted 

criminal lifestyles, is given as an example.

Key words: hip-hop, Yugoslavia, Serbia, turbo-folk, rap, diesel sub
culture
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