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КУЛТУРЕ
Сажетак: По де ла кул тур них са др жа ја на „ви ше” и „ни же”, као и 
раз ли ке из ме ђу ета бли ра не и по пу лар не кул ту ре, пред мет су број
них ту ма че ња у те о ри ја ма кул ту ре. Де сни чар ска кри тич ка ми сао 
бра ни ла је „пра ву” кул ту ру од си ро ве кул ту ре ни жих дру штве них 
кла са, док су ле ви ча ри на ла зи ли по зи тив не стра не ма сов не кул ту ре 
у ње ној де мо кра ти за ци ји. По зи ци ја му зи ке, за хва љу ју ћи гло бал ном 
ути ца ју ме ди ја, за у зи ма ви со ко ме сто у хи је рар хи ји ин ду стри је и 
тр жи шта кул ту ре. Опо зи ци о ни од нос умет нич ке и по пу лар не му
зи ке ре ла ти ви зо ван је у сми слу кла сне иден ти фи ка ци је. Иде о ло ги
ја уку са, ко ја се та ко ђе ти че по се до ва ња ве ћег или ма њег кул тур
ног ка пи та ла, при ла го ди ла се зах те ви ма по пу ли зма и тр жи шта. 
При ста ја ње на уступ ке пред ста вља сво је вр сну де мо кра ти за ци ју 
и нај е лит ни јих му зич ких фор ми ка ква је, на при мер, опе ра, а кре
та ње раз ли чи тих му зич ких фор ми по си сте му дво смер ног (ви ше/
ни же) и кру жног (из јед ног об ли ка у дру ги) обра сца исто вре ме
но пред ста вља и от пор и при ста ја ње у ме ђу соб ном су сре та њу и 
про жи ма њу кла сич не и по пу лар не му зи ке ка ко у прак си, та ко и у 
те о ри ји. Из у зи ма ју ћи аван гард не „ис па де” у кла сич ној му зи ци или 
нај ни же жан ро ве фол ка, све оста ле вр сте му зи ке (кла си ка, џез, 
рок, поп, ет но) на шле су не ку вр сту ба лан са у свом од но су. То ме је 
уз оп шту кри зу кри тич ког ду ха, сва ка ко до при нео вред но сни ре ла
ти ви зам, као јед на од бит них од ли ка по пу лар не кул ту ре.

Кључнеречи: му зи ка, кул ту ра, по пу лар но, от пор, при хва та ње

Увод

По ку шај ја сни јег од ре ђе ња му зи ке у кор пу су по пу лар не 
кул ту ре, кроз ре ла тив но кра так вре мен ски пе ри од по казао 
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је усло вље ност ста ту са му зи ке по ли се мич ним пој мом са
ме кул ту ре. Ин те р ди сци пли нар но по ље кул ту ре скло но 
је не пре кид ном ре де фи ни са њу пој ма ши ро ко при хва ће не 
културе.

Ста тус те о ри је у пост мо дер ној кул ту ри је ви ше сми слен 
и па ра док са лан јер ла ви ра из ме ђу од но са хе ге мо ниј ско
историј ског и пост мо дер ноан ти те о риј ског до ба хи бри ди за
ци је и ре ви зи је са мог пој ма есте ти ке.

Услов но схва ће на по де ла на де сни чар ску и ле ви чар ску кри
ти ку ис ка за на је кроз от пор ма сов ној кул ту ри ни жих дру
штве них сло је ва или при хва та ње по пу ли стич ких фор ми 
ства ра ла штва уко ли ко оне зна че де мо кра ти за ци ју умет
но сти, не угро жа ва ју ћи ње но пра во на од бра ну умет нич ке 
само свој но сти.  

Усво јив ши тер мин „ма сов на кул ту ра”, де сни чар ска кри ти ка, 
Ге лен1 (Ge hlen), Ли вис2 (Le a vis) и дру ги, бра ни ла је „пра
ву” кул ту ру од на ди ру ће си ро ве кул ту ре „од о здо”. С дру ге 
стра не, ле ви чар ски вид кри ти ке, по те као из Франк фурт ске 
шко ле, ис ти цао је де мо кра ти за ци ју умет но сти као по зи тив
ну стра ну ма сов не кул ту ре, иа ко је осни вач те шко ле Адор
но (Ador no) бра нио су бјек ти ви тет на спрам по ди ла же ња ко
лек ти ви те ту. У том сми слу ау то ном ност му зи ке и му зич ког 
де ла не до во ди се у пи та ње, јер умет нич ко де ло по сто ји „по 
се би” 3. Марк си стич ки ори јен ти са ни фи ло зоф Бе ња мин (Be
nja min) кри тич ки је ана ли зи рао моћ ка пи та ла ко ји „од о зго” 
на ме ће ко мер ци јал не кул тур не са др жа је, па си ви зи ра ју ћи на 
тај на чин сва ки мо гу ћи от пор ко ји би по те као из та ко ма ни
пу ли са ног ма сов ног дру штва.4 За јед нич ки став оба гле ди
шта је да ма сов на кул ту ра уни шта ва и ви со ку (умет нич ку) и 
ни ску (на ив ну), али да је моћ са ме умет но сти ве ћа од свих 
опа сно сти, пре све га од ба на ли за ци је и оту ђе но сти кул тур не 
ин ду стри је.

Хе те ро ге ност му зич ких жа нр о ва раз гра на ла је ма пу но ве 
му зи ке у ко јој ме ђу соб ни от по ри и при бли жа ва ња раз ли чи
тих жан ро ва му зи ке ко ег зи сти ра ју по си сте му дво смер ног 
и кру жног обра сца, бри шу ћи гра ни це „ви со ке” и „ни ске” 
му зи ке. Ре ви зи је пој ма есте ти ка у кри тич ким те о ри ја ма 
Ала на Ба ди јуа (Alain Ba di ou) и Жа ка Ран си је ра (Jac qu es 

1 Ге лен, A. (1974) Чо вјек, Са ра је во: Ве се лин Ма сле ша.
2 Le a vis, F. (2012) The Two Cul tu res?, Ox ford: Uni ver sity Press.
3 Ador no, T. (1968) Fi lo zo fi ja no ve mu zi ke, Be o grad: No lit; Хорк хај мер, М. 

(1976) Тра ди ци о нал на и кри тич ка те о ри ја, Бе о град: БИГЗ.
4 Be nja min, W. (1974) Ese ji, Be o grad: No lit.



282

ЛУКА МАРКОВИЋ и НЕНАД ПЕРИЋ

Rancie re) у ине сте ти ку и ре жим, вра ћа ју умет но сти пра во 
на отво ре ност у ту ма че њу соп стве ног иден ти те та.5 

Звуч ну сли ку са вре ме ног све та про жи ма ју уса гла ше не или 
кон тра сти ра ју ће ми ни ма ли стич ке или ре ин тер пре та тив не 
фор ме кла сич не му зи ке, екс пе ри мен тал ног џе за (ко ји ди
ја ло ги зи ра са сво јом про шло шћу и, уз по моћ ди ги тал них 
тех но ло ги ја, са сво јом бу дућ но шћу), тра ди ци о нал не и World 
mu sic.

По ла зи ште да љег раз ма тра ња те ме за сту па став да су сви 
музич ки жан ро ви у ре ла ти ви зи ра ју ћем ду ху пост мо дер
низма по ста ли рав но прав ни и не кон фликт ни де ло ви оп
штег пој ма му зи ка, ка ко у прак си, та ко и у те о риј ским дис
курсима.

Те о рет ски при сту пи ту ма че њу  
по пу лар не кул ту ре

Бри тан ске кул ту ра ли стич ке сту ди је кул ту ре (Цен тар за ис
тра жи ва ње са вре ме не кул ту ре, oснован у Бир мин ге му 1964. 
го ди не), озна чи ле су по че так ре ви зи је кри ти ке ма сов не кул
ту ре. Од ба цу ју ћи ели ти стич ки ин то ни ран тер мин „ма сов на 
кул ту ра” ле ви чар ски ори јен ти са ни те о ре ти ча ри као што су 
Ви ли јамс6 (Wi li ams), Хо гарт7 (Ho gart), Томп сон8 (Thomp
son), Хол9 (Hall) и дру ги, уве ли су по јам кул ту ре у прак су 
обич ног, сва ко днев ног жи во та љу ди. Но ви кон цепт сту ди ја 
кул ту ре по ста ви ли су пи та ње ка ко је уоп ште мо гу ће да се из 
кул ту ре ис кљу чи је дан то ли ко ве ли ки сег мент дру штва ко ји 
чи ни „оби чан свет”. „Кул ту ра је обич на” и „кул ту ра је це ло
ку пан на чин жи во та” по ста ли су сло га ни сту ди ја кул ту ре. 
Флек си бил ност ових те о ри ја огле да се у ста ву да по пу лар на 
кул ту ра не па си ви зу је кри тич ки дух на ро да и да се она ства
ра ин тер ак тив ним од но сом ели ти стич ког и кар не вал ског 
духа свих сло је ва дру штва. 

У по стин ду стриј ском дру штву по тро шач ке кул ту ре по јам 
кла сне иде о ло ги је за ме њу је се пој мом дис кур са, мул ти
функ ци о нал ним пој мом у окви ру лин гви стич ких и се ми о
ло шких те о ри ја постструк ту ра ли стич ког ти па. Од ба цу ју ћи 
ели ти стич ки тер мин „ма сов на кул ту ра”, ко ји ства ра бинарну 

5 Ba di ou, A. (2001) Ma ni fest za fi lo zo fi ju, Za greb: Ja sen ski i Turk.
6 Wi li ams, R. (1960) Cul tu re and So ci ety: 1780–1950, Har mon dsworth:  

Pen guin.
7 Ho gart, R. (1957) The Uses of Li te racy, Lon don: Cha too & Win dus.
8 Tomp son, K. (2003) Mo ral na pa ni ka, Be o grad: Clio.
9 Хол, С. Бе ле шке о де кон стру и са њу по пу лар ног, у: Сту ди је кул ту ре, 

збор ник, ур. Ђор ђе вић, Ј. (2008), Бе о град: Слу жбе ни гла сник.
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опози ци ју из ме ђу зва нич но при зна те и ни же ра зред не кул
ту ре, Џон Фиск (John Fi ske) се др жи ста но ви шта да „по пу
лар ну кул ту ру ства ра ју љу ди у гра нич ном под ру ч ју из ме ђу 
про из во да ин ду стри је и сва ко днев ног жи во та.”10. Ова кви 
ста во ви за не ма ру ју раз ли ке два бит но дру га чи ја об ли ка кул
ту ре, до ми нант не (енг. ma in stre am) и ре ла тив но ау то ном не 
кул ту ре ни жих дру штве них кла са. 

У да љој ге не зи ре де фи ни са ња пој ма по пу лар не кул ту ре не
из бе жно је по ме ну ти Да гла са Кел не ра (Do u glas Kel lner) ко ји 
у кри ти ци иде о ло ги је, као кри ти ци кла сне до ми на ци је, из
бе га ва тер ми не „ма сов на” и „по пу лар на” и опре де љу је се за 
на зив „ме диј ска кул ту ра”. Он ти ме уки да и раз ли ку из ме ђу 
кул ту ре и ко му ни ка ци ја: „Без об зи ра на то да ли под кул ту
ром под ра зу ме ва мо де ла кла сич не кул ту ре, на чин жи во та, 
кон текст људ ског по на ша ња... она је у сва ком слу ча ју уско 
по ве за на са ко му ни ка ци јом. Да би би ло ко ји об лик кул ту ре 
по стао дру штве ни са др жај и да би се за и ста пре тво рио у 
’кул ту ру’, мо ра да по ста не и су бјект и пред мет ко му ни ка ци
је, што га по при ро ди ства ри чи ни ко му ни ка тив ним”11.

Све ове те о ри је су у функ ци ји ту ма че ња по пу лар не кул ту ре. 
Из гле да да њу ни је ла ко де фи ни са ти. Мо жда је нај и сти ни ти
је оно нај јед но став ни је од ре ђе ње да је ,,по пу лар на кул ту ра 
она ко ју во ли мно го љу ди”12.

Му зи ка као део кул ту ре

Му зи ка је, као ва жан сег мент кул ту ре, де ли ла суд би ну иде
о ло шких свр ста ва ња у ви шу и ни жу, при хва тљи ву и суб вер
зив ну и, сход но то ме, ва ло ри зо ва на је пре ма раз ли чи тим 
вред но сним кри ти те ри ју ми ма: фор мал но естет ским, иде
о ло шким (у од но су на су ко бе до ми нант них и пот чи ње них 
гру па, кла сног и ван кла сног озна ча ва ња) и ко мер ци јал ним 
ефек ти ма на свет ском тр жи шту. За хва љу ју ћи гло бал ном 
ути ца ју ме ди ја, она је за у зе ла при мат у хи је рар хи ји ус по
ста вља ња тр жи шног и по пу ли стич ког од но са про из во ђач  
про ду цент – кон зу мент. 

При ме ри из би ло ко је вр сте му зи ке (озна ча ва не по жан ру, 
по от по ру пре ма фо р мал ним ка но ни ма или дру штве ној при
хва тљи во сти, по кон зу мен ти ма из раз ли чи тих еко ном ских 
или кул тур них сло је ва, по при ста ја њу на зах те ве ин ду стри
је кул ту ре) го во ре о тра же њу не ког за јед нич ког име ни те ља 
који зах те ва ши ро ка пу бли ка, а са мим тим и тр жи ште.

10 Фиск, Џ. (2001) По пу лар на кул ту ра, Бе о град: Clio, стр. 3334.
11 Кел нер, Д. (2004) Ме диј ска кул ту ра, Бе о град: Clio, стр. 64.
12 Ђор ђе вић, Ј. (2009) Пост кул ту ра, Бе о град: Clio, стр. 247.
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У кул тур ном ам би јен ту 19. и пр ве по ло ви не 20. ве ка кла
сич на му зи ка је пре вас ход но при па да ла ви шим дру штве ним 
сло је ви ма док су све оста ле вр сте му зи ке би ле „сво ји на” 
мар ги на ли зо ва них дру штве них гру па. То ком 20. ве ка, оп
штим раз во јем де мо кра тич но сти и за хва љу ју ћи ве ћој по
кре тљи во сти кул тур них „про из во да”, и де сни и ле ви те о ре
ти ча ри си ту и ра ли су по пу лар ну му зи ку у опо зи ци ју пре ма 
елит ној, као не што што је сте оп ште при хва ће но. 

„Кла сич ни кри тич ки став пре ма ин ду стри ји кул ту ре и под
во ђе ње све у куп не са вре ме не кул ту ре под по ље де ло ва ња 
ме ди ја, ко ји су сред ство па си ви за ци је и ма ни пу ла ци је по
тро ша ча, пре о кре ће се у ко рист иде је да љу ди пре тва ра ју 
про из во де ин ду стри је у сво ју по пу лар ну кул ту ру ко ја слу
жи њи хо вим ин те ре си ма.”13. Ре ла ти ви за ци ја кла сне иден
ти фи ка ци је, ти пич на за по пу лар ну кул ту ру, ипак не ис кљу
чу је тзв. „иде о ло ги ју уку са” и ка да се ра ди о му зи ци. Укус 
и стил од ре ђу ју естет ске ком пе тен ци је дру штве них гру па. 
Ана ли зи ра ју ћи марк си стич ки ори јен ти са ну те о риј ску плат
фор му Пје ра Бур ди јеа (Bo ur di eu) ко ја се од но си на три ти па 
уку са, Је ле на Ђор ђе вић за кљу чу је да укус и стил од ре ђу ју 
естет ске ком пе тен ци је дру штве них гру па. Ве ћи кул тур ни 
ка пи тал да је ве ће пра во ин те лек ту ал ној ели ти да одр жа ва 
не ку вр сту до ми на ци је над ско ро је вић ком гру пом бо га та ша, 
ко ји свој иден ти тет че сто гра де ре про ду ку ју ћи сти ло ве жи
во та и ко пи ра ју ћи све кул тур не по тре бе, па и му зич ки укус 
обра зо ва ни јих и кул тур ним ка пи та лом бо га ти јих сло је ва 
дру штва. Тре ћи тип уку са, „укус ну жно сти”, ре зер ви сан је 
за нај ма ње обра зо ва ни слој дру штва ко ји не пра ви раз ли ку 
из ме ђу умет но сти и сва ко дне ви це и спон та но се укљу чу је у 
„култур не тек сто ве”.14

Кла сич на му зи ка из ме ђу ели ти зма и по пу ли зма

До за јед ни штва раз ли чи тих му зич ких жан ро ва у оп сег по
пу лар не кул ту ре до шло се јед ним кру жним про це сом. Кад 
је у пи та њу кла сич на му зи ка, то се по себ но од но си на опе
ру, ко ја је ду го би ла ин сти ту ци ја за ода бра не. То ме су до
при не ли лук су зно гра ђе ни те а три, кла сич ни ро ман ти чар ски 
ре пер то ар, пе ва ње на стра ном је зи ку, пра ви ла по на ша ња и 
оде ва ња са ме пу бли ке. Али, као по не ком при род ном за ко
ну, ка да се је дан вид умет но сти пре ду го уста ли у не ком ка
но ну ја вља се от пор уну тар са ме те умет но сти. За слу ге за 
вра ћа ње опе ре у ши ри слој „про све ће ног на ро да“ има ју, пре 
све га, но ве фор ме су о ча ва ња са до та да шњим ре пер то а ром 

13 Исто, стр. 251.
14 Исто, стр. 261 
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и но ве опер ске ком по зи ци је, ме ђу ко ји ма су нај по пу лар ни
је би ле тзв. књи жев не опе ре. У овим опе ра ма ком по зи то ри 
су као пред ло жак за ли бре та ко ри сти ли по пу лар на де ла ве
ли ких пи са ца. Бритн – Шек спи ров Сан лет ње но ћи (1960), 
Рај ман – Стринд бер го ву Са бла сну со на ту (1984), Ли ге ти – 
Гел де ро дов Ве ли ки ужас (1978), Бритн – Ма но ву Смрт у 
Ве не ци ји, итд. Нај да ље у от по ру пре ма кла сич ном ре пер то а
ру и фор ми оти шао је Џон Кејџ (John Ca ge) са сво јом ом ни
бус опе ром Еу ро пе рас 15  (и до сет ком: „Евро па нам је 200 
го ди на сла ла опе ре, сад их ми вра ћа мо на зад”).15

Но ви об ли ци екс пе ри мен тал ног му зич ког по зо ри шта (60
их и 70их го ди на 20. ве ка), ко је ка рак те ри ше си не сте зи ја 
с дру гим об ли ци ма умет но сти, упо тре ба мул ти ме ди јал них 
сред ста ва, ко ри шће ње не у о би ча је них звуч них ефе ка та (Д. 
Шне бел: Гло со ла ли ја, Бр зи на је зи ку), при вла чи ли су углав
ном мла ђу пу бли ку ко ја је без пред ра су да при хва та ла сва ку 
но ви нуи гра ди ла соп стве не, но ве кул тур не иден ти те те.У по
тра зи за пу бли ком осни ва ју се по крет не опер ске ку ће. Та ква 
је, по сле бан кро та 2013, по ста ла и Град ска опе ра Њу јор ка, 
по зна ти ја као Њу јор шка на род на опе ра. Oна већ не ко ли ко 
се зо на го сту је по ра зним дво ра на ма с опе ром М. Е. Ту ран
жеа Ан Ни кол. Ли бре то пра ти исти ни ту жи вот ну при чу са 
тра гич ним кра јем мла де та бло ид не зве зде ко ја је за па ли ла 
жу ту штам пу уда јом за де ве де се то го ди шњег ми ли јар де ра. 
Пре ма пи са њу По ли ти ки ног до пи сни ка из Ва шинг то на,16 
про во ка тив ни са др жај ни је за сме тао ме на џер ском ти му да 
ову опе ру увр сти у ре пер то ар јед не од нај кон зер ва тив ни јих 
опер ских ку ћа лон дон ског Ко вент Гар дена. На про тив, овом 
при ста ја њу на уступ ке по пу ли зму и тр жи шним ма ни пу ла
тив ним узу си ма при дру жи ла се и елит на Ме тро по ли тен опе
ра, про ши рив ши ре пер то ар опе ра ма из дру ге по ло ви не 20. 
ве ка и до зво лом ди рект них пре но са сво јих пред ста ва, пре ко 
свих рас по ло жи вих ме ди ја и екра на по ста вље них по би о
скоп ским са ла ма, тр жним цен три ма и пар ко ви ма. Ова ква 
прак са „кру же ња” опе ре прав цем од ни ске до ви со ке умет
нич ке фор ме и на зад све до чи о сво је вр сној де мо кра ти за ци ји 
јед не од до ско ра нај е лит ни јих му зич ких фор ми. Ко му ни ка
ци ја из ме ђу ме ди ја и пу бли ке та ко ђе пред ста вља ре пли ку 
оп штег мо де ла кру же ња кул ту ре. Кру же ње кул ту ре пре ма 
Грам ши ју (An to nio Gram sci) и, ка сни је, Хо лу (Stu art Hall), 
по ла зи од прет по став ке да не по сто ји јед на, при вилего ва на 

15 Ина че, овај пи о нир елек трон ске, тејп и але а тор не му зи ке, ру ше ћи све 
мо де ле ком по но ва ња и из во ђе ња опе ре, по сти гао је оно че му се нај ма ње 
на дао – по пу лар ност овог кон тро верз ног де ла, али ме ђу „ода бра ном” 
му зич ком ели том.

16 Ми шић, М. (2013) По ли ти ка (21. 09. 2013), Кул тур ни до да так.
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ин стан ца у струк ту и ра њу и цир ку ла ци ји кул тур ног про из
во да, јер кру жни ток под ра зу ме ва про из вод њу, али и су бјек
тив ни и ко лек тив ни до жи вљај по тро ша ча.17 

Не ка да шњи би нар ни на чин раз ми шља ња: кла сич на про тив 
„ни же ра зред не” по пу лар не му зи ке, да нас је го то во не мо гу
ће при ме ни ти ка ко у прак си, та ко и у те о ри ји. Из си ро ма
шних че твр ти Њу Ор ле ан са џез се пре се лио у нај е лит ни је 
кон церт не дво ра не. Бун тов ни рок, са ико но гра фи јом ду ге 
ко се, дро ге и сло бод ног сек са, по ста вио је озбиљ не из во
ђач ке за дат ке сим фо ниј ским ор ке стри ма. Кла сич на му зи
ка пре у зи ма му зич ки ма те ри јал из џе за, ро ка и тра ди ци о
нал не на ци о нал не му зи ке. И упра во то, дво смер но (ви ше/
ни же) и кру жно (из јед ног об ли ка у дру ги) кре та ње раз ли
чи тих му зич ких фор ми (по си сте му ко ди ра ње/де ко ди ра ње, 
текст/кон текст, от пор/при ста ја ње) још увек из ми че кла сним 
и вредно сним па ра ме три ма де фи ни са ња у те о ри ји кул ту ре.

Вред но сни ре ла ти ви зам, ко ји је у по чет ку, по при ро ди ства
ри, био од ли ка по пу лар не кул ту ре, ак ти ви рао је кри тич ке 
сту ди је у из на ла же њу и при ме ни ре ле вант них кри те ри ју ма 
вред но ва ња му зи ке ко ја се до па да ве ћи ни. Му зич ко ства ра
ла штво и из во ђач ка прак са до при но се том про це су не пре
кид ним усло жња ва њем од но са елит не и ма сов не му зич ке 
про дук ци је. И као што кла сич на му зи ка (у ко јој је чо век сам 
са со бом) по вре ме но при ста је на са рад њу са жан ро ви ма по
пу лар не му зи ке (ко ју ка рак те ри ше дух за јед ни штва), та ко и 
мно ги сег мен ти по пу лар не кул ту ре (филм, по зо ри ште, јав
не све ча но сти) ко ри сте де ло ве умет нич ке му зи ке у окви ру 
ин те р ме ди јал но сти сво јих про дук ци ја. Та раз ме на, све ви
ше спон та на, по не кад је вид при ста ја ња из ко мер ци јал них 
или „дру штве но ко ри сних” раз ло га ка кве су ма сов не про
сла ве, ју би ле ји, кон цер ти на отво ре ном про сто ру18, а че сто 
је и об лик от по ра јед не или дру ге стра не. У ау то би о граф
ској књи зи Хро ни ке као при мер ко ри шће ња сти хо ва свет ске 
по е зи је у фолк и џез му зи ци, на во ди пред ста ву у ко јој на 
сти хо ве Бер тол да Брех та и му зи ку Кур та Вај ла, сво је вр сној 
ком би на ци ји опе ре и џе за, глум ци пе ва ју „у сти лу со фи сти
ци ра них фолк пе са ма”.19 С дру ге стра не, сли чан от пор али у 
су прот ном прав цу, то јест огра ђи ва ње од ма се, пред ста вља
ла је му зи ка Хин де ми та или Ли ге ти ја, на ме ње на му зич ки и 
ин те лек ту ал но ви со ко обра зо ва ном дру штве ном сло ју. 

17 Грам ши, А. (1959) Иза бра на де ла, Бе о град: Кул ту ра и Хол, С. Бе ле
шке о де кон стру и са њу по пу лар ног, у: Сту ди је кул ту ре, збор ник, ур.  
Ђор ђе вић, Ј. (2008), Бе о град: Слу жбе ни гла сник.

18 Не ма ња Ра ду ло вић је у Сту дент ском пар ку 2016, по сле Ви вал ди ја  
сви рао је на род ну пе сму Ни шка Ба ња.

19 Di lan, B. (2005) Hro ni ke, Be o grad: Ge o po e ti ka, str. 225. 
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Сло га ну „кул ту ра за све” от по ра шки се су прот ста вља и но ва 
син таг ма: „ели ти зам за све”. О кри зи кри тич ког ду ха но бе
ло вац М. В. Љо са (Ma rio Var gas Llo sa) ка же да „ова кво ста
ње ства ри во ди до ге не ра ли зо ва не кон фу зи је, ба на ли за ци је 
и по вр шно сти. Чи ни ми се да се на ла зи мо у си ту а ци ји у ко
јој све мо же да бу де умет ност, не ма ни ка квих огра ни че ња... 
У овој ци ви ли за ци ји спек та кла нај ва жни је је да нас не што 
раз ве се ли и за ба ви”.20

За до вољ ство (фра. pla i sir) и ужи ва ње (фра. јouissance) тер
ми ни су ко ји у те о ри ји сту ди ја кул ту ре слу же за озна ча ва
ње за до вољ ства у ства ра њу вла сти тих зна че ња умет нич ког 
ис ку ства и за до вољ ству у су прот ста вља њу до ми нант ним 
обра сци ма естет ских вред но сти. Ужи ва ње (ко је се ти че по
себ них кар не вал ских тре ну та ка) су прот ста вље но је тер ми
ну pla i sir ко ји се по Бар ту (Ro land Bart hes) од но си на сва ко
дне ви цу, сам жи вот, а мо же би ти и ре ак ци о на ран и суб вер
зи ван.21 Ту ма че ћи тер мин pla i sir, Џон Фиск на гла ша ва да он 
„ну ди за до вољ ство са мо због то га што га ства ра ју љу ди ко ји 
га до жи вља ва ју: за до вољ ство им се не ис по ру чу је спо ља. За 
ства ра ње тог за до вољ ства по треб ни су и енер ги ја и са мо
свест... на ко ји ма по чи ва ства ра ње опо зи ци о них зна че ња”.22

При мер спе ци фич ног за до вољ ства у по пу лар ној му зи ци је 
рок кон церт, плес у дис ко те ци, пре те ра ност у по на ша њу, за
јед ни штво са слич ни ма. За та кав жи вот му зи ке кроз но ве 
фор ме из ра жа ва ња у умет нич кој му зи ци, за ла гао се и Џон 
Кејџ.23 Че сто је ци ти ра на ње го ва из ја ва да му зи ка као ак
тив ност, одво је на од остат ка жи во та не про ди ре у ње гов ум. 
Оспо ра ва ју ћи нор ма тив не зна ко ве у све ту зву ка, Кејџ пре
ла зи на про це се ко ји оста ју отво ре ни, не до вр ше ни. Ко ри
сте ћи тер мин екс пе ри мен тал ног умет ни ка, Кејџ де фи ни ше 
ства ра ње као не пред ви ђе ни про цес: „Ако ра де ћи на јед ној 
ком по зи ци ји от кри је мо да не при ли чи сва ко днев ном жи во
ту, он да ми се чи ни да не што ни је у ре ду са на шим на чи
ном ком по но ва ња”.24 Кејџ та ко од умет но сти оче ку је чи сту 
сло бо ду, осло ба ђа ње од сва ког кон тек ста, на су прот ста ву о 
музи ци као естет ском пред ме ту.25

20 Ла зо вићВал чић, Н. (2014) Ин тер вју са М. В. Љо сом, НИН (10. 07. 
2014), стр. 22.

21 Bart, R. (1975) Za do volj stvo u tek stu, Niš: Gra di na.
22 Фиск, Џ. нав. де ло, стр. 66. 
23 Ма си мо, Д. (2008) Фи ло зо фи ја му зи ке, Бе о град: Ге о по е ти ка.
24 Исто, стр. 216.
25 Ипак, ње го ве ,,озву че не иде је” – спе ци фич на ме ша ви на праг ма ти зма, 

зен бу ди зма и иде а ли стич ке фи ло зо фи је, пред ста вља ле су не у спе лу со
ци ја ли за ци ју ње го ве ,,кла сич не” му зи ке, аван гар ду ко ја је ипак оста ла 
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Афир ма ци ја по пу лар не му зи ке  
кроз от пор и при ста ја ње

На по ла пу та си ла ска с вр ха вред но сне хи је рар хи је кла сич
на му зи ка се та ко на шла у до ми нант ној кул ту ри са ели ти зо
ва ном по пу лар ном му зи ком при сти глом из не ка да шње ни же 
ран ги ра них му зич ких жан ро ва по пут ро ка, џе за и тра ди ци
о нал не му зи ке. Ове не ка да ни же вр сте му зи ке пре шле су 
ре ла тив но кра так пут од от по ра ели ти зму до при ста ја ња на 
со фи сти ци ра не на чи не пред ста вља ња и шко ло ва ња. Ро ђе не 
у ре пре сив ном ка пи та ли стич ком окру же њу, оне су пред ста
вља ле от пор ра сној, род ној и кла сној дис кри ми на ци ји, ка пи
та ли стич кој ко мер ци ја ли за ци ји жи во та и „мејнстрим” иде о
ло ги ји ра да, успе ха и кул тур ног пред ста вља ња. По ред га је
ња груп ног иден ти те та пре ко го во ра, по на ша ња, обла че ња, 
ко ри шће ње умет но сти, пре све га му зи ке, са вр ше но се укла
па ло у кон цепт от по ра у окви ру по ли тич ких и иде о ло шких 
окви ра „сна ге от по ра и раз ли чи то сти”, ка ко пр ве ро ке ре на
зи ва по кло ник по пу лар не кул ту ре Џон Фиск.26 На му зич ком 
по љу, те сна ге во де „се ми о тич ки ге рил ски рат”. Уче ству ју 
у про тест ним ску по ви ма про тив ра сне се гре га ци је: „Отво
ри те ши ром очи јер, ова ква шан са се ви ше не ће по но ви ти”, 
пе ва ли су Џо ан Ба ез (Joan Ba ez) и Боб Ди лан (Bob Dylan) 
28. ав гу ста 1963. на Ва шинг тон ском мар шу, ка да је Мар тин 
Лу тер Кинг (Mar tin Lut her King) одр жао чу ве ни го вор. Џон 
Ле нон (John Len non), Боб Ди лан и Курт Ко бејн (Kurt Co bain) 
има ју и сво је ли те рар не гу руе, бит нич ке пи сце А. Гин сбер га 
(Al len Gin sberg) и В. Ба ро у за (Wil li am S. Bu r ro ughs), пи сца 
култ не књи ге Го ли ру чак. Њи хо ва му зи ка и тек сто ви пе са ма 
при хва та ни су као ра ди кал на не га ци ја по сто је ћег дру штве
ног и по ли тич ког си сте ма, али и као афир ма ци ја умет но сти 
као сред ства осло ба ђа ња од свих око ва и кон тро ла. 

Пре ма фи ло зо фу Ма си му До ни (Mas si mo Donà), ау тен тич ни 
рок звук (по те као из блу за), на та ла су ши ре ња дру штве них 
не ми ра, екс пло ди рао је пред хи ља да ма фа но ва на ен гле ском 
острв це ту Вајт код Са ут хемп то на и у Вуд сто ку (1969), као 
дру гој исто риј ској ло ка ци ји му зич ке по бу не мла дих и њи
хо вог от по ра дог мат ском си сте му вред но сти.27 Бе си Смит 
(Bes sie Smith), Џон Ли Ху кер (John Lee Ho o ker), Џон Хен ри 
(John He nry), Џи ми Хен дрикс (Ji mi Hen drix) „ју нак апо ка
лип тич ког мах ни та ња”, ка ко га на зи ва До на, за тим Џе нис 
Џо плин (Ja nis Jo plin) и дру ге „ри там ма ши не” ко је су сво јом 

по стра ни од про мо тив не, ко мер ци јал не и ши ро ко при хва ће не кла си
чарске прак се у окри љу по пу лар не кул ту ре. 

26 Фиск, Џ. нав. де ло, стр. 78.
27 До на, М. (2008) нав. де ло.
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ани мал ном сна гом осло ба ђа ле дух и те ло сва ког при ти ска, 
за ко на, до са де и учма ло сти.

Рок је де мо кра ти зо вао пе ва ње, а пу бли ци је пру же на мо гућ
ност до жи вља ја за јед ни штва, ви тал но сти и за до вољ ства. 
Пре ма Фи ску рок кон цер ти су при мер спе ци фич ног jo u is
san ce, јер осло ба ђа ју од би ло ка квих те ле сних ре стрик ци ја а 
при ли ка су и за сва ку пре те ра ност и пре ла же ње гра ни це до
зво ље ног.28 Јед но став но, они су при па да ли ви шем сте пе ну 
от по ра. Ре пер то ар пи о ни ра ро ка пре у зе ли су Стоун си (The 
Rol ling Sto nes), Це пе лин (Led Zep pe lin), Ерик Клеп тон (Eric 
Clap ton), али и со ул пе ва чи Ма ха ли ја Џек сон (Ma ha lia Jac
kson), Аре та Френ клин (Aret ha Fran klin), Отис Ре динг (Otis 
Red ding), Реј Чарлс (Ray Char les).

Џез је она вр ста му зи ке ко ја је пр во бит но пред ста вља ла от
пор до ми нант ној кул ту ри. Сло бо дом им про ви за ци је, про
мен љи во шћу рит ма, гре шка ма у чи та њу или пре ска ка њу 
но та ко је се пре тва ра ју у соп стве ни из раз обез бе дио отво
ре ност за ре ин тер пре та тив на из во ђе ња ви со ко обра зо ва них 
му зи ча ра. Не ги ра ње тек ста (нот ног за пи са), ко ји је са мо 
по чет на мо гућ ност, не ги ра ње ау то ном но сти и до вр ше но
сти сва ке већ одав но по зна те ком по зи ци је – по ру ка је џе за 
слу ша о цу да та му зи ка при па да и ње му ко ли ко и из во ђа чу. 
Прак са џе зер ске им про ви за ци је, а ти ме и ван вре ме но сти, 
уз ди гла је ње го ве нај и стак ну ти је пред став ни ке у врх му зич
ке ели те. Мајлс Деј вис (Mi les Da vis), Ди зи Ги ле спи (Dizzy 
Gil le spie), Луј Армстронг (Lo u is Armstrong), Чар ли Пар кер 
(Char lie Par ker) и Џон Кол трејн (John Col tra ne) до бро су 
зна ли да њи хо ва му зи ка од ра жа ва фраг мен тар на ис ку ства 
вре ме на без исто ри је, без до вр ше но сти. Њи хо ва му зи ка, по
те кла из на род не тра ди ци је цр нач ког ју га САД, по ста ла је 
му зи ка ко ја отва ра мо гућ ност пре мо шћа ва ња гра ни ца ко
је про стор/вре ме на ме ће љу ди ма и ти ме обез бе ђу је сво ју 
академ ски ин сти ту ци о на ли зо ва ну бу дућ ност.

И дру ге вр сте не ка да на род не му зи ке по ста ле су ви со ко ран
ги ра не у све ту по пу лар не кул ту ре. Со ул (дип со ул, пси хо
де лик со ул) са већ по ме ну тим Ре јом Чар лсом, Ма ха ли јом 
Џек сон, Оти сом Ре дин гом и Ни ном Си мон (Ni na Si mo ne) 
отво рио је вра та го спе лу (ду хов ној му зи ци, по те клој из ме
то ди стич ких хим ни) и да на шњој р’н’б му зи ци. Из ду хов не 
му зи ке цр них ро бо ва, из њи хо вих рад них и же тве них пе
са ма на по љи ма па му ка, уме сто го во ра ко ји им је био за
бра њен, ро ди ла се „му зи ка за ду шу” – блуз. Ва ри јан те по
пут џезблу за, кан триблу за, пи ја ноблу за угра ди ле су се у 
р’н’б, рок и поп му зи ку.

28 Фиск, Џ. (2001) нав. де ло, стр. 81.
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Вр ху нац при ста ја ња на при хва та ње по пу лар не кул ту ре у 
кор пус нај ви ше ран ги ра них умет нич ких оства ре ња пред ста
вља ла је до де ла Но бе ло ве на гра де за књи жев ност (за 2016. 
го ди ну) фолкблуз пе ва чу Бо бу Ди ла ну.

За кљу чак

Пи та ње вред но ва ња му зи ке ко ја је по ста ла са став ни део 
по пу лар не кул ту ре, за сад је нај ма ње об ра ђе на те ма кри ти
ке сту ди ја кул ту ре. У бор би за тр жи ште и но ву пу бли ку у 
оп штој ко мер ци ја ли за ци ји му зи ке, ни је ла ко од ре ди ти кри
те ри ју ме за раз ли ко ва ње про гре сив не (у сми слу ко ји је том 
тер ми ну дао Адор но) и без вред не по пу лар не му зи ке. Сло бо
да и от пор струк ту ра ма мо ћи, ко је по пу лар на кул ту ра ис ти
че као штит пред кри ти ча ри ма кул тур ног по пу ли зма, упра во 
пред ста вља сред ство ре ла ти ви за ци је у вред но ва њу про из во
да кул ту ре ко је пред во ди – му зи ка. 

Од су ству пре ци зни јег вред но ва ња до при но си и општ a сло
бо да из бо ра, ко ја се ма ни фе сту је на  тр жи шту кул ту ре и му
зи ке ко је је  вред но сно не у тра лан те рен. То  при ста ја ње на 
уз др жа ва ње од фор му ли са ња вред но сних кри те ри ју ма по
др жа ва ју и моћ не про дук циј ске и ме диј ске ма ши не, ве ли
чајући уло гу пу бли ке.

Му зич ко ујед на ча ва ње (син кре ти зам) све ви ше се по ка зу је 
као бу дућ ност ко ју је те шко из бе ћи. И ни је слу чај но што је 
по след њих го ди на по јам му зи ке све та (енг. world mu sic) об
у хва тио нај ра ди кал ни је му зич ке об ли ке, са свим раз ра ђе не 
ме ша ви не му зич ких жан ро ва и фор ми.29

При ста ја ње на из јед на ча ва ње у вред но ва њу умет нич ке и по
пу лар не му зи ке у свим кул тур ним прак са ма по ка зу је се као 
ком про мис. Са кра ли зо ва ње кла сич не му зи ке (ко ју су из во
ди ли ви со ко об у че ни му зи ча ри пред пу бли ком обич но хо
мо ге ног со ци јал ног про фи ла) не ги ра но је ње ном упо тре бом 
у би о ско пи ма, на ра ди ју, те ле ви зи ји, тр го вач ким цен три ма, 
итд.. Јер у ко мер ци јал ним про це си ма не ма су ко ба ви со ко/
ни ско. По јам уку са, као и вред но ва ње крај ње је ре ла ти ви
зо ван. Сто га је те шко не сло жи ти се са Хо ло вом пре ми сом 
о ди ја лек ти ци кул тур не бор бе из ме ђу чи сте „ау то но ми је” 
тзв. ви со ке и пот пу не до ми на ци је по пу лар не кул ту ре: „По
сто је тач ке от по ра и мо мен ти сме не...кул тур на бор ба се не

29 У кла сич ној му зи ци, на при мер, Курт Вајл је ком би но вао евер грин, кла
си ку и вој не мар ше ве. Та квој ме ша ви ни му зич ких жан ро ва у ак тив ном 
жи во ту по пу лар не култу ре ипак се не мо же оспо ри ти кре а тив ност. Исто 
та ко на ја ва за кон церт у на шем Гвар не ри ју су, дуа кла вир и ви о ли на, 
ове го ди не, од но си ла се упра во на ,,фу зи ју кла си ке, џе за и бал кан ских 
ритмо ва”.



291

ЛУКА МАРКОВИЋ и НЕНАД ПЕРИЋ

прекидно од ви ја у сло же ним ли ни ја ма от по ра и при хва та ња, 
од би ја ња и пре да је. Кул тур но по ље је за то не ка вр ста трај
ног бој ног по ља на ко ме не ма за у век из во је ва них по бе да, већ 
увек са мо стра те шких по ло жа ја ко ји се осва ја ју и гу бе”.30
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Abstract

A division of cultural events to high and low, as well as differences 
between the established and popular culture, are subject to a number 
of interpretations of cultural theories. The rightwing critical thought 
defended the “real” culture from the crude culture of the lower 
social classes, while the leftists found mass culture positive for its 
democratization. Thanks to the impact of the global media, position 
of music occupies a high place in the hierarchy of industry and market 
culture. The opposed relationship of art and popular music is being 
relativized in terms of class identification. The ideology of taste, which 
is also related to the possession of a larger or smaller cultural capital, 
has adapted to the requirements of populism and market. Agreeing to 
concessions is a kind of democratization of elite musical forms (for 
example opera), and movement of various musical forms in the system 
of twoway (higher / lower) and circular (from one form to another) 
forms representing both resistance and compliance in mutual encounter 
and permeation of classical and popular music, both in practice and 
in theory. With the exception of the avantgarde “outages” in classical 
music or lowest genres of folk, all other types of music (classical, jazz, 
rock, pop, folk) have found some sort of balance in their relationship. 
Along with the general crisis of the spirit of criticism, this certainly 
contributed to value relativism, as one of the essential features of 

popular culture.
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