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да је ве ћи број. Оту да су пред на ма оно мад (упо)тре бље не, а са да – не
про це њи ве вред но сти... 

Овај кор пус ва ља по ка зи ва ти сту ден ти ма као очи гле дан при мер 
об ра чу на гло бал них си сте ма вред но сти, мо дел ре чи те сме не све про жи
ма ју ћих кул тур них па ра диг ми, све до ни воа ано ним ног кул тур ног ге ста, 
ви со ке са же то сти и ин фор ма тив не но си во сти. И док о ци ви ли за ци ја ма 
нај ви ше са зна је мо из сеп тич ких ја ма (шта се је ло, шта се обла чи ло, тро
ши ло, ба ца ло), нај ве ро до стој ни је по дат ке о кул ту ри јед ног до ба кан да 
кри ју пи са ни екс це си и не по доп шти не... 

На пи та ње на шта их под се ћа бо ја из вор не ки но ва ри, ко ја се уку сно 
ри му је са по ли граф ским ре ше њи ма у књи зи (по тај но сам оче ки ва ла 
асо ци ја ци ју на за пе че ну ху сит ску крв), од сво јих сту де на та сам до би ла 
пост мо дер ни стич ки од го вор: „На за пе че ни ке чап”. Мо ра да су би ли 
мно го глад ни.

O tem po ra! О mo res!

Дра ги ња РА МА ДАН СКИ

РО КЕ РИ СВИХ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА...

Ми лан Ђор ђе вић, Ро кен рол у оп шти ни Ср бо бран 1962–1976, Про ме теј, 
Но ви Сад 2016

Ре зул та ти про у ча ва ња ро кен ро ла у оп шти ни Ср бо бран тре ба ло је 
да бу ду ин те грал ни део дру гог то ма срп скома ђар ског го ди шњег збор
ни ка ра до ва из за ви чај не исто ри је Ср бо бран-Szenttamás: из на ше за јед-
нич ке про шло сти (уред. др Хар ги та Фу то Хор ват и Ми лан Ђор ђе вић). 
Прем да је реч о не сва ки да шњој пу бли ка ци ји и ду го роч но осми шље ном 
гра ђан ском ин тер кул ту рал ном про јек ту, из о ста ла је ин сти ту ци о нал на 
по др шка и фи нан сиј ска по моћ од стра не чел них љу ди ло кал не са мо у пра
ве. А ни је ни чу до. Књи га пот ко па ва са ме те ме ље ин ду стри је за ба ве, 
кон јунк тур не мул ти кул ту рал но сти и по пу лар не умет но сти као јеф ти не 
до пу не ра зо ре ног све та. Прем да очи глед но склон фе но ме ну рок му зи ке 
и по пу лар не кул ту ре, ау тор је да ле ко од фа во ри зо ва ња кли ше и зо ва не 
про дук ци је. Ми лан Ђор ђе вић се по слу жио лу кав ством, јед ну уни вер
зал ну те му за о гр нуо је ве лом по пу лар не кул ту ре у ва ри јан ти ло кал не 
исто ри је, чи ме је ис тра жи вач ки улог ви ше стру ко уве ћао, а ис тра жи ва
ње до те ме ре уни вер за ли зо вао да се књи га чи та са истим жа ром као да 
су у пи та њу ико не рок кул ту ре, а не „во кал ноин стру мен тал ни са ста ви” 
по зна ти са мо у ло кал ној сре ди ни. 

Во ђен иде јом пр о бле ма ти зо ва ња при хва ће ног кон цеп та мул ти кул
ту рал но сти, Ми лан Ђор ђе вић је про јек ту при сту пио енер гич но и из ни
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јан си ра но. Уо чив ши да је иде ја мул ти кул ту рал но сти по себ но иза зов на 
у ме сту су ко ба из ме ђу тзв. „де мо крат ских” и „не де мо крат ских” на ро да, 
ка ко је то ви део Фри дрих Ен гелс у но тор ном спи су „Де мо крат ски пан
сла ви зам”, где је оне дру ге на ро де от пи сао као „кну ту у ру ка ма ру ског 
ца ра” – што на рав но ни је би ло не тач но, али је та чи ње нич на тач ност 
омо гу ћи ла да се са по зи ци је фор му ли са ња јед не све о бу хват ни је те о ри је 
уву че и оп шти ја лаж, а то је уве ре ње о по сто ја њу ду бо ко „не ре во лу ци
о нар них на ро да”, што ка сни је Маркс по ку ша ва да ре ви ди ра, на гла сив ши 
у јед ном тек сту да је „ин стинкт за сло бо ду” јед на ко рас по де љен – от при
ли ке исто она ко као и здрав ра зум у про све ти тељ ској ва ри јан ти. Има
ју ћи све то на уму, као и чи ње ни цу да иде ја мул ти кул ту рал но сти по
ста је ме сто по сма тра ња за шти ће них вр ста, од но сно до пу на ли бе рал ног 
ста но ви шта, ко је ин си сти ра на „по твр ђи ва њу” по себ но сти су бјек ти ви
те та, уз услов од су ства би ло ка квих про ме на, фе но мен мул ти кул ту рал
но сти Ђор ђе вић са гле да ва и про це њу је сход но до ме ти ма раз ли чи тих 
дру штве них и еман ци па циј ских прак си. За то пред мет за ви чај не исто ри је 
по ста је не што да ле ко оп шти је и зна чај ни је од прак ти ко ва ња иден ти тет
ског ша ре ни ла и ре кре а ци је за ви чај ног се ћа ња, а пра ће ње „во кал ноин
стру мен тал них са ста ва”, ме диј ске пре зен та ци је и по ја ве рок кул ту ре 
до ве шће до но вих, за ни мљи вих стра ни ца у исто ри ји Ср бо бра на. 

Сло же ност фе но ме на ро кен ро ла огле да се кроз пи та ња да ли он 
при па да ви шој или ни жој кул ту ри, да ли је рок му зи ка умет ност или 
ни је, уко ли ко је сте, да ли за њу ва же иста пра ви ла као и за ета бли ра не 
жан ро ве, да ли је за рок ва жни ји текст или ри там, ри там ко ји по кре ће и 
текст ко ји са др жи из ве сну кри тич ку но ту, да ли је та кри тич ност са мо 
ма ска за пот пу ну ин кор по ри ра ност за ба ве у по сто је ћи свет. Та пи та ња 
ау тор по ста вља по сред но, сле де ћи пре ци зно од ре ђен план ис пи ти ва ња 
ро кен ро ла као со ци јал ног фе но ме на. Ау тор из но си ар гу мен то ван суд о 
по ло жа ју рок му зи ке у ста љи ни зму, од но сно ре ал ном со ци ја ли зму, као 
и о по ло жа ју рок му зи ке у СФРЈ, ана ли зи ра ју ћи до ку мен те иде о ло шких 
ин стан ци (ко ми си ја и ин сти ту та), у ко ји ма се твр ди да рок му зи ка „ни
је у не скла ду” са со ци ја ли стич ким по гле дом на свет, про кла мо ва ним 
иде а лом брат ства и је дин ства, док је у зе мља ма тзв. „ре ал ног со ци ја ли
зма” рок му зи ка тре ти ра на као че до ка пи та ли стич ке ин ду стри је за ба ве 
ко је ма ни пу ли ше же ља ма и по тре ба ма, оспо со бља ва ју ћи по је дин ца за 
пот чи ња ва ју ће де ло ва ње. Ђор ђе вић на гла ша ва да су од ве ли ке ко ри сти 
за по пу ла ри за ци ју рок му зи ке би ли и ло кал ни ру ко во ди о ци Са ве за со
ци ја ли стич ке омла ди не, ина че љу би те љи за пад не кул ту ре, ко ји су уз 
ма њу или ве ћу по др шку оп штин ских вла сти ин сти ту ци о нал но спро во
ди ли ци ље ве др жав не кул тур не по ли ти ке и на тај на чин кон тро ли са ли 
и при до би ја ли омла ди ну. Рок му зи ка је бук ну ла у гра ди ћу ко ји је био 
су о чен са ви тал ним ко му нал ним про бле ми ма, упа дљи вом еко ном ском 
не раз ви је но шћу и трај ном еми гра ци јом де а гра ри зо ва ног, не за по сле ног 
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ста нов ни штва. Не ке од ак ти ви ра них ме ра да ле су ре зул та те, но во о сно
ва на ин ду стриј ска и за нат скопро из вод на пред у зе ћа су се раз ви ја ла, 
сма њен је број не за по сле них жи те ља и за у ста вље но је исе ља ва ње, а рок 
му зи ка по ста ла је јед но од ви дих обе леж ја мо дер ни за ци је Ср бо бра на. 
У нај ве ћој ме ри све стан апо ре тич ног ка рак те ра мо дер не кул ту ре и ро кен
ро ла као ње ног нај по пу лар ни јег де ла, по ја ву ро кен ро ла Ми лан Ђор ђе вић 
са гле да ва као по сле ди цу рас ко ла мо дер ног све та, или кон крет ни је – рас
це пље но сти со ци ја ли стич ког дру штва. 

Ми лан Ђор ђе вић је ком плек сни ис тра жи вач ки про је кат из нео сам 
на сво јим пле ћи ма. Си ту и рав ши на ста нак фе но ме на рок му зи ке у пе де
се те го ди не про шлог ве ка, а ис так нув ши да сна га овог иза зов ног фе но
ме на ле жи у је дин ству му зи ке и те ле сног по кре та, ау тор упу ћу је на 
от кри ћа грч ких фи ло зо фа да „му зи ка де лу је ди рект но на крв”, као што 
су са вре ме ни не у ро фи зи о ло зи то деј ство об ја сни ли по сред ством функ
ци о нал ног од но са хи по фи зе и хи по та ла му са. За то је де ло ва ње рок му зи ке 
увек сна жно, би ло ка да је у пи та њу њен со ци јал носуб вер зив ни и ху
ма ни стич ки по тен ци јал, би ло ка да она по ста је део ета бли ра не ин ду
стри је за ба ве. То ме тре ба при до да ти и офи ци јел но по зи ти ван став вр ха 
СКЈ о ро кен ро лу да „во кал ноин стру мен тал ни са ста ви” не пред ста вља
ју опа сност за еста бли шмент, јер из ме ђу не сум њи ве мла да лач ке ве ре у 
вла да ју ће со ци ја ли стич ке иде а ле и љу ба ви пре ма за пад ној му зи ци, мо ди, 
пле су и на чи ну за ба ве не ма про тив реч но сти. Ђор ђе вић зре ло и ана ли
тич ки пре ци зно ди јаг но сти ку је глав не ка рак те ри сти ке овог пла не тар ног 
фе но ме на. Глав ни не до ста так књи ге на ла зи се у не до вољ ној екс пло а та
ци ји те мељ них про бле ма есте ти ке рок му зи ке, у кон тек сту њи хо ве по
ве за но сти са со ци јал ном те ма ти ком (ко ја је из вр сно те ма ти зо ва на). Али 
то је за да так за не ко дру го ис тра жи ва ње. 

Нај ви шу по част про та го ни сти ма ср бо бран ске ро кен рол сце не Ми лан 
Ђор ђе вић је одао кри тич ким и ре ал ним су до ви ма о до ме ти ма њи хо вог 
умет нич ког ства ра ла штва, као и објек тив ним вред но ва њем кул тур не 
уло ге ко ја им је при па ла. Њи хов до при нос, и по ред свих огра ни че ња (не
до ста так ши ре и ви ше ин сти ту ци о нал не пот по ре, огра ни че ност и не до
ступ ност из во ра фи нан си ра ња и на чи на знат ни јег сти ца ња за ра де), ни је 
био ма ли, а Ср бо бран је, сход но зах те ви ма вре ме на, био упи сан на ма пу 
свет ске по пу лар не кул ту ре. По сма тра ње фе но ме на ро кен ро ла кроз при зму 
со ци јал ног фе но ме на ни је јед но ди мен зи о нал но. Сход но фи ло зо фо ском 
обра зо ва њу, а још ва жни је – фи ло зоф ском нер ву, Ми лан Ђор ђе вић је со
ци јал ном по љу ро кен ро ла при сту пио про ми шље но и из ни јан си ра но. Прем
да су у епи цен тру фе но ме на бун тов ни омла дин ци, али и омла дин ски функ
ци о не ри скло ни ком про ми су, Ђор ђе вић је уве рен у ва жност од је ка ко ји 
је рок оста вио у ср ци ма љу ди, про ме нив ши, у уоч љи вој ме ри, овај свет. 

Ср ђан ДАМ ЊА НО ВИЋ




