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Сажетак
У овом члан ку аутор про бле му рас па да СФРЈ при ла зи пре-

ко ана ли зе рас па да си сте ма вред но сти и иде о ло ги је ко ја је не ка да 
тој тво ре ви ни обез бе ђи ва ла ле ги ти ми тет. Ме тод је де таљ на ана ли-
за тре ћег ал бу ма За бра ње ног пу ше ња, По здрав из зе мље Са фа ри. 
Те за је да је ана ли зом рас па да ју го сло вен ског си сте ма вред но сти и 
тен ден ци ја ко је он на ја вљу је, овај ал бум на ја вио и рас пад са ме др-
жа ве. Аутор та ко ђе да је ана ли зу нео при ми ти ви стич ког по кре та у 
окви ру ког је де ло ва ла и по ме ну та гру па и по ста вља овај сло же ни 
фе но мен у кон текст та да шње по ли тич ке и еко ном ске кри зе.
Кључ не ре чи: нео при ми ти ви зам, Ју го сла ви ја, За бра ње но пу ше ње, си стем 

вред но сти.
Про блем рас па да Ју го сла ви је2) већ две де це ни је за о ку пља 

на уч ни ке и ис тра жи ва че ка ко са на ших про сто ра та ко и из чи та-

1) Овај чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту 149026 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку 
и тех но ло ги ју Ре пу бли ке Ср би је.

2) При ли ком из ра де члан ка имао сам за до вољ ство да се кон сул ту јем са дво ји цом глав них 
ак те ра му зич ке аван ту ре ко јом се ов де ба ви мо. Са Не ле том Ка рај ли ћем (Не над Јан-
ко вић) сам оба вио крај ње ин фор ма ти ван те ле фон ски ин тер вју 29. 3. 2010, а са Се јом 
Сек со ном (Да вор Су чић) сам раз ме нио не ко ли ко ко ри сних меј ло ва. По себ но се за хва-
љу јем го спо ди ну Су чи ћу што ми је ста вио на увид свој нео бја вље ни ди плом ски рад, 
ко ји пред ста вља пра ву ри зни цу ма те ри ја ла и лич них се ћа ња на вре ме о ко ме го во ри мо. 
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вог све та. Би бли о гра фи ја ове про бле ма ти ке до се гла је број ку од 
хи ља ду мо но гра фи ја, док се  на уч ни члан ци ве ро ват но ме ре де се-
ти на ма хи ља да би бли о граф ских је ди ни ца. На жа лост, ве ли ки део 
ове про дук ци је обе ле жен је ду бо ком при стра сно шћу и пи сан  је у 
про па гад не свр хе. Шта ви ше, исти спољ ни ак те ри ко ји су од и гра ли 
ве ли ку уло гу у рас ту ра њу СФРЈ, до ста нов ца су уло жи ли у фи нан-
си ра ње на уч не про дук ци је ко ја је за циљ има ла оправ да ва ње њи-
хо вог ми ли тант ног уче шћа. На у ка је у слу ча ју рас па да Ју го сла ви је 
на жа лост пре че сто има ла уло гу јед ног од ин стру ме на та по ли тич-
ког де ло ва ња. Ова тврд ња се на рав но од но си на ак те ре са про сто ра 
за ра ће них стра на, али мно го ви ше на на ше ко ле ге из оних зе ма ља 
ко је има ју ве ли ка сред ства, во де ћу уло гу у гло бал ној на уч ној про-
дук ци ји и пре све га ве о ма раз ви је ну тра ди ци ју ди рект не по ве за-
но сти на у ке, оба ве штај ног ра да, стра те шког вој ног, еко ном ског и 
по ли тич ког пла ни ра ња и спољ но по ли тич ког де ло ва ња.

Ова по ли тич ност на у ке је нај од го вор ни ја за чи ње ни цу да се 
упр кос та квој про дук ци ји и да ље во де спо ро ви чак и око нај е ле-
мен тар ни јих чи ње ни ца, да о ту ма че њу про це са и не при ча мо.3) С 
дру ге стра не за ни мљи во је да је нај ве ћи део ове про дук ци је фо ку-
си ран на го лу по ли ти ку, при че му се по себ но ин си сти ра на оп ту-
жба ма на ци о на ли зма (по себ но срп ског) и до ма ћих по ли тич ких ли-
де ра (на ро чи то Ми ло ше ви ћа и де ли мич но Туђ ма на). По пра ви лу се 
ми ни ми зи ра зна чај ге о по ли тич ког окви ра (окон ча ње хлад ног ра та 
и пре ста нак по тре бе ве ли ких си ла за та квом др жа вом), а по себ но 
је за ни мљи во да се че сто иг но ри ше зна чај ду бо ке еко ном ске кри зе 
осам де се тих ко ја је ди рект но прет хо ди ла рас па ду.4)

Мо ја на ме ра ов де је да чи та вом про бле му при ђем са јед не 
стра не ко ја је та ко ђе ве о ма ма ло ис тра же на. За ни ма ме да по ка жем 
ка ко се мно го пре фор мал ног рас па да СФРЈ рас пао си стем вред но-
сти ко ји је ини ци јал но пред ста вљао осно ву ње ног ле ги ти ми те та, 
од но сно не ку вр сту ве зив ног тки ва или офи ци јел не иде о ло ги је.

На рав но, сва ту ма че ња су ис кљу чи во ауто ро ва ви ђе ња, и њих дво ји ца не сно се ни ка кву 
од го вор ност за мо је евен ту ал не гре шке или не а де кват не ин тер е пре та ци је.

3) Раз ло га за пре и спи ти ва ње до ми нант них те за би ће сва ка ко  и убу ду ће ка ко се бу ду отва-
ра ли ар хи ви и на све тлост да на бу ду из но ше ни „кла си фи ко ва ни“ по да ци. У ме ђу вре-
ме ну се по ја вљу ју ме мо а ри, днев ни ци и се ћа ња ди рект них ак те ра ко ја че сто мо гу да 
иза зо ву пра ву ма лу ре во лу ци ју у раз у ме ва њу про це са или у по твр ди не ке од ра ни је раз-
ви ја них по зи ци ја. Та кав је слу чај за за пре па шћу ју ћим ме мо а ри ма Ду ша на Би лан џи ћа, 
Повјестизблиза, Про ме теј, За греб 2006.

4) У том по гле ду је крај ње ин струк тив на по ле ми ка ко ја се 2003. на стра ни ца ма бе о град ске 
Републике во ди ла из ме ђу јед ног од рет ких ис тра жи ва ча ко ји ука зу је на зна чај еко но ми-
је, Де ја на Јо ви ћа и Оли ве ре Ми ло са вље вић ко ја је бра ни ла до ми нант ну за пад ну те зу о 
срп ском на ци о на ли зму као глав ном и је ди ном узроч ни ку рас па да. Ви ди Јо вић (2003) и 
Ми ло са вље вић (2003).
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Ме тод ко ји ћу ов де ко ри сти ти де лу је по ма ло би зар но у на шој 
на уч ној сре ди ни ко ја још увек пот це њу је зна чај по пу лар не кул ту ре 
као све до ми нант ни јег по ља вред но сне и иде о ло шке ле ги ти ма ци је, 
спо ро ва, бор би, све до че ња, екс пре си је или пу ког пре но ше ња по-
ру ке. У фо ку су об ра де је тре ћи ал бум са ра јев ске гру пе За бра ње но 
пу ше ње, ПоздравизземљеСафари, ко ји се по ја вио 1987. го ди не. 
Овај ле ген дар ни ал бум, чи ни се, пред ста вља јед но од нај бол ни јих 
све до чан ста ва о то ме ка ко се ју го сло вен ски си стем вред но сти, са 
све сво јом пра те ћом иде о ло ги јом рас пао и ка ко је у очи ма обич ног 
све та у то до ба из гу био сва ку ле ги ти ма ци ју. Од Ти то вог и Кар де ље-
вог екс пе ри мен та оста ла је са мо љу шту ра ко ја се упра во на ни воу 
сим бо ли ке, иде о ло ги је и вред но сног си сте ма пот пу но и убр за но 
уру ша ва ла оста вља ју ћи иза се бе пра зни ну. Те за ко ју ов де из но сим 
је сте да је ПоздравизземљеСафари ал бум ко ји је  из ла жу ћи ра-
су ло вред но сног си сте ма ти то и зма де фак то на ја вио рас пад СФРЈ 
ко ји ће фор мал но усле ди ти три –че ти ри го ди не ка сни је.

*

У исто ри ји по пу лар не му зи ке по сто је ал бу ми ко ји се до те 
ме ре из два ја ју по од ре ђе ним  ка рак те ри сти ка ма, да се за њих че сто 
го во ри да су обе ле жи ли епо ху или отва ра ли но ва по гла вља у свом 
жан ру. У овом  кон тек сту се нај пре се ти мо ал бу ма Битлса из 1967. 
КлубусамљенихсрцанаредникаПепера ко ји је из ме ђу оста лог пр-
ви кон цеп ту ал но ра ђен ал бум, или пр ви ал бум чи ји се омот отва-
рао. За ње га су ве за не и дру ге про во ка ци је по пут ко ла жне сли ке на 
омо ту ко ја је по ку ша ла да по ре ђа све нај ва жни је ико не та да шње 
по пу лар не кул ту ре, за тим асо ци ја ци је на пси хо де лич ну кул ту ру и 
упо тре бу дро га (Lucy in the skywith diamonds), за тим ре фе рен це 
на при му са Са та ни стич ке цр кве Али сте ра Кро у ли ја (сли ка на омо-
ту, ал бум об ја вљен на два де се то го ди шњи цу ње го ве смр ти) итд. У 
та кве пре лом не ал бу ме спа да ју ре ци мо „Че твор ка“ Ледцепелина, 
“Там на стра на ме се ца” ПинкФлојд, “Ne ver mind the Bol locks” Секс
Пистолса, Lon don cal ling” Клеш, Спринг сти нов „Ро ђен у САД“,  
„Џо шу и но др во“ У2, “Ne ver mind” Нирване итд. Не ким од тих ал-
бу ма по све ће не су чак и чи та ве мо но гра фи је.

Та кве сту ди је на жа лост ни су ра ђе не код нас, иако су и на на-
шим про сто ри ма од ре ђе ни ал бу ми бу квал но обе ле жа ва ли од ре ђе-
не вре мен ске пе ри о де или у се би са жи ма ли чи тав дух вре ме на, по-
глед на свет и по е ти ку јед не епо хе. Ре ци мо пр ви ал бум гру пе Тајм, 
за тим „Днев ник јед не љу ба ви“ Јо си пе Ли сац, „Па кет аран жман“, 
„Од бра на и по след њи да ни“ Идола, „У име на ро да“ и „Бу вља пи ја-
ца“ Рибљечорбе, „Рав но до дна“ и „Фи ли гран ски плоч ни ци“ Азре 



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.251-281.

254

пред ста вља ју бо га те и сло же не це ли не ко је би јед ним де таљ ним и 
ин фор ми са ним иш чи та ва њем мо жда бо ље од све га дру гог мо гле да 
ре кон стру и шу вре ме у ко ме су на ста ја ли.

Овом при ли ком бих по ку шао да пред ста вим јед но та кво чи-
та ње ал бу ма „По здрав из зе мље Са фа ри“.

*

На спрам ре дук ци о ни стич ких, јед но стра них и углав ном про-
па ганд них об ја шње ња узро ка рас па да Ју го сла ви је, за ствар но раз у-
ме ва ње про бле ма по треб но је за хва ти ти сву сло же ност овог екс пе-
ри мен тал ног по ли тич ког и еко ном ског про јек та ко ји се раз ви јао у 
пе ри о ду 1945-1990. Ти то ва Ју го сла ви ја за и ста је сте би ла је дан ве-
ли ки екс пе ри мент у ко ме је  не свр ше ни сло ве нач ки сту дент Едвард 
Кар дељ, то ком ви ше де це ни ја раз ви јао те о ри ју и прак су ју го сло-
вен ског са мо у пра вља ња као ме ша ви не аустро у гар ске ка то лич ке и 
ита ли јан ске фа ши стич ке ко по ра тив не тра ди ци је,5) спо је не са марк-
си стич ко - анар хи стич ким на сле ђем те о ри је са ве та. Иза све га то га 
је за пра во као га рант оп стан ка ста јао ге о по ли тич ки ин те рес ве ли-
ких си ла и култ лич но сти Јо си па Бро за и ње го ве Ју го сло вен ске на-
род не ар ми је. 

На ра ци ју о та ко сло же ној тво ре ви ни и ње ним мно го број ним 
ме на ма, те шко је све сти на пар стра на. Ме ђу тим, ов де је нео п ход-
но пред ста ви ти ма кар кључ не еле мен те ње не исто ри је ка ко би се 
раз у мео кон текст у ко ме се по ја вљу је Поздрав.

То ком ра та ве ли ку ве ћи ну пар ти зан ских бо ра ца чи ни ли су 
срп ски се ља ци из под руч ја ко ја су та да при па да ла НДХ-а. Срп ске 
ма се по ди гле су се да би спа ша ва ле го ле жи во те, сво је по ро ди це и 
се ла. Под Ста љи но вим при ти ском Ти то је од 1942. ба та лио при чу 
о ре во лу ци ји и про ме ни дру штве ног и по ли тич ког си сте ма ко ја је 
иза зва ла ве ли ки те рор у Цр ној Го ри и због ко је је про пао уста нак 
у Ср би ји и Цр ној Го ри. Уме сто иде о ло ги је про па ги ра на је бор ба за 
осло бо ђе ње, за пра вед ност, на ја вљи ва на аграр на ре фор ма и про мо-
ви са на ап стракт на на ра ци ја о брат ству и је дин ству ко ја је тре ба ло 
да па ри ра свим на ци о на ли стич ким по кре ти ма и вој ска ма на под-
руч ју Ју го сла ви је. 

Са вој не и ор га ни за ци о не тач ке гле ди шта ве ли ки зна чај има-
ло је фор ми ра ње про ле тер ских бри га да као мо бил них је ди ни ца ко-
је су то ком ра та сте кле ве ли ко бор бе но ис ку ство. Ве зив но тки во 
по кре та пред ста вљао је на кон ра та до дат но ми сти фи ко ва ни пар-

5) По гле да ти но ва ин спи ра тив на ис тра жи ва ња Ми ло ра да Ек ме чи ћа (2008) о Кар де ље вим 
узо ри ма.
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ти зан ски мо рал. Од ри ца ње, жр тво ва ње, ка жња ва ње мо рал них за-
стра ње ња а по себ но кра ђе, ство ри ли су јед ну вр сту ква зи ре ли ги о-
зног си сте ма вред но сти ко ји је ме ђу пре ка ље ним бор ци ма ства рао 
је дин ство, ве ли ку мо ти ви са ност и ес ха то ло шу убе ђе ност у циљ ко-
ји оправ да ва да на шње жр тве за не ку бо љу су тра шњост.6)

На рав но, пре суд ну уло гу о пи та њу по бед ни ка на овим про-
сто ри ма у дру гом свет ском ра ту има ле су ве ли ке си ле. Бу дућ ност 
Ју го сла ви је од лу че на је на се ри ји са ста на ка од Те хе ра на до Јал те 
и Потс да ма, где је за јед нич ки ин те рес во дио ка по ма га њу Ти то-
ве вој ске да по ра зи све сво је про тив ни ке и да по сте пе но при гра би 
ком плет ну власт. Но нео спор на је чи ње ни ца да је та вој ска због 
прет ход ног ис ку ства, до бре ор га ни за ци је и пре све га мо рал не мо-
ти ва ци је би ла мно го бо ље при пре мље на за ту вр сту по сла не го 
Ју го сло вен ска вој ска у отаџ би ни ко ја де фак то ни ка да ни је има ла 
ја сну је дин стве ну ко ман ду ко јој би се сви ње ни при пад ни ци пот чи-
ња ва ли. Та ко ђе, при ве за ност је ди ни ца ис кљу чи во за сво ју ло кал ну 
сре ди ну, као и го ди не про ве де не у че ка њу уме сто у бор би, знат но 
су осла би ле бор бе ни мо рал и спрем ност тих је ди ни ца.

Ова вред но сно-мо ти ва ци о на ком по нен та знат но је по ја ча на 
на кон окон ча ња ра та. Док се за вр ша ва ло чи шће ње гра ђан ске и на-
ци о на ли стич ке опо зи ци је, ства ра на је но ва иде о ло шка ре во лу ци-
о нар на и па три от ска ма три ца. Зе мља је у све га де сет го ди на до-
жи ве ла низ озбиљ них по ли тич ких и со ци јал них ло мо ва: уки да ње 
мо нар хи је, сла ма ње по бу не на Ко сме ту, за тим рас кид са Ста љи ном 
1948 и ма сов на ди фе рен ци ја ци ја ко ја је ство ри ла Го ли оток, не у-
спео по ку шај ко лек ти ви за ци је, на си лан от куп и те рор на се лу, уво-
ђе ње са мо у пра вља ња, окре та ње ка За па ду и ула зак у од брам бе ни 
са вез са Грч ком и Тур ском, а за тим из ми ре ње са Хру шчо вим.

Да би се из бо ри ли са си ро ма штвом у ра том раз ру ше ној зе-
мљи ко ја се на шла под спо ља шњим при ти сци ма, Ти то и ње го во 
пар тиј ско окру же ње при бе гли су ни зу ме ра ко је су су штин ски ком-
би но ва ле за стра ши ва ње и ели ми на ци ју про тив ни ка с јед не и фа на-
ти зо ва ње ма са, а по себ но омла ди не с дру ге стра не. У пе ри о ду до 
1962. го ди не, упр кос то ме што је др жа ва по ста вље на као фе де рал-
на струк ту ра са ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма, и упр кос по че ци ма 
пре но ше ња управ них пра ва на рад ни ке са фор ми ра њем рад нич ких 
са ве та и уво ђе њем са мо у пра вља ња од 1950, нај ве ћи део ин ге рен-
ци ја на ла зио се у ру ка ма са ве зне вла де. Тај пе ри од се на зи ва демо-
кратскимцентрализмом и у скла ду са њим раз ви ја на је иде о ло ги ја 

6) Ге не ра ци је су од ра ста ле чи та ју ћи при по вет ке Ан то ни је Иса ко ви ћа Ка ши ка и Цр ве ни 
шал из збир ке Великадеца (1953), у ко ји ма се ми то ло ги зу је пар ти зан ски мо рал спре ман 
да за нај ма њу кра ђу стре ља.
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ре во лу ци о нар ног пре га ла штва, удар ни штва, брат ства и је дин ства. 
У вре ме оску ди це за и ста је раз ви јен фа на тич ни мо ра ли зам ко ји је 
био у ста њу да сва ки об лик ко руп ци је ка жња ва чак и нај стро жи јом 
ка зном.7) Об но ва и из град ња зе мље, ње на мо дер ни за ци ја и ин ду-
стри ја ли за ци ја по ста вље ни су као кључ ни ци ље ви ко је је тре ба ло 
оства ри ти свим сред стви ма.8) 

Мо жда нај и зра зи ти ји фе но мен тог вре ме на о ко ме је ма ло 
пи са но у но ви јој на уч ној пе ри о ди ци, је су ма сов не омла дин ске рад-
не ак ци је на ко ји ма су сто ти не хи ља да омла ди на ца бес плат но по-
ди за ле пу те ве, же ле знич ке пру ге, фа брич ка по стро је ња итд. Пре ма 
ста ха нов ском мо де лу пре у зе том из СССР, и код нас су по себ но ис-
ти ца ни рад ни ци, ме тал ци и ру да ри ко ји су пре ба ци ва ли нор ме. Ру-
дар Али ја Си ро та но вић имао је ста тус поп зве зде. Све у све му др-
жа ва је свим сред стви ма про мо ви са ла по же љан си стем вред но сти 
ко ји је афир ми сао рад, уче ње, по жр тво ва ње, од ри ца ње, за јед нич ки 
ин те рес, ју го сло вен ски па три о ти зам, штед њу и со ли дар ност. Као у 
сва кој то та ли тар ној др жа ви свим сред стви ма, укљу чу ју ћи и иде о-
ло ги ју, обра зо ва ње и на си ље, су зби јан је лич ни ин те рес за рад оп-
штег до бра. У том скло пу је за ни мљив и из ра зи ти пу ри та ни зам 
ко ји је су зби јао хе до ни стич ке тен ден ци је и вр ло ре стрик тив но се 
од но сио пре ма сек су ал но сти.

Зна ча јан до при нос том трен ду уз ди за ња оп штег до бра да-
ло је фор ми ра ње Ти то вог кул та лич но сти, као по бед ни ка у дру гом 
свет ском ра ту и по бед ни ка над Ста љи ном. Ра ди ло се и да би се во-
ље ном Ти ту ис ка за ла љу бав – омла дин ске бри га де су се над ме та ле 
у то ме ко ће бо ље и пре да оста ри свој за да так ка ко би био пред-
ста вљен и по хва љен пред дру штвом, али и пред Ти том. Овај елан 
је уз ве ли ке за пад не до на ци је и кре ди те до вео до бр зе ин ду стри ја-
ли за ци је и омо гу ћио Ју го сла ви ји то ком пе де се тих го ди на из у зет но 
ви со ке сто пе при вред ног ра ста.9)

По чет ком ше зде се тих до ла зи из по ли тич ких раз ло га до ве-
ли ких про ме на. За јед нич ки ен ту зи ја зам, ве ли ки ус пе си у раз во ју 
и из град њи и про ду бљи ва ње иде о ло ги за ци је и ди ви ни за ци је ми-
то ло ги зо ва не на род но-осло бо ди лач ке бор бе, као и при род но ин те-
гри са ње чи та вог ју го сло вен ског тр жи шта, укљу чу ју ћи и тр жи ште 

7) Ве о ма па жљи во је су зби ја на при ча о по ја ви но ве кла се ко му ни стич ких функ ци о не ра ко-
ји су се усе ља ва ли у ви ле и снаб де ва ли из по вла шће них ма га ци на и че му је пр ви у сво јој 
„Је ре тич кој при чи“ пи сао Бран ко Ћо пић.

8) Је дан од по во да за су коб са Ста љи ном, би ло је ин си сти ра ње ју го сло вен ских ко му ни ста 
на бр зој ин ду стри ја ли за ци ји, ко ја би зе мљи до не ла при вред ну и вој ну не за ви сност. У 
со вјет ским пла но ви ма Ју го сла ви ји је би ла на ме ње на дру га чи ја уло га. 

9) По гле да ти о то ме Лис, (2003).
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ра да, во ди ли су ка ја ча њу ју го сло вен ског иден ти те та. Ову тен ден-
ци ју ко ја је би ла ло гич ни про из вод го ре на ве де не иде о ло ги је, се-
ри јом по ли тич ких од лу ка, пре то че них у устав не про ме не  из 1963, 
за у ста ви ли су упра во Ти то и Кар дељ. Сам Ти то је од 1964. по чео 
да ин си сти ра на сво јој хр ват ској на ци о нал ној при пад но сти,10) а 
чи тав про цес устав но-по ли тич ких про ме на у пе ри о ду 1961-1974. 
су штин ски је раз био Ју го сла ви ју на осам др жа ва и по це пао је за-
јед нич ко тр жи ште. Упра во је Вла ди мир Ба ка рић ство рио и про мо-
ви сао иде ју националнихекономија ко је су ис пар це ли са ле не ка да 
за јед нич ко тр жи ште. Све то је би ло мо гу ће из ме ђу оста лог и за то 
што је са сме ном Ран ко ви ћа 1966. ра ди кал но сре за на моћ са ве зне 
тај не по ли ци је, да би на кон то то га све ви ше ја ча ле ре пу блич ке 
„слу жбе“, ко је ће по ста ти га рант бу ду ће су ве ре но сти ре пу бли ка.

То ком  ше зде се тих та ко ђе по чи ње про цес вред но сне ре ва ло-
ри за ци је чи та вог про јек та. На ве ли ка вра та ула зи за пад на по пу лар-
на кул ту ра ко ја са со бом при род но до но си дух хе до ни зма, афир ма-
ци је сек су ал но сти и све об ли ке за пад не мо де. По ла ко се про би ја 
си стем вред но сти ко ји Али ју Си ро та но ви ћа ша ље у исто ри ју да би 
на ње го во ме сто по ста вио зве зде фе сти вал ске му зи ке по пут Ђор ђа 
Мар ја но ви ћа или Ива Ро би ћа, и фуд ба ле ре по пут Ше ку лар ца. Ове 
тен ден ци је су знат но по ја ча не ма сов ном еми гра ци јом на За пад на-
кон 1964. Из вор ни ен ту зи ја зам удар ни штва је по ла ко коп нео иако 
су рад не ак ци је на ста вље не све до осам де се тих го ди на. 

Ма сов ну мо рал ну де гра да ци ју чи та во дру штво до жи вља ва 
се дам де се тих го ди на. На кон што су кра јем ше зде се тих де ша ва ња 
око Ма спо ка по ка за ла да се ју го сло вен ство уби ја под сти ца њем ре-
пу блич ких на ци о на ли за ма, од сре ди не се дам де се тих кре ће сплет 
про це са ко ји ће де фи ни тив но ра зо ри ти сва ки сми сао оп стан ка 
СФРЈ. На кон нафт не кри зе и огром ног по ску пље ња кре ди та на 
свет ском тр жи шту, Ју го сла ви ја је уме сто да сма њи по тро шњу и 
вра ти кон тро лу за ду жи ва ња и ин ве сти ра ња на са ве зни ни во, до-
жи ве ла са мо у би стве ни ин ве сти ци о ни бум ко ји је у скла ду да Кар-
де ље вим мон стру о зним си сте мом омо гу ћио ре пу бли ка ма и оп-
шти на ма да се ма сов но за ду жу ју и ин ве сти ра ју у вре ме ка да је то 

10) По гле да ти ве о ма ко ри стан и пре гле дан чла нак Пре дра га Ј. Мар ко ви ћа „Од нос пар ти је и 
Ти та пре ма ју го сло вен ском и на ци о нал ном иден ти те ту“. Мар ко вић, (2001). Он на во ди 
раз не те о ри је и об ја шње ња за ра ди кал ну ево лу ци ју Ти то вих ста во ва о ју го сло вен ству 
из ме ђу 1962. и 1964. Сам про цес је, ме ђу тим, не сум њи во очи гле дан. Док се 1962 Броз 
бо ри про тив де цен тра ли за ци је и дез ин те гра ци је је дин стве ног еко ном ског про сто ра и 
стра ха од ју го сло вен ства, две го ди не ка сни је осу ђу је сва ки уни та ри зам и цен тра ли зам, 
по др жа ва ју ћи тран сфор ма ци ју ју го сло вен ске државе у социјалистичку самоуправнуза-
једницународа (или раднихљудииграђана). Ка ко Мар ко вић при ме ћу је (стр. 55) и сам 
по јам државе не ста је из јав ног дис кур са да би се по ја вио се дам де се тих и осам де се тих, 
али ве зан за ста тус ре пу бли ка.
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по стао огро ман лук суз услед по ве ћа ња ка ма та. Не са мо да су по пу-
ли стич ки под сти ца не и охра бри ва не не ра ци о нал не ин ве сти ци је у 
фа бри ке, већ је и обич ним гра ђа ни ма омо гу ће но да под не ве ро ват-
но по вољ ним усло ви ма (ин фла ци ја би по је ла дуг) ку пу ју ста но ве, 
по ди жу ви кен ди це и ку ће итд. 

Осим што је зе мља у све га не ко ли ко го ди на сти гла до та-
да огром ног  ду га од 22 ми ли јар де до ла ра, још по губ ни је је би-
ло де фи ни тив но ра за ра ње мо ра ла и си сте ма вред но сти. Пљач ка ње 
и раз вла че ње дру штве не сво ји не до би ло је не ве ро ват не раз ме ре, 
лич ни ин те рес не за у здан би ло ка квим ви шим ци љем, ре ли ги јом 
или дру гим об зи ром за сео је на пи је де стал ре ал но по жељ ног мо-
де ла по на ша ња. На ве ди мо као илу стра ци ју ов де два ме ста из Би-
лан џи ће вог днев ни ка. 20. ју на 1982. он пи ше: „Ши ри се и мо рал на 
кри за. Одав но се уга си ла енер ги ја, ре во лу ци о нар ни за нос, вје ра у 
су тра шњи цу, ода ност иде ја ма со ци ја ли зма. Ши ри се ма ло гра ђан-
ско-се љач ка грам зљи вост. Ма се љу ди – од нај ни жих до нај ви ших 
струк ту ра – да ле су се у бор бу за вла сти те ма те ри јал не ин те ре се. 
Ни ка да ру ко во де ћи ка дро ви ни су то ли ко гра би ли – ви ле, ви кен-
ди це – као што то чи не од сре ди не се дам де се тих, згр ћу ћи све што 
се мо же као да ре жим про па да... При ча ми Ни ко ла Жиц ка ко је на 
сво је очи ви дио ко ла хит не по мо ћи ко ја су у Ма лин ску пре во зи ла 
пло чи це за не ку ви кен ди цу. За та кав слу чај у пр вим по рат ним го-
ди на ма тај би био осу ђен на ду го го ди шњу ро би ју.“11)

Че ти ри го ди не ка сни је, у је сен 1986, упра во у вре ме док је 
на ста јао ал бум ко јим се ов де ба ви мо, исти аутор још ра ди кал ни је 
опи су је мо рал но и вред но сно ра су ло: „На дје лу је то тал на еро зи ја 
мо ра ла. Пар ти зан ски аскет ски мо рал био је у функ ци ји раз во ја со-
ци ја ли стич ког дру штва, а не ин стру мент ци ви ли за циј ског раз во ја. 
Он се раз вио на па три јар хал ној осно ви си ро ма шне по лу на ту рал не 
при вре де. То је др жа ло у по рат но ври је ме. Да нас је си ту а ци ја по-
све друк чи ја. Сват ко на сто ји по не што за се бе при сво ји ти. И за и ста, 
то сви чи не.

По зна јем слу чај ку ха ра у хо те лу ко ји узме из ма га зи на зу-
ба ца и 'спу сти' га у на пој, а за тим га под мла зом во де очи сти и 
про да, шан ки сти про да ју сво ја при ват на пи ћа хо тел ским го сти ма, 
ми ли цај ци се на га ђа ју с пре кр ши те љи ма за ко на ко ли ко ће до би ти 
у свој џеп, ми ни стри до би ва ју ми то ка да по сје ћу ју под у зе ћа и уста-
но ве...“12)

11)  Би лан џић, (2006), стр. 248.

12)  Исто стр. 291. О ни зу афе ра ве за них за по ли ти ча ре, њи хов не за ко ни то бо га ће ње и јав но 
ужи ва ње у лук су зу, као и о то ме ка ко је та кве по ја ве пра ти ла омла дин ска штам па по гле-
да ти Су чић (2009), стр. 56 и да ље.
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На ци о на ли зам ко ји су Ти то и Кар дељ, а на ро чи то Ба ка-
рић ства ра њем на ци о нал них, ре пу блич ких еко но ми ја, пот па ли-
ли у не у ре ђе ном и ха о тич ном по ли тич ком и еко ном ском си сте му 
без мо гућ но сти ло ци ра ња од го вор но сти, до при нео је да се за све 
окри вљу ју „они дру ги“. Са од ла ском Ти та 1980, не стао је ствар-
ни га рант би ло ка квог је дин ства. Др жа ви ко ја је би ла еко ном ски, 
устав но-прав но, без бед но сно и вред но сно раз би је на оста ло је да 
се то де си још и у фор мал ном сми слу. За то је тре ба ло да и ко нач но 
не ста не гло бал ни  ге о по ли тич ки по ре дак у ко ме је она има ла би ло 
ка квог сми сла. То се де си ло 1989. и 1990. ка да је пао Бер лин ски 
зид. То ком осам де се тих ре пу бли ке су у ствар но сти за о кру жи ва ле 
са мо стал ност и од би ја ле сва ки по ку шај са ве зног вр ха да ожи ви 
за јед нич ко тр жи ште и за јед нич ку еко ном ску по ли ти ку,13) а с дру ге 
стра не во ђе ни су без ика квог ре зул та та бес ко нач ни раз го во ри о то-
ме ка ко ре фор ми са ти зе мљу.

*

У та квим усло ви ма, у кли ми  де ли мич ног по ли тич ког ре лак-
си ра ња јав не ре чи на кон Ти то ве смр ти, ја вља се низ из у зет но кре-
а тив них по кре та у ју го сло вен ској по пу лар ној кул ту ри. Но ви та лас 
у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни, Но вом Са ду, Са ра је ву и Ско пљу из-
не дрио је чи тав низ ква ли тет них ак те ра и јед ну по себ ну есте ти ку 
ко ја је до ста отво ре но про пи ти ва ла си стем у ко ме се жи ве ло. Са-
ра је во је у скла ду са соп стве ним ко ло ри том из не дри ло свој ве о ма 
спе ци фи чан вид но во та ла сне есте ти ке ко ји је остао упам ћен под 
сло га ном Новипримитивизам (New Pri mi ti ves).14) 

О чи та вом овом фе но ме ну пи са но је за па њу ју ће ма ло, иако 
је НП је дан од рет ких ори ги нал них, пот пу но раз ра ђе них и до след-
но про грам ски спро во ђе них кон це па та по пу лар не кул ту ре на стао 
у СФРЈ.15) Да би се овај фе но мен за хва тио по треб но је нај пре на-

13) Де јан Јо вић је ја ко до бро опи сао слу чај Мил ке Пла нинц ко ја на ме сто пред сед ни ка СИВ 
до ла зи као Ба ка ри ћев ка дар, да кле из ра зи ти ан ти у ни та ри ста, али је ло ги ка по сла пре ко 
но ћи те ра да по ста не цен тра ли ста јер дру га чи је ни је би ло мо гу ће уве сти еле мен тар ни 
ред у рас ту ре не ју го сло вен ске фи нан си је. Ви ди Јо вић (2003а), стр. 237 и да ље.

14) Не ма ли број кри ти ча ра је спре ман да неопримитивсе ви ди као је ди ни ор ги на лан из-
да нак но вог та ла са у Ју го сла ви ји. Пр ви је та кву фор му ла ци ју из нео Го ран Бре го вић у 
ин тер вјуу да том за Старт у ок то бру 1984. Ви ди Су чић, (2009), стр. 28, ко ји ис ти че да 
су они и сло ве нач ка еки па оку пље на око НСК би ли пр ви ори ги нал ни рок умет ни ци ко ји 
ни су са мо пре пи си ва ли ак ту ел не трен до ве са За па да. Ово је уз сво ува жа ва ње њи хо ве 
аутен тич но сти ипак при лич но ди ску та бил на те за. Уно ше ње ет но и фолк еле ме на та се-
дам де стих ко је су до но си ли Тајм, Смак па и Бјелодугме, или крај ње спе ци фич на по е ти-
ка „Од бра не и по след њих да на“ Идола те шко се мо гу под ве сти под пу ко пре пи си ва ње.

15) Је ди на ре фе рен ца ко ју сам ус пео да про на ђем је текст Алек сан дра Бла го је ви ћа, „Ви ше 
во лим тво је но ге кри ве не го гај бу са ра јев ске пи ве“.
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цр та ти не са мо оп ште ју го сло вен ски кон текст осам де се тих, већ и 
спе ци фи чан свет Бо сне и Хер це го ви не те де це ни је, там ног по ли-
тич ког ви ла је та бра ће По зде рац и Бран ка Ми ку ли ћа.16) По треб но је 
та ко ђе ис тра жи ти чи тав си стем вир ту ел них ин ве сти ци о них чу да, 
гран ди о зних еко ном ских про је ка та за ко је се по пут Агрокомерца 
ка сни је по ка за ло да су ку ле од ка ра та. За тим ухва ти ти не ве ро ва тан 
спој ен ту зи ја зма ко ји су до не ле Олим пиј ске игре 1984, и исто вре-
ме но су о ча ва ње са не ста ши ца ма ка фе, го ри ва, де тер џе на та и  ре-
стрик ци ја ма стру је у до ба за по че те тзв политикестабилизације. 
Сав тај кон текст за тим укр сти ти са спе ци фич ном тра ди ци јом ло-
кал ног ху мо ра (за је бан ци је) као нај бо љег на чи на да се са сва ком 
кри зом су о чи и да јој се до а ка. Укуп на аро ма НП до би ја се ме ђу-
тим тек ка да се тај ло кал ни ко смос, и соп стве на спо соб ност стал не 
кре а тив не ре кон струк ци је на сла га пер цеп ци је, се ћа ња и сим бо ли-
ке спо ји са ре цеп ци јом гло бал них трен до ва у по пу лар ној кул ту ри 
као што су Новиромантизам и Новиталас.

НП се мо же при сту пи ти и као спе ци фич ном об ли ку са ра јев-
ског пост мо дер ног екс пе ри мен та ко ји афир ми ше ко ла жни, ре ци-
кла жни ме тод пре ра де ствар но сти, са из ра зи том ди мен зи јом ре тро 
иде о ло ги је. Све сно ко ри шће ње ло кал них са ра јев ских, али и ју го-
сло вен ских ико на и сим бо ла поп кул ту ре из прет ход них де це ни-
ја, са ти ри чан од нос пре ма за пад ној мо ди и афир ми са ње ка фан ског 
ан дер гра ун да (укљу чу ју ћи и оде ћу и имиџ се дам де се тих) до но се 
је дан сна жан дух Ми ци ће вог бал кан ског бар ба ро ге ни ја17) ко ји се-
бе ја сно од ре ђу је у су прот но сти са За па дом са ко јим је у стал ном 
ди ја ло гу и ко ји за пад ној кул ту ри су прот ста вља свој (нео)при ми ти-
ви зам.18) Нео спо ран је ме ђу тим ме то до ло шки ути цај ду ха Мон ти-

16) Ви ди Есад Ћи мић, Политикакаосудбина, Мла дост, Бе о град, 1985.

17) Ево шта је у НИН-у 10. мар та 1985. пи сао Бог дан Тир на нић: «Вра тив ши јед ним му ње ви-
тим так тич ким по те зом при мат па ра лел не ју го кул ту ре на оба ле Ми љац ке, гдје је јед ном 
све и по че ло, њу при ми тив си су се ба ци ли на стра те ги ју што ефи ка сни јег ши ре ња свог 
је дин стве ног про гра ма. А про грам је јед но ста ван: он де фи ни тив но од ба цу је чак и по-
зи ци ју евен ту ал ног не све сног епи гон ства бе ло свет ских по ја ва, без об зи ра мо гу ли се 
оне ре ле вант но при ме ни ти у окви ри ма до ма ће си ту а ци је. Па обр нув ши ћу рак на о па ко 
афир ми ше без остат ка у свет ским окви ри ма не по но вљи ви кул тур ни са др жај аутен тич не 
си ро ви не зва не „ho mo bal ca ni cus“ са свим ње ним фол клор но-со ци јал ним ка рак те ри сти-
ка ма, од че стог по те за ња ча ки је до ри јет ког пра ња но гу. (...) Они свом ами џи-узо ру из 
ствар ног жи во та зе нич ког блу за да ју ста тус истин ске «свет ски зна чај не», на по се не-
по но вљи во ори ги нал не кул тур не по ја ве што је те мељ но ис пра на од свих та ло га «ци-
ви ли за ци је из ван на шег ис ку ства“, али исто вре ме но у об ли ку фолк-кем па за др жа ва ју 
дис тан цу ка ква је уоби ча је на код сва ке спр да чи не.»

18) Ка ко се на во ди у мно гим при ка зи ма овог по кре та, сам тер мин је имао функ ци ју са ти ре 
(под је ба ва ња) пре тен ци о зног сло ве нач ког про е вроп ског НојеСловенишеКунста као 
и та да ак ту ел ног шмин кер ског Неоромантизма (гру пе Џе пен, Дју ран Дју ран, Спан дау 
Ба ле, Еј Би Си итд) ко ји је имао до ста по кло ни ка у СФРЈ.
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пај то но ва ца и чи та ве тра ди ци је ко ме ди је ап сур да ко ја се од ше зде-
се тих раз ви ја ла пре све га у Бри та ни ји.

По сто ји још је дан мо гу ћи кључ, од но сно ди мен зи ја ко ја за-
ла зи у до мен ет нич ких од но са и из бе га ва се због по ли тич ке не-
ко рект но сти. Ако се по гле да спи сак де се так нај зна чај ни јих ак те ра 
чи та ве сце не ви ди  се да је ме ђу њи ма са мо је дан Му сли ман, Зе нит 
Ђо зић (Фу до). Сви оста ли су би ли Ср би и Хр ва ти. Ма ни фест је 
пи сао Ср бин Мир ко Ср дић (Ел вис), нај зна чај ни ји иде о лог и прак-
ти чар био је Ср бин Јан ко вић (Ка рај лић), а нај ве ћи број пе са ма За-
бра ње ног пу ше ња ура дио је Хр ват Су чић (Сек сон). Ако се по ђе од 
чи ње ни це да је БиХ та да би ла под ди рект ном упра вом По зде ра ца, 
да кле ко му ни ста Му сли ма на ко ји су све ви ше раз ви ја ли свој вер-
ски и ет нич ки иден ти тет,19) он да по ста је ло гич на те за да је нео-
при ми ти ви зам као опо зи ци о ни по крет ба зи ран на ху мо ру ве ли ким 
де лом хтео да исме је ту пу зе ћу исла ми за ци ју јав ног про сто ра и све 
ве ћи уплив тур ци за ма, му сли ман ских име на и сим бо ла у јав ни жи-
вот ко ји се од ви јао на ра чун по ти ски ва ња иден ти те та Ср ба и Хр ва-
та.20) Не слу чај но сви они узи ма ју за псе у до ни ме ка рак те ри стич на 
му сли ман ска име на и пре зи ме на (Кур то вић, Ка рај лић, Се јо, Се ид 
ма ли, Ше ки Гај тон, Зи јо, Мал колм Му ха рем), као што и за ју на ке 
пе са ма (Ибро, Фи кре та) или Топ ли сте (док тор Ар сла на гић) та ко ђе 
би ра ју на род на му сли ман ска име на.21)

19) Тек тре ба ура ди ти озбиљ на ис тра жи ва ња о ре флек си ји иран ске ре во лу ци је из 1979. на 
иден ти тет ју го сло вен ских му сли ма на, а по себ но ели те у БиХ. Пре ма све де че њу Дар ка 
Та на ско ви ћа (пре да ва ње у ИЕС 11. 3. 2010), Ни јаз Ди зда ре вић је пре од ла ска у по се ту 
Ира ну твр дио ка ко је чи та ва та ре ли ги о зна при ча у Ира ну пу ки при вид, а да је Хо ме и ни 
чо век за пад них схва та ња обра зо ван у Фран цу ској. Ка да је ме ђу тим ју го сло вен ска др-
жав на де ле га ци ја са ста вље на од бо сан ских му сли ма на сти гла у по се ту Те хе ра ну по чет-
ком осам де се тих, Хо ме и ни их је су о чио са пре кор ним, шо кант ним пи та њем ка ко мо гу 
да бу ду му сли ма ни и ко му ни сти. Би лан џић у сво јим ме мо а ри ма све до чи да у дру гој 
по ло ви ни осам де се тих већ сви му сли ма ни ко му ни сти у БиХ иду у џа ми је и су не те сво ју 
де цу.

20) Ову те зу је че сто про мо ви са ла Иси до ра Бје ли ца, ди рек тан све док де ша ва ња у Са ра је ву 
тог вре ме на, а о њој су го во ри ли и не ки Ср би чла но ви по кре та ко ји су на кон по чет ка 
ра та из бе гли из Са ра је ва. За ни мљи во је да је ме на џер Го ран Ма рић, (Мал колм Му ха рем) 
био шеф пи ар слу жбе Ра до ва на  Ка ра џи ћа, или ка ко су га на зи ва ли про тив ни ци „шеф 
Ка ра џи ће вог агит про па“. По гле да ти ње гов ин тер вју са Иси до ром Бје ли цом у Дуги, 30. 
ав густ - 13. сеп тем бар 1992. По сто ји при ча да по чет ком осам де се тих у Са ра је во до ла зи 
ве ли ки број ру рал них Му сли ма на (Со ко ло ви ћа ко ло ни ја) ко ји чи не кључ ну со ци јал ну 
ба зу за ту но ву исла ми за ци ју.

21)  Ка рај лић о чи та вој овој те зи да је соп стве ни по глед. За ње га та да та пер спек ти ва ни је 
би ла ва жна. Он лич но ни је по крет до жи вља вао на тај на чин, а упо тре ба му сли ман ских 
име на по ње му је по себ но на гла ша ва ла ту са ра јев ску ег зо тич ност и ко ло рит. С дру ге 
стра не, фак то граф ски гле да но те за мо же да се за сну је и мо же би ти да су не ки од оста лих 
ак те ра све сно гу ра ли у том прав цу. Сто га Мал кол мов ин тер вју не мо ра да се схва ти са мо 
као да нак кон тек сту за хук та лог ра та и не ка вр ста на кнад ног учи та ва ња.
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У сва ком слу ча ју по ли тич ка по за ди на и ко но та ци ја овог сло-
же ног фе но ме на као и са ве ћи ном слич них ства ри у со ци ја ли стич-
ким си сте ми ма ну жно ће оста ти пред мет те о риј ских кон тро вер зи. 
На су прот кла сич ним бу ла жње њи ма и сте ре о тип ним ми то ви ма ле-
ви чар ске ин те ли ген ци је да је рок ен рол у Ју го сла ви ји био не ка кав 
суб вер зив ни фе но мен, тре ба под се ти ти на чи ње ни цу да је и нео-
при ми ти ви зам као и сви оста ли про дук ти ју го сло вен ског ро ка био 
део зва нич не мејнстрим струк ту ре, да кле не што што се раз ви ја ло 
и про мо ви са ло пре ко др жав них ме ди ја, из да вач ких ку ћа, еми си ја 
итд.22) За пра во чи та ва по пу лар на кул ту ра за пад ног по ре кла и узор-
но сти би ла је ве за на за струк ту ру Савезасоцијалистичкеомладине
Југославије, од но сно за из да вач ке цен тре ре пу блич ких ор га ни за-
ци ја омла ди не.23)  Дру га чи је на про сто ни је мо гло да бу де. Дру го, 
чак и кад су не ки од тих ак те ра иза зи ва ли афе ре сво јим сти хо ви ма, 
има ли су по др шку не ког де ла ло кал них струк ту ра вла сти ко је су 
схва та ле да им је по треб на ле ги ти ма ци ја код омла ди не и код соп-
стве не ба зе. Ка да би у не ком тре нут ку пре ви ше из ле те ли из гра-
ни ца до зво ље ног, на про сто би од ла зи ли да сни ме ал бум у не ком 
дру гом ре пу блич ком цен тру са из да вач ком ку ћом. 

За укуп но раз у ме ва ње од но са вла сти и струк ту ра пре ма нео-
при ми ти ви зму те про бле ма тич не 1985. (афе ра мар шал) и 1986, мо-
же да бу де ин ди ка тив на по ја ва не чег што се чак и про мо ви са ло као 
њупартизанс та лас у са ра јев ском ро ку. У крат ко вре ме исто вре ме-
но су се по ја ви ли ал бум ве чи тог пар тиј ског рок ак ти ви сте Бре го ви-
ћа, од но сно Бијелогдугмета, на ко ме он са Све то за ром Вук ма но-
ви ћем Тем пом пе ва „Па дај си ло и не прав до“, а на слов на пе сма је 
„Пљу ни и за пје вај мо ја Ју го сла ви јо“, за тим дру ги ал бум Мер ли на 
Тешкоменисатобомајоштежебезтебе са сли ком пар ти зан ке 
на омо ту и хи том „Цје ла Ју га јед на авли ја“. Нај пре тен ци о зни ји део 
чи та вог та ла са је дру ги ал бум Плавогоркестра „Смрт фа ши зму“, 
ко ји је ком плет но на пра вљен у ду ху ри вај вла по сле рат не пар ти-
зан ске ми то ло ги је.24) По ме ни мо пе сме „Фа, фа фа ши ста не мој би-
ти ти“ или „У Је вре ма сли ка та“. Ово на про сто не мо же да бу де 
слу чај. Про ста ло ги ка по ка зу је да је по ли ти ка ту до бра но уме ша ла 

22) Су шти ну је са жео Не ле у по чет ним ре че ни ца ма фил ма Супер8. Он ка же да су Дра жен, 
Не над Јан ко вић и чи та ва еки па са Ко ше ва ушли у умет ност на не ти пи чан на чин. Сви су 
би ли де ца про свет них рад ни ка, да кле при пад ни ка сред ње кла се, док су ина че огром на 
ве ћи на ро ке ра у СФРЈ би ли «де ца офи ци ра или при пад ни ка УД БЕ» Без сум ње, на ста-
вља Не ле, Ти то је За па ду рок ен ро лом до ка зи вао да ми ни смо Бу гар ска и Ру му ни ја. 

23) Ка ко ту и Су чић ка же, омла дин ска ор га ни за ци ја, клу бо ви и гла си ла као пра те ћи де ло ви 
рок кул ту ре би ли су де ца еста бли шмен та, де ца со ци ја ли зма. Ви ди Су чић, стр. 23.

24) И иза ово га је ста јао ве ли ки ма ни пу ла тор Мал колм Му ха рем , у то до ба ме на џер Плавог
оркестра.
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сво је пр сте и да је цео овај та лас био по ку шај ожи вља ва ња ју го сло-
вен ске пар ти зан ске иде о ло ги је пре ко ме ди ја поп кул ту ре ко ји је у 
том тре нут ку имао нај ве ћи ути цај и до мет, рок и поп му зи ке25) Овај 
по ли тич ки ко рек тан та лас нео спор но је био ре ак ци ја на неоприми-
тивизам ко ји се у прет ход ном пе ри о ду пу стио с лан ца, пре ла зе ћи 
гра ни це до зво ље ног. 

*
Фак то граф ски при ча о неопримитивизму из гле да ова ко. Еки-

па са ра јев ских мо ма ка са Ко ше ва кре ну ла је ра них осам де се тих 
да сво ја ло кал на зе за ња уоб ли ча ва у за чет ке кон крет ни је умет нич-
ке про дук ци је. Да би свој став уоб ли чи ли у ре гу лар ну умет нич-
ку прак су (што је опет тзв. подјебавалачкоподражавање, од но сно 
кре а тив но ре флек сив но ими ти ра ње ме то де пи са ња про грам ских 
ма ни фе ста ко ја је од ли ко ва ла све аван гард не умет нич ке по кре те с 
по чет ка два де се тог ве ка, по пут фу ту ри зма, да да и зма или над ре а ли-
зма), они су кроз уста свог глав ног иде о ло га Ел вис Џеј Кур то ви ћа 
де фи ни са ли свој ма ни фест. Све се то де ша ва до 1983. Сво је ша ле, 
ске че ве и ко мен та ре по чи њу да пред ста вља ју нај пре на ра диј ском 
про гра му Ра дио Са ра је ва од 1981, у еми си ји Примус. За тим се шоу 
из дво јио у по себ ну еми си ју.26) Го ди не 1984, ко нач но пре ла зе и на 
те ле ви зи ју ре а ли зи ју ћи кроз три се ри ја ла је дан од  нај ва жни јих 
про ду ка та ју го сло вен ског ху мо ра, Топлистунадреалиста. Ре а ли-
зо ва ли су и не ко ли ко по зо ри шних пред ста ва, а ра но ства ра ла штво 
Ку сту ри це, по себ но ат мос фе ра, ико но гра фи ја и по е ти ка Сјећаш

25) Не ко ли ко ре чи о ме то до ло ги ји ко ју ко ри стим. Ја ни сам исто ри чар и не мам мо гућ но сти 
да ра дим ис тра жи ва ња по ар хи ви ма ко ји би фак то граф ски по твр ди ли ов де из не те те зе. 
Са ми му зи ча ри сем у ве о ма рет ким тре ну ци ма ра зу мљи во из бе га ва ју да го во ре о сво јим 
ве за ма са по ли ти ком. Ме ђу тим ја као фи ло зоф пре све га по ку ша вам да на осно ву до-
ступ них ин фор ма ци ја, ком па ра тив них ис тра жи ва ња и ана ло ги ја кон стру и шем мо де ле и 
да от кри вам уну тра шњу ло ги ку не ких про це са, струк ту ра и фе но ме на. Та кав по сту пак 
но си ри зик ко ји има сва ко спе ку ла тив но ми шље ње. Ме ђу тим, ове те зе су нео п ход не 
исто ри ча ри ма и ем пи риј ским со ци о ло зи ма ко ји сво ја ис тра жи ва ња мо ра ју ба зи ра ти на 
не ким хи по те за ма. Та ко нпр. те за ко ју про мо ви шем од 2002, да је рок ен рол у СФРЈ 
др жав ни про је кат, све вре ме кон тро ли сан, над гле дан и про мо ви сан од стра не по ли тич ке 
ели те, а ни ка ко не ка суб вер зив на де лат ност, упра во ових да на до жи вља ва фак то граф ску 
ко ро бо ра ци ју кроз ар хив ска ис тра жи ва ња Алек сан дра Ра ко ви ћа о од но су по ли ти ке и 
рок ен ро ла у Ју го сла ви ји.

26) Де таљ ни је о хро но ло ги ји и аспек ти ма по кре та у Су чић (2009), стр. 23-32. Он као ве о ма 
зна ча јан мо ме нат из два ја њи хо во пр во ор га ни зо ва но по ја вљи ва ње у јав но сти 9. 6. 1982. 
при ли ком  кон цер та Ин дек са. Био је то пер фор манс то ком ко га су они хо да ли по са ли и 
ну ди ли на про да ју по лов не са то ве и апа ра те за бри ја ње «пре па ри ра ној са ра јев ској омла-
ди ни» : «Мла ди ћи из ме ђу 17 и 20 го ди на, об у че ни у де мо ди ра не са кое, оки ће ни знач ка-
ма, у жи во пи сним ко шу ља ма цвјет них де зе на те шпи ца стим ци пе ла ма, тзв. шпи цо ка ма, 
пер ци пи ра ни су кроз под сми јех и са жа ље ње оче ви да ца, ко ји су вје ро ва ли да се ра ди о 
си ро вим мом ци ма ко ји су вје ро јат но по гри је ши ли улаз, ми сле ћи да се ра ди о кон цер ту 
на род не му зи ке. Су тра дан су но вин ска из да ња об ја ви ла ви ше фо то гра фи ја ове ег зо тич-
не дру жи не не го оне глав них зви је зда ве че ри.»
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лисеДолиБел у пот пу но сти се мо гу под ве сти под овај по крет.27) 
Су чић на бра ја чи тав низ по друч ја на ко ја се НП про ши рио са за-
вид ним ре зул та ти ма. Из ме ђу оста лог по кре ту је при па дао и по зо-
ри шни ре жи сер Мла ден Ма тре јић ко ји је на чу ве ном един бур шком 
фе сти ва лу осво јио зна чај на при зна ња.

Чла но ви НП су за пра во гра ди ли је дан ком пле тан из ми шље-
ни свет, са сво јом ми то ло ги јом, дис кур сом и хе ро ји ма. Овај па ра-
лел ни свет ко ји је у би зар не кон тек сте ста вљао уоби ча је не тер ми-
не, ме то де и те о риј ску прак су офи ци јел не дру штве не иде о ло ги је, 
на уби та чан на чин је ра за рао зва нич ни псе ду о ин те лек ту а ли зам и 
по ка зи вао ко ли ко је чи тав јав ни дис курс пра зан и бе сми слен, без 
ика кве ре фе рен це на ствар ност. Из ме ђу оста лог чла но ви по кре та 
су се би на де ну ли из ми шље не ака дем ске ти ту ле као што је «док тор 
но во при митвне ети ке на уни вер зи те ту у Со кол цу» или «ма ги стар 
но во при митвних бо ри лач ких вје шти на». Та ко ђе по но ви на ма су 
об ја вљи ва ли из ми шље не на уч не ра до ве ко ји су па ро ди ра ли «во ка-
бу лар до сад них знан стве ни ка без та лен та за ко му ни ка ци ју».28)

О ко дек су по на ша ња и глав ној ме ти кри ти ке НП Су чић пи-
ше: «Ко декс по на ша ња но вих при ми ти ва ца би ла је ра фи ни ра на 
па ро ди ја на по на ша ње улич них раз ме тљи ва ца, кри ми на ла ца и 
швер це ра, што је ко ре спон ди ра ло с њи хо вом же љом да свој рад 
пред ста ве сим пли фи ци ра ним је зи ком, из ре вол та се по ис то вје ћу ју-
ћи с број ним ква зи-трен до ви ма ко ји но се пре фикс „new“ (new va-
we, но ви ро ман ти зам). Но ви при ми тив ци га је из у зет не ан ти па ти је 
пре ма сви ма они ма ко ји „те же“. Те жи ти је је дан од нео про сти вих 
гри је хо ва за но во при ми тив це. Они се гро зе хер ме тич ног и че сто 
пот пу но не ра зу мљи вог го во ра ко ји су про мо ви ра ли по ли ти ча ри и 
њи ма бли ски ин те лек ту ал ци и кул тур ни рад ни ци сум њи вог та лен-
та. Њи хов ко декс ба зи ран је на гну ша њу пре ма пре тен ци о зним и 
пре по тент ним ин ди ви ду а ма, на по што ва њу ја чег, ува жа ва њу же на 
ко је слу ша ју и со ли дар но сти утје ло вље не у култ ‘ра је и ком ши лу-
ка’.»

То ком про ле ћа и ле та 1985, чла но ви по кре та до би ли су при-
ли ку да у сра јев ском Свијету у се ри ји чла на ка из не су сво је по гле де 
на свет. Чи та о ци су та ко до би ли јед ну чу де сну ме ша ви ну ствар но-
сти и из ма шта них ли ко ва, си ту а ци ја, име на и тех ни ка. Су чић да-
је сја јан при мер ком плет но раз ра ђе ног си сте ма но во при ми тив ног 
бок са ко ји је мај стор ве шти на Фу-до (Ђо зић), па ро ди ра ју ћи пре 

27) Пи сац сце на ри ја, по зна ти са ра јев ски пи сац Аб ду лах Си дран чак је о се би пи сао као о 
нео при ми тив цу ве те ра ну.

28) Су чић, стр. 24.
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све га по пу лар ну ка ра те тра ди ци ју Брус Ли ја и та да оми ље ног Ка-
ра те ки да, по ну дио бу ду ћим уче ни ци ма. Осно ва сва ког по кре та, ка-
же Фу-до мо ра да бу де дерт, уну тра шња сна га. Сле ди за тим чи тав 
низ тех ни ка и по ло жа ја као што је «став мач ке ис пред Ха се то ве 
ће ваб џи ни це»29)

Ђо зић ко ји је по про фе си ји ака дем ски сли кар, у дру гом тек-
сту је ство рио ла жне би о гра фи је за на вод не сли ка ре, чла но ве НП. 
Нпр: «Асим Пе ли кан, 1955, из Гор њих Пи ка со ва ца, зна ча јан је по 
то ме што при па да умје ре ни јој стру ји но во при ми тив ног сли кар-
ства. Нај че шћи мо тив му је при ро да. Сли ка по ља за са ђе на ку пу сом, 
пра сом, ке љом и ку ку ру зом мо ти ви су ње го вих сли ка. Че сто сли ка 
и пољ ско цви је ће. Тре нут но је у за тво ру јер је у на по ну ства ра ла-
штва цр тао цвјет не мо ти ве на слу жбе ном ауту ре ги о нал ног СУП-а. 
Ва жни ја дје ла: Пра са, Ку пус, Бу ра ни ја и Ви та ми ни, ви та ми ни. (…) 
Си мо Тер пен тин, 1963, из Бу ћа на, раз вио тех ни ку но во при ми тив-
ног пла ка та. Ва жни ја дје ла: Ха лид Бе шлић, Ха лид Му сли мо вић и 
Му рис Ку ру џи ја. Дао зна ча јан до при нос сли кар ству и сво јим аква-
ре ли ма Ко шка ња, Осве та 1 и 2 и Ма ри са на у ха у сто ру.»30) 

Док је Су чић па ро ди рао фи ло зоф ски је зик у тек сту „Но во-
при ми тив но као не па тво ре но и пр во бит но“, пра ви би сер је ство-
ри ла ар хи тек та Са ња Бје ла но вић у есе ју ко ји об ја шња ва ства ра-
ла штво (из ми шље ног) во де ћег но во при митвног ар хи тек те Кр стић 
др Зо ра на: „Из у зе тан пред став ник та ко зва ног енер гет ског прав ца 
у ар хи тек ту ри. Ње го ва ужа спе ци јал ност су би ле бен зин ске пум пе. 
Про јек то вао је не гдје око че тр де сет њих, а оста ле су ски це за њих 
још три на ест. Нај зна чај ни је су у Па за ри ћу, Љу бу шком, Но вом Ме-
сту, а нај љеп ша је сва ка ко она на пу ту Ма кар ска-Сплит код мје ста 
Бре ла, је дин стве на по свом кон струк тив ном си сте му од алу ми ни ја 
и плек си гла са. Лу цид ност ауто ра по твр ђу је и не вје ро ват на слич-
ност сту бо ва. Ше ма ма га цин ског про сто ра ко ји је он про јек то вао 
1950. још ду го ће би ти основ за про јек то ва ње овог дје ла бен зин-
ских пум пи.“31) 

Дру ги нај ва жни ји аспект де ло ва ња су ипак му зич ке гру пе. 
Исте те 1984. по ја вљу ју се де би ал бу ми ЕлвисаЏејКуртовићаи
његовихметеора, и Забрањеногпушења. До рас па да СФРЈ Мете-
ори су сни ми ли три ал бу ма а Пушење че ти ри са ве о ма до брим ти-
ра жи ма. Кра јем осам де се тих је и Бран ко Ђу рић са сво јим бен дом 

29) Исто, стр. 29.

30) Ђозић, „Наше ће сјене ходати по Бечу“, Свијет, 5.7.1985, према Сучић стр. 30.

31) Свијет, 28.6.1985. пре ма Су чић, стр. 31.
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Бомбајштампа об ја вио два ал бу ма од ко јих је пр ви до жи вео ре ла-
ти ван успех.32)

Ина че на Седмомпленуму одр жа ном 1987. Ел вис је одр жао 
го вор ко јим су осни ва чи озна чи ли уки да ње НП. По е ти ка овог по-
кре та је за и ста крај ње иснпи ра тив ни склоп им про ви за ци ја ко ји за-
слу жу је по себ ну сту ди ју. Ге го ви, по на ша ње, дик сурс, оде ћа, му-
зи ка цр та ни и ко ла жни омо ти пло ча, по и гра ва ње са то по ни ми ма 
ју го сло вен ске и гло бал не поп-кул ту ре чи не њи хо ве про из во де и 
да нас нео бич но све жим, про во ка тив ним и при јем чи вим.33)

Осим Топлисте, ал бу ми Пушења пред ста вља ју нај ва жни ју 
за о став шти ну њу при ми тив са ју го сло вен ској кул ту ри. Пр ви ал бум 
DasistWalter до био је име по чу ве ном ди ја ло гу с кра ја фил ма Ши-
бе Кр вав ца ВалтербраниСарајево (сце на рио Мо мо Ка пор). Овај 
ал бум је сви рач ки и про дук циј ски ја ко лош, на гра ни ци ама те ри-
зма, али до но си не ве ро ват ну енер ги ју, ду хо ви тост и све жи ну му-
зич ке на ра ци је стри пов ског ти па ко ја је стра хо ви то од јек ну ла на 
чи та вом про сто ру СФРЈ. Пр ви ти раж је био 3000, а вр ло бр зо су 
нео че ки ва но сти гли до 100 000 про да тих при ме ра ка. Од ма ни фест-
не „Анар хи ја all over Баш Чар ши ја“, пре ко „Ше ки is on the road 
again“, хи то ва као што је „Зе ни ца блуз“ и „Не ћу да бу дем Шва бо“, 
или ис по вед не „Пам тим то“, слу ша о ца је шо ки ра ла сло же ност ма-
те ри ја ла, иде ја и емо ци ја ко је је ал бум до нео. Од остат ка при лич но 
бла зи ра не ју го сло вен ске сце не ко ја је та да про мо ви са ла Дениси
Денис, ка да је и но ви та лас ула зио у сво ју де ка дент ну и ко мер ци-
јал ну фа зу (Идоли са „Чо ко ла дом“ и Филмса „Сиг на ли ма у но ћи“), 
DasistWalterје од ска као не ве ро ват ном жи вот но шћу, аутен тич но-
шћу и ду хо ви то шћу ко ја је го во ри ла о жи во ти ма обич них љу ди. 

Ал бум је имао и ја ку по ли тич ку ди мен зи ју, али упа ко ва ну у 
ме та фо ре и со ци јал но усме ре не хро ни ке. Ме ђу тим, већ сле де ће го-
ди не на јед ном кон цер ту екс пли цит ни ја упо тре ба про во ка ци је ума-
ло им ни је до шла гла ве. Ка рај лић је на кон цер ту у Ри је ци у јед ном 
тре нут ку из ја вио да не мо гу ви ше да сви ра ју јер им је цр ко мар шал 
на гла ша ва ју ћи да је у пи та њу по ја ча ло. Ово дво сми сле но по и гра-
ва ње са мар ша лом, во ди ло је ка пре ки ду еми то ва ња се ри ја ла Топ
листе и ка по ди за њу пра ве хај ке у офи ци јел ним ме ди ји ма про тив 

32) Црвенајабука је пр во бит но за ми шље на као још је дан сли чан про је кат, не ка вр ста спин
офа Дра же на Рич ла Зи је ко ји је ме ђу тим по ги нуо на кон пр вог ал бу ма. Та ко је ова гру па 
оти шла у крај њу ко мер ци ја лу, у пот пу но сти се одва ја ју ћи од по е ти ке НП. Не где се мо же 
сре сти и ста вља ње ти неј џер ског Плавогоркестра у ши ри кон текст фе но ме на. Ин ди-
рект но се мо же ре ћи да се не што од ду ха НП осе ћа са мо на пр вом ал бу му.

33) За ни мљи во је да је пр ви се ри јал као од јав ну шпи цу имао ле ген дард ни на род њак То-
ми сла ва Чо ло ви ћа „Ма ли мрав“, а да су у па у зи ске че ва еми то ва ни ис кљу чи во хи то ви 
та да шње но во ком по но ва не му зи ке. 
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гру пе и њупримитивса уоп ште. У та квој ат мос фе ри по ја вио се и 
њи хов дру ги ал бум „Док че каш са бах са шеј та ном“. По оп штим 
оце на ма ал бум је пла тио да нак по ме ну тој  из ја ви и уна пред је до че-
кан на нож од стра не пра во вер них но ви на ра, кри ти ча ра и оста лих 
по сле ни ка јав не ре чи. Упр кос ни зу пе са ма ко је су и та да осво ји ле 
ста тус хи то ва и по себ но на ста ви ле да жи ве у на ро ду као што су 
„Ибро дир ка“, „Дје вој чи це ко ји ма ми ри ше ко жа“ или „Не дје ља кад 
је оти шо Ха се“, ал бум је до ста ло ше про шао на тр жи шту.

Од го вор ност сно се и са ми чла но ви гру пе због пре те ра не ам-
би ци о зно сти про јек та. Мно го бо ља про дук ци ја и уве жба ност бен-
да ни је би ла до вољ на да се мно штво кре а тив них иде ја пре ли је у 
склад ну це ли ну. Ал бум је тре ба ло да ли чи на кон цеп ту ал ну це ли ну 
са мно штвом  екс пе ри ме на та, али је ути сак да ствар ни је из ве де-
на до кра ја и да је ку пац на кра ју до био је дан при лич но ха о тич ни 
ду пли ал бум са мно штвом па до ва и не до ре че но сти. Да је са др жај 
тран жи ран и кон ден зо ван у обич ну пло чу, она би би ла мно го ја-
сни ја и бо ља. 

По е ти ка је у сва ком слу ча ју оста ла јед на ко пре по зна тљи-
ва, ин три гант на и све жа. Мом ци ма је тре ба ло још ма ло са зре ва-
ња, бру ше ња и тех нич ког про фи ли са ња што је на ред ни пе ри од 
очи глед но до нео. По чет ком 1987, сни мљен је тре ћи и нај зре ли ји 
ал бум, ко јим се ми ов де ба ви мо. Еки па је до дат но по ја ча на ре ди-
ти љем Еми ром Ку сту ри цом, ко ји ни је са мо сви рао бас, већ и ре жи-
рао спо то ве, на пи сао јед ну пе сму, али и унео до дат ну озбиљ ност 
и про фе си о нал ност у при сту пу. Поздрав је та ко ђе и по ли тич ки ан-
га жман по ста вио на дру га чи ји на чин. Дух рас па да си сте ма је био 
то ли ко из ра жен да је опо зи ци о но и кри тич ко де ло ва ње из фа зе ме-
та фо ра пре ла зи ло у да ле ко отво ре ни ји и екс пли цит ни ји ан га жман. 

Но Пушење34) је ов де уме сто да ис па љу је па ро ле, при ме ни ло 
да ле ко уби тач ни ји и за сно ва ни ји при ступ. Поздрав да је стра хо ви-
ту ана ли зу рас па да си сте ма по ка зу ју ћи ја сно, ар гу мен то ва но и са 
мно штвом де та ља ка ко се рас па да мал тер ко ји је ту згра ду др жао, и 
ка ко уме сто не ка да шњег ско ро ре ли ги о зног си сте ма вред но сти ен-
дем ска ко руп ци ја ра за ра дру штво оста вља ју ћи пра зни ну. По ку ша-
ћу да то по ка жем крат ком ана ли зом пе са ма ко је са чи ња ва ју ал бум.

*

Ал бум  отва ра је дан од ве ћих хи то ва пе сма „Ха џи ја или бос“. 
Слич но као у фил му Отацна службеномпуту, на ра ци ја иде из 
пер спек ти ве спо ред ног ју на ка, мла ђег бра та, ко ји да је дво дел ну 

34)  Аутор ве ћи не тек сто ва и му зи ке је Се јо Сек сон.
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по вест о свом ста ри јем бу ра зе ру. У пр вом де лу са зна је мо ка ко је 
при ча ма о ла кој ло ви и до бром жи во ту на За па ду, бу ра зе ра смун то 
шеф кет Ра ма да ни.35) Док још ни је сти го ни да се осве сти, ком би га 
је од нео пре ко гра не. Сти жу за тим пр ва пи сма у ко ји ма их он из-
ве шта ва да про да је пор но фил мо ве и да „во да хо ланд ске ба ки це“. 
Отац се, ка же при по ве дач се ки рао до лу ди ла, док је из ње го ве  пер-
спек ти ве бу ра зер до био мит ски ста тус не ког ко је од ба цио чи тав 
усра ни жи вот урав ни лов ке у Ју ги и ре шио да по ста не или га зда 
или ха џи ја.

У дру гом де лу са зна је мо ка ко се ово дру го и ис пу ни ло. Не ма 
гла са од бу ра зе ра, али не ки чо век, шеф ке тов ку рир до но си ста ром 
3 ми ље ма ра ка као од ште ту за жи вот си на („то ли ко ваљ да ко шта 
жи вот ва ни“). Узрок одласканахаџилук се на го ве шта ва као по ку-
шај да се оса мо ста ли од га зде. Док у ку ћи го ри све ћа по ред ико не, 
на ра тор бе сно уз ви ку је да он не ве ру је ни ко ме. За ње га бу ра зер и 
да ље жи ви због ста рог пра ви ла да се жи ве ти мо же је ди но као бос а 
да је мно го по ште ни је оти ћи на ха џи лук не го кре па ти у сва ко днев-
ном си ви лу.

Пушење овим тек стом у сре ди ште ју го сло вен ске по пу лар не 
кул ту ре уно си при чу о ју го сло вен ском под зе мљу, чу ве ним ша не-
ри ма и њи хо вом све ту и ми то ло ги ји ко ји су још од кра ја ше зде се-
тих по сто ја ли као па ра лел ни уни вер зум у ју го сло вен ском дру штву. 
Док је офи ци јел на иде о ло ги ја про мо ви са ла рад, ко лек ти ви зам и 
па три о ти зам, мла ди љу ди су се све ви ше обра зо ва ли у скла ду са 
мо ти ви ма и вред но сти ма за пад не по пу лар не кул ту ре ко ја је до но-
си ла и про па ги ра ла не ки са свим дру га чи ји уни вер зум. На кон 1964. 
и уво ђе ња сло бод ног ре жи ма до би ја ња па со ша и пу то ва ња, ви шак 
ста нов ни штва, про и за шлог из по сле рат ног беј би бу ма за ко ји у Ју-
го сла ви ји ни је би ло по сла, ухље бље ње је на шао на За па ду. Је дан 
део тих мла дих љу ди по чео је да се ба ви кри ми на лом и да ства ра 
вр ло ја ка упо ри шта у та мо шњем под зе мљу. Пр ва ге не ра ци ја о ко јој 
су сти за ле та кве при че би ла је бе о град ска еки па по ве за на са Але-
ном Де ло ном. Чи ни ли су је Сте ви ца Мар ко вић и Ми лош Ми ло-
ше вић, два мом ка из ни кла из већ со лид но раз ви је ног бе о град ског 
под зе мља36) ко ји су уче ство ва ли у број ним кри ми нал ним и по ли-
тич ким афе ра ма у Па ри зу и Хо ли ву ду кра јем ше зде се тих да би за-
вр ши ли на ђу бри шту у пла стич ним ке са ма.37)

35) Ово је вр ло за ни мљи во екс пли цит но ука зи ва ње на сна гу ал бан ске ма фи је ко ја је под 
Ти то вим  ДБ-ом по ста ла је дан од нај зна чај ни јих ор га ни за то ра про ме та дро ге са Бли ског 
ис то ка на За пад. У пи та њу је ко ли ко је ме ни по зна то пр во по ми ња ње те чи ње ни це у не-
ком про дук ту по пу лар не кул ту ре.

36) О ко ме го во ри Ми хај ло ви ћев ро ман Кадсуцветалетикве.

37) О њи ма је Сав ко вић на пи сао ро ман Горила.
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У на ред не две де це ни је тај свет до жи вља ва екс пан зи ју уз 
по др шку у  кон тро лу са ве зне УД БЕ ко ја их је из ме ђу оста лог ко-
ри сти ла за шверц, про мет нар ко ти ка, као и за ли кви да ци је по ли-
тич ких про тив ни ка у еми гра ци ји.38) Осам де стих ови мом ци већ 
отва ра ју у зе мљи ле гал не би зни се по пут ка фи ћа и бу ти ка. Тад се 
на ро чи то раз ви ја фи гу ра шанера. Ра ди се о мом ци ма ко ји од ла зе 
тек по вре ме но у за пад не зе мље да би кра ли гар де ро бу, пар фе ме, 
на о ча ре и дру ге брен ди ра не ства ри ко је у СФРЈ ни су мо гле да се 
на ба ве. За тим се вра ћа ју са том ро бом  ко ју нај че шће про да ју на 
цр но а не ка да пла си ра ју у бу ти ке.39) Ви ши ни во ове де лат но сти је 
оби ја ње ба на ка и зла та ра и на ро чи то ору жа на пљач ка. На рав но, 
као што из пе сме са зна је мо, ови мом ци су оба вља ли и чи тав низ 
дру гих по сло ва као што је и во да ње ба ки ца, од но сно не ка вр ста 
про сти ту ци је, жи го ла за ста ри је го спо ђе, али је и од то га пра вље на 
ми то ло ги ја о нај бо љим шва ле ри ма у Евро пи.

Све то је ство ри ло јед ну па ра лел ну ми то ло ги ју ко ја је по ти-
ски ва на из зва нич них ме ди ја, али се по пут по жа ра ши ри ла по себ-
но ме ђу сред њо школ ци ма, пу бер те тли ја ма и дру гим ус па ље ним 
гла ва ма ко је је мно го ви ше при вла чио ми то ло ги зо ва ни свет кри ми-
на ла и поп кул ту ре не го јед но лич ни жи вот сво јих ро ди те ља и већ 
ис пра жње но по на вља ње ко му ни стич ких ман три у ко је одав но ни су 
ве ро ва ли ни са ми чу ва ри ре во лу ци је у пар ти ји.

„Ха џи ја или бос“ је екс пли цит но из но ше ње овог па ра лел ног 
уни вер зу ма у поп кул тур ни мејнстрим. Шта ви ше ту се из ла же чи-
тав овај ал тер на тив ни, по ти ски ва ни си стем вред но сти ко ји су мла-
де ге не ра ци је све ви ше усва ја ле и свест о то ме да др жа ва то ме не 
су прот ста вља ни шта у шта би мо гло да се ве ру је. Оно ра су ло ко је 
ће ра то ви, санк ци је, тран зи ци ја и оста ла чу да у де ве де се тим са мо 
до ве сти до крај њих гра ни ца опи са них у Дра го је ви ће вим Ранама, 
већ су пот пу но на зна че ни и опи са ни у овој пе сми.

Зна чај но је и ово уз гред но, али упе ча тљи во по ми ња ње све ће 
и ико не. Оно је сим бо лич ки из не ло по да так да је упр кос ко му ни-
стич кој ин тер на ци о на ли стич кој фа са ди ко ја је де це ни ја ма фар ба на 
и укра ша ва на, ствар на осно ва функ ци о ни са ња љу ди у СФРЈ оста-
ла њи хо ва тра ди ци о нал на иден ти тет ска и ре ли ги о зна свест. По-
гре би и оста ли кључ ни жи вот ни ри ту а ли оба вља ју се у скла ду са 
тра ди ци јом, а у тре ну ци ма кри зе, љу ди се др же сво јих на сле ђе них 
и оби чај них ме ха ни за ма су о ча ва ња, да кле ре ли ги је.

38) Ви ди Ђур ко вић (2009).

39) Ви ши сте пен ша ни ра ња је вала (скра ће но од про ва ла), а у пи та њу је ноћ но оби ја ње бу-
ти ка или зла та ре при че му се из ње по ку пи сва ро ба. 



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.251-281.

270

Ха џи ја или бос је по те ма ти ци нај бли жа нај ве ћем хи ту са ове 
пло че пе сми „Ба ла да о Пи шо њи и Жу ги“. Пе сма је ком би на ци ја 
аме рич ке по е ти ке ontheroad фил ма, Ку сту ри чи не ви зи је ита ли јан-
ског нео ре а ли зма из СјећашлисеДолиБел и фу ри о зног го да ров-
ског кра ја из Допоследњегдаха. При ча го во ри о дво ји ци де ча ка 
ко ји има ју се дам на ест го ди на вре лу крв, рас па ље ну ло вач ким при-
ча ма дво ји це ста ри јих ко ле га ко ји су про шли све та. Ле пи им об ја-
шња ва да је мо ре про вод, ко ке, да је мо ре из вор жи во та да би Мо ке 
пре ци зи рао да се по себ но стран ки ње на мо ру пра ска ју те да је он у 
За о стро гу кам пу сва ку ноћ друг је ба во.

Пи шо ња и Жу га се од лу чу ју на аван ту ру. Да би сти гли на мо-
ре, от му ауто бус ло кал ног пре во зни ка а звуч ни пеј заж обез бе ђу је 
им ка се таш ко ји су ма зну ли из До ма ин ва ли да.40) Док их адре на лин 
но си на кри ли ма рас па ље не ма ште, пр ви пут се осе ћа ју сло бод но 
на зи ру ћи из лаз из ре ал со ци ја ли стич ког си ви ла у не кој оно стра ној 
уто пи ји на зва ној африч ка зе мља Са фа ри. Овој уто пи ји су прот са-
вља се већ и сам би ро крат ски реч ник док слу ша мо ка ко је по ли ци ја 
бло ки ра ла це сту не гдје око 23 и 5. По пут Бел мон доа или Ри чар да 
Ги ра у Допоследњегдаха, на ши ју на ци од лу чу ју да се не пре да ју 
већ да по ку ша ју не мо гу ће, да пре ле те с дру ге стра не бло ка де, да је 
про би ју и од ле те у зе мљу Са фа ри. Ле ген дар не зарш не стро фе го-
во ре о ка та стро фал ним по сле ди ца ма су да ра и пре но се Пи шо њи не 
ре чи о то ме ка ко не ко мо же чак и на ме сец а њих дво ји ца не мо гу 
ни на мо ре.

Ова пе сма је сјај на ме та фо ра о то ме ка ко се до жи вља вао ју-
го сло вен ски со ци ја ли стич ки си стем. Мла де ге не ра ци је, ли ше не 
са зна ња о не ка да шњој бе ди и рат ним стра да њи ма, се бе су по ре ди-
ле са стан дар дом и на чи ном жи во та ју на ка за пад не по пу лар не кул-
ту ре. За њих ти то и зам ви ше ни је био оства ре ње сно ва, не што чи ме 
тре ба би ти за до во љан, већ не ка вр ста за тво ра, ли це мер не дис то-
пи је у ко јој с оне стра не до сад ног без лич ног дис кур са вла да ју ће 
па ра диг ме по сто ји оп ште ра су ло и оти ма чи на ко ја за слу жу је пре-
зир. Осам де стих је та раз да љи на из ме ђу зва нич не те о ри је и ре ал не 
прак се по ста ја ла сва ким да ном све ве ћа. По ли тич ки и еко ном ски 
си стем одр жа ва ли су се на иви ци анар хи је, а по је дин ци и чи та ви 
на ро ди већ су уве ли ко по пут Пи шо ње и Жу ге по чи ња ли да ма шта-
ју о из ла зу из ове анар хич не и ли це мер не тво ре ви не. Слич но као 
и њи хов дво ји ца, сла бо је ко знао шта га че ка са дру ге стра не, али 

40) Чи тав ал бум је пре пун ова квих уз гред них ме та фо ра ко је за слу жу ју по себ не есе је. Мо-
ме нат ка се то фо на ко ји се на ла зи у До му ин ва ли да ожи вља ва чи та во јед но раз до бље у 
ко ме су са мо та кве ло кал не ин сти ту ци је би ле цен тар не ког дру штве ног па и умет нич ког 
жи во та, као и се ћа ње на вре ме ка да је ка се то фон био огро ман лук суз.
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је сви ма би ло ја сно да ни је би ло мо гу ће на ста ви ти на исти на чин 
јер се си стем ви дљи во рас па дао. Од не ка да шњих ве ли ких ри ту-
а ла на ко ји ма је био са здан си стем вред но сне ини ци ја ци је, ко ји 
се њи хо вим по нов ним оба вља њем стал но об на вљао, (нпр при јем 
у пи о нир ску ор га ни за ци ју, или пар ти ју, за тим вој нич ка за кле тва, 
про сла ве др жав них пра зни ка, вој не па ра де а по себ но шта фе та и 
слет), са од у ми ра њем и гу бље њем вред но сног са др жа ја и ен ту зи-
ја зма оста ла је са мо го ла фор ма ко ја је сво јом бе сми сле ном ре пе-
те тив но шћу до би ја ла ви до ве не чег би зар ног или чак па те тич ног.41)

Упра во о то ме го во ри бес крај но ду хо ви та, искре на и ра зор на 
пе сма „Ср це, ру ке и ло па та“. Не слу чај но Пу ше ње у фо кус ста вља 
фи гу ру ру да ра. Као што смо го ре по ме ну ли ру дар је сим бол по сле-
рат не об но ве, удар ни штва, по жр тво ва ва ња и бор бе за не мо гу ће. У 
осам де се тим су то би ла дав но про шла вре ме на. Али ја Си ро та но-
вић ви ше ни је био на нов ча ни ци,42) а о ру да ри ма се на ме ди ји ма 
слу ша ло ис кљу чи во у кон тек сту не сре ћа, те шког жи во та или све 
че шћих штрај ко ва.

Лик ру да ра сре ће се још на њи хо вом пр вом ал бу му. Док 
„Абид“ го во ри о обич ном чо ве ку ко ји гу ли свој ру дар ски хлеб, 
одва ја два по сто за оно што му ка жу и сто ич ки под но си не ло гич-
но сти и ма ни пу ла ци је око се бе, „Пут у сре ди ште руд ни ка Кре ка 
Ба но ви ћи“ да је екс пли цит ну сли ку о жи во ту ру да ра чи је се ми сли 
и жи вот ло ме из ме ђу тре ће сме не, па ни ке, ви ке и не за до вољ ства 
код ку ће, нео ства ре них же ља, сли ка зам ко ва у ко ји ма жи ви но ва 
ко му ни стич ка ари сто кра ти ја и те ле гра ма су ћу ти ко ји асо ци ра ју на 
че сте не сре ће ве за не за њи хов рад.

„Ср це ру ке и ло па та“ узи ма по но во у раз ма тра ње исту те му, 
ства ра ју ћи је дан од вр ху на ца овог ал бу ма. Пушење об ра ђу је мит о 
ло кал ном Али ји ко ји се у пе сми зо ве Ав ди ја, ана ли зи ра ју ћи ка ко 
је он на стао и ка ко је из гле дао у вре ме кад је ра ђан. О то ме го во ри 
пр ви део пе сме ко ји ожи вља ва пе ри од кад је зе мља би ла раз ру ше-
на и кад се ва ља ло ди за ти из пе пе ла. Ав ди ја је у том вре ме ну био 

41) По гле да ти за ни мљив есеј Ер деи Ил ди ко о пи о нир ској ор га ни за ци ји у Ју го сла ви ји: Од-
ра ста ње у по зном со ци ја ли зму – од «пи о ни ра ма ле них» до «вој ске по тро ша ча». Ово је 
је дан од ни за есе ја у том збор ни ку ко ји са раз ли чи тим успе хом ана ли зи ра ју двој ност ис-
пра жње ног офи ци јел ног си сте ма вред но сти ко ји се по на вља као вир ту ел на ман тра без 
ствар не осно ве, и с дру ге стра не ре ал но по сто је ће фа сци на ци је за пад ном  по тро шач ком 
кул ту ром ко ја се са че жњом пер ци пи ра као тек де ли мич но на слу ће ни и до дир ну ти сан. 
Ни шта бо ље не илу стру је ову фа сци на ци ју од чи ње ни це да су мно ги ти неј џе ри у СФРЈ 
то ком осам де се тих са ку пља ли пра зне ли мен ке од ко ка ко ле, фан те или пи ва ко је су по-
пут бла га до но си ли са ле то ва ња у Грч кој.

42) Фак то граф ски на рав но ни је тач но да је лик рад ни ка на нов ча ни ци био Али ја (у пи та њу 
је био ме та лац из Зе ни це), али је це ла Ју го сла ви ја смтра ла да то мо ра да бу де Али ја јер 
је он на про сто био сим бол за фи зич ког рад ни ка удар ни ка.
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глав на зве зда, за ме њу ју ћи бом ба ше, пре не го што ће ње го во ме сто 
за у зе ти спор ти сти, за ко ји ма ће до ћи глум ци и естрад не зве зде (пе-
ва чи). Ње го во оруж је би ли су ср це, ру ке и ло па та.43) Ав ди ја је ра дио 
као што ра ди де сет ар ми ја и та ко јед ног да на по стао удар ник. Удар-
нич ку знач ку до де љу је је дан од дру го ва ко ји му ка же да је он по нос 
зе мље, као за ста ва, а вр ху нац је по ја ва ње го ве сли ке у фа брич ким 
но ви на ма.44) Ре френ ка же да је ње гов дан уда ран  а ње гов сан хи ља-
ду то на за је дан дан

Дру ги део пе сме је са вре мен од нос пре ма том ми ту ко ји сто-
ји у ди рект ној кон тра по зи ци ји са не ка да шњим си сте мом вред но-
сти. У но вим вре ме ни ма Ав ди ја се не где из гу био, ка же на ра тор. На 
ње га су (и ме та фо рич ки гле да но) сви за бо ра ви ли јер има ју до вољ-
но ба ге ра.45) Ме ђу тим сва ке го ди не пред Пр ви мај, за бо ра вље ни и 
ана хро ни Ав ди ја се из вла чи из наф та ли на не би ли се од ра ди ла 
фор ма пра зни ка чи ја је су шти на та ко ђе дав но из гу бље на. Та да га 
ди рек тор основ не шко ле по зо ве да уве ли ча про сла ву и да при ча 
о не ка да шњим де ша ва њи ма, анег до та ма и под ви зи ма. Ри ту ал но 
му се по де ле пла ке те и ор де ње, он се по ста ви на све ча но ме сто 
и сви од ра де свој по сао пре ма уна пред при пре мље ном сце на ри ју. 
Су шти ну овог до га ђа ја и про ме ну из ме ђу оног и овог вре ме на са-
жи ма ју по след њи сти хо ви. 

„При је но што пред клин це иза ђе,
ко ју љу ту по пи је, 
као пје сник што не вје ру је 
у соп стве не сти хо ве.“. 
По ру ка је да кле да не са мо да у њи хо ве бај ке и исто ри ју не 

ве ру ју де ца већ не ве ру ју ни они са ми. 
Истом про бле му раз о ча ра ња у ре зул та те ра да соп стве не ге-

не ра ци је, Пушење при ла зи из дру ге пер спек ти ве у „Да ну Ре пу бли-
ке“. О ње ној ва жно сти и ра зор ној искре но сти, го во ри чи ње ни ца 
да је чак и те 1987, ка да су уве ли ко ду ва ли ве тро ви сло бо де из-
ра жа ва ња, ова пе сма до би ла ста тус кон тро верз ног про дук та и да 

43) Чак је по сто ја ла и ло па та «си ро та но вић ка», на ро чи то ве ли ка да би мо гла ви ше да ис ко-
па.

44) Још јед на од за бо ра вље них нсти ту ци ја дру ге, са мо у пра вљач ке Ју го сла ви је. Ве ли ке фа-
бри ке, ком плек си са ви ше хи ља да за по сле них има ли су свој лист са ре дак ци јом. Те 
но ви не (ме сеч ник или не дељ ник) слу жи ле су за ин фор ми са ње рад ни ка о по слов ној по-
ли ти ци, ре зул та ти ма, про бле ми ма , али су до но си ле и жи вот не при че и ис ти ца ле нај бо-
ље. Аутор овог тек ста је кра јем осам де се тих сво ју сред њо школ ску прак су од ра ђи вао у 
фа брич ким но ви на ма Четрнаестогоктобра и Рубина у Кру шев цу.

45) Као у пе сми РокерасМораву: „Бол бо лу је Жи ки на ко би ла кад се се ти кад је мла да би ла, 
На њи ву се ишло с ко њи лич но, ни је би ло трак то ри и слич но.“
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је њен про прат ни на слов „Наш при лог за пе сму евро ви зи је“, био 
цен зу ри сан. Да кле са ма пе сма ни је за бра ње на, али су вла сти та да 
сма тра ле да би до пу шта ње пр во бит ног на сло ва још ви ше по ја ча ло 
по ли тич ки кон текст по ру ка ко је пе сма но си. 

У то вре ме су вла сти СФРЈ из у зе тан зна чај по све ћи ва ле об-
но вље ном уче шћу зе мље на из бо ру за пе сму Евро ви зи је. Над ме-
та ња су би ла ве о ма гла му ро зна и ску па, пу но се ула га ло у пре-
зен та ци ју по бед нич ке пе сме. Ве ро ват но је би ло зна чај но да зе мља 
за јед нич ки ста не иза би ло ка квог про јек та, а по себ но да се по др жа-
ва пред ста вља ње зе мље на по љу. С дру ге стра не СФРЈ та да већ под 
еко ном ским па тро на том ММФ, све ви ше је кли зи ла ка За па ду, па је 
ру ко вод ству би ло ва жно да се пред ста ви За па ду као за јед ни ца ко ја 
у та квим под руч ји ма мо же да бу де јед на ко или чак ви ше „за пад на“. 
Ови на по ри су обез бе ди ли не ко ли ко ви со ких по зи ци ја за по пра ви-
лу за гре бач ке кан ди да те, а 1989. гру па Рива је чак и по бе ди ла.

Овом вир ту ел ном кич над ме та њу и ве штач кој про јек ци ји по-
тро шач ког гла му ро зног ра ја, Пушење је хте ло да су прот ста ви опис 
ствар но сти у зе мљи и отуд иде ја да се пе сма на зо ве Наш пред лог 
за пе сму Евро ви зи је. Ка ко тај пред лог из гле да?

Док је у пе сми о Ав ди ји по вод Пр ви мај, ов де на та пет до ла-
зи још је дан пра зник чи ји сми сао уми ре за јед но са рас па да ју ћом 
тво ре ви ном чи је се ра ђа ње сла ви – 29. но вем бар, Дан ре пу бли ке. 
На ра тор го во ри о то ме ка ко ње гов ста ри да нас до жи вља ва пра зник 
зе мље за ко ју је не ка да ра то вао. Још јед ном се као ме тод на ра ци-
је узи ма кон тра по зи ци ја из ме ђу вре ме на ства ра ња ју го сло вен ског 
дру штва кроз ра то ве и из град њу, и са да шњег до ба ка да се све рас-
па да. Го во ри се о мит ској бор би у ра ту ка да су „они по ту ра ли сво ја 
пле ћа, га зи ли хлад не ри је ке и је ли ко ру с др ве ћа.“ Да нас ме ђу тим, 
„сви ми сле да је жи вот не где дру где, не са ња се ви ше исти сан, че-
ка ју па сош да оду ван“. Ово је ве ро ват но нај бру тал ни ји та да шњи 
опис ста ња у др жа ви из ко је мно ги хо ће да по бег ну по сва ку це ну. 

Ста ри на рав но све ово го во ри за то што је по пио ма ло (ви-
ше) па је из ње га по ку ља ла по ли тич ки не ко рект на и по ти ски ва на 
пер цеп ци ја зе мље у ко јој жи ви. Ра ци о нал на су пру га, ме ђу тим упо-
зо ра ва: „Дра га не шу ти, скра ти је зик мо гу те чу ти“. Пушење ти ме 
под се ћа на мно ге пе ри о де у но ви јој ју го сло вен ској исто ри ји кад је 
због вер бал ног де лик та мо гла да се за гла ви озбиљ на ро би ја, а не-
кад су чак и гла ве ле те ле. Нај ви ше су стра да ли и нај го ре про ла зи ли 
упра во они ко ји су твр ди ли да се за та кву др жа ву ни су бо ри ли.

Ста ром је, ка же на ра тор жао што се ви ше ни клин ци не игра-
ју пар ти за на, а по себ но на гла ша ва ту учма лост ду ха и не спрем ност 
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на соп стве не жр тве ко ја сва ку за јед ни цу чи ни ма ње вред ном бор бе: 
да нас сва ко зна да је гла ва са мо јед на, да нас сва ко зна пред ки ме па-
сти на ко ље на. Упр кос ве тро ви ма ли бе ра ли за ци је та да је још увек 
би ло ви ше не го хра бро де фи ни са ти со ци ја ли стич ки са мо у прав ни 
си стем као дру штво у ко ме љу ди за рад би ло че га мо ра ју да пад ну 
на ко ље на и мо ле. Кре шен до пе сме  је сјај на но стал гич на и ту жна 
сли ка не ка да шњег пар ти за на ко ме се услед пи ћа при чи ња ва да у 
да љи ни ви ди ло гор ске ва тре сво је мла до сти и тра жи да се отво-
ре про зо ри ка ко би их бо ље ви део. У исто вре ме, у ре фре ну же на 
до ба цу је: „Је си нор ма лан дра га не, за тва рај про зо ре не ра ди гри ја-
ње“. Ова ме та фо ра о гре ја њу је сим бол број них не ста ши ца (стру је, 
ка фе, го ри ва, де тер џе на та и дру ге ро бе ши ро ке по тро шње) ко је су 
осам де се тих по ста ле део ре гу лар ног жи во та. По ет ски по сту пак је 
на ро чи то под цр тан све чар ском ат мос фе ром му зи ке у ко јој до ми ни-
ра тру ба, чи ме се по сти же да услед цр та ту жне ствар но сти, офи ци-
јел на све чар ска и пом пе зна ат мос фе ра де лу је не ствар но, би зар но 
и ли це мер но.

Пре и спи ти ва ње од но са нор ма тив не иде о ло ги је и прак се са-
мо у прав ног со ци ја ли зма на ста вља се  кроз две пе сме ко је тре ти ра-
ју про блем де ви ја ци ја у дру штву ко је за се бе твр ди да је у осно ви 
бес кон фликт ни скуп оства ре них ху ма них од но са. Со ци ја ли стич ка 
дру штва су ина че би ла крај ње пу ри тан ска у свом од но су пре ма 
сек су ал но сти и ње ном трет ма ну у јав ном про сто ру. Слич но као у 
па три јар хал ним дру штви ма, сек су ал ност је по ти ски ва на у про стор 
при ват но сти. Она је сма тра ло се пре све га не што што тре ба по сма-
тра ти у функ ци ји дру штве не ре про дук ци је. 

С дру ге стра не, сек су ал не де ви ја ци је су сма тра не оста ци ма 
по ре ме ће них дру штве них од но са на сле ђе них из прет ход ног бур-
жо а ског ре жи ма или уве зе них са тру лог за па да у па ке ту са свим 
оста лим зли ма тр жи шне по ли ти ке. Њих је тре ба ло ле чи ти и су-
зби ја ти, али сва ка ко их др жа ти ван јав не сфе ре. Не са мо да не би 
под ста кле слич не по ри ве код дру гих, већ и за то што су се та кве по-
ја ве сма тра ле за не ку вр сту дру штве не сра мо те и ге не рал ни до каз 
не у спе шно сти ра да др жа ве и вла сти.

Пушење, ме ђу тим, јед ну та кву по ја ву узи ма у раз ма тра ње у 
пе сми „Ма ни јак“. Пе сма го во ри о сек су ал ном ма ни ја ку ко ји у гим-
на зиј ском пар ку из мра ка вре ба сред њо школ ске де вој чи це. Чу ве ни 
по лу ша љи ви ре френ ка же „Беј бе, беј бе, ко те не би та ко мла ду, 
не гдје у ла ду – при сло нио!“ По ен та про бле ма ма ни ја ка са др жа на 
је у сти хо ви ма „И бри га ме шта ће по сли је да бу де, дал' ће да ме 
лин чу ју ил ће да ми су де“. Да кле нео б у зда ни сек су ал ни на гон  код 
не ких љу ди под сти че на сил ни штво у ком год си сте му да жи ве. То 
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јест ни со ци ја ли зам, по ру ка је, не мо же да ис ко ре ни тра ди ци о нал-
не про бле ме ко ји по сто је у свим дру штви ма. 

Спот у ко ме Ка рај лић глу ми по ли ти ча ра ко ји кек сом Топс 
на ма мљу је де вој чи це до дао је још јед ну кон тро верз ну ди мен зи ју. 
У ре ла тив но не у тра лан текст, учи та на је ко но та ци ја пре ма ко јој је 
у пи та њу ис по вед ни мо но лог  по ли ти ча ра ко ји се би мо же не ка-
жње но да до зво ли та кву вр сту де ви ја ци ја. Тре ба се под се ти ти да 
је то до ба ка да се у Ју го сла ви ји мла ђа ге не ра ци ја ко му ни ста об-
ра чу на ва ла са ста ри јом, из ме ђу оста лог лан си ра ју ћи афе ре о њи-
хо вом рас пу сном жи во ту и при во ђе њу мла дих де во ја ка за њи хо ве 
по тре бе.46) Пе сма и спот су та ко по ка за ли до ма ће по ли ти ча ре као 
по вла шће не сек су ал не ма ни ја ке, па је спот ста вљен у бун кер и ни-
кад ни је еми то ван. Још је дан ди рек тан по вод за бун ке ри са ње би ла 
је упо тре ба по ме ну тог брен да ко ји је про из во ди ла фир ма Агроко-
мерц ди рек то ра Фи кре та Аб ди ћа. Упра во у то до ба се Агрокомерц 
на шао у цен тру ве ли ке афе ре услед фи нан сиј ских зло у по тре ба у 
по сло ва њу.

Још јед на пе сма по ку ша ла је да до ча ра кон тро верз но по на-
ша ње оних ко ји су би ли за ду же ни да су зби ја ју и ка жња ва ју де ви-
јант но по на ша ње, а уме сто то га су га про из во ди ли. Пе сма „Мур га 
дрот“, по све ће на је још јед ној зна чај ној ин сти ту ци ји са мо у прав не 
Ју го сла ви је, ло кал ном пан ду ру, по зор ни ку ко ји се обич но по на-
шао као да је бог и ба ти на у кра ју.47) Још би зар ни је у овој при-
чи би ло је да се Мур га пред ста вља као мо дер ни зо ва ни дрот, ко ји 
пра ти гло бал не трен до ве, по пу лар ну кул ту ру и ино ви ра не тех ни ке 
мал тре ти ра ња и ма ри са ња обич не ра је. „Наш Мур га ни је оби чан 
дрот, ње го ве ме то де су суп тил ни је. Он те пр во по ну ди ци га ром па 
те он да раз би је“. Ме ђу тим он вр ло до бро зна ка ко функ ци о ни ше 
хи је рар хи ја до зво ље ног дри ла. Та кав ло кал ни Бог уме да на пра ви 
гре шку ка да пре ту че клин ца „од ових ру ко во де ћих гла ва“, па он да 
мо ра ду го да се из ви ња ва и кла ња. 

А опет и та кав ло кал ни пан дур стал но ма шта о свом ко ма ду 
сла ве, о при ли ци да ура ди не што што ће га из дво ји ти из ма се. Ка ко 
на ра тор ка же ви ше му је пре ко гла ве да мал тре ти ра, ле ги ти ми ше и 
ма ри ше увек исту ра ју. Раз ре ше ње ми сте ри је до ла зи са ре чи ма: „И 
док ов дје се дим у ба ру и кроз про зор по сма трам ње га, кон там  да 
је Фројд у пра ву и да је секс ко ри јен све га.“ Ово се та ко ђе мо гло 
про ту ма чи ти и као ме та фо ра за чи та ву струк ту ру вла сти у СФРЈ. 

46) По себ но је Дра жа Мар ко вић био на та пе ту због јаг ње ћих бри га да и при ча о на ру че ним 
де вој чи ца ма.

47) Сја јан филм ски и дра ма тур шки обрис овог ли ка по ну дио је Ра до слав Па вло вић у Малој. 
По ли цај ца Жи ку играо је Љу би ша Са мар џић.
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Че сто се ко ло кви јал но мо гло чу ти да по ли ти ча ри сво је нео ства ре-
не сек су ал не фру стра ци је раз ре ша ва ју та ко што се пра зне (ко ло-
кви јал но издркавају) на на ро ду.

Из ви то пе ре ном сек су ал но шћу се ба ви и пе сма „Ка ко је Ве-
ли ка Бри та ни ја по ста ла про бу ше ни до лар“. Но на да ле ко зре ли ји и 
ду бљи на чин пи та ње му шко-жен ских од но са раз ма тра пе сма „По-
след ња оаза“. Ово је сва ка ко јед на од нај леп ших љу бав них пе са ма 
ју го сло вен ског рок ен ро ла, при мер сна ге кар ве ров ске по е ти ке јед-
но став но сти, а опет кон ден зо ва на ис пре пле та ним ни во и ма зна че-
ња. У нај бо љој тра ди ци ји књи жев ног ре а ли зма, Пушење ов де да је 
сли ку со ци ја ли стич ке по ро ди це, ко ја је стра шно да ле ко од де кла-
ри са не уто пи је. Ми ли о ни Ју го сло ве на су по пут ју на ка ове пе сме 
не у спе шно по ку ша ва ли да сво ју ег зи стен ци ју ре а ли зу ју кроз коц-
ку, ка фа не, ал ко хо ли зам, док су сво јим дер том оста так по ро ди це 
осу ђи ва ли на ро бо ва ње и ду бо ку не сре ћу. У рет ким тре ну ци ма лу-
цид но сти је дан та кав (ан ти)ју нак обра ћа се сво јој же ни Фи кре ти и 
мо ли је да га оста ви, да се из ву че из па кла и поч не свој нор ма лан 
жи вот. У ан то ло гиј ским, јед но став ним а ме та фи зич ки сна жним 
сти хо ви ма ка же се „Фи кре та, из ме ђу ме не и дна још са мо ти сто-
јиш Фи кре та. Мо жда би тре ба ло да се скло ниш оту да, да поч неш 
из по чет ка. Да не пе реш ви ше ту ђа сту би шта због мо јих лу та ња, 
ка фа на и том бо ла. Ти знаш да ла жем, да се про ме нит не ћу ни ка-
да...“

По ми ња ње том бо ле асо ци ра на јед ну сјај ну исто и ме ну дра-
му Дра го сла ва Ла зи ћа из 1985. го ди не. У њој се упра во опи су је жи-
вот дво је су пру жни ка у ве о ма слич ној си ту а ци ји као што су ју на ци 
пе сме „По след ња оаза“. Муж ко ји ра ди у фа бри ци, као и нај ве ћи 
део ње го вих ко ле га, ни ско ква ли фи ко ва них рад ни ка, не мо же да се 
из ба ви од коц кар ског по ро ка. У пи та њу је том бо ла ко ја се ор га ни-
зу је у ло кал ној ка фа ни. На кон што до би је пла ту, по ло ви ну нов ца 
спи ска на том бо лу да би оста так од нео ку ћи. У окр ша ју же на га 
ку не за по ма жу ћи што упро па шћа ва по ро ди цу и пи та јел' се то она 
уда ла за по ла чо ве ка ка да ку ћи сти же са мо по ла пла те. 

До ча ра ва ју ћи ат мос фе ру јед не та кве ве зе, Пушење на ста вља 
бол ну ис по вест ју на ка: „Не ка да дав но си во ље ла чо вје ка, тај чо век 
то већ ду го ни сам ја. Већ ду го у ло шој фор ми сам, уза луд ме ус пра-
вљаш.“ У ре фре ну се та ко ђе по ми ње ова ко ло кви јал на фор му ла ци-
ја пре у зе та из фуд бал ског жар го на: „У ло шој фор ми сам и за то не 
же лим да бу деш ту крај ме не, про ше тај“.

Обрт до но си тре ћа стро фа ко ја пе сми да је ду бо ку уни вер-
зал ну ди мен зи ју ве чи те не у хва тљи ве ди ја лек ти ке му шко-жен ских 
од но са. У стро фи због ко је твр дим да је ово јед на од на ших нај леп-
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ших љу бав них пе са ма, аутор пра ви сна жан из лет у исто ри ју књи-
жев но сти и са вре ме ну по пу лар ну кул ту ру ода ју ћи вр хун ску по част 
же на ма на овим про сто ри ма, не ка да не у ни шти вим бор ци ма за дом 
и по ро ди цу. На ње го ве на го во ре да га оста ви Фи кре та без ре чи од-
го ва ра по сто ја но шћу и чу де сним ге стом: „Фи кре та ми тре шње из-
нје ла, а ја се сје тих не ког фил ма о пти ца ма: Ка да је пти ци у ло шој 
фор ми друг та да ни она не ле ти на југ“. 

Ов де се ре фе ри ра на по тре сну и ве ли чан стве ну при чу из та-
да по пу лар ног ду го ме тра жног до ку мен тар ног фил ма Пе тра Ла ло-
ви ћа, Последњаоаза (по ко ме пе сма и но си на зив). У пи та њу је 
при ча о па ру пти ца се ли ца ко ји ма се пред се лид бу де ша ва ма лер: 
јед на од њих ло ми кри ло и не мо же да ле ти. Она дру га ко ја  је  здра-
ва и ко ја мо же да се спа си, оста је уз свог парт не ра да би са њи ме и 
уги ну ла од зи ме. По ру ка пе сме је да се же на бо ри за свог чо ве ка у 
ка квом год да је он ста њу јер се ти ме бо ри за сво ју по ро ди цу, част 
и љу бав. На рав но, нај леп ши спо ме ник та квим же на ма оста вио је 
Ла за Ла за ре вић у при чи Првипутсоцемнајутрење, ауто ри ма по-
зна тој из школ ских чи тан ки.

Ова пе сма до но си но ви слој ал бу ма ко ји осим кри ти ке со ци-
ја ли стич ке прак се по ку ша ва да с оне стра не ак ту ел них од но са про-
на ђе уни вер зал не мо ти ве и вред но сти48) ко је би тре ба ло бра ни ти 
без об зи ра на по ли тич ке и еко ном ске окол но сти. Ту спа да и пе сма 
„До бри ја ра ни“, ко ја пред ста вља на чин  на ко ји је Пушење ви де ло 
пе сму Битсла “Цан’т буy ме ло ве”. Пе сма се од ви ја у фор ми ди-
ја ло га из ме ђу пред став ни ка еста бли шмен та ко ји об ја шња ва да се 
па ра ма све мо же ку пи ти, по ли ти ча ри, но ви на ри, су ди је, и обич ног 
чо ве ка, ко ји бра ни људ скост не сво дљи ву на но вац. Ре френ опо ми-
ње да до бре ја ра не па ра ку пит не мо же. 

У пи та њу је ре флек си ја на та да већ уве ли ко раз ви је ни мер-
кан тил ни си стем вред но сти у од у ми ру ћој Ју го сла ви ји ко ји је ис под 
вир ту ел ног за кли ња ња у уни вер зал не вред но сти и со ли дар ност за-
пра во већ увео ва лут ну кван ти фи ка ци ју свих од но са и ме ри ла. У 
овој пе сми је и је дан од по ет ских вр ху на ца ал бу ма, сти хо ви: „А 
кад хлад ни ве тар до ђе, у тво је кра је ве и кад ти ср це ста ро ис пу не 
ле де ни це, пи та ћеш се за што фи гу ре ша хов ске с оне дру ге стра не 

48) Ка рај лић је у ин тер вјуу по себ но ин си сти рао да се на гла си ова ди мен зи ја њи хо вог та-
да шњег де ло ва ња. Сми сао све му да ва ла је јед на вр ста уто пи је без ко је је сва ко пра-
во умет нич ко ства ра ла штво не мо гу ће. Иако ни су зна ли пре ци зно ка ко из гле да си стем 
вред но сти или дру штве но уре ђе ње за ко је се за ла жу, чи тав рад не би имао то ли ко од зи ва 
и успе ха да се свео са мо на спр да ње са ли це мер ним дру штвом. Ва жна је би ла ве ра у 
не ку не у хва тљи ву уто пи ју, ма кар она би ла ве за на са мо за сфе ру умет но сти.
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ни ко не ми че...“ За овим сле ди по на вља ње ре фре на и но стал гич ни 
крат ки али ефект ни со ло на кла ви ру.49)

*

Ка да се 1984. по ја ви ла фа мо зна Шу ва ро ва Бјелакњига, по-
пис оно га што је уну тра на ве де но као ин кри ми ни шу ће де ло ва ње 
про тив со ци ја ли зма и са мо у пра вља ња, од лич но је по ка зи вао ду бо-
ку кри зу у ко јој се на ла зи чи тав ју го сло вен ски си стем у свим ње го-
вим аспек ти ма. Вла сти су не спо соб не или не вољ не да се са кри зом 
из бо ре на ср ну ле на по сле ди це, од но сно на де скрип ци ју кри зе ко ја 
је до ла зи ла из ал тер на тив них ин те лек ту ал них кру го ва. Ре а гу ју ћи 
на ту за ме ну те за Игор Ман дић је ре као: „Жи ви мо, с јед не стра не у 
пор но граф ском дру штву, у дру штву у ко јем је 'mo ral in sa nity’ пре-
шао већ све гра ни це, та ко да на те ле ви зиј ским екра ни ма мо же мо 
гле да ти го ле си се, стра жњи це па и пим пе ке. Жи ви мо да кле у мо-
рал ној рас ка ла шно сти, про тив ко је не мам ни шта, али с дру ге стра-
не у иде о ло шкој сте зи. Пре ма то ме, овај си стем, ко ји с јед не стра не 
до зво ља ва пор но гра фи ју на на чин за пад них дру шта ва, али с дру ге 
су спре же ми шље ње на на чин ис точ них дру шта ва, мо же се на зва ти 
пор но-би ро крат ским“50) 

Три го ди не ка сни је ка да се Поздрав по ја вио, раз два ја ње из-
ме ђу ове две сфе ре би ло је још ра ди кал ни је и још уоч љи ви је. Ал-
бум је бо ље не го би ло ко ји про из вод ма сов не кул ту ре, сти жу ћи до 
ми ли о на кон зу ме на та пре ко ра ди ја, те ле ви зи је, гра мо фо на и ка се-
то фо на цр тао ка ко се рас про сти ре мо рал на де гра да ци ја, док с дру-
ге стра не вла сти не чи не ни шта да тај рас па да ју ћи брод сре де и 
пре у сме ре у не ку си гур ну лу ку. Овај ал бум Забрањеногпушења је 
ја сно по ру чио: ево ка кву сте зе мљу ов де на пра ви ли, ево шта о њој 
ми сле они ко ји су за њу ра то ва ли од но сно кр ва во је гра ди ли по сле 
ра та, ево шта о њој ми сле мла ди, они ко ји ма је на вод но оста вља-
те, ево ко су да на шњи ју на ци и мо де ли иден ти фи ка ци је, ево ка кви 
су љу ди ко ји вр ше власт на свим ни во и ма, ево ка ко нам из гле да ју 
по ро ди це и дру ге дру штве не ин сти ту ци је итд. Украт ко, овај ал бум 
је ре као: ово се све рас па да и ако не што не ура ди те све ће да оде у 
ма те ри ну. Исту ствар су још екс пли цит ни је над ре а ли сти по ка за ли 

49) Због при ро де члан ка ов де се ба ви мо са мо тек сту ал ним сло јем ал бу ма. Тре ба ма кар по-
ме ну ти да је у пи та њу ин стру мен тал но и про дук циј ски њи хов нај бо љи ал бум. (про дук-
ци ју је из ме ђу оста лог ра дио та да шњи про ду цент гру пе Кјур). Сви ра ње је да ле ко пре ци-
зни је не го на ра ни јим ал бу ми ма, аран жма ни ве о ма бо га ти. Укљу че ни су и фла у та, пу но 
сак со фо на, бо га та ор ке стра ци ја у „Ме те о ру“, кла ви ја ту ре не ма ју ви ше ону но во та ла сну 
на ив ност већ да ју бо га те и сна жне звуч не пеј са же итд. 

50) Игор Ман дић, ци ти ра но пре ма Ча ле Фелд ман и При ца (2006), стр. 60.
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у по след ња два се ри ја ла Топлисте ко ји се че сто на во де као про-
роч ки.51) Епи лог зна мо

Ана ли за Поздрава тре ба ло би да ви ше усме ри па жњу ис тра-
жи ва ча на про блем си сте ма вред но сти и по гле да на свет као по себ-
ног аспек та ју го сло вен ске кри зо ло ги је. Још увек не до ста је јед на 
вред но сна хро но ло ги ја дру ге Ју го сла ви је ко ја би по ка за ла ка ко се 
тран сфор ми сао вред но сни си стем и ка ко је он из гле дао за раз ли чи-
те ге не ра ци је Ју го сло ве на, ка ко је он из гле дао у раз ли чи тим кла-
са ма, ко ли ко су по је ди ни мо де ли за и ста пе не три ра ли у ср ца и ду-
ше по је ди на ца, а ко ли ко су оста ја ли на по вр ши ни, за тим  ка ко је 
функ ци о ни са ла сим бо лич ка раз ме на са за па дом ко ја се од ви ја ла 
на чи та вом ни зу фрон то ва, од ели те до га стар бај тер ске и ру рал не 
струк ту ре итд.

По себ но пи та ње је на рав но у ком прав цу је Ју го сла ви ја мо гла 
да се усме ра ва у дру гој по ло ви ни осам де се тих. Стра хо ви то гре ше 
они ко ји ми сле да је из град ња ли бе рал но-де мо крат ског дру штва у 
СФРЈ би ла мо гу ћа. Ли бе рал на де мо кра ти ја прет по ста вља по сто ја-
ње др жа ве са је дин стве ним тр жи штем, ефи ка сним ин сти ту ци ја ма, 
су ве ре ном вла шћу и оба ве штај ном слу жбом. Ју го сла ви ја све то ни-
је има ла јер је де фак то, план ски би ла рас ту ре на у пе ри о ду 1962-
1974. Она је или мо гла да се по но во ре кон сти ту и ше у том прав цу, 
што ни је мо гло да се де си ли бе рал но-де мо крат ским пу тем, бу ду ћи 
да мно ге ре пу бли ке и по кра ји не ни су хте ле да се од ри чу до стиг ну-
тог сте пе на др жав но сти, или је мо ра ла да се рас пад не. Пре суд на је 
би ла уло га За па да да се де си ово дру го и то упра во на на чин ко ји је 
про пи са ла Ба дин те ро ва ко ми си ја.

Ко нач но, два де сет и три го ди не по сле об ја вљи ва ња, Поздрав 
има не ку са свим дру гу пер спек ти ву. Не ста нак кон тек ста у ко ме је 
на стао од нео је ову вр сту по ли тич ке ди мен зи је у про шлост. Пло-
ча спа да у кључ не тач ке ју-ми то ло ги је,52) а за мно ге ге не ра ци је 
она пред ста вља не из бри си ву звуч ну сли ку мла до сти, но стал ги је 
и сен ти мен та ли зма. Ве ћи на пе са ма и да нас зву чи све же, ду хо ви-
то и за ни мљи во. Уоста лом Баладаопишоњиижуги, Хаџијаили
бос и ДанРепублике и да нас се че сто мо гу чу ти на ра дио та ла си ма 
ши ром екс ју го сло вен ских про сто ра, у ди ско те ка ма и на при ват ним 
жур ка ма.53) А Фикрета(Последњаоаза) спа да ме ђу оне би се ре ко-

51) То су по зна ти ске че ви о по де ље ном Са ра је ву у ко ме сва ка ули ца и спрат по ста ју по себ на 
ре пу бли ка, као и о гра ђан ском ра ту ко ји се во ди уну тар јед не по ро ди це; та ко ђе и скеч 
бит ке из ме ђу ђу бре та ра за пад ног и ис точ ног Са ра је ва. 

52) Са ма по се би она је и бо га ти тре зор зна чај них мо ме на та из исто ри је СФРЈ ко ји се уз гред 
по ми њу. Нпр. под се ћа ње на зе мљо трес у Ба ња Лу ци у пе сми «Ка ко  је Ве ли ка Бри та ни ја 
по ста ла про бу ше ни до лар».

53)  Та ко ђе и на кон цер ти ма за гре бач ке сек ци је гру пе ко ју во ди Се јо Сек сон.
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је тек упу ће ни от кри ва ју до ла зе ћим ге не ра ци ја ма. Ма ло ли је за 
је дан ал бум?
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THELASTREGARDSFROMSAFARILAND

Summary
In this ar tic le aut hor ap pro ac hes to the pro blem of Yugo sla via’s 

dis so lu tion star ting from the aspect of crash of the system of va lu es and 
ide o logy that used to pro vi de le gi ti macy for the sta te. Met hod that he 
uses is de ta i led analysis of the third al bum of Sa ra je vo band Za bra nje-
no Pu še nje, na med Re gards from Sa fa ri land. Ba sic the sis cla ims that 
this al bum, by dis playing crash of the system of va lu es, an no un ces and 
pre dicts the bre a king up of the co un try. Aut hor al so pre sents an analysis 
of neo pri mi ti ves mo ve ment of which Za bra nje no pu še nje used to be the 
part, and sets this com plex phe no me non wit hin the con text of po li ti cal 
and eco no mic cri sis of the 1980s.
Key words: neo pri mi ti ves, Yugo sla via, Za bra nje no Pu še nje, system of va lu es.
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