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ДИКТАТУРА ДЕЧАКА И КУЛТУРА НОВОГ ТАЛАСА

Нови талас као концептуални подухват започиње 1979. пројектом Дечаци, који у 
тренутку проласка кроз сенку смрти Доживотног Председника 1980. прераста у проје-
кат Идоли, врхунац доживљава с Речником технологије и Артистичком радном акцијом 
1981, а завршава се 1982. фронталним политичким нападом на теоријски епицентар Но-
вог таласа, Речник технологије, и објављивањем албума Идола Одбрана и последњи дани. 
Рад се бави феноменологијом диктатуре пролетаријата која од идеологије револуционар-
ног развлашћивања претходног режима постаје технологија претварања Личности у Де-
чаке, Дечака у Идоле, садржаја у облик, стварности у слику. У том контексту испитује се 
културна политика Савеза комуниста, транзиција модернизације у постмодерну и сагле-
дава утопијска димензија Југославије. 

Кључне речи: Нови талас, Југославија, диктатура пролетаријата, Речник технологије, 
Дечаци, Идоли, Црни талас

Нови талас има посебно место у савременој култури јер се збива на са-
мом измаку утопијског пројекта Југославија, једном од најмање истражених ра-
здобља српске и југословенске културне и политичке историје. У том преломном 
времену, док трну снаге које су одржавале Југославију, практично нема другог 
културног покрета. Траје у ширем смислу од средине седамдесетих до средине  
осамдесетих година ХХ века, с језгром догађаја које обухвата четири године  
између 1979. и 1982. 

До сада је Нови талас листом сагледаван као део популарне културе, све-
ден на отисак његове музичке димензије. У том погледу, он би почео с првим 
новоталасним албумом који је 1979. издало Прљаво казалиште, али би почетак, 
без много сумње, могао да се протегне и на 1975. годину када Булдожери у Бе-
ограду објављују албум Пљуни истини у очи. Из музичке перспективе заправо 
се јасно не види где је почетак, шта је подигло Нови талас и дало му значење 
које превазилази естраду и због чега је и данас жив. Није се довољно увиђало 
да је настао у матици историјског слома великог државног пројекта, да је по-
следњи покрет с делотворном југословенском идејом и тренутак преласка из мо-
дернизма у постмодернизам. Иако се шири као популарна култура, Нови талас 
у својим најбољим видовима има други поглед на свет, другачије осећање цели-
не заједнице и њене историје, и има смелост да иде против матице прелазећи не 
само границе тадашње културе већ и хоризонт друштвене свести која од делова 
није видела целину.

Југославија настаје после Првог рата као плод општих политичких спо-
разума, али њена једина енергија је српска митска култура слободе која је сен-
тиментална према „поробљеној” словенској браћи и вековима тражи начин да  
успостави јаче везе са њима и заустави османске и германске освајаче. Јед-
ном створена Југославија од почетка у себи носи клице пропасти, јер у себе 
укључује и оне нације које је, без сна о слободи, виде само као Аустроугарску, 
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пресликавајући је неодрживим погодбама у мртву империју да би могле оду-
шевљено да дочекују нове освајаче. То је поткопавало саму идеју државе јужних 
Словена да би њен пад крајем XX века коначно изневерио утопијске енергије и 
уверио јужнословенске народе да слободе нема и да је све што је преостало само 
ћутање и покорност. Нови талас је последњи покушај одбране културног прос-
тора слободе у време када се већ осећа да је Југославија осуђена да се претвори у 
Аустроугарску, да се распадне у рату и погне главу у свету који се плаши и самог 
помена речи слобода. У својој самониклој спонтаности он носи скривене уто-
пијске симболе и дах енергије која је створила Југославију. Иако је битно пони-
као у Београду, Нови талас је повезао и Загреб и Сарајево у једну културну цели-
ну у последњој симболичној борби за Југославију која неће бити Аустроугарска. 

Модернизација и уметност

Култура владања и краљевином и републиком Југославијом била је заснова-
на на политици модернизације. Модернизација је наравно стара просветитељска 
идеја и њени антрополошки нагласци су рационализам, неприкосновеност ега 
као субјекта, свођење квалитета на квантитет, премоћ дела над целином, прева-
зилажење традиције и драма атеизације. Социјалистичка Југославија настојала је 
да управља модернизацијом пре свега концептом диктатуре пролетаријата који 
је требало да убрза историјски механизам како су га замислили класици маркси-
зма. Ваљало је створити осећање да се негде иде и да ће се стићи, да је историја 
суверено зауздана. У прилог томе пружени су докази ослобађања народа од фа-
шизма, монархије, капитализма, грађанског друштва, традиције, практично све-
га постојећег. Морало се стално осећати кретање, ход у скоковима петолетки и 
конгреса, несустала борба за неминовно боље сутра. Том задатку без призива 
била је подређена и уметност. 

Социјалистичка Југославија је на почетку формирала свој укус на соција-
листичком реализму који је био субјективни одраз објективне стварности и ве-
личао пре свега Врховног команданта, а потом ратну победу партизана и кому-
ниста. Али, историјски ход није могао на томе да се заустави, а Партија је по-
себно желела да се он види и у уметности после разлаза са Совјетским Савезом 
1948. и доношења новог Устава ФНРЈ из 1953. Партија, а не уметници гоњени 
надахнућем, како би то очекивао читалац историја модерне уметности, тихо од-
лучује да се окрене модернизацији уметничког израза. Овлашћени партијски 
стваралац Мирослав Крлежа, стари друг јединог југословенског Маршала, био је 
упућен у то и на Конгресу књижевника у Љубљани 1952, заложио се за пуну сло-
боду уметности и писане речи. То је требало да потврди разлаз са СССР и сте-
пен слободе који влада у друштву. Од тада уметнички рад поприма друге облике. 
Видело се да социјалистички реализам више не може следити Партију у њеном 
освајању историје и да је стара уметност неупотребљива. Међутим, транзиција 
у уметности не може бити плод отвореног диктата. Како уметност треба да има 
„слободу”, била је потребна нека уметничка „побуна”, одбацивање старог стила 
и театар борбе за нова изражајна средства. Уметници су ударнички рушили та-
буе из претходног периода уз родитељски подигнут прст Партије која би понеког 
изложила јавном прекору, али без нарочитих последица. Партија није штедела 
на привилегијама за „слободоумне” уметнике, јер им је дала налог да по њеним 
линијама силе радикализују модернизам у уметност, да се „буне” против кон-
венција, све док по инерцији у осамдесетим годинама, бунећи се, и не будећи се 
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нису стигли до чистог концептуализма као грознице испуњавања давног пар-
тијског задатка, који више није имао никакав садржај. Колорит допуњују и пес-
ници који су открили слободни, самоуправни стих као најбољи начин варкања 
и кривотворења стваралаштва, пречицу до награда и привилегија. Поткрадали 
су песништво, исто као и радници своје фабрике којима су управљали, модер-
низујући га с једнаким успехом као Партија државу. 

Ни нови медији нису одолели диктатури пролетаријата. Добар пример за то 
је Црни талас, који означава радове неколицине филмских режисера који шез-
десетих и почетком седамдесетих година ХХ века, као и сликари и писци нешто 
раније, напуштају социјалистички реализам и критички се окрећу новим изра-
зима, пре свега натуралистичком реализму. Црни талас, по својој природи сушта 
је супротност Новом таласу. Термин је настао као политичка етикета, а не као 
последица уметничког или друштвеног покрета појединаца који су сасвим ин-
дивидуално тражили своју славу. Одликује га трагање за изобличењима по иви-
ци друштва да би се изашло у сусрет потреби Партије за „критиком” која неће 
погађати суштину, већ ће се с левичарском сентименталношћу бавити тешким и 
промашеним животом малог човека. Партија је једноставно могла да не финан-
сира те филмове, али је то чинила јер они имају исти агресивни материјалисти-
чки поглед на свет с нешто промењеним изгледом „реалности” која у њима обу-
хвата више емпиријске грубости, што је само другачије засенчени вид соција-
листичког реализма. Они се јављају у време замаха у демонтирању Југославије 
који долази са новим уставом из 1963. године. У време доношења претходног 
устава из 1953, главни посао обавили су сликари и писци, а 1963. у складу с ду-
хом времена, посао је поверен синеастима. Створен је утисак да се под притис-
ком критичке јавности Партија „либерализовала” и „невољно” пристала на нове 
стваралачке слободе Црног таласа. Она је уз велику буку забрањивала тек поне-
ки филм да би растакање државе у позадини ишло неприметно и глатко, скоро 
без гласа против. О томе у филмовима Црног таласа нема ни речи. Они су знали 
свој посао производње носталгије за правим социјализмом. То је било потребно 
свима који су се отимали да овладају историјом. Тако је настала нова, модерни-
зована југословенска уметност која је уметницима дала могућност да превазиђу 
реализам социјализма остајући до краја у њему. Нове уметничке слободе биле су 
најбоља потврда успешности партијске диктатуре пролетаријата која је произво-
дом симулакрума појачавала утисак историјског кретања. 

Када је оглед с уметношћу успео, прешло се на раднике, којима је такође но-
вим уставом обећана слобода као потврда да историјски механизам ради за њих. 
Партија им је великодушно поклонила слободу самоуправљања. Био је то логи-
чан корак: прво је грађен етатистички социјализам, као социјалистички реали-
зам у уметности, а када се видело да је ограниченог домашаја, свечано су дате, 
поклоњене фабрике радницима, као очити доказ власти над историјом и њеном 
механиком. Мора се признати да нико у историји није дао фабрике радницима и 
да то изазива неверицу, јер власт над капиталом је срж костију овог света. Међу-
тим, била је то такође уметност јер радници нису ни знали шта им је заправо 
дато, већ је Партија, будући да су били историјски незрели, управљала у њихово 
име до доласка комунизма. У Уставу СФРЈ јасно је било записано да друштвена 
својина нема титулара, што је био знак њеног очитог претварања у метафизику, 
или боље речено уметност. 

На крају је дошло и лажно ослобођење филозофије која је дата филозофима, 
али само на корчуланским летњим школама, где су се они, попут колега уметни-
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ка, горљиво борили против неслобода и догматског марксизма, а за нови кри-
тички марксизам и повратак изворном Марксу, као и за социјализам по „људској 
мери”. Даље од тога нису видели, јер је и њихов посао, као и филмски, обележен 
носталгијом за правим марксизмом који они нису звали Црни талас, већ Прак-
сис. Али, осим у имену, неке друге разлике није било. 

Партија је добро знала да управља лажним побунама. Била је то права дик-
татура пролетаријата. Зато је све у распону од сликарских и песничких до нацио-
налних и радничких слобода тонуло у привид. Варкало се у целом спектру и на 
целој вертикали. Утопија је губила сјај, позлата је ољуштена, а кулисе распаране. 
Југославија је постала утварна утопија у којој су симулакруми као коров гуши-
ли слободу. У њој се самоуправљало, несврставало, братски сједињавало…, а све 
под будним оком Партије која је једнако постављала државне функционере, ди-
ректоре, као и опозиционе вође и слободне уметнике. Када је у Београду 1969. 
била припремљена српска премијера хипи мјузикла Коса, правог глобалног по-
зоришта лажне слободе, један од првих гледалаца на затвореној премијери био је 
нико други до Генерални Секретар. 

Југославија је деценију пред распад имала најбољу позицију у свету при-
вида. Све је било добро уклопљено тако да је на Истоку она била део „соција-
листичког покрета”, а добро се продавала и на Западу као модел успешног кул-
турно политичког рата са Совјетским Савезом и његовим „неслободама”. Умет-
ници су врло брзо научили ту трговачку вештину тако да су и сами почели да се 
продају на Западу, свакако увек с курентном темом разобличавања реалсоција-
лизма уз мање или више прикривено дивљење слободама на Западу. Имао сам 
прилику да то видим док сам у Њујорку седео за столом са својим имењаком, 
једним од првака Црног таласа, који је говорио америчком продуценту да је про-
гоњен у својој земљи и да не може да снима филмове, иако је уживао све мате-
ријалне и друштвене привилегије признатог уметника и професора универзите-
та. И писци су више од свега волели да говоре да су њихова дела забрањена јер 
се тако брзо градила биографија успешног ствараоца. Док падају бомбе и Вијет-
нам гори а милиони гину, вешти писци се удобно заваљени присећају страхота 
Стаљинових гулага. Они нису без слуха за намисли Партије, која преко њих жели 
да се приближи Западу, а и знају да је свој глас против ужаса спрженог Вијетна-
ма Улоф Палме платио главом. Наравно да, с друге стране, на Западу виде да сви 
они, гладни успеха, листом лажу, јер су „прогоњени” добијали највише држав-
не награде и низ синекура, али Запад ништа више не воли него лажи. Од сваког  
успешног ствараоца очекује се да се пренемаже и да глуми, што је нека врста еле-
ментарне социјалне учтивости. Без лажи нема успеха јер сам успех је лаж. Зато је 
таква Југославија била добродошла парадигма за Америку бретонвудске еконо-
мије без покрића. Тако је сав вековни спонтанитет који је изградио идеју Југосла-
вије умртвљен и замењен химерама да би Партија неосетно претворила Југосла-
вију у Аустроугарску, а социјализам у монархију. И то је главни учинак диктату-
ре пролетаријата коју је Партија довела до саморазорног краја.

Постмодернизам и постхуманизам

Сâмо довршење модернизације збива се у спектаклу издисања Тростру-
ког Народног Хероја које медији на насловним странама прате из сата у сат. Бо-
лест Хероја је важна јер она његовом одласку даје одлику природности, утисак 
да ништа није могло да га савлада осим природе саме. Да није природе, што се 
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људи тиче он би вечно владао. Он одлази као натчовек, а да нико није знао ода-
кле је дошао, чијим нагласком је говорио и да ли је заиста отишао на дно Куће 
цвећа или се беатификован уздигао као свети Јосип Радник, чији се храм прела-
зног периода данас налази негде на Карабурми. Када је умро, није отишао, јер су 
иза њега по улицама, кафанама, надлештвима, новинама и свуда остале његове 
слике, које су га замениле у свакодневном животу. Сви су били погођени тешко 
схватљивом чињеницом да није вечан, да га је стигла људска судбина иако је по-
бедио Немце, преварио Русе, искористио Американце, и ослободио капиталом 
зачарану радничку класу. Агонија државе која помно прати лекарске извештаје 
и издише заједно са својим Највећим Сином, водила је њеној клиничкој смрти, 
јер је свима подсвесно утискивано да даље више нема смисла и да је без диктату-
ре пролетаријата смрт једини излаз. Када се смрт упркос свим напорима надле-
жних догодила, они се нису збунили, већ су наставили култ мртвог тела. На пр-
вом слету одржаном 1980. одмах после смрти тројединог Друга, Сина и Хероја 
на огромној картонској декорацији на стадиону Југословенске народне армије 
приказали су га како лебди на облаку и све посматра. Тај стадион је тада био и до 
сада остао црква која окупља верујући народ који чека његов други долазак у ев-
ропском друштву обиља. 

Да се не би дозволило да због смрти понтифекса диктатуре пролетарија-
та стану токови производње симулакрума, Партија је припремила транзицију 
модернизма у постмодернизам. То је оличено постисторијском мантром После 
Тита Тито, која је била излепљена по свим јавним просторима као службени 
поздрав, знак распознавања и политичка дефиниција будућности. Незаборавни 
су били аутобуси који су кружили Србијом, а на чијим су прозорима биле зале-
пљене Титове слике и обавезна парола да је после Њега само Он и нико више ма 
ко да био, јер нико се у свим временима која су била и која ће бити не може по-
редити са њим. Његових слика било је толико да је и сам живот почео да се прет-
вара у слику. Живот као слика и јесте циљ постмодернизма. По већ познатом,  
устаљеном реду и препознатљивим поступком, Партија се окренула уметности да 
учврсти политички устоличену постмодерну културу. Издавачке куће и галерије 
изашле су с постмодерном уметношћу коју су гурали прерушени партијски кад-
рови у ходу се ослобађајући баласта модернизма и хрлећи у постмодерну тран-
зицију исто као што су се некад хитро из реализма пребацивали у модернизам. 

Упоредо с постмодернизмом отвара се простор постхуманизма. Одмах по-
сле смрти Лидера Несврстаних, широм су отворена врата за плиму хероина који 
у СФРЈ практично није био присутан. Хероин је одједном постао јефтинији од 
марихуане, јер је неопходан кад год се појави могућност слободе. Како говори 
Орвел, дрога је уз алкохол и порнографију најважнији вид надгледања попула-
ције. Вероватно је побуна Новог таласа и очита немогућност контроле стасалог 
нараштаја кроз идеологије марксизма и опсене самоуправљања утицала да на-
длежне службе, ако не да охрабре, барем да зажмуре. Колико је ширење херо-
ина било добро планирано и ефикасно подржано речито говори и судбина кћер-
ки председника Председништва СФРЈ, Цвијетина Мијатовића, који је функцију 
председника преузео 15. маја 1980. године. Старија Мира певала је у новоталас-
ној групи Виа талас, а млађа Маја се посветила телевизији и позоришту. Биле 
су у епицентру Новог таласа што се може видети и у четвртом броју Видика из 
1980. где је на целој страни Мира заједно са генијем слободе, противотровом за 
партијску уметност, сликарем Урошем Тошковићем, неукротивим Мишом Па-
вловићем и другима на низу фотографија Драгана Папића. Она је на тој стра-
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ни изван било каквог контекста, нема објашњења, јер није било потребно оп-
равдање, некако се подразумевало да је Мира сама по себи битна. Сестре су 1991. 
умрле од хероина у размаку од само неколико месеци, Мира у 30, Маја у 25. годи-
ни. Пример говори да ни моћ председника државе није била довољна да се пресе-
ку канали дотурања дроге и да се направе кораци који би их избавили из понора. 
Оне су, и као део Новог таласа и као чланови владајуће породице биле довољно 
симболичан циљ који је најављивао време у коме ће омладина подлећи екстати-
чким техно-култовима попут куге разношеним индустријом забаве. Дрога је по-
лако постајала део стила живота, чврсто повезујући постхуманизам са постмо-
дернизмом. 

Диктатура и побуна

Иза фигура Председништва СФРЈ, које не могу да заштите ни своју децу, а 
камоли државу, фактичку власт преузима сива партијска еминенција и министар 
полиције – Словенац Стане Доланц. Он се тврдо наставио на главног југословен-
ског партијског идеолога, такође Словенца, Едварда Кардеља, с идејом да једи-
но диктатура и коначно виртуелно аустроугаризовање Југославије може владати 
државом без енергије коју су јој давали српски митови слободе. У Статуту Пар-
тије, али и у Уставу Југославије је ионако већ одавно постојао институт диктату-
ре пролетаријата који је био преузет из речника марксистичког тероризма да би 
у име слободе спречио скретање с пута коначног довршења историје и преласка 
у бескласни поредак. Али тај појам пројектован за велики крај историје, могао је 
да послужи и за мали крај историје Југославије. 

Стога је схватљиво зашто на XIII конгресу Савеза комуниста Југосла-
вије 1989. године директор „Југоброда” Раде Кончар излази с предлогом да се 
из уводног дела, четвртог става основних начела Устава СФРЈ брише институт 
диктатуре пролетаријата, који каже да „радничка класа и сви радни људи ра-
звијају социјалистичку самоуправну демократију као посебан облик диктатуре 
пролетаријата”.1 Стане Доланц не часећи после њега узрујано излази за говор-
ницу да би то одлучно одбио. Тек сада је диктатура њему потребна. Одмах по-
сле смрти Јосипа Броза (који је, слично императору Францу Јозефу, кроз инсти-
тут доживотног владаоца 1974. ушао у устав државе, чиме је де факто Југосла-
вија постала монархија по аустроугарском моделу персоналне уније) оснива се 
1980. Одбор за заштиту имена и дела друга Тита којим председава управо Стане 
Доланц.2 Да би, као и до тада, одржали корак с Партијом и уметници на предлог 
Драгослава Михајловића 1982. оснивају Одбор за заштиту уметничког ствара-
лаштва који је по свом карактеру такође југословенски јер је апеловао за одбра-
ну права стваралаца какви су, између осталих, били Ф. Туђман и А. Изетбеговић. 
Све је синхронизовано да би последњи чин драме могао да се одигра.

Управо ту почиње наша прича. Нови талас се појавио усред преломних зби-
вања крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година ХХ века. Свој успон 
доживљава 1980. када Неограничени Председник, затворен у болничку собу у 
Љубљани, месецима прикључен на медицинске апарате мучно издише док лека-

1 Одмах после тога је изненада преминуо у 47. години живота. Преживео је фашисте који су му 
убили родитеље и расписали уцену за његову главу, јер га је усвојила породица која га је до краја 
рата облачила у женске хаљине. Али није преживео Станета Доланца. 

2 Стане Доланц је до 1944. живео у Аустрији да би се волшебно придружио партизанима и после 
Титове смрти постао прави владар Југославије. 
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ри испијају његово вино с Ванге ускраћујући самртнику последњу чашу. Када је 
умро, као да је све отишло с њим. Све што су лажни пророци узвикивали и у шта 
су се уздали завршило је у понору. То су пре свега диктатура и самоуправљање, 
које су само они знали дијалектички да смуте правећи практично „неодговор-
ност у односу на опште законе” што „значи увођење безакоња…” док „у врху 
друштвене хијерархије остаће и даље воља једног човека као основни закон, што 
такође подразумева апсолутно безакоње” (Крстић 2014: 399); потом следе при-
види победе над фашизмом, руководеће улоге радничке класе, братства и једин-
ства и несврставања као међународног облика самоуправљања. Домаћи и свет-
ски политичари су дошли на Монархову сахрану и до дан данас нису отишли, јер 
на тако богатој жетви илузија има места за све који и даље сахрањују овај свет. 

Нови талас је у тој некрофилној атмосфери био самородни, звонки vox 
clamantis који је развејавао мрачне облаке носећи дах поново пробуђених уто-
пијских енергија као елементарну одбрану живота. Он просто није следио из 
„развоја” диктиране историје Југославије, већ као да је долазио однекуда изван. 
Био је то глас за живот усред ритуала прослављања смрти. Догодила се усред 
омађијане земље права побуна коју нико није очекивао, али која је имала јасан 
почетак. Почиње с пројектом Дечаци. „Изумео га је Драган Папић, данас се пред-
ставља као Др Аган Папић.3 Он је изумео тај механизам који је врло субверзи-
ван и то са пројектом ‘Дечаци’, и тај пројекат у себи садржи једну врло занимљи-
ву машину, то је: соцреализам против соцреализма. И то је то што је било суб-
верзивно у том моменту. У то време још постоји и часопис Видици. Године 1979. 
Шкеровић и Саша Петровић преузимају Видике и први пут омладинска култу-
ра Београда добија један канал, простор, почиње теоријски простор да се отва-
ра са интервенцијом нових теорија, нових политичких теорија које они убацују 
у игру и трећи је нешто мало касније часопис Теорија Филозофског друштва Ср-
бије који преузимају млађи доценти. Међутим, све се то дешава од 1979. до 1981.” 
(Тороман 2007) 

Драган Папић и Дечаци

Драгана Папића сам управо и срео 1979. године, када се вратио са одслу-
жења војног рока, био је свеж (ЈНА је за све нас била одлично искуство), имао 
је идеје, али не и праве саговорнике. Тада сам био уредник универзитетског ча-
сописа Видици с идејом да треба изаћи ван поља марксизма и његове диктатуре 
и наћи нове путеве преображаја. Упознао нас је Никола Костадиновић, дизај-
нер Видика, који је са њим студирао архитектуру и као ни он, никада није завр-
шио јер је и њега живот вукао на другу страну. Никола је изабрао да се нађемо 
у кафани Таковски грм, где смо се и наредних година. Својом урођеном прони-
цљивошћу видео је да ћемо се одмах разумети, што се и обистинило, јер смо ја 
и Папић, почели одмах ушли у игру непрекидних сусрета и разговора о свему и 
свачему. Нашли смо се јер је волео да својим апаратом буде ексцентричан споља, 
а ја то исто, али без фотоапарата изнутра. Он је волео да буде што више при-
мећен, а ја што мање. Био је то одличан спој. Одмах ме привукао својом неспута-
ном и турбулентном радозналошћу, а пре свега жељом да се бори у мртвом све-
ту опсена који је издисао заједно са Натчовеком. Био је свестан празнине и снаге 

3 По томе, и не само по томе, др Аган Папић сличан је др Нелету Карајлићу, који свакако има шири 
медијски, али и оскуднији концептуални хоризонт. 
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привида, и није испуштао из руке фотоапарат да би могао непрекидно сликати 
сенке стварности. Требало је урадити нешто велико.

Главна тема наших разговора био је пројекат Дечаци, који је почео као нека 
врста урбане гериле. Њиме је желео сублимирати цео свој поглед на свет. Нашао 
је неколико дечака који нису знали шта ће са собом и помогао им да постану Де-
чаци. Циљ је био да измишљени идентитет искажу у јавном простору да би тиме 
стекли субјективитет што и јесте основна политичка технологија. Први задатак 
је био да направе неку врсту манифеста да би скренули пажњу на себе. У складу 
са њиховим капацитетима и средствима која су им стајала на располагању, мани-
фест се појавио у форми графита. На зиду Народне библиотеке Србије освануо је 
графит Дечаци су овде. Графити се у Београду масовније јављају тек после смрти 
Маршала јер пре тога није било толиког притиска контракултури. Без обзира шта 
пише на њима, графити у урбаној герили несумњиво указују на револуционар-
ни потенцијал незадовољства и назначавају да је присутна нова друштвена снага. 
Папић није тражио да се пише нека одређена порука, већ је довољна била ауторе-
ферентност која је потврђивала да су Дечаци ту. Народна библиотека изабрана је 
као први носач порука јер је напустила сврху због које је Атанасије Николић ос-
мишљава. Пројекат Дечаци био је права побуна, свесно подизање таласа који тре-
ба да запљусне зидове трошних установа. Тако је почео Нови талас – није кренуо 
с Идолима и другим музичким групама да би освежио индустрију забаве и напу-
нио медијске програме, већ с идејом ослобађања од старих, дотрајалих идеологија 
које су се вртеле као покварени грамофон идеолошке индустрије. 

Ја сам био пријемчив за такве отклоне јер сам се вратио из Америке са са-
свим другим идејама од оних које су владале. Био сам прилично наоштрен, од-
био сам да полажем марксизам на филозофији код неког Мунишића. Почео сам 
систематски да радим на филозофији технологије припремајући први зборник 
на српском језику посвећен критици технологије. Покушао сам да се не зауста-
вим на теорији, већ да критику доследно спроведем кроз феномене као што су 
Базаљина и Томазинијева негација институције, Сатирско-герилско позориште 
и песништво Живојина Стојковића. У том циљу давао сам и подршку неконвен-
ционалним писцима као што су Миодраг Милојевић и Светислав Басара, који 
ми се допадао иако није имао књижевни таленат Мирослава Михајловића, без 
премца најзначајнијег писца Новог таласа, кога сам упоредо с њим објављивао 
у Видицима. Био сам у сталној размени идеја с песницима као што је пре свих 
Слободан Шкеровић, који је за време Видика био мој алтер его. Занимљиво је да 
су се они идеолошки определили да буду маргиналци, што се онда огледало у од-
бијању да заврше факултете, јер их је владајућа култура гушила својим празним 
догмама и хипокризијом. Сви су до данас показали истрајну доследност у томе, 
осим Басаре који се последњих деценија предао Партији и постао произвођач 
„ставова”. Волео сам да окупљам маргиналце јер су доносили дах заборављене 
слободе, а и наду да ће срушити Рим. Све су то, наравно, греси моје младости.

У то време, а добрим делом и данас, све политичке и културолошке опције, 
ма како међусобно удаљене, слагале су се да технологија нема алтернативу. Било 
лево или десно на политичком спектру, сви су очекивали технолошке дарове 
мудраца са Запада. Пројекат Дечаци који ми је Драган предложио, учинио ми се 
као идеална практична критика технологије. Уживао сам да будем с њим јер је 
први кроз град шетао с фотоапаратом у руци, који је био нека екстензија њего-
вог сопства и знак његове знатижеље да уђе у све. Волео је широкоугаоне објек-
тиве да би што дубље продирао у догађај. Посебно сам био срећан када ми је 
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Драган у знак пажње поклонио фотографски триптих под називом Ту би ор нот 
ту би, на коме сам ухваћен како у густом дуванском диму Таковског грма тра-
жим јасну идеју. 

Неких годину дана раније почели смо тихо преузимање часописа Видици од 
марксиста. Био је то први јавни простор слободан не само од марксизма, већ и од 
опозиције, било да је праксисовска или националистичка, као и од песника сло-
бодног самоуправног стиха, који су нас нападали с њихове тврђаве у Књижевној 
речи, а, више по интуицији него с неким добрим разлогом, одбио сам и да обја-
вим интервју с црноталасним Александром Петровићем. Нови и Црни талас за-
иста нису могли заједно јер смо тражили путеве изласка и нисмо желели да се 
вртимо у кругу пројектованих дилема. И Папић је у том тренутку био маргина-
лац, што је за мене била препорука, и није ми требало много да осетим снагу ње-
гове идеје и видим да су Дечаци прави садржај за Видике. Видици су били добро 
постављени између политичког естаблишмента и академске популације и имали 
су отвореније поље за деловање од других гласила. Партијска врхушка је после 
неславно корумпиране студентске револуције из 1968, ипак имала одређени ре-
спект према студентима и допуштала да имају пролазе кроз које могу да изнесу 
своје ставове. 

После дугих разговора и подухвата урбане гериле, отпочиње велики ме-
дијски наступ Дечака. Он долази у тренутку краја историје када Врховни Коман-
дант на лафету Плавог воза долази у Београд, испраћан сузама искрено ожало-
шћених Срба, који су га оплакали исто као и нешто раније краља Александра. 
Папић у првом броју Видика за 1980, негде у априлу, на насловну страну ставља 
свој први медијски рад, фотографију храма апотеозе Трудбеника, који сија у над-
земаљском сјају дур-алуминијума да би на тај начин прозорљиво предвидео не-
колико деценија каснију беатификацију Јосипа Радника. Из те радничке бараке 
која светли храмовним сјајем почиње медијска одисеја Дечака. 

У истом броју, као трезвен човек и син правника, Папић је тражио да на-
правимо правно обавезујући уговор о сарадњи који сам испред Видика потпи-
сао ја, а испред Дечака њихов медијски отац Папић. И то ми се допало, чак сам у 
поменутом броју Видика на трећој страни објавио факсимил уговора. То је први 
документ о постојању Дечака и почетку њихове медијске одисеје. Могу се зами-
слити лица читалаца, а још више дежурних форума који су га прочитали не схва-
тајући наравно о чему је реч, јер никаквог објашњења није било. Никоме од та-
дашњих медија не би пало на памет да прихвати пројекат Дечаци. Био је сувише 
противречан, истовремено конспиративан и јаван, езотеричан и поткултуран у 
исти мах. Управо оно што је мени било потребно. Да је остао у поткултури како 
је био кренуо, пројекат би се врло брзо угасио, а да се затворио у езотерични ака-
демски свет, не би подигао талас. Зато сам преузео ризик, који је Дечацима от-
ворио широм врата за улазак у универзитетску alta cultura и политички систем. 
Операција Дечаци је почела. 

Била је то у почетку конспиративна акција, која се убрзо претворила у праву 
јавну демонстрацију медијске силе да се поред Највећег Сина појаве неки други 
Дечаци који траже место под Сунцем. Знајући да је лажни идентитет родно ме-
сто и тајна Великог Дечака, Папић је Дечаке замислио као субјекте без садржаја 
који имају само медијску форму – его, а не личност; слику, а не идентитет који 
се не би могао променити према потребама. У јавном простору идентитет јед-
ноставно није потребан, он само смета. Да би се то показало, графити више нису 
били довољни тако да смо прешли на следећу тему. Дечаке смо довели у редак-
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цију где су улазили са стрепњом и страхопоштовањем јер је то било нешто друга-
чије од илегале на коју су били навикли. Почели смо од њих да правимо учеснике 
јавног живота и да им градимо идентитет. Папић је наравно трикове скидао од 
Друга Тита, а ја сам имао идеју радикалне деконструкције. Одвео сам три Дечака 
на неко песничко вече у Студентском културном центру, где је требало да нешто 
говорим. Усред приче сам застао, направио драмску паузу и рекао да морам да 
прекинем излагање да бих присутне обавестио да овај разговор ужива подршку 
Дечака. На то су Дечаци устали и поклонили се присутнима и без речи сели. Ја 
сам наставио без објашњења, публика се загледала, а фама је почела да се шири. 

Акција Дечака на еманципацији жена 
(Студент, 12. март 1980)

Папић је био више популистички расположен. Једне недеље покупио је Де-
чаке и одвео их у неку београдску болницу. Помешао се с посетиоцима и тра-
жио пацијента коме тог дана нико није дошао у посету. Када га је нашао, Деча-
ци су му уручили килограм поморанџи као хуманитарни гест са жељама за брзо  
оздрављење. Човек се обрадовао, а хуманитарна мисија, претеча свега онога што 
ће се касније догађати, успешно је завршена. Нажалост, све те акције нису доку-
ментоване, осим ако Папић нема нешто што још чучи у његовој архиви. Међу-
тим, једна од њих је снимљена и објављена на целој страни листа Студент. Била 
је истовремено провокативна и политички коректна, насловљена Дечаци еман-
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ципују жену. И тада се, као и данас, а вероватно и у старом Египту, говорило о ја-
чању улоге жене у друштву, односно о родној равноправности. Логички следећи 
ту идеју, Папић је осмислио акцију где Дечаци младу жену прво ослобађају тра-
диционалне женске одеће, а потом је уподобљују новој неолибералној глатко за-
чешљаној бизнис форми с актен-ташном и одлучним погледом спремним за бу-
дућност. Био је то потпуни успех јер је акција на најбољи начин изразила смисао 
феминистичког покрета који финансирају мушкарци да би срозали цену рада на 
тржишту и направили популациони вакуум за ширење радикалних религија и 
идеологија. Још једна акција Дечака документована на целој страни Видика била 
је Зли посластичар (одлично га игра Бранко Гаврић). Она је показала да ће по-
колења Дечака пасти као жртва тровања индустријом хране (улогу жртве – леша 
изврсно тумачи сâм Папић), што ће довести до малаксалости и обољевања мла-
дих који подлежу рекламним чарима постхумане исхране. 

Мечкарили смо тако Дечаке као прави урбани Цигани по целом друштве-
ном циркусу, а они су послушно ишли, беспоговорно следећи Папићеву ви-
зију. Она је била да се Дечаци који су се налазили у блаженом стању првобит-
ног незнања надувају као балон и узлете као чиста форма да лебде над празним 
друштвеним простором. Политика без садржаја, храна без садржаја, образовање 
без садржаја, институције без садржаја – то је била наша дијагноза.

После Дечака Идоли

Док су акције трајале, разговарали смо о свему, од уметности до технологије 
и политике. Он је имао посебан респект према Другу, не према њему лично, већ 
према његовој технологији власти. Уживао је да анализира потезе којима је учвр-
шћивао власт и сматрао да је његова моћна рука обезбедила у Југославији добар 
или барем подношљив живот за све. Ја сам се томе чудио јер је Броз за мене био 
само нека етикета која се лепи на историјске токове. Када је већ краљ Александар 
протраћио утопију, јер је државну политику свео на погодбе, било је неминовно 
да се као последица тога појави други Монарх као савршено остварење лажног 
идентитета и преварних пророчанстава библијских размера који је свој народ 
повео у пустињу изван историје. Сва његова пророчанства – о победи радничке 
класе, поразу капитализма, социјалистичком самоуправљању, братству и једин-
ству, несврстаности, трајности Југославије – показала су се као куле од песка. Ве-
роватно због тога што је и сам активно радио да се она не испуне, јер је уз кому-
нистичку реторику уживао у свим благодетима сопственог цезаропапизма, моћ 
извлачио из раздора и неслоге, самоуправљање користио као инструмент дикта-
туре Партије, несврстаност да би поткопао СССР, који га је довео на власт, а Ју-
гославију којом је владао уставом из 1974. припремао за распад. Мени је све вре-
ме трајања СФРЈ сметала та двострукост, атмосфера лажи, претварања и прене-
магања, ритуални егзорцизми спољашњих и унутрашњих непријатеља, састанци 
Савеза комуниста где се климало главом само зато што се под Вођом добро живи 
од лажи и за лажи. 

Тада ми уопште није било до Беле Љубичице, како су му тепали у песма-
ма, цела његова партија била ми је неприродна мрачна конструкција без живо-
та.4 Нисам гледао телевизију, слабо сам читао новине и једва учествовао у јав-

4 Када је потоња историчарка Жани Лебл испричала у редакцији Политике виц како је Југославија 
победила на међународном такмичењу у цвећу јер је одгајила љубичицу белу од 100 кила, алуди-
рајући на песму „друже Тито, љубичице бела, тебе воли омладина цела”, по њу долазе два удбаша 
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ном животу. Мој поглед је био више усмерен к Америци, светској књижевности 
и европској филозофији. Овде ми је изгледало као дубока провинција и добрим 
делом сам се досађивао тражећи неки извор узбуђења који ће ме водити изван 
овешталих прича. Папић је, насупрот мени, имао много делотворнији став. За 
њега је Револуционар био највећи Дечак који је могао да ради шта хоће, да има и 
своју земљу и своје острво, пуно двораца, лимузине и јахте, своју столарску ра-
дионицу и фото лабораторију, своје глумце и глумице, и све остало… Слушао 
сам га с великом пажњом јер сам одмах схватио да је Тито реч за технологију која 
личност претвара у Дечака. 

Акције које је требало то да покажу низале су се једна за другом, али по-
сле неког времена мотивација је почела да јењава јер практично никаквог одзива 
није било. Нико није схватао шта радимо тако да смо и сами почели да се питамо 
где смо. А онда се једног дана Папић појавио с постмодерном идејом: После Деча-
ка Идоли. Досетио се одакле може да дође нови импулс овладавања друштвеним 
простором. Требало је дати музички субјективитет Дечацима. Били су до тада 
као Одисеј Нико, а сада ће постати Неко, као што је Машинбравар у мађиони-
чарском револуционарном обрту искочио из полуцилиндра историје као Пред-
седник. Следећи пример највећег Дечака, требало је да се непосредно, користећи 
музику, обрате пригодним порукама радним масама и постану Идоли. Била је 
то добра идеја, али није било јасно како је остварити. Папићева замисао била је 
једноставна – требало је да Дечаци сниме плочу и да је објаве уз медијску пом-
пу. Неки од њих су раније свирали и заиста знали да ударају акорде на гитари, 
а нема ко не зна да пева, што ће бити довољно да игра може да почне. Одвео ме 
je у неки подрум у Ђушиној улици где су Дечаци вредно вежбали музичке тачке 
које им је Папић концептуално сугерисао. Ја сам у томе учествовао у мери у којој 
сам разговарао с Папићем и нисам се, осим неких примедби, мешао у музичко 
стваралаштво. Папић их је охрабрио да одсвирају необичне нумере, до тада не-
виђене на југословенској сцени, као што је Schwule Über Europa (Оморина над Ев-
ропом). Певана на немачком, где је до промуклости дошао до изражаја вокални 
квалитет певача, изазивала је гнев на концертима, али је добро изразила дух Ев-
ропе и могла би се и данас користити за његово боље разумевање. Касније веома 
популарни Маљчики (Дечаци) су такође Папићева концептуална разрада где он 
на одличном руском рецитује пригодне стихове. Било је то време њихове највеће 
љубави, јер су Дечаци знали да само Папић, може да им удахне прави живот. А 
он је био поносан што је од графита на зиду библиотеке дошао до идеје о плочи 
и на пробе довео некога као што сам ја, ко има могућност да буде продуцент њи-
ховог првог сингла. То је свима давало елан, јер оно што су изводили никада не 
би могло да буде снимљено у државном студију. А и независно од музичког садр-
жаја, снимити плочу у СФР Југославији било је скоро немогуће јер је Партија 
контролисала естраду и није допуштала да се нешто пробије поред диктираног 
сладуњавог, патетичног или усиљено веселог тона. Снимање плоче ишло је преко 
афирмације на фестивалима забавне музике што је укључивало многе провере, 
нагодбе и фаустовска потписивања. И сама техника снимања била је скупа и сло-
жена и повезана са студијима (којих није било ван главних градова република) 
као што су ПГП РТБ у Београду или Југотон и Сузи у Загребу. 

с оптужбом да је агитовала против Тита. Одводе је у затвор УДБ „Главњача”, потом у логор Рам-
ски рит, па у Забелу, Гргур, и Голи оток. (Политика, 5. јул 2013)
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Али, то је већ био мој део посла. Околности су нам ишле на руку јер се у том 
тренутку у Београду појавио први приватни студио, што је створило могућност 
да се нешто уради. Распитао сам се о условима и отишао код Радета Булатовића, 
који је тада био секретар УК ССО, издавача Видика. Раде је био урбан тип и до-
пала му се идеја с тим што ме је упозорио да је сва одговорност за такав излет 
изван система моја. Одобрио је средства тако да сам се потписао као уредник на 
првој независној плочи у Југославији. Та плоча са песмама Помоћ, помоћ и Ре-
тко те виђам са девојкама била је и симболично одузимање државног монопола 
над технологијом. Била је то персонална плоча, као касније персонални рачунар. 
То освајање технологије и независности је покретачка снага Новог таласа. И пре 
Идола су снимане плоче Новог таласа, али све за ПГП РТБ или Југотон, или не-
ког другог државног издавача, док су Идоли, уз помоћ пријатеља, први сами сни-
мили своју музику. Била је то и прва слобода уметности остварена без диктатуре 
пролетаријата.

Дечаци су постали Идоли у броју 3 часописа Видици за 1980. годину. На на-
словној страни тог броја, објавио сам наслов Дечаци као Идоли који је означио 
нову мену пројекта. На дуплерици истог броја, објављени су Дечаци како се возе 
у гусеници, да би се ту пред Папићевом камером преобразили у лептире Идола. И 
најважније, уз тај број ишла је и сингл плоча где је Дечацима по први пут дат глас 
да певају и свирају своје песме. Ствар је била озбиљна јер је Велики Дечак, идол 
радних маса, које су се у песми ритуално заклињале Белој Љубичици да с његовог 
пута неће скренути, добио постмодерну конкуренцију у Идолима који су својом 
музиком заталасали младе. Папић је цветао, а ја сам одмах по одласку Радета Бу-
латовића са места секретара почео да схватам да би лагано требало да пакујем ко-
фере јер Титови омладинци нису подносили идеолошку конкуренцију. 

Упоредо с тим у истом броју Видика, ишао је и контролни пројекат „пе- 
сник Слободан Шкеровић”. На дуплерици је заједно са Идолима објављена њего-
ва слика у акцији исхрањивања, а на Б страни сингла, он је уз клавирску пратњу 
говорио своје стихове. Медији нису уопште реаговали на њега, а сâм Шкеровић је 
стекао непријатеље међу песницима слободног стиха којима се чинило да је пре-
ко реда дошао до медијске славе коју су допуштали једино Радету Шербеџији чија 
се рецитација Превари мужа одлазећи да се почешљаш у WC непрекидно врте-
ла на свим радио станицама. Али оно што је дозвољено глумцима, није дозвоље-
но песницима, јер ово је свет глуме и подељених улога. Био је то, како се у науци 
зове, нулти експеримент. Зашто су Идоли успели, а Шкеровић остао изопштен из 
јавног простора? Зато што тај простор не трпи садржај и субјекат. Реч је о просто-
ру мртвог субјекта, одглумљеним осећањима, лажним пророчанствима и карусе-
лу приказа и сваковрсних накарада. Папић је све то знао пресликавајући највећег 
Дечака у мале Дечаке – Идоле. У оба случаја, реч је о истој идолатрији. 

Последњи дани Видика

У први мах, нико с радија није хтео да емитује песму о дечацима који се ре-
тко виђају са девојкама, али како је време пролазило, пројекат је почео да делује 
својом снагом. По објављивању плоче, Идоли су стали да се појављују у осталој 
штампи, полако су постајали популарни, јер колико је пројекат Дечаци био аван-
гардан и нејасан, Идоли су били нешто што је свима јасно. Кренули су интервјуи 
и грађани Идоли почели су да износе своја мишљења о овоме и ономе, да при-
чају о себи трудећи се наравно колико могу да мистификују ствари. Најбољи ин-



ДИКТАТУРА ДЕЧАКА И КУЛТУРА НОВОГ ТАЛАСА

412

тервју дали су Слободану Шкеровићу у Студенту, јер му, после конспиративног 
разговора у Метрополу, нису били потребни да би добро исказао суштину ства-
ри. Наставили су да снимају да би резултате рада с Папићем објавили на новота-
ласном албуму Пакет аранжман. После тога, позвали смо их као звезде да певају 
на промоцији Речника технологије која је 26. јуна 1981. одржана у Сава центру. 
Због проблема с озвучењем остали су у публици, али је хор Филолошког факул-
тета под управом Андреја Тарасјева, на опште одушевљење a capella извео Маљ-
чике. Било је узбудљиво и непоновљиво, све је подсећало на свечане академије у 
поводу неког државног празника. 

Идоле је брзо приметио и Горан Бреговић, који је владао медијском сценом, 
и који је загризао удицу. Желео је да први после нас буде продуцент Идола, који 
су већ били нешто особено и препознатљиво на југословенском небу. Успео је да 
убјелодугмише песму Маљчики, која је после тога почела да се врти на свим ју-
гословенским радио станицама. Чак је совјетска дипломатија уложила протест 
јер им се чинило да су Маљчики пародија њихове идеологије. Папићев концепт 
и наш заједнички рад доживљавали су успон који смо на почетку замишљали. 
Идоли су према плану постали популарни, певали су на концертима, млади су их 
заволели, а онда се догодило неминовно, силе реакције су се покренуле. „Година 
1981. је ‘break up’ – Папић прекида са ‘Идолима’, креће нови талас који је заправо 
реакција на Дечаке јер је пројекат Дечаци направљен у традицији леве модернис-
тичке културе, његови пунктови су, на пример, надреализам, народноослободи-
лачка борба и просвећени социјалистички модернизам 60-их година док се 1981. 
дешава слом тог таласа јер часопис Видике преузима двојац из Студента Жељко 
Симић и Александар Јерков, насилним путем проваљују у редакцију, краду све 
текстове, Шкеровић и Петровић су протерани. ‘Идоли’ излазе из тога и праве ог-
роман обрт…” (Тороман 2007).

Ми смо смењени, Видици су окупирани, Нови талас је остао без свог ини-
цијалног простора. Дечаци су, осетивши новац, као баласт брзо одбацили свог 
концептуалног оца да не би заплењену славу делили на превише делова и бацили 
се у загрљај естради. Потом су постали и узорни партијски радници и стручња-
ци за маркетинг из кога су настали, речју, технологија сама. Папићев пројекат је 
успео, нажалост преко мере, 101 посто, јер се окренуо против свог творца. Че-
сто се дешава да се творевина окрене против ствараоца, то је на крају и сам биб-
лијски обрт, да не помињемо Мери Шели и њеног Франкенштајна. Када је ствар 
кренула, Папић више није био потребан, и како ми је један од Идола рекао, нису 
могли више да га гледају како се шепури по сцени док они певају. Тај став се про-
тегао до данашњих дана јер отвори ли се последњи Ко је ко у Србији из 2013. го-
дине, у издању Завода за уџбенике из Београда, у одредницима посвећеним не-
ким члановима Идола не помињу се ни Видици, ни Папић, ни прва плоча. Јед-
ноставно је све избрисано, односно, како би стари Римљани рекли, примењен је 
институт damnatio memoriae. 

После тог оцеубиства, Папић се ипак није предао. Имао је довољно снаге да 
се баци на следећи подухват замишљен као уметнички пандан тада политички 
форсираним радним акцијама. Покренуо је пројекат АРА – Артистичка рад-
на акција. Окупио је десетак непознатих група којима је као и Идолима створио 
прилику да сниме своје песме. Радио је с пуно одушевљења и резултат је био пра-
ви Нови талас у снажном налету, непоткупљен, спонтан, пун енергије. Био је то 
врхунац који је требало да се шири даље. Али, сада Папић више није имао ки-
шобран, тако да је власник студија у коме је АРА снимљена, не обазирући се на 
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интелектуалну својину и све што је Папић урадио, као велепоседник снимака за 
које му нико није платио, присвојио све, однео у Загреб и продао Југотону, који је 
албум објавио 1981. без помена Папићевог имена. Ни данас га нема ни у једном 
приказу иако је цео пројекат осмислио и анимирао све те групе од којих се многе 
више никада нису састале, што говори да је иза свега стајала његова инвенција. 
После тог разочарања, Папић је као прави Дечак без речи и поздрава отишао 
код оца у Италију да тамо окуша медијску срећу. Колико знам, објављивао је фо-
тографије у познатим европским часописима, али није урадио ништа слично као 
овде. После низа година, гледао сам његов филм снимљен за неку талијанску те-
левизију, где је идоле заменио луткама. И то је један од епилога. 

Ја сам после слома и окупације Видика отишао у унутрашњу емиграцију. 
Претходно се десио још један од епилога. Средином 1980. године, разишао сам се 
с Папићем. Имао сам потребу да направим један синтетичан број Видика о фи-
лозофији и антропологији технологије. Таквог разматрања технологије на срп-
ском језику још није било јер су Срби били сувише обузети трагањем за крајем 
историје у комунизму, док се крај историје догађао испред њихових носева. Же-
лео сам да кажем нешто о глобалном покушају да се живот замени огледали-
ма, нешто о велеиздаји живота, о нестанку личности. Осећао сам се потпуно 
усамљен у тој намери јер нисам знао да у то исто време Жарко Видовић поку-
шава да отпочне дијалог с марксистима који су тврдо веровали да се историја 
креће као покретна трака на којој се комплетира последњи модел слободе. На-
равно, покушај му је био узалудан јер су они држали тајну историје у џепу. Био 
је потребан приличан напор да припремим то издање, и зато сам с неверицом 
гледао илустрације које ми је Папић направио. Били су то Дечаци с деформиса-
ним лицима и донкихотовским нокширима натученим на главе. Осетио сам то 
као превише јаку иронију за превише тешког посла који сам радио и нисам при-
хватио. Наравно, сада знам да сам погрешио и да је он био у праву. Технологија 
јесте деформација личности. Чак и ако те личности нису ништа друго до Деча-
ци. Тако сам вероватно и ја допринео његовом укупном разочарању. Осећао сам 
горак укус због разлаза, али сам негде био и задовољан јер сам на крају пројекта 
имао готов лабораторијски оглед дејства технологије у друштвеном вакууму и 
поуздан доказ да технологија почива на обмани и приказама иза којих не стоји 
ништа осим опсесије одразима, управо онако како је Платон већ говорио. Било 
је то сувише напредно сазнање тако да ће ускоро под медијским притиском по-
литички форуми донети одлуку о смењивању читаве редакције Видика. Титои- 
стичка постмодерна више није имала конкуренцију. 

У то време сам већ био на крају студија на Универзитету у Београду, које 
сам прекидао краћим боравцима у Паризу и Њујорку. На путовањима сам се  
ослобађао комплекса Запада, који је Партија уз сва заклињања у социјализам 
суптилно ширила кроз лажне побуне у уметности, филму, медијима, поткулту-
ри… Када сам све то видео својим очима, закључио сам да је Београд боље ме-
сто и од Париза и од Њујорка и нисам имао ни најмању побуду да живот наста-
вим тамо. Сада се помало чудим себи, јер је мој нараштај доживљавао та места 
као неку врсту обећане земље где је „боље” и где се историја налази „испред”. 
Верујем да је један од разлога зашто ме варљиви сјај метропола није узнемира-
вао лежао у чињеници да сам, управо у Њујорку, постао свестан проблема тех-
нологије која је измицала тло испод самог живота, а личности претварала у Де-
чаке много успешније него идеологија. Увиђао сам да идеолошки театар припре-
ма долазак диктатуре технологије која гази саму клицу слободе и са свих страна 
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опкољава живот сводећи га на резерват у коме се жреци технологије поигравају 
Дечацима. Шта би ме тамо друго чекало него да будем успешни технолог?

Осетио сам, у време свеопштег ишчекивања дарова технологије, да је реч 
о диктатури у новом технолошком кључу. То ме је сневеселило јер сам схватао 
да ћу остати сам изван „веселе науке” и свеопштих култова ишчекивања буду-
ћности. Морао сам да поделим ту мору са неким, иако сам махом био окружен 
или равнодушним неразумевањем или обожавањем технолошког „развоја”. Про-
фесор филозофије и естетике, коме сам се на то пожалио, поучио ме да је наш 
проблем што имамо не превише, већ премало технологије. На те речи сам се 
стресао и помислио santa simplicitas. 

Речник технологије и побуна на Косову и Метохији

Из таквих мисли, недоумица и осећања последњих времена зачео се Речник 
технологије. Требало је да обухвати и до синтезе доведе духовна исијавања вре-
мена, да спрегне теоријске увиде и затвори круг искустава наших новоталасних 
пројеката и акција. Појавио се у мају 1981, као посебно издање часописа Видици, 
у тренутку када је Југославија ушла у ванредно стање које Председништво СФРЈ 
проглашава 2. априла 1981. због побуне на Косову марта исте године. Први пут 
после 1945. су тенкови на улицама и Југославија је уздрмана у свом миру у који 
је деценијама уљуљкивана идеолошким успаванкама. Побуну је несумњиво, као 
своје велико завештање, пажљиво припремио Врховни Командант двосмисле-
ним политичким ставовима и мангупским намигивањима. На слету, који је свом 
верном народу приредио у част свог последњег рођендана 1979. године, штафету 
младих Југославије предаје му млада Шиптарка Санија Хисени с поздравном по-
руком коју громко рецитује на албанском језику пред десетинама хиљада гледа-
лаца на стадиону и милионима пред телевизијским екранима који не разумеју ни 
реч. Поред Сина у свечаној ложи седи председник омладине Југославије, Алба-
нац са Косова. Порука је била јасна и побуна темпирана брзо после Смрти да по-
тврди да завештање живи и да ће Југославија сигурно умрети. Ишло се до тога да 
су сваког 4. маја, када ја умро вољени Друг, Југословени у свим градовима били 
приморани да учествују у позоришту смрти, да се на знак сирене умртве и цео 
минут непокретно стоје да би се тиме невољно придружили Титу у доњем свету.

Створена је чудна ситуација, јужна покрајина се буни и иде ка отцепљењу, 
узнемиреност и напетост расту у свим републикама, а власти нервозно реагују, 
и већ одмах после Сахране 1980. почињу хапшења због писане речи – Момчи-
ло Селић осуђен је на седам година, а 1981. на казну од четири године затвора 
осуђен је шиптарски писац Сабит Рустеми. Да би одмах успоставили симетрију, 
у Београду су исте године ухапсили и на две године осудили српског писца Гојка 
Ђога. Таквих хапшења због књижевности за време Секретара Партије није било 
тако да је створена атмосфера страховладе која је требало да покаже да Доланц 
мисли озбиљно, да је, бранећи Тита, после Тита учврстио своју власт и да Југо-
славију незауставиво приводи усуду Аустроугарске. У тој атмосфери појавио се 
Речник технологије.5

Као посебно дело, које у целини исписано руком, у маниру средњовековног 
рукописа, у 162 одреднице доноси критику технологије као највишег израза мо-

5 Речник технологије и релевантни документи његове историје могу се наћи на https://
recniktehnologije.wordpress.com/category/analiza-recnika/
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дерности, наишао је одмах на добродошлицу филозофа, писаца и стваралаца, као 
што су Слободан Жуњић, Светислав Басара и неки од Идола, који су му посвети-
ли посебне текстове. Истовремено је својом неочекиваном појавом изазвао вели-
ко узнемирење Партије, партијских интелектуалаца и функционера и био пред-
мет жестоке јавне критике. Стога је оформљена завереничка група политичких 
активиста, повезана са старим и новим центрима моћи, Дражом Марковићем 
и Мирјаном Марковић, која је почела да припрема Анализу идеолошке орјента-
ције часописа Видици и листа Студент и довела до коначног медијског и поли-
тичког обрачуна са ауторима Речника.6 Анализа је више месеци пажљиво спрема-
на у тајности, да би на само један дан раније сазваном састанку политичких фо-
рума омладине Универзитета и Београда, сасвим симболично, била обелодањена 
на Светог Саву 1982. као оптужница усмерена против писања непријатељске гру-
пе окупљене око Речника технологије. Партија је уложила велики труд у писање 
Анализе јер је улог био велики. Њена појава требало је да буде преломни трену-
так у коме би Партија из дефанзивне прешла у активну улогу и чврсто овладала 
пост-титоистичким идеолошким токовима. Хапшењима и забранама показива-
ла је своју моћ, али истовремено и немоћ, јер је ишла иза догађаја и само пасив-
но деловала репресивним апаратом. Партија је хтела да поврати иницијативу коју 
је низ деценија имала и да поново почне суверено да управља интелектуалним и 
уметничким токовима. Анализа је, с једне стране, успела у томе јер је заиста ре-
афирмисала идеолошки капацитет Партије и била последњи осмишљени и кохе-
рентно изложени документ који је на свом измаку произвела. У суштини, био је и 
један од најбољих које је написала током целе своје историје јер је већ била ство-
рена генерација добро образованих партијских кадрова.

Из овога се може разумети зашто је објава Анализе снажно медијски подр-
жана. У великој кампањи против Речника технологије учествовали су Телевизија 
Београд, Студио Б, Политика, Политика експрес, Вечерње новости, Борба, Ко-
мунист и флотила локалних листова. Основна оптужба била је да Речник позива 
на рушење система социјалистичког самоуправљања и Југославије у целини, да 
је то највећа опасност која прети и да се Југославија и њен систем најбоље брани 
идеолошким разобличењем Речника. Извештавајући са састанака, престоничке 
новине преко целе стране доносе најаву да се спремају ванредне мере и да ће се 
аутори Речника кривично гонити за најтеже дело против народа и државе. Ван-
редне мере су већ биле уведене на Косову, и осећало се да власти праве неку им-
плицитну аналогију Косова и Речника, мада је страст и медијска силина напада 
била много већа око Речника технологије него око Косова. Дечаци који су тада 
водили српску политику, Дража Марковић и остали (изузимајући Душана Чкре-
бића), утишавали су тонове око Косова и више упозоравали на опасност од мо-
гуће реакције српског национализма, него од рушилачких стихија на Косову.7 На 
самим политичким састанцима посвећеним Речнику, расправљало се искључиво 
о самоуправљању, радничкој класи, марксизму, а никада о Косову. 

Тек 26. фебруара 1982, после завршетка политичке расправе о Речнику на 
форумима универзитетске и градске омладине, потом градског и републичког 
Социјалистичког савеза и Централног комитета Савеза комуниста Србије, и 

6 Текст Анализе може се наћи у књизи С. Басаре Фама о бициклистима, а интегрална верзија на ад-
реси https://recniktehnologije.wordpress.com/category/analiza-recnika/. 

7 Један од новинских написа о Речнику сасвим индикативно носи назив „Рушилачка хтења” (Поли-
тика експрес, 21. јануар 1982, стр. 3)
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смењивања редакције Видика, IX конгрес СК Србије отвара питање „принудног 
исељавања” Срба и Црногораца са Косова. Изгледало је као да је решавање 
проблема Речника била неопходна увертира да би се прешло на политичко 
питање Косова. За Партију је и Речник био нека врста ванредног стања јер је 
напустио друштвене и теоријске конвенције и диктате модерности, идеолошке 
и технолошке, и почео да говори кодираним језиком који у први мах нико није 
разумео. Он у овом погледу и није ништа друго саопштавао него да ванредно 
стање води распаду Југославије и да једини излаз из тога јесте разбијање огледала. 
То наравно није било лако разумети и зато Анализа надугачко тумачи шифре 
Речника да би видела шта се заправо дешава. Нису били до краја дорасли томе јер 
су их мутне амбиције каријеризма спречиле да се пробију до јасног сагледавања. 
Редакција Видика није ни крила своје ставове, јер у броју пре Речника, који се 
појављује почетком 1981, на насловној страни објављује шифру Αποκάλυψης: 
разбити огледало. Југословени, обневидели од мора суза, нису то могли да 
разбистре, али је шифра Видика постала конкуренција пароли „После Тита Тито”, 
а Речник прво постмодерно дело Југославије. Речник је отворио алтернативни 
постмодерни простор и то је било више него довољно да Партија, по свом 
старом рецепту, подстакне писце да друштвени простор колонизују својим, овог 
пута постмодернизованим – симулакрумима. Брзо по његовом појављивању, 
партијски кадрови, који су седели по издавачким кућама, промовисали су низ 
писаца у постмодерне ауторе, који су мање или више успешно, по садржају или 
форми подржавали или препричавали Речник, али то је увек било сведено на 
биографско-каријерне побуде и лишено енергије слободе коју је Речник доносио. 
Аутори Анализе, као и касније устоличени постмодерни писци, требало је да 
спрече да неко други, осим твораца пароле „После Тита Тито” не узме у руке 
узде постмодерне. Због тога је 1984. и донет Закон о заштити лика и дела друга 
Тита. Требало је штитити лик, бранити огледало које је диктирало претварање 
живота у слику. Партија је имала намеру да диктатуру пролетаријата преточи у 
крај Југославије, односно крај историје да би тиме коначно изиграла утопијске 
енергије. Њен наум најбоље следи један од постмодерних писаца–уредника у 
свом популарном речнику, који се појавио три године после Речника, закукуљено 
приповедајући да ће Срби, као изнурени носиоци историјских усуда, неминовно 
нестати. И ту су, на самом крају, Партија и писци били у складном дослуху.8 

У то време ни сâм нисам био свестан повезаности Новог таласа и Косова. 
Заправо, опхрван питањима технологије и друштвене слободе једва сам при-
мећивао шта се тамо догађа. Прошло је доста времена, али и данас је једнако за-
нимљиво питање зашто је усред почетка деконструкције Југославије, која је ишла 
преко Косова, било потребно отворити питање Новог таласа и Речника техно-
логије као његовог епицентра. Питање изгледа замршено и нелогично, као да се 
тиче неког политичког каприца, али одговор после толико година није далеко. 
Треба имати у виду да је Нови талас суштински повезан са културним просто-
ром Југославије. Речник технологије био је заправо прва слободна територија 
која је настала изван марксистичко – кардељевских варалица „ослобађања рада” 
путем диктатуре на шта се сводила „историја”. Он је стога свој пут, структуру 

8  Они су успели да спрече објављивање обимног Речника варавог залаза који сам с Мирославом 
Михајловићем и Ратомиром Деспотовићем завршио 1984. да би се приповедачки оживели пој-
мовни циклуси Речника технологије. Рукопис је нестао у издавачкој кући, а да су сви одрицали 
да су га икада видели. Да је објављен, историја новоталасне књижевности изгледала би другачије. 
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својих излагања започео не од историје, већ од онога што јој увек претходи – 
етимологије. Ако нешто треба усмерити, мора се знати одакле иде. Али, проблем 
је што се етимологије у Речнику разрешавају у синонимима који су последњи део 
структуре његових одредница. Историја је отуда ухваћена између етимологија 
и синонима, у кружном кретању свега у свему које у вртлог усисава материја-
листичку линеарност историје која усиљеним кораком иде ка неминовном крају 
у бескласном друштву. Кружност Речника је, очито, политички неупотребљива 
јер нема шта да се обећа Дечацима, с обзиром на то да ће сваки крај бити јед-
нак свом почетку. То је непосредно, суштинско и најдубље развлашћење Партије 
чији главни задатак и јесте надгледање историјских токова. У преводу на језик 
идеологије, то значи да више нема места за диктатуру пролетаријата. 

Раде Кончар је можда читао Речник када је на партијском конгресу тражио 
напуштање установе диктатуре пролетаријата. У етимологијама Речника напи-
сано је да реч пролетер потиче од латинског proles, што значи дечак. Тај превод 
показује праву природу ствари – диктатура пролетаријата заправо је диктатура 
Дечака. Дечаци кроз модернизацију желе као нови да узму власт над историјом 
од старих који су повезани са њеним изворима и дају јој нова значења. Силом 
свргавајући очеве не презају да руше и сам поредак. Да би успели, морају да се 
оглуше о етимологије и да се посвете сталном модернизовању значења која се 
никада не хармонизују, не постају синоними, већ се гомилају у нереду. Утопија 
Југославије је почела убрзано да се урушава када су етимолошка полазишта сло-
боде и њени историјски синоними заборављени и све сведено на погодбе и дик-
татуру пролетера. Комунизам и његов Највећи Син полако су личности прет-
варали у незреле Дечаке немоћне да разликују пад од успона, лажи од истине и 
слободу од ропства. Да бисмо то видели, прешли смо дуг пут рада на пројекту 
Дечаци који је punctum saliens Новог таласа. Пут до Речника технологије угази-
ли су Дечаци. 

Побуна на Косову и бунт Новог таласа, иако привидно различити, за власт 
су имали исто значење. Она није правила разлику, видела је само да има две по-
буне: то што је једна била разорна, а друга стваралачка, њу није занимало. На 
Косово су послали полицију, а на Нови талас дрогу и комерцијализацију. Преко 
дроге ишла је нова подела улога: млади Шиптари који су Титу предали штафету, 
или он њима, постаће дилери дроге, а млади Срби њени уживаоци. Нови талас је 
био већи проблем за Партију јер је знала да је побуна на Косову била припремље-
на и вођена с јасном намером распада земље, док је Нови талас својом спонтаном 
потребом за интегралним југословенским простором текао против струје. 

Уместо да се раздвајају, како је у име диктатуре пролетаријата тражио Стане 
Доланц, Београд, Загреб и Сарајево су кроз Нови талас почели да се приближа-
вају. „Нови талас имао је одјека у југословенским културним центрима, посебно 
у Загребу, али и у Сарајеву, где се осамдесетих година XX века појавио под нази-
вом нови примитивизам. У складу са новоталасном уметничком концепцијом, 
примитивизам је појачавао присутност на визуелном комуникативном нивоу. 
Група Забрањено пушење је са Елвисом Ј. Куртовићем развијала потпуно нови 
уметнички дискурс који је изједначавао музички и визуелни артистички кон-
текст” (Матовић 2014: 54). Прострујала је енергија праве повезаности стварајући 
нови дух времена резличит од лажног, апстрактног и почађавелог братства и је-
динства које је деценијама кроз медије пласирао неприкосновени Маршал. На-
долазак младе ослободилачке уметности, која није имала ништа аустроугарско у 
себи, било је за пројектовани исход југословенског система непредвидива бујица 
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која је у некој тачки могла да угрози детаљно разрађену будућност косовске по-
буне. Иако се досег друштвених енергија ослобођених Новим таласом не може 
поредити с огромним инвестицијама које су уложене у косовску сецесију и ра-
спад Југославије, ипак су те енергије имале довољно стваралачког замаха да се 
прелију преко постављених препрека. Требало је стога рушити сваки, па и нај-
мањи мост Београд–Загреб, јер се иза Новог таласа ваљао велики талас. У попи-
су из 1981. године четири и по пута више становника се изјаснило као Југослове-
ни него десет година пре. Ритуално медијско и политичко усековање Новог тала-
са било је симболично уништење Југославије. 

Албум Идола Одбрана и последњи дани с музиком са српским и православ-
ним мотивима и омотом на ћирилици, уредник Југотона Синиша Шкарица обја-
вио је у Загребу 1982. године. Био је то знак за узбуну, јер је с Новим таласом до-
лазила српска култура на тај начин нарушавајући секуларни табу границе исто-
чног и западног Рима. Сасвим је јасно да је надахнуће Одбране био Речник, који 
је критику технологије дао у форми српског средњовековног рукописа. Концепт 
Одбране је одзив на шифру Речника, иако је сам назив преузет од наслова књиге 
Борислава Пекића, у којој, међутим, нигде нема ни трага православног духа. О 
томе сведочи и текст који је певач Идола написао о Речнику непосредно по њего-
вом објављивању. 

Анализа, Бела књига и Меморандум као нови  партијски талас

Мирис тамјана и ћирилица усред Загреба тражили су реакцију. Мост је тре-
бало идеолошки рушити да би Југославија без призива могла да се претвори у 
развалине. Одбрана практично означава последње дане Новог таласа, који је ла-
гано и неумитно угушен прво репресијом, а потом комерцијализацијом. Редак-
ције Видика више није било, а Идоли почињу да дају концерте с Бијелим дугме-
том. „Бреговић ‘купује’ ВИС Идоле, који се јавности представљaју прво у неза-
висној продукцији часописа Видици (продуценти Драган Папић и Александар 
Петровић), али којима независна продукција не може да обезбеди излазак на 
тржиште. Бреговић снагом друштвеног капитала који стоји иза њега преузима 
визију Идола, насталу из пројекта Дечаци који је неколико година концептуал-
но и визуелно разрађиван у Видицима и прави од њих комерцијалну представу. 
Он тиме потврђује потенцијал своје продукције, јер у њу уграђује свежу енер-
гију Новог таласа, коју доноси састав Идоли, усмерену Видицима ка идеји пока-
зивања да појава, ма колико празна, у технолошком друштву има приоритет у 
односу на садржај и квалитет музике. Пре тога је најмање улагано у визуелни ас-
пект који је, по свему судећи, одговарао визуелној филозофији рок музике. ВИС 
Идоли потпуно другачије прилазе визуелизацији музике, што се поред квалитет-
не продукције огледа и у имиџу, чему је значајно допринео идеолошки концепт 
њихове музике. Међутим, у Бреговићевом комерцијалном кључу они, уз неке ин-
телектуалне трзаје, убрзо постају бледа копија Бијелог дугмета. Ту постаје видно 
да се Бреговићево стваралачко преиспитивање културне матрице у осетљивом 
периоду после Титове смрти своди на симулацију, пуки комерцијални захват. 
Разарањем критичке свести садржане у пројекту Идоли, Бреговић је непосред-
но угушио једну могућност концептуалног преиспитивања друштвених токова и 
допринео разорној стихији против које се привидно борио” (Матовић 2014: 24).

Док 1981. новоталасне групе из Београда гостују у Загребу концертом По-
здрав из Београда, а загребачке узвраћају у Београду спектаклом Боље вас нашли, 
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тамни облаци се навлаче. Довршавајући посао и заустављајући отварање Бео-
града и Загреба, Комисија ЦК СКХ за идејни рад, са Стипе Шуваром на челу ор-
ганизује 1984. саветовање о опозиционој делатности у Југославији. Материјали 
с тог скупа касније су објављени под називом О неким идејним и политичким 
скретањима у умјетничком стваралаштву, књижевној, казалишној и филмској 
критици те о јавним иступима једног броја културних стваралаца у којима су 
садржане политички неприхватљиве поруке, а данас су познати као Бела књи-
га. Прави циљ Беле књиге није „опозициона делатност”, већ Југославија. Сама 
оштрица била је уперена према Србији, јер од наведених 200 примера идеолош-
ких скретања, 176 су из Београда. Наглашавало се да је српско руководство пре-
више попустљиво према београдској критичкој интелигенцији и својеврсној 
идеолошкој контрареволуцији. Бела књига била је диктат уздрманој српској 
Партији шта треба да ради, који је због веће јасности допуњен списком имена 
за хапшење. Аустроугарска струја процењивала је да српска Партија више нема 
снаге за деловање и отпор диктату, јер је њен покушај да Анализом заузда новот-
аласне идеолошке токове претрпео неуспех. Већ се осећало да је виртуелна Аус-
троугарска однела победу и Бела књига се могла схватити и као отворено пони-
жавање српске Партије. Један од српских комуниста, Шпиро Галовић, приметио 
је „да се данас више него раније манифестује један исто тако погубан стереотип 
у односу на Србију који указује начелну сумњу у нашу политику равноправно-
сти”, а Иван Стамболић у разговорима са Славком Ћурувијом, сећа се да је Белу 
књигу доживео као напад на себе, на људе око себе и српско партијско руковод-
ство тог времена. 

Под привидом идеолошке борбе за марксизам и самоуправни социјализам 
растао је притисак из Загреба, а заправо је рушен мост „братства и јединства”. 
Српска партија која пише Анализу и организује хајку против Речника техноло-
гије као језгра Новог таласа деловала је по налогу из Загреба, јер је Речник почео 
из темеља да гради културу синтезе. Како је уочио Славен Летица, потоњи са-
ветник Ф. Туђмана за спољну политику, писан ћирилицом и латиницом Речник 
је у својим цитатима окупио најбоље мислиоце Истока и Запада да би направио 
укрштај који ће водити ка преображају. Био је то први такав искорак после 1925. 
када је Драгољуб Јовановић са групом истомишљеника (међу којима је и Ото-
кар Кершовани, публициста кога су усташе касније убиле у Јасеновцу) основао 
Групу за социјалну и културну акцију као покушај додира Београда и Загреба 
без политичког налога кроз наметнуте форме без садржаја. Драгољуб је потпу-
но слободно тражио споне са Загребом јер је био свестан да ће сукоб на линији 
Загреб–Београд разорити Југославију.9 На тај начин Нови талас је ушао у веков-
ни однос Срба и Хрвата, заправо у простор подељеног идентитета који је своје 
разрешење, без Југославије, добијао и могао да добије само у ратовима.10

9 Драгољуб Јовановић је оштро критиковао и намесништво кнеза Павла које је двоструком игром, 
приступањем Тројном пакту и истовременим охрабривањем државног удара, за који су сви зна-
ли осим њега, одвело земљу у пропаст. Слично томе, аутори окупљени око Речника технологије 
критиковали су намесништво колективног Председништва СФРЈ, које је преузело власт после 
Титове смрти, да земљу под видом „стабилизације” препушта хаосу самоуправљања помешаним 
с привидном супротношћу диктатуре пролетаријата што такође води у пропаст. И Јовановићево 
и предвиђање колектива Речника показала су се тачним. 

10 Проблем је што је Југославија своју државност добила непосредном српском борбом против гер-
манских освајача, док је, с друге стране, хрватска државност зачета погодбама са Аустријанцима 
и Мађарима, а довршена поклоном кнеза Павла који је пред рат под хрватским именом први пут 
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Непосредно по објављивању Беле књиге јавља се 1985. снажна идеолош-
ка реакција у виду Меморандума САНУ. Анализа, Бела књига и Меморандум 
чине својеврсни партијски нови талас који настоји да потре оно што се поди-
же с Новим таласом. Поступак Меморандума веома подсећа на модел Анализе 
(тајна радна група, чији чланови невољно постају познати, дуга припрема из-
ван система, и нагло објављивање без припреме јавности, вајкање да документ 
није завршен…). Није тешко схватити да је Меморандум одговор на диктатуру 
Станета Доланца, Стипе Шувара и осталих који су преузели власт у постмодер-
ној Југославији. Међутим, та критика диктатуре западних република, иако де-
лује уверљиво, лишена је основног – шта са тим сазнањима. Нема заправо ни 
једне речи о потреби напуштања марксизма коју је тако одлучно истакао Реч-
ник, нити диктатуре пролетаријата за шта се заложио Раде Кончар, већ се сматра 
да се она само „пренаглашава”, док се самоуправљање и даље сагледава као по-
жељан модел друштвеног кретања. Меморандум никако није националистички 
документ, јер је његов основни појмовни склоп марксистички. Говори се о „са-
моуправљању”, „технократским снагама” и ламентује што „радничка класа” нема 
представника у Скупштини, а да се не примећује да никакве „радничке класе” 
нема. Уочљиво је да се, тек реда ради, Маршал само једном помиње, и то заједно 
са Кардељем, замагљујући тако његову индивидуалну одговорност за припрему 
државног слома. Нема ни једне речи критике разорног института Доживотног 
Председника, што довољно говори да је Меморандум и поред привидне побу-
не погнуте главе прихватио и латентно бранио Тита после Тита. Зато и не може 
ништа да предложи осим „демократског социјализма”, „реформе”, „промене  
устава” и других апстракција за које се, уосталом, залагала и Партија. Она је у 
сенци и овог документа и у њему се јасно препознаје рукопис њених бивших и 
актуелних чланова. Решења се по навици траже у „модернизацији” без схватања 
да је наступило постмодерно доба.11

Неминовно због свега тога долази до прелома и челник српске Партије, ја-
лови Дража Марковић, тихо је свргнут, а фактичку власт у Србији преузима ње-
гова синовица са својом екипом, од којих су неки писци Анализе. Побуна на Ко-
сову покренула је побуну у Србији и то у рђавом тренутку када је Горбачов већ 
почео да демонтира Совјетски Савез. Југославију је чекала судбина Аустроугарс-
ке која није могла да преживи губитак равнотеже настале распадом царске Ру-
сије. Коначни расцеп постао је непремостив, што се види и у музици. Док Екате-

ујединио земље од Славоније до Далмације које су по почетку Другог рата и распаду Југославије 
под немачким спонзорством прогласиле самосталност као Независна држава Хрватска. 

11 Вероватно би једино решење у том тренутку, на које се нису усудили, био јасан предлог за поде-
лу Југославије. Тиме би се Србија болно ослободила своје утопије, али би добила на времену и 
не би сачекала распад СССР за почетак расплета. Уместо тога, једну деценију касније Добрица 
Ћосић, сачекавши да фитиљ догори, залаже се за поделу Србије. Он то назива поделом Косова, 
а то предлаже стојећи иза Александра Деспића који то ван контекста износи 1996. на годишњој 
скупштини САНУ. Тиме је политика Партије доведена до краја, а Ћосић потврдио себе као срп-
ског националисту по партијском задатку. Треба рећи и да Ћосић није волео југословенство рок 
музике које је за њега, како каже у Дневицима, било израз скоројевићког менталитета, снобизма 
дела рокенрол генерације, космополитизма либералних интелектуалаца и у основи антисрпско. 
Такав став га касније није спречио да се прихвати места председника Југославије. Поред свих 
раздора, у Југославији је постојала и подела по временској вертикали. Остарели интелектуалци 
нису се уопште освртали на оне који су у јавност изашли са новим идејама. За њих дела као што 
је Речник једноставно нису постојала, јер су навикли да чекају да „млади” прођу филтер Партије 
да би их тек тако уподобљене узели у обзир. Једна од последица комунизма је и ширење друштве-
не склерозе.
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рина Велика скоро очајнички покушава да одржи новоталасни дух певајући „…
ово је земља за нас, ово је земља за све наше људе, ово је кућа за нас, ово је кућа 
за сву нашу децу…”, Прљаво казалиште хладно резимира свој ангажман албумом 
Мој дом је Хрватска. Било је важно да то уради група од које неки рачунају по-
четак Новог таласа. Свако је отишао на своју страну, оставио историји да суди, 
али за сваки случај хрватски редитељ Рајко Грлић, у првој послератној коопро-
дукцији југословенских република (иронично оствареном 2006. када је црногор-
ским проглашењем независности нестао последњи траг Југославије) снима филм 
Караула у коме, по његовим речима, „тражи клицу распада” заједничке земље. 
Налази је, између осталог, и у Новом таласу приказујући како суманути војни-
ци слушају Идоле и ваљда ту налазе нереалне идеје за потоњу одбрану Југосла-
вије, која је већ давно проглашена за Аустроугарску, „тамницу народа”. Та извр-
нута перспектива још једно је ритуално убиство Новог таласа, а да би све било на 
свом месту и да би наставак диктата Партије био препознатљив, радња се 1983. 
(касније је промењено у 1987) одиграва на самој граници са Албанијом.

Нови талас је, судећи по томе, и данас политички непожељан. Изгледа да 
и даље постоји страх да би из њега могла да васкрсне Југославија. Иако је нај-
видљивији у музици, у медијима спектакла, који стално траже нове садржаје да 
би тиме испунили своју празнину, он није кренуо нити је могао да крене из музи-
ке. Технологија је тражила своје маске и најлакше их је налазила у музици, али то 
ни издалека није довољно за друштвене промене. Њега је покренуло тектонско 
померање друштвених темеља чија је последица била и музика. С Новим таласом 
млади Југословени су се спонтано ослобађали диктатуре пролетаријата, покуша-
вали да дођу до свог идентитета који не диктирају Дечаци, а више нису гледали 
инфериорно ни на културу Запада. Западу се то једнако није допадало, као ни ко-
мунистима, јер су се наслућивале ослободилачке енергије које су подигле плиму 
Новог таласа. Он је био почетак и крај повезивања, али и могућност да се из ове 
перспективе поново испише историја Југославије.
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DICTATORSHIP OF BOYS AND NEW WAVE CULTURE

Summary

New wave as conceptual endeavor begins in 1979 with a project Boys, which, at the moment of passing 
through the shadow of death of Life-Time President Tito in 1980 turns into a project Idols, culminates with 
Dictionary of Technology and Artistic Work Action in 1981 It ends in 1982 with the frontal political attack on 
theoretical epicenter of New Wave, Dictionary of Technology, and an album release of Idols Defense and the 
last Days. The paper considers phenomenology of dictatorship of proletariat which, from the ideology of 
revolutionary expropriation of the previous regime becomes the technology of transforming Selfhood into 
Boys, Boys into Idols, content into form, reality into image. In that sense, the cultural policy of Communists 
Party and transition of modernization into the postmodern are being examined, and the utopian dimension 
of Yugoslavia is being considered. 

Keywords: New Wave, Yugoslavia, dictatorship of proletariat, Dictionary of Technology, Boys, Idols, 
Dark Wave
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