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РО КЕН РОЛ И ЗА ПАД У ФА У СТОВ СКОМ КРУ ГУ

Алек сан дар Га јић, Звук и за јед ни ца – Рок му зи ка и суд би на За па да, Ca te na 
mun di, Бе о град 2017

Хро ни чан не до ста так аде кват не на уч не ли те ра ту ре на срп ском 
је зи ку о по пу лар ној кул ту ри и, у ње ним окви ри ма, о по кре ту ро кен ро ла, 
као фе но ме ну ко ји се у знат ној ме ри од ра зио на кул тур ноумет нич ка, 
па и дру штве но по ли тич ка зби ва ња у све ту то ком дру ге по ло ви не 20. 
ве ка, умно го ме оте жа ва ис тра жи вач ки при ступ за ин те ре со ва ног де ла 
на уч не за јед ни це за та кве – по мно ги ма по гре шно про ту ма че не као мар
ги нал не – по ја ве у са вре ме ној кул ту ро ло ги ји, со ци о ло ги ји и му зи ко ло ги
ји, те на у ка ма о књи жев но сти и са вре ме ним ме диј ским то ко ви ма. Сто га 
се сва ки но ви по ду хват на по љу из у ча ва ња рок кул ту ре пу тем би ло 
ко је од по бро ја них ди сци пли на при хва та са по себ ном па жњом и с пра
вом још увек ети ке ти ра као – пи о нир ски. 

На сли чан на чин мо же би ти ока рак те ри са на и књи га Алек сан дра 
Га ји ћа Звук и за јед ни ца, са под на сло вом ко ји ука зу је на ду бо ко про жи
ма ње по зне фа зе раз во ја за пад не ци ви ли за ци је и јед ног од ње них кључ них 
обе леж ја, па и мо гућ ног сред ства суп тил ног ши ре ња ње ног по ли тич ког 
и еко ном ског ути ца ја на чи та ву пла не ту. По след њи на слов у би бли о гра
фи ји овог на уч ног са рад ни ка Ин сти ту та за евр оп ске сту ди је, прав ни ка 
са бо га тим ис ку ством у рок кул ту ри, ло ги чан је ис ко рак на кон ни за ње
го вих сту ди ја ко је кри ти ку ју са вре ме ни свет ски по ре дак и ли бе рал ни 
ка пи та ли зам, осла ња ју ћи се при том и на на сле ђе по пу лар не умет но сти, 
као што су Ко р по ра тив на но стал ги ја (2011), Ду хов не осно ве свет ске 
кри зе (2011), Иде ја свет ске др жа ве (2012), Хе ро ји и ан ти хе ро ји у по пу
ла р ној кул ту ри (2015) и Но ви фе у да ли зам – Гло бал не тран сфор ма ци је 
у 21. ве ку (2016). 

У сре ди шту па жње Га ји ће вог по гле да на ме ђу соб ну по ве за ност 
по сту ла та за пад не ци ви ли за ци је и рок му зи ке је фа у стов ски по рив, као 
основ на па ра диг ма стре ло ви тог на прет ка ка пу ном оства ре њу дру штве
ног успе ха уз по моћ оно стра них си ла и тзв. уго во ра са не ча сти вим, чи ји 
пот пи сник вре ме ном за до би ја све при ви ле ги је вр хун ског до ме та у обла
сти ко јом се ба ви по це ну гу бит ка ду ше у тре нут ку на пла те ду го ва ња, 
на шта се бес по го вор но оба ве зао скло пље ним пак том. Бо га та ис ку ства 
ли те рар них при ме ра ове вр сте (ан ти)хе ро ја, са бра них, из ме ђу оста лих, 
и у де ли ма Ге теа, Ма на, Бај ро на, Бо дле ра или Ту р ге ње ва, сво ју па ра ле лу 
про на ла зе и у ства ра ла штву зна ме ни тих ком по зи то ра кла сич не му зи ке, 
по пут Бе то ве на, Шу бер та, Ваг не ра, Шу ма на, Ли ста или Ма ле ра, док 
ау тор ове сту ди је иде а лан при мер фа у стов ског опре де ље ња ви ди у из
не на да сте че ној ви р ту о зно сти ита ли јан ског ви о ли ни сте и ком по зи то ра 
Ђу зе пеа Тар ти ни ја, чи ја је, на вод но од са ња на, сло же на па р ти ту ра Ђа во ље 
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со на те ука зи ва ла на не мо гућ ност ин тер пре та ци је без по мо ћи не људ ског 
је да на е стог пр ста.1 Есен ци јал ни фа у стов ски при мер у рок му зи ци Га јић 
про на ла зи на са мом ње ном из во ри шту, у дел ти Ми си си пи ја, на ми то
ло шки пу стом рас кр шћу пу те ва број 8 и 61, где је до та да сла бо по знат 
и це њен там но пу ти блуз пе вач и ги та ри ста Ро берт Џон сон про дао ду шу 
ђа во лу, да би осва нуо као но во о ства ре ни хе рој жан ра, на чи јим пле ћи ма 
по чи ва чи та ва да ља ге не за рок му зи ке. Број на ми сти фи ко ва на све до чан
ства о су сре ту са оно стра ним ви дљи ва су у Џон со но вој по е зи ји („Me and 
the De vil Blu es”, „Cros sroad Blu es”...), док као крун ски до каз скло пље ног 
и оства ре ног уго во ра, уз не сум њи ву сла ву и ути цај ко ји се жу до да на
шњих да на, фи гу ри ра ње го ва на сил на смрт то ком јед не од број них пре
љуб нич ких аван ту ра. 

Фа у стов ски круг, за по чет Џон со но вим при ме ром, за тво рен је слич
ном тра ге ди јом, са мо у би ством Кур та Ко беј на на кон гло бал ног успе ха 
ње го вог са ста ва Нир ва на, ко ји се у по пу лар ној кул ту ри сма тра по след
њим бит ним при ме ром истин ског бун тов ни штва про тив дру штве них и 
свих дру гих кон вен ци ја. Од јек суд бо но сног мет ка ње го ве сач ма ри це 
за глу шио је, и го то во пот пу но оту пео, сна гу и ути цај рок кул ту ре у на
ред ном пе ри о ду, све до да нас, ка да се, још са мо као мит, ука зу је на из ван
ре дан зна чај при пад ни ка клу ба 27, са не ки ма од нај у ти цај ни јих ства ра
ла ца рок епо хе тра гич но пре ми ну лих у 27. го ди ни жи во та, ме ђу ко ји ма 
су, по ред на ве де не дво ји це, и Џи ми Хен дрикс, Џим Мо ри сон, Бра јан 
Џо унс, Џе нис Џо плин и Еј ми Вај нха ус. 

Па ра диг му фа у стов ског опре де ље ња, обо га ће ну фи ло зоф ским, 
исто риј ским, књи жев ним и те о ло шким ис ку стви ма раз ли чи тих ау то ра, 
Га јић ар гу мен то ва но раз ви ја ка иде ји о ње ној ду бо кој по ве за но сти са 
на стан ком и раз во јем мо дер не ци ви ли за ци је, чи ји је глав ни ју нак за пад
ни аван ту ри ста у по тра зи за нео гра ни че ном мо ћи ко јом ће нај пре про
дре ти у свет, а за тим њи ме и овла да ти. На тим те ме љи ма, на во ди се у 
овој сту ди ји, во ђе ни су кр ста шки ра то ви, тра га ло се за но вим кон ти нен
ти ма, из гра ђе на је Аме ри ка, ро ђен ка пи та ли зам и угро же не дру ге, не за
пад не ци ви ли за ци је, док се фа у стов ски, пост хри шћан ски чо век по ла ко 
уда ља вао од хри шћан ства, тра же ћи дру га, не хри шћан ска ре ше ња – ма
ни пу ла ци је и ла жи про тив свих ко ји мо гу да угро зе ње го ве те жње ка 
сла ви и мо ћи, оста ју ћи при том тра гич но уса мљен, по пут не ких од тип
ских књи жев них ју на ка за пад не кул ту ре, Сиг фри да, Три ста на, Пар си
фа ла, Ха мле та или са мог Фа у ста.

Све стан да је ро кен рол у са вре ме ним раз ма тра њи ма ви ше тре ти ран 
као со ци јал ни и кул тур ни а ма ње као му зич ки фе но мен, ау тор у на ред ним 

1 Не за о би ла зна је па ра ле ла Та р ти ни је ве спо соб но сти са ве шти ном ју на
ка „Зе ле не књи ге” Па ви ће вог Ха зар ског реч ни ка, Ја бир Ибн Ак ша ни ја, чи је су 
ком по зи ци је ја сно ука зи ва ле де је при њи хо вом ства ра њу ко ри стио ви ше од 
де сет пр сти ју.
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по гла вљи ма из ба лан си ра но ко ри сти оба ме то до ло шка при сту па на сто
ја њу да про дре у су шти ну по ја ве, при да ју ћи по пу лар ној му зи ци бит ну 
уло гу у сва ко днев ном жи во ту, до во де ћи је до ста ту са огле да ла са вре ме
не дру штве не кли ме и ње них ме та мор фо за. Ма да не ги ра спо соб ност 
рок му зи ке да ме ња свет, што је би ло јед но од еле мен тар них ве ро ва ња 
хи пи при пад ни ка кон тра кул ту ре ше зде се тих го ди на, он јој не од ри че 
спо соб ност ко мен та тор ског бе ле же ња ду ха вре ме на у ко ме на ста је, као 
ни уло гу са мо и ден ти фи ка ци је раз ли чи тих со ци јал них гру па ко је је ин
тер пре ти ра ју на се би свој стве не ин ди ви ду ал не на чи не. Не за о би ла зан 
аспект ту ма че ња по пу лар не му зи ке ипак мо ра да оста не и ње на дру га, 
ин ду стриј ска стра на, ко јом еста бли шмент успе шно убла жа ва деј ство 
дру штве не кри ти ке и ме ђу ге не ра циј ског су ко ба као по ла зи шта есен ци
јал не рок кул ту ре, пре тва ра ју ћи је у ро бу на тр жи шту, па чак и у сред ство 
хе ге мо не кул ту ре ко ја „као но си лац до ми нант ног кул тур ног обра сца 
те жи да се ра ши ри што ви ше и та ко укљу чи све љу де, це ло куп ну по пу
ла ци ју ко ја је из ло же на про гра ми ма ма сов них ме ди ја”. 

Раз вој по пу лар не му зи ке Га јић до во ди у не по сред ну ве зу са до се
за њем пот пу не зре ло сти за пад не ци ви ли за ци је, ко ја је ин ду стри ја ли за
ци јом и ко ло ни ја ли змом до ве ла свој фа у стов ски по рив до крај њег до
ме та, по кри ва ју ћи го то во чи тав от кри ве ни и ис тра же ни свет. Де та љан 
и ве о ма струч но из нет пре глед свих ета па у раз во ју по пу лар не му зи ке, 
са ак цен том на из во ри шти ма ге не зе у прет по пу лар ном пе ри о ду, са др жан 
у по гла вљи ма ове књи ге под на зи ви ма „Древ но и мо дер но у по пу лар ној 
му зи ци”, „По пу лар на му зи ка пре ро кен ро ла” и „Са стој ци ’но вог зву ка’”, 
по кри ва све бит не чи ни о це ово по ја ве, од кул ту ро ло шких и дру штве них 
по ри ва и по тре ба, те му зич ких из во ра и ути ца ја, пре ко раз вит ка тех но
ло ги је за ства ра ње, ин тер пре та ци ју, бе ле же ње и пре нос, до еле ме на та 
по слов не ор га ни за ци је. Ау тор при том не про пу шта при ли ку за лич ни 
до при нос бес крај ној по ле ми ци ана ли ти ча ра и ту ма ча по пу лар не му зи
ке на сто ја њем да до сег не од го вор на ха мле тов ско пи та ње о кључ ним 
раз ли ка ма из ме ђу пој мо ва рок и поп, те о пра вом зна че њу син таг ме ро
кен рол. Овај, сре ди шњи део сту ди је кул ми ни ра по гла вљем де таљ не ана
ли зе нај бит ни јих жан ров ских обе леж ја це ло куп не рок исто ри је, са на во
ђе њем ни за сли ко ви тих при ме ра и ка рак те ри стич них ме ста ми то ло ги је 
ро кен ро ла, чи ме књи га Звук и за јед ни ца у ве ли кој ме ри до би ја на при
влач но сти и из ван окви ра на уч не сфе ре.

Те ме љан ди ја хро ни пре глед ге не зе рок по кре та на вео је овог ау то ра 
на за ни мљив за кљу чак о спо соб но сти ро кен ро ла да, исто риј ски убр за но, 
по но ви це ло ку пан раз вој ни про цес за пад не умет но сти, од ње ног на стан
ка до да на шњих да на. По зи ва ју ћи се на слич на ис ку ства прет ход них 
ана ли за, Га јић ука зу је на ан тич ко до ба рок кул ту ре у тре нут ку ње ног 
одва ја ња од фол клор ног и спи ри ту ал ног на сле ђа ра зних ет но са, про гла
ша ва ју ћи Ро бер та Џон со на за ти пич ну хо ме ров ску по ја ву и во де ћи ге ниј 
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ини ци јал не фа зе. Бит по крет пред во ђен Битлси ма у тој кон сте ла ци ји 
фи гу ри ра као ре не сан сна об но ва ан ти ке са раз вит ком иде је о про гре су, 
док се у зву ку ор гу ља Ре ја Ман за ре ка из Мо ри со но вих Дор са, те мо ди рок 
опе ра и ин стру мен та ли стич кој пре на гла ше но сти ра них се дам де се тих 
го ди на од ра жа ва ју до се зи умет нич ке епо хе ба ро ка. Усле ди ће кла си ци
стич ки по вра так ко ре ни ма блу за и из вор ног ро ка, па мо дер ни зам са 
ути ца ји ма фол ка и џе за, те пи о нир ским уво ђе њем елек тро ни ке у еле мен
тар ну рок ма три цу, док глам рок оли чен ме та мор фо за ма Деј ви да Бо у ви ја 
уво ди пост мо дер ни зам са сло бо дом из бо ра ути ца ја и њи хо вим кон вер
ген ци ја ма. На кон ду бо ке кри зе у ко ју је по крет за пао по ло ви ном се дам
де се тих, усле дио је фи нал ни удар панк про те ста, ко ји је Ро те но вим кри
ком „не ма бу дућ но сти!” озна чио крај исто ри је, на кон че га је, твр ди Га јић, 
по пу лар на му зи ка кре ну ла у но во ра чва ње, али без ствар не рок ком по
нен те, ко ја да нас, у 21. ве ку, у су шти ни ви ше и не по сто ји.

Че ста су ука зи ва ња на то да је ро кен рол за и ста био по след ња зна
чај на по ја ва у раз во ју кул ту ре и умет но сти за пад не свет ске ци ви ли за
ци је, до след но пра те ћи фа у стов ски по рив раз во ја од ра ђа ња до до се за ња 
крај ње хе ге мо ни је, па да ути ца ја и га ше ња. Са мо свест о из ве сној про па
сти по је дин ца ко ји се упу шта у та кву игру, али и о га ше њу иде је ко ја за
до би ја моћ да у ве ли кој ме ри овла да пла не том, ду бо ко је утка на у ни хи
ли стич ку при ро ду рок по кре та, из ра же ну сти хо ви ма Ни ла Јан га „бо ље 
је са го ре ти не го по ла ко не ста ја ти”, са др жа ним и у те ста мен тар ној по
ру ци Кур та Ко беј на. Рок му зи ка и ње ни по сле ни ци та ко су за кљу чи ли 
све сно пре у зе ту оба ве зу из Џон со но вог уго во ра, док је суд би на За па да, 
пре ма Га ји ћу, тре нут но на пра гу но вог по то ну ћа у мрач но до ба, уз не
ми нов но су о ча ва ње са по сле ди ца ма сво је дав но из гу бље не – ду хов не 
вер ти ка ле. 

Др Зла то мир Р. ГА ЈИЋ
Уни ве ти тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за ме диј ске сту ди је
zla to mir ga jic@ff.uns .ac.rs




