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Значење и функција митских топоса у оквиру 
феномена "новокомпоноване културе" 

 
 

Апстракт Анализа значења митских топоса у каријери три певача који су обе-
лежили три декаде у развоју феномена новокомпоноване народне музике пред-
ставља основу за истраживање о интерактивном односу културних хероја и кон-
зумената медијских митова. Двосмерна комуникација публика – идол обликова-
ла је развојне етапе новокомпоноване културе и feed back релацијама прилагођа-
вала медијски лик  хтењима обожавалаца. На основу интерактивно обликованих 
митских топоса конзументи стварају социо-културни бриколаге са системом 
вредности и идентитетом који настаје по узору на претпостављени фолк стар 
идентитет. Сукцесивне фазе и значењски комплекси у медијски обликованом 
миту о певачима тако постају воx попули припадника новокомпоноване културе. 

Кључне речи новокомпонована народна музика, митски топоси, комуникација, 
антропологија 

 
Феномен тзв. новокомпоноване народне музике (у наставку НКН му-

зика) настао је и потом се више деценија развијао у оквиру специфичног 
културног модела који је функционисао на простору бивше СФРЈ. Током 
развојних етапа у вишезначној комуникацији са конзументима – од по-
четног "певања на народно", нових аранжмана и ауторских песама које 
су подражавале анонимне ствараоце народне музике, једном речју пр-
венствено музички орјентисане делатности – повећаним интересовањем 
публике долази до лаганог али суштинског преласка на маркетиншки 
приступ у НКН музици. 

С обзиром да су медијски промовисане културне активности у соција-
листичком друштвеном уређењу, у које је неизоставно била укључена 
естрадна делатност, већ од шездесетих година 20. века усклађивале 
функционисање према законима масовне културе НКН музика се мора 
посматрати као интегрални део процеса на глобалном и локалном нивоу. 
Као социо-културни феномен из друге половине 20. века она коинциди-
ра са експанзијом коју је после Другог светског рата у светским размера-
ма доживела популарна, масовна, електронским медијима подржавана 
култура. На другој страни њено трајање је преплетено са усвајањем, раз-
војем и декаденцијом модела самоуправног социјализма током убрзаних 
процеса индустријализације, урбанизације, и прокламованих грађанских 
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слобода које се између осталог могу пратити путем миграционих проце-
са село/град  и права на несметани боравак и рад у иностранству – која је 
најпре репрезентовао друштвени слој гастарбајтера.  

Истраживање феномена НКН музике у свим њеним сегментима пока-
зало се као замашан задатак коме до сада није посвећена довољна пажња 
у домаћој етнологији. У питању је феномен посебног израза, настао на 
нашем тлу као самородан, са карактеристикама које означавају diferentia 
specifica сличним појавама. Почетни  bricolage према песмама народне 
музике и начина певања "на народно", притом спојен са елементима по-
пуларне музике, убрзо је прерастао почетну, скоро искључиво музичку 
комуникацију са слушаоцима. Одмицањем друге половине 20. века, као 
индикатор промена појављују се медијски обликоване биографије поје-
диних певача и певачица – првенствено у штампи и потом у електрон-
ским медијима –  на тај начин се указало проширено поље деловања и 
исказивала потреба за активнијим учешћем у јавној промоцији.  

Стручњаци који су на различите начине професионално везани за 
НКН музику наводе три таласа певача као битан моменат у развоју тог 
феномена па следствено томе указују и на три периода током којих је по-
стојао потенцијал за идентификацију конзумената НКН музике и њихо-
вих идола (Чоловић 1984: 142-143). Током непрекинутог трајања овог 
феномена који је прокламовано изопштен од токова друштвено призна-
тих културно-уметничких делатности, уз константно негирање и предви-
ђања "брзог краха", извођачи те врсте музике постају својеврсни култур-
ни хероји (Морен 1979: 127).  Осамдесетих година 20. века, у периоду 
када су друштвене и социо-културне промене имале посебну густину и 
свака хронолошка година представљала декаду у значењском смислу 
НКН музика постаје неизоставни и значајни елеменат у деловању свих 
врста масовних медија па је активни чинилац у комуникацији међу раз-
личитим друштвеним слојевима, поклоницима и опонентима. С обзиром 
да је време показало како су конзументи НКН музике припадници број-
них слојева у друштву сматрам да постоје назнаке које указују да они ак-
тивно учествовали у формулисању својеврсног vox populi у друштвеној и 
културној  свакодневици тог времена и културног простора.  

Последња деценија 20. века донела је распад СФРЈ и била бременита 
историјским догађајима, па је даљи развој био условљен новим околнос-
тима – првенствено појавом турбофолка као својеврсне ратне новокомпо-
новане музике. Сматрајући да су се током развитка феномена НКН музике 
указали многобројни правци који би били подобни за анализу која би у 
потпуности изнела контекст целокупног корпуса НКН музике  у овом 
раду определио сам се за комуникациону анализу која је везана за значењ-
ске комплексе који су настали у одређеном периоду који се у глобалу мо-
же ограничити на време почетака функционисања самоуправног социјали-
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зма до зачетака државотворних процеса у бившим републикама СФРЈ. 
Такав поступак образлажем тиме што се, иако су фазе у развоју НКН му-
зике сукцесивно прелазиле једна у другу,  ипак не може порећи да су поје-
дини периоди – од настанка до ратова, потом у време ратних дејстава, и 
напокон "послератни развој" различити и по форми и суштини.  

У наставку ћу покушати да – на основу идеалтипски обликованих 
синтагматика митских прича (Ковачевић 1985: 175-177) о животу и кари-
јери три певача који су обележили три декаде НКН музике – укажем на 
нека од значења митских топоса – као целокупних значењских комплек-
са или у функцији комуникационих јединица за више нивое значења 
(Стојановић 1989, 1988, 2006.).1  

Одлучио сам се за медијски формиране митске приче и потоња ту-
мачења митологизованих биографија искључиво певача мушког пола 
сматрајући да је процес комуникационих интеракција у релацијама обо-
жавалац-идол = публика-певач НКН музике био изазван и на основу по-
жељне идентификације  коју је на посредан начин омогућило дуго тра-
јање преобликованог традиционално-патријархалног културног система 
вредности који је социјалистички социо-културни модел неговао у раз-
личитим појавним облицима.  

Како су показали историјски процеси на територији бивше СФРЈ – уз 
бројне резултате које данас можемо да уочимо и сучелимо према државо-
творним, па последично томе и  социо-економским и културним променама 
које су пратиле процес признавања данашњих суверених држава – у функ-
ционисању многих елемената културног система вредности настао је от-
клон који дозвољава да се митске приче могу тумачити и у новом светлу. 
Покушаћу стога да у наставку укажем на законитости које су указивале на 
значај интерактивног односа идола и обожавалаца, стварање поткултурне 
особености конзумената НКН музике који су успешно репродуковали свој 
модел и истовремено активно мењали целокупну друштвену стварност.   

Претходна истраживања о значењима различитих модела успеха у но-
вокомпонованој култури (у наставку НКН култура) (Стојановић 1989: 
132-134) требало би представљају основни ниво који омогућава покушај 
"новог читања" у складу са историјском дистанцом која је и у новом 
светлу показала да постоји примарно, секундарно, и круцијално интер-
активно деловање током стварања и подржавања НКН идола  као по-
жељног модела егзистенције. 

                                                 
1 С обзиром да сам крајем осамдесетих година 20. века већ анализирао еле-

менте митске приче о Мирославу Илићу, и потом стварање новокомпонованих 
модела успеха додавши анализе каријера Томе Здравковића и Шабана Шаулића 
овај рад би требало да представља ново читање и следећи ниво значења  у ко-
муникационој анализи неких сегмената НКН музике. 
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Синтагма мита о Томи Здравковићу2 
 
Тома Здравковић био је само сиромашан дечак из провинције, од де-

тињства осуђен да брине сам о себи Борба за место под сунцем натерала 
га је да почне да пева како би обезбедио макар минимум егзистенције. 
Можда никада не би постао познат да му Силвана Арменулић није пону-
дила да уместо ње отпева песму у кафани у којој је наступала, у тренутку 
када је схватио како само песма чини његов живот. Од тада само осећа-
ња владају животом овог певача, једино је важно да ли сам жели нешто 
или не жели. Силвана је, можда случајно, открила његов таленат.    

Кафана је била велика школа за младог певача јер су кафански наступи 
били синоним квалитета, па у то време певач народне музике само на тај 
начин може "да стекне име". Како би уопште омогућио себи наступ тре-
бало је да зна и уме да отпева преко пет стотина песама, од народне до 
класичне музике,. Годинама је Тома певао у кафани пре него што је стекао 
прилику да сними плочу, тада привилегију коју су имали само врхунски 
певачи, само изабрани. Упркос успеху, наставио је са наступима у ка-
фанама, па и данас отворено признаје како најрадије пева уживо у кафани.  

Критичари и публика слажу се како вокалне способности овог певача 
нису изузетне. Ипак, све се опрашта пред силином осећања која извире 
из интерпретације. Он није само извођач већ и сам пише своје песме, па 
званични критичари говоре да је постигао прави спој народне и забвне 
музике. Тому сматрају јединим  шансоњером у народној музици зато 
што, како сам каже, најбитнија су осећања у песмама. Због публике и 
себе мења стваралачки стил како би постигао крајњу оригиналност, и 
често уноси елементе страног мелоса. У његовим песмама грчка, шпан-
ска, турска провенијенција не сматра се довољним разлогом који би  
дискредитовао његов рад, а новвинари признају да је Тома класик и 
авангарда нардно музике и најснажнији "у тренуцима своје слабости и 
балканске болећивости". 

Аутобиографски елементи лако су препознатљиви у песмама Томе 
Здравковића, осећа се препознатљива атмосфера кафана и присност так-
вог амбијента. Певајући из срца, он је остао "последњи Мохиканац" који 
доживљава своје песме. Сви слушаоци се слажу како већина Томиних 

                                                 
2 Све синтагматике мита уобличене су на основу новинских чланака о свој 

тројици певача и према ауторизованој биографији Мирослава Илића, а које су 
првобитно наведене у дипломском раду Стојановић М. Етнолошки приступ про-
учавању новокомпоноване народне музике. Идеалтипске дескрипције дате су у 
глаголским временима која би требало да нас уведу у време настанка и првобитне 
конзумације тј. повезане су стриктно са периодима у трајању НКН културе у ко-
јима је постваривана идентификација конзумената са конкретним НКН идолима.  
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песама постају "кафанске химне" па већ три генерације слушалаца обо-
жавају овог певача. Највернији су му ипак млади људи који се најлакше 
идентификују са његовим животом. Тома Здравковић се заљубљивао 
стотинама пута, свака од тих љубави бивала је једина права, а свеједно 
су жене увек остављале њега. Већина песама носи имена жена јер у њи-
ма опева своје несрећне љубави. Несрећан у питањима срца, ни остатак 
живота није му пружио много радости. Године проводи не само певајући 
у кафани већ и живећи у њој и са њом у пуном смислу те речи. Дане и 
ноћи проводио је с пријатељима, али и на дну животног талога. Несрећан 
живот утапао је у алкохолу и коцки, па је Тома човек за кога се твди 
како у животу и љубави "срећу увек губи за корак". После свега, сам 
тврди како су  најбитнији пријатељи, само њих не може ништа да заме-
ни. Таква животна девиза наводила га је да новац који заради истом бр-
зином и потроши. Исто тако, омогућила је да деценијама опстаје на 
естради као једини шармер, боем и занесењак. 

Тома Здравковић је несвакидашња појава на естради, он се кали у ка-
фанама у време кад су оне биле једине страдне позорнице, тамо где није 
могло да прође "ништа фалш". Већина његових песама, због тога, успела 
је да прође пробу најјачег естрадног филтра, кафане, па тек онда наша 
место на плочама. Изузетно јак контакт са публиком омогућава му да на 
концертима сви певају с њим. Поред свега, има храбрости да тврди како 
зна да је кафанско певање многима "црна уметност" али да он себе једи-
но осећа у кафани. Обожаваоци кажу да је Тома "краљ кафане". Интер-
претација песама представља његов живот, он је певач туге; због тога га 
воле чак и клинци који слушају само роцк анд ролл, а са презрењем го-
воре о НКН музици. 

 
Синтагма мита о Шабану Шаулићу 

 

Рођен је у Шапцу, где је провео детињство и младост, окружен мно-
гим сестрама које су га размазиле. Наглашава како је Црногорац по оцу, 
док је мајка из Босне. Био је врло несташан као дете, играо фудбал, во-
лео што и друга деца. Тек кад није успео да настави успешну фудбалску 
каријеру, окренуо се народној музици. Врло млад, започиње успешну 
каријеру певача НКН музике, која му омогућује да много шта проживи. 
Вокалне способности Шабана Шаулића постале су легендарне. Вансе-
ријски таленат је неоспоран, а због распона и лепоте гласа називају га 
Шабачки феномен. И критичари говоре о музикалном нерву у генима, 
признају квалитет који је реткост и код школованих оперских певача. 
Ипак, насупрот томе, новији подаци наводе како и такав невероватни 
глас показује трагове "напуклости" услед неуредног живота. Осим као 
интерпретатор Шабан се врло рано појавио као комплетан аутор својих 
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песама. Сопствени стил у музици Шабан Шаулић стварао је за "људе 
који су ливаде и њиве заменили асфалтом" и због тога за његов ауторски 
допринос опречно тврде да је прекретница у НКН музици исто толико 
колико и крајњи шунд: "Били су и он и то скоројевићко, грађанско по-
нашање дојучерашњих сељака који су постали његови обожаваци ома-
ловажавани, нарочито од музичке критике. Једно време носио је титулу 
"шунд шампиона". Шабан се од таквих тврдњи бранио ставом да људи 
који га слушају, исто као и он, осећају живот управо на тај начин. Све-
стан да постоје критике његовог стваралаштва, каже да воли изворну 
народну музику, али ствара за људе који га слушају а они воле нешто 
друго. Тако увек остаје између чињенице да је својим песмама правио 
"диверзије у националном фолклору" и тога да су неке од његових песа-
ма постале "класика у народној музици".  

Приватно, Шабан Шаулић живи у срећном браку, уз троје деце. Скла-
дан породични живот поспешује супруга, која нема примедби што остаје у 
сенци велике естрадне звезде. Свесна да је живот њеног супруга препун 
одрицања она ужива када се Шабан, често, умеша у васпитавање деце као 
одан и нежан отац. У њиховом домаћинству постоји подела послова на 
мушке и женске јер је то "у реду". Шаулићи ипак морају да ангажују кућ-
ну помоћницу како би њихов простран, скупо опремљен стан увек био 
уредан, а одмор од нагомиланих проблема овај брачни пар налази два пута 
годишње на Канарским острвима, где освежавају своју љубав. 

Другу страну Шабановог приватног живота првенствено осветљава 
податак о ванбрачном  детету, његовом греху из младости. Полемика у 
штампи коју је повела мајка детета указује како Шабан, иако отац,  не 
жели да призна дете, никада га није видео и не плаћа алиментацију, чак 
уцењује њеног супруга и њу: "То је мрља у његовом животу коју не мо-
же да избрише". Исто тако, јавна су тајна сукоби настали после његове 
куповине виле на Дедињу. Брачни пар Шаулић насилно покушава да 
исели претходне станаре из виле иако су многи од њих инвалиди и људи 
који би исељењем остали на улици, без икаквих средстава за живот. Не 
бирајући средства како би постигао циљ, певач се осим илегалних поку-
шаја исељења, служио уценама, подмићивањем и бруталном силом.  

Шабан Шаулић одувек покушава да остане другачији од осталих. И 
због тога сви тврде да се од идола трансформисао у мерну јединицу ква-
литета. Воле га млади људи који не маре много за НКН музику, али међу 
обожаваоцима  има много оних из старијих генерација. Колеге ову зве-
зду поштују тврдећи да је Шабан у народној музици исто што и Реал 
Мадрид у фудбалу. Неоспорно најкомерцијалнији певач НКН музике, 
био је крунисани краљ ове врсте музике. Тврди како је увек самостално 
бринуо о својој каријери и да једино његови слушаоци могу да утичу на 
успех Шабана Шаулића. Сценским изгледом трудио се да увек буде "у 
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тренду", иако свестан да то некима и не одговара. Самокритично, Шабан 
каже и како је у младости збиља био врло неодговоран, волео да скита, 
лумпује, да се напије и тако изневери менаџера, па су концерти често 
бивали отказивани а обожаваоци разочарани због хира овог певача. Да-
нас се смирио и опаметио и то себи никада више неће дозволити.  

 
Синтагма мита о Мирославу Илићу 

 

Мирослав Илић се од осталих певача првенствено разликује начином 
живота. Преци су му из Црне Горе одакле су побегли јер је један храбри 
Мрчајевић побио неколико Турака. Наишавши на плодну долину у којој 
је данашње село од среће су запевали, па традиционално, до данас, сви у 
у селу лепо певају. Отац и мајка су живели у срећном браку уз сву љубав 
за сина јединца који је одмалена волео и морао да помаже оцу на њиви 
као свако сељачко дете.  

У то време велики догађај била је куповина првог радио-апарата у се-
лу. Увек напредни Мирослављев отац на тај начин је омогућио свим 
сељанима да код Илића слушају програм. Мајци је то била велика помоћ 
при записивању речи песама које слуша, а потом певуши сину док их и 
он не научи. Тако су мајчина љубав и радио омогућили Мирославу први 
јавни наступ на школској приредби када је познати композитор Обрен 
Пјевовић замолио његове родитеље да му допусте да пева у његовој гру-
пи "Распевана Шумадија" која је прва по селима Србије, осим старих 
песама, доносила нове звуке, касније назване НКН музика. Иако међу 
најмлађима, био је звезда на концертима – "мали у антерији" што  лепо 
пева. Новац од хонорара увек је одлазио његовом оцу.  

Сви успеси у животу Мирославу потичу из породице која је увек била 
инспирација и подстрек. Брак са Горданом која је љубав његовог живота 
још од средње школе, потом и рођење ћерке, све чешће га подстичу да 
размишља о песми коју је занемарио, јер је потребно обезбедити поро-
дици егзистенцију. Аудиција за "Песму лета" где је проглашен за најбо-
љег, иако позив да сними плочу никада није стигао, разочараном Мирос-
лаву помаже тако што га композитор Обрен Пјевовић позива да погледа 
његове песме. Мирослав је одбрао само песму Девојка из града, коју је 
Обрен пре тога нудио Предрагу Живковићу и Предрагу Гојковићу, који 
су је одбили као превише изворну, прелепу али некомерцијалну у то 
време када су преовладавали страни ритмови.Упркос томе, Мирослав је 
желео да је сними. Обрен је признао да је од првог тренутка знао да ту 
песму само Мирослав може срцем да отпева. Стигли су заједно у Бео-
град, али су их свуда одбијали јер је песма некомерцијална. Обесхрабре-
ни, игром случаја, на путу до железничке станице наишли су на пред-
ставништво "Дискоса". Представник те куће, такође човек са села, при-
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стао је да на сопствену одговорност изда плочу, иако је знао да су у моди 
"самбе и румбе". Следећих месеци Мирослав је ишчекивао резултат, али 
његове плоче није било на радију. Од пријатеља је касније сазнао да Де-
војка осваја Београд путем Студија Б и да сви желе да виде и чују мла-
дића који је пева. мирославу је омогућено да пева у елитним кафанама, 
пробијајући се тако ка естради. Врхунац тадашњег успеха био је фисти-
вал "Илиџа", на који није отишао извинивши се болешћу. Прави разлог 
неодласка, како сам каже, био је у страху од надметања са тадашњим 
певачким величинама. Жири ге је међутим, прогласио троструким по-
бедником, иао се песма чула са траке. Више се никада није поновило да 
један певач буде најбољи иако у одсуству. 

После великих успеха наилази и велика криза јер се Мирославу мајка 
разболела па је желео да одустане од песме. Мајка му је на самрти оста-
вила аманет да настави да пева јер он својим гласом доноси људима сре-
ћу. То су биле и њене последње речи. После мајчине смрти доживео је 
тешку саобрачћајну несрећу и снимао све лошије плоче. По повратку из 
војске се пренуо, смирен наставио да ради у новој дискографској кући, 
па је успео да се поново уздигне. Мирослав Илић је једини певач коме 
стално проричу пропаст, а он се враћа све бољи и бољи. 

Морамо нагласити да је овај певач увек певао песме налик изворном 
српском мелосу, без страних утицаја, инсистирајући на чистоти свог 
гласа. Кажу да је у стању да извођењем просечне песме издигне изнад 
осталих. Тек у последње време дошло је до комерцијализације текстова, 
а Мирослав тврди да су у питању захтеви публике, која за њега предста-
вља светињу. На његовим концертима људи певају као да су на рок кон-
церту, све генерације излазе на позорницу, а девојке стављају своје лан-
чиће певачу око врата. Воле га и слушају и интелектуалци као и сељаци. 
Он представља Елвиса Прислија  НКН музике, сви кажу да је НКН музи-
ка једно а Мирослав нешто друго. На сцени и у животу је веома једно-
ставан. Он је први певач који се на концерту и на омоту плоче појавио у 
џинсу, својој омиљеној одећи. Активно учествује у борби за права својих 
колега, певача НКН музике, а то не ради због новца већ са жељом да им 
се призна статус и да докаже да НКН музика није шунд. 

У породици је узоран отац и супруг, који не мења начин живота. Уз њего-
во име никада нису везивани скандали. Не мења ни друштво уз које је одра-
стао, каже да му је градска средина страна, па, иако може, никада не би оти-
шао ван Мрчајеваца. Одувек је живео у месту у коме је рођен, па га сматра-
ју "последњим Мохиканцем" једини успео је далеко од урбаних центара.  

Његови пријатељи такође тврде да је Мирослав остао обичан човек, 
који заигра фудбал, запева на поселу, а после напорних турнеја први по-
сао му је рад са оцем на имању. Мирослав признаје да је непријатан када 
попије. Новине су објавиле да је једном направио скандал лумпујући а 
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не плативши. На то Мирослав каже: "Јесам попио, али и платио. Илићи 
су увек били часни људи!" 

 
Анализа митских топоса 

 

Модели успеха које сам формирао у претходним истраживањима 
према значењским комплексима које су исказивали у том тренутку ука-
зивали су на развојне етапе у настанку НКН културе. С обзиром на то да 
су – када су прихваћени као пожељан модел егзистенције – наставили да 
комуницирају као својеврсни градивни елементи за следеће нивое зна-
чења узимам их као један од репера на основу кога ћу анализирати мит-
ске топосе у релационој и историјској перспективи.  

 
Тома Здравковић (у наставку ТЗ) = Balcan dream 
Таленат + поштени рад + жртва личне среће + кафана 
 
Интензиван продор масовне културе уобличава почетак формирања 

НКН не-музичког деловања. Као првобитан у компарацији према оста-
лим Балцан дреам модел успеха говори о апологији традиционалне пред-
ставе о нашем човеку. Митска представа говори како мушкарац сатис-
факцију и остварење личности постиже претежно боравећи у миљеу 
истополних чланова заједнице, а кафана  у контексту таквог традицио-
налистичког модела означава слободу мишљења. 

 
Шабан Шаулић (у наставку ШШ) =Новоурбани сан 
Таленат + комерцијалност + негација морала + кич 
 
Пожељне особине за постизање успеха постају оне које су по традици-

оналној представи вредноване као недостојне човека. Ово је тзв. прљави 
модел успеха (Дајер, 1973:80) који је формиран током једног од врхунаца 
пенетрације масовне културе код нас, седамдесетих година 20. века. Под-
лога коју – код новоурбаног друштвеног слоја и заметака социјалистички 
етаблираних припадника ноувеау рицхе – чини тежња за осмишљеном 
егзистенцијом потенцира се негацијом традиционалног обрасца, чиме ови 
људи теже да се изједначе са  грађанским слојевима друштва. 

 
Мирослав Илић (у наставку МИ)  =  Новокомпоновани сан 
Таленат + поштени рад + традиционалне вредности + харизма + тран-

сцедентно 
 
Последњи модел успеха у низу указује на процес уобличавања вред-

носних ставова о значењу успеха у НКН музици. Целина, као и сваки од 
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елемената модела, квалитативно могу да буду прихваћени у традицио-
налном обрасцу, исто као и у савременој култури. Представник тог пе-
риода у развитку НКН музике, МИ, означава личност која је медијски 
успех остварила на значењски и морално "прочишћен" начин. Иденти-
фикација конзумената мита омогућава значајну повезаност на митском 
нивоу схватања успеха НКН идола. Како сам већ указао да означено у 
митским топосима МИ доказује потенцијално постојање поткултуре 
слушалаца НКН музике модел успеха овог певача треба читати као по-
кушај да се та поткултура докаже као једнако вредна осталим сегменти-
ма културе. Елементи модела успеха МИ највише личе на један од идеа-
лизованих модела масовне културе на глобалном нивоу – American dre-
am (Фрит 1987: 96).  

Посматрано у светлу историјског развитка НКН модели показују да 
постоји очигледна повезаност у дужини трајања феномена НКН музике 
и следствено томе све обимнијој комуникацији идола и обожавалаца. На 
тај начин моделовано понашање постаје све конструкционо чвршће и 
повратна спрега све јаснија  –  постоји вољно или подсвесно преузимање 
целовитих  модела  или њихових делова. Од почетног модела ТЗ који 
указује на пасивно и ксенофобно дистанцирање од урбаног али значењ-
ски не нуди могућа решења за превладавање таквог модела егзистенције, 
преко флуктуабилног модела ШШ, до значењски уједначеног модела 
Мирослава Илића може се видети колико је поткултура конзумената 
НКН музике живо ткиво и активни учесник у сопственој промоцији.  

Историјска дистанца од настанка и првобитне употребе митске приче, 
а потом и значења митских топоса, указује на то да је почетни модел ТЗ 
који потенцира "балканску душу" и "нашег човека" представљао добар 
значењски комплекс који би значајно допринео уобличавању и учвр-
шћењу идентитета значајног социо-културног слоја Југословена као оп-
ције која би потпомогла превазилажење националних идентитета, пред-
расуда и стереотипа као могућих узрока сукоба у друштву. Међутим, 
следећи модел ШШ у коме се наглашава како је НКН идол "Црногорац 
по оцу, док је мајка из Босне", указује да се деловање НКН културе  ак-
тивно усмерава према циљним групама које свој идентитет препознају 
на основу митологизованих стереотипа о етничкој припадности.3 Мит-
ски топоси о традицији и пореклу МИ имају национално одређење и 
потпуно су значењски учвршћени потенцираним црногорским пореклом 
тог певача и уобличеном породичном легендом о хероју. Митологизација 
етногенетског порекла представљена корпоративном легендом о отпору 

                                                 
3 Време највеће популарности Шабана Шаулића уједно је и период пораста 

националистичких ставова и време тзв. маспока и његових деривата у републи-
кама СФРЈ. 
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Турцима уједно представља апликацију на колективну митску свест 
формирану према ксенофобном односу ми/они. Парадоксално звучи али 
је, свесно или несвесно, митски топос патријархалног традиционализма 
и следствено томе нарастајући значај патријархалног мита оличеног у 
значењском контексту мита кроз  потенцирано црногорство=српство – у 
функцији својеврсне залоге моралних вредности –  злоупотребљен током 
стварања неосрпског идентитета који су активно у Србији користили 
сви заговорници ратова.  

Сви НКН модели успеха који су компарирани у овој анализи садрже 
митске топосе о породици и традицији која се може посматрати у светлу 
општег породичног порекла. Митске приче о НКН певачима требало је 
значењским комплексима да укажу на неке од могућих праваца којима је 
таква врста јавне промоције-етаблирања требало да учврсти пожељни 
социо-културни модел усмерен ка уједињавању бројних, различито де-
финисаних социјалних група.4 Потенцијали такве употребе митских то-
поса видљиви су и кроз значење из синтагматике мита по коме су та тро-
јица певача авангарда што би требало да значи да поседују идентитет 
вође који конзументима мита и припадницима НКН културе указује "на 
боље сутра"  у свом времену и социјалном простору.   

Следећа нит која повезује сва три периода у обликовању система 
вредности НКН културе је јасно обликован митски топос  поштени рад. 
Значај таквог значењског синдрома се увећавао протоком реалног вре-
мена у самоуправном социјализму због чињенице да је процес урушава-
ња тог социо-економског модела између осталог последица раскола из-
међу прокламованог и функционалног система. Парола Сваком према 
потребама од свакога према раду врло често је употребљавана у пола-
ризованим релацијама где су поједини друштвено промовисани слојеви 
умножавали своје потребе обрнуто реципрочно уложеном раду. Хипо-
кризија очитана у таквој злоупотреби доминантних односа у социјали-
зму створила је конзументима и припадницима НКН културе простор за 
својеврсно "опозиционо деловање."  Митологизована глорификација 
поштеног рада – у  алтернативном моделу друштвене покретљивости као 
што је НКН модел – управо значењем алтернативно тј. који се употре-
бљава у случају када основни модел функционално не одговара – указује 
на следећи ниво значења који има дубљи друштвени контекст. Када се 
значење тржишног модела функционисања естрадне делатности у ко-
јем понуда и потражња регулишу односе аплицира на претходно наведе-

                                                 
4 Супротстављене тежње које су довеле до распада бивше Југославије се мо-

жда могу очитати у интегративно кодираном медијском лику Фахрете Јахић – 
Лепе Брене која је осамдесетих година 20. века представљала митологизовану 
Југословенку  
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но значење поштеног рада у НКН моделу указује се недовољно де-
финисана, али ипак јасна, значењска тежња за припадањем друштвеном 
моделу демократије који је – нажалост тек после ратом изнуђених дру-
штвених промена – у употреби у свим државама које су настале од бив-
ших република Југославије, а која је, притом, представљала јединствено 
тржиште за НКН музику.  Припадници социо-културно етаблиране за-
једнице не морају да прихвате овакву промену статуса, јер само значење 
модела алтернативна друштвена покретљивост показује како није у 
питању процес који је заснован на доминантним односима у друштву. 
Рад као призната морално-друштвена вредност мења предзнак алтер-
нативној  друштвеној покретљивости из мита.  

Посматрано у хоризонталној равни сатисфакција друштву оличена у 
поштеном раду чини пуновредним митску промену статуса а уколико ал-
тернативну друштвену покретљивост поставимо у релацију према по-
штеном раду она постаје друштвено прихватљива. Почетну ограниче-
ност комуникације, коју припадници етаблиране културе могу имати 
према слушаоцима НКН музике, значење мита успешно превазилази. 
Релација означених из митских топоса тежи да ставове из значењских 
комплекса представи најширој заједници као позитивну алтернативу већ 
насталим променама у друштву. Посматрано у контексту поткултуре у 
настајању, вредности које слушаоци НКН музике деловањем медијског 
мита покушавају да означе као своје, требало би да укажу на објективан 
квалитет који ова поткултура нуди етаблираној култури. 

Значај успешних НКН модела које представљају три сукцесивне фазе 
у развитку НКН културе посебно је подцртан уколико се поставе у функ-
цију нехотимичних значењских комплекса који су постали градивни еле-
менат за појаву турбофолка у 90-им годинама 20. века. Што је временски 
период у трајању феномена НКН музике бивао дужи – што је неизоста-
вно доводило до све обимније и значењски квалитетније комуникације 
идола и обожавалаца – модели су постајали све чвршћи и спрега све јас-
нија  зато што су конзументи вољно или невољно преузимали  НКН мо-
деле које су потом употребљавали у реалном социо-културном окруже-
њу. Што је дуже трајала feedback комуникација конзумената мита и ми-
тологизованог система вредности који НКН култура  улаже у комуни-
кацију све већи број припадника различитих друштвених слојева  дели-
мично или у потпуности прихвата НКН вредносне ставове.  

При реалном  дефициту аутохтоних или подражаваних star модела из 
домена масовне медијске културе и при опадајућем ауторитету државе и 
система вредности друштва које је до тада функционисало – социјали-
стички самоуправљач се у одређеним периодима функционално прихва-
тао као својеврсни perpetuum mobile  –  НКН модели се се лепили за све 
већи број припадника алтернативног друштвеног модела који су већ у 
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осамдесетим годинама 20. века оличавали  шверцери, мали привредници, 
и други социјалистички неетаблирани "другови" који су свој револт што 
су ван маинстреам токова у друштву исказивали и на тај начин. У овом 
тренутку је за мене још увек отворено питање ко је кога први одбацио и 
изазвао на другој страни реакцију која је, када се критична маса офор-
мила, у одређеној мери допринела распаду бивше Југославије.  

Стварање групног идентитета припадника НКН културе може се пра-
тити и на основу упоређивања и сучељавања основних значења које по-
једини митски топоси уводе у комуникацију. У том контексту традицио-
налну културу у функцији  бацкгроунд из кога настаје медијски идол 
НКН музике треба посматрати као део опозиционог пара који је поста-
вљен насупрот синтагматски потенцираном детаљу употребе речи краљ  
у симболичкој  евалуацији деловања сва три певача у оквирима НКН 
културе – од краља кафане (ТЗ), преко крунисаног краља народне музике 
(ШШ) до поистовећења са  Елвисом Прислијем (МИ) који је означен као 
The King у културном простору Rock&Roll поткултуре која се убраја ме-
ђу окоснице савремене културе 20. века. Значење традиционалног си-
стема вредности у вертикалном пресеку  НКН модела успеха – при чему 
је такав митски топос ТЗ само назначен балканском душом сиромашног 
дечака из провинције, а у миту о ШШ негиран у неким сегментима – 
према значењу краља као неприкосновене вредности у многим култура-
ма указује на поларизацију приватно – јавно=урођено – стечено. Тради-
ционални систем вредности значењски постаје потенцијал на коме се 
темељи успешна егзистенција НКН идола, а социјализација појединца у 
оквирима патријархалне културе високих моралних вредности постаје 
нужан предуслов за каснији медијски успех. Значењско поистовећење 
Елвиса Прислија као  авангарде поткултуре младих у другој половини 
20. века са   митским топосом МИ у функцији комуникационо усаврше-
ног НКН модела овде је у функцији означавања личности које сопстве-
ном харизмом делују на преображају социо-културног окружења.  Кроз 
личност НКН идола, социјализованог у традиционалном културном 
обрасцу, а који јавним деловањем у оквирима масовне културе премо-
шћава контрадикцију традиционалног и савременог, супротстављени 
чланови опозиције добијају заједничко афирмативно значење. Мит ре-
валоризује традиционални културни образац као способан да изнедри 
сопствену супротност – хероја масовне културе.  

Како сваки културни или поткултурни модел пре или касније инкор-
порира  однос према оностраном ни НКН култура не представља изузе-
так. Посматрано према свим компарираним моделима НКН успеха уоча-
ва се митски топос таленат који подразумева изузетне вокалне способ-
ности и креативни потенцијал  који се, пак, на другој страни могу читати 
и као божји дар. Таленат као митски топос представља значењски ком-
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плекс који је деломично самосталан али постоји и као део других мит-
ских топоса па се може посматрати као интегрални део митског надто-
поса трансцендентално који функционише на основу својеврсних по-
тисних сила које у  митологизованом значењу подразумевају уплив 
претпостављеног божанског постојања. С обзиром да искључиво иза-
брани – или како сам веч навео у значењима других митских топоса, 
авангарда – поседују таленат који их поставља у виши положај према 
осталим члановима заједнице, такав креативни потенцијал представља 
улагање у интерактивне односе у оквиру најшире заједнице којој иза-
брани припада. Трансцендентални потенцијал – таленат постаје вери-
фиковани интерактивни "капитал" уколико се  у релацију уведе соци-
јални филтер као евалуациони модел квалитета на основу кога је једино 
могуће задобити друштвено признање које има морално позитивни пред-
знак. На другом нивоу социо-културне комуникације треба навести чи-
њеницу да друштвена мерила умногоме одређују појединци који на 
основу сопствених способности које треба читати као таленат одређују 
и усмеравају потенцијалне друштвене промене. Тако настаје повратна 
спрега – деловањем изабраних појединаца настају друштвена мерила на 
основу којих заједница повратно вреднује успех – а претпостављена су-
протстављност појединца и друштва  превазиђена је означеним у митској 
причи. Почетни покушаји да се припадници НКН културе приближе 
етаблираној-званичној култури остварује се на комуникационом коду 
званичне културе јер се наглашава да сама друштвена заједница пред-
ставља фактор који вертификује успех на новокомпоновани начин.  

Следећи значењски комплекс који указује на улогу трансцендентал-
ног била би веза трансценденталног заштитника и харизматске лично-
сти с обзиром да у синтагматикама митских прича о сва три певача по-
стоје бар назнаке митских топоса таквих квалитета. Уколико се мит о 
МИ прихвати као врхунац сукцесивних фаза у усавршавању синтагмати-
ке мита и значењских комплекса насталих из митске приче, и ако мит о 
МИ посматрамо као значењски најпотпунији допринос НКН култури, 
најочигледнији пример трансценденталног  уплива постиже се преносом 
божанских моћи МИ које добија од мајке на самрти. У тренутку своје 
трансцедентне двојакости, на самрти, она постаје медијатор са каракте-
ристикама демона судбине (Зечевић 1981: 79-85).  На тај начин, значењ-
ски мит сједињује свето и профано у личности НКН идола, истичући то 
као нови квалитет који оправдава деловање НКН цултуре. Харизма која 
представља митологизовано преношење оностраних моћи на медијског 
хероја НКН музике чини било какву негативну критику безпредметном 
јер се суштина оностраног не може спознати а некмоли критиковати. 
Интеракција деловања НКН идола и његових обожавалаца потврђује 
улогу медијатора који својом харизмом мења друштво набоље. Тран-
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сцендентална димензија исказује тежњу поткултуре у настајању да до-
каже сопствену сврсисходност у култури, а истовремено утемељује де-
ловање НКН цултуре у функцији својеврсног погледа на свет. Религио-
зан моменат оличен у божанској природи мајке повезује овај мит са тра-
диционалном културом где је религија један од стубова ослонаца за 
функционисање социјалне заједнице. Ревалоризацијом традиционалног 
као суштине која сачињава многе од ставова НКН културе настоји се на 
активном учешћу у креативној промени друштва. 

Идол НКН музике у значењу мита представља авангарду и "борбени 
поредак" који омогућава увид у настанак поткултуре слушалаца ове вр-
сте музике. Својим значењем мит покушава да превазиђе реалне разлике 
између социуо-културних слојева и настоји на вредновању ставова који 
су објективно прихватљиви за етаблирану културу. Нове културне вред-
ности увек су резултат међусобног деловања појединца и заједнице чиме 
мит говори о постојању латентног односа између НКН културе и осталих 
социјалних слојева. Мит на самом врху сопствене пријемчивости поку-
шава да оствари испуњење услова за признавањем, прихватањем, и дру-
штвеном сатисфакцијом слушалаца НКН музике. 
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Marko Stojanović 
 
MEANING AND FUNCTION OF MYTHICAL MOTIVES IN THE       
CONTEXT OF  "NEO-FOLK CULTURE" 
 
The analysis of the meaning of mythical motives in the careers of three singers 

who marked three decades in the development of newly-composed folk music is used 
as a basis for research of the interactive relationship between cultural heroes and con-
sumers of media-generated myths. Communication between the audience and its idols 
after a while assumed the form in which a certain type of feedback enables the adapta-
tion of media figures to the requests of their fans. Afterwards, fans create their own 
socio-cultural bricolage based on the supposed model – the "folk star" identity. 
Therefore, successive phases in media myths of folk singers can be viewed as vox 
populi of the representatives of neo-folk culture. The symbolic communication be-
tween folk idols and their fans brought about certain transformations in the traditional 
pattern of lifestyle of the representatives of new culture. It also caused the transforma-
tion within the framework of values of socialism that became a transitional phase in 
the process of adaptation to the emergence of global cultural patterns. 




