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ГРО БАР СКИ ТРЕШ РО МАН ТИ ЗАМ: ПО Е ТИ КА  
РА ЊИ ВО СТИ И РЕ ВОЛ ТА

Умет нич ки по кре ти чи ји ути цај пре ва зи ла зи уже схва ће но по ље кул ту ре да нас су 
сра змер но рет ка по ја ва. Уто ли ко се чи ни ви дљи ви је да је Гро бар ски треш ро ман ти зам 
(ГТР) јед на од кул тур них чи ње ни ца ко ја сво јим зна ча јем пре ва зи ла зи пу ку на ви јач ку 
есте ти ку и по ста је кул тур но-умет нич ки по крет, ко ји се из ра жа ва кроз фор ме ви зу ел-
не, му зич ке и ли те рар не умет но сти. ГТР је пре по зна тљив, пре све га, по му ра ли ма 
по зна тих „гро ба ра”, на ко ји ма се пре но си по ру ка ода но сти и љу ба ви пре ма Ју го сло-
вен ском спорт ском дру штву Пар ти зан. Да нас, ви ше од осам го ди на на кон осни ва ња 
по кре та ГТР, ови му ра ли, чи ји је ау тор Ми лан Ми ло са вље вић Де рокс, је су нео дво ји ви 
део ви зу ел ног иден ти те та Бе о гра да. Ме ђу тим, на њи ма ни су при ка за ни са мо ва тре ни 
на ви ја чи Пар ти за на, ње го ви игра чи или љу ди ва жни за исто ри ју ЈСД Пар ти зан, већ и 
лич но сти, по пут Џор џа Ор ве ла, чи је ства ра ла штво ау то ри ГТР-а пре по зна ју као идеј-
но бли ско овом кул тур ном по кре ту и „цр но-бе лој иде о ло ги ји”. ГТР, да кле, не же ли да 
се све де на са др жај ди рект но по ве зан са са мим клу бом, што су ге ри ше да је ли те рар-
ни аспе кат ГТР-а, од но сно мре жа зна че ња и ин тер пре та ци ја по мо ћу ко јих се ре кон-
стру и шу од ре ђе ни кул тур ни и исто риј ски кон ти ну и те ти из се дам де сет пе то го ди шње 
исто ри је ЈСД Пар ти зан, под јед на ко ре ле ван тан за раз у ме ва ње ове есте ти ке и кул тур-
ног по кре та, као и онај ви зу ел ни. ГТР, у нај у жем сми слу, об у хва та му зич ку – бен до ве 
Гру па ЈНА и Ап со лут но треш ро ман тич но – и ча со пи сну про дук ци ју – фан зин ГТР: ча
со пис за умет ност и фи ло зо фи ју, чи ју ре дак ци ју чи не Иван Ло врић и Иван Са рај чић. 
У „нај у жем сми слу” ов де се од но си на ау то ре са мог ГТР брен да (Иван Ло врић, Иван 
Са рај чић, Мар ко Трм чић Кр сма и Фи лип Је ри нић) и њи хо ве про из во де, али у ши рем 
сми слу, ГТР об у хва та ра зно ли ке из ра зе љу ба ви пре ма Пар ти за ну, ко ји ни су део кон-
вен ци о нал не на ви јач ке есте ти ке. Ва жно обе леж је ГТР-а је сте у то ме што се на ви јач ка 
страст и ода ност клу бу пре по зна ју и име ну ју као ства ра лач ки им пулс. Сто га се и збир ка 
ин тер вјуа са на ви ја чи ма по зна тим ши ро кој јав но сти и (бив шим) игра чи ма Пар ти за на, 
под на зи вом Цр нобе ла иде о ло ги ја. Раз го во ри са Пар ти за нов ци ма, чи ји су ау то ри Иван 
Ло врић и Фи лип Је ри нић, не дво сми сле но убра ја у „ка нон” ГТР-а. Тре ба ре ћи и да је 
ГТР као кул тур но-умет нич ки по крет ко ји за го ва ра све о бу хват ну есте ти ку, ети ку и 
кул ту ру спор та пре суд но ути цао на раз вој на ви јач ке кул ту ре, пре све га, у ди ги тал ном 
про сто ру. За то се раз не ди ги тал не фор ме и ча со пи сни об ли ци, по пут но вог фан зи на 
Де те пар ти за на, ко је ак це нат ста вља ју на су бјек тив ни до жи вљај и ин тим ну исто ри ју 
Пар ти за на, што је иде ја-во ди ља и Цр нобе ле иде о ло ги је, мо гу сма тра ти де лом кул ту ре 
„гро бар шти не”, од но сно кул ту ре ро ман ти за ци је Пар ти за на, чи ји је ГТР нај ви дљи ви ји 
и умет нич ки нај у спе шни је ар ти ку ли сан но си лац. Је дин ство раз ли чи тих су бјек тив них 
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ни јан си у окви ру ко лек тив ног до жи вља ја је сте те мељ раз у ме ва ња при вр же но сти 
Пар ти за ну, ка кво за го ва ра ГТР. Уко ли ко би тре ба ло од ре ди ти у че му је је дин стве ност 
и спе ци фич ност ГТР-а, нео п ход но је сâм фе но мен са гле да ти из ба рем две пер спек ти-
ве. Пр ва би би ла по ре ђе ње у од но су на из ра жај не до ме те на ви јач ке кул ту ре код нас 
пре по ја ве ГТР-а, а дру га се ти че од го во ра на пи та ње шта ГТР и ње го ве фор ме чи ни 
ре ле вант ним у од но су на књи жев ност и умет ност. У тек сту на сло вље ном „Иден ти тет“, 
об ја вље ном у мар ту 2019. у ГТР: ча со пи су за умет ност и фи ло зо фи ју, ау тор пот пи сан 
псе у до ни мом Украт ко Штеф твр ди: „Ре зул та ти ће би ти ова кви или она кви, осва ја ће мо 
ти ту ле или не, је би га, по бе де и по ра зи су део жи во та, ка мо ли спор та, али тај део иден-
ти те та, та есте ти ка ко ју чу ва и уоб ли ча ва ма њи на, то је оно што нас одва ја од дру гих 
и чи ни по себ ни ма, то мо ра би ти очу ва но по сва ку це ну.“ Из ово га би се мо гло за кљу-
чи ти да је по себ ност ГТР-а у то ме што је про из вод ма њи не на ме њен ма њи ни до вољ но 
по све ће них на ви ја ча. 

Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да се ГТР из ра жа ва кроз об ли ке и жан ро ве ко ји пре тен-
ду ју на ма сов но кон зу ми ра ње – му ра ли, фан зи ни и у му зи ци панк – су штин ска раз ли-
ка очи то ни је на ли ни ји по де ле ма сов на vs. елит на кул ту ра. Те мељ на раз ли ка из ме ђу 
ГТР-а и дру гих на ви јач ких суп кул ту ра, ко је су нај че шће ди рект но ве за не за од ре ђе ну 
на ви јач ку гру пу и сво де се на јед но став ну сим бо ли ку тј. на низ зна ко ва-ин ди ка то ра 
од ре ђе ног клу ба ко ји се ла ко пре по зна ју, је сте естет ска са мо свест. Па ра док сал но, та 
естет ска са мо свест, иа ко зву чи као обе леж је бли же елит ној, а не по пу лар ној кул ту ри, 
је сте прин цип ко јим се пу бли ка ГТР-а про ши ру је, бу ду ћи да се њи ме под сти че ра зно-
вр сност у ис ка зи ва њу вер но сти и љу ба ви пре ма клу бу, а не са мо оне ко ји су ка рак те-
ри стич ни за ма чи стич ку и не рет ко ул тра на ци о на ли стич ку на ви јач ку пот кул ту ру код 
нас. На че ло све сне есте ти за ци је из ре че но је и у пр вом бро ју ГТР: ча со пи са за умет ност 
и фи ло зо фи ју: „Да ју ћи Пар ти за ну ви ши сми сао, та јан ствен из глед, до сто јан ство не по-
зна тог и сјај бес ко нач но сти, ми га ро ман ти зу је мо.“ Сва три атри бу та – гро бар ски, треш 
и ро ман ти чар ски – чи не син те зу у ко јој сва ки члан сто ји у од ре ђе ном од но су пре ма 
прин ци пу естет ске са мо све сти. Атри бут „гро бар ски” од ре ђу је пред мет есте ти за ци је, 
док су trash (енг. ђу бре) и ро ман ти зам две есте ти ке/по е ти ке ко је по ве зу је сли чан од нос 
пре ма од ре ђе ним кон цеп ту ал ним ди хо то ми ја ма. На и ме, треш се мо же од но си ти на 
све сно и на мер но пре на гла ша ва ње од ре ђе них ге сто ва и свој ста ва – до по сти за ња 
ефек та ужи ва ња у гро теск ном. Ме ђу тим, при ка зи ва ње ђу бре та и от па да, као ре ал но-
сти ау то ном не од људ ске во ље и на ме ре, по не кад мо же има ти слич но естет ско ис хо-
ди ште као и пред ста вља ње уз ви ше ног. Есте ти ка тре ша на сто ји да од го во ри на пи та ње 
ка ко пред ста ви ти не пред ста вљи во, а да се у том про це су та кав обје кат пред ста вља ња 
не тран сфор ми ше у пу ку але го ри ју. Основ не емо ци је ко је ГТР уоб ли ча ва и пред ста вља 
је су ра њи вост и осе ћа ње при па да ња, у пси хо ло шком и ег зи стен ци јал ном зна че њу. 
Ова уни вер зал на осе ћа ња, ар ти ку ли са на као ду бо ко ин тим ни до жи вљај Пар ти за на, 
не пре кид но ле лу ја ју из ме ђу гро те ске пре на гла ше но сти и не пред ста вљи во сти уз ви ше-
ног, због че га је треш ро ман ти зам аде кват на по е ти ка за њи хо во умет нич ко мо де ло ва ње. 
У пси хо ло шком сми слу, по тре би за при па да њем су прот ста вље на је по тре ба за са мо а-
фир ма ци јом су бјек та. У ар ти ку ла ци ји те по тре бе ГТР екс пло а ти ше сва оп шта ме ста 
ро ман ти зма – ви со ко вред но ва ње спон та но сти, су бјек тив но сти, ус хи ће ње тре нут ком, 
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на гла ша ва ње про ла зно сти и смрт но сти. Или, ка ко је то у ин тер вјуу за збир ку раз го-
во ра Цр нобе ла иде о ло ги ја, фор му ли са ла ре ди тељ ка Ја на Ма ри чић, ГТР „при зна је 
чо ве ку то јед но ра њи во осе ћа ње и на гон ски за нос, али га су бли ми ра у кре а ци ју, у 
ве шти ну“. По ред ра њи во сти, ау тен тич но сти и ве зи ва ња, као основ них емо ци ја и по-
тре ба, али и тки ва ко је по ве зу је естет ске им пул се ГТР-а у це ли ну, ту је и на чин на ко ји 
се оне про пу шта ју кроз фил те ре исто вре ме но и треш и ро ман ти чар ске по е ти ке. Ова 
два им пул са по ве зу је афир ми са ње ру жно ће као по сред но по твр ђи ва ње пра ва на 
ра њи вост. При ме ра ра ди, по ред оче ки ва ног по зи тив ног при ка зи ва ња „гро ба ра“ ја-
вља ју се, као у пе сми са пр вог ал бу ма Гру пе ЈНА „Сто ку на југ“, сли ке ап со лут не ру жно-
ће у афир ма тив ном кон тек сту – „Од врат ни, де бе ли / Зно ја ви, пи ја ни / Пар ти за ну ода-
ни / То су с ју га Гро ба ри.“ Да је реч о пре вред но ва њу вул не ра бил но сти као пси хо ло шке 
и естет ске ка те го ри је, го во ри стро фа ко ја до ла зи од мах на кон ци ти ра не. У по то њој стро-
фи из вр ће се тра ди ци о нал на сли ка на ви јач ке гру пе као моћ не, агре сив не и из ра зи то 
ми ли тант не ску пи не – „Пу не три би не ру жних на ви ја ча / не ма мо ба кље, пр ска ли це 
го ре, / буб ње ви бу шни, пе сме су нам ру жне, / јер ми смо сто ка, са три би не ју жне!“

Но, пра во на ра њи вост за пра во је тек од скоч на да ска за раз у ме ва ње кључ не умет-
нич ке ди мен зи је ГТР-а – пра ва на по бу ну, од но сно „ре волт ду ха“. „Ре волт ду ха“ је сте 
син таг ма ко ја по чи ње да се ве зу је уз ГТР, на кон што су пред став ни ци овог по кре та 
ор га ни зо ва ли исто и ме ну ма ни фе ста ци ју („ГТР – ре волт ду ха“) по во дом се дам де се то-
го ди шњи це осни ва ња ЈСД Пар ти зан, на ко јој је из ве де на и пред ста ва Ка ди ња ча ре ди-
тељ ке Ја не Ма ри чић. Ка ди ња ча, као бит ка у ко јој су по ги ну ли ско ро сви бор ци Рад-
нич ког ба та љо на, др же ћи од ступ ни цу Вр хов ном шта бу при ли ком по вла че ња, и као 
по е ма Слав ка Ву ко са вље ви ћа, ко ја го во ри о том до га ђа ју, је сте нај зна чај ни ји сим бол 
ко ји за сни ва ико но гра фи ју ГТР-а. Ка ди ња ча као ре фе рен ца чу ва се ћа ње на исто риј ске 
ко ре не Пар ти за на – на чи ње ни цу да је Пар ти зан осно ван као клуб бо ра ца осло бо ди-
лач ке вој ске – од но сно на ан ти фа ши зам као иде о ло шку и ци ви ли за циј ску вред ност. 
У том по гле ду, по себ но је за ни мљив текст „ГТР – кан цер гро бар ства“, об ја вљен у мар-
ту 2019. у ГТР: ча со пис за фи ло зо фи ју и умет ност, чи ји ау тор за кљу чу је: „Ни су сви 
гро ба ри ан ти фа ши сти! По ми ри те се са тим! Ве ли ки број келт ских кр сто ва то до ка зу је. 
Пи та ње је за ду бље раз ми шља ње за што је то у Ср би ји узе ло ма ха, али сва ка ко ти љу-
ди по сто је у ве ли ком бро ју.“ До при нос ГТР-а спорт ској и на ви јач кој кул ту ри ни је, да кле, 
са мо у то ме што об је ди њу је естет ско и етич ко, пред ста вља ју ћи их као нео дво ји ве од 
спорт ског ду ха, не го и у то ме што про на ла зи но ве фор ме за „ста ри“, ан ти фа ши стич ки 
са др жај. Спо на из ме ђу ју го сло вен ске, ан ти фа ши стич ке про шло сти Пар ти за на и „ре-
вол та ду ха“ је сте раз вој ни, од но сно вас пит ни зна чај ко ји ау то ри ГТР-а при пи су ју „гро-
бар ској“ ети ци. Оно што Иван Ло врић у пред го во ру за Цр нобе лу иде о ло ги ју име ну је 
као „Пар ти за нов мен та ли тет“ је сте су шта су прот ност ку ка вич лу ку и кон фор ми зму. 
Фи лип Је ри нић тај етич ки став ар ти ку ли ше у ро ман ти чар ском ма ни ру: „Ми слим да је 
на стра на ма ове књи ге, у хар ти ји и ма сти лу, по но во ожи ве ла пар ти зан ска бор ба из-
ме ђу све тла и та ме, сло бо де и роп ства, до бра и зла.“

Што се вас пит не тен ден ци је – обра ћа ња бу ду ћим на ра шта ји ма „гро ба ра“ – ти че, 
тре ба при ме ти ти да се она не дво сми сле но осла ња на му шку раз вој ну ма три цу, пре 
све га, има ју ћи у ви ду зна чај ко ји Ло врић при пи су је Ки шо вим Ра ним ја ди ма, ци ти ра ју ћи 
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их на по чет ку Цр нобе ле иде о ло ги је, али и у псе у до ни ми ма ко ји се че сто мо гу на ћи 
ме ђу пот пи сни ци ма тек сто ва у ГТР фан зи ну, као што су Хен ри Ки на ски, ју нак Чар лса 
Бу ков ског, и Ар ту ро Бан ди ни, про та го ни ста ро ма на Џо на Фан теа. Ме ђу тим, при сва ја-
њем и по зи тив ним пре о зна ча ва њем увре де од стра не су пар нич ког клу ба „Пар ти зан 
је за де вој чи це“, те узи ма ју ћи у об зир да је гру па Ап со лут но треш ро ман тич но об ја ви-
ла и пр ву жен ску на ви јач ку пе сму код нас „Ја идем на тај ста ди он“, кул тур ни по крет 
ГТР по твр дио је ети ку раз ли ке, овог пу та у од но су на ис кљу чи во ма ску ли не обра сце 
мејнстрим на ви јач ке кул ту ре, од но сно по е ти ку ан ти кон фор ми зма као сво је су штин ско 
обе леж је.

Ар ти ку ли шу ћи из те по е ти ке ан ти кон фор ми зма пра во на ра њи вост и пра во на 
по бу ну као је дин стве не етич ко-естет ске ка те го ри је, ГТР је у срж љу ба ви пре ма Пар-
ти за ну за пра во по ста вио све о бу хва тан кул тур ни и вас пит ни про грам. На тај на чин 
ГТР ус пео је да у са вре ме ном тре нут ку ожи ви је дан од те ме ља ро ман ти чар ског на-
сле ђа – иде ју да умет ност за до во ља ва и етич ке и естет ске по тре бе у чо ве ку. 


