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Povzetek 

Mladinska kultura je izredno težko ulovljiv in določljiv pojem. Označuje mladost kot statusni 

prehod med otroštvom in odraslostjo. S pomočjo mladinske kulture se mladi umeščajo v 

družbo. Mladinska kultura je postala pomembna, ko je zaradi dviga materialnega standarda, 

večje kupne moči mladih, podaljševanja šolanja ipd. mladim ostajalo dovolj prostega časa, ki 

so ga porabili zase. Ta čas so porabili za posebno mladinsko potrošnjo, iz katere je nastal 

»mladostno« obarvan blagovni svet, ki je temelj oblikovanja mladinske kulture.  

Znotraj mladinske kulture so se razvile številne subkulture ali boljše: življenjski stili. Vsak od 

njih je bil nekoliko kritičen, šokanten, inovativen. Subkulturne stile je zadela tragikomična 

usoda v trenutku, ko jih je odkrila industrija prostega časa. Postopno se je namreč marginalni 

stil spremenil v vsakomur dostopno blago. S tem pa je subkultura izgubila tisto identiteto, ki 

jo je prej tako silovito ločevala od drugih. Za stile je namreč značilno to, da razvijejo 

drugačno razumevanje stvari in dogodkov kot jih razlaga dominantna kultura. 

Svojo specifično vlogo je subkultura izgubila na dva načina: z asimilacijo v dominantni svet 

in s tem, da je subkulturi uspelo narediti lastno subkulturo za dominantno. Pojavila se je 

nevarnost komercialne inkorporacije – tega, da bi se življenjski stil spremenil v vsakomur 

dostopno blago in da bi bila subkultura oropana svoje avtentičnosti in sporočila. Zaradi tega 

se po eni strani izgublja potreba po nekem specifičnem mladinskem svetu s svojimi 

vrsniškimi subkulturami, po drugi strani pa se kulturno ravno najbolj produktivni dosežki 

mladinskih subkultur širijo na vse generacije.  

 

V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti subkultur, v povezavi z dejavnikom šole,  

trgom, medijem in industrijo zabave; značilnosti mladosti in mladinske subkulture; 

logoterapija kot volja do smisla, ki se kaže pri mladostnikih ter razvoj treh glasbenih zvrsti: 

rockom, narodno-zabavno glasbo in rapom. Raziskovalno delo pa temelji na vsebinski analizi 

štiridesetih besedil – pesmi zgoraj omenjenih zvrsti. 

 

KLJUČNE BESEDE: subkultura, mladi, rock, narodno-zabavna in rap glasba 

 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract  

Youth culture as a term is very difficult to define and limit. It represents adolescence, youth, 

as a rite of passage between childhood and adulthood and through youth culture, the 

youngsters try to fit into the society. Youth culture has come of importance when standard of 

living and the purchasing power of youth have risen, as well as the length of their schooling 

years, and benefited them with more spare time to spend. This prolonged free time enabled 

them to spend money as well as time, and caused the trades to adapt to the “youth style”, the 

basis of formulation of youth culture.  

Within youth culture, many subcultures or, more appropriately, lifestyles emerged. Each of 

these was slightly critical, shocking, and innovative. Subcultural styles were tragicomically 

struck when leisure industry tackled them. It caused different marginal styles to become 

common goods, causing the subculture to lose the identity that had previously divided it so 

strictly from the rest, as it is typical for different styles to develop concepts that are different 

than those of the dominant culture.  

 

Subcultures have lost their specific roles with assimilation to the dominant world and by a 

subculture making its subculture a dominant culture. Danger of commercial incorporation 

emerged – the fear of transforming a lifestyle into a common trademark, causing the 

subculture to lose its authenticity and message. On one hand this has caused a lessened need 

for a specific youth world with its peer (sub)cultures, while on the other hand, productivity of 

these youth (sub)cultures contributed greatly to the cultural sphere and have reached all 

generations. 

  

The theoretical part will present the properties of subcultures in connection to school, market, 

media and leisure industry, the properties of youth and youth subculture, logotherapy as the 

will to “make sense” that youth have employed, and the development or evolution of three 

music genres: rock, country (Oberkrainer), and rap. The scientific part is based on content 

analysis of 40 lyrics of songs to aforementioned music genres.  

 

KEYWORDS: subculture, youth, rock, country (Oberkrainer) music, rap music 
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Uvod 
Glasba. Z njo sem povezana od malih nog, saj so me že pri petih letih vpisali v glasbeno šolo. 

V času osnovne in srednje šole sem se v njej učila igranja klavirja in violine. Na faksu je moje 

udejstvovanje malo poniknilo, saj zaradi študijskih obveznosti nisem mogla več tako aktivno 

sodelovati. V začetku študija sem pela v domačem zboru, kasneje pa sem tudi tega opustila.  

Sprva ga nisem pogrešala, kasneje pa sem ugotovila, da je bila glasba pomemben del mojega 

življenja in da mi nekaj manjka.  

Ko sem v četrtem letniku študija delala intervju z mladoletnikom, ki je rekel – še vedno mi 

ostajajo njegove besede – »Najbolj sem ponosen na to, da sem rockar« in ob nekem 

opisovanju te glasbe: »tu je unu kakor terapija«, sem ozavestila, da ne samo glasbena šola, 

ampak glasba nasploh oblikuje človeka in mu v življenju veliko pomeni.  

Zavedala sem se, da večine mladih glasbenikov ne zanima klasična glasba, ampak sodobne 

zvrsti, o katerih nisem vedela veliko. In vendar, sem si rekla, se bom v poklicnem življenju 

verjetno ukvarjala z mladostniki, ki dnevno poslušajo glasbo, tako da takrat ne počnejo nič 

drugega ali pa jim služi kot spremljava ob kakšnem drugem delu.  

Mislim, da je glasba medij, preko katerega se lahko tudi socialni pedagog približa mlademu 

človeku. Kako sem mu bom približala jaz, če so mi te zvrsti tuje? Tako sem dobila idejo, da bi 

o tem raziskovala pri svoji diplomski nalogi in bi si tako razširila obzorje. 

 

Ko sem že pisala diplomsko nalogo in so me ljudje spraševali, o čem pišem, je po mojem 

klasičnem odgovoru: »Subkulture mladih glasbenikov; primerjala bom besedila rock, rap in 

narodno-zabavne glasbe« skoraj vedno sledilo vprašanje: »Pa kaj že ti študiraš?«. S tem so 

izražali začudenje, kako gresta skupaj socialna pedagogika in glasba. S pričujočo diplomsko 

nalogo dokazujem, da je to možno. Ne le v podiplomskem študiju Pomoč z umetnostjo, tudi v 

dodiplomskem študiju je možno obe smeri povezati, saj imata lahko obe isti objekt, komur je 

glasba ali socialna pedagogika kot veda namenjena. V mojem primeru se obe sklanjata k 

mladostniku oziroma ga obravnavata. 

    

Glasbene zvrsti, ki jih obravnavam, sem izbrala po naključju. Sprva sem načrtovala, da bom 

pisala le o rocku, kasneje sva z mentorjem razmišljala, da bi bilo primerno, če bi to zvrst 

primerjala še s kakšno drugo. V prvem izboru so tako bile rock, narodno-zabavna in 

elektronska glasba. Pri slednji se je zataknilo, saj je zelo malo besedil, kar sicer pričuje o 

zanimivosti, da to pomeni nekaj drugega (verjetno da besedila niso toliko pomembna), kar pa 

1



 

ni bilo primerno z mojega raziskovalnega vidika, zato sem to zvrst zamenjala z rapom. 

Trudila sem se, da sem izbirala besedila, ki so po nastanku novejša. Za narodno-zabavno 

glasbo lahko to v največji meri potrdim, saj so bile skladbe prvič izvajane na dveh 

lanskoletnih festivalih. Rock glasbo sem izbrala iz (top) radijskih lestvic, kjer sicer vrtijo 

novejšo glasbo, ni pa to nujno. Rap pa je zgodba zase. Klasični festivali, ki smo jih vajeni pri 

drugih zvrsteh, ne obstajajo, so pa tako imenovani freestyle, ko med seboj tekmujeta raperja v 

tem, kdo bo iz izbranih npr. šestih besed povedal več rim in tako premagal nasprotnika.  

Gre torej za tekmovanje raperjev med seboj, za njihovo hitrost in iznajdljivost, ne gre pa za 

primerjanje njihovih skladb med seboj. 

 

Kljub temu da je snov diplomskega dela sodobna in praktično naravnana, tako pri glasbeni 

pedagogiki kot muzikologiji, nisem zasledila, da bi v slovenskem jeziku obravnavali 

analiziranje sodobnih skladb na tak način kot se ga lotevam sama. Našla sem le diplome (na 

Fakulteti za družbene vede in Pedagoški fakulteti), ki bodisi obravnavajo kakšen segment 

glasbenih zvrsti ali drugačnih mladinskih subkultur. Na naši fakulteti sem našla sličen naslov: 

Analiza besedil slovenskih popevk, ki pa govori o oblikovni analizi (refren, kitice), vsebinski 

analizi in interpretaciji (vsebina, tematika), tropih in figurah – torej obravnava delo na 

drugačen način. Kljub temu da govori o vsebini, je ne primerja z drugimi pesmimi, kar 

počnem sama. V tem lahko rečem, da je moj prispevek k raziskovanju in analiziranju pesmi 

ter primerjanju zvrsti med seboj nekaj novega. Upam, da bo bralec v diplomskem delu našel 

kaj zanimivega zase in za svoje delovanje. 
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Teoretični del 

1 Pojma kultura in subkultura 
Pojem kultura ima veliko pomenov in širok spekter razlag. V SSKJ dobimo naslednje: 

1. skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega  delovanja, ustvarjanja; 

2. dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja, 

ustvarjanja; 

3. ed., navadno s prilastkom lastnost človeka glede na obvladanje, uporabljanje splošno veljavnih 

načel, norm, pravil pri vedenju, ravnanju. 

Subkulturo pa označijo kot súbkultúra -e ž (u-u) posebna kultura kake skupine ljudi, drugačna  

od kulture, katere del je. 

 

Kulturno v širšem pomenu besede ponavadi razumemo kot celoto, ki vključuje znanja, 

prepričanja, ustvarjalnost in življenjske stile, ki jih človek pridobi z življenjem v družbi. Na 

eni strani gre za značilne dejavnosti in znanje naroda, za skupne poteze njegovega načina 

življenja. Ta način sestavljajo pomembni ljudje in dogodki, prevladujoče življenjske 

usmeritve, oblike ustvarjanja, običaji in podobno. Že na prvi pogled je očitno, da se vsaka 

kompleksnejša družba notranje diferencira in da poleg dominantne kulture (oblik ustvarjanja, 

s katerimi se legitimira obstoječi red; temeljnih zgodovinskih dogodkov, ki so ga vzpostavili; 

ritualov in običajev, ki ga podpirajo) obstajajo tudi nasprotne in paralelne kulturne pripadnosti 

posebnih socialnih agregacij. Primer takšne subkulture, ki je bila po vojni pogost predmet 

družbo-slovnega proučevanja, je prav mladinska subkultura. Ta delno pripada matični 

narodni kulturi, sicer pa ima tudi čisto svoje ljudi in dogodke, usmeritve in običaje, ponavadi 

pa tudi alternativne oblike ustvarjanja (Tomc, 1989, str. 7).  

Tomc (prav tam, str. 7) piše: »Ko sem začel raziskovati mladinske subkulture v Sloveniji v 20. 

stoletju, se je izkazalo, da jih je smiselno nadalje razlikovati. Zdi se, da gre vsaj za tri med 

seboj dokaj različne tipe mladinskih gibanj: subkulture v ožjem pomenu besede, subpolitke in 

kontrakulture«.     

Mladinska gibanja bomo torej delili na subkulture v ožjem pomenu besede, na subpolitike in 

kontrakulture. Mladinske subkulture so tista gibanja mladih, ki oblikujejo predvsem lastne 

oblike ustvarjanja in življenjskega stila; mladinske subpolitike so tista gibanja mladih, ki 

razvijejo lastne oblike političnega prepričanja in delovanja; medtem ko skušajo mladinske 

kontrakulture subkulturni in subpolitični vidik združiti v enotno držo. 
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Mladinske subkulture razvijejo torej v odnosu do dominantnega sveta specifične vzorce 

ustvarjanja in vsakdanjega življenjskega stila (prav tam, str. 8). 

1.1 Različna pojmovanja kultur v odnosu do subkultur 
V sociologiji (Brake, 1984, str. 20) sta prva uporabila pojem subkulture kot pododdelek 

nacionalne kulture McLung Lee (1945) in M. Gordon (1947). Ta uporaba je poudarila 

posledice socializacije v kulturnih podsekcijah pluralistične družbe in je izhajala iz predstave 

o kulturi kot naučenem obnašanju. Ta behaviorističen element mnogo dolguje 

antropološkemu pristopu, kakršen je npr. Firthov (1951, povzeto po Brake, prav tam): 

» ... kultura je predvsem naučeno obnašanje, ki je bilo družbeno pridobljeno.« Vendarle je 

kultura obsežnejša in kakor piše Tylor (1871, povzeto po Brake, prav tam), kadar jo ... 

pojmujemo v njenem širšem etnografskem pomenu, je tista kompleksna celota, ki vsebuje 

znanje, prepričanje, umetnost, moralo, pravo, običaje in mnoge druge sposobnosti in navade, 

ki si jih je človek pridobil kot član družbe.  

 

Rojeni smo v družbenih razredih – samih kompleksno razslojenih – ki imajo izrazite »načine 

življenja«, te pa krajevno preoblikujeta regija in soseščina. Percepcije, vrednote, obnašanje in 

institucije, ki vplivajo na družbene odnose teh skupin, vplivajo na nas in sami vplivamo nanje. 

Vrednote in družbeni pomeni, utelešenih v njih, tvorijo kulturo skupine. Oblikovani smo in 

tudi oblikujemo (vsaj kolektivno) vrsto družbenih odnosov, potrebnih za reproduciranje 

našega družbenega obstoja. Začnemo izgrajevati identiteto, vsebovano v tem spletu družbenih 

odnosov in pomenov, kultura pa nam s prenašanjem tega pomena pomaga svet osmisliti in 

ponovno usmeriti naš razvoj. Črpamo iz obstoječih družbenih vzorcev in iz teh tvorimo sebe, 

vključno z našim odnosom do dominantne kulture (Brake, 1984, str. 21). 

V družbi lahko obstaja dominantni razred, toda vprašanje je, ali obstaja dominantna kultura 

sama na sebi. S tem nočem zanikati, pravi Brake (prav tam, str. 22), obstoja dominantnega 

sistema vrednot, ki ga skupine lahko razumejo, in, tako vsaj vnaprej domnevamo, nanj 

pristajajo, toda noben glavni sistem vrednot ni nikoli homogen. Dominantne ideje in vrednote 

se neprestano preoblikujejo in prilagajajo. Znotraj dominantnih razredov pogosto obstajajo 

različne skupine, ki vplivajo na vrednote – tak je bil, na primer, boj med aristokratsko in 

meščansko moralo na začetku prejšnjega stoletja. V vsaki kompleksni stratificirani družbi je 

tudi več kultur. Njihove glavne oblike so razredne kulture, subkulture pa lahko pojmujemo 

kot podvrste teh širokih kulturnih konfiguracij. Subkulture imajo s širšo razredno kulturo 

(včasih imenovana matična kultura) skupne elemente, vendar se od nje tudi razlikujejo.  
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Subkulture imajo odnos tudi do vseobsegajoče dominantne kulture, ki se ji ni mogoče izogniti 

zaradi njene prodornosti, posebej ker jo prenašajo množična sredstva obveščanja. Torej lahko 

ločimo subkulturo – na primer, hipijevsko, ki je povezana z napredno kulturo srednjega 

razreda, vendar se zaradi svojega deviantnega življenjskega stila od nje tudi razlikuje. Za 

nameček pa se srečuje še s problemi v zvezi s politično ekonomijo in z dominantnimi sistemi 

vrednot, ki bi odvisno od reakcije javnosti, lahko prilagodili, odtujili ali uničili hipijevsko 

subkulturo. Poleg tega pa Downes (1966, povzeto po Brake, 1984, str. 22) domneva, da je 

treba ločiti subkulture, ki se pojavljajo kot pozitivni odziv na zahteve družbenih ali kulturnih 

subkultur – npr. poklicne subkulture, od subkultur, ki predstavljajo odgovor na negativni 

odziv nanje – npr. prestopniške subkulture. V pripadnosti subkulturi je nujno vključena tudi 

pripadnost razredni kulturi; subkultura je lahko njen podaljšek, ali pa ji nasprotuje. Lahko se 

spoji z dominanto razredno kulturo ali pa ustanovi svoj lastni miniaturni svet. Lahko pa 

obstaja tudi čista subkultura z razločnimi »osrednjimi zanimanji«. Te je W.B. Miller (1958, 

povzeto po Brake, prav tam) opisal kot »področja in zahteve, ki zahtevajo močno razširjeno in 

nenehno pozornost ter visoko stopnjo čustvene angažiranosti«. Bistveno se razlikujejo od 

sprejetih norm srednjega razreda. Če uporabimo te kriterije, lahko začnemo razvijati obliko 

analize subkultur, ki se razlikujejo tako po starostnih in generacijskih spremenljivkah kot po 

razrednosti in ki proizvajajo specifična osrednja zanimanja. Razvijemo lahko koncept 

mladostnih subkultur. Vse to je bilo poljubno vključeno v pojem »mladinske kulture«. Toda 

ta pojem postane nekakšen strukturni monolit, ki, ne glede na razrednost, privlači mlajše od 

trideset let. Kot bomo videli, imamo namesto tega opraviti s kompleksno raznolikostjo več 

mladostniških in mladostnih subkultur, ki privlačijo različne starostne in razredne skupine, ter 

zajemajo različne življenjske stile. Te subkulture ustrezajo različnim predstavam o samem 

sebi, vrednotah in obnašanju in so tesno povezane z matično kulturo lasnega razreda (Brake, 

1984, str. 22). 

 

Kulturo lahko razumemo kot vir potencialnih pomenskih struktur, ki jih akterji podedujejo. 

Subkulture že samo z lastnim obstojem dajejo slutiti obstoj alternativnih oblik kulturnega 

izražanja, ki odsevajo kulturniško pluralnost v kulturi, za katero se zdi, da ob površnem 

pregledu dominira članom družbe. Kultura ima več ravni: zgodovinsko raven idej, raven 

vrednot, raven pomena in njegovih vplivov na umetnost, znake in simbole. Sem spada še 

proces materialne proizvodnje ter simbolični in materialni vplivi artefaktov na kulture. 

Končno je tu še osebni, dinamični element človeškega dejanja in način, kako je med akterji to 

dejanje interpretirano. Subkulture obstajajo tam, kjer obstoja neka oblika organiziranega in 
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priznanega spleta vrednot, obnašanja in delovanja, odzivi nanj pa so drugačni od odzivov na 

prevladujoče nize norm. Po Downesu (1966, povzeto po Brake, prav tam), ki dokazuje 

pomembno ugotovitev, da se subkulture razvijajo zato, da razrešijo kolektivno izkušene 

probleme, je element teorije o zgledniški skupini nujen. Subkulture se pojavijo: kjer v 

učinkoviti medsebojni interakciji obstojajo akterji s podobnimi problemi prilagajanja, zanje 

pa za enkrat še ne obstoja učinkovita rešitev splošnega, njim skupnega problema.  

Downes (1966, povzeto po Brake, prav tam) poleg tega poudari, da je mogoče raziskovati 

subkulture, ki nastanejo znotraj družbe, od tistih, ki se razvijejo zunaj nje, kot na primer, pri 

priseljeniški skupini. Subkultura mora razviti nove skupinske standarde, bistvo njenega 

obstoja pa je oblikovanje spleta obnašanja in vrednot, ki imajo za njene akterje pomenski 

simbolizem.  

Subkultura kot koncept veliko nudi sociološkemu razumevanju človeške interakcije na 

kulturnem in simboličnem ozadju. Vzame igranje vlog in ga obnovi kot aktivno sestavino 

dialektičnega odnosa med strukturo in akterjem. Na subkulturni ravni kaže, da je kultura 

posredovana skupnost družbenih akterjev in kako jo ti proizvajajo, na eksistencialni ravni pa, 

kako so pomeni vzeti iz subkulture in uporabljeni za projiciranje imidža in od tod identitete. 

Igranje vlog vpliva na notranji etiketirajoči element identitete in uporablja zunanje simbole, 

da razvije predstavo o samem sebi, ta pa je za akterja kulturno in eksistencialno resnična. 

Subkulture posredujejo med notranjim osebnim svetom akterjev in dinamiko večjih 

elementov družbene interakcije. Vendar pa subkultura kot koncept ni brez problemov. M. 

Clarke (1974, povzeto po Brake, 1984, str. 23) se ukvarja s formalnimi in stvarnimi elementi 

subkulture in dokazuje, da bi bil izraz zavrnjen, če bi ga uvedli danes. Ima »gobaste« vidike, 

ki razkrivajo njegovo nejasnost v zvezi s kulturnimi in strukturnimi elementi koncepta, 

določitvijo subjektivnih meja ter genezo, ohranjanjem in spremembo subkultur. Subkultura 

ima dva kompleksna vidika, ki se ju pogosto meša. Prvi je empirični dokaz, iz česa sestoji 

pripadništvo subkulturi in je abstrahiran iz družbene strukture. Drugi pa je hermenevtični vidik 

kulture analize, kaj subkultura »pomeni«. Subkulturna analiza zajema proučevanje 

organiziranega niza družbenih odnosov in družbenih pomenov. Subkultura ni isto kot 

podskupnost in tako se porodijo problemi ob tem, zakaj neka podskupnost ustvari subkulturo, 

druga pa ne. Toda to so bolj problemi empirične in interpretativne metode kot problemi 

samega koncepta (Brake, 1848, str. 23-24).       

 

»Kaj konkretno se je sploh razumelo s pojmom subkultura? Poglavitna slabost visoke 

kulture je to, so pisali, da se zapira v institucije, da se komercializira, da je podvržena 
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zakonom trga, da je omejena na privilegirane in ekskluzivne kroge. To lahko preseže le 

skupina, ki ni institucionalizirana, to pa so ravno študentje, ki pa so le začasna skupina in brez 

svojega poklica. Študentska kultura, ki je v nastajanju, se niti ne vključuje v obstoječe stanje 

niti ga ne negira. Skuša le ukiniti napetost kulture med proizvodnjo in potrošnjo, delitev na 

proizvajalca in potrošnika kulture. Kaj je torej subkultura? Je sestop in vračanje na izhodiščni 

položaj človeka, v stanje pred specializacijo na posamezne dejavnosti« (Tomc, 1989, str. 114-

115).   

 

Za subkulture je značilno, da ne poskušajo artikulirati le alternativnih življenjskih stilov in 

ustvarjalnosti, temveč tudi uresničiti politične vrednote, ki jih vladajoča politika opredeljuje  

bodisi kot manj pomembne ali pa jih po mnenju pripadnikov subpolitike ne uresničuje dovolj. 

Tipična subkultura s konca 60. let in začetka 70. let je bilo študentsko gibanje, ki je 

problematiziralo predvsem »izdajo« vrednot revolucije, torej dejstvo, da vladajoči politiki ni 

uspelo postati v resnici vladajoča. Za 80. leta so značilna nova družbena gibanja, ki sicer v 

zelo drugačnih okoliščinah, v katerih je totalna ideologija izgubila veliki del legitimnosti, bolj 

radikalno problematizirajo vladajočo politiko. Pomemben dejavnik emancipacije akterjev ter 

gibanj je nudil koncept civilne družbe, ki je prvič v zgodovini svoje države omogočil 

paralelno konceptualizacijo subpolitične drže, drže, ki se je v celoti osvobodila totalne 

ideologije. Sicer pa je tudi za nova družbena gibanja kot subpolitiko značilno, da ne razvijejo 

lastnega subkulturnega stila v ožjem pomenu te besede (Tomc, 1989, str. 148). 

 

Subkulture v ožjem pomenu besede se pojavljajo, z večjimi ali včasih manjšimi težavami, v 

celotnem povojnem obdobju, od jazzovske subkulture v 50. letih do roka v 60. in panka v 70. 

letih. Vsaka od njih je, bolj ali manj sramežljivo, odvisno od odprtosti referenčnega in 

totalitarnosti matičnega okolja, razvijala pristne orientacije in stile. Vsaka od njih je v svojem 

času doživljala tudi poskuse eliminacije.  

Ker je prav pank v Sloveniji naredil pomemben subkulturni preboj, tako po stopnji 

artikulacije lastnega stila, po pristnosti sredi vsakdanjega življenja, kot po številčni 

pomembnosti, je vsekakor zanimivo vprašanje, zakaj je do tega prišlo. Vzrokov je vsekakor 

več, navedel bom le nekatere, ki se mi zdijo pomembnejši, navaja Tomc (1989, str. 148). Pank 

rock, kot se je oblikoval v Angliji po l. 1976, je na površje v še nikoli tako prečiščeni obliki 

potisnil nekatere sicer latentno vedno prisotne teme Mladinskega mita – dolgočasje, vseenost, 

depresivnost, izolacijo, občutek nemoči itd. Izkustvo neavtentičnosti, za katerega smo že 

ugotovili, da je v totalitarnih državah prevladujoče, generira prav tako doživljanje sveta. V 
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okolju, v katerem nudi dominantni svet videz česa drugega, v katerem so meje zabrisane in 

artikulacija avtonomne pozicije otežkočena, bomo svoje mesto v družbi bolj verjetno zaznali 

kot prostor danosti. V tem smislu so se glavne preokupacije pank rocka ujemale s 

prevladujočim doživljanjem vsakdana (prav tam, str. 148-149).  

1.2 Element (sub)kulture: stil 
Subkultura glasbene prakse ter pripadajoče vrednote in dejavnosti, oblikujejo celovit 

subkulturni stil. Sčasoma stil doživlja različne modifikacije, ki pa so še vedno lažje 

prepoznavne znotraj obstoječega stila, kot zunaj njega. Značilen primer so podstilske zvrsti 

rokenrola od 50. let do danes. Modifikacije se kopičijo in nove generacije subkulturnih 

akterjev se vse bolj sklicujejo na pretekle podstile, novi podstili pa postajajo vse bolj 

eklektični in kompleksni. Ko pa na neki točki sčasoma postane sklicevanje na pretekle 

podstile novi generaciji nerazumljivo ali preprosto nezanimivo, ko se eklektičnost in 

kompleksnost spremenita v hermetičnost, subkulturni stil izgubi svoj družbeni kontekst. To se 

je zgodilo z elitno glasbeno ustvarjalnostjo v 19. stol. ali z jazzom v 50. letih. V takšnem 

prehodnem obdobju, se mladinska gibanja povežejo bodisi z novo obliko posebne 

ustvarjalnosti v nov prepoznaven subkulturni stil, se oblikujejo v subpolitike ali kontrakulture 

ali pa izgubijo svoja specifična obeležja, s tem pa integrirajo v svet odraslih.   

Glasba kot sestavni del subkulturnega stila je tisto, kar z drugimi besedami imenujemo 

popularna glasba, ali glasba za ples, ali zabavna glasba itd. (Tomc, 1989, str. 12).      

 

Brake (1984, str. 25) pravi, da stil pokaže več pomembnih indikatorjev. Izraža stopnjo 

predanostjo subkulturi in naznačuje predanost specifični subkulturi, ki s samo zunanjostjo ne 

upošteva dominantnih vrednot, ali pa jih napada. Po njegovi opredelitvi sestavljajo stil trije 

glavni elementi (str. 25-26): 

a) imidž, videz, sestavljen iz kostuma, dodatkov – recimo frizure – nakita in artefaktov; 

b) »način obnašanja«, sestavljen iz izrazov, drže in poze. V grobem je to tisto, kar artefakti 

nosijo;      

c) »argot«, specialni besednjak in način, kako je podan. 

Stil je navadno resnično prevladujoča značilnost mladostnih subkultur. 

 

Carter (1967, povzeto po Brake, 1984, str. 27) je dobro analiziral raznoterost uporabe 

kostima: Narava naših oblačil je zelo raznovrstna. Oblačila so tako mnogoznačna. So naše 
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družbene lupine; sistemi signalov, s katerimi oddajamo svoje namene, pogosto so projekcije 

naših domišljijskih osebnosti ... oblačila so naša orožja, naši izzivi, naše vidne žalitve ...  

Oblačila lahko uporabimo za izzivanje dominantnih norm, obenem pa z njimi izražamo trditve 

o našem okolju. Zamišljamo si, da obleka izraža nas, toda v resnici izraža naše okolje in – 

podobno kot reklama, pop glasba, ceneno leposlovje in drugorazredni filmi – počne to na 

prefinjeni, čustveno obremenjeni neintelektualni, instiktivni ravni. (Brake, prav tam). 

 

Pogost zametek novega stila je na primer tedaj, ko se okrog neke referenčne osebe (»zvezde« 

v mladinskem okolju) zbere skupina njenih oboževalcev, ki začnejo posnemati njen vedenjski 

stil, stil oblačenja, komuniciranja itd. Pomembno je, da ne gre le za zunanje posnemanje, 

temveč za rojevanje nekega življenjskega stila, ki prežema vse »oboževalce«. Scene, kjer se 

rojevajo življenjski stili, figurirajo kot nove, realne ali imaginarne referenčen skupine. 

Njihova sporočila se nato prek medijev prenesejo navzven in tako razširijo med mladino (Ule 

in Miheljak, 1995, str. 43)    

1.2.1 Pripadnost (sub)kulturi 
Subkulture v ožjem pomenu besede razvijajo celovit življenjski svet in ponujajo svojim 

pripadnikom izgrajeno enklavo v dominantni kulturi. Zato so tudi bolj odporne proti 

asimilativnim težnjam okolja in so časovno neprimerno bolj obstojne kot subpolitike in 

konkratkulture (Tomc, 1989, str. 13). 

 

V 70. letnih so se pri nas pojavile tri vrste mladinskih gibanj – študentska subpolitika, rock 

subkultura in komune. Študentski subpolitiki ni uspelo vzpostaviti trajnih mej do 

dominantnega okolja in se je v krizni situaciji asimilirala.  

Iz njenih vrst so se rekrutirali številni kulturni ustvarjalci in politiki. Rock subkultura je 

svojim pripadnikom omogočila celovito identifikacijo s paralelnim življenjskim stilom in ji je 

krizno obdobje uspelo preživeti. Posamezni poskusi oblikovanja kontrakulturnih življenjskih 

skupnosti na mikro nivoju, bodisi kot komun bodisi kot stanovanjskih skupnosti, so bili v 

glavnem kratkega veka. Verjetno bi bilo preveč preprosto vzroke za to iskati zgolj v sovražnih 

reakcijah okolja v kriznem obdobju. Komuna ni, kot velja za subkulture, enklava v 

dominantnem svetu, v kateri posameznik preživi le del svojega vsakdana. Če pripadnik 

subkulture neprestano potuje med obema svetovoma, pa je pripadnost komuni bolj 

izključujoča. Komuna se skuša oblikovati kot celovita alternativna skupnost, od posameznika 

pa se pričakuje visoka stopnja pripadnosti. Če je alternativni projekt parcialnejši, to pospešuje 
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težnje po asimilaciji same komune v dominantno okolje, če pa je totalnejši, to krepi psihične 

in socialne pritiske na pripadnike, naj iz komun izstopijo. Pripadniki komune morajo 

neprestano vlagati veliko energije, bodisi v vzpostavljanje in ohranjevanje mej, bodisi v 

pridobivanje in ohranjevanje članstva, kar povečuje možnosti dezintegracije in njeno 

verjetnost (Tomc, prav tam, str. 128).  

 

Subkultura je v vsakdanjem življenju enklava, v kateri preživlja posameznik le en, lahko tudi 

manjši del svojega časa, čeprav z vidika pomena, ki ga temu času pripisuje, lahko pomeni 

veliko več. Tako je za mladega človeka življenje v dominantnem svetu (delo, šola, družina ...) 

le priprava na večer v družbi vrstnikov. Verjetno se bo čas, ki ga pripadnik mladinske 

subkulture preživlja v subkulturi enklavi lahko postopno podaljševal. Razlog za to je 

predvsem večja prepustnost med dominantnim in subkulturnim svetom. Vse več bo ljudi, ki 

bodo trajno izločeni (se bodo izločili) iz dominantnega življenja (nezaposljivi, nezaposleni, 

samski, apolitični ...), pa tudi taki, ki se bodo v veliki meri osvobodili od družbenega.  

Vendar pa to velja le za moderne industrijske družbe, medtem ko se v totalitarnih državah tudi 

prostor subkulture zelo skrči. Ker dominantni svet ni jasno konstituiran, to že samo po sebi 

otežkoča artikulacijo alternativne pozicije kot možnosti. Migracije med svetovi postanejo 

nerazvidne, ker so meje zabrisane (Tomc, prav tam, str. 143). 

Nova subkultura je enklava v dominantnem svetu in presprašuje bodisi prevladujoče cilje 

bodisi sredstva, ki so na voljo za njihovo uresničevanje, je marginalna in se konstituira na 

temelju mita (prav tam, str. 135-136).        

 

Tomc (1984, str. 147) pravi, da je vse večja pripadnost mladinske subkulture v vsakdanjem 

življenju ena od temeljih posebnosti modernih družb, še posebno po vojni. Proces je vodil od 

ustvarjanja subkulture enklave v 50. letih do tega, da postanejo nekatere vrednostne 

orientacije mladinske subkulture v 80. letih vse bolj prisotne tudi v drugih kategorijah 

prebivalstva. Biti »mlad« postaja vse bolj tudi domena in želje starejših, kar se kaže v imidžu, 

aspiracijah, oblikah ustvarjanja itd. 

Pomembno vlogo je po vojni odigral tudi tehnološki razvoj. Gre za širjenje nekaterih 

množičnih medijev (radio, televizija, gramofon itd.) v rastočem številu družin različnih 

razrednih pripadnosti, pa tudi v kolektivnejših zbirališčih (juke-box, elektronični instrumenti 

ter ojačevala itd.). Ti mediji so bili ključnega pomena pri enotenju orientacij in stilov 

prostorsko sicer razpršene mladinske populacije. Obvezno šolanje, podaljševanje obdobja 

šolanja in ekspanzija šolskega sistema na vse sloje prebivalstva so prav tako odigrali 
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pomembno vlogo. Ne gre le za odlok vstopa v svet odraslih in s tem možne asimilacije, 

ampak tudi na podaljševanje obdobja, ko človek živi v družbi vrstnikov in s tem aktivno 

ustvarja svojo lastno pripadnost. 

Hiter ekonomski razvoj po drugi vojni je povečal potrošno moč prebivalstva, ki je je bila 

deležna tudi mlada populacija. Večja ekonomska samostojnost mladine je bila pomembna, ker 

je večina subkulturnih praks povezanih s potrošnjo v prostem času.  

Vsi ti dejavniki, nedvomno pa tudi še nekateri drugi, so prispevali k artikulaciji zavesti o 

skupni pripadnosti. Vendar pa je bilo treba za nastanek Mladinskega mita to nastajajočo 

zavest povezani z lastno obliko ustvarjalnosti. Ta pomembna zavest se ni mogla utemeljiti niti 

na Buržoaznem niti na Ljudskem mitu. Buržoazni mit se je fragmentiral v asocialnosti, 

medtem ko je Ljudski mit v modernih urbanih središčih izgubil svoj kontekst. Inovacija, ki je 

omogočala nastanek in nato še kontinuirano vzpostavljanje Mladinskega mita, je bil rokenrol 

(prav tam, str. 147). 

 

Tomc (1989, str. 150) pravi:  Tako subpolitiko kot kontrakulture se okoriščajo z Mladinskim 

mitom, ki ga ustvarja le subkultura v ožjem pomenu besede, sečišče zavesti o pripadnosti in 

skupni obliki ustvarjalnosti.  

Za subkulturno pripadnost v ožjem pomenu besede so značilne – v primerjavi s pripadnostjo 

dominantnemu svetu – posebne vrednostne orientacije. Zavedati pa se moramo, da je 

subkultura le del, po pravilih manjši del, vsakdanjika njenih pripadnikov. Še več, pripadniki 

subkulturnega in dominantnega sveta se razlikujejo med seboj le po nekaterih orientacijah, 

nikoli po večini, kaj šele po vseh. Posameznik ni v subkulturi nikoli v celoti, razen v redkih 

primerih totalitarnih skupnosti.  

 

Katere temeljne razlike v orientacijah vzpostavljajo meje med pripadnikom subkulturnega in 

dominantnega sveta (Tomc, prav tam, str. 150)? 

 

 Subrealizacija ali orientacija k drugim 

Prvi daje poudarek izražanja samega sebe, drugi instrumentalnim dejavnostim iz občutka 

dolžnosti do drugih. Pripadnik subkulture se osvobaja prevladujočih konvencij – sicer le 

začasno, občasno delo, a vendar. Pripadnik dominantnega sveta posveča večji del svojega 

časa in sposobnosti pomembnim drugim dejavnikom (na delovnem mestu, v družini ipd.). 

Življenjsko držo prvega bi izrazili z »I Wanna Be Me«, medtem ko se drugi odkriva le prek 

služenja drugim »You Gotta Serve Somebody«. 
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 Avtonomija ali svoboda 

V prvem primeru je posameznik skeptičen ali nezainteresiran za cilje, ki presegajo horizont 

njegove individualne eksistence, zanima ga predvsem njegova individualna avtonomija v 

okolju, ki ga na vsakem koraku skuša omejevati; v drugem primeru je posameznik podvržen 

tradiciji družbe, nekemu določenemu cilju. Z vidika prvega je hlapenje po svobodi nesmiselno 

in smešno početje, medtem ko drugi v svojem poslanstvu izgublja avtonomnost v vsakdanjem 

delovanju. Prvi se odziva kot posameznik in pripadnik skupine neposredno na družbeno, za 

drugega je družbeno vedno že nekaj drugega in posredovanega, zaradi česar ni zmožen 

avtonomne reakcije. Če subkultura vzpostavlja distanco do vsakdana in tako ustvarja prostor 

za ustvarjalnost, potem skuša druga drža to mejo zavestno izbrisati.     

  

 Umik ali pripadnost  

Pripadnik subkulture ni na obstoječe navezan niti izrazito pozitivno niti negativno, medtem ko 

ima pripadnik dominantnega sveta občutek neprimerno bolj usodne povezanosti z obstoječim. 

Večja krhkost zveze in neobveznost odnosa omogoča prvemu dvojna pripadnost, medtem ko 

je drugi vse investiral v »enodimenzionalni svet«. Zato bo lahko prvi reagiral strpnejše v 

situacijah, ki jih bo drugi doživljal kot izključujoče.     

  

 Množičnost ali elitizem 

Za pravega je pomembno tisto ustvarjanje, ki najde spontan odziv v oblikah subkulturnega 

druženja, medtem ko je za drugega relevantno le tisto, ki odgovarja vnaprej definiranim 

avtarkičnim standardom in ki je bilo pridobljeno z mukotrpnim delom, odrekanjem in 

disciplino ter ne glede na odziv javnosti. Mannheim (povzeto po Tomc, prav tam) ima v 

mislih podobno disfunkcijo, ko razmišlja o demokratski in aristokratski kulturi. Prvi ceni 

spontanost, užitek in zabavo, medtem ko vidi drugi v tem zanesljiv znak vulgarnosti, 

banalizacije in pomanjkanja občutka za mero. Za prvega ustvarjanje sploh ni možno, če ga ne 

spremlja zabava, za drugega ni pravega ustvarjanja brez muke. Za prvega ni nobena snov 

vnaprej neprimerna in vzvišena, medtem ko drugi enači vse množično s povprečnim in vse 

elitno z izjemnim. Ustvarjanje pripadnika mladinske subkulture se nanaša na skupnost, ki ji 

pripada, medtem ko se elitist, kot izbrani posameznik, sklicuje na nekaj več, to je na Več, na 

Človeka med posamezniki, med brezčasno Umetnost ali konkretnim ustvarjanjem. 
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 Neodvisnost ali odvisnost  

Prvi skuša delovati kot svobodni podjetnik. V svojih stvaritvah vidi blago, ki se potrjuje na 

trgu. V tem ne vidi nikakršne odtujitve, fetišizma ali nasilja transnacionalnih družb, prav 

nasprotno, zavzema se za čim tesnejšo zvezo med proizvajalcem subkulturnga blaga in 

pripadniki subkulture kot potrošniki, brez nepotrebnega političnega posredništva. Medtem pa 

drugi vzpostavlja prepad med ustvarjanjem in potrošnjo, v prodaji kulturnega blaga vidi 

epohalni problem, zaradi česa zahteva za svoje delovanje državno podporo. Če je prvi 

populist, ki za svoje delo stalno preverja v javnosti, prek javnosti uspe in v javnosti prej ali 

slej propade, ustvarja drugi za bodoče rodove, za večnost, sredi popolnega nerazumevanja 

nevedne in vulgarne mase ter se izogiba porazu, tako da se vnaprej odpove preverjanju. Prvi 

ustvarja za potrošnjo, drugi se postavlja s tem, da je prava umetnost le tisto, kar ničemur ne 

služi.  

 

Namen in pomen subkultur sta pomembna v izgrajevanju identitete, ki se bo izognila v 

mladostništvu pripisanim sestavinam identitete. Glasser (1966, povzeto po Brake, 1984, str. 

46) zapiše: Predstava o obnašanju kot igranje vloge, je izposojena iz gledališča in kaže, kako 

ljudje usmerjajo svoja dejanja na osnovi lastnih zamisli o tem, kako jih vidijo drugi. Izbira 

nekoga drugega, iz čigar perspektive gledamo naše lastno obnašanje, je proces identifikacije. 

Ta lahko poteka z neposrednimi drugimi ali z oddaljenimi in morda abstraktno posplošenimi 

drugimi naših zgledniških skupin. 

 

Brake (1984, str. 147) zapiše: Mladinska kultura nudi tudi kolektivno identiteto, zgledniško 

skupino, iz katere je mogoče razviti individualno identiteto, ki je »magično« osvobojena 

predpisanih vlog doma, šole in dela. Zagotavlja spoznavni material, iz katerega se razvije 

alternativna kariera, ki je skrita pod svetom odraslega sveta ter med vrstniki nekoga. V 

začasnem obdobju mladosti se lahko izvaja alternativni scenarij izven socializirajočih sil dela 

in preden postane poroka pomembna. Mladi ljudje potrebujejo identiteto, ki jih ločuje od 

pričakovanj in vlog, ki so jim jih vsilili družina, šola in delo. Ko so enkrat dosegli to ločitev, 

ki izreka dramaturško trditev o njihovi drugačnosti od pričakovanj, ki so jim jih vsilili drugi, 

se čutijo svobodne, da odkrivajo in razvijejo, kar so. Ustvarili bodo imidž, pogosto 

kvaziprestopniškega ali uporniškega stila, ki jih označuje za drugačne od pričakovanj – 

posebno pričakovanj njihove družine in drugih odraslih. Ko so se enkrat ločili od identitete, ki 

jim jo je vsiljevala družina, so osvobojeni, da lahko razvijejo drugo identiteto. To nam 

pomaga raziskati, zakaj se pogosto odrečejo tej identiteti transformacije. Odklanjajo jo kot 
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»mladostniško« – v zelo natančnem smislu to resnično niso več oni. Posebno privleče tiste 

mlade ljudi, ki vidijo v danem stanju majhno naložbo in čutijo, da so mu lahko le malo 

predani. Privlači tiste, ki nekako občutijo, da ne ustrezajo družbi ali pa se čutijo odklonjene. 

Kjer življenje mlade osebe ojači to izolacijo ali odtujitev, in ker on/a čuti, da družbi ne ustreza, 

so v subkulturah sestavljeni scenariji zelo mikavni. Za mladino delavskega razreda je 

subkultura navadno lokalizirana variacija nacionalno razširjene teme, pri čemer ji soseska 

posreduje njeno obliko in stil. Mladino delavskega razreda pritegne subkultura, ki navadno 

temelji na razredu in ne na soseski, še posebej, če nanjo vpliva srednješolska ali študentska 

skupina. Manjšinske skupine so ujete v situaciji, ko jih podpirajo in vzdržujejo njihove 

narodne kulture, toda ob enem jih te tudi omejujejo in ohranjajo njihovo ločenost od drugih 

subkultur. To je lahko izraženo v zavestnem zavzemanju za posebno obliko upora proti 

neokolonialni politični ekonomiji, kakršno srečamo pri črnski mladini, ki je zavrnila angleške 

in privzela karibske akcente, argot in stil. Svoje korenine ima v afro-karibski suženjski 

ekonomiji in situacija je drugačna od situacije pri Azijcih. Wilison (1978, povzeto po Brake, 

1984) opisuje azijske šolarke, ki iščejo podporo pri kulturi in jeziku njihove domovine samo 

zato, da odkrijejo, da je njihov umik v to kulturo ravno tisti razlog, zaradi katerega niso 

priljubljene in zaradi katerega so diskriminirane. V nasprotju z afro-karibskimi fanti in dekleti, 

ki so drug do drugega solidarni in ki se bodo agresivno borili, so pri azijskih dekletih ravno 

njihove različne kulture, religije in geografska območja izvora tisto, kar jih razločuje, pri 

čemer jim njihova vzgoja kot vzgoja azijskih žensk preprečuje, da bi zahtevale svoje pravice. 

Do sedaj Azijci niso našli subkulturne identitete med dvema kulturama (tj. med lastno in 

dominantno – op. prev.) kot Karibčani, katerih originalno narodno kulturo in jezik je uničilo 

suženjstvo (Brake, prav tam, str. 147-148).          

1.2.2 Dejavnik šola 
Pomemben in pogosto spregledan dejavnik v subkulturah je pomen šole. Celo kadar se 

raziskave ukvarjajo s starejšimi starostnimi skupinami, je izobrazba pomembna spremenljivka, 

ki nanje močno vpliva. Downes (povzeto po Brake, prav tam, str. 60) ni le usmeril pozornosti 

na razredno neenakost, ampak se je tudi jasno zavedal, da je za katerokoli analizo 

prestopniških subkultur bistveno upoštevati, da šola večini mladine iz delavskega razreda nič 

ne pomeni. Otrok se s tipičnim fatalizmom delavskega razreda odziva na tovarni podoben 

šolski sistem, ki ga pripravlja na njegovo tovarni podobno delovno življenje. 

Mladina sama po sebi ni problem, toda problematično je, da je večina mladine zapisana v nižji 

sloj meritokratskega izobraževalnega sistema, ki jim dovoljuje le, da se lotevajo poklicev, ki 
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so brezsmiselni, slabo plačani in neustvarjalni. Subkulture delavskega razreda poskušajo 

vnesti v ta pusti svet dražljivost in barvitost v kratkem postanku med šolo in ustanovitvijo v 

zakonu in odraslosti (Brake, 1973, povzeto po Brake, 1984, str. 66).  

1.3 Subkulturna teorija 
Subkulturna teorija se je do srede šestdesetih let občutno razvila. Razdelimo jo lahko na štiri 

pristope. Prvi je zgodnja družbena ekologija soseske delavskega razreda, ki se je zaključil v 

poznih petdesetih letih in zgodnjih šestdesetih letih. Drugi pristop je odnos prestopniške 

subkulture do sociologije izobraževanja, kar je tradicija, ki se še vedno nadaljuje. Proučuje 

odnos med prostim časom in mladinsko kulturo kot alternativo dosežkom v šoli. Tretji pristop 

je kulturni poudarek Centra za sodobne kulturne raziskave na birminghamski univerzi. Nanj 

vpliva nova kriminologija, ki so jo razvile Nacionalne konference o deviantnosti in uporablja 

marksistični okvir za proučevanje mladinskih kultur in njihovih stilov glede na njihov odnos 

do razreda, dominantne kulture in ideologije. Njegov pristop zajema poskus raziskati 

etnografijo mladinske kulture, odnos mladine do popularne kulture in njene momente v 

razredni zgodovini. Četrti pristop so sodobne raziskave, ki se ukvarjajo z lokalnimi skupinami 

mladine, in sicer ne tako, kot so se z njimi ukvarjali zgodnji družbeni ekologi, ampak v luči 

vplivov sodobne teorije o deviantnosti in družbene reakcije. Oba zadnja pristopa proučujeta 

pomen, ki ga imajo mladinske kulture in subkulture za svoje pripadnike.  

Spopadi med vrednotami delavskega in srednjega razreda, različna osrednja zanimanja ter 

visoka stopnja prestopništva in kriminala so kazali, da je bila teorija družbene dezorganizacije 

popularna razlaga v zgodovinski subkulturni teoriji (Brake, 1984, str. 55). 

 

Po Cohenovem (1972, povzeto po Brake, 1984, str. 67): mnenju obstajajo: » ... v analizi 

subkultur tri ravni: ena je zgodovinska ... ki izolira specifično problematiko določenega dela 

razreda ..., druga so ... podsistemi ... in dejanska preoblikovanja, ki so jim podvrženi od enega 

subkulturnega momenta do drugega ..., tretje je način, kako subkulturo dejansko »živijo« tisti, 

ki so njeni nosilci in vzdrževalci«. 

Eden od problemov, ki se poraja iz subkulturnih raziskav, je gledanje, da so subkulture 

prilagodljive za manjšino, ki jo zaradi njenega dramatičnega stila obširno obravnavajo 

sredstva obveščanja in jo predstavljajo kot »tipično« za samovoljno mladino ali konfuzno 

mladostništvo. Murdock in McCron (1976, povzeto po Brake, 1984, str. 141) sta opazila, da 

mnogi vprašani v njuni raziskavi niso bili vpleteni v lokalne subkulture, ampak so privzeli 

stile, ki jih je ponujalo mladinsko tržišče ali najstniška zabavna industrija. Bolj so bili izrazi in 
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razširitve dominantnega pomenskega sistema, kot da bi od njega deviirali ali mu nasprotovali. 

Večina mladinskih subkultur ni opozicijska v nikakršnem preprostem smislu, razen če 

vsebujejo artikulirani politični element. Lahko so uporniške, lahko slavijo in dramatizirajo 

specifične stile in vrednote, toda njihovo uporništvo ne doseže ravni artikulirane opozicije. 

Celo koder to dosežejo, jih družba lahko prilagodi in zaobseže (Brake, 1984, str. 141).  

1.4 Trg, mediji in industrija zabave 
Razvitejša industrija zabave, večja potrošna moč mladih in možnost stalnih stikov s tujino 

niso omogočili le vztrajanja, ampak v določenih okvirih tudi razvoj mladinskih gibanj. 

Predvsem velja to za rockovsko subkulturo. V obdobjih, v katerih sta bolj značilni 

dezintegracija hotenja in erozija sredstev nadzora, ki jih ima oblast na voljo, kar velja v našem 

primeru za 60. in v še večji meri za 80. leta, pa se možnosti avtonomnega druženja pomembno 

povečajo. Vidiki stila, druženja ali delovanja, ki so bili še včeraj percipirani kot problematični 

ali povsem nesprejemljivi, postanejo sedaj dovoljeni, če že ne nevprašljivi (Tomc, 1989, str. 

16).    

Tomc dalje pravi (prav tam, str. 17): Večji del avtorjev, ki se ukvarja s tem raziskovanjem, 

počne to z distance vladajočih okusov ali interesov, če že ne z določenim odporom. Značilne 

so na primer kritike mladinske kulture kot množične kulture, množične kulture kot 

standardizirane kulture in standardizirane kulture kot kulturnega suženjstva. (Adorno in prvi 

plaz piscev, ki se je sprožil za njim.) Niso pa redki tudi avtorji, ki gibanju pripisujejo vzvišene 

cilje. Ti iščejo v mladinskem gibanju detonator, ki bo sprožil domnevno revolucionarno 

situacijo, bolj ambiciozni med njimi pa trdijo celo, da je mladinsko gibanje samo tisti 

revolucionarni cilj, ki se mu mora približati dominantni svet (Roszak in malo manjši plaz 

piscev, ki se je sprožil za njim). 

 

Ne bom se spuščal v spore, trdi Tomc (1989, str. 23), med zagovorniki modernih in 

socialističnih industrijskih družb. Vendar pa je očitno, da šele dominacija tržno-blagovnih 

odnosov omogoča razmah avtonomnih mladinskih gibanj, in obratno, da se v socialističnih 

družbah takšna gibanja pojavljajo le v omejenem obsegu, izjemoma in sistemu navkljub. 

Mladinska gibanja predpostavljajo obstoj avtonomnega družbenega prostora in 

samorealizacijo, ki poteka bodisi prek trga kulturnih dobrin v primeru subkultur ali prek trga 

političnih interesov (sistema politične demokracije) v primeru subpolitik.  

V modernih družbah velja v vseh vejah proizvodnje z izjemo tistih, ki so strateško pomembne 

za ohranjevanje države, načelo potrošniške suverenitete. To načelo vsekakor velja tudi v sferi 
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kulturne proizvodnje. Država sicer s subvencijami (iz denarja davkoplačevalcev) ohranja pri 

življenju del elitne kulture, ki bi v pogojih laisser-faira v veliki meri odmrla, vendar pa je 

privatnemu kapitalu prepuščena suverenost nad večjim delom kulturne proizvodnje, medtem 

ko uživa na področju množične kulture praktično popolno suverenost. Vloga države postane v 

sferi množične kulture manj odločilna. Država izgubi svojo »napredno« vlogo pristranskega 

favoriziranja in skrbi predvsem za ohranjevanje tistih oblik elitnega ustvarjanja, ki jih je 

privatni kapital zapustil. Prav privatni kapital pa dobi izrazito inovativno vlogo. 

 

Tomc (1989, str. 25) pravi: Eden glavnih problemov, s katerim se soočajo mladinska gibanja 

na Zahodu, je torej problem komercialne inkorporacije v sistem. Družba, zasičena z 

esteticizmom, vsrka vase s trgovino blaga vse, tudi disenz. To, kar so odkrili šele včeraj, 

postane danes kulturno blago široke potrošnje, dostopno vsakomur, jutri pa bo morda že 

pozabljeno. V tem procesu ni nobenega globljega pomena, nobenega skritega smisla. To 

dejstvo pa lahko percipiramo kot problem le tedaj, ko družbenemu sami pripišemo skrit 

pomen in nato primerjamo domnevno možnost ali nujnost z dejanskim stanjem. Tako različne 

inačice levičarske ideologije problematizirajo drugo naravo moderne družbe. 

 

V totalističnih družbah, kot je bila socialistična, se konflikt razreši drugače – ponavadi se 

subkultura podredi ali eliminira. Predvsem pa subkultura v odsotnosti industrije zabave nima 

možnosti, da bi dosegla širši krog potencialnih potrošnikov. V odsotnosti profita, tega 

rojenega upornika kot je rekel nekoč Karl Marx (in ne morda Nelson Rockefeller), postane 

mladinska subkultura enostransko odvisna od volje političnih odločevalcev (policije, državno 

nadziranih množičnih sredstev komunikacije, komisij za šund, kulturne birokracije itd.) 

(Tomc, 1989, str. 28).  

 

Vendar pa je prav za moderne družbe značilno, da prehajajo od kulta dela h kultu potrošnje. 

Skozi potrošnjo zaradi potrošnje se vse bolj izraža individualnost. Prosti čas ni več zgolj čas, 

ko se ne dela. Vse bolj je edini družbeni prostor, ki še omogoča kreativno delovanje. Delo je 

zgolj nujno zlo, v življenju nezaposlenih in nezaposljivih pa niti to ne več.      

V tovarnah se ne dogaja nič več omembe vrednega. Tudi na sestankih in mitingih ne. Ozreti 

se je treba po prostem času in po mladini, ki ga zna preživljati najbolj zanimivo (Tomc, prav 

tam, str. 31). 

Ker je bilo umetnost in glasbo mogoče komercialno izrabljati, sta bili preoblikovani v 

potrošniško blago za širšo družbo. Rock v San Franciscu kot tudi skupini Beatles in Rolling 
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Stones so financirali premeteni denarni podporniki, Free Press so rešili sindikati 

pornografskih filmov, hipijevske trgovine pa je prevzela množična proizvodnja (Brake, 1984, 

str. 94). 

 

Brake (prav tam, str. 138-139) trdi tako: Eden od problemov v analizi katerekoli mladinske 

kulture je, do katere mere je mladinska kultura odziv na kulturo, ki je namenoma fabricirana 

na marketing in potrošnjo. Rock glasba je zelo velik biznis, ravno tako kot tudi artefakti, ki so 

fabricirani, da jo spremljajo. Frith (1978, povzeto po Brake, prav tam) nas spomni, da je bilo v 

Ameriki leta 1974 potrošenih čez štiri milijone dolarjev za glasbene proizvode, v Veliki 

Britaniji pa je bilo proizvedenih 160 milijonov plošč, pri čemer je popularna glasba 

zavzemala med 85% in 90% prodanih plošč. Ta potrošnja je pomemben del mladinske 

subkulture. 80% kupcev ima manj kot 30 let, starostna skupina med dvanajstim in 

devetnajstim letom pa kupi več kot 75% popularne glasbe. Ta komercializacija je privedla do 

teorije množične kulture, ki jo Frith imenuje leavizitski pristop. Svojo kritiko osnuje na 

pristaših literarnega kritika F. R. Leavisa, ki pojmuje množično kulturo kot lagodno trošnjo, 

eksapistično in standardizirano, umetnost pa kot enkratno, izzivalno in poučno. Leaviziti 

odklanjajo popularno glasbo, ker je množično proizvajana, usmerjena k profitu in ni 

avtentična. Frith citira Holbrooka (1973, povzeto po Brake, prav tam), ki dokazuje, da 

komercialna mladinska kultura izkorišča mladino in jo ločuje od njihovih staršev in skupnosti, 

razoseblja ljubezen in podpira spolnost in nasilje. Frith napade tudi obliko vulgarnega 

marksizma, ki trdi, da komercialni vložek deradikalizira mladinsko kulturo. Prednost daje 

Benjaminovemu (1970, povzeto po Brake, prav tam) argumentu, da vsebuje tehnologija 

množične proizvodnje napredno silo, ki je zlomila tradicionalno avtoriteto in spoštovanje 

(»auro«) umetnosti. Umetniki bi lahko postali demokratični proizvajalci, njihovo delo pa 

lahko postane dostopno množici ljudi, od katerih lahko vsak postane »izvedenec«. Ustvarjalno 

delo se lahko kolektivizira v socialistično estetiko: Laing (1969, po Brake, prav tam) pa to 

razširi, da prouči popularno glasbo. Kapitalistične oblike kulture imajo tako osvobajajoče kot 

tudi opresivne elemente in rock glasba je posledica poskusov glasbene industrije, da je razvila 

nova tržišča, ter poskusov njene mladostne publike, da bi našla medij za izražanje lastnega 

izkustva. Glasbeniki lahko izrabijo to napetost, da najdejo ustvarjalno mesto, na katerem 

razvijejo svojo umetnost. Ker vplivi marketinga niso popolnoma delujoči, pride do kulturnega 

boja, ki zajema tako publiko kot glasbenike v borbi za kulturne simbole. Frith (povzeto po 

Brake, prav tam) nastopa proti romantiziranju rock glasbe v revolucionarni simbol ter 

predlaga skrbno proučevanje modelov potrošnje med najstniki in njihovega gledanja na lastno 
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kulturo. Z Murdockom (prav tam) odkrijeta ostre razredne razlike glede na to, kako mladina 

uporablja podobne glasbene simbole. Frith dokazuje, da se otroci srednjega razreda zanimajo 

za alternativne vrednote, izražene v besedilih rock glasbe, medtem ko se otroci delavskega 

razreda bolj zanimajo za ritem in ples, črpajoč svoje alternativne vrednote iz njihove poulične 

vrstniške kulture. Dokazuje, da otrokom delavskega razreda glasba predstavlja ozadje drugih 

aktivnosti, čeprav bi si upal trditi, da je neločljivi del drugih aktivnosti in da otroci delavskega 

razreda gotovo poslušajo besedila. Firth (prav tam) trdi, da je glasba aktivnost, ob kateri uživa 

veliko število nedeviantne mularije, in medtem ko subkulture dajejo glasbi pomen, 

subkulturologi razdelijo in zamrznejo mladostniški svet na subkulture in ostalo. Očitno 

drugačen stil preživljanja prostega časa je pri dejavnostih v prostem času privzdignjen nad 

manj očitne spolne in poklicne razlike. Frith sprejme Youngovo (1973, po Brake, prav tam) 

tezo, da je uporaba rock glasbe v hipijevski subkulturi izražanje odnosa do »etosa 

produktivnosti«, toda zgolj zato, ker imajo hipiji ideologijo prostega časa pojmovanje preveč 

preprosto. Njegovi rockerji so izbrali določen glasbeni stil, ki je bil homogen z njihovim 

življenjskim stilom, in ga preko aktivnosti – pretepanja, motorjev in plesa – uporabljali. Frith 

razčleni pomen rock glasbe na izrazito srednješolsko (pri nas še najbližje gimnazijski – op. 

prev.) subkulturo, ki ima raje progresivne albume, in na subkulturo delavskega razreda, ki ima 

raje male plošče z lestvic popularnosti in diskoteke. Pri obeh skupinah v njegovem vzorcu je 

bila glasba ozadje kot središče njihovih življenj, čeprav obstojajo skupine, kakršna je recimo 

pri severnjaškemu soulu, tj, mladinska kultura delavskega razreda, ki je osredotočena na 

glasbo, in na celo noč odprte diskoteke. Toda to so izjeme, in za večino mladih ljudi je glasba 

ozadje ali pa aktivnost, ne pa simbol. Večini skupin je bolj kot središče aktivnosti, čeprav 

lahko iz različnih skupin naredi simbolično skupnost.  

Vendar bi lahko rekli, da mladostniki izbirajo določene tipe glasbe, in medtem ko glasba igra 

navidezno spremljevalno vlogo, je, ne glede na to, osrednja za njihova življenja. Različne 

skupine izbirajo specifične tipe glasbe, in – medtem ko je lahko v ozadju – bolj artikulira kot 

le odseva pomene. Po Willisovem (1977, po Brake, prav tam) mnenju kulture ponovno 

umestijo dane vidike komercialnih kultur in glasba je pomembna, ker artikulira vidike 

življenja mularije na dejanski in fantazijski ravni. Mularija izbira specifične glasbene zvrsti in  

njeno razumevanje glasbe je precej rafinirano. V vsem tem je morda vključeno tudi, kaj za 

skupino pomeni, če je nekdo rock zvezda ali nogometaš, toda ker skupina ne artikulira 

določenega ideološkega stališča, še ne pomeni, da nima artikuliranega pomenskega sistema in 

sistema vrednot. Pomembno je razumeti, kateri pomeni so za takšno skupino tipični.            
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Frith (po Brake, prav tam) prouči tudi izvore popularne glasbe. Industrija raje skrbno spremlja 

odziv publike, kot da bi jo nespametno pitala s komercialnimi proizvodi. Komercialnemu 

neuspehu in preveliki proizvodnji se izogne s pazljivim izborom iz ogromne količine 

proizvedenih plošč. Skrbno raziskuje potrebe in okus možne publike, proizvodnjo plošč pa 

poveča z ocenjevanjem, zvezdniškim sistemom in »rezervno armado« glasbenikov. 

Ustvarjalni preboji se porodijo iz povezave izvajalcev, subkultur, prizorišč in publike. Za 

Fritha je popularna glasba torej izraz popularne kulture, ki razkriva določena protislovja med 

svobodo in prisilo. Rock projicira vizije, ki bi lahko postale kritike stvarnosti, založbe 

gramofonskih plošč in ideologi množičnih sredstev obveščanja pa jih poskušajo nadzorovati. 

Ideologija rocka počiva na odnosu med proizvajalci in potrošniki, na napetosti med poskusi, 

da bi iz rocka naredili nekaj sprejemljivega, in njegovim kritičnim, anarhističnim robom. 

Rock pa je predvsem uživaški, je razvedrilo in se ohranja kljub poskusom, da bi ga omejili na 

trenutke prostega časa in publiko zamrznili v vrsto tržnih okusov (Brake, 1984, str. 138-40). 

1.4.1 Prosti čas 
Odnos med delom in prostim časom Murdock (1973, povzeto po Brake, 1984, str. 65) vidi 

tako: Poskus, da bi rešili protislovja, vsebovana v delovni situaciji z ustvarjanjem stilov 

prostega časa, se tipično dogaja znotraj konteksta, ki ga zagotavlja sub-kultura ... subkulture 

nudijo kolektivno rešitev problemov, ki jih sprožijo skupna protislovja v delovni situacij, in 

zagotavljajo družbeni in simbolični kontekst za razvoj in okrepitev kolektivne identitete in 

individualnega samospoštovanja.  

Pri njem je prisoten kanček njegovega izvirnega pojma A. Cohena o kolektivni rešitvi, ki se 

poraja kot rezultat statusnih problemov, s katerimi se sooča mladina delavskega razreda, ko jo 

merijo z izobraževalnim »merilom srednjega razreda«. Mladina stoji pred več problemi, za 

katere poskuša najti kolektivne rešitve, kot sem domneval drugje (Brake, 1973b, po Brake, 

1984, prav tam): Subkulture se porodijo kot poskusi rešitve določenih problemov, v družbeni 

strukturi, ki jih ustvarijo protislovja v širši družbi.    

 

V dosedanji zgodovini rokenrola so se vselej pojavljali novi stili in z njim povezane 

subkulture. Vsaka od njih je bila na svoj način kritična, čeprav sami kritiki tega pogosto niso 

priznavali, saj so v rokenrol projicirali lastne predpostavke. Kljub temu jih je industrija 

prostega časa hitro odkrila. Postopno sta se marginalni stil in praksa spremenila v vsakomur 

dostopno blago. Sporočilo subkulture je s tem sicer postalo bolj javno, pojavila pa se je tudi 

nevarnost komercialne inkorporacije – tega, da bi se življenjski stil spremenil v modo, 
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subkulturni običaji v rituale, ustvarjalnost pa v standardizirano proizvodnjo. Vendar pa 

komercialna inkorporacija ni nikoli tako celovita kot ideološka. Komercialna inkorporacija 

tudi ni nujno problematična, saj je prav posredovanje subkulturnega blaga na trgu najbolj 

učinkovita vez med ustvarjalcem in potrošnikom subkulture. Pa tudi tedaj, ko je 

problematična, ji ne uspe podrediti bolj deviantnih delov subkulture (Tomc, 1989, str. 25). 

 

2 Glasba 
Ajtnik (2001, str. 32) trdi, da se poslušanje glasbe prevečkrat jemlje prelahko, le kot fiziološki 

proces. Vendar je to preveliko poenostavljanje, ker je tudi zahteven psihološki intelektualno-

emocionalni proces. 

Pogosto se zgodi, da pride do nerazumevanja glasbe zato, ker se v njej išče kaj drugega, kot v 

resnici je. Nekaterim se zdi pomembno, v kakšnih okoliščinah je glasba nastala in na kaj je 

avtor ob pisanju mislil. Vendar te informacije niso bistvene za njeno razumevanje. V 

razumevanju je pomembno izhajati iz glasbe same in ne iz drugih kategorij (Ajtnik, 2001, str. 

35).  

 

Tomc (1989, str. 11) zapiše: »Glasba ni zgolj predmet proučevanja, je tudi sredstvo zaznave 

sveta, je orodje spoznanja.« »Ne vem sicer«, pravi avtor, »v kolikšni meri lahko glasba 

napoveduje čas, ki prihaja. Človeku, in tudi znanstvenik je verjetno samo človek, ni dano 

videti v prihodnost. Problematična se mi zdijo sklepanja, ki politični red 20. stoletja, za nazaj 

seveda, anticipirajo v glasbi 18. stoletja (češ da sta Mozart in Bach sanje buržoazije o 

harmoniji izražala bolje od vseh političnih teorij 19. stol.). Še bolj problematično pa se mi zdi, 

ko avtor, opogumljen s točnostjo prerokbe preteklosti, začne prerokovati prihodnost. Zvemo 

lahko na primer, da vidi v sodobni pop glasbi preroške karikature, ki so nič več in nič manj 

kot bodoče oblike represivnega usmerjanja želja, bodoče globoka institucionalna in kulturna 

kolonizacija«.  

 

Kadar je glasba oblika ustvarjalne prakse kake skupine ljudi, kadar je povezana s 

prepoznavnim načinom vsakdanjega življenja in ga podpira, predstavlja ključ za razumevanje 

celotne subkulture. Glasba predpostavlja grozd, na katerem so različne jagode, kot so ples, 

imidž, slang, oblike druženja, vzorci vrednot itd. Tako bi na primer lahko pripadnika 

rockovske subkulture, v katerikoli podstilski varianti, glede na gornje kriterije natančno 

locirali. Na drugi strani pa je elitna glasbena ustvarjalnost, vsaj od 19. stoletja dalje, 
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pospešeno dislocirala od kakršnekoli posebne socialne pripadnosti. Sčasoma se je vse bolj 

petrificirala v komornem ritualu, podedovanem iz zgodovine (Tomc, 1989, str. 11). 

Glasba je branik pred drugačnim, na katerem stojita z roko v roki komponist z občutljivim 

političnim ušesom in državna oblast. Glasba postane blago, kot vsako drugo, v situaciji, ko 

ima nekdo monopol nad pošiljanjem sporočil, drug pa izvaja nadzor nad hrupom in 

institucionlizira molk tretjih (Tomc, 1989, str. 27).        

 

Pomen glasbe v kriznem obdobju – puberteti je globok. Kaže se izredna potreba po predajanju 

glasbi brez prestanka. Glasba se ne posluša vedno zaradi nje same, ampak tudi zaradi njenega 

sporočilnega in vznemirljivega učinkovanja, pravi avtorica Psihologije glasbe, Helga de la 

Motte-Haber (1990, povzeto po Lesar, 1998, str. 25). Glasba da polet, pomaga pozabiti na 

osamljenost, nadaljuje Mottova (prav tam).  

   

Renẻ Descartes, francoski filozof, matematik in glasbeni kritik je v glasbenem priročniku 

Compendium musicae leta 1650 zapisal, da mora glasba v nas vzbujati različna razpoloženja 

in da ne sme biti prezahtevna. Zanj je najpomembnejši kriterij za dojemanje glasbe poslušalec, 

ki lažje celostno dojame glasbeno vsebino, če je raznolikost delov manjša. Po Descartesu 

dojemamo glasbo kot strnjeno celoto. Leta 1618 je bil prvi, ki je v zgodovini pisanja o glasbi 

začel izhajati iz poslušanja in zmožnosti vživetosti in ne več iz glasbe same (Besseler, 1959, 

povzeto po Ajtnik, 2001, str. 38). 

Ajtnik (2001, str. 39) pravi, da je poslušanje glasbe zelo pogosta dejavnost mladih. Nekateri 

zatrjujejo, da jo lahko poslušajo ob drugem delu ali učenju. Takšne zvočne kulise ne moremo 

imenovati poslušanje glasbe, saj jo le občasno zaznavamo. Včasih je moteča v fiziološkem 

smislu ali pa zaradi tega, ker pretrga delovni tok. Obstaja mnenje, da poslušanje glasbe slabo 

vpliva na učenje, saj učence in mladostnike preveč dekoncentrira pri njihovem domačem delu. 

Spet drugi trdijo, da morajo mladostniki razviti svoj stil učenja, četudi je to učenje ob glasbi. 

Že nekaj desetletij se v vzgoji in izobraževanju razpravlja o vplivu in dopustnosti poslušanja 

glasbe ob opravljanju domačih nalog in učenju.  

Raziskave na to temo so žive, vendar znanstveno še premalo obdelane. Praksa in ankete 

kažejo na velik pomen glasbe pri mladostnikih, saj jo pogosto poslušajo ob opravljanju 

domačih nalog (Fisher, Schell, 1985, povzeto po Ajtnik, prav tam). Ustrezne empirične 

raziskave glede učinka poslušanja glasbe na aktivnosti pri učenju so redke.  
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»Besedo analiza srečujemo na različnih področjih. Uporabljamo jo tudi v besedni zvezi 

analitično poslušanje glasbe, ker je glasbena dela ali poslušano glasbo mogoče analizirati. Za 

umetnost je težko postaviti absolutne kriterije, ker je subjektivni element zelo močan. Zato se 

analiza v glasbi precej razlikuje od analize v znanosti« (Ajntik, 2001, str. 50).  

 

O analizi in njenem vplivu na glasbeno razumevanje je precej in poglobljeno pisal Hans 

Heinrich Eggebrecht (po Ajtnik, prav tam). Razširil jo je na interpretacijo glasbenega dela. Z 

glasbeno analizo se je ukvarjalo še nekaj drugih teoretikov. Omenjajo tudi recepcijo, ki je v 

tem kontekstu mišljena v najširšem smislu in predvsem kot del analitičnega poslušanja glasbe. 

Za razlago znakov in besed iz glasbene teorije se v kontekstu analize uporablja semiotika 

(veda o znakih). Analizira se melodija ali melodika, ritem, metrum, harmonija, kontrapunkt, 

oblike. Analiza je lahko melodična, ritmična, harmonska in formalna (Ajtnik, 2001, str. 53). 

Pri vseh analizah, ki jih našteva, pa avtorica ne govori o analizi besedil, kar bi bilo zame 

najbolj uporabno, saj se s tem ukvarjam v diplomskem delu. To kaže, da to področje še ni 

znanstveno dovolj raziskano. Verjetno tudi ni domene, pod katero področje bi analiza besedil 

spadala (kompozicija, muzikologija, sociologija itd.). 

 

Razlog, da je poslušanje glasbe vedno povezano z občutki, spomini, idejami, asociacijami in 

podobami, je gostota prepletanja nevronskih procesov in njihova razširjenost. Sočasno 

potekajo zelo različni umski procesi, zato se v mešalniku informacij (v možganih) prevajajo 

dražljaji, ki povzročajo vzburjenje celičnih sklopov in s tem različna občutja.  

Poslušanje glasbe je v enaki meri fiziološki in psihološki proces, ki poteka na različnih ravneh. 

Obstajajo različne teorije: Krūtzfeld-Junkerjeva omenja šest ravni, ki bi jih lahko označili kot 

»različne načine poslušanja (povzeto po Ajtnik, 2001, str.  56-57):      

 1. poslušanje kot čutna zaznava;    

 2. poslušanje kot naivno estetsko zanimanje; 

 3. poslušanje kot vzbujanje naturalističnih zunajglasbenih asociacij;  

 4. poslušanje kot izrazno doživetje; 

 5. zavestno, aktivno poslušanje kot osnova dobrih slušnih izkušenj in predznanj; 

 6. poslušanje v simbolih, pri čemer je treba razlikovati simbole kot konstruktivne 

elemente glasbenega dela in simbolični pomen glasbena dela. Simbol moramo razumeti kot 

okno, ki nam omogoča pogled v bistvo drugotnih vidikov« (Krūtzfeld-Junker, 1996 povzeto 

po Ajtnik, 2001, prav tam). 
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Mladi pomemben del svojega časa namenijo prostočasnim dejavnostim, torej dejavnostim, ki 

ne spadajo med izobraževalne, službene ali družinske obveznosti (Dumazedier, 1967, povzeto 

po Kirbiš, 2010, str. 249). Po nekaterih podatkih mladi, ki so vključeni v izobraževalni sistem, 

preživijo več kot 40 odstotkov svojega časa ob prostočasnih dejavnostih, tj. zunaj dejavnosti v 

okviru pouka oz. zunaj obveznega učnega načrta (Timmer et al., 1985, povzeto po Kirbiš, 

prav tam), nekatere novejše raziskave pa kažejo, da prosti čas zasede 22 odstotkov celotnega 

časa v življenju posameznika, plačano delo in izobraževanje pa skupaj le 13 odstotkov 

posameznikovega življenja (na prvem mestu je spanje s 35 odstotki; gl. Roberts, 2006, 

povzeto po Kirbiš, prav tam). Raziskava porabe časa HETUS (2007) je pokazala, da imajo 

Slovenci na voljo slabih 5 ur dnevno za prostočasne dejavnosti. Raziskava prostega časa 

mladih v Sloveniji, izvedena na vzorcu učencev osmih razredov in dijakov tretjih letnikov 

(Kralj et al., 2007, povzeto po Kirbiš, prav tam) pa je pokazala, da ima 40 odstotkov mladih 

več kot 3 ure prostega časa dnevno. Glede na pomemben delež prostega časa torej ne 

preseneča zanimanje raziskovalcev za proučevanje prostočasnega udejstvovanja, vendar je to 

le eden od razlogov. Drugi razlog je, da je mladost, še posebej pa adolescenca, čas 

oblikovanja identitete posameznika, njegove lastne individualnosti, hkrati pa je čas 

prilagajanja mladih širšim družbenim spremembam. V tem življenjskem obdobju ima prosti 

čas še posebej pomembno vlogo (Rόiste in Dinneen, 2005; Robers, 2006; Frulong in Cartmel, 

2007; Wilson et al. 2010, povzeto po Kirbiš, prav tam). Natančneje mladostniki s 

prostočasnimi dejavnostmi (lahko) razvijejo zadovoljujoče družbene in medsebojne odnose, 

ki bistveno pripomorejo k njihovemu psihičnemu in osebnemu dobrobitju (Salend, 1999; 

Abbott-Chapman in Robertson, 2009, povzeto po Kirbiš, prav tam). Mladi svoj prosti čas 

preživijo v različnih kontekstih (druženje z vrstniki, športne dejavnosti, preživljanje časa z 

družino, spremljanje medijev in uporaba IKT, organizirane dejavnosti, kulturno-umetniške 

dejavnosti ipd.), ki torej lahko pomembno vplivajo na njihov razvoj (Larson, 2000 povzeto po 

Kirbiš, prav tam). 

 

Mladi glede svoje prihodnosti največ nelagodja občutijo v zvezi s pomanjkanjem denarja, 

stanovanjsko problematiko in negotovostjo glede zaposlovanja. Prav ti strahovi mladih so se v 

zadnjem desetletju občutno povečali (Lavrič in Musil, 2010, str. 418).           

 

Lavrič (2010, str. 589): Proti tezi o družbeni apatičnosti mladih govori tudi ugotovitev, da je 

slovenska mladina vse bolj dejavna v prostovoljstvu in da je na tem področju bistveno 

dejavnejša v primerjavi z mladino iz Nemčije. V zadnjih petnajstih letih se je močno povečala 
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pripravljenost študentov za sodelovanje v prostovoljnih akcijah, ki bi izboljšale položaj 

mladih. Tudi naši kvalitativni podatki kažejo na visoko zavzetost mladih, na primer v družini, 

ekologiji, virtualnem svetu in na drugih področjih mladih.  

 

Kljub časovni zamudi, negotovosti in težavam pri prehodih v odraslost, ostajajo mladi v 

Sloveniji glede svoje osebne prihodnosti enako (visoko) optimistični, kot so bili pred 

petnajstimi leti. Tudi glede prihodnosti naše družbe se pesimizem mladih ni povečal. Okrepili 

pa so se občutki nelagodja v zvezi s pomanjkanjem denarja, s stanovanjskim vprašanjem in 

negotovostjo glede zaposlovanja. Prav to so težave, ki se danes v zvezi s položajem mladih v 

Sloveniji tudi z vidika drugih analiz kažejo kot ključne (Lavrič, prav tam, str. 590).   

 

»Ob koncu lahko ugotavljam,« pravi Naterer, »da imamo Slovenci dobro mladino, mladino, 

ki se sicer nedvomno razlikuje od prejšnjih generacij, vendar nikakor ni, kot se jim popularno 

večkrat očita, »najhujša« in »najslabša« do zdaj, ampak v resnici nabita s potenciali, 

motivacijo in kompetentnostjo. Slovenska družba mora ta potencial najprej prepoznati, potem 

pa ustvariti razmere, da se bo lahko v polnosti uresničil. Naj torej končam, da tako kot 

prejšnje generacije tudi sodobni mladini kljub vsem izrazitim in prikritim deviacijam 

sporočajo slovenski družbi bistvo znanega refrena: “ ... računajte na nas!”« (Naterer, 2010, str. 

585). 

2.1 Muzikalnost 
Verjamemo, da talent razodeva dinamično strukturo organskega značaja in je po eni strani 

pod vplivom psihofizičnega razvoja oziroma dozorevanje človeka, po drugi strani pa zakonov 

sociokulturnega in poklicnega razvoja. Talent je posebna razsežnost individualnega življenja, 

ki združuje aktivnost od zgodnjega otroštva do pozne starosti (Manturzewska 1986, povzeto 

po Pesek, 1997, str. 17).  

Marija Manturzewska (prav tam) trdi, da so korenine talenta prirojene. Le-ta se bo v procesu 

stalne interakcije z biografskim in socialnokulturnim okoljem izoblikoval in razširil. Prav tako 

kot vsak drug proces v živčnem organizmu, je tudi talent v vsakem trenutku svojega obstoja 

pod vplivom najrazličnejših ovir, lahko degeneriran ali uničen. V ugodnih okoliščinah pa 

lahko do pozne starosti živi in vedno bolje deluje.  

V fazi razvijanja talenta kot tudi v celotnem poteku umetniške kariere je ustvarjalcu nujno 

potrebna pomoč, ki sloni na poznavanju stopenj umetniškega in poklicnega razvoja. Treba je 
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vedeti za obdobja posebne senzibilnosti, za razvoj glasbenega mišljenja ter pripravljenost za 

dosežke pravilno usmeriti in izkoristiti.  

Manturzewska je na podlagi geografskih študij življenjskega razvoja glasbenikov označila 

šest faz v razvoju glasbenega talenta, ki jih ne smemo razumeti kot pravilo, temveč le kot oris 

najpogostejših primerov. Našteva naslednje faze (Manturzevska 1986, povzeto po Pesek, 

1997, str. 18-19): 

 1. faza: starost do 5 let 

V tej starosti se oblikuje in intenzivno razvija senzorno-emocionalna in estetična senzibilnost 

za glasbene dražljaje in fenomene. Oblikuje se absoluten posluh, kategorizacija slušnega 

občutenja, intenzivno se razvijajo elementarne glasbene sposobnosti. To je tudi obdobje 

oblikovanja glasbenih potreb, interesov, vrednot, okusa in nagnjenja do glasbe. To je čas 

spontane glasovne kreativnosti in instrumentalne improvizacije.  

 2. faza: starost 6-14 let 

To je obdobje glasbenih navad, perceptivnih sposobnosti in tehničnih spretnosti ter 

intenzivnega razvoja glasbenega mišljenja. Na podlagi delovnih navad in sistematičnega dela 

je to čas za prve uspehe in dosežke, za rast »častihlepnosti« in težnje po izboljšanju in 

perfekciji.   

 3. faza: starost 15-24 let 

Glasbeno videnje – odnos do glasbe in interesov – se izkristalizira. Razvija se umetniška 

osebnost, začne se poklicno življenje ter intenzivno in namerno vključevanje v kulturo. Mladi 

se udeležujejo narodnih in mednarodnih tekmovanj. To je čas sanj postati virtuoz in 

preizkusno obdobje za uresničitev teh sanj.  

 4. faza: starost 25-44 let 

V tem času sta umetniška produktivnost in aktivnost na višku, pa tudi osvajanje domačih in 

tujih glasbenih trgov. Individualni uspeh in kariera dosežeta vrhunec.  

 5. faza: starost 45-70 let 

Pojavita se poklicna in socialno-ekonomska stabilizacija. Poveča se interes za poučevanje, 

izdajanje knjig in organizacijske aktivnosti. To je obdobje globokih emocionalnih kriz.   

 6. faza: starost nad 70 let 

Umetniški, pedagoški in organizacijski dosežki dozorevajo. Poklicni ugled se ustali, umetniki 

postanejo člani žirij in spremljajo mlade talentirane glasbenike. To je tudi čas za dnevnike in 

spomine. 

Vsaka razvojna faza kaže sinusno krivuljo razvoja. Začne se v določenem življenjskim 

trenutku, raste, upada in začne naslednjo fazo. Vsako obdobje ima raznovrstne razvojne 
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naloge in zahteva občasne spodbude. V vsaki fazi se pojavi kritično obdobje in obdobje 

posebne občutljivosti in spodobnosti sprejemanja posebnih znanj in izkušenj, ki so pomembne 

za razvoj umetniške osebnosti in dosežkov, pa tudi za poklicni uspeh (prav tam).  

Pesek (prav tam, str. 19) trdi: Raziskave o glasbenih karierah odličnih glasbenikov kažejo, da 

mnogi od njih svojo umetniško pot prehitro končajo bodisi zaradi neugodnih socialnih in 

čustvenih razmer bodisi zaradi pomanjkanja primernega svetovalca ali prijatelja. Večina 

glasbenikov ne razvije svojih sposobnosti optimalno, ker pri premagovanju nepotrebnih, to je 

premagljivih notranjih in zunanjih ovir, zapravljajo svoje zdravje in energijo. 

Danes lahko trdimo, da so korenine talenta prirojene kot biološki potencial, ki se v procesu 

stalne interakcije s stimulativnim biografskim in socialnim okoljem prek sposobnosti in 

nadarjenosti razvije v talent (prav tam, str. 19).  

 

Pojem muzikalnost pogosto razumemo bodisi kot sinonim za glasbene sposobnosti, 

nadarjenosti in talent, večkrat pa ga omejimo kar na glasbeni posluh. Na enačenje glasbenega 

posluha in muzikalnosti naletimo na primer v pedagoškem slovarju: »Muzikalnost je posebna, 

v različni meri razvita nadarjenost, ki posamezniku omogoča čutno konkretno in celovito 

dojemanje glasbenih del, vokalno ali instrumentalno izvajanje in ustvarjanje. V svoji osnovni 

obliki jo najdemo pri vsakem normalno razvitem človeku« (Laab et al. 1987, povzeto po 

Pesek, 1997, str. 19).   

  

Lahko bi rekli, da je muzikalen posameznik tisti, ki zmore svoja duševna doživetja prestaviti 

v fizikalni svet, da lahko tudi drugi isto podoživijo, to je dojemajo, čutijo in vrednotijo kot on 

sam. Po drugi strani pa se lahko vživi v drugo duševnost ter je zmožen interpretirati glasbeno 

delo in slediti njegovi zunanji in notranji formi. Zelo dobro oznako muzikalnosti prikaže 

naslednja misel: Muzikalni človek globoko razume glasbene forme in gradnjo glasbenega 

stavka: ima pretanjen smisel za slog in strog red toka glasbenih idej. Lahko sledi 

komponistovim idejam, včasih jih lahko tudi odkloni. Značilnost muzikalnega človeka je 

vživljanje v ozračje glasbenega dela in vzpostavljanje odnosov z umetnino, ki deluje na 

celotno duševno stanje (Revesz, 1946, povzeto po Pesek, 1997, str. 20). 
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TABELA 1: Hierarhija pojmov, povezanih z glasbenimi sposobnostmi (Pesek, 1997, str. 21) 

Šola lahko pomembno vpliva na razvoj glasbenih sposobnostih, tako da aktivira glasbene 

potenciale. Vendar tudi na področju glasbenih spodobnosti velja enako pravilo kot pri 

inteligentnosti: najvažnejši čas za njihov razvoj je predšolsko obdobje. Gordon (1984, povzeto 

po Pesek, prav tam) je s svojimi testiranji dokazal, da so rezultati desetletnikov in starejših 

ostajali konstantni, tudi če so se ti otroci intenzivno ukvarjali z glasbo. 

Ugotovimo lahko, da pridejo otroci na svet s preddispozicijami za nadaljnji razvoj. Že pred 

rojstvom so »opremljeni« z različnimi zasnovami, ki so kot anatomsko–psihološke posebnosti 

živčnega sistema. Le-te še niso izoblikovane sposobnosti, temveč le možnost za njihov razvoj, 

ki je kvantitativno odvisen od dispozicij, kvalitativno pa od bolj ali manj stimulativnega 

okolja.  

Zavedati se moramo, da vzporedno z razvojem glasbenih sposobnosti posameznik razvija tudi 

svoje sposobnosti za izvajanje glasbe, gibanje ob glasbi, poslušanje in doživljanje glasbe, 

pridobivanje glasbenih pojmov ter za lastne načine glasbenega izražanja oziroma glasbeno 

ustvarjalnost. Čim bolj bo imel otrok razvite glasbene sposobnosti, tem bolj bo lahko 

uresničeval svoje želje po muziciranju ter razvijal notranje potrebe po nadaljnjem glasbenem 

izobraževanju (prav tam, str. 28).   

 

Številni avtorji, ki so raziskovali glasbeni razvoj otrok, so ugotovili, da že nekaj tednov po 

rojstvu opazimo pri dojenčkih dve vrsti reakcij, odvisnih od zvočnih dražljajev. Na močne in 

nenadne zvoke se otrok odziva z nezadovoljstvom, specifične glasbene vsebine pa imajo 

pomirjujoč vpliv. 

Pogostost reagiranja na zvočne dražljaje naglo narašča. Vsaka mati ve, da lahko svojega 

otroka že v prvih mesecih življenja potolaži s prijaznimi besedami in petjem. Anna Ljublinska 

(1985, povzeto po Pesek, prav tam, str. 29) je poročala o dvomesečnem otroku, ki je takoj 

prenehal jokati, ko je zaslišal glasbo.  

V tretjem in četrtem mesecu se otrok prvič svojevrstno odzove na človeški glas. Lokalizira 

izvor zvoka in pomakne glavo v smer zvočnega izvora.   

muzikalnost 

genialnost glasbeni talenti  glasbena nadarjenost 

glasbene sposobnosti glasbene sposobnosti 

multipotentne zasnove  
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2.2 Rock glasba 

Za večino ljudi so bili modi neločljivo povezani z njihovimi mladinskimi kulturnimi 

nasprotniki rokerji. Po Brkerju in Littlu (povzeto po Brake, 1984, str. 75) se je tudi ta skupina 

zgodaj prenehala šolati, vendar je opravljala bolj rutinirano in nekvalificirano delo; modovsko 

novo najstniško potrošništvo in moda delavskega razreda jih nista zajeli. Rokerje lahko 

gledamo kot dve skupini. Najprej motoristi, Brandovi »Divjaki« in »Peklenski angeli«, ki so v 

črnem usnju in kovicah postopali okrog okrepčevalnic (opomba že v knjigi: okrepčevalnice 

okrog katerih so postopali, so značilne »transport cafes«, kjer ne točijo alkoholnih pijač in v 

katerih se prehranjujejo predvsem delavski sloji prebivalstva. Zaradi vloge in položaja žensk v 

delavskem razredu je razumljivo, zakaj v njih skoraj ni ženskih gostov. Te okrepčevalnice 

imajo izrazito delavsko identiteto.) ter dirkali po novih avtocestah. Ti so projicirali nomadsko 

romantiko »brezskrbnežev, bili so nasilni, lojalni samo drug do drugega, nasprotovali so 

avtoriteti in domačnosti; projicirali so moške sanje svobodnega popotnika, ki živi samo za 

sedanjost. Drugi, nevozniki »briljantinarji«, so imeli podoben imidž, vendar so se manj 

ukvarjali s kultom motorja in s prvimi sta jih družila samo naštudirana zanemarjenost in 

agresivna moškost delavskega razreda – slabi fantje nasproti brezhibnemu imidžu modov. 

Modi so bili zanje prezirljivo nemoški. Njihova dekleta so jim bila podobna, pogosto 

agresivna, seksistično gledana kot lastnina in za kulturo moških drugotna. Po Willisu (1978, 

povzeto po Brake, 1984, str. 75) obstoja homologija med rokerjevim maskulinizmom 

njegovim zavračanjem odlagane prihodnosti in motorjem. Motor ni prevozno sredstvo, ampak 

predmet zastraševanja in gospostva, ki voznika postavlja v srhljivo smrtno nevarnost. Razvili 

so svoj stil plesa, ples je postal individualen. Niso več zahajali v plesne dvorane zaradi 

tamkajšnjega nadzora. Zgodnji rock and roll petdesetih let je imel »poseben zven in pomen za 

njihova življenja«. Glasbo, ki jo je bilo mogoče igrati po notnem zapisu, so zamenjale male 

plošče, kar je pomenilo, da so rokerji plošče lahko poslušali vedno znova ali pa ustvarili 

repertoar, ki je bil obenem poceni in prilagojen njihovim specifičnim okusom. Glasba iz zlate 

dobe Elvisa, Gena Vincenta, Eddija Cochrana je bila telesna in nespremenljiva ter ni 

zahtevala intelekta ali poznavanja melodičnih zakonitosti. Bila je vezana na zaporedje 

dogodkov, glasba – ples – motorji, z dodatkom nasilja in spolnosti. Bila je »pojahaj in razbij« 

glasba, kot se je izrazil Melly (povzeto po Brake, prav tam). Umestitev v zlato dobo rocka jo 

povezuje z nespremenljivim dejavnikom v maskulinističnih kulturah – moški so moški, 

agresivni, divji in zaščitniški, in ženske vedo, kje je njihovo mesto. Rock je telesna glasba, 

preprosta in vendar zelo agresivna; na motorju si vedno v smrtni nevarnosti in ta grožnja je 
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bistvena za nadzor, nadzor nad strojem, življenjem, telesom, identiteto – moškostjo. Rockeji 

so bili nekakšni motorizirani kavboji, osamljenci in autsajderji, ki so prezirali avtoriteto in 

ženske, na katere so gledali kot na tradicionalne spone, ki moškega vežejo k odgovornosti in 

spodobnosti (Brake, 1984, str. 75-76).             

2.2.1 Rock glasba v Sloveniji  
Prvi val rokenrola v 50. letih ni pustil večjih sledov na slovenski subkulturni sceni. Še vedno 

je najbolj vplivala jazzovska glasba in scena, rokenrol subkultura je bila omejena na ožji 

študentski krog, pretežno na srednje in višje sloje, ki so v tedanjih razmerah edini uspeli 

imitirati elemente imidža in ki so edini lahko v večji meri sledili glasbenim dogajanjem na 

Zahodu. Kakšna izrazito prepoznavna in številčno pomembna scena se ni pojavila (Tomc, 

1989, str. 89). 

 

Dalje piše Tomc (1989, str. 90): Ob vikendih so šli tako jazzarji kot rockerji običajno na ples.  

Plesi po šolskih telovadnicah so bili pogosti, vendar pa zato ni nastal kakšen rokenrol bend. 

Vse zasedbe so še vedno igrale za mešano publiko, ki je tedaj na plesišču prevladovala. 

Večina plesalcev ni imela izdelanega imidža.  

Drugo izrazito zbirališče so bili »hausbali«. Največ se je poslušalo pevce in bende, kot so The 

Shadws, Pat Boone, Platterss, Elvis Presley, Eddy Duane, Fats Domino, Tonmmy Steel itd. 

Sprva so vse te plošče prihajale k nam iz tujine, šele v začetku 60. let pa so tudi naše založbe 

začele izdajati prve licenčne izdaje (na primer izvajalcev, kot so Paul Anka, Adriano 

Celentano, Little Tony and His Brothers, Duan Eddy itd.) sledile pa so še priredbe naših 

izvajalcev (prvi so bili 4M, v Sloveniji pa je imel podobno vlogo Lado Leskovar). 

 

60. leta so bila v slovenskem prostoru za afirmacijo rockovske subkultre vsekakor prelomna. 

To je bil čas, ko se je jazz po eni strani udomačil v zvoku velikih orkestrov, medtem ko so 

nove male jazzovske zasedbe postale izrazito hermetične in nekomunikativne ter kot take 

neprimerne za ples. Usoda komornega jazza se je približala usodi klasične glasbe (Tomc, 

1989, str. 104).   

Do prave polarizacije na slovenski glasbeni sceni je prišlo z Beatli. Večina rock glasbenikov 

prve generacije je pred tem igrala jazz (Tomc, 1989, str. 105).  

Kameleoni so bili prvi bend z najbolj izdelanim imidžem – dolgi lasje, kariraste hlače. Ker so 

bili iz Obale in so imeli sorodnike v Italiji, so prišli do zelo dobre opreme za tedanje razmere 

(prav tam, str. 106).  
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Ena najvidnejših osebnosti slovenskega roka 60. let pa je bil Janez Bončina – Benč. Začel je v 

skupini Helioni, njegov prvi veliki bend pa so bili Mladi levi. Pri njih je začel kot kitarist, po 

sili razmer pa se je prelevil v pevca. Ko so Mladi levi razpadli (tako kot večina naših bendov 

zaradi odhoda kakšnega od članov na služenje vojaškega roka), se je pridružil skupini The 

Generals, v kateri so igrali še Pop Asanovič, Braco Doblekar in Čarli Novak. Z njimi je dve 

leti nastopal v Švici. Po tem je ustanovil skupino Srce, ki je v glavnem igrala samo lastne 

skladbe, kar je bilo takrat še nenavadno. Ni pa jim uspelo posneti lastne plošče (prav tam, str. 

107). 

 

Rock glasba 60. let je v naš prostor vpeljala novo glasbeno govorico in z njo jasne meje 

nasproti do tedaj uveljavljeni glasbeni tradiciji. Katere so bile nekatere poglavitne značilnosti 

rock glasbe? 

Ni šlo za kake zavestne inovacije, ker ti glasbeniki v stoletjih nastalih pravil zahodne glasbe 

niso poznali. V glasbo so enostavno vrnili to, kar se je izgubilo v stoletjih intelektualiziranja – 

hedonistično zadovoljstvo čutov. Komponirati so začeli ponovno z občutkom, intuicijo in 

posluhom (Tomc, 1989, str. 107-108): 

  - za razliko od klasike so uvedli v rokenrol septimo (iz črnske blues lestvice) v tonski 

 dur in nato še v subdominanto; 

  - razvijali so »umazane« tone, ki se sploh ne dajo zapisati – nastajajo z dvigovanjem 

 strune, postopkom, ki so ga sicer poznali tudi že jazzarji, vendar strun niso zategovali do te 

 mere; 

  - pri kontrapunktu so klasiki prehajali iz enega v drug dur čimbolj milo, da so dosegli 

 učinek prelivanja, rockerji pa so to delali čimbolj surovo, glasno in opazno; 

  - električna kitara je nastala v 30. letnih in ni bila dovolj kvalitetna, da bi imitirala 

 klasično kitaro, na ta način pa je postala čisto nov inštrument, ki umaže in deformira zvok s 

 tem, da se ojačevalec odpre do konca; 

  - način igranja je preračunan na čim večji efekt (kako se udarja po strunah, tipkah in 

 bobnih); 

  - feedback, ki nastane med pickupom kitare in zvočnikom, ton se superimponira na 

 samega sebe, ojačan ton potem rezonira na kitari, gre oktavo višje, pri čemer je treba struno 

 vibrirati hitreje, da se izogne mikrofoniji; 

  - bas kitara je čisto nov inštrument – nastala je kot zamenjava za kontrabas, a ima 

 veliko pomembnejšo vlogo, saj ne igra le ritma, ampak polni tudi praznine zvočni sliki.  
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Ritem je drugo pomembno področje inovacije v rokenrolu. Po klasičnih predstavah je glasba 

tem bolj primitivna, čim bolj je v njej poudarjen ritem. Zaradi tega imajo klasični glasbeniki z 

ritmom ponavadi velike težave. Pred rokenrolom so v glavnem prevladovali tričetrtinski in 

štiričetrtinski ritmi, v rokenrolu pa se lahko ritem razume kot prvi ali drugi, ali pa kot 

dvanajstinski. Boben poudarja štiri dobe, bas preobrazi vsako od njih v eno triolo tako, da iz 

vsake triole izpusti srednji ton in ga nadomesti s pavzo. Menjavo akordov spremlja po pravilu 

poudarek celega benda, vendar pa poudarek ni na prvi ali tretji dobi, ampak eno tretjino pred 

naslednjim taktom. Najpomembnejša ritmična inovacija pa je efekt lažnih triol. Na prvi 

pogled izgleda, kot da so poudarki razdeljeni brez reda, v resnici pa se menjavata dva sistema 

– toni so grupirani po štiri, udarja pa se jih po tri, tako da pride do ponavljanja fraze po 

dvanajstih dobah. 

 

Tretje področje inovacije je harmonija. Če se klasična harmonija postopno vzpenja do vrha, 

pa se je v rokenrolu (z izjemo večine Beatlov, simfo rocka ipd.) harmonija začne z dominanto  

(na vrhu) in nato sestopa. Akord se poleg tega razume kot edini ton, nakar se toni povezujejo 

horizontalno in ne vertikalno (Tomc, 1898, str. 107). 

 

Temeljni princip rokenrola pa je verjetno načelo repeticije. Sicer je res, da je repeticijo 

uporabljala tudi klasična glasba, vendar jo je, če gledamo zgodovinsko, od 18. stol. dalje vse 

bolj prekrivala z »zanimivimi« vzorci, s čimer je sublimirala energijo glasbe. Prav repeticija v 

rocku (v sami pesmi in kot standardizacija v stilu) je v tesnem odnosu z ekstazo, ki jo doživlja 

publika ob sprejemanju te glasbe, in nam pojasnjuje intenziven odnos med izvajalci in 

potrošniki. Zdi se, da je rock glasba blizu primarnim nivojem psihološke aktivnosti. Prisila po 

ponavljanju predstavlja po Freudu bazični nagon, ki varuje pred morebitnim nezaželenim 

izkustvom. Ta sistematična trdovratnost, ponavljanje prek vsake meje, ter zabrisovanje 

organizacije in raznolikosti, hipotetična sproščenost, sta izraz neke energije, ugotavlja Guy 

Rosalato (povzeto po Tomc, prav tam). 

Kjerkoli že lociramo prave vzroke, dejstvo je, da rokenrol nudi več zaporednim generacijam 

mladih pripadnikov te subkulture oseben užitek, ki ga doživljajo v kolektivnem ritualu 

druženja in zabave. To hipnotično moč sta klasika in jazz izgubila (Tomc, 1989, str. 109).  

 

Rock 60. let predstavlja v slovenskem prostoru prvo pravo, množično subkulturo. Skoraj 

vsaka ulica je imela svojo skupino ali vsaj kantavtorja (Helioni, Mladi levi, Andiani, 

Kameleoni, Asindetoni, Svetniki, Sinovi, Barbari, Bele vrane, Unioni ... Tomaž Domicelj, 
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Tomaž Pengov ...). Množico izvajalcev pa je spremljala tudi množična publika (prav tam, str. 

109).  

V naših razmerah so bili rockerji 60. let prvi, ki so imeli izoblikovan imidž. Veliko je bilo 

dolgolascev (sprva le preko čela, kmalu že daleč čez ramena). Oblečeni so bili v ozke hlače, 

tudi kavbojke, suknjiče (Tomc, 1989, str. 109).  

Tudi dekleta so si pustila dolge lase. Moderno je bilo pisanje grafitov na obleko, in sicer gesel, 

ki so izražala pripadnost generaciji: Prost sem, Svobodna ljubezen, Ljubim te, Pijem alkohol 

itd. 

Zbirališč je bilo veliko. Poleg plesov na Gospodarskem razstavišču in v Hali Tivoli so kot 

gobe po dežju rasli številni mladinski klubi, če ne drugje, pa po kleteh. Tam se je poslušalo in 

plesalo ob glasbi, ki je radijske postaje v glavnem še niso hotele predvajati. Priljubljeno 

zbirališče je bil tudi park Zvezda.  

Verjetno ni bilo naključje, da je šele drugi val rokenrola pri nas doživel tako množičen odziv. 

Subkultura potrebuje za svoj razmah razmeroma tolerantno klimo, konec 60. let pa je bil pri 

nas čas tako imenovanega liberalizma. Odklonilne reakcije na rock subkulturo v okolju so bile 

sicer številčne, vendar pa so se manifestirale na nivoju civilne družbe in niso bile podprte z 

akcijami represivnega aparata države. In ker sovražne reakcije sveta odraslih niso dobile take 

politične oblasti, so se po valu monolitnega obsojanja začela pojavljati tudi drugačna mnenja, 

ki so za potrebe mladih kazala več razumevanja. V taki družbeni klimi simbolična grožnja, ki 

je subkultura s svojo drugačnostjo predstavlja dominantnemu svetu, ni bila več interpretirana 

kot grožnja dejanskemu redu, kot bi temu rekel Dick Hedbige (povzeto po Tomc, 1989, str. 

110).  

 

Vendar si je rokenrol vsemu navkljub izboril domovinsko pravico. Za razliko od prvega vala 

so se sedaj pojavile številne skupine in množično občinstvo. Res pa je, da skupine še niso 

uspele razviti svojega prepoznavnega izraza. V glavnem so se bendi omejevali na 

preigravanje tujih uspešnic. Izvajalcem se je še zdelo, da je lahko originalni slovenski rock le 

slaba kopija tujega. Podobno je mislilo tudi občinstvo. Poleg pomanjkanja samozavesti ter 

majhnih možnosti za snemanje si lahko takšno situacijo razlagamo tudi s pomanjkanjem 

rockovske tradicije, ki jo je bilo treba šele ustvariti. Kakorkoli že, od slovenskega rocka 60. 

let je ostalo le še nekaj priredb tujih uspešnic, ki jih še danes z veliko vnemo vrtijo na 

ljubljanskem radiu tedanji fani in današnji glasbeni uredniki (Tomc, 1989, str. 112).  
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Študentsko gibanje je v celoti zanemarilo tedanjo rock sceno v Sloveniji, kar pa še ne pomeni, 

da ni bila vredna omembe. Pozna 60. leta in zgodnja 70. leta so bila obdobje tako 

imenovanega progresivnega roka. Ta je bil najbolj značilna ustvarjalna oblika hipijevske 

subkulture tistega časa (Tomc, 1989, str. 116). 

Glasba mora biti avtentična, saj se nadvse ceni človek, ki »počne svojo lastno stvar«. To je 

čas konceptualnih albumov, saj se glasba jemlje zelo resno. Ples postane manj pomemben, ker 

je poudarek predvsem na psihičnem doživljanju glasbe. Zato mora biti glasba ekspresivna. Če 

se pleše, se pleše čudno, »freakaško«. Zelo pomembna postanejo besedila, glasba pa mora biti 

»odštekana«, tako kot svet, tako kot so »odštekana« tudi življenja potrošnikov progresivnega 

roka. Prvič se v glasbi začnejo uporabljati številni efekti (eho, feedback ...), piše Tomc (1989, 

str. 116). 

Progresivni rock kaže neko nejasno vero v transcendenco, kot tudi to, da ta ni dosegljiva skozi 

normalno življenje v normalnem svetu. V tem smislu je ta glasba marginalno-elitistična, saj 

predpostavlja, da lahko v njej uživajo le resnično inicirani avtsajderji. S sprejemanjem glasbe 

je tesno povezano tudi uživanje droge, ki odpira nove poti glasbene percepcije, na drugi strani 

pa tudi ta glasba sama pogosto izraža tovrstne izkušnje.  

Značilni predstavniki progresivnega roka so bili Frank Zappa, Jefferson Airplane, Jimmy 

Hendrix in Pink Floyd (prav tam, str. 117). 

Slovenska rock scena se je na ta dogajanja sicer odzvala, čeprav sprva še ni bilo ustvarjalnega 

odziva. Da je bil odziv množičen, je razumljivo, saj se je v primerjavi s 50. leti položaj mladih 

bistveno izboljšal. Predvsem se je povečala njihova kupna moč (prav tam, str. 117). 

Tudi sicer se je, kadar se je pisalo o rocku, najprej ocenjevalo njihovo politično primernost oz. 

neprimernost (prav tam, str. 121). 

Represivnost družbene klime se je kazala tudi na koncertih – če je bilo za začetek 70. let še 

značilno, da je občinstvo navdušeno sodelovalo v kaotičnem ritualu (ploskanje, vzklikanje, 

ples ...), pa je postalo sredi 70. let na koncertih veliko bolj turobno, komorno. Oblast se je 

odločila za zelo stroge nadzorne ukrepe – ves čas trajanja koncerta so bile pogosto prižgane 

luči, prepovedano je bilo točenje alkohola, ves čas so bili na obhodu policaji s psi, še več pa je 

bilo policajev v civilu, v parterju dvorane so bili postavljeni stoli, vsako norenje so redarji 

surovo kaznovali (prav tam, str. 121). 

 

In kako o sebi razmišlja slovenski rockovki bend Sleazy Snalis v Zborniku Bili ste zraven 

(1994, str. 65 – 67)? »Najpomembnejša sta skupinsko delo ter sproščanje energije. Izhajamo 

in gradimo na občutkih, razpoloženjih vsakega posameznika v skupini. To je naše, 

34



 

individualno, s katerim obdelamo, vsrkamo različne vplive, ki se v naši glasbi pretakajo. 

Zaradi tega se v skupni nikoli ne pogovarjamo o tem, kaj bomo igrali. Gre za moč spontanosti, 

navdiha ali pa tudi improvizacije, ki vsebujejo zgoraj omenjena izhodišča. Ostalo je potem 

stvar obdelave. Posamezne pesmi nastanejo torej dokaj različno, saj je lahko določen komad, 

včasih že popolnoma zaključen v glavi katerega od članov skupine. Zamisel se nato poskuša 

uresničiti. Razmerje med besedilom in glasbo ni strogo določeno. Lahko je prvo besedilo, 

lahko je tudi glasba.  

Teme niso določljive, prisotna je socialna, osebnoizpovedna, razpoloženjska, celo politična 

tematika /.../ Gre za sporočilo ob atmosferi naše glasbe. Naš skupni smisel je delanje glasbe. 

To je naš način življenja.« In sklenejo: »Na kratko: najpomembnejše je, da komad takoj zaživi 

»zadiha«. Zgoditi se mora uspešen spoj občutkov, čustvenosti z modeli, gradivom. Komada 

ne moreš na silo »pacati« skupaj! 

Lastne čustvene-emocionalne prvine so tisto, kar dajemo Seleavy Snailsi v rocku že znanemu 

in ustaljenemu« (Muršič, 1994, str. 67).  

 

Firth (1986, str. 59) piše: »Rock kultura ni omejena na svečane priložnosti, temveč brez aure 

vstopa v življenja ljudi. Rock občinstvo ni pasivna množica, ki použiva plošče kot ovsene 

kosmiče, ampak je aktivna skupnost, ki svojo glasbo uporablja kot simbol solidarnosti. To 

poslušalstvo ni manipulativno, ampak dejansko izbira. Glasba ne vsiljuje neke ideologije, 

temveč, kot je povedal Marcus, »vsrka dogodke«, vsrka zanimanja in vrednote njenih 

poslušalcev«. 

 

V spremni besedi piše Marjan Ogrinc (Firth, 1986, str. 296), da je povojni jazz odigral 

pomembno vlogo v druženju in zabavi prvih povojnih mestnih generacij mladine, vemo pa, da 

je, ko se je pojavil, naletel na izrazite ideološke ovire. Toda veliko bolj množičen in 

pomemben je bil vzpon narodno-zabavne glasbe na eni strani in popevke (v različno lokalno 

obarvanih različicah) na drugi. Prva je še vedno ohranjala svojo posebno funkcijo zabave (in 

jo še danes tudi na množičnih prireditvah), druga pa se je oblikovala preko festivalov (prvi je 

bil leta 1945). Naša popevka je nastala pod vplivom italijanske kanzone, srednjeevropskega 

šlagerja in tudi francoske šansone, v jugoslovanskem merilu pa so nanjo vplivali še lokalni 

elementi. Festivali so se sčasoma uveljavili kot odločilna oblika uveljavljanja in uspeha na 

domači pop sceni, še posebno, ker jih je prenašala tudi televizija in so še danes eden 

pomembnih vidikov obstoja domače popevke, čeprav so v bistvu anahronizem s svojim 

navezovanjem na odtujeno institucionalno obliko delovanja (bolj spominjajo na Tin Pan Alley, 
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kot na kaj drugega). Gotovo pa je bila domača popevka (še posebno od srede šestdesetih let) 

ključen dejavnik razvoja domačega založništva plošč. 

Za popevko je bilo značilno, da se je ukvarjala z osebnimi, nedolžnimi in izpraznjenimi 

temami, ideološko pa je bila neoporečna, s seboj pa ni prinašala kakega posebnega stila in je 

ciljala na publiko nasploh. Ogromno popevk je bilo samo variacija tujega izvirnika s 

prevedenim besedilom, skratka slaba kopija originala. Kot oblika domače popularne glasbe je 

v sebi že imanentno nosila sestavine »tujosti« in značilnosti popa. Namenjena je bila 

nediferencirani publiki, predvsem tistih, ki se je že vsaj delno urbanizirala.    

V nasprotju s popevko je narodno-zabavna glasba nastala kot specifičen pojav: v Sloveniji 

vezan na alpske oblike narodne glasbe, v drugih delih države na specifični narodni melos, v 

vsakem primeru pa je simbolizirala procese preseljevanja ljudi iz vasi v mesto. Priseljencem 

pomeni ta glasba simbolično vez z njihovo prvotno kulturo; v njej najdejo lastno identiteto, 

čeprav so od te kulture že ločeni. Narodno-zabavna glasba torej premošča prepad 

pomanjkanja konkretnih kulturnih vzorcev ne več vaškega, obenem pa še ne povsem 

urbaniziranega življenja priseljencev in torej izraža določeno stopnjo akulturacije. 

Če ponovim, rock se je začel pri nas razvijati v šestdesetih letih. Prve domače rock skupine so 

zgolj posnemale tuje izvajalce in se trudile čimbolj verno odigrati pesmi, ki so jih snemale z 

radia. Šele proti koncu desetletja se pojavijo bolj avtorski poskusi, ki pa se niso odlikovali s 

kakšno posebnostjo. Nasprotno – bili so pod izrazitim vplivom festivalov in popevke. Zato ni 

presenetljivo, da se je dalo celo vrsto začasnih rock skupin srečati tudi na festivalih, drugače 

pa so nastopale po plesih in imele poletne aranžmaje ob jadranski obali, pri čemer od njihove 

rockovske identitete ni ostalo bogvekaj.  

 

Raziskav o rocku in popularni glasbi nasploh je malo, zato pa tako obravnavanje glasbe kot 

subkultur kaže, da se ga družbeno začenja priznavati kot relevantno obliko izražanja mladih in 

pomemben del mladinske kulture pri nas (prav tam, str. 298). 

2.3 Narodno-zabavna glasba 
Eterovič (2008, str. 32) navaja Bogataja in Sivca (1998): Narodno-zabavna glasba je 

pomemben sodobni pojav glasbene kulture, ki od druge polovice 20. stoletja vpliva na 

vsakdanjik najrazličnejših družbenih skupin v Sloveniji.  

Torkar (2008, str. 14) piše: Narodno-zabavna glasba se je pojavila v petdesetih letih 20. 

stoletja, bolj ali manj načrtno pa sta jo ustvarila brata Avsenik, »čeprav so bili nastavki za to 

glasbo dani že dolgo pred petdesetimi leti dvajsetega stoletja«. 
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Eterovič nadaljuje (2008, str. 32): Gre za glasbeni pojav, gibanje, ki je odmevno poseglo v 

mednarodno prepoznavnost Slovenije. Pojav je v petdesetih letih dosegel takšne razsežnosti, 

da narekuje posebne načine oblačenja izvajalcev, pojmovanja kulinarike, posebne tipe 

prireditev, festivalov, izbrane programe na radiu in televiziji kot posebne načine obnašanja. 

Slovenski etnološki slovar (Baš, 2004, povzeto po Eterovič, 2008, str. 32) žanr definira kot 

»avtorsko glasbo, delno zapisano v duhu ljudskega izročila«, narodno-zabavno pesem pa kot 

»po besedilu in melodiji umetno pesem, ki jo pojejo pevci narodno-zabavnih ansamblov po 

drugi svetovni vojni pa kot nadomestek za ljudsko«. Narodno-zabavno pesem naj bi po slogu 

besedila in melodiji poskušala posnemati ljudsko (ne vedno uspešno). 

Slovensko narodno-zabavno glasbo (skupaj s kratico N-Z) je uvedel Janez Bitenc, tedanji 

urednik na Radiu Slovenija, zato da bi tovrstno glasbo ločil od ljudske, ki je bila označena z N 

(po Sivec, 1999a: povzeto po Eterovič, 2008, str. 32). Za narodno-zabavno glasbo so v rabi 

tudi besedne zveze »domača glasba«, »narodna glasba«, ali slabšalno »goveja muzika«, 

»govedina«, »kmečka muzika«. Slednji izrazi prihajajo iz okolij, v katerih te glasbe ne 

poslušajo in jo odklanjajo.  

Eterovič (2008, str. 40) piše: Z besedili narodno-zabavnih popevk se ukvarja Ina Ferbežer v 

svojem poskusu analize besedila Avsenikovih pesmi. Ferbežerjeva ugotavlja, da so ta »pisana 

stereotipno, po stalnem vsebinskem in formalnem modelu, njihovo sporočilo je preprosto in 

jasno, podano v vsakdanjih rimanih besedilih, vplivati skušajo na čustva svojih poslušalcev in 

so intelektualna povsem neizzivalna«. Besedila naj bi težila h konkretnosti in domačnosti; so 

izrazito konvencionalna, kljub temu pa sprejeta kot del naše kulturne podobe. Značilna je 

usmerjenost k ljubezenski in domačijski tematiki, zabeleženo je tudi veliko število pivskih in 

humorističnih pesmi ter prigodnic (Ferbežar, 1995, povzeto po Eterovič, prav tam). 

 

Dalje citira Eterovič (2008, str. 42): Z narodno-zabavno glasbo se vrednostno neopredeljeno 

ukvarja tudi Bojan Knific (2005a), ki o žanru piše kot o sooblikovalcu sodobne slovenske 

popularne kulture. Knific precejšnjo pozornost posveča dilemi, ali je narodno-zabavna glasba 

urbani ali ruralni fenomen, in zaključi, da žanr vsebuje elemente obeh. Knific se ukvarja tudi s 

kostumsko podobo ansamblov (2005b, povzeto po Eterovič, prav tam). 

 

Eterovič (2008, str. 44) zaključuje, da je problematično, da veda do danes ne premore daljše 

strokovne razprave o zvrsti popularne glasbe, ki jo posluša kar 40 odstotkov poslušalcev v 

Sloveniji (Tomc, povzeto po Eterovič, prav tam) in da so skoraj edini viri poljubni, stereotipni, 
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»bestsellersko« pisani monografski prikazi, ki mejijo na nacionalistični diskurz. Kljub 

različnim (predvsem črno-belim) pogledom na narodno-zabavno glasbo, gre za kulturno 

dobrino, ki je bistveno zaznamovala slovenski glasbeni prostor v preteklih petdesetih letih in 

svoj položaj ohranja še danes. Zato je prav, da ji ustrezno mesto v raziskovanju dodeli tudi 

veda.  

 

Avtorica piše (Eterovič, 2008, str. 45): Zaradi množičnosti narodno-zabavne glasbe ne 

moremo obiti razmišljanja o njenem pomenu in posledicah za slovenski etični prostor ter 

identiteto Slovencev. Uspeh narodno-zabave glasbe mnogi pripisujejo njeni domnevni 

»slovenskosti«. Mnenje je dokaj zasidrano tako pri izvajalcih kot občinstvu. Gre seveda za 

konstrukt slovenskosti, »izmišljeno tradicijo« (prim. Hobsbawrn, 2003, povzeto po Eterovič, 

2008), ne pa za glasbo, ki bi bila dejansko »značilna« za Slovence ali »avtentična« za 

Slovenijo. Konstrukcije »slovenskosti« skozi žanr narodno-zabavno glasbo, je dokaj obsežna 

tema, ki je lahko predmet posebne obravnave. 

 

Na vizualni ravni se »slovenskost« konstruira skozi scenografijo in kostumografijo na 

nastopih in v videospotih izvajalcev. Oblačilni videz naravno-zabavnih ansamblov je namreč 

povezan s t.i. »narodnimi nošami«. T.i. »gorenjska narodna noša«, ki se v žanru uveljavi z 

Ansamblom Avsenik in jo v bolj ali manj stiliziranih različicah uporabljajo številni ansambli 

v Sloveniji in tujini, je konstrukt, ki je nastal v drugi polovici 19. stoletja kot rezultat želje po 

izražanju nacionalne pripadnosti (prim. Makarovič, 1972, Knific, 2003, povzeto po Eterovič, 

2008, str. 46). Gre za praznično preobleko, uniformo, plod narodnega preporoda, časa, ki je 

bil izrazito politično obarvan. Prav v oblačilnem videzu ansamblov, scenskih dekoracijah 

narodno-zabavnih oddajah in nastopih je vidna odsotnost stroke (Knific, 2005a, prav tam), saj 

marsikdo v svoji neskončni želji po vzbujanju »domačnosti« in »kmečkosti« ne ve, da je 

običaj oblačenja v narodne noše urbanega izvora, saj so jih nosili predvsem meščani, ki so s 

tem dejanjem želeli pokazati pripadnost Slovenskemu narodu. T.i. »gorenjska narodna noša« 

ima z oblačilnim videzom kmečkega prebivalstva Gorenjske zelo malo skupnega.  

 

Eterovič (2008, str. 48) pravi: V besedilih (tako kot na drugih dveh ravneh – vizualni in 

glasbeni) je problematična predvsem stereotipna reprezentacija slovenskosti skozi klišejske 

simbole, ki so izključno vezane na ruralno okolje, kot so idilična krajina, narodna noša, rože, 

kozolci, seniki, vinogradi, gore in bukolična idila.  

38



 

Narodno-zabavna glasba funkcionira kot tekst, ki sporoča, da se človek lahko udejanji samo 

ob vračanju k tistemu, kar naj bi veljalo za »domače«, k starim, pozabljenim časom, ko je bilo 

še vse »lepše«. Na besedilni ravni gre tukaj predvsem za rabo fraz, ki sodijo v neki drugi, stari, 

namišljeni domnevno »boljši« in »lepši« čas (npr. pretirana uporaba arhaizmov). Analiza 

besedil Avsenikovih pesmi Ine Ferbežar je denimo pokazala, da so ta pisana stereotipno, po 

stalnem vsebinskem in formalnem modelu ter težijo h konkretnosti in domačnosti (Febežar, 

1995, povzeto po Eterovič, prav tam, str. 48). Tematika besedil variira od ljubezenske do 

domačijske in pivske. Veliko je tudi prigodnic, o smrti pa se nikoli ne poje (Ferbežar, 1995, 

prav tam). Besedila so ujeta v miselne klišeje s težnjo k nekakšnim večnim resnicam in 

stvarnost prikazujejo zelo poenostavljeno, v srečanju domačega in tujega oz. starega in 

novega so izrazito konservativna. 

 

Torkar (2008, str. 17) piše: Vsebina narodno-zabavnih besedil je verjetno najbolj prilagojena 

poslušalcem oziroma njihovemu dojemanju sveta. Pesmi največkrat opevajo dom, domačo 

pokrajino, ljubezen, pivske navade, vaško idilo in romantiko. Besedila se dotikajo tudi 

podobnih težav na vasi in v mestu ter oblikujejo pretežno podeželje in njihove težave v 

humoristični luči. Glede folklornih sestavin besedil se pisci radi zatekajo v navidezno 

arhaičnost. Tudi glede imen avtorji besedil posegajo predvsem v folklorno izročilo, veliko se 

pojavljajo ljudska števila, ljudske jedi, šege in navade. Večina besedil izraža nostalgičen 

pogled na nekdanji način življenja na vasi in nasploh do nekdanjih običajev. Medtem ko 

besedila v ljudski poeziji posegajo daleč nazaj, navadno več desetletij in tudi stoletij, se 

narodno-zabavna besedila večinoma dotikajo časov, ki se jih poslušalci še spomnijo, čeprav v 

jezikovnih manirah pesnikov 19. stoletja. V jezikovnih obrazcih besedil se ponavljajo 

metafore in veliko ljudskih rekel (Sivec, 1999, povzeto po Torkar, prav tam). 

Poleg besedila je zelo pomemben element popularne glasbe ritem in je pravzaprav »ena izmed 

značilnosti, ki naredijo popularno glasbo, popularno.« (Schuker, 1998, povzeto po Torkar, 

prav tam). Narodno-zabavna glasba je pretežno plesnega značaja, zato je ritem zelo 

pomembna komponenta vsake skladbe. Pesem, ki plesalcev ne spravi na plesišče, le stežka 

preživi, saj se na dolgi rok ohrani le, če si jo plesalci zaželijo na plesiščih veselic ali ohceti. V 

skladbah koncertnega značaja je moč zaslediti več agogike, ki za ples niso primerne, saj 

plesalce z malo plesne kulture to kaj hitro zmede. Ritem in taktovski način v večini narodno-

zabavnih skladb od začetka do konca ostajata nespremenjena in ne odstopata od ritma polke 

in valčka.  
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Torkar (2008, str. 18) dalje citira Knifica (2005), ko pravi: Narodno-zabavno glasbo so v 

petdesetih letnih izvajali mladi glasbeniki, čeprav kljub temu o kulturi, povezani z narodno-

zabavno glasbo, kot o izrazitih mladostniški kulturi, kakršna se je oblikovala ponekod v 

zahodnem svetu, ne moremo govoriti. 

 

Na drugem mestu Torkar (2008, str 21) citira Strajnarja (2001), ki pravi, da Slovenci slavimo 

kot vneti in dobri pevci s prirojenim občutkom za večglasje. Vokalna glasba je dosegljiva 

najširšemu krogu pripadnikov neke etične skupine, omogoča jim, da lahko aktivno sodelujejo. 

Pri večglasnem petju se individualno in hkrati kolektivno delo podreja individualni in 

kolektivni glasbeni predstavi o določeni pesmi, sicer pesmi ni mogoče izvajati. Vsak 

sodelujoč je tudi takoj soodgovoren za dobro ali slabo skupinsko delo – petje.      

2.3.1 Narodno-zabavna glasba skozi zgodovino 
Knific (2005, povzeto po Torkar, 2008, str. 23) v opombah zapiše: Slavko Avsenik se je učil 

harmonike pri vaškem godcu in ni nikoli hodil v glasbeno šolo, njegov brat Vinko pa je 

končal študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Veliko melodij, ki so nastala v prvih letih, je 

temeljilo na vižah, ki se jih je Slavko naučil pri vaškem godcu, za njihove priredbe pa je 

poskrbel glasbeno izobraženi Vinko. Besedila so nastajala izpod peres različnih avtorjev, 

govorile pa so o kmečkem življenju, lepotah pokrajine ipd. Narodno-zabavna glasba se je še 

pred svojim razcvetom začela razvijati v vaškem okolju, na veselicah in v gostilnah, uspešna 

pa je postala šele, ko je prišla v mesto in se je skozi radijski medij razširila na širok krog 

poslušalcev. Tako lahko rečemo, da je narodno-zabavna glasba mešanica urbanega in 

ruralnega. 

 

Torkar (prav tam, str. 25) zapiše: Ključna pri vpeljavi narodno-zabavne glasbe v radijski eter 

je najstarejša glasbena oddaja Radia Slovenija Četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Prvi 

urednik te glasbe je bil Janez Bitenc, ki si je prizadeval za enakovredno mesto te zvrsti v 

programu v razmerju do simfonične, operne in druge glasbe. Na začetku so v oddaji nastopali 

predvsem izvajalci narodnih pesmi in napevov, oddaje pa je kakovostno dopolnjeval tudi 

komorni zbor Radia Ljubljana in ansambel Kmečka godba, sestavljen iz trobilcev opernega 

orkestra.  

Drugi urednik te oddaje Božo Grošelj je v času svojega urednikovanja na Radio pripeljal 

ansambel Lojzeta Slaka s Fanti s Praprotna. To je na široko odprlo vrata ansamblom z 

diatonično harmoniko in fantovskim petjem.  
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Torkar (prav tam) pravi, da je namesto izraza narodno-zabavna glasba Kajetan Zupan 

(urednik imenovane oddaje) uvedel izraz domača glasba, predvsem zato, da bi se razlikovala 

od zabavnih zvrsti (Sivec, 1999, povzeto po Torkar, prav tam).  

 

Šaver (2005, povzeto po Torkar, 2008, str. 43) pravi: Taka besedila »konstruirajo in 

reproducirajo premise hedonizma, vandranja, razvrata in alkoholizma, definirajo načelo 

prijateljstva in tovarištva, s katerim posredno izključujejo vse tiste, ki na takšen diskurz ne 

pristajajo« in dodaja, da je »za razvoj glasbe v kontekstu slovenske alpske kulture pomembna 

cerkvena ustvarjalnost«.  

 

Narodno-zabavni ansambli se večinoma kostumirajo v slovenske ljudske noše, ki 

predstavljajo »kontrast konstantno spreminjajočemu se in inovacijskemu narodnemu 

modernemu svetu« (Knific, 2005, povzeto po Torkar, prav tam). 

 

Torkar (2008, str. 44) nadaljuje: Očitno še vedno velja, da ansambli za osnovo svojega 

odrskega kostuma jemljejo »elemente oblačenja slovenskega kmečkega prebivalstva v 

preteklosti, še pogosteje pa tako imenovano narodno nošo, ki se je začela razvijati v 

meščanskem okolju ob koncu štiridesetih let 19. stoletja« (Knific, 2005, povzeto po Torkar, 

prav tam). Morda tudi zaradi tega, ker se sodobni ansambli še vedno zgledujejo po Ansamblu 

bratov Avsenik, morda pa tudi zato, ker je ansamble (in jih še vedno) »občinstvo veliko bolje 

sprejelo, če so se oblekli v narodne noše« (Knific, 2005, povzeto po Torkar, prav tam). 

 

Torkar (2008, str. 47) svoje diplomsko delo zaključuje: Na koncu lahko postavim trditev, da 

slovenska identiteta vseeno ni tako enoznačno tradicionalna kot jo večinoma reprezentira 

narodno-zabavna glasba, je pa vseeno zanimivo, da jo kljub vsemu na tak način še vedno 

prikazuje protokol slovenske države. Spomnimo se ceremoniala ob obisku ameriškega 

predsednika Georea W. Busha, ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske Unije, kjer so ga 

na Brdu pri Kranju pričakali lipicanci ter folkloristi in muzikantje v narodnih nošah. 

Ugotovitev, da se v zadnjih letih tudi nacionalna televizija vse bolj »ponarodnozabavlja« v 

primerjavi z obdobjem od petdesetih let prejšnjega stoletja dalje, tudi da misliti, da je 

narodno-zabavna glasba zares edina tako slovenska, da zaseda primat med vsemi glasbenimi 

zvrstmi, predvajanimi v prime timu na Televiziji Slovenje.  
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Eterovič (2008, str. 77) pa zaključuje, da si pripadnik katerekoli glasbene subkulture zasluži 

družbeno enakopravnost svojih interesov in nagnjenj. »Prav v svoji drugačnosti bi bil rad 

upoštevan, namesto da bi se ga imelo za predstavnika pomanjkljivega, na lastna občutja 

regresivno omejenega načina zaznavanja« (Dahlhaus in Eggebrecht, 1991, povzeto po 

Eterovič, prav tam).    

2.4 Hip hop kultura 
Hip hop je kulturno gibanje, ki se je začelo med mladimi Afro-američani in Latino-američani 

v New Yorku, v Bronxu, in se potem širilo po vsem svetu. Štirje elementi hip hopa so: rap, 

didžejevsto, grafiti in brakedance (Blatnik, povzeto po Marić, 2010, str. 14). 

Osnovna ideja hip hopa je vojna s kreativnostjo in ne z orožjem. Je borba različnih stilov za 

preobrazbo nesmiselnega nasilja v produktivno energijo (Marič, prav tam). 

 

Grafiti so bili sprva ilegalne slikarije in napisi po zidovih velemest in vagonih podzemne 

železnice. Pozneje pa se je iz uporabe sprejev razvila umetniška oblika, ki se ne omejuje več 

na hiphopovsko kulturo (Hrestak, 2004, 59). 

 

Korenova (2004, str. 14) navaja različne vrste grafitov, in sicer: 

- tag: grafitarjev podpis s sprejem ali debelim markerjem, 

- throw up: tag odebeljen z dvema barvama, 

- piece: grafitarjev psevdonim, narisan v več barvah, kompleksno izveden in stilno 

prepoznan,  

- brombe: grafitarjev psevdonim, narisan v dveh barvah, narejen na zelo obljudeni 

lokaciji v zelo kratkem času (nekaj minut). 

Poleg teh sta osnovna izraza še burmer, ki je oblika stilsko dodelanega grafita, in pa 

bubble, ki je okras okoli grafita.   

 

Brakedance se je pojavil v 70. letih na ulicah južnega Bronwa (New York), kot protiutež 

nasilju in tolpam na ameriških ulicah. Brakedance prikazuje, kako se odvečna energija 

pozitivno izkoristi. Korenine vleče iz afriške in južnoameriške kulture, osnovna značilnost pa 

je mešanica gimnastičnih, akrobatskih in borilnih elementov: od preprostih »glist« do 

zahtevnih obratov na hrbtu, glavi, ramah, bokih itd. (Hrestak, 2004, str. 17). 

Brakedance, pravi Koširjeva (2004, str. 16), se je rodil iz dveh vzgibov: ljubezni do plesa in 

tekmovalne mrzlice. B-boyi je okrajšava za break-boy oziroma polomljen fant, kakor je te 
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plesalce imenoval Kool Herc, ko so ponoreli, ko je spuščal breake (break je segment plošče, 

kjer vsi instrumenti utihnejo, da bi dali prednost bobnarjem). Kool Herc je tako rekoč boter 

hip hopa, ker je v svojem najbolj aktivnem obdobju deloval primarno kot MC (ki je delal 

glasbo in rapal), vzporedno pa tudi kot grafit artist in B-boy. Pretežno se je nahajal v 

Sedgwich Avenue 1520 v New Yorku, kjer je tudi organiziral prvi Block Party oziroma ulično 

zabavo.  

 

Dejstvo, da je Kool Herc začel prirejati ulične zabave, je bolj pomembno, kot se zdi na prvi 

pogled. Ker dokler so mladi zahajali samo v klube, so ostajali ločeni po skupinah pripadnosti. 

Ulica pa je bila na dosegu vseh in vsi imajo dostop do nje. Več kot se je na ulici dogajalo, več 

nacionalnosti se je zbiralo skupaj. Zato so v obdobju enega leta vzniknili trije najobetavnejši 

B-boyi, od katerih je bil prvi črnec Mr. Wiggles, drugi belec Kid Freeze in tretji portoričan 

Trac2 (Košir, 2004, str. 16). 

 

Kot vsi vidiki hip hop kulture je tudi B-boying v svojem bistvu oblika tekmovanja – dejstvo je 

bilo odločilnega pomena v začetku njegove popularizacije, ko so newyorške gete še vodile 

ulične tolpe in gangi. Organizacija Zulu Nation, pod okriljem Afrika Bambaatae, je npr. 

pomagala kanalizirati nasilje v obliki pesnih tekmovanj, kjer so se B-boyi v svojih Lee 

kavbojkah dokazovali z različnimi, navadnemu smrtniku neizvedljivimi koraki in figurami, 

kot so backspin (vrtenje na hrbtu), turtel (želva), headspin (vrtenje na glavi). Izvajanje gibov, 

ki dokazujejo gibčnost, okretnost in moč plesalcev, ki jih izvajajo, so prikaz fizične 

pripravljenosti bojevnikov za morebitni spopad (Koren, 2004, str. 18). Avtorica dalje pravi: 

»Univerzalne značilnosti o načinu obnašanja in naravnanosti med b-boyi so: energičnost, 

preračunljivost in nenehna pripravljenost na akcijo, ne glede na to ali so na cesti, v parku ali 

na zabavi. Prav tako kot grafitarji, so tudi brejkerji neke vrste adrenalinskih športniki, ker je 

še vedno poglavitni izziv poskusiti biti boljši od drugega, med tem ko nikoli ne veš, če se ti bo 

gib ali trik posrečil, četudi si ga že ure pilil na ploščadi ali v telovadnici. Zelo pomembni 

veščini, ki ju mora dober B-boy obvladati sta koordinacija v prostoru ter ravnotežje. Pravi    

B-boy ne čaka sede, da ga bo kdo izzival. Takoj, ko vidi nekoga, da se začne vrteti po tleh, 

mora že pristopiti in ga poskusiti preseči. Eden izmed uspešnejših plesalcev Kid Freeze je 

nekoč izjavil: »Tekmovanje je v bistvu vsakega aspekta hip hop kulture, naj bo to grafiranje, 

MCing, didžejstvo, ampak še prav posebej velja za brejkanje. Kar naredi vse tako resnično in 

zanimivo, je na koncu prav battle (spopad, dvoboj)« (Veran, povzeto po Koren, 2004, str. 19).    
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Pripadniki hiphopovske kulture so izoblikovali tudi svoj slog oblačenja. Predvsem jim je 

pomembno udobje: to so široke hlače in športni copati. Nošenje hlač na bokih izvira iz 

zaporov, ko so zapornikom odvzeli pasove, da ne bi poskušali narediti samomora ali 

poškodovali drugih. Ker je bilo veliko hiphoperjev v zaporu, so ta stil prenesli tudi na 

svobodo (Hrestak, 2004, str. 56).  

 

Za razliko od mode, ki je minljiva, stil obstoja. Stil je rezultat človekovih lastnih potreb skozi 

miselni napor za oblikovanje svoje potrebe (Marić, 2010, str. 8).  

(Ponovimo, da po mnenju Brake stil sestavljajo trije glavni elementi: 

- imidž ali videz je sestavljen iz kostuma, dodatkov kot so frizure, nakit in artefakti, 

- način obnašanja, sestavljen iz izrazov, drže in poze, 

- argot, specialni besednjak in način, kako je podan.) 

 

K razmahu hip hop mode je neznansko pripomogla tudi televizijska oddaja »Saturday Night 

Live«, ki je bila prvič na programu leta 1991 in je predstavila tako rap kot B-boying 

primestnemu prebivalstvu srednjega razreda. Tako rekoč čez noč so si otroci začeli nadevati 

prevelika oblačila, adidaske brez vezalk in zlate verižice (Koren, 2004, str. 27).  

 

Konec 70. in v začetku 80. stopijo na sceno tudi prve ženske rap Salt'n'Pepa, ki v takratnem 

obdobju v bistvu poosebljajo kič in neskladje barv ter materialov. Za njih so tokrat značilne 

poliestrske kolesarske hlače, ki so se uveljavile preko prav tako takrat vzhajajoče aerobike, 

kombinirane z vojaškimi škornji, raznobarvnimi svetlimi dolgimi, ohlapnimi srajcami ter 

ogromnimi zlatimi ketnami. In seveda je s pojavom ženskih zvezd modna industrija dobila še 

tri ogromne poltrge, ki so večinoma v ženski domeni: ličenje in torej kozmetične dejavnosti,  

frizerstvo s posledičnim bumom najrazličnejših salonov in preparatov tako za nego kot za 

barvanje las, ter manikuro in lakiranje nohtov. Za 80. je zelo značilna tudi izrazito široka 

paleta barv in tonov. Moderno postane vse, kar je novo in novo je praktično vse oziroma pride 

do nekakšne izmenjave elementov med vsemi prisotnimi subkulturami (Koren, 2004, str. 28). 

 

Korenova (2004, prav tam, str. 29) navaja, da konec 80. obstajajo v hip hopu trije glavni 

modni stili: 

- ulični: addidaske, trenirke, baggy hlače ipd., ki je najbolj razširjen, 

- afrocentrični: tradicionalna afriška oblačila in povratek dreadov ter 

- elegantni: hlače na črto, suknjiči, usnjeni klobuki.     
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Obstanek neke na začetku pročrnsko usmerjene kulture kaže, da se da preko glasbe ustvarjati 

tudi socialne mostove med različnimi skupinami ljudmi; v ZDA je med drugim pripomogla k 

zmanjšanju rasističnih pogledov tako belega kot črnskega prebivalstva (Koren, 2004, str. 60).  

2.4.1. Rap  
Kratica RAP izhaja iz rhythmically accentuated poetry, kar bi prevedli z ritmična poudarjena 

poezija. Je oblika rimane lirike z rimanim glasbenim ozadjem. Raper je oseba, ki to zvrst 

izvaja (Popovski, povzeto po Marič, 2010, str. 23). 

 

»Sam izraz rap žargonsko pomeni udariti in naj bi izhajal iz tega, da je udarec resnice, udarec 

neznanega na neko že uveljavljeno prizorišče. V slovarju iz leta 1979, t.j. pred uveljavitvijo 

zvrsti, najdemo tudi pomene: kratek/rezek udarec, trkanje (v našem kontekstu npr. na misli 

oziroma um okolice), to rap out oath kot naglo izreči kletev (kar se dejansko mnogokrat v 

rapu zgodi), ničvredna stvar (kar zveni skoraj paradoksalno glede na razmere, ki ga rap 

doživlja danes). Z besedo rap so imenovali izmenjanje idej že prvi hipiji v 60. Še prej, v 50. 

pa so bitniki uporabljali besedno zvezo rap session, v pomenu konverzacija, diskusija. V 

arhaičnem slengu je bil raper nekdo, ki je odgovarjal oziroma ugovarjal oblastem. In v črnski 

govorici je to bilo torej govoriti. Danes ima rap posebne pomene: govoriti, pogovarjati se, 

diskutirati« (Košir, 2004, str. 22). 

 

Hrestak (2004, str. 13) pravi, da se je moderni rap razvil na začetku sedemdesetih let, ko se je 

jamajški didžej Kool Herc iz Kingstona preselil v New York. »Ker tam reggae ni bil 

popularen, je »moral« razviti svojo novo zvrst glasbe. Tako je uporabil popularne skladbe in v 

instrumentalnih premorih (ki jih je s tehniko avdiomešalca in uporabo dveh plošč lahko 

raztegnil v nedogled) recitiral verze. Ti so pogosto vsebovali popularne izraze in sleng. 

Pozneje so drugi didžeji te verze izpolnjevali tako, da so govorjenje prepustili nekomu 

drugemu, sami pa so se ukvarjali zgolj z glasbo. Ta nekdo drugi je bil zgodnji raper, ki se je v 

zgodnjih časih hip hopa imenoval MC (emsi). Rapenje se je tako imenovalo emsijanje«. 

 

MC je kratica za master of ceremony (to je oznaka za tistega, ki rapa). Ta je razvil osnovni 

besedilni slog tako, da je mešal elemente uličnega žargona in slenga, osebnih izkušenj in 

občasnih primesi humorja (Hrestak, 2004, str. 17). 

Že imenovani jamajški emigrant didžej Kool Herc je uvedel dve inovaciji, ki sta ločili rap od 

druge popularne glasbe. Eno so bili velikanskih zvočniki, imenovani Herculordi, drugo pa 
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zapolnjeni premori med posameznimi skladbami, ki so jih odslej krasili tako imenovani 

break-beati. Herculordi so bili izjemno močni, imeli so čist zvok in tudi na odprtem niso imeli 

motenj. Gramofon in zvočnike so priključili na elektriko, včasih pa kar na elektriko ulične 

razsvetljave (Hrestak, prav tam).  

 

Poglavitne tehnike didžeja (DJa), MCja in raperja pa so: petje in rimanje, ki oblikujeta rapenje, 

beatboxing je predvsem v domeni MCja, mešanje (mix) na mešalki (mixtable), podlaganje ali 

samplanje (sampling), rezanje (cutting) in popraskovanje oziroma skrčanje (scratching), ki 

sestavljajo improviziranje za gramofoni (DJing) pa je delo DJa. Vzporedno delo DJa pa je še 

snemanje (recordnig) in zvočna produkcija (saund processing and effects) (Koren, 2004, str. 

24). 

   

Rap se je v New Yorku obdržal, ker je sodobnim mladim Newyorčanom ponudil možnosti 

svobodnega izražanja. To je pravzaprav isti razlog, ki je sprožil nastanek in obstoj celotne 

verbalne tradicije afriških črncev. Šlo je za obliko umetnosti, ki je bila dostopna prav vsem: 

vsi so se je lahko naučili in vadili brez kakršnih koli stroškov. Poleg tega je rap ponujal 

mnogo izzivov, saj pravzaprav ni bilo nobenih pravil in je bilo mogoče prav vse. K 

popularizaciji rapa je prispevalo tudi dejstvo, da je raperje občinstvo častilo kot zvezdnike. In 

kar je najpomembnejše: rap omogoča raperjem izraziti lastno osebnost: prav nikoli nista dva 

raperja rapela enako. Rap je vedno drugačen in odvisen od osebnih značilnostih prav vsakega 

posameznika (povzeto po spletu: http://www.daveyd.com/whoisdaveyd.html; 28.11.2012). 

 

Hrestak (2004, str 20) nadaljuje: »Ko se je povečal pomen raperjev, so didžeji in raperji začeli 

oblikovati ekipe, ki so se med seboj borile za ozemlje. V teh bitkah je bilo pomembno, da so 

imele posamezne ekipe pripravljenega raperja za ure in ure programa, ki so ga izvajali na 

zabavah in tekmovanjih. Šlo je za rime, zgodbe, fizično vzdržljivost in spretnost.  

Te dvoboje so opazili tudi producenti, ki so se zavedali popularnosti raperjev in jim začeli 

ponujati pogodbe za izdajo plošč. Tako je rap postal komercialna dobrina. Prvi single, ki je 

postal svetovno in s tem tudi komercialno uspešen, je bil Rapper's Delight, ki ga je izvajala 

Suger Hill Gang založbe Suger Hill, 1979.«     

 

»Raperska glasba navkljub svoji črnini v slogu, govoru, glasbi in temah postane zanimiva za 

bele najstnike (druga rasa, etnična skupina in tudi socialen položaj),« piše v svoji diplomski 

nalogi Hrestak (2004, str. 37) in dalje: »Rap pripoveduje zgodbe ljudi iz obrobja, zgodbe 
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marginalcev. Kako lahko te črnske teme nagovorijo tisoče belih najstnikov iz predmestij? Rap 

je del črnske kulture in govori o problemih življenja v črnskih getih. Sicer pa je bila črnska 

glasba (blues, jazz, črnske duhovne pesmi) za belce zanimiva že prej.« 

 

V Evropi se je hip hop najbolje razvil v Franciji. Na francoski hip hop najbolj vpliva afriška 

in arabska kultura. Največja zvezda pa je prav gotovo MC Soloar. V Franciji MCji rapejo v 

lastnem jeziku, medtem ko MCji iz držav, kot sta Danska ali Švedska, ponavadi ubirajo ritme 

v angleščini, ker stavčna struktura njihovih jezikov v rapu ne funkcionira dobro. Ker veliko 

evropskih skupin sestavljajo otroci iz mešanih kulturnih okoljih, ti največkrat uporabijo 

angleščino kot univerzalni jezik (Hrestak, prav tam, str. 49).    

 

Obstajajo tudi raperska tekmovanja in sicer v rimanju prostega sloga t.i. freestyle battle. 

Sodelujoče se razvije glede na to, kako tekoče so njihove rime in glede na vsebino. Danes 

obstajajo že povsod, kjer se je rap usidral, državna prvenstva, mednarodnih tekmovanj pa 

zaradi jezikovne ovire ni (Košir, 2004, str. 22).  

2.4.2 Rap v Sloveniji 
V slovenskem okolju nekih izrazito rasno in etično segregiranih getov ni, prav tako pa se tudi 

zdi, da hip hop glasbo in kulturo prevzema mladina srednjega razreda (Stankovič, 2006, str. 

96). 

 

Leta 1994 je raper Ali-En šokiral javnost z izidom svoje prve rap zgoščenke. Kritiziral in 

napadel je snobistično slovensko glasbeno sceno. V besedilih njegovih pesmi je bilo zaslediti 

nespoštovanje do žensk, naklonjenost policistov in »bedni« slovenski sceni. Poleg Ali-Ena pa 

so se na takratni sceni pojavili tudi Heavy Les Wanted s funky ritmi, ki so prodrli tudi v tujino, 

Pasji kvartel, Dandrough, Ezy-G, Pižama, Nedotakljivi, Cancel, 5'00'' of Fame in Klemen 

Klemen (Kričaj, povzeto po Marić, 2010, str. 38). 

 

Radyoyo nam je v letu 2000 dal obljubljeno prvo slovensko kompilacijsko hip hop ploščo, na 

kateri naj bi bili predstavljeni vsi največji talenti slovenskega hip hopa pod naslovom Za 

narodov blagor ali 5' slave. Istega leta je svojo ploščo izdal tudi Klemen Klemen. Leta 2001 je 

predstavil ploščo »Ne se čudit« 6packČukur pri založbi Hamlet. V letu 2002 smo dobili še 

eno ploščo iz vod Radyoyo ekipe in sicer, »V besedi je moč« Murata in Josea v okviru 
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založbe Multimedia. Leta 2004 se je do svoje plošče prebil tudi Trkaj z naslovom »V času 

enega diha«, tudi pri Nika Records.  

V zadnje nekaj letih se je pojavilo kar nekaj skupin in posameznikov, ki so začeli pri nas 

delati rap glasbo. Njihovih izdelkov še ni zaslediti na prodajnih policah, vendar pa vsaj 

nekatere lahko dobimo iz prve roke v obliki »home made« izdelkov (Koren, 2004, str. 53).  

 

Stanković (2006, str. 97), ki je v svoji razpravi Hip hop v Sloveniji: ali obstaja lokalno 

specifičen vzorec prevzemanja značilnosti žanra, analiziral hip hop glasbo izbranih izvajalcev, 

je napisal slednje: »Glasba, torej. Iz razlogov analitične pripravljenosti lahko hip hop glasbo, 

kot nastaja v prostoru izvora, v Združenih državah, obravnavamo na dveh, začasno in zasilno 

ločenih ravneh: prva je sama glasba kot niz formalnih žanrskih značilnosti, druga pa so njene 

vsebinske konotacije. Kar se tiče prvega, lahko rečemo, da je za hip hop, kolikor je sploh 

mogoče identificirati kakšne njegove vsaj približno skupne muzikološke imenovalce, značilno 

naslednje: 

1. poudarjena ritmičnost, 

2. instrumentalni minimalizem (prevladujejo bobni – sicer običajno ne pravi – bas in 

vokal(i), ostali instrumenti se praviloma pojavljajo bolj redko, večinoma bolj ko ne 

atmosferski dodatki),   

3. pogosta uporaba samplov (tj. »delček skladbe znanega ali neznanega izvora, ki služi kot 

material pri komponiranju nove skladbe« razlaga Hrestak, 2004, str. 59), 

4. relativno kompleksni ritmi (bobni so praviloma elektronsko spogramirani), 

5. razmeroma dolge skladbe (vsekakor čez uveljavljen »pop standard« dveh do treh minut), 

6. deklamatorne linije vokala, 

7. odprtost harmonske napetosti v skladbi (refreni – če sploh so – so običajno v istem 

ključu kot kitica in 

8. nekoliko »funky« oziroma »duby« senzibilnost ritmov, ki so kljub svoji zgoraj 

omenjeni kompleksnosti praviloma v štiričetrtinskem taktu. 

 

Pri drugem vidiku, razbiranju »barthesovskih« konotacijah, smo na še bolj spolzkih tleh, toda 

kljub temu lahko tvegamo in zapišemo, da hip hop glasba (zlasti rap) konotira: 

1. izrazito kritičen, protestniški pogled na svet, običajno v obliki »kričavega poudarjanja 

lastne ozaveščenosti« (boastful self-awareness; kar navaja Gilroy v Mitchell 1996,   

povzeto po Stanković, prav tam), 

2. poudarjeno lokalno zavezanost (ulica, soseska, četrt, zahodna ali vzhodna obala ipd.), 
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3. pričanje o izkustvu rasne ali etične izključenosti, neredko artikulirano kot »ozaveščena 

rasna pedagogika«, 

4. hedonizem (lepo razviden v mnogih videospotih, kjer prevladujejo uveljavljeni vizualni 

označevalci uživaštva – privlačne ženske, pijača, zabava, veliki avtomobili, drage 

obleke itd.) in 

5. mačizem, ki se neredko kaže v poudarjeno »moški« govorici telesa, preziru do žensk, 

homoseksualcev itd. 

Seveda se ti elementi ne pojavljajo povsod in vedno.«     

 

Koren (2004, str. 57) navaja, da pri nas nimamo slovenskega časopisa, ki bi bil namenjen 

zgolj hip hopu. Avtorica pa ne poroča, če le-ti obstajajo po drugih državah. Pravi (prav tam), 

da v revijah, ki se ukvarjajo z glasbo, zasledimo sem ter tja članke o hip hopu, predvsem 

kadar se pojavi kakšna nova plošča ali prodre na plano nov rap izvajalec, ko se zgodi kakšen 

rap koncert ali hop hop festival ipd. Pred kratkim je sočasno več tabloidov objavilo članke o 

grafitih, ker je bila v Tivolskem gradu prvič pri nas razstava grafitov v galerijskih prostorih. 

Prav tako nimamo niti nobenega hip hop filma. Pohvalimo se lahko, zaključuje Korenova, le z 

nekaj ljubiteljskimi internetnimi stranmi, med katerimi velja izpostaviti delo štajerske skupine 

Hip hop virus na naslovu, ki, kot ga navaja avtorica, je danes neveljaven, zato trditve ne 

morem preveriti.   

 

V veliki meri je slovenski rap bolj podoben tistemu z ameriške vzhodne obale. Ne poznamo 

tekmovalnosti med regijami in verjetno nikoli ne bo prišlo do takih nesoglasjih, kot so tista, ki 

so porodila več let trajajočo vojno med zahodno in vzhodno ameriško obalo, ki je terjala celo 

smrtne žrtve. 

Prav tako nimamo mestnih getov, niti drastično marginaliziranih naselij, z izjemo romskih, ki 

so zgodba zase. Iz tega sledi, da nimamo toliko uličnih kriminalnih združb, ki bi med seboj 

bile bitke in bi bilo ogroženo življenje okoliških prebivalcev. In seveda nimamo niti lokalnih 

uličnih zabav, ki so nastale predvsem zaradi tega, ker si ekstremno ravni prebivalci 

newyorških četrtih tipa Bronx, Harlem, Queens kakšne druge zabave niso mogli niti slučajno 

privoščiti (Koren, 2004, str. 60). 

 

Korenova, ki si je v svoji diplomski nalogi, postavila za raziskovalno vprašanje, ali lahko v 

Sloveniji govorimo o hip hop kulturi, v zaključku svojega dela odgovarja: V Sloveniji hip hop 

kulture ni. Gre le za slabo imitacijo, ki v veliki meri temelji na imidžu, z izjemo redkih 

49



 

posameznikov. Glavni razlog za to je, da nimamo socialnega okolja primernega za razvoj te 

kulture.    

 

3 Mladost in subkultura 

3.1 Obdobje mladosti  
Lesar (2008, str. 3) navaja Uletovo (1997), da je mladina generacijska skupina, ki je iz 

obdobja med otroštvom in odraslostjo ustvarila svoj lastni svet, kakršnega odrasli ne morejo 

po svoje usmerjati, nadzorovati ali si ga prisvajati.  

Posebni družbeni položaj mladega človeka ima svoje vzroke tudi v posebnem psihološkem 

stanju oziroma psihofizičnem razvoju. V mladosti se intenzivno dograjujejo kognitivne, 

emocionalne in motivacijske strukture, ki mlademu človeku omogočajo avtonomno 

nastopanje v družbi. Cilj tega razvoja je tudi pridobivanje nove, usklajene samopodobe 

oziroma identitete posameznika, ki naj bi bila podlaga za osebno biografsko kontinuiteto kot 

tudi za posameznikovo družbeno angažiranje navzven. Pri tem mora posameznik obračunati s 

ponotranjenimi oblikami prisile in moči, ki si jih je prisvojil v otroštvu (Ule, 1996, str. 14-15). 

Mladi so skupina, ki jim je skupno, da živijo v svojem t.i. mladinskem svetu, s svojimi 

interesi, potrebami, lastnostmi, s svojimi vedenjskimi vzorci – stil oblačenja, dejavnosti v 

prostem času, zavračanje običajnih norm vedenja – uporništvo, odnos do erotike, religije, 

drog, politike. Mnogo teoretikov (Zinnecker, Brake, Baacke ...) je mnenja, da javni skupinski 

stili zagotavljajo mladim relativno avtonomnost mladinskega sveta (Ule, 1996, str. 219). Javni 

stili niso omejeni in niso lokalni, temveč so značilni za vso generacijo. Če pa govorimo o 

»skupinskih stilih« pomeni, da ne gre za določene skupine mladih in njihovo vedenje, temveč 

za vzorce vedenja, imidža, govora, ki se jih lahko prilastijo medsebojno zelo različne skupine 

mladih (prav tam). Življenjski stili posameznikov in skupinski stili mladih se oblikujejo in 

potrjujejo v socialnih, polformalnih prostorih, ki jih lahko imenujemo tudi scene. V scenah se 

rojevajo življenjski stili, figurirajo kot nove, realne referenčne skupine (Ule in Miheljak, 1995, 

str. 43). Mladinske scene pa ne razvijajo samo stilov, ampak omogočajo, da se oblikuje 

mladinski svet. Mladi potrebujejo scene, prostore, kjer se zbirajo in se ukvarjajo z različnimi 

dejavnostmi (Lesar, 1998, str. 12).  

 

Lesar (1998, str. 13) dalje pravi: »V katero mladinsko sceno se bo mladostnik usmeril, je 

odvisno od različnih dejavnikov in okoliščin. Odvisno je tudi od vrednostnega sistema, ki ga 

mladi spoznajo in razvijejo, kakšne interese imajo vrstniki, s katerimi preživlja svoj čas. 
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Mladi so namreč usmerjeni k vrstnikom, ki igrajo pomembno vlogo, omogočajo, da 

komunicirajo z njimi, da so prijatelji, vzorniki. Dogaja se, da mladi od vrstnikov prevzamejo 

določene navade, videz – stil oblačenja, glasbeni okus ... Vendar pa je čas devetdesetih let za 

mlade usmerjen bolj v zasebnost.« »Če primerjam to z leti nazaj«, piše Lesarjeva, »se kaže, da 

so bila šestdeseta in sedemdeseta leta obdobje osnovanja in formiranja samostojnega sveta 

mladih, osemdeseta obdobje razširitve in razčlenjevanja mladinskih kultur na celo vrsto 

alternativnih scen, potekajo devetdeseta leta v znamenju povečane družbene anomalije mladih, 

zmanjševanje pomena ali celo propadanja mladinskih stilov in kultur (Ule, 1997, povzeto po 

Lesar, 1998, str. 13). Mladinske scene niso nekaj trajnega, s časom grejo naprej tudi scene, se 

spreminjajo, postajajo aktualnejše – času in interesom primerne«. 

 

Ule in Miheljak pišeta (1995, str. 16): »Mladost kot posebno življenjsko obdobje je prostor 

mnogih in raznolikih nasprotij ter silovite želje po njihovem uravnovešenju ali preseganju. 

Danes pa jo bolj kot to določa njena izrazita prehodnost in vmesnost. Mladost je prehod, tako 

imenovana tranzicija na več načinov. 

Najprej in nasploh je biografski prehod od otroštva k odraslosti. To je prehod od nižje k višji 

fazi življenjskega cikla. Ta prehodnost povzema v sebi več drugih pomembnih prehodov: 

- prehod iz fluidne in disperzne zavesti posameznika o sebi k zgrajeni podobi o sebi in o 

svojem mestu v družbi (identiteta), 

- prehod iz razmeroma omejenega spektra socialnih vlog otroka in mladostnika h 

kompleksnim in celostnim socialnim vlogam odraslega človeka, 

- prehod od šolskih dejavnosti in pretežno porabniško in prostočasno usmerjenih 

dejavnosti k svetu dela in zaposlitve, 

- prehod od ekonomske odvisnosti od drugih k ekonomski neodvisnosti in 

samoodgovornosti, 

- prehod od pretežnega sprejemanja znanja in informacij k njihovi uporabi, 

- prehod od pravno in politično nekompetentne osebe k politični polnoletnosti in pravno 

odgovorni osebi. 

Seznam prehodov s tem ni izčrpan. Uletova je navedla le nekatere najpomembnejše prehode, 

ki pomenijo obenem biografski, socio-psihični in generacijski, predvsem pa statusni premik; 

od ekonomsko in socialno odvisnega in heteronomnega člana družbe in družine svojih staršev 

(ali varuhov) k ekonomsko in socialno neodvisnemu posamezniku, ki je usposobljen za lasno 

nadaljevanje rodu, za produktivno uporabo svojih znanj in sposobnosti«. 
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V zborniku Mladina, ki je izšel leta 2010, Lavrič in Flere (str. 88) pišeta: Mladi v Sloveniji se 

vse bolj zgodaj enačijo z odraslostjo, hkrati pa vedno pozneje uresničujejo dejanske prehode, 

kot so selitev od staršev, vzpostavitev gmotne neodvisnosti in lastne družine.  

 

»Pomembna komponenta statusnega premika od otroštva in mladosti v odraslost, je tudi 

socialna promocija. Od mladega človeka se pričakuje, da bo vsaj dosegel, če ne presegel 

socialni status, kakršnega so dosegli njegovi straši. To pričakovaje ima praviloma močan 

vpliv na življenje mladih ljudi. Deluje lahko kot pomembna vzpodbuda, motivacija za 

premagovanje težav in ovir ali kot obremenitev, frustracija. Socialni status mladostnika ne 

vključuje le zaznane ravni zadovoljevanja materialnih in nematerialnih potreb v sedanjosti, 

ampak tudi pričakovanja glede prihodnosti« (Ule in Miheljak, 1995, str. 16).  

Avtorja pravita (prav tam, str. 17), da v sodobnih družbah poznamo predvsem tri odločilne 

dimenzije oziroma kriterije odraslosti, te pa so: ekonomska neodvisnost, lastna družina in 

kompetentnost v javnosti (trg, poraba, kulturna in politična javnost), in ravno za te kriterije 

odraslosti je značilno, da postajajo vse bolj nedoločeni, spremenljivi in tudi problematični. 

Nedoločenost meja med mladostjo in odraslostjo ter njunih vsebin je povezana s čedalje večjo 

individualizacijo mladosti in individualizacijo življenjskih stilov nasploh. Posameznikom je 

čedalje bolj prepuščeno, da sami določajo glavna vodila svojega življenja: kdaj in kako bodo 

vstopili v delovni proces, kdaj in če sploh se bodo odločili za zakon in družino, kakšna bo 

oblika njihove partnerske skupnosti, kje, kaj in kako bodo kupovali, porabljali, izkoriščali 

svoj prosti čas, kakšna bo videti in do kam bo segala njihova sindikalna ali politična dejavnost 

itd.    

Dalje avtorja govorita o tem, da je stopnja mladinske kulturne avtonomije visoka. Utelešena je 

v popularni mladinski kulturi. Zanjo je značilna diferenciacija na mnogo »scen«. Temelji 

profil potreb in vrednost pa je liberalno-progresiven in se razlikuje od profila odraslih. Ule in 

Miheljak (1995, str. 23) tu uvajata pojem izobraževalni moratorij, ki pa ga definirata širše kot 

golo izobraževanje. Pomeni namreč naraščanje avtonomnosti mladosti v primerjavi z drugimi 

življenjskimi dobami, upadanje interesa mladih na svet in vrednote za svet in vrednote 

odraslih. Pomeni pa tudi zunajšolske kariere mladih, na primer v svetu popularne glasbe, šport, 

industrije, zabave. 

Izobraževalni moratorij je po njunem ciljno-namensko usmerjen: mladi si v njem pridobivajo 

znanje in izobraževalne dosežke, pa tudi dosežke na področju mladinske kulture. Ne glede na 

vse storilnostne in druge pritiske na mlade predstavlja izobraževalni moratorij obdobje, ki 

mladim ponuja precej prostega časa za osebne dejavnosti in cilje. Mladi se na svoj način 
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udeležujejo javnih dejavnosti v javnosti, zlasti v sferi porabe, pa tudi v politiki, kjer 

predstavljajo nezanemarljiv del volilnega telesa. Potrebna značilnost izobraževalnega 

moratorija je pomikanje meja med otroštvom in mladostjo v vedno zgodnejša leta in na drugi 

strani pomikanje meja med mladostjo in odraslostjo v vedno bolj pozna leta.    

Doživljanje in izoblikovanje izobraževalnega moratorija ni omejeno na privilegirane sloje 

mladih, temveč porabi in odnese s seboj tudi mlade iz nižjih socialnih slojev, čeprav seveda v 

manjši meri in manj intenzivnimi obliki. Razlike, ki se tu pojavljajo, so razlike  v pogojih za 

pridobivanje izobrazbe in kulture, stopnja prostovoljnosti in neprostovoljnosti moratorija, 

obseg dodatnih in sivih zaposlitev v moratoriju, prikrit vpliv družbene in spolne delitve dela 

za oblikovanje osebnih, izobraževalnih in poklicnih interesov mladih (Ule in Miheljak, prav 

tam, str. 23).  

 

»Adolescenca se tako kaže posamezniku kot razvojna naloga, ki se najprej deli na različne 

delne naloge, s katerimi mora posameznik osvojiti neke kompetence in si prisvojiti ustrezne 

poteze svoje identitete: na primer osvoji osnovna pravila in norme ravnanja v različnih 

socialnih vlogah, v svoji spolni vlogi itd. Kompleksnost in zahtevnost teh razvojnih nalog 

naredi iz adolescence težavno in krizno obdobje.  

Večina mladih vendarle uspeva »prebroditi« to obdobje razmeroma mirno in brez večjih 

pretresov in padcev. Raziskave v različnih razvitih državah so pokazale, da danes mladi 

večinoma ne doživljajo več velikih generacijskih konfliktov s starši, da so mladinske vrstniške 

skupine prej v skladu kot pa v konfliktu s posebnimi skupinami odraslih, da je strah pred 

izgubljanjem vrednot mladih neupravičen, da je antisocialno vedenje mladih izjema, ne 

pravilo, da ni višje ravni psihopatologij z drugimi življenjskimi obdobji« (Ule in Miheljak, 

1995, str. 29). 

 

Za Colemanovo teorijo, ki jo navajata Uletova in Miheljak (prav tam, str. 30), je bistvena teza, 

da je adolescent aktiven agens v svojem razvoju, da je institucija lastne socializacije. Po tem 

se tudi loči razvoj v adolescenci od razvoja v otroštvu. Adolescent upravlja z lastno 

socializacijo oziroma s tranzicijami tako, da po možnosti vedno rešuje le posamezen fokusni 

problem. 

3.2 Mladinske subkulture 
T. Parsons (1965, povzeto po Ule, 1996, str. 20) je eden prvih sociologov, ki je opozoril na 

pomen združevanja mladih v vrstniške skupine (peer groups).V teh se po njegovem mnenju 
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združujeta dve nasprotni težnji mladih: težnja po brezpogojni neodvisnosti (od odraslih) z 

odporom do kontrole in nadzora ter brezpogojni konformizem v vrstniški skupini. To lahko 

po Parsonsu mlade pripelje do nereflektirane zmesi socialnopolitičnega skepticizma in 

konformizma. Vrsniške skupine se po njegovem mnenju razlikujejo od večinske družbe po 

posebnem mladinskem kontekstu (mladinski kulturi). Vrstniške kulture in mladinske kulture 

predstavljajo neke vrste »identitetne delavnice«. So nadomestek za pomanjkanje iniciativnih 

obredov za vstop v odraslost, ki jih poznajo rodovne družbe. V identitetnih delavnicah mladi 

družbeno konstruirajo dejanskost, s tem, ko na svoj način tolmačijo družbo in iščejo svoje 

(osebno) specifično mesto v družbi. Seveda se poskusi individualnega reševanja identitetne 

krize v mladosti razlikujejo glede na slojno pripadnost mladih, spol, izobrazbo itd. V tem 

procesu se nujno srečujejo splošno družbena in individualno specifična določila, interesi, 

pričakovanja (Ule, 1996, str. 20).      

 

Dejstvo je, da današnja mlada generacija v Sloveniji odrašča v razmeroma ugodnih razmerah, 

ima možnosti za dobro izobrazbo, dobro informiranost, ki ji jo omogoča prisotnost različnih 

komunikacijskih sredstev, in jemlje to kot normalno osnovo za življenje. Slovenija je tipična 

srednjeslojevska družba. Za družino te družbe pa so značilni predvsem visoke aspiracije 

staršev do otrok in pripravljenost za vlaganje v izobraževanje in vzgojo otrok. 

Ta usmerjenost je v 90. letih, v obdobju tranzicije slovenske družbe, prišla v določena 

nasprotja. Eno večjih protislovij je slej ko prej nevarnost brezposelnih mladih in spremembe v 

načinu zaposlovanja. Generacija staršev pravzaprav ni poznala brezposelnosti in nejasnosti 

glede življenjskih perspektiv, medtem ko se mladi z brezposelnostjo srečujejo kot s povsem 

realno možnostjo. Zato je vprašanje, kako se bodo ti mladi soočili z izgubo iluzij o gladkem 

prehodu v odraslost, v ekonomsko samostojnost in z nevarnostjo, da ne bodo izpolnili 

pričakovanj staršev (Ule, prav tam, str. 23).  

 

Značilno za mlade v 90. je, da so se preusmerili iz ukvarjanja z družbo v ukvarjanje s samimi 

seboj. Malce poenostavljeno rečeno, je bila generacija šestdesetih v Sloveniji tista, ki je 

»povzročala probleme« družbi (oblikovanje prvih mladinskih subkultur), generacija 

sedemdesetih in osemdesetih je »zastavljala probleme družbi« (družbena gibanja), generacija 

devetdesetih pa »ima probleme« in se ukvarja z njimi in ne z družbo. Mladi se ukvarjajo 

pretežno sami s seboj in poskušajo doseči čim manj bolečo in tvegano pot v prihodnost. 

Problemov, ki jih zaznavajo, ne prelagajo na družbo, temveč se z njimi spopadajo vsak zase 

kot s svojimi individualnimi problemi.  
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Značilno je, da se mladi danes dokaj medlo in pasivno odzivajo na velike spremembe v družbi 

in v procesu umeščanja v družbo. Preferirajo zasebni angažma pred javnim angažmajem, 

najbolj cenijo mir in varno življenje, v ekonomskem osamosvajanju pa se po večini zatekajo 

po pomoč k staršem. Te težnje kažejo na to, da velik del mladih v Sloveniji doživlja svet bolj 

kot grožnjo, pred katero se umikajo, kot pa izziv, ki ga morejo sprejeti in nanj produktivno 

odgovoriti s svojimi inovacijami, eksperimentom, z življenjskimi stili ipd. (Ule, prav tam, str. 

23). 

 

D. Hebdige je v svojih analizah mladinskih (sub)kultur opozoril na specifično kreativnost v 

oblikovanju stilov. Naslonil se je na strukturalistično estetiko in od tam prenesel termin in 

pojem »brkljarije« (bricolage) na razlago subkulturnih stilov. Gre za na videz kaotično 

mešanje različnih stilov elementov v novo, za dominantno kulturo nenavadno in izzivalno 

povezavo. Stilni elementi subkultur izvirajo iz različnih predmetov vsakdanje rabe. V procesu 

»brkljanja« pa jih tvorci stila iztrgajo iz njihovega prvotnega vsakdanjega konteksta. Tako se 

pojavijo na novem, največkrat »nemogočem« mestu, ki pa postane združevalno mesto neke 

subkulture (Hebdige, 1979, povzeto po Ule in Miheljak, 1995, str. 39). Subkulturni 

oblikovalci stilov zavračajo vsakdanji red stvari na več ravneh: prisvajajo si vsakdanje 

predmete, ki so značilni za uporabo drugih socialnih skupin, kot jim konkretni tvorec stila 

pripada, dajejo nov pomen predmetom, ki je nasproten utečenemu pomenu, kombinirajo 

medsebojno predmete, ki v splošni rabi ne sodijo skupaj, jih uporabljajo ob »napačnem času«, 

na »napačnih mestih«, za »neprave osebe« itd (prav tam, str. 39). 

Čeprav so Hedbige in prav tako šola angleških raziskovalcev mladinskih kultur (J. Clark, A. 

K. Cohen, M. Brake, R. Firth idr.) omejevali svoje ugotovitve o rojevanju stila na subkulture 

angleške delavske mladine, so njihova spoznanja splošno veljavna za tako rekoč vse tokove 

mladinske kulture.  

Oblikovanje javnih skupinskih mladinskih stilov je proizvedlo pomembno točko odpora 

mladinskih kultur proti pritiskom trga, komercializacije ipd. Ob nedvomnih manipulacijah z 

mladino preko trga predstavlja oblikovanje novih stikov ravno nasprotno strategijo, namreč 

manipuliranje s trgom, z blagom, ki je mladim na voljo. Seveda sta obe manipulaciji včasih 

tudi v medsebojnem sozvočju, saj sta množična poraba in množična kultura hitro odkrili tržno 

privlačnost mladinskih skupinskih stilov, tako da naravnost prežita na vsak nov stilni pojav 

med mladino in ga »ponudita v (raz)prodajo« (Firth, 1986, povzeto po Ule in Miheljak, 1995, 

str. 40). 
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Avtorja nadaljujeta (str. 40), da je večino materiala za nastanek (subverzivnih) subkulturnih 

stilov nudila mladim standardizirana mladinska kultura sama. Mladi zelo radi »preobračajo« 

in ironizirajo prav etablirane vzorce množične mladinske kulture. Prav tako ležijo v 

standardizirani in tržno uveljavljeni mladinski kulturi tudi osnovni mediji za širjenje 

subkulturnih stilov, na primer množična reprodukcija in propagiranje stilov, množična 

ponudba in poraba. Zato komercializacije mladinskih subkultur ne smemo videti zgolj kot 

obliko kapitalističnega prisvajanja subkultur in njihovega domestificiranja v dominanti 

srednjeslojevski kulturi, temveč tudi kot nujni pogoj širjenja in profiliranja stilov med 

mladino in nato v drugih generacijah (prav tam).  

3.2.1 Značilnosti mladinskih kultur 
Kljub zelo raznovrstnim pojavnim oblikam mladinske kulture je mlade pripadnike različnih 

gibanj družila vrsta skupnih značilnosti. Pomembne se nam zdijo predvsem naslednje 

značilnosti mladinskih kultur (Ule in Miheljak, 1995, str. 41): 

- Orientacija mladih k svojim vrstnikom kot glavnim komunikacijskim partnerjem, 

prijateljem, svetovalcem, vzornikom. Celo dobrine in usluge, ki so jih konzumirali, so v 

veliki meri prihajali od mladih, na primer glasbeni stili, stili oblačenja, politični vzori, 

filmski vzori. Producenti in porabniki so bili sestavina široko razpredene mreže 

mladinskih kultur.  

- Duševna vezanost mladih na vrstnike. Od šestdesetih let vztraja med mladimi trend k 

tesnejšim medosebnim povezavam predvsem s svojimi vrstniki in ne toliko z odraslimi. 

Mladi dajejo drug drugemu terapevtsko oporo, gotovost.  

- Težnja k avtonomiji. Ta težnja se izraža v občudovanju tistih vrstnikov, ki uspešno 

izzovejo odrasle in ki delujejo neodvisno od njih. Politični apostoli, mladi igralci, ki so 

v svojih igralskih vlogah prikazovali neodvisnost mladih od odraslih, rockovske 

skupine, ki so izražale odklon mladih od sveta odraslih, so bili deležni občudovanja in 

navdušenja mladih. Čeprav je takšna težnja mladih v zametkih obstajala tudi pred tem, 

pa ni bila nikoli tako močna in vsesplošna. Mladi so si prej prizadevali, da bi dosegli 

spoštovanje in priznavanje odraslih. Za mlade šestdesetih in sedemdesetih let pa je bilo 

dovolj, če so se neposredno soočili z odraslimi, če jim je uspelo v mladinski javnosti. 

- Ustvarjanje lastnega komunikacijskega in medijskega prostora mladih. Ta pozna 

posebne mladinske medije od »underground« revij, radijskih postaj, filmske industrije, 

hi-fi in video produkcije do današnjih računalniških podprtih kanalov komuniciranja in 

artikulacije občutij. 
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- Močen interes in simpatija do marginaliziranih skupin in manjšin. Skoraj vse 

družbeno marginalizirane skupine (od ameriških črncev in etičnih manjšin do skupin z 

drugimi spolnimi praksami, gibanj za različne državljanske pravice, ženskih gibanj idr.) 

so bile deležne občudovanja mladine različnih družbenih slojev. Konec koncev so 

mladi sami sebe »definirali« kot marginalizirano družbeno skupino z lasnimi interesi in 

potrebami.  

 

Ena izmed pomembnih značilnosti je tudi obleka. Pri rock (in drugih) glasbenikih je pogosta 

črna barva oblačil. O tem pravi Lesar (2007) v svojem diplomskem delu (str. 27):  Črna barva 

nosi sicer v zahodnem svetu precej negativne konotacije. Povezujejo jo s temo in ničnim 

življenjem, ki je polno tatov, roparjev in hudodelcev in čarovnic in zato predstavlja strah in 

grozo. Podprta z religiozno podobo simbolizira tragedijo, žalost, izgubo, obup, strah, 

neenotnost, laži, slabe strani, zlobo, greh, satanistična dela in rituale spodnjega sveta (Kenner, 

2006, povzeto po Lesar, prav tam). Poleg tega gre za trajno modno barvo oblačenja, ki ne le 

da navidezno zoži postavo, ampak izraža tudi stopnjo sofisticiranosti. Pomembnejše osebe jo 

često uporabljajo, da dajo težo svojemu vplivu – duhovniki, sodniki, elita, policija pod krinko. 

Je sinonim elegance in drznosti hkrati, in že dolgo ni več barva, ampak je »način življenja, 

filozofija, je ... lifestyle« (Gloss, 2006, povzeto po Lesar, prav tam). Ko je črno barvo 

prevzela mladina, je želela z njo izzvati praznovernost, pokazati osle avtoriteti in nasploh 

vznemiriti starše (Kenner, 2006, po Lesar, str. 27). Danes črna predstavlja široko paleto 

interpretacij – uporništvo, neodvisnost, skrivnost, okultizem, moč, seksualnost, anonimnost, 

jezo, v političnem smislu pa anarhijo (prav tam).      

3.2.2 Obstoj ali / in izčrpanost mladinskih (sub)kultur  
Ule in Miheljak (1995, str. 41) navajata, da se je o obstoju mladinske kulture ali avtonomnih 

subkultur razpravljalo zlasti v sedemdesetih letih. Razprave pa so se sukale okrog vprašanja, 

ali so to res samostojne oblike mladinskega združevanja in načina življenja ali pa gre le za 

medijsko konstruiran pojav. V ozadje je tiščalo še globlje vprašanje, ali mladi kot vrstniki v 

modernih družbah zares sestavljajo samostojen socialni in predvsem socializacijski podsistem, 

ki izvaja »socializacijo v lasni režiji«. 

Lahko govorimo o relativni samostojnosti mladinskih (sub)kultur, ki so neodvisne od drugih 

»konkurentov« na področju oblikovanja prostega časa mladih, ne pa tudi od vseh institucij in 

socializacijskih dejavnikov, ki delujejo na mladino. Prav tako je danes jasno, da gre za v sebi 

heterogeno mrežo (sub)kultur. Razlike so pogojene predvsem v možnostih za individualno in 

57



 

skupinsko izražanje mladih v medijski razprostrtosti od dostopnosti (sub)kultur, v oblikah 

preživljanja prostega časa mladih in niso toliko slojno-razredno pogojene.                        

Zaradi različnih dejavnikov, ki so delovali na razvoj mladine v razvitih družbah, zlasti pa vse 

bolj univerzalnih in vseživljenjskih učno-izobraževalnih procesov, ki zajemajo v tendenci vse 

generacije ljudi, ter zaradi drugačnih zahtev trga, postaja potreba po starostnem segmentiranju 

družbe na mlade in odrasle v zadnjem času vse manj aktualna. Ta proces torej v tendenci 

odpravlja mladino in mladost, toda paradoksalno na način, da nekatere pomembne značilnosti 

mladosti razširja na vse generacije in na vse življenje. Med temi je na prvem mestu potreba po 

nenehnem izobraževanju, samooblikovanju, po nenehnem redefiniranju svoje identitete in 

oblikovanju lastnega življenjskega stila. Te značilnosti so doslej pripadale v prvi vrsti mladim 

oziroma mladostnemu moratoriju. Danes si jih morda v tendenci prisvoji vsakdo, ki želi biti 

uspešen v modernih (poindustrijskih) družbah. Zaradi tega se po eni strani izgublja potreba po 

nekem specifičnem mladinskem svetu s svojimi vrsniškimi (sub)kulturami, po drugi strani pa 

se kulturno ravno najbolj produktivni dosežki mladinskih (sub)kultur širijo na vse generacije 

(prav tam, str. 44).  

 

Mladinske (sub)kulture naj bi se izčrpale in sicer zaradi naslednjih vzrokov (prav tam, str. 

44): 

1. Pojem (sub)kulture sugerira, da gre za sisteme, ki ležijo »pod« določeno (domnevno) 

splošno sprejeto »elitno« kulturo. Ta interpretacija ne ustreza več dejstvom.  

2. »Subkultura« izziva nezaželene asociacije in briše razliko med primarnimi in 

»avtentičnimi« subkulturami in modernimi kulturami, ki so posredovane s pomočjo 

kulturne industrije in trga. Opraviti moramo z množico prehodov in vmesnih oblik na 

poti k »skupni kulturi« s pluralnimi, v načelu enakovrednimi in enako pomembnimi 

dosežki in stilnimi oblikovanji onkraj emancipatornih, opozicionalnih in socialno 

protestniških dejanj, ki jih ni več mogoče stlačiti pod termin »subkultura«. 

3. Obstoječih stilnih mladinskih oblik ni mogoče natančno prostorsko ali socialno niti 

politično lokalizirati (na primer na »leve«, »desne«, »zelene« »rdeče« itd.). So delno 

komercialne, delno sociopolitične, vendar tako, da se jih ne da uvrstiti v nek socialno 

enoznačen okvir. Večinoma so internacionalne pojavne oblike različnih hedonistično-

afektivnih načinov samopotrjevanja, samostojnosti in reagiranj na odvisnost. 

Uporabljajo različne »citate« iz minulih subkultur in jih mešajo v nove stile. S tem se 

je znižala izzivalna in kritična moč novih stilnih oblik in zmanjšala razlika v povsem 

komercialno etabliranimi stilnimi imitacijami. Res pa je, da tudi danes novi originalni 
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stilni pojavi prebijajo komercializacijo njihove uporabe in mehanizme modernega 

trženja.  

4. Za mladinske stilne oblike je danes značilno poudarjanje samostojnosti mladih ljudi, 

predvsem zagovor načelne dostopnosti porabniškega blaga, spolnosti, mode, 

svobodnega oblikovanja prostega časa itd. Toda kljub univerzalnim sporočilom so 

sedanje mladinske kulture vedno le prehodne narave. Obvladujejo prehod od mladosti 

k odraslosti. Ne spreminjajo družbe, pač pa mlade ljudi. 

In dalje avtorja trdita, da bolj kot o specifičnih mladinskih (sub)kulturah, je danes upravičeno 

govoriti o poglavitnih stilno-scenskih okoljih mladih, ki predstavljajo »odzive« na pritisk k 

individualizaciji življenjskih stilov in s tem pritisk k individualiziranju družbenih problemov. 

Tako raziskovalci ugotavljajo naslednjih pet prevladujočih stilno-scenskih okolij mladih: 

telesnost in akcijo poudarjajoče scene, alternativno angažirane scene, religiozno-spiritualne 

scene, manierisično-postmodernistične scene, institucionalno-integrirane scene (Ule in 

Miheljak, 1995, str. 45).    

 

Tudi Firth (1986, str. 251) pravi, da so mladinske kulture po opredelitvi začasne, zato ker se 

namreč njihovi člani »izdivjajo« in nato neizogibno odrastejo in postanejo »normalni«. 

    

»Mladi izoblikujejo svoj vrednostni sistem in imajo različne življenjske stile. Na tem področju 

je bilo napravljenih že več raziskav in na podlagi le-teh se lahko govori o štirih  tipih mladine, 

ki se razlikujejo po vrednostnih orientacijah in stilnih praksah. Skupine so poimenovane po 

značilnostih, ki jih zaznamujejo« (Lesar, 1998, str. 15). 

 Te značilnosti mladih/mladosti pa so:  

 

 1. Prilagojeni oziroma odraslocentrični mladi. 

Za to skupino je značilno, da se ukvarjajo z računalnikom, fotografijo, pišejo dnevnik, redno 

hodijo k verskim obredom, s starši hodijo na izlete. Želijo postati znani v športu, glasbi. 

Gledajo informativne oddaje na televiziji. Zanje je pomembno živeti v skladu z vero in 

(pomembno jim je) kazati nacionalno pripadnost. Zanje so značilne dejavnosti, ki jih 

ponavadi odobravajo ali vzpodbujajo starši. Tudi vrednostne orientacije, ki jih poudarjajo so 

tradicionalne, podobne odraslim. Za to skupino pravzaprav ni značilna niti ena dejavnost ali 

vrednostna orientacija, ki bi bila produkt subkulturnih stilov, scen ali orientacij. Za mlade te 

skupine tudi ni značilna nobena lastnost, po kateri bi se ločili od odraslih. To je torej dobro 

prilagojena skupina neproblematičnih, tradicionalističnih in v odraslost usmerjenih mladih.  
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2. Alternativno usmerjeni mladi.  

Drugo skupino mladih označuje predvsem tipično mladostniška praksa, na primer pogovori s 

prijatelji o osebnih problemih, iskanje smisla življenja. So mladocentrično orientirani, želijo 

biti še nekaj časa ali čim dalj časa mladi. Pomembna jim je svoboda mišljenja in delovanja, 

pomembno jim je biti sam svoj gospodar in ukvarjati se s tistim, kar sami želijo. So avtentično 

in spontano orientirani ter se zavzemajo za enakopravnost med spoloma.  

Za to skupino so torej značilne tipično mladostniške prakse. Obenem pa je zanje značilno, da 

so vzeli mladost zares in da si želijo predvsem avtonomijo in svobodo. Njihove vrednostne 

orientacije tudi kažejo, da simpatizirajo s tistim, kar so v zadnjih letih sproducirala 

alternativna gibanja, zato smo jih tudi imenovali alternativno usmerjeni. 

 

3. Hedonistično usmerjeni mladi.  

Za to skupino mladih je značilna predvsem participacija pri tistih oblikah praks in dejavnosti, 

ki so usmerjeni v zabavo, užitek, sprostitev in neintelektualne dejavnosti.  

Mladi v tej skupini predvsem lenarijo, se zabavajo, obiskujejo rock in pop koncerte, osvajajo 

fante in dekleta, berejo horoskope in intimne rubrike v časopisih, popravljajo motorje, se 

ukvarjajo športom. Pomemben jim je dober materialni položaj, želijo biti na vodilnih 

položajih ali si pridobiti ugleden položaj v družbi. 

To so tisti mladi, ki na nek način s svojim obnašanjem navzven dajejo ton mladosti in jih 

odrasli stigmatizirajo z oznakami »neresni«, »mladi bi se samo zabavali«. To so mladi 

hedonisti, ki si tako neproblematično predstavljajo tudi prehod v odraslost. Tudi v odraslosti 

jim je važen predvsem dober materialni in ugleden družbeni položaj. 

 

4. Libertarno usmerjeno mladi. 

V tej skupini so mladi, ki predvsem zavračajo tradicionalne in avtoritarne trditve, kot so: 

»večina del v gospodinjstvu po naravi bolj ustreza ženskam«, »to, kar mladina potrebuje, je 

stroga disciplina, brezobzirna volja ...«, »homoseksualci niso nič boljši od kriminalcev«, 

zavračajo smrtno kazen, ne motijo jih klošarji in potepuhi na javnih mestih, strinjajo se, da 

nasilje nad tujci in begunci izvajajo primitivni ljudje, ne soglašajo s trditvijo »naj bi v 

Sloveniji živeli samo Slovenci«. Značilno je tudi, da mladi v tej skupini izhajajo predvsem iz 

mestnih okolij, da so njihovi straši izobraženi, da berejo knjige. 

Za to skupino je značilna cela vrsta vrednostnih orientacij ali zavračanje vrednostih orientacij, 

ki kažejo na razvito in izdelano libertarno držo ali pozicijo. Libertarna skupina je na nek način 

podobna alternativni skupini, saj obe skupini mladih kažeta pozitiven odnos do vrednot 
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sodobne civilne družbe, vendar libertarna skupina bolj poudarja splošne vrednote demokracije, 

človekovih pravic, odprtosti do drugačnosti, alternativna skupina pa vrednote mladinske 

kulture in alternativnih gibanj (Ule in Miheljak, 1995, str. 78-88).    

 

Kot že rečeno, je generacija devetdesetih predvsem zaskrbljena generacija.     

Obremenjena je z osnovnimi eksistenčnimi problemi: nezaposlenostjo, pomanjkanjem denarja, 

pritiski v šoli. Specifično mladinski problemi (generacijskih konflikt in podobni konflikti 

specifičnega mladinskega statusa) daleč zaostajajo za »ekonomskimi« (prav tam, str. 119-

120). 

Kaj se torej dogaja z generacijo mladih v devetdesetih letih? V čem se razlikuje od generacije 

prejšnjih desetletij? 

Za petdeseta in šestdeseta leta je značilno, da so mladi povsod po svetu začeli oblikovati 

življenjske in kulturne stile in sploh razvijati osnovne oblike zavesti o sebi kot družbeno 

specifični in pomembni generacijski skupini. Tedaj so se zaostrili konflikti in najpomembnejši 

problem mladih je bilo omejevanje njihove osebne avtonomije s strani družine in odrasle 

družbe.  

V sedemdesetih in osemdesetih letih je začela mladina v Sloveniji emancipirano in kritično 

odkrivati družbene probleme. Mladina je izpostavila ekološke, mirovne probleme, zahteve po 

bazični demokraciji. Tako so postale za mlade osebna avtonomija, samostojen nastop na trgu 

dobrin, samostojno kulturno in politično izražanje že tako rekoč samoumevne stvari (prav tam, 

str. 120).   

 

Mladina je bila ideološki koncept: ameriški sociologi so opazili, da so otroci srednjega 

razreda namenoma prevzemali vrednote nižjega razreda – »žilavost, razburljivost, tveganje, 

uživanje, 'pretkanost', avtonomnost in vztrajnost, – s čimer so se zavestno odločali 

nasprotovati vrednotam svojih staršev (za razliko od njihovih vrstnikov delavskega razreda, ki 

so, kot se zdi, enostavno uživali na poti v življenje konformistov), piše Firth (1986, str. 188).  

 

Po mnenju sociologov je glasba način organiziranja vrstniških skupin. Šele v njih se najstniki 

naučijo pravil družbene zabave (»postanejo kompetentni v medsebojnih odnosih«) ter 

razvijejo spolno identiteto in dobijo socialni status. V teh skupinah se naučijo, kako ravnati s 

svojimi zasebnimi čustvi v javnosti. Sociološko vzeto imajo te težave vsi mlajši mladoletniki, 

vsi grejo skozi vrstniške skupine, vsi uporabljajo glasbo kot znak in ozadje, kot sredstvo, s 

katerim opredeljujejo in izražajo čustva. S tega gledišča je mladinska kultura brezrazredna. 
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Kakršne koli še so materialne razlike med mladimi, še vedno imajo sami več skupnih 

problemov, kot problemov, ki so skupni mladim in odraslim določenega razreda ali spola. Od 

tod izhaja tudi odmevnost rock glasbe, ki je zvok in interes vseh mladih ljudi, kot kažejo tudi 

podatki o prodaji, piše Firth (1986, str. 

214).  

 

4 Volja do smisla 
V nadaljevanju diplomske naloge želim predstaviti logoterapijo in njenega avtorja Viktorja 

Emila Frankla, ker govori o volji do smisla, kar obravnavam v empiričnem delu. Menim, da 

se v besedilih pesmi, o katerih bom govorila kasneje, zrcalijo vsebine, ki so pomemben vidik 

poslušanja glasbe in ki se kažejo tudi v smiselnosti oziroma pomenu besedila, teksta pesmi. 

 

»Naj razložim, zakaj sem za svojo teorijo uporabil izraz logoterapija. Logos je grška beseda, 

ki pomeni »smisel«. Logoterapija ali, kot ji pravijo nekateri avtorji, »tretja dunajska 

psihoterapevtska šola« se ukvarja predvsem s smislom človeškega bivanja kakor tudi s 

človekovim iskanjem tega smisla. Po logoterapiji je to človekovo prizadevanje, da bi v 

svojem življenju našel smisel, njegova glavna gonilna sila. Zato govorim o volji do smisla v 

nasprotju z načelom užitka (ali kot bi to tudi lahko izrazili, z voljo do užitka), ki je v središču 

Freudove psihoanalize, kakor tudi v nasprotju z voljo do moči, ki jo poudarja Adlerjeva 

psihologija« (Frankl, 1993, str. 78).  

 

»Človekovo iskanje smisla je prvobitna sila v njegovem življenju, ne pa »sekundarna 

racionalizacija« nagonskih teženj. Ta smisel je edinstven in specifičen v tem, da ga mora in 

more izpolniti le on sam: edino takrat doseže pomen, ki bo zadovoljil svojo lastno voljo do 

smisla. Nekateri avtorji oporekajo, češ da so smisli in vrednote »samo obrambni mehanizmi, 

odzivne tvorbe in sublimacije«. Ampak kar se mene tiče, ne bi bil voljan živeti samo zaradi 

svojih »obrambnih mehanizmov«, ravno tako ne bi bil pripravljen umreti samo zaradi svojih 

»odvečnih tvorb«. Pač pa je človek zmožen živeti in celo umreti zaradi svojih idealov in 

vrednot«. 

Z drugimi besedami povedano, volja do smisla je pri večini ljudi dejstvo, ne pa vera (prav tam, 

str. 78). 
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Frankl (1994, str. 7) govori o temeljnih domnevah in načelih, na katerih je postavljena 

logoterapija. Te oblikujejo verigo iz medsebojno povezanih členov, zakaj temelj logoterapije 

so naslednje tri: svobodna volja, volja do smisla in smisel življenja. 

 

Danes je izziv psihiatriji tisto, čemur pravi Frankl bivanjska praznota. »Vedno več pacientov 

toži o občutku praznote in nesmiselnosti, o katerem se zdi, da je posledica dveh dejstev. V 

nasprotju z živalmi človeku nagoni ne narekujejo, kaj mora delati. Pogosto še tega ne ve, kaj 

si v bistvu želi delati. Namesto tega si bodisi želi delati, kar delajo drugi (konformizem), ali 

pa dela, kar od njega želijo drugi ljudje (totalitarizem)« (prav tam, str. 8).  

 

Ta bivanjska praznota se v glavnem kaže v dolgčasu. Pomislimo na primer na »nedeljsko 

nevrozo«, tisto vrsto depresije, ki se loteva ljudi, ko se zavejo, da iz njihovega življenja izgine 

zadovoljstvo, ko se konča naglica razgibanega tedna in se pokaže praznina v njih samih. 

Vzrok za nemalo samomorov lahko najdemo v tej bivanjski praznoti. Tako razširjeni pojavi 

kot alkoholizem in mladinsko prestopništvo ne bi bili razumljivi, če ne bi na njihovem dnu 

prepoznali bivanjske praznote. Isto velja za krize upokojencev in starajočih se ljudi (Frankl, 

1993, str. 84).  

 

»Pojem človeka v logoterapiji temelji na treh stebrih, svobodi volje, volji do smisla in smislu 

življenja. Prvi med njimi, svoboda volje, je v nasprotju z načelom, ki je značilen za 

najsodobnejši pristop k človeku, to je determinizmom. Vendar je v resnici samo v nasprotju s 

tistim, čemur pravim pandeterminizem, ko govorimo o svobodi volje, to nikakor ne pomeni 

nikakršnega apriornega indeterminizma. Konec koncev svoboda volje pomeni svobodo 

človeške volje, človeška volja pa je volja končnega bitja. Človekova svoboda ni prostost od 

okoliščin, ampak svoboda, da se postavi na stališče od vsakršnih okoliščin, ki ga lahko 

doletijo« (Frankl, 1994, str. 21-22). 

 

Frankl pravi dalje (prav tam, str. 22): »Med nekim pogovorom me je Huston C. Smith s 

Harvarda vprašal, ali jaz kot profesor nevrologije in psihiatrije ne bi priznal, da je človek 

podvržen okoliščinam in determinantam. Odgovoril sem, da se kot nevrolog in psihiater 

seveda povsem zavedam, do kakšne mere človek sploh ni prost od okoliščin, naj bodo 

biološke, psihološke ali sociološke. Ampak dodal sem, da nisem samo profesor na dveh 

področjih (v nevrologiji in psihiatriji), temveč sem tudi preživel štiri taborišča (to je 

koncentracijska taborišča), in da kot tak lahko pričam, kako nepričakovano dolgo in močno se 
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more človek upirati in se spopadati tudi z najhujšimi okoliščinami in kako tak zmeraj ostane. 

Samo človek je zmožen, da se odtrga celo od najhujših okoliščin. Vendar se ta edinstvena 

človekova zmožnost, da se odtrga od vsakršnih okoliščin, s katerimi se lahko sooča, ne kaže 

samo v junaštvu, kakor je to bilo v koncentracijskih taboriščih, ampak tudi v humorju. Tudi 

humor je edinstvena človeška zmožnost. In tega se nam ni treba sramovati. O humorju celo 

pravijo, da je božanska lastnost«.     

 

Poglejmo zdaj, kaj lahko naredimo, če nas pacient vpraša, kaj je smisel njegovega življenja.  

Dvomim, da terapevt na to vprašanje lahko odgovori na splošno. Smisel življenja se namreč 

razlikuje od človeka do človeka, iz dneva v dan in iz ure v uro. Zato torej ni v ospredju smisel 

življenja na splošno, ampak poseben smisel življenja neke osebe v danem trenutku. Če bi 

vprašanje zastavili na splošno, bi se dalo primerjati z vprašanjem šahovskemu prvaku: 

»Povejte mi mojster, katera poteza je najboljša na svetu!« Kratko malo ni najboljše ali celo 

samo dobre poteze izven določenega položaja v igri in določene osebnosti igralčevega 

nasprotnika. Isto velja za človekovo bivanje. Ne smemo iskati abstraktnega smisla življenja. 

Vsakdo ima svoj posebni klic ali poslanstvo v življenju, da opravi konkretno nalogo, ki 

zahteva uresničitev. V tem ga ni mogoče nadomestiti in tudi njegovo življenje se ne more 

ponoviti. Tako je vsakogaršnja naloga edinstvena ravno tako kot njegova posebna priložnost, 

da jo udejanji. 

Ker človeku vsak položaj v življenju pomeni izziv in mu zastavlja nalogo, ki jo mora opraviti, 

je vprašanje o smislu življenja dejansko mogoče zasukati. Konec koncev človek ne bi smel 

vpraševati, kaj je smisel njegovega življenja, ampak mora spoznati, da je on vprašan. Skratka, 

življenje vprašuje vsakega človeka, ta pa lahko odgovori življenju samo tako, da odgovarja na 

lastno življenje; življenju lahko odgovori samo s tem, da je odgovoren. Tako logoterapija vidi 

v odgovornosti prav bistvo človeškega bivanja (Frankl, 1993, str. 85).  

 

Frankl trdi (1994, str. 23): Človek doseže duhovno razsežnost, kadarkoli premišljuje o sebi – 

ali se po potrebi zavrača; kadarkoli naredi samega sebe za predmet – ali ima pripombe sam od 

sebe; kadarkoli kaže, da se zaveda sam sebe – ali kadarkoli raziskuje svojo vestnost. Vestnost 

dejansko predpostavlja edinstveno človeško zmožnost, da se dvignemo sami nadse, da 

presojamo in vrednotimo lastna dejanja v moralni in etični luči. 

Za zgled naj vzamem pojava, ki sta mogoče najbolj človeška, ljubezen in vest. To sta 

najmočnejša izraza neke druge edinstveno človeške zmožnosti, zmožnosti preseganja samega 

sebe. Človek se preseže bodisi na poti do drugega človeškega bitja ali do smisla.  Rekel bi, da 
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je ljubezen tista zmožnost, ki mu omogoča, da dojame drugo človeško bitje prav v njegovi 

edinstvenosti. Vest je tista zmožnost, ki mu daje moč, da dojame smisel kakšnega položaja 

prav v njegovi edinstvenosti, in v končni razčlembi je smisel nekaj edinstvenega. Isto velja za 

vse osebe od prve do zadnje. Navsezadnje je vsaka oseba nenadomestljiva, pa če ne za 

nikogar drugega, je taka za tistega, ki jo ljubi (prav tam, str. 23-24).  

 

Danes se nihilizem nič več ne razkrinkava z govorjenjem o »ničnosti«. Danes je nihilizem 

zakrinkan z govorjenjem o tem, da ni človek »nič drugega kakor«. Redukcionizem je postal 

krinka nihilizma (prav tam, str. 26). 

Če človeka pojmujemo v okviru telesnih, duševnih in duhovnih stopenj ali plasti, pomeni, da 

ga obravnavamo, kakor da bi bilo njegove telesne, duševne in spoznavalne načine bivanja 

mogoče ločiti drugega od drugega (Frankl, 1994, str. 27). 

 

Normalno ni uživanje nikoli cilj človeškega prizadevanja, ampak je in mora ostati učinek, 

natančneje povedano stranski učinek dosege cilja. Ko dosežeš cilj, je to razlog, da si srečen. 

Drugače povedano, če je razlog za srečo, do sreče tudi pride, nekako samogibno in samohotno. 

Zato človeku ni potrebno loviti sreče, zanjo mu ni treba skrbeti, ko enkrat obstaja razlog zanjo 

(prav tam, str. 36). 

 

Frankl pravi (prav tam, str. 37): Toda s kakšno pravico pravimo, da sta volja do moči in volja 

do uživanja samo izpeljanki volje do smisla? Kratko malo zato, ker uživanje ni cilj 

človekovega prizadevanja, ampak dejansko pride do njega z izpolnitvijo smisla. Moč pa ni cilj 

sam zase, ampak je dejansko sredstvo za dosego cilja; če naj človek izživi svojo voljo do 

smisla, bo na splošno nujno potrebni prvi pogoj določena količina moči – denimo finančna 

moč. Samo če je človekova prvotna skrb za izpolnitev smisla prikrajšana (frustrirana), je 

bodisi zadovoljen z močjo ali osredotočen na uživanje. 

 

Ko torej človek pogreša razlog za srečo, si jo priskrbi z vzrokom, katerega učinek je uživanje. 

Kaj je razlika med vzrokom in razlogom? Razlog je vedno kaj psihološkega ali noološkega 

(duševnega ali duhovnega). Vzrok pa je vedno nekaj biološkega ali fiziološkega. Če režete 

čebulo, nimate razloga za jok; pač pa imajo vaše solze svoj vzrok (prav tam, str. 38). 

 

In dalje avtor pravi (prav tam, str. 40-41): Iz tega lahko vidimo, kako pomembno je v 

psihologiji, da gledamo pojave v kontekstu, natančneje povedano, da pojave kot uživanje, 
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srečo in vrhunske izkušnje gledamo v kontekstu z njihovimi ustreznimi objekti, to se pravi, z 

razlogom, ki ga ima oseba, da je srečna, in z razlogom, ki ga ima, da izkusi vrhunce in užitke. 

Če odstranimo objekte, na katere se nanašajo take izkušnje, mora to nazadnje pripeljati do 

osiromašenja psihologije. Zato človeškega ravnanja ne moremo povsem razumeti, če se 

držimo domneve, da je človeku do uživanja in sreče ne glede na razlog za to, da ju izkuša. 

Taka motivacijska teorija izenačuje razloge, ki so si različni, v korist učinka, da je vedno isti. 

V resnici človeku ni do uživanja in sreče kot takih, ampak bolj do tega, kar povzroča te 

učinke, naj bo to izpolnitev osebnega smisla ali srečanja s človeški bitjem.  

 

Eden od neposrednih podatkov o življenjski izkušnji je ta, da človeka goni ženejo, smisel pa 

ga vleče; to pomeni, da je vedno odvisno od človeka samega, kako se odloči, ali si želi 

izpolniti smisel ali ne. Tako izpolnitev smisla znotraj obsega tudi odločanje.  

Danes je ljudem prizanešeno z napetostjo. Predvsem je do tega pomanjkanja napetosti prišlo 

zaradi tiste izgube smisla, ki jo opisujem kot bivanjsko praznoto ali prikrajšanost volje do 

smisla (prav tam, str. 42-43). 

 

Na drugi strani pa Frankl pravi, da ljudje danes živijo v bivanjski praznoti in da se ta 

bivanjska praznota kaže predvsem v dolgčasu. »Dolgčas – vam to zveni znano? Koliko ljudi 

poznate, ki se pritožujejo, da jim je dolgčas – čeprav imamo vse pred nosom, s Freudovo 

spolnostjo in Adlerjevo močjo vred? Vprašajte se, zakaj. Mogoče Frankl pozna odgovor. 

Seveda ne pozna odgovora. Konec koncev ni vloga logoterapije, da bi dajala odgovore. Zdaj 

ima bolj funkcijo katalizatorja« (prav tam, str. 44).  

 

»Vendar bivanje ni samo intencionalno, ampak je tudi transcendentno. Preseganje samega 

sebe je bistvo bivanja. Biti človek pomeni biti usmerjen k nečemu drugemu kakor k samemu 

sebi« (prav tam, str. 50). 

 

Citiram po Franklu (prav tam, str. 51): »Toda biti človek pomeni imeti pred sabo smisel, ki 

ga je treba izpolniti, in vrednote, ki jih je treba uresničiti. Pomeni živeti na polarnem polju 

napetosti med resničnostjo in ideali, ki se morejo uresničiti. Človek živi po idealih in 

vrednotah. Človekovo bivanje ni pristno, če človek ne presega samega sebe.« 

 

Seveda bi rajši govoril o edinstvenosti smislov, ne pa o njihovi relativnosti. Vendar 

edinstvenost ni le kakovost kakšnega položaja, ampak celo življenja kot celote, saj je 
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življenje niz edinstvenih položajev. Tako je človek edinstven bodisi po biti ali po bivanju? V 

končni razčlembi ni mogoče nikogar nadomestiti – zato ker je bit vsakega človeka 

edinstvena. Življenje vsakega človeka pa je edinstveno v tem, da ga ne more nihče ponoviti 

– zaradi edinstvenosti njegovega bivanja. Prej ali slej bo njegovo življenje za vselej končano, 

in to hkrati z vsemi edinstvenimi priložnostmi za izpolnitev smislov.  

Ker ima človek vrednote, mu je olajšano iskanja smisla, saj se mu vsaj v značilnih položajih 

ni treba odločati. Žal pa mora za to olajšavo tudi plačati, saj je v nasprotju z edinstvenimi 

smisli, ki se nanašajo na edinstvene položaje, kaj mogoče, da si dve vrednoti prideta 

navzkriž. Taka trčenja vrednot pa se zrcalijo v človeški psihi v obliki spopadov vrednot in 

imajo kot taka pomembno vlogo v nastajanju noogenih nervoz (1994, prav tam, str. 53 -54).  

 

Vendar se moramo vprašati, pravi dalje Frankl, ali dve vrednoti res lahko trčita druga ob 

drugo, drugače povedano, ali je nujna podobnost z dvodimenzionalnima krogoma pravilna. 

Ne bi bilo pravilneje, če bi vrednote primerjali s tridimenzionalnimi kroglami. 

Tridimenzionalni krogli, projicirani iz tridimenzionalnega prostora navzdol na 

dvodimenzionalno ravnino, kaj lahko dasta dvodimenzionalna kroga, ki se prekrivata, čeprav 

se obe krogli druga druge niti ne dotikata. Vtis, da sta si dve vrednoti navzkriž, je posledica 

dejstva, da ne upoštevamo celotne razsežnosti. Kaj pa je ta razsežnost? To je hierarhični red 

vrednot. Po Maxu Schelerju (povzeto po Franklu, prav tam) vrednotenje pomeni tudi to, da 

imamo eno vrednoto rajši od druge. To je končni izid njegove globoke fenomenološke 

analize postopkov vrednotenja. Stopnjo vrednote izkusimo skupaj z vrednoto samo. Drugače 

povedano, izkušnja ene vrednote vsebuje izkušnjo, ki jo uvršča višje od druge. Za trčenje 

vrednot ni prostora. 

Vendar pa izkušnja s hierarhičnim redom vrednot človeka ne odveže tega, da se mora 

odločati. Človeka potiskajo goni. Vrednote pa ga vlečejo. Vedno je svoboden, da sprejme ali 

zavrže vrednoto, ki mu jo ponudi kakšen položaj. To velja tudi za hierarhičen red vrednot, ki 

mu ga prinašajo normalna in etična izročila in merila. Še vedno pa morajo prestati preizkus, 

preizkus človekove vesti – razen če noče poslušati lastne vesti in zaduši lastni glas (prav tam, 

str. 55-56).  

 

»Tako je, po vsem videzu sodeč, smisel le nekaj, kar projiciramo v stvari okrog sebe, stvari, 

ki so same po sebi neopredeljene. In v luči te neopredeljenosti se kaj lahko zdi, da je 

resničnost samo zaslon, na katerega projiciramo tisto, kar si želimo, da bi se uresničilo, 
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nekakšen Rorschachov pivnik. Če bi bilo tako, ne bi bil smisel nič drugega kot sredstvo za 

izražanje samega sebe in tako nekaj globoko subjektivnega.  

Vendar je edina subjektivna reč samo perspektiva, skozi katero se približujemo resničnosti, 

ta subjektivnost pa nas niti najmanj ne oddaljuje od objektivnosti resničnosti same. Pojasnilo 

tega pojava sem improviziral za študente v svojem seminarju na Harvardu. »Samo poglejte 

skozi okna te predavalnice harvardsko kapelo. Vsakdo izmed vas vidi to kapelo drugače, iz 

druge perspektive, odvisno od tega, kje sedite. Če bi kdorkoli trdil, da vidi kapelo natanko 

tako kot njegov sosed, bi mu jaz moral reči, da mora eden od njiju imeti halucinacije. Ampak 

ali razlika v pogledih vsaj malo spreminja stvarnost in resničnost kapele? Seveda ne« (prav 

tam, str. 57). 

 

Frankl trdi (prav tam, str. 59): Seveda človek lahko svobodno odgovarja na vprašanja, ki mu 

jih zastavlja življenje. Ampak te svobode ne smemo mešati s samovoljo. Treba si jo je 

razlagati odgovorno. Človek je odgovoren za to, da pravilno odgovori na vprašanje, da najde 

resničen smisel kakšnega položaja. Smisel pa je nekaj, kar bolj najdevamo kakor dajemo, 

bolj odkrivamo kakor izumljamo. 

Rekel sem, da smisla ni mogoče dajati samovoljno, ampak ga je treba odgovorno najti. 

Ravno tako bi lahko rekel, da ga je treba iskati z vestjo. Vest bi lahko označili kot človekovo 

intuitivno zmožnost, da najde smisel kakšnega položaja. Ker je ta smisel nekaj edinstvenega, 

ne sodi pod splošne zakonitosti, intuitivna zmožnost, kot je vest, pa je edino sredstvo, da 

doumemo smiselne gestalte.  

In dalje (prav tam, str. 60) Frankl pravi: Poleg tega, da je vest intuitivna, je tudi ustvarjalna. 

Zdaj pa zdaj posamezniku njegova vest ukaže, da mora storiti kaj takega, kar je v nasprotju s 

tistim, kar pridiga družba, ki ji ta posameznik pripada, na primer njegovo pleme.                     

Danes živimo v času, ko se izročila krušijo in izginjajo. Tako ne nastajajo nove vrednote z 

najdevanjem edinstvenih smislov, ampak se dogaja ravno nasprotno. Splošne vrednote 

izginjajo. Zato je vedno več ljudi ujetih v občutek brezciljnosti in praznosti ali, kot temu 

pravim ponavadi, bivanjsko praznoto. Vendar bi tudi tedaj, če bi izginile vse splošne 

vrednote, življenje ostalo smiselno, ker edinstveni smisli ostajajo nedotaknjeni, tudi če se 

izgubijo izročila. Če naj človek najde smisel celo v času brez vrednot, gotovo mora biti 

opremljen z vso zmogljivostjo. Zato je pametno, če v takem času, kot je naš, to se pravi v 

času bivanjske praznote, glavna naloga vzgoje ni ta, da posreduje izročila in znanje, ampak 

da prečiščuje tisto zmožnost, ki omogoča človeku, da najdeva edinstvene smisle. Danes si 

vzgoja ne more privoščiti, da bi se držala smernic izročila, ampak mora spodbujati zmožnost 
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za neodvisno in pristno odločanje. V času, ko se zdi, da deset zapovedi izgublja brezpogojno 

veljavo, se mora človek bolj kakorkoli naučiti, da posluša deset tisoč zapovedi, ki nastajajo v 

deset tisoč edinstvenih položajih, iz katerih sestoji njegovo življenje. Kar pa zahteva te 

zapovedi, se mora človek obračati k svoji vesti in se zanašati nanjo. Edinole živa in živahna 

vest omogoča človeku, da se upira učinkom bivanjske praznote, posebno konformizmu in 

totalitarizmu.  

Živimo v času izobilja v številnih pogledih. Množična občila nas bombardirajo s pobudami, 

mi pa se jih moramo braniti s tem, da jih nekako prečiščujemo. Ponuja se nam veliko 

možnosti in med njimi moramo izbirati. Skratka, moramo se odločati, kaj je bistveno in kaj 

ni.  

 

Redlich in Friedman (povzeto po Franklu, 1994, str. 63): »odklanjata logoterapijo kot poskus, 

da bi dali smisel pacientovemu življenju. Dejansko drži nasprotno. Vsaj jaz se nikoli ne 

naveličam poudarjati, da je smisel treba najti, da ga pa ni mogoče dati, in da ga najmanj 

lahko da zdravnik. Pacient ga more najti sam od sebe. Logoterapija ne daje in ne razdeljuje 

receptov. Čeprav to vedno znova pojasnjujem, logoterapijo od časa do časa obtožujejo, da 

daje smisel in namero. Freudovske psihoanalize, ki se ukvarja z pacientovim spolnim 

življenjem, nihče ne obtožuje, da mu skrbi za dekleta. In adlerjanske psihologije, ki se 

ukvarja s pacientovim družbenim življenjem, nihče ne obtožuje, da mu skrbi za službe. 

Zakaj torej logoterapijo, ki se ukvarja s pacientovimi bivanjskimi prizadevanji in 

prikrajšanostmi, obtožujejo, da daje smisel?« 

 

Logoterapevti smo zares prepričani in po potrebi prepričamo svoje paciente, da je zares 

smisel, ki ga je treba izpolniti. Vendar se ne delamo, da vemo, kaj je smisel. Bralec lahko 

opazi, da prihajamo k tretjemu načelu logoterapije – poleg svobodne volje in volje do smisla: 

do smisla življenja. Drugače povedno, trdimo, da obstaja smisel življenja – to se pravi smisel, 

ki ga človek išče že ves čas – kakor tudi to, da se človek lahko svobodno loti izpolnjevanja 

tega smisla (prav tam, str. 64).  

 

Logoterapevt ni ne moralist ne razumnik. Njegovo delo temelji na empiričnih, to je 

fenomenoloških razčlembah, fenomenološka razčlemba preprostega človeka s poulično 

izkušnjo procesa vrednotenja kaže, da v življenju lahko najdeš smisel, če ustvariš delo ali 

opravljaš dejanje ali izkušaš dobroto, resnico in lepoto, izkušaš naravo in kulturo; ali ne 

nazadnje, če srečaš kakšno drugo edinstveno bitje prav v edinstvenosti tega človeškega bitja 
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– drugače povedno, če ga ljubiš. Toda najplemenitejše vrednotenje smisla je pridržano za 

tiste ljudi, ki se, prikrajšani za priložnost, da bi našli smisel v dejanju, v delu ali v ljubezni, 

že s svojim odnosom do tega težavnega položaja vzdignejo nadenj in prerastejo sami sebe. 

Pomembno je stališče, na katero se postavijo – stališče, ki omogoča, da se njihov težavni 

položaj spremeni v dosežek, zmagoslavje in junaštvo.  

Če kdo v tej zvezi rajši govori o vrednotah, lahko loči tri glavne skupine vrednot. »Razvrstil 

sem jih kot ustvarjalne, doživljajske in vrednote stališča«, pravi Frankl. »V tem zaporedju se 

zrcalijo trije glavni načini, kako človek najde smisel v življenju. Prvi je v tem, kaj daje svetu 

s svojimi stvaritvami; drugi je v tem, kaj jemlje od življenja s srečanji in izkušnjami, tretji pa 

je v stališču, ki ga zavzame do težavnega položaja v primeru, da se mora soočiti z usodo, ki 

je ne more spremeniti. Zato življenje nikoli ne izgubi smisla, zakaj celo osebo, ki je 

prikrajšana tako za ustvarjalne kakor za izkustvene vrednote, izziva smisel, ki ga je treba 

izpolniti, to se pravi, smisel, ki tiči v pravem, v pokončnem načinu trpljenja« (prav tam, str. 

64).                  

 

Dalje je predstavljena trojka. »Prva sestoji«, kot smo že zapisali, »iz svobodne volje, volje 

do smisla in smisla življenja. Smisel življenja obsega drugo trojko – ustvarjalne, doživljajske 

in vrednote stališča. Vrednote stališča pa se delijo na tretjo trojko – smiselna stališča do 

bolečine, krivde in smrti.  

Če govorimo o tragični trojki, naj to ne zapelje bralca k napačni domnevi, da je logoterapija 

tako črnogleda, kakor pravijo, da je eksistencializem. Logoterapija je prej optimističen 

pogled na svet, saj uči, da ni tragičnih in negativnih aspektov, katerih s stališčem, ki ga do 

njih zavzame posameznik, ne bi bilo mogoče spremeniti v pozitivne dosežke. Vendar obstaja 

razlika med stališčema, ki ju kdo izbere do bolečine oziroma do krivde. Ko gre za bolečino, 

človek resnično zavzame stališče do svoje usode. Sicer trpljenje ne bi prineslo smisla. Ko pa 

gre za krivdo, je stališče, na katero se postavi posameznik, stališče do samega sebe. Še 

pomembneje je to, da usode ni mogoče spremeniti, saj sicer ne bi bil človek. Biti človek je 

posebna pravica, sestavina človekovega bivanja pa je njegova zmožnost, da se oblikuje in 

preoblikuje. Drugače povedno, človek ima posebno pravico, da postane kriv, in je odgovoren 

za to, da premaga krivdo,« govori Frankl (str. 67).  

 

Po obravnavi smisla se zdaj posvetimo ljudem, ki trpijo za občutkom nesmiselnosti in 

praznosti. Vedno več pacientov se pritožuje nad tistim, čemur pravijo notranja praznina, zato 
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sem to stanje imenoval bivanjska praznina. V nasprotju z vrhunsko izkušnjo, ki jo tako 

dobro opisuje Maslow, bi si lahko predstavljali bivanjsko praznoto kot izkušnjo brezna.  

Zdi se mi, da je etiologija bivanjske praznote posledica naslednjih dejstev. Prvič, v nasprotju 

z živaljo človeku noben gon in nagon ne pove, kaj mora delati. Drugič, v nasprotju s 

prejšnjimi časi mu nobene konvencije, tradicije in vrednote ne povejo, kaj bi moral delati; 

pogosto še tega ne ve, kaj v bistvu želi delati. Namesto tega si želi delati, kar delajo drugi 

ljudje, ali dela tisto, kar od njega želijo drugi ljudje. To se pravi, da postane plen 

konformizma ali totalitarizma – prvi je značilen za Zahod, drugi pa za Vzhod, pravi Frankl 

(prav tam, str. 77).  

In navaja dalje (prav tam, str. 78): »Glavni pojavni obliki bivanjske prikrajšanosti«, kot sem 

že napisala, »– dolgčas in ravnodušnost – sta postali izziv tako vzgoji kakor psihiatriji. V  

obdobju bivanjske praznote se vzgoja ne sme omejevati na prenašanje tradicij in znanja in 

biti zadovoljna s tem, ampak mora prečiščevati človekovo zmožnost, da najdeva tiste 

edinstvene smisle, ki niso prizadeti zaradi krušenja vsesplošnih vrednot. Ta človeška 

zmožnost, da najdemo smisel, skrit v edinstvenih položajih, je vest. Tako mora vzgoja 

priskrbeti človeku sredstva za najdevanje smislov. Namesto tega pa vzgoja pogosto še 

prispeva k bivanjski praznoti. Občutek praznosti in nesmiselnosti pri študentih je še 

okrepljen s tem, kako so jim predstavljene znanstvene ugotovitve: na redukcionistični način. 

Študentje so po mehanicistični teoriji o človeku in relativistični življenjski filozofiji 

izpostavljeni indoktrinaciji.  

 

Frankl (1994, str. 80): »V pogovoru pod naslovom Razsežnosti vrednot pri učenju, me je 

profesor na Harvardu Huston C. Smith vprašal, ali je mogoče učiti vrednote. Odgovoril sem, 

da vrednot ni mogoče učiti, vrednote je treba živeti. Tudi smisel ne more biti dan; učitelj 

svojim učencem ne more dati smisla, ampak zgled, osebni zgled lastne predanosti in 

vdanosti raziskovanju, resnici in znanosti. Potem je profesor Smith želel, naj razpravljam o 

ravnodušnosti in dolgčasu, jaz pa sem na njegovo vprašanje odvrnil s svojim: kako lahko 

pričakujemo, da bo povprečen ameriški študent razvil kaj drugega kot dolgčas in 

ravnodušnost? Kaj pa je ravnodušnost drugega kot nezmožnost, da bi se za kaj zanimal? In 

kaj je ravnodušnost drugega kot nezmožnost, da bi vzel pobudo v svoje roke? Ampak kako 

naj študent pride do lastne pobude, če ga učijo, da je človek samo bojišče, na katerem se 

spopadajo zahteve aspektov osebnosti, kot so ono, jaz in nadjaz? In kako naj bi se študent za 

kaj zanimal, kako naj bi mu bilo do idealov in vrednot, če pa mu kdo pridiga, da so to samo 

tvorbe odzivov in obrambni organizmi? Redukcionizem lahko samo podminira in spodje 
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naravno mladostno navdušenje. Navdušenje in idealizem ameriške mladine morata biti 

kratko malo neizčrpna; sicer ne morem razumeti, zakaj se jih toliko pridružuje mirovnim 

silam in vstopa v vrste tistih, ki učijo revne učence«.  

 

»Klinična uporaba logoterapije resnično izhaja iz njene antropološke plati. Logoterapevtski 

tehniki, imenovani namerna nepozornost in nasprotna namera, temeljita na dveh bistvenih 

lastnostnih človeškega bivanja, in sicer na človekovi zmožnosti za samopreseganje in 

samoodtrgovanje« (Frankl, prav tam, str. 90).  

 

»Logoterapija ima človeka za bitje, ki išče smisel in je odgovorno za njegovo izpolnitev. 

Logoterapija vidi svojo nalogo v tem, da naj bi dosegla človekovo zavest, da je odgovoren, 

njegovo odgovornost. To enako velja za samega logoterapevta, ker bi se tudi on moral 

zavedati svoje odgovornosti. Drugače povedano, zanj bi morala biti značilna duhovna 

neodvisnost« (prav tam, str. 139).  

Drugače povedano, preseganje samega sebe, kar ima logoterapija za bistvo človeškega 

bivanja, ni prav nič upoštevano v podobi človeka, ki je v osnovi sodobnih motivacijskih 

teorij. Vendar človek ni samo bitje, ki le odreagira na svoje nagone, ne bitje, ki se samo 

odziva na dražljaje, ampak je bitje, ki deluje v svet, je bitje v svetu, da si postrežem z 

(večkrat napačno kakor pravilno uporabljenim) heideggerjanskim izrazom, medtem ko je 

svet, v katerem je, svet, prenapolnjen z drugimi bitji in smisli, na poti, h katerim presega sam 

sebe.  

V logoterapiji pa ni revolucionaren samo pojem volje do smisla, ampak tudi pojem smisla v 

življenju (prav tam, str. 142-143).  

 

Frankl (1993, str. 86) pravi: S trditvijo, da je človek odgovorno bitje in mora upoštevati 

možni smisel svojega življenja, želim poudariti, da pravi smisel življenja najdemo bolj v 

svetu kakor pa v človeku ali njegovi lastni duševnosti, kakor da bi bil to zaprt sistem. Iz 

istega razloga resničnega cilja človekovega bivanja ne moremo najti v tistem, čemur se pravi 

samouresničitev. Človeško bivanje je v bistvu bolj preseganje samega sebe kakor pa 

uresničevanje samega sebe. Uresničitev samega sebe sploh ni mogoč cilj, in sicer iz 

preprostega vzroka: čim bolj bi si človek prizadeval zanj, tem bolj bi se oddaljeval od njega. 

Zakaj človek se uresničuje samo toliko, kolikor si prizadeva, da bi izpolnil smisel svojega 

življenja. Z drugimi besedami povedano, samouresničitve ni mogoče doseči, če jo naredimo 

za cilj sam po sebi, ampak je dosegljiva samo kot stranski učinek preseganja samega sebe.  
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Doslej smo pokazali, da se smisel življenja vedno spreminja, vendar nikoli ne neha obstajati. 

Po logoterapiji lahko odkrijemo ta smisel v življenju na tri različne načine: (1) če storimo 

dejanje, (2) če doživimo vrednoto, (3) če trpimo. Prvi način, po poti dosežka ali ustvarjanja, 

je čisto očiten. Drugega in tretjega pa je treba še obdelati.  

Drugi način, da najdemo smisel življenja, je ta, da doživimo nekaj, kar je delo narave ali 

kulture, pa tudi ta, da doživimo nekoga, torej z ljubeznijo (prav tam).  

 

Vsako obdobje ima svojo kolektivno nevrozo in vsako obdobje potrebuje lastno psihiatrijo, 

da ji je kos. Bivanjsko praznoto, ki je množična nevroza današnjega časa, lahko opišemo kot 

zasebno in osebno obliko nihilizma; nihilizem namreč lahko opredelimo kot trditev, da 

bivanje nima smisla (Frankl, 1993, str. 98). 
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Raziskovalni del 

5.1 Opredelitev problema in cilji raziskave 
V začetku teoretičnega dela sem se ustavila ob pojmu subkulture in ga v poglavju o obstoju in 

izčrpanosti mladinskih subkultur nadgradila z pojmom stilno-scenskih okolij, ki ga predlagata 

Ule in Miheljak kot pojem, o katerem je danes bolj upravičeno govoriti kot o specifičnih 

mladinskih (sub)kulturah (Ule in Miheljak, 1995, str. 45). Kljub temu sem si izbrala tri 

različne glasbene zvrsti kot samostojne enote in jih med seboj primerjala. Raziskovala sem 

besedila pesmi rock, narodno-zabavne in rap glasbe. Zanimalo me je, kaj sporočajo ta 

besedila in ali se posamezne vsebine pojavljajo v različnih zvrsteh. 

Zastavila sem si naslednje trditve, ki jih bom preverjala v nadaljevanju. Moja pričakovanja so 

sledeča: 

1. Ljubezenske teme se pojavljajo samo v rock in narodno-zabavnih besedilih. 

2. Opisovanje nasilja in jeze je prisotno v večini rock in rap pesmi. 

3. Motiv kritiziranja družbe je množično prisoten v rap besedilih. 

4. Hedonizem je prisoten tako v rock kot rap besedilih. 

5. Vrednote družine, življenja in volje – borbenosti so prisotne le pri narodno-zabavnih 

pesmih. 

6. Socialni vidik (revščina oziroma bogastvo) je poudarjen le v rap besedilih, saj se je ta 

zvrst pojavila v getih, revnih predelih New Yorka. 

7. V narodno-zabavnih pesmih je pogost opis ruralnega okolja. 

8. V narodno-zabavnih besedilih niso pogosto izražena »negativna«, neprijetna čustva; v 

rocku in rapu pa pisci besedil ne posvečajo velike pozornosti opisom čustev. 

5.2 Metodologija raziskovanja  
»V zadnjih dvajsetih letih lahko govorimo o preporodu kvalitativnih metod v družboslovju, 

hkrati pa tudi o njihovem uveljavljanju v raziskovalnih disciplinah, v katerih pred tem še niso 

imele svojega mesta. Naraščanje pomena in veljave kvalitativnih metod je nesporno« (Adam, 

F. in Švab, I. 2012, str. 7). 

V svojem raziskovanju sicer ne uporabljam t.i. metode analize besedil, ampak se temu načinu 

obdelave le približujem z opisi kategorij oziroma analizi le-teh. O t.i. kvalitativnem načinu 

analize besedil so Adam, Podmenik in Kavčič (2012, str. 18-19) zapisali, da je njena 

uveljavitev: »deloma kot način za dopolnitev intervjujev in deloma kot neodvisna 

raziskovalna metoda v okviru interpretativnega sociološkega pristopa«. Sama sem se odločila 

za neodvisno metodo, kljub temu pa se zavedam njene pomanjkljivosti, saj je s prepletom več 
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različnih metod in tehnik raziskava bolj veljavna in zanesljiva. Hkrati se zavedam še 

naslednjega: »Težava standardnega postopka kvalitativne analize je v tem, da dajejo iluzijo 

znanstvenosti. Velikokrat se za to iluzijo skriva dejstvo, da rezultati analize ne kažejo ničesar 

drugega od raziskovalčevih pričakovanj« (Kordeš, U., Gimpelj, A. in Bojc, K. 2012, str. 44). 

5.2.1 Opis vzorca 
Moj vzorec je sestavljalo skupno 40 besedil pesmi, od tega 11 rock, 15 narodno-zabavnih in 

14 rap pesmi.  

Rock besedila sem dobila tako, da sem po različnih internetnih virih (raznih spletnih staneh 

slovenskih radiev) poiskala (top) radijske lestvice in njih združila v en seznam pesmi. Ta je 

bil sestavljen iz 52. pesmi (naslovov pesmi in izvajalcev, ki sem jim dodala še spletno 

povezavo, kjer so pesem lahko poslušali). Potem sem jih dala v pregled trem »ekspertom«: 

mladostnikom, starim od 17 do 19 let. Mladostniki poslušajo in tudi sami izvajajo rock glasbo 

v različnih bendih in veliko časa preživijo na tej »sceni«. Njihovo navodilo je bilo, da 

odkljukajo tiste pesmi, ki so po njihovem mnenju rock pesmi. Prvi je označil 16 pesmi, drugi 

13 pesmi in tretji 18 pesmi. Njihova poročila sem zbrala in pregledala, koliko je skupnih 

pesmi, ki so jih za rock glasbo izbrali vsi trije raziskovalci. Tako sem dobila seznam enajstih 

besedil, ki sem jih v nadaljevanju analizirala. Nekatera besedila sem našla na spletu, druga 

sem po poslušanju napisala sama. 

Narodno-zabavne pesmi sem izluščila iz dveh festivalov, in sicer Slovenska polka in valček 

2012 in 43. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2012. Na spletu sem poslušala vseh trideset 

pesmi ter ob poslušanju zapisovala njihova besedila. Odločila sem se za vzorec po približno 

15 pesmi vsake zvrsti. Nato sem iz izbora pesmi izbrala vsako drugo pesem in dobila seznam 

petnajstih skladb narodno-zabavne glasbe. 

Kot tretjo zvrst sem si naprej izbrala elektronsko glasbo. Ta zvrst se je za mojo raziskavo 

izkazala kot neprimerna, saj nisem našla vira, po katerem bi lahko povzela to zvrst (recimo 

kakšnega festivala elektronske glasbe ali podobno), po drugi strani pa te pesmi nimajo veliko 

besedila, zaradi česar ne bi mogla primerjati besedil med seboj. Kasneje sem to zvrst 

zamenjala s hip hop glasbo oziroma rap pesmimi. Našla sem članek Petra Stankoviča z 

naslovom: Hip hop v Sloveniji: Ali obstaja lokalno specifičen vzorec prevzemanja značilnosti 

žanra, ki ga je objavil leta 2006 v Družboslovnih razpravah. V njem je analiziral več rap 

skupin oziroma posameznikov. Le-ta mi je služil za moj seznam. Izbrala sem zgoščenke, ki so 

mi bile dostopne in tako sem si iz knjižnice izposodila sedem zgoščenk, od tega sta bili dve od 

istih izvajalcev. Skupno torej pet različnih izvajalcev. Z vsake zgoščenke sem naključno 
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izbrala dve pesmi: vsako drugo iz vrstnega reda in vsako šestnajsto oziroma zadnjo, če na 

zgoščenki ni bilo toliko pesmi. Nekatera besedila sem našla na spletu, nekatera pa sem 

zapisala sama ob poslušanju pesmi.  

5.2.2 Postopek zbiranja in obdelava podatkov 
Sagadin »predlaga« zbiranje podatkov v obliki lijaka: »Kadar si na začetku zbiranja podatkov 

še nismo dovolj na jasnem, na kaj bo osredotočena naša raziskava (kar je pogosto), lahko 

začnemo zbirati podatke v obliki lijaka: na začetku gremo v širino, ko ugotovimo, kaj bo 

mogoče in čemu naj se predvsem posvetimo, pa temu primerno zožimo zbiranje podatkov« 

(Sagadin, 2001, str. 17).  

 

Preden sem si zastavila raziskovalne trditve, ki sem jih zapisala v poglavju o raziskovanju in 

cilji analize, sem vsako pesem večkrat prebrala. Najprej sem iz izbranih besedil razbrala 

vsebino, o kateri govori pesem. Ob ponovnih branjih sem nato sestavila razpredelnico, v 

katero sem zapisovala različne »kode« – teme. Ko sem imela to razpredelnico, sem med seboj 

primerjala teme in jih po podobnosti združila v manjše kategorije, ki sem tudi oblikovala v 

razpredelnico. Vsako pesem sem tako uvrstila v več kategorij. Na koncu sem narisala še 

tabelo, ki jo prikazujem v rezultatih, iz katere je razvidno, kolikokrat se je posamezna 

kategorija pojavljala v določeni zvrsti. Glede na postopnost zbiranja podatkov lahko rečem, 

da sem upoštevala postopek zbiranja podatkov v obliki lijaka: iz širše analize v ožjo. 

 

Cencičeva (2003) v gradivu za študente Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju 

navaja nekatere napake raziskovalcev kvalitativnih raziskav:  

- opazujejo ali zbirajo podatke premalo časa, 

- dopuščajo, da njihove vnaprejšnje ideje in pričakovanja vplivajo na raziskovanje, 

- povzemajo na osnovi ene tehnike, namesto da bi uporabili različne tehnike iz različnih virov, 

- obstajajo na nivoju opisov rezultatov in ne oblikujejo »teorije«. 

Prve alineje ne morem komentirati zaradi narave svojega dela. Lahko pa povem, da sem 

izbrala pesmi iz približno istega časovnega obdobja: rock pesmi, ki so bile v zadnjem času na 

vrhu glasbenih lestvic (in glede na nastanek smatram, da niso stare več kot pol leta, saj se na 

teh lestvicah v glavnem predstavljajo nove pesmi); narodno-zabavne pesmi, ki so bile 

predstavljene na dveh lanskoletnih festivalih (in tam so bile izvedene kot novitete); edino rap 

pesmi so starejše, saj sem seznam pesmi povzela po šest let starem članku (in pesmi s teh 

zgoščenk so bili izdane od leta 2000 dalje).  
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Drugo alinejo sem poskušala upoštevati tako, da sem se sproti spraševala o svojem 

raziskovanju delu in kjer nisem bila gotova, da »prav« razumem vsebino pesmi oziroma si 

vsebino prirejam po svoje, sem o njej povprašala mladega glasbenika. Ta glasbenik je eden 

izmed treh zgoraj omenjenih. Po osnovnem izobraževanju v glasbeni šoli, kjer se je učil 

harmoniko, od svojega enajstega leta igra kitaro, s katero izvaja različne sodobne zvrsti; 

najprej je bil član rock skupine, trenutno pa igra v enem rap bendu.  

Tretje alineje o uporabi več tehnikah nisem upoštevala, saj sem uporabila samo eno: analizo 

besedil. 

Z zavedanjem četrtega sem se lotila analize podatkov – rezultatov in interpretacije.  

5.3 Rezultati in interpretacija 
Kot že zapisano, sem vsako besedilo pesmi naprej razvrstila v več posameznih kategorij – 

vsebinskih tem, ki sem jih razbrala v besedilih teh pesmi. Ko sem imela zbrane vse kategorije, 

sem le-te združila v več smiselnih in med seboj podobnih nadrednih kategorij. Tako sem 

dobila naslednjih štirinajst kategorij: 

- naklonjenost, ljubezen, spolnost, erotika;  

- s podkategorijo neenako vrednotenje spolov; 

- izražanje jeze in nasilja;  

- kritiziranje družbe;  

- hedonizem, lagodje in pristnost droge;  

- ustvarjanje glasbe;  

- druge vrednote: družina, življenje, borbenost;  

- socialni vidik: revščina in bogastvo;  

- nagovor poslušalcem in podpornikom;  

- samopodoba, samokritika; 

- okolje: ruralno/urbano; 

- okolje: izražanje lokalne pripadnosti  

-    čustvena lega s podkategorijama upanje in aktivizem ter  

- žalost, mračnost, nostalgija ipd.  

 

V spodnji tabeli prikazujem, kako pogosto se je določena kategorija pojavljala v posameznih 

zvrsteh. Kategorije so razvrščene glede na pogostost pojavljanja. 
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 Rock Narodno-
zabavna 

Rap Skupaj 

Ljubezen, naklonjenost, spolnost, erotika  8 14 3 25 
Čustvena lega: upanje (aktivizem) 7 12 4 23 
Neenako vrednotenje spolov 7 13 2 22 
Hedonizem, lagodje, droga 7 3 9 19 
Izražanje jeze, nasilja 5 1 13 19 
Ustvarjanje glasbe 1 5 13 19 
Čustvena lega: mračnost, nostalgija, žalost 6 7 3 16 
Druge vrednote: življenje, borbenost, uspeh 1 1 8 10 
Okolje: lokalna  pripadnost 0 0 9 9 
Nagovor poslušalcem in podpornikom 0 0 9 9 
Kritiziranje družbe 2 0 5 7 
Socialni vidik: revščina, bogastvo 0 1 6 7 
Okolje: ruralno, urbano 1 5 0 6 
Samopodoba, samokritika 0 0 5 5 
SKUPAJ 11 15 14  
Tabela 2: Prisotnost kategorij v posameznih zvrsteh. 

  

V nadaljevanju bom opisala, kaj vse razumem pod predstavljeno kategorijo in kakšne primere 

za to kategorijo sem našla v obravnavnih pesmih.  

5.3.1 Naklonjenost, ljubezen, spolnost, erotika 
Kategorija zajema opevanje ljubezni, zapeljevanje fanta oz. dekleta,  trdno (zakonsko) 

ljubezen, ljubezen, ki spreminja človeka, hvalnico odnosu z žensko, lahkotno ljubezen, 

obojestransko odpuščanje ipd.  

 

To temo sem prepoznala v osmih (od enajstih) pesmi rock zvrsti, štirinajst (od petnajstih) 

narodnozabavnih pesmi in v štirih (od štirinajstih) rap besedilih. Hkrati je to tema, ki je bila, 

gledano v celoti, v vseh zvrsteh najbolj množično zastopana, saj se je pojavila v petindvajsetih 

besedilih, od skupno štiridesetih besedilih, ki sem jih zajela v raziskavo. 

 

Sledijo citati, v katerih sem prepoznala to temo. 

Rock 1: »ta pesem igra ljubezen do tebe kot upanje«, »brez tebe bom že zmogu svoje sanje 

ulovit, a rad bi jih z nekom delil«, v čemer prepoznavam lahkotno, izgubljeno ljubezen. 

Rock  2: »me vzameš pod krila svoje vroče milosti«, »tak' fajn začarat kot me znaš čarovnica«, 

tudi tu se kaže izgubljena ljubezen oziroma hrepenenje po ljubezni.  

Rock 5: »nisi več sam, dajem ti dlan« je izraz nežne čutne ljubezni.  
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Rock 6: lahkotna ljubezen, zapeljevanje (ki jo SSKJ razlaga kot »prizadevati si pridobiti 

ljubezensko naklonjenost do koga«) je v naslednjih besedah, ki so hkrati cel refren: »Ker ti se 

ljubiš na tako dober način in nimaš pojma, kako zelo se te želim, kako zelo pogrešam te«, »v 

moji glavi vse spominja me na tebe«, »spet zapelješ me«, »da pojaviš se in vzameš me«. 

Rock 7: »tavam po meniju igre za dva«, ljubezen, ki je prikazana neizrazito, kot družabnica 

oziroma partner (v odnosu).  

Rock 8: »kot komet padem v tvoj osamljeni svet, bi zbežal, a je preveč lepo«, »kar naenkrat 

se ti zdi, da vse čudežno lebdi in nad tabo je samo nebo«, »nisi pijan nisi trezen, nisi več isti 

kot prej, ko te zadane ljubezen«, »govoriš kar brez besed – super je« označuje lahkotno 

ljubezen, ljubezen, ki spreminja človeka in v zadnjem primeru: vse povedo dejanja, za 

ljubezen ni potrebno govoriti.  

Rock 9: govori o ljubezni, ki je minila: »me misel nate več ne mika«, »nimam časa se 

pretvarjati, čas je, da pustim«, »pa če je vse kar mi ostane nate le spomin«. 

Rock 10: »ljubezen greje in popači vse, igra občutkov, zmag in predaj, ovita v belo se mi 

predaj«, »reci: 'Meni je žal'« kar si razlagam kot obojestransko odpuščanje; ter izgubljena 

ljubezen: »ni me več, o kaj pa zdaj?« »Pozabil te bom, že danes te ni«, »nebo zdaj joče«. 

 

V besedilih narodno-zabavnih pesmi samo v dveh primerih (pesmih) ni teme ljubezni. Pri 

ostalih pa so naslednja: 

NZ 1: »voda vince krsti, ljubezen vroča stori, da na ohcet smo vabljeni«, ljubezen, ki se 

okrona s poroko (in ohcetjo). 

NZ 2: »za mojo boš ljubezen trepetala«, »če v mislih bi mojih vaju dveh ne bilo« govori o 

družini, svoji ženi in njuni hčerki; v stavku »ni ga vriska ni petja, dražjega od zavetja, ki /.../ 

ga pri družini dobim« izraža pomen domačega ognjišča. 

NZ 3: govori o spoznavanju prek svetovnega spleta: »svet je splet, po njem se midva 

smukava«, »izvem, da ti si ta, ki iščem ga, ki rabim ga«, »postala sva dobra prijatelja, vse bolj 

si blizu mi«. 

NZ 5: »ko očka sem postal«, »otrok je zlata vez, ki sva jo spletala z ljubico mojo tam sred' 

srca« pesem govori o zakonski ljubezni, čigar sad je otrok. 

NZ 6: opevanje ljubezni, tudi prepovedana ljubezen: »rad objel bi te«, ki je čutna ljubezen; 

»tvoj bogati rod mi zapira pot, saj ljubiti te ne smem«; o ljubezni govorita oba – fant in dekle, 

ona mu odgovarja sledeče: »Vidim te oči, govorijo mi, da na svetu sem edina, v mislih sem s 

teboj, v srcu bijem boj, a vem, da bom nekoč s teboj«. O »pravi« ljubezni govori tudi cel 

refren: »Ljubezen prava ne pozna ne ovir in ne meja, saj če ljubezen prava je, nič je ne zatre. 
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Če fant je prvi za dekle, odloči naj srce«. V pesmi sledi še opevanje: »nežna si kot cvet, pred 

teboj ves svet bi posipal z listjem sreče«. 

NZ 7: hrepenenje po ljubljenosti: »želela si, da nežno bi me kdo objel, me poljubil in me rad 

imel«; opevanje ljubezni: »moški mojih sanj je vedno tu z menoj, njegov me boža glas«, 

»nasmešek meni skrit prikliče na obraz, čuti kakor jaz«. 

NZ 8: opevanje: »kako si luštkana«, »punca zate blažen čas imam«, »ti nisi kar tako, direktna 

si zelo«, »bonbonček moj še snedem te lahko«, »policajki ljubezen je priznal, vso noč o njej je 

sanjal, kako objema ga, ko mačka je preganjal, ljubezen je odšla«. 

NZ 9: lahkotna ljubezen: »ljubezen združila je dvoje poti kot srce se občuti, tako se zgodi, 

deklet je veliko, a prava je ta, ki 'da' ti poreče iz vsega srca«, »ona je ta, ki mene le ljubi in 

rada ima«. 

NZ 10: opevanje izgubljene ljubezni: »mnogo bolj kot bi smel v tistih dneh sem imel te rad, 

deklica, hrepenel sem zvečer, da boš prišla, mi takrat rekla si: 'Prosim, vzemi me, ljubi me, 

dolgo v noč'«. 

NZ 11: izgubljena ljubezen: »drugo boš ljubil, ki znala s teboj, bo sanjati tvoje sanje«. 

NZ 12: opevanje: »so dekleta za njim prav rada pogledala, ker ponoči je vztrajno trkal na 

okenca«, naklonjenost: »radi so ga imeli vsi«. 

NZ 13: brezbrižna ljubezen (če se temu sploh lahko reče ljubezen): »četudi ljub'ci ni, da 

popusti, vedno brez skrbi lahko zaspi«. 

NZ 14: »človek vsak je bratu brat«, kar ponazarja ljubezen do sočloveka.  

NZ 15: opevanje/lahkotna ljubezen: »fantje mladi vedno radi za dekleti gledamo, vsak po 

svoje hvalo poje kakšni luštni na ves glas (ponavadi bi le radi krajšali si čas)«, »mi metuljčki 

poletijo, vroče trepeta srce, zanjo pel bi melodijo o ljubezni le«. Opevanje ljubezni je tudi v 

celem refrenu: »Ti si čista petka, sonček si, ko se smejiš, kot pomladna cvetka prav omamno 

mi dišiš /.../ vse bi zate dal, reci, da boš moja, pa nikdar ne bo ti žal«.  

 

V rapu se je tema pojavila trikrat od štirinajstkrat. To je preseglo moja pričakovanja, saj nisem 

predvidevala, da bo toliko rap pesmi z ljubezensko vsebino.  

Ljubezenski verzi so sledeči: 

Rap 5: osvajanje: »ti gledaš res the best of«, »midva nisva kot Primicova in France, midva 

klasika kot Mojmir in Majda Sepe«, »ti so moj številka ena hit«. Osvajanje je tudi v refrenu: 

»Pleš, da prižgem ti ogenj v očeh«, »no, dej punca, zavrtela se boš zame, midva izjema kot 

med črnimi so bele vrane«, »jaz plus ti, sva midva«. 

Rap 6: želja po ljubezni: »kamorkoli pridem, Rok, oženi mene«, »ženske me hočejo u žlahti«. 
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Rap 8: »parada ljubezni korak v prepad«, torej je ni več oziroma se izgublja, »ljubezni ne 

dobiš, če hočš še profit ustvart in ne more jo podkupit niti multimilijonar, težko jo obdržiš, če 

jo prisiliš bit doma, ušla bo ven, še preden rada hišni inventar« kar razumem kot neulovljivo, 

neustavljivo ljubezen.  

 

Vidimo torej, da je ta tema v besedilih, kot že rečeno, zelo pogosta, tako v rockovskih in 

narodno-zabavnih pesmih, manj pa v rapu. Obsega zelo širok spekter, tako izgubljene odnose 

ljubezni kot opevanje in lahkotno obarvano ljubezen, do trdne in zakonske ljubezni. 

5.3.2 Neenako vrednotenje spolov  
To je podkategorija prejšnje kategorije, vendar jo obravnavam posebej, saj sem v literaturi na 

dveh mestih razbrala, da je v rapu prisoten zelo negativen odnos do žensk oziroma prezir do 

njih: Kričaj (povzeto po Marić, 2010, str. 38) zapiše, da je v besedilih pesmi raperja Klemna 

Klemna zaslediti nespoštovanje do žensk; Stankovič (2006) pa, da je v besedilih prisoten 

mačizem, ki se neredko kaže v poudarjeno »moški« govorici telesa, preziru do žensk, 

homoseksualcev itd. 

Tudi Brake (1984, str. 75) pravi, da so rockeji prezirali avtoriteto in ženske, na katere so 

gledali kot na tradicionalne spone, ki moškega vežejo k odgovornosti in spodobnosti. 

 

Odnos do nasprotnega spola sem opazovala samo pri besedilih, ki kakorkoli obravnavajo 

kakršen koli ljubezenski odnos med dvema osebama. Našla sem naslednje: 

Rock 1: fant pogreša dekle, da bi mu izpolnila sanje, odnos je pozitiven in spoštljiv. 

Rock 2: moški potrebuje žensko – čarovnico, ki je vredna več kot bog oziroma raj in hudič, tu 

gre za poveličevanje ženske, a odnos vseeno ne moremo razmeti kot nespoštovanje. 

Rock 5: ženska pravi moškemu: »če me hočeš, če me rabiš, se odloči«, tudi tu nisem našla 

prezira. 

Rock 6: ženska si želi moškega, enako kot v prejšnjem primeru: enakovreden ljubezni 

naklonjen odnos. 

Rock 8: on je prišel v njen svet, a noče nazaj; slučajno jo je spoznal, odnos je spoštljiv. 

Rock 9: »Ti senca boš preteklosti in jaz bom daleč stran«, »pa če je vse, kar mi ostane nate le 

spomin«: ona je vrednotena, samo pustila ga je, kar pevec obžaluje, vseeno pa je ne prezira. 

Rock 10: »reci: 'Meni je žal'«, »Pozabil te bom, že danes te ni«, ona se mu mora opravičiti, 

torej on je večvreden, ona je podrejena. 
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NZ 1: V besedilu se kaže tradicionalni patriarhalni odnos, saj pravi, da se fantje nočejo 

poročiti (zavezati) ter v tem, da ženska omejuje moškega »v hišnem priporu ti me hočeš 

imet«: žensko vidijo kot nesvobodo, ženska ga hoče zasužnjiti, ujeti, zato fant izraža strah 

pred zvezo. 

NZ 2: žen(sk)a je podrejena možu, saj gre on v svet, ona pa mora biti doma in varovati 

(njuno) hčer. Tu je še bolj jasno izražena patriarhalnost.  

NZ 3: ženska išče moškega: »ti si ta, ki iščem ga, ki rabim ga«. 

NZ 5: zakonska, zrela ljubezen, čigar sad je otrok. 

NZ 6: pojeta oba, ženska in moški, ki si želita »prave« ljubezni: enakovreden, naklonjen 

odnos. 

NZ 7: govori samo ona; moškega hvali in blagruje (iz SSKJ: imeti kaj za osrečujoče, slaviti). 

NZ 8: on jo je osvajal, ona pa ga je zavračala, saj je bila v službi (policistka). 

NZ 9: on jo je osvojil, enakovreden ljubezenski odnos. 

NZ 10: on si je želel odnos z njo, ona z njim pa ne – ljubezenski odnos. 

NZ 11: ona ga (za)pušča samega, kljub tej oznaki ne moremo govoriti o več ali manj 

vrednosti. 

NZ 12: lahkotna ljubezen, fant kaže naklonjenost do deklet. 

NZ 13: patriarhalen odnos: ženska je podrejena, saj mora biti doma, medtem ko on igra »v 

svetu« tujim ljudem (»ob uri vrnem se le malo kdaj«) in pri tem zelo uživa. 

NZ 15: sprva gradi odnos le zaradi kratkočasja, kar označujem kot podcenjevanje in 

nespoštovanje, kasneje pa svoje dekle opeva in primerja s sončkom, kar se spremeni v 

oboževanje, ravno nasprotje prejšnjemu. 

 

Rap 5: fant vabi dekle v odnos – na ples, tj. enakovreden odnos, ni podcenjevanja. 

Rap 11: »sploh pa bejbe, hell yeah, treba vas je žgat« - v tem vidim prezir in zaničevanje. 

 

Iz napisanega lahko vidimo, da gre v prvih šestih opisanih primerih pri rocku za ljubezenski 

odnos, ki je enakovreden iz obeh strani, zadnji dva pa kaže nespoštovanje oziroma prezir. Pri 

narodno-zabavnih pesmih gre v prvih dveh primerih (NZ 1 in NZ 2) in v NZ 13 za t.i. 

tradicionalni patriarhalni odnos, kar pomeni, da gre za hierarhična razmerja, »v kateri so 

družinski poglavarji očetje« (citirano iz SSKJ). V ostalih primernih prevladuje ljubezenski 

odnos, ki ne predpostavlja več oziroma manj vrednosti. V rap besedilih sem našla samo dva 

opisa odnosa med žensko in moškim, ki le v enem primeru pokaže na zaničevanje in prezir. 

Vidimo torej, da prezir, ki ga navajam po različnih avtorjih v začetku te kategorije ni pogost. 
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5.3.3 Izražanje jeze in nasilja 
Ta kategorija je množično zastopana v rock in rap besedilih, in sicer petkrat v rocku in kar 

trinajstkrat v rapu, medtem ko jo med narodno-zabavnimi besedili najdemo le enkrat. 

 

Rock 2: »mu (tj. hudiču) bom takoj poslal sredinec v pozdrav«. 

Rock 3: »lahko te zbijejo na tla«, »lahko te brcnejo« izraža nasilje, »lahko se upreš« 

opredeljuje jezo. 

Rock 4: »borbe za vsakdanji kruh«. 

Rock 7: »jeza se nabira, vedno gre v limit«. 

Rock 9: »le pesek v oči«. 

 

NZ 13: »a ljub'ca se jezi, nič prav ji ni (dolge so noči, ko sama spi)« 

 

Rap 1: »vse kozarce smo razbil, ker smo se napil«. 

Rap 2: »polena ste metal pod noge do zj«, »ni važn', kdo bi hotu nas zatret«, »nimate za 

burek«. 

Rap 4: »velik udarcev smo dobil«, »posluš'te samoraja, to naša je vstaja«, »vojna za nami 

posledice nam je pustila«, »žrtve vojne«, »za nas so se bojeval«, »kljub žrtvam je vojna 

končana«. 

Rap 5: »fantje ne bit jezni«. 

Rap 6: »ti si tok nesramen, dej mal se zamisli«, »res sem en velik smrduh«. 

Rap 7: »dal jih že sam pobit«, »dobi delovanje v 'Blitzkrieg'«, »odkorakajo okupatorji«, 

»homofobi«, »Hitlerjev holokavst«, »kdo so krivci in kako se jih znebiti«, »raje električni stol 

kot električna kitara«. 

Rap 8: »nas stiskajo za vrat«, »več ogljikovega dioksida kot kisika pa bo po nas«. 

Rap 9: »(lan se pršu bučke lušit), letos pridem tebe zrušit«, »najprej se zveže, pol se eno čez 

rito ureže«. 

Rap 10: »brco u rit«, »(plačevat kredit) zato pa folk je u rit«, »zarad' mojga stila me u kafiče 

niso spustili, redarji so mi težili«, »včasih bi se tepu«, »pijačo kradli smo drugim bendom, da 

smo se ga ulil«. 

Rap 11: »tipi ne bit jezni«, »islamski skrajnež z eno samo šibico ti bajto pr'žgem«, »naredu 

sem pač komad, da folk mal razjezim, stare MC-je domov naženem«. 

Rap 12: »ne morem se vstat niti dvignit, lohka grem sam scat al pa rignit, ker sem dobu 

alkoholik paralizo«, »I like to gamble«, »crazy MB, LJ je bulana«. 
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Rap 13: »kdo ma jajca, da bo f* Stojkota«, »za vse tiste, ki sovražijo Ljubljano, rečem: 'f* 

that shiiit', poščijem se na vse, boli mene k*, če bodo moje plate šle«, »(kaj ti dnar pomaga, če 

si skoz že kreten)«, »nej bom preklet«, »prec sm ga razbou«, »(dnar pa same p* naredi«. 

Rap 14: »Satan«, »Luciferjev sin«, »sistem ma pa policaje, k nas lovijo, zapohani kot prase se 

vezimo s stoenkami, tri riti ven visijo«. 

 

Izražanje jeze in nasilja v pesmih je različno. V rock pesmih so primeri jeze in nasilja bolj 

majhni oziroma mili. Brake (1984, str. 75) piše, da je rock »telesna glasba, preprosta in 

vendar zelo agresivna«. 

V skoraj vseh besedilih rap zvrsti, (razen v eni) je prisotna ta kategorija, zato jo lahko 

smatramo za značilnost rapa, česar v teoretičnem delu nismo zasledili. Tudi moja 

pričakovanja, da je v večini rap pesmi in rock besedilih prisotno opisovanje nasilja in jeze, se 

je s tem delno potrdilo, saj večina pri rapu velja, v rocku pa je ena manj kot polovica, kar je 

tudi razmeroma veliko. 

5.3.4 Kritiziranje družbe 
Protestniški pogled na svet in kritiziranje družbe je naslednja kategorija, ob kateri se bom 

zaustavila. Ta je prisotna v dveh primerih rock glasbe in v petih primerih rap. Pod to rubriko 

sem pri rapu združila naslednje teme: če nimaš načel, te množica potegne za sabo; 

izkoriščanje države; enoumje, socialna fobija; individualizem; družba tveganja (nešteto 

možnosti); želja po bogastvu, a neuresničitev tega zaradi lastne lenobe; preračunljivost; 

princip biznisa; predlog za sistem (legalizacija trave). 

 

Primeri pa so naslednji: 

Rock 4: »stres, dileme, plehke teme, kisle face«, tu ni pretiranega kritiziranja, ampak bolj opis 

stanja, ki je v družbi, kakor tudi v naslednjim citatu. 

Rock 11: »dovolj je norih besed in dovolj je vseh teh skrbi«. 

 

Rap 4: »naša je vstaja«. 

Rap 7: kritika države, ki izkorišča: »kaj država v našem imenu počenja, ni nikomur 

pomembno, dokler uživa red in mir«, enoumje: »povsod pa nas učijo, da se ne splača 

razmišljati« in »če hočeš priti do šihta, boljš da se naučiš kimat«; dvoličneži: »mačoti so že 

pred vsakim hipijem prestrašeni«; nenačelnost: »če nisi bil naklonjen že od začetka, garacist 

lahko postaneš še prej, ko se zavedaš«, vsak trenutek te je lahko strah (socialna fobija): 
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»nevarnost nam preti z vseh strani, razen z zahoda«; princip biznisa: »ki so pošteno garal za 

svojo hišo in biznis«. 

Rap 8: »individualizem je novo čredništvo« (SSKJ pravi, da je čredništvo lastnost 

neosveščene človeške množice), »ki vse probleme reši po principu biznisa«, »tako kot svojo 

stranko menja svojega bližnjega«. 

Rap 11: »zraven ne furam noben'ga niti najbolj hude bejbe, ki z mano hengajo, pustim jih za 

sabo«, tu kritika ni tako izrazita, gre pa za individualizem, ki je že prisoten v prejšnjem 

besedilu (rap 8). 

Rap 14: »sam folk iz tega dela mal napačne si podobe«, »folk dela s tega velik problem, 

problem je res velik, če gledaš na sistem. Sistem dons pa n'č tazga ne pusti, sam' tist', kar je 

ugoden zanga, men' se zdi. Če dons kadiš travo, je velik problem«, »trava bi b'la lahko pri nas 

legalizirana«, »vsak človek kot v zlato kletko je ujet (in zdej ne morejo tko kot sami živet)« v 

vseh navedenih primerih gre za kritiko sistema, raper pa predlaga tudi rešitev zanjo: 

legalizacijo trave. 

 

Kljub temu da Stankovič (2006, str. 97) kot o eni lastnosti rapa piše, da je: izrazito kritičen in 

da ima protestniški pogled na svet, se v hipotezah postavljena trditev, da je v rapu pogosta 

tema kritiziranje družbe in protesti, ne potrjuje. Glede na zapisano tega ne morem potrditi, saj 

se pojavlja samo v petih (od štirinajstih) primerih. 

5.3.5 Hedonizem, lagodje in pristnost droge 
Hedonizem je še ena od tem, ki se je v besedilih pojavlja kar pogosto.  

Zajema uživaški pogled na svet (ali glasbo), splošno lagodje in prisotnost droge. Zasledimo jo 

v sedmih besedilih rock zvrsti, trikrat v narodno-zabavnih pesmih ter devetkrat v rapu. 

 

Primerni so naslednji: 

Rock 4: isto kot v prejšnjem besedilu, pušča za sabo vse slabo, kjer pa ni aktivizma, ampak 

pasivnost, v tem vidim hedonizem; omenjena je tudi »droga«. 

Rock 5: »le prepusti toku se, naj odpelje te« izraža lagodje. 

Rock 7: uživaštvo je izraženo v celotnemu refrenu: »reset za vse spomine, delete za bolečine, 

strahove na delay, užitek na replay«. 

Rock 8: » se zgodi« samo od sebe, ni aktivnosti, »padem v tvoj osamljeni svet«, »nad tabo je 

samo nebo«, v tem je izražena svoboda, lagodnost »kar naenkrat vsa modrost se prelije v 

mladost, zopet skačeš čez neviden most«. 
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Rock 9: »čas je, da pustim vse za sabo, vso krivdo in laži« in uživa v novem. 

Rock 10: zopet pušča za sabo vse slabo, v čemer ni prizadevanja, ampak popuščanje občutku 

lagodja: »pozabil te bom«. 

Rock 11: »dovolj je norih besed in dovolj je vseh teh skrbi« to zopet pušča za sabo in uživa v 

tem, kar je, »danes grem tja /.../ pojem si«, »vse je moje ne danes ne jutri, lepši je dan« 

 

NZ 12: »vsa jutra si prespal« je zelo konkreten primer uživanja. 

NZ 13: »je lepo, ko vam igramo celo noč in spet se poje kot nekoč, nam je lepo, bo še tako«. 

NZ 14:  »zaplešite, zapojte z nami«, povabilo k zabavi in uživanju. 

 

Rap 3: »sex, droga in Kocka«, »kocka ledu v ginu«, »ko poberemo ves keš, gremo v najbližji 

bar se ga odkockat«, v tej pesmi je več besednih iger z besedo kocka (kar je tudi ime skupine); 

prisotnost droge, pod kar uvrščam tudi žgano pijačo: »gin v roki«, »zadn gin smo že spil, 

zadnja frula se je skadla«; in še uživanje v delu: »delamo, kar delamo in uživamo v tem«. 

Rap 4: »zber' se, prsluh, n'j še teb' mal dogaja, uživi dokler traja«. 

Rap 7: V tej pesmi sem imela največ težav s kodiranjem in razumevanjem besedila pesmi. 

Refren, ki se ponavlja, pravi: »en narod, ena vera, tri besede: varnost, udobje, zasebnost«. To 

razumem kot stanje, ki ga izvajalec opisuje oziroma si ga želi. Dalje pravi še: »skrbi jih zaradi 

drog, terorja, kriminala«. 

Rap 9: »in veš, sej si kul, to se tudi meni prileže« razumem kot izražanje lagodja. 

Rap 10: prisotnost žganja, kar uvrščam pod drogo: »pijemo juice in džin«. 

Rap 11: prisotnost konjaka, kar enako kot zgoraj uvrščam pod drogo: »vzamem Hennessy in 

pičim na obalo«. 

Rap 12: »hodim v casino, I like to gamble«, gre za uživanje v prostorih (lokalih) namenjenih 

uživanju in sprostitvi, »zdej v Velenju sem glavna droga, vsak se že z mano poka«,. 

Rap 13: »vsak člov'k u svojm svetu živi, uživa svoj živlene in včasih tudi trpi«. 

Rap 14: besedilo te pesmi lahko opredelimo z dvema glavnima in medsebojno povezanima 

temama, prva pravi, da je velik problem, če kadiš travo, druga pa opisuje, kako se jo pripravi 

in zaužije. Tekst je daljši, saj o tem govori cela pesem: »trava je kul, na izi te zadane, nič 

čudnega, da poha pol ga že Ljubljane«, »Nikol nisem reku, naj kadijo zdej vsi, kadijo naj 

samo tisti, ki se jim to dober zdi«, »Če dons kadiš travo, je velik problem, problem je res vel'k, 

če gledaš na sistem. Sistem pa dons n'č tazga ne pusti, sam tist', kar je ugodn' zanga, se men' 

zdi«, »velik raj skadim kakšne domače si priloge«; 'priprava droge': »js dam rizle ven iz žepa, 

roba je na mizi, še ud Zigija filter, kozarec, to je res u izi, prvič iz peka vzamem zažbe, damo 
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na podlagco in priprav'mo škarjice, drugič narežemo, da lažje nam bo in dodamo še tobak, 

Klemen zmeši vse to, tretjič, js s'm zdej na vrsti u izi zlo natrosim ves staf in ga začnem zvijat 

med prsti, četrtič poslinem, zavrtim ga okol in zdej šele pride tist' t naj bolj. Joint že gori, 

parezin ti zmeri pride do kosti, drugi dim se za tem nadaljuje, poslin'm še žerjav'co, da me 

hitro ne sezuje, tretji dim ...« 

»Odgovor na vprašanje ne pade iz neba: trava bi b'la lahko pri nas legalizirana«, »F* za vse 

tiste, ki jemljete trde droge, da ne mor'te več ven, se delate boge«, »vsak dela sam tisto, kar 

sam hoče, vi sami ste krivi, če nekaj naredite, čeprav tega noč'te« – tu gre za vprašanje 

odgovornosti, »trde droge: aaa, ganža: ja man, k je tok kul, jo lohk kadiš vsak dan«, »ganža 

me sprosti in v takem okolju mi je kul, da sem u izi, življenje dondones se hitro živi in zmeraj 

manj folka tko kot včasih se sproti in zdej ne morejo tko kot sami živet, vsak človek kot v 

zlato kletko je ujet«.  

 

Stankovič (2006, str. 97) pri hip hopu pravi o hedonizmu, da je lepo razviden v mnogih 

videospotih, kjer prevladujejo uveljavljeni vizualni označevalci uživaštva – privlačne ženske, 

pijača, zabava, veliki avtomobili, drage obleke itd. 

Brake pa o rocku trdi, da je predvsem uživaški, je razvedrilo in se ohranja kljub poskusom, da 

bi ga omejili na trenutke prostega časa in publiko zamrznili v vrsto tržnih okusov (Brake, 

1984, str. 138-140). 

 

Frankl pa o uživanju dodaja sledeče: Normalno ni uživanje nikoli cilj človeškega prizadevanja, 

ampak je in mora ostati učinek, natančneje povedano stranski učinek dosege cilja. Ko dosežeš 

cilj, je to razlog, da si srečen. Drugače povedano, če je razlog za srečo, do sreče tudi pride, 

nekako samogibno in samohotno. Zato človeku ni potrebno loviti sreče, zanjo mu ni treba 

skrbeti, ko enkrat obstaja razlog zanjo (Frankl, 1994, str. 36). V resnici človeku ni do uživanja 

in sreče kot takih, ampak bolj do tega, kar povzroča te učinke, naj bo to izpolnitev osebnega 

smisla ali srečanja s človeški bitjem (prav tam, str. 40). 

V glavnini se strinjam s Franklom, a moram dodati, da ne moremo trditi, da v vsakdanjosti ni 

človeku do uživanja in ugodja, saj z drobnimi trenutki, ki jih naredi, kaže, da mu je veliko do 

ugodja kot takšnega (npr. kava ne pomeni izpolnitev osebnega smisla ali srečanja s človeškim 

bitjem, pač pa droben, kratek trenutek ugodja); čez deset let se ne bo nikjer poznalo tega 

ugodja kot bi se pri izpolnitvi osebnega smisla, pa vendar je uživanje cilj in ne učinek 

kakšnega prizadevanja. 
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Hipotezo, da je hedonizem prisoten tako v rock kot rap besedilih lahko potrdimo, saj se v 

obeh zvrsteh pojavlja v več kot polovici pesmi. 

5.3.6 Ustvarjanje glasbe 
Naslednja rubrika zopet zajema več združenih kategorij. V rock glasbi in narodno-zabavni je 

omenjen muzikant, hvalnica glasbi ter ples, v rapu pa je tem več. V to kategorijo sem (pri 

rapu) združila samopromocijo, izdajo in prodajanje zgoščenk ter značilnosti hip hopa, ki se 

pojavlja v pesmih. Prisotnost te teme je naslednja: enkrat v rocku, petkrat v narodno-zabavni 

glasbi in trinajstkrat v besedilih repa.  

V teoretičnem delu smo lahko prebrali: Rock občinstvo ni pasivna množica, ki použiva plošče 

kot ovsene kosmiče, ampak je aktivna skupnost, ki svojo glasbo uporablja kot simbol 

solidarnosti (Firth, 1986, str. 59). Mislim, da bi kaj podobnega lahko trditi tudi za poslušalce 

rapa. 

 

Citati so naslednji: 

Rock 1: hvalnica glasbi: »ta pesem igra ljubezen do tebe«, »čakam te s to melodijo, da z mano 

bi glasbo spet delil«. 

 

NZ 2: »(nocoj boš spet ostala s hčerko sama) ko bom s harmoniko šel v svet, jaz ljudem grem 

svoje pesmi pet«, »moje pesmi vesele, bi otožno zvenele, (če v misli bi mojih vaju dveh ne 

bilo)« mož je torej glasbenik. 

NZ 3: »(o tebi zdaj vem vse, vse, kar zanima me) o tvoji muziki, harmoniki«, to so torej 

elementi, ki so značilni za osebo. 

NZ 13: »je muzikant vsak, po malem tak, le k pesmi vodi ga njegov korak«, »ko vam igramo 

celo noč in spet se poje kot nekoč«, »daj, nam zaigraj še tri vsaj« opisuje veselje ob glasbi. 

NZ 14: »zaplešite, zapojte z nami«, »prepevamo kdaj ob kitari«, »na ples v prvem mraku 

večera smo še skupaj odhajali« povabilo k plesu in petju. 

NZ 15: »vsak po svoje hvalo poje kakšni luštni na ves glas«, »zanjo pel bi melodijo o ljubezni 

le« preko pesmi izražanje o ljubezni. 

 

Rap 1: »druga plata«, ki je izdana; »prid'te bližje, roke u zrak«, »muska je v naših srcih, kar 

nar'dimo nos'mo v srcih«, »kupte CD«, »rapamo u živo, drugo plato smo izdal«. 

Samopromocija: »spoznajte, kako smo se razvil, kakšno pot smo prehodil, »nazaj prihaja, na 

odru ostaja, še kar razdaja – za vas«. 
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Rap 2: »Poslušite beate k vam vlivajo volo, nj bo to za delo, zabavo al pa šolo«, »če delaš to, 

kar hočš, pišeš to, kar maš u glav, pol na dobri poti si, da nč te ne ustau«. 

Rap 3: »naša poezija je umetnina, ki jo pišemo preko glasbe in beata«, »hip hop muska nikol 

ne bo propadla«, »delamo, kar delamo in uživamo v tem«, »dvign'mo roke gor – ker tale 

muska je brez mej«, »hip hop non stop, gremo, skač'te vsi pod strop«, »ker mogl smo garat 

/.../ da plato zmožni smo b'li izdat«, »če si pravi, skač' po glavi«, »s Kocko ga playam, beate 

urejam, tantantan – se iz studia sliš«. 

Rap 4: »plato naredil«, »plata izdana«, »Wolf pa spet mi je dal znak«, »Treba delat je svoje, 

se ne ozirat ne druge, dobr sprejemat kritike, bit hvaležni za usluge«, »kdo CDje zdej 

prodaja?«, »Pust CD, da se še enkrat od začetka predvaja«, 

samopromocija: »Sharks, Peternelly, Big Kay, Koff, Chorchyp, Zep, glej, to smo mi: 

druži nas 6 plati«, »d'jte roke gor u zrak, dvignite roke«. 

Rap 5: »jst ga plešem kt da je dan ljubezni«, »bil je hip hop in jst vrtu sem obleko«, »pleš!« 

Rap 6: »kol'ko nanese prodaja mojih plat? Zadnji, k je probu, je naredil doktorat«. 

Rap 7: »črni panterji«, »Avseniki stojijo na istem odru kot Laibachi«. 

Rap 8: »pleše kakor avtomat«. 

Rap 9: »jst mam drugo plato, ti pa zeks kaseto«, »laufam na sceno, prva rima, druga«, »CDji 

se štancajo kot da bi bili za trakom«, »dej radio bolj naglas al' pa tiho to povej«, »Čukur je 

spet med vami«, »polne so hale, roke so v zraku« »jst imam pravo zlato, ti pa pasjo ketno«, 

veriga je značilni modni dodatek za rap. 

Rap 10: pišem besedila, ki jih ne radiram«, »vam jih serviram na CD plošči«, »a jaz se nazaj 

držim, ohranjam svoj stil«, »provam met trezno glavo, ko prid'm na špil«. 

Rap 11: samopromocija: »sem playa iz Veleja«, »6 pack Čukur, to je moje ime«, »dej gor 

plato, js zarolam jezik«, »js sem playa, bejbe, sam tolk da veš«. 

Rap 12: »ne nehat migat, ko si z mano, naj se čuje v daljavo najin glas«, »js pa playam, 

playam okrog besede same ven letijo. Hip hop melodije ulične poezije, (ti pa se še vedno 

čudiš), kdo je ta v širokih hlačah«, »kdo je ta, ki po ul'ci z nekim skejtom skače, kdo je ta 

vrečka, notr pa neka flaša«, »6 pack Čukur še vedno sem isti kot sem bil«, »iz garaže v garažo 

na začetku, zdej pa vlke hale, internet spletke«, »kriss kross hlače, Vanilla Ice kaseta«, »sem 

skejtal, ti se pa še vedno čudiš doma in pišeš besedila«. 

Rap  13: raper pripoveduje svojo življenjsko zgodbo oziroma svojo glasbeno pot: »k' bil sm 

st'r okol 13 let, s'm začeu poslušat rap in probu neki pet, pri 16ih sem Stojkota spoznou in od 

tistega leta mi je zmer ob strani stou.«, »Folk dela musko sam še za dnar«, »dobra muska se 

nardi direkt iz srca«, »boli mene k*, če bodo moje plate šle«, »rap je moja muska in muska je 
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moj svet. Rap je moje živlene in ta svet se ne da vzet«, samopromocija oz. samopredstavitev: 

»k js sm Klemen Klemen in imam svoj stil, velik raperjev je probal, ampak n'kol ni n'č naredil, 

ta prav rap u ušesa prleti, poslušaš moj glas«, »moj stil gre u ušesa in pride u možgane, v tem 

trenutku se moj glas spremeni, drugačen glas u ušesa prleti«, »10 let rapa za mano že stoji, 

zakaj bi pel po anglešk', če smo u Sloveniji? »Zrcalce, zrcalce na steni povej, kdo najboljši je 

MC v deželi tej?«, »Za vse k delate musko, bi reku sam to: delite sam to, k bo iz srca pršlo, k 

velik muskontarjev je svojo dušo prodal, k' je na njihovi mizi pa kupčkov dnara stal«, »muska 

je stvar, k' živi«, »vesel sem, da sem CD naredu«; »tist', k' 'ma moj CD lohk vrata odpre in 

pogleda, če so k'kšne dobre misli zanga kle« 

 

Iz zapisanega vidimo, da večina oz. vsa besedila razen enega pri rapu, govorijo o ustvarjanju 

glasbe, predvsem o izdajanju CDjev. To so tudi teme večine rap besedil, ki jih izvajalci na 

široko opisujejo. 

5.3.7 Druge vrednote: življenje, borbenost, spoštovanje, osebna rast itd. 
V to kategorijo sem združila vrednote, ki sem jih zasledila v besedilih pesmih in jih nisem 

zajela bodisi pri ljubezni, vrednotah – kritiki pri družbi, pri hedonizmu ali drugem. 

Vključujejo vrednote, ki govorijo o življenju, borbenosti (ki ga SSKJ razlaga kot »(borben), ki 

se vneto, vztrajno bori)« kar razumem kot prizadevanje, trud ipd. Druge vrednote so še 

zdravje, mir, spoštovanje pri ustvarjanju glasbe, odločnost, osebna rast, finančni uspeh, kritika 

individualizma, kritika bogatenja, lokalna ustvarjalnost itd. 

 

V rock besedilih sem te vrednote zasledila smo enkrat, prav tako enkrat v narodno-zabavni 

glasbi, v rapu pa v osmih besedilih.  

 

Citati pa so naslednji: 

Rock 4: »zdravje, dom, družina, mir« so želje, po katerih hrepeni izvajalec. 

 

NZ 4: »življenje je čudežni svet, v pravljico lepšo ne da se verjet« vrednota življenja. 

 

Rap 1: spoštovanje ustvarjanja: »mor'te to spoštovat«, »pokaž'te rešpekt«, »ne presnemavat 

naše muske, ker je to zločin«. 

Rap 2: borbenost: »Hočem od vas, da se do konca borite«, volja: »če veš, da si ta prau, ovira 

hit pade, k' pred tebe so postau«, zopet borbenost: »in na koncu sam u izi se nasmej, ker veš, 
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da vse si zmogu«; »ni ovire, k' bi n's ustav'la; ustav'la ne bo ns nobena ovira«, zopet borbenost 

in prizadevanje: »v življenju velik smo pretrpel, velik dobrega in slabega doživel, to nas je 

krepil, močnejši smo postal, se nismo vdal /.../ ljubosumju in sovraštvu kažemo pest«, »a 

pomemben je srce, srce, da se boriš, ko udarce dobiš, se utrdiš in zmagaš«, usklajenost dejanj 

in besed: »noč'm zgubljat besed, n'j govorijo dejanja, kar smo rekl', smo nardil' in tako 

dosegel svoji cilj«, odločnost; »zj vse je zras'l od ambicij in želja in čist vse bomo dosegl', ker 

ustav't sem nas ne da« in še zadnji: »da ns prou n'č /.../ na svetu ne ustav«, kar ponazarja 

borbenost.   

Rap 3: »tudi mi preskočil smo vse pregrade« izraža prizadevanje. 

Rap 4: »to je zdj to, kar smo res sami hotl, usmerl potenciale v dosego svojih ciljev in zdj 

dokončal, kar smo si zadal, a v naprej se delajo že nove stvari«, jasna prihodnost, načrti: 

»nove poti so izbrane, po katerih bomo hodil, se ne ustav'mo, dokler namo dobil; gremo 

naprej, ker imamo nov cilj«, v citatu je izražena tudi borbenost. »Treba delat je svoje, ne se 

ozirat na druge, dobr sprejemat kritike, bit hvaležen za usluge« gre za splošna načela. 

Rap 5: »vedno posluši tist, kar pravi ti srce« prisluhni sebi – osebna rast. 

Rap 6: »dom je itak dom« v kontekstu pomeni finančni uspeh. 

Rap 7: »so pošteno garali za svojo hišo in biznis« izraža trud in prizadevanje z odrekanji – 

storilnost.  

Rap 8: tu se pojavijo »kontravrednote« torej nasprotje »pravih« vrednot: »n'č ne mor'mo 

obljubit«, »vse bi radi imeli, pa nič se nam ne da«, »nič ne dam od sebe, če ni zih rezultat«, 

»nič ne dam nikomur, meni nihče nič ne da« ponazarja individualizem, enako tudi: »nihče ne 

bi bil osamljen, vsak pa hoče biti sam«, »lažje je it narazen kot skup poiskat stvar«, »se 

smilijo samo sebi«, »niti svojih lastnih misli nisi gospodar«.    

 Rap 13: »folk ... prav', da je d'nar ceuga sveta vladar ... ni (dobra muska se naredi direkt iz 

srca)«, »to je iz srca, d'nar nima nič pri tem« izraža kritiko bogatenja na račun ustvarjanja 

glasbe. 

Narodnozavednost in dilema, ki so jo imeli prvi raperji (lokalna ustvarjalnost): »Zakaj bi pel' 

po anglešk', če smo u Sloveniji?«, »ampak js 'mam u seb še zmeri svoj svet in tist, kar maš u 

seb, ti noben ne more uzet« 

V naslednjem verzu najdem tako individualizem kot edinstvenost vsakega človeka: »vsak 

člov'k u svojem svetu živi, uživa svoj živlene in včasih tud trpi, to so pota, k' jih živlene 

naredi. Brez dobrega ni slabega in brez slabega se ne živi«. 

 »za vse, k' delat musko, bi reku sam to, delite sam to, k bo iz srca pr'šlo«, »rap music is my 

/.../ life«. 
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Osnovna ideja hip hopa je vojna s kreativnostjo in ne z orožjem. Je borba različnih stilov za 

preobrazbo nesmiselnega nasilja v produktivno energijo (Marič, 2010, str. 14), kar vidimo 

tudi v različnih vrednotah, ki so opisana zgoraj. Gre za neki presežek – energijo, ki se poraja 

zlasti v rap pesmih. 

Frankl (1994, str. 53) o vrednotah trdi naslednje: ker ima človek vrednote, mu je olajšano 

iskanja smisla, saj se mu vsaj v značilnih položajih ni treba odločati. Ter dodaja, da človeka 

potiskajo goni. Vrednote pa ga vlečejo (prav tam, str. 55). 

Danes živimo v času, ko se izročila krušijo in izginjajo. Tako ne nastajajo nove vrednote z 

najdevanjem edinstvenih smislov, ampak se dogaja ravno nasprotno. Splošne vrednote 

izginjajo. Zato je vedno več ljudi ujetih v občutek brezciljnosti in praznosti ali, kot temu pravi 

Frankl bivanjsko praznoto (prav tam, str. 60). Pomudimo se še malo pri tem pojmu: »Zdi se 

mi, da je etiologija bivanjske praznote posledica naslednjih dejstev. Prvič, v nasprotju z 

živaljo človeku noben gon in nagon ne pove, kaj mora delati. Drugič, v nasprotju s prejšnjimi 

časi mu nobene konvencije, tradicije in vrednote ne povejo, kaj bi moral delati; pogosto še 

tega ne ve, kaj v bistvu želi delati. Namesto tega si želi delati, kar delajo drugi ljudje, ali dela 

tisto, kar od njega želijo drugi ljudje. To se pravi, da postane plen konformizma ali 

totalitarizma – prvi je značilen za Zahod, drugi pa za Vzhod«, pravi Frankl (1994 str. 77).  

 

Pričakovala sem, da bom to kategorijo našla pogosteje pri narodno-zabavni glasbi in manj pri 

rapu, kot pa smo videli, se moja pričakovanja niso uresničila. Za narodno-zabavno glasbo so 

značilne vrednote, ki se tičejo družine in medsebojnih odnosov, kar smo imenovali v 

kategoriji ljubezni, medtem ko so v rapu prisotne vrednote borbenosti in aktivnega življenja.  

5.3.8 Socialni vidik: revščina in bogastvo 
Socialni vidik je najbolj opazen pri rapu, saj se je razvil v getih, revnih predelih mesta. Kljub 

temu da v Sloveniji nimamo izrazitih revnih področij, vseeno pričakujem, da bodo besedila 

govorila tudi o tej temi.  

 

V samo eni narodno-zabavni pesmi sem našla primer revščine, ki ovira življenje posameznika. 

V rapu je tega več.  

 

Poglejmo si primere: 

NZ 6: revščina: »tvoj bogati rod mi zapira pot, saj ljubiti te ne smem«. 
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Rap 4: »cela raja« (tj. iz SSKJ: revnejši ljudje, ki nimajo možnosti, pravice odločanja); vojno 

smatram kot stanje, ki za sabo pusti opustošenje, z njo pa tudi revščino. Čeprav je tu vojna 

mišljena v prenesenem pomenu, kot bitka za izdajo zgoščenke, jo vseeno obravnavam kot 

besedilo primerno za analizo: »vojna za nami posledice nam je pustila, čist' nas je ohromila, 

se nam u kri ucepila, žrtve vojne častno bomo pokopal«, »velik smo pretrpel, da bi uspel«. 

Rap 6: norčevanje iz bogastva, ki ga izvajalec nima: »zlati telefoni«; »živimo v preveliki 

bajti«, »tok daleč, da me more furat avion«; »denarja nešteto, začel smo na veliko«, »tok zlata 

notr v srajci, k' ga dam v'n, folk gleda k Kitajci«, »Fotru kupu porcsha, mami kupu grad«, 

»furam u jahti«, »zlate vezalke, diamantne podplate«, »kopam se v čokoladi«, »se tuširam s 

šampanjcem, s Hennessyem perem, Perigona 'mam pred spancem«, »hotu dvign't vse iz 

računa, a sem dubu pruh, se pravi, da ima toliko denarja, da je pretežko, da bi ga vsega dvignil 

iz bančnega računa. 

Rap 7: besedilo izraža oboje: bogastvo: »zlat je skin z istimi oznakami kot črni panterji«, črni 

panterji so prispodoba za raperje, ki naj bi bili revni, torej drugo je revščina in zopet bogastvo: 

»v nedeljo perejo benfla«, torej bogataši v nedeljo perejo drag in luksuzen avto, da jih vidi vsa 

revna soseska. 

Rap 9: »jst imam pravo zlato, ti pa pasjo ketno«, veriga je značilni dodatek k rap obleki, kljub 

temu da je zlata gre za označevanje revščine. 

Rap 11: »nič več f* geta« pomeni, da ni več mestne četrti, ki bi označevala revne, v 

naslednjih dveh je podcenjujoč opis bogastva »pa zlato blink blink«, »misliš, da si rich, ko 

maš benfa 520«. 

Rap 12: prestiž: »jaz na vaš račun v Parizu pijem kavico za mizo«, sprava so bili neznani in 

revni, zato so igrali po garažah, sedaj pa se je to spremenilo na bolje: »iz garaže v garažo na 

začetku, zdej pa vel'ke hale«, značilnost Rapa: »zlate ketne«, bogastvo: »BMW 525«.         

 

V hipotezah predstavljena trditev, da je socialni vidik poudarjen le v rap besedilih lahko 

deloma potrdimo, saj je v šestih pesmih govora o revščini ali bogastvu, ki je v kar štirih 

primerih opisan podcenjujoče.  

5.3.9 Nagovor poslušalcem in podpornikom  
Ta rubrika pri rock in narodno-zabavnih besedilih ni prisotna, vendar sem se vseeno odločila, 

da jo obravnavam, saj se mi zdi zanima za analizo, ker odraža odnos do poslušalcev. V 

kategorijo uvrščam posvetilo, nagovor in zahvalo za podporo ter oboževalce. V rap glasbi sem 

jo zasledila v devetih primerih. 
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Poglejmo si primere: 

Rap 2: posvetilo: »za vse iskrene frende, za vse naše fene, za vse moje norce, z' vsazga, k' mi 

je kdaj ljubezen dau«. 

Rap 3: oboževalci: »zmer več folka nas podpira«, »respect za vas, ker podpirate nas«. 

Rap 4: posvetilo: »za naja, za vaja, za tebe, za zmaja, za n's, za v's, za vse iz mojega kraja, za 

vsako, k' n's osvaja in z vsazga, k' se zakaja«, »pa svaka čast vsem, k' ste z mano stal 

Rap 6: pozdrav: »dobro jutro vsi moji prijatli« 

Rap 9: oboževalci: »vedno več je fenov, vedno več je fenic, več jih imam kot iz Game Over 

Denis«. 

Rap 10: posvetilo: »rad bi to ploščo oziroma ta komad posvetil moj'mu ful dobremu frendu, 

največjemu igraču vseh časov v Veleju, Esadu Suliči, EK šminkerju« in podpora: »na začetku 

vsi za tabo stojijo«, »na začetku ste mi devali spodbudo, mi pomagali«. 

Rap  11: raperjev »rad vas imam« je namenjen poslušalcem kot nagovor publike. 

Rap 12: zahvala: »hvala vsem, ki ste me v preteklosti podpiral, hvala vsem klubom, kjer smo 

lohk notr špilal«, »hvala vsem od Maribora pa tja do obale, hvala vsem pojači, ko čuješ moje 

sranje«, »hvala vsem še enkrat direkt iz srca, kolegom, familiji, starim borcem, hvala vsem, 

hvala teb', ko nabijaš tale bit, volume na plus in komad na repeat«, nazdravljanje: »dvign 

svojo pijačo visoko v zrak«. 

Rap 13: zahvala: »rad pozdrvau bi cel Trnow in usazga prjatla iz t'm, k' mi je ob strani stou. 

 

Vidimo, da je v rap pesmih pogost primer, ko izvajalci pesem nekomu posvetijo (trikrat), ali 

se zahvaljujejo za podporo (štirikrat, dvakrat v eni in isti pesmi). V rock besedilih in narodno-

zabavnih tega ni. 

5.3.10 Nizka samopodoba, samokritika  
Tudi to kategorijo najdemo samo pri rapu in sicer v petih besedilih. Govori o tem, kako je 

človek (samo) tržno blago ter kako človek samega sebe (ali drugega) ponižuje. V prvem 

primeru (rap 6) in zadnjem (rap 13) se raper dela norca iz samega sebe, v rap 11 in rap 12 je 

mogoče zaslediti večvrednost raperja.  

 

Poglejmo si še primere: 

Rap 6: dela se norca iz samega sebe; ponižuje zvezde, za kar uporabi samega sebe: »Res sem 

en velik smrduh«, prisotna je tudi večvrednost, a zopet se kaže v tem tudi zaničevanje: »ne 

rabim ogledala, se vidim v časopisu, od kronike do športa, piše vse o meni«. 
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Rap 7: »(udobje postane cilj), človek postane sredstvo«, to je zaničevanje in ponižanje. 

Rap 11: večvrednost: »vse kar ti narediš, jst naredim šestkrat boljš, vse kar ti kupiš, js dobim 

valda zastonj«, »v 4. razredu ti s* malico, zdej pa nosiš mojo majico« to pomeni, da so ga 

včasih imeli za manjvrednega, zdaj pa je uspešen in nekaj več. Iz izjave »moreš drugič 

poslušat mene /.../ vem, kaj je b'lo včeri, ka' bo danes« se kaže zaničljivost, enako v »js nisem 

luzar«. 

Rap 12: podcenjujoč odnos do svojega dela: »ko čuješ moje sranje«, »delam svoje sranje, ti 

svoje«, »postavljam trende, pravijo mi, de si legende« zaradi tega lahko sklepamo na visoko 

samozavest in podcenjevanje drugih. 

Rap 13: »js hoč'm bit tak k ostali«, »hočem bit tok dober, da me bodo izklesal u skali, haha, 

zezam se, js s'm normalen člouk, Klemen, Klemen, the xxxxx criple«, criple pomeni 

pohabljenec, iz česar se on spreneveda, ker škili se velikokrat dela norca iz tega. V izjavi je 

možno prepoznati razvrednotenje.  

5.3.11 Okolje: ruralno/urbano 
V prvi kategoriji o okolju sem opazovala samo značilnosti urbanega in ruralnega okolja. 

Pričakovala sem več značilnosti ruralnega okolja v narodno-zabavnih besedilih, ampak so se 

pojavile le petkrat. 

Samo enkrat se značilnosti urbanega okolja pojavi v rock besedilu.  

 

Primeri so naslednji: 

Rock 1: zaradi besed »bari polni pijače« in »temni vogali« besedilo uvrščam v urbano okolje, 

čeprav ni tako izrazito. 

 

NZ 1: ruralnost prepoznavam zaradi besed »ohcet«, »ko bo čez hribe zopet pomlad k nam 

prišla (mogoče se vzameva)«. 

NZ 3: kljub temu, da bi zaradi zvrsti narodno-zabavne glasbe pričakovali značilnosti 

ruralnega sveta, facebook uvrščam bolj k urbanem svetu: »svet je splet, po njem se midva 

smukava«, »virtualno (profil, okus, stil), zid«. 

NZ 9: kmečko okolje: »sem kamenček vrgel ni hot'la odpret«, »trikrat na zdravje«, »točajka«. 

NZ 12: izrazito kmečko okolje (kakršnega sem pričakovala v več pesmih): »na kmetijo prišel 

živet«, »postal glavni med fanti je iz vasi«, »trkal na okenca«, »gostilna«, »grozdje bral, žito 

žel«, »žetve, bratve, trgatve – a na zemlji njegovi zraslo ničesar ni«, »pod okno hodil je«. 
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NZ 14: ruralno okolje: »s svoje stezice ob večerih ubira kar sam«, »ko denar in stil moderni še 

razvajal ni ljudi«, »zaplešite, zapojte z nami« mi zveni ljudsko, »dobimo se v krčmi nekoč, 

prepevamo ob kitari«, »na ples v prvem mraku večera smo še skupaj odhajali«. 

 

Kaj o tem pravi literatura? Knific (2005b, povzeto po Eterovič 2008, str. 43) precejšnjo 

pozornost posveča dilemi, ali je narodno-zabavna glasba urbani ali ruralni fenomen, in 

zaključi, da žanr vsebuje elemente obeh. V mojih primerih se ta trditev ne potrjuje, saj je le v 

enem primeru izražena urbanost, ruralno okolje pa se pojavlja štirikrat.  

Eterovič (2008, str. 48) še pravi: V besedilih (tako kot na drugih dveh ravneh – vizualni in 

glasbeni) je problematična predvsem stereotipna reprezentacija slovenskosti skozi klišejske 

simbole, ki so izključno vezane na ruralno okolje, kot so idilična krajina, narodna noša, rože, 

kozolci, seniki, vinogradi, gore in bukolična idila.  

5.3.12 Okolje: omenjanje teritorija, lokalnosti; lokalna pripadnost 
V rap besedilih nisem opazovala, ali gre za ruralnost ali urbanost, (ker o tem v besedilih ni 

govora) temveč kolikokrat je v njih izražanja lokalna pripadnost. To je namreč značilnost 

raperjev, da povedo, iz kakšnega oziroma katerega okolja izhajajo. Devetkrat se pojavi ime 

kraja, od tega pa vseh primerov ne moremo interpretirati, da izražajo lokalno pripadnost, saj 

le-ta ni jasno izražena.  

 

Rap 1: izražena je lokalna pripadnost: »ker z Gorenjske smo prišli«. 

Rap 4: tu ni izrazita pripadnost, pač pa bolj nagovor: »za vse iz moj'ga kraja«. 

Rap 6: pripadnost, vendar ni natančna: »made in Slovenija«. 

Rap 9: omemba kraja, na katerega lahko le sklepam, da izraža tudi reparjevo pripadnost, saj iz 

drugih virov vem, da je raper Velenjčan: »da se Tito Veleju reče Crasy Volej«. 

Rap 10: enako kot v prejšnjem primeru: »posvetil mojmu ful dobremu frendu,  

največjemu igraču vseh času u Veleju«. 

Rap 11: jasno izražena pripadnost: »sem playa iz Veleja«. 

Rap 12: »zdej v Velenju sem glavna droga«, zopet jasno izražena krajevna pripadnost. 

RAP 13: »js s'm iz Trnov'ga (in naj bom preklet)«, to je najboljši primer izražanja pripadnosti, 

saj neposredno reče »sem«, hkrati pa pove tudi predel Ljubljane, v katerem je doma. Trnovo 

sicer ni znan kot geto, je pa predel, za katerega velja »nesreča še iz Prešernovih časov«, zato 

verjetno pravi: naj bom preklet. 
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Rap 14: »Trnovo, moj kraj in zraven je hudič« enako kot v prejšnjem primeru izraža lokalno 

pripadnost, še vedno pa ne vidim druge jasne povezave, ki jo isti avtor uporablja v tej in 

prejšnji pesmi: prekletstvo oziroma hudič. 

 

Stankovič (2006, str. 97): govori o poudarjeni lokalni zavezanosti (ulica, soseska, četrt, 

zahodna ali vzhodna obala ipd.) pri rapu in le-ta je res pogosta. 

5.3.13 Čustvena lega: upanje (in aktivizem)  
Kot zadnjo značilnost sem opazovala še izražena čustva v pesmih. V rock in narodno-

zabavnih besedilih sem lahko v vsaki pesmi, razen v primeru rock 6, določila vsaj eno 

izraženo čustvo, v več primerih pa sta izraženi obe »nasprotni« si čustveni stanji. V rap 

besedilih pa v vsaki pesmi nisem mogla določiti, kakšna naj bi bila čustvena lega pesmi. V 

rock besedilih je sedem pesmi, v katerih je izraženo upanje ali veselje, v narodno-zabavnih 

kar dvanajstkrat, v rap pa štirikrat.  

 

Primeri so naslednji: 

Rock 1: besedilo izraža »upanje, (da se dobiva)« in hkrati tudi drugi pol, zapisan v naslednji 

rubriki. 

Rock 3: besedilo »lahko za spremembo enkrat uspeš« izraža upanje, hkrati z njim pa tudi 

aktivizem: »lahko se upreš, lahko čist' nov' zgodbo začneš«. 

Rock 5: »sledi svojim sanjam« interpretiram kot upanje in »ne ustavi se« kot aktivizem. 

Rock 7: izraža upanje: »včasih bi najrajš zamenju program, če bi lahko vsaj za en dan: Reset 

za vse spomine, delete za bolečine, strahove na delay, užitek na replay«, prisoten pa je tudi 

drugi pol. 

Rock 8: »super je«, »dobro je« interpretiram kot veselje, zadovoljstvo. 

Rock 9: izraža upanje: »za srečo, za sanje« in svobodo: »pogled na obzorje, tja daleč čez 

morje, razpira mi krila v smeri neba«. 

Rock 11: »vsak nov trenutek je lepši občutek in pojem si lalalai« izraža veselje in upanje in to, 

da si prepeva, neko lahkotnost. Hkrati pa sem našla tudi negativno čustveno komponento.  

 

NZ1: »ohcet«, ki je nekaj veselega. 

NZ 2: izraža upanje: »z otroškim smehom upanje ti dala«, v naslednji rubriki pa najdemo tudi 

drugi pol. 

NZ 3: »postala sva dobra prijatelja« izraža veselje in zadovoljstvo. 
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NZ 4: »ženska polna ciljev in upanja« že zapisano poudarja upanje in veselje, enako v 

naslednjem primeru: »že dolgo moja pot ni več pravljica, a vendar se mi zdi lepa vsa. 

Pravljica pa pomeni tudi nostalgijo, ki jo opišem v spodnji rubriki. 

NZ 6: izraženo je upanje: »tiho upanje pa tli«. 

NZ 7: stavka »dokler sem bila še sama, dobro bilo mi je« in »skrivaj se veselim« izražata 

veselje, v pesmi pa je prisotna tudi žalost.  

NZ 8: v tej pesmi je zaradi pijanosti prisotno veselje, a konkretnega primera za to ni, tudi 

pijanost sama še ne pomeni veselosti, ampak je to bolj stereotip o tem.  

NZ 9: »(smo fantje ga pili) veselo je b'lo«, »(vince to sladko nam dušo ogrej, točajka ga toči), 

veselje budi« zopet izražen stereotip o veselju in pijači. 

NZ 13: »ah je lepo (ko vam igramo celo noč)« to je veselje. 

NZ 14: »v srcu je bilo veselje«, »kakor tiste srečne dni«, »zaplešite, zapojte z nami, nas spet 

nocoj bo kot takrat, ko v srcu je bilo veselje in človek vsak je bratu brat« navedki izražajo 

dobro razpoloženje: veselje, zadovoljstvo.  

NZ 15: ni jasno, a verjetno lahko iz stavka: »ti si čista petka, sonček si, ko se smejiš« 

izluščimo veselje nad tem, da je fant našel dekle. 

 

Rap 2: izraža upanje: »svojim sanjam sledite«. 

Rap 3: veselje (in hvaležnost) se izražata v stavku: »vi ste nam vlivali vero, da smo plato 

dokončal«. 

Rap 4: v besedilu sem prepoznala veselje in srečo: »se mau veselil, končno zmago slavil«, 

»zdej smo z'lo vesel« in upanje: »imamo nov cilj«. 

Rap 13: izraža veselje: »veseu s'm, da s'm naredu CD. 

5.3.14 Čustvena lega: žalost, mračnost, nostalgija ipd. 
To sem zasledila v šestih primerih rock glasbe, sedmih (skoraj polovica) narodno-zabavne ter 

treh besedilih rap glasbe: 

 

Rock 1: v pesmi je izražena mračnost: »saj vem, da si v temnih vogalih ulicah«. 

Rock 2: tudi to besedilo izraža mračnost: »takrat se me še črna smrt boji« »hudič«, ki ga 

jemljem kot utelešenje slabega in »kri in dušo zmešaš«, zopet nekaj temačnega. 

Rock 4: »slabo vreme, stres, dileme, bič vzgoja, sprijen duh, borbe za vsakdanji kruh« so 

slabe stvari, ki so neprijetne, zato sem pesem uvrstila v to rubriko. 
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Rock 7: »zmeden od vseh zablod« izraža neko neprijetno stanje. 

Rock 10: izražen je strah: »plašiš me«. 

Rock 11: besedilo izraža strah: »boji se«. 

 

NZ 2: »za mojo boš ljubezen trepetala in se bala, kje hodil bom in s kom« izraža strah in 

otožnost v naslednjem primeru: »otožna noč« ter žalost: »nocoj te spet bo hčerka spraševala, 

če si zaradi mene žalostna«. 

NZ 4: besedilo pesmi izraža otožnost oziroma nostalgijo: »bile so pravljice ves moj svet, 

verjela srečnim zgodbam sem nekaj let, življenje pa mi dalo je sto spoznanj, odneslo mnogo 

sladkih je sanj«. 

NZ 7: poimenuje žalost: »a zvečer jokala sama sem doma«. 

NZ 10: otožnost je prisotna skozi celotno pesem: »moje srce je prazno zdaj, ko tebe ni«, 

»spomni se kdaj na me, čeprav sem le nihče« enako tudi nostalgija: »če bi vrnil čas nazaj 

(ljubil bi te kot sem nekdaj)«. 

NZ 11: izraža žalost: »pijana od žalosti«, »veter pa mrzlo tožbo bo pel, z dežjem skrila solze 

bom svoje«, »nekje bom na cesti molče brez glasu jokala za vsem kar odšlo je«. 

NZ 12: čustvena lega tu ni izrazita, vendar sem v naslednjih vrsticah razpoznala razočaranje 

in strah: »zdaj bi rad oženil se, pa te noče več dekle« in »zdaj ne veš, od česa boš živel«. 

 

Rap 7: izraža mračnost: »vsako bitje je groza« in strah: »bolj se boš ponoči tresu«. Razbrala 

sem tudi nihilistični pogled: »tukaj je prazen nič« in še enkrat strah: »nevarnost nam preti z 

vseh strani« 

Rap 8: »počut'mo kot zaporniki z verigami na nogah« izraža neko ujetost in zato slabo, 

negativno čustveno ozračje. 

Rap 14: tu ne gre za jasno izražanje čustev, ampak zopet stereotipno prikazovanje dejstev, ki 

se povezujejo z »negativnimi« čustvi: »velik' ljudi je umrl zarad' alkohola«, »velik' jih je umrl 

zarad' heroina in heptanona«, »meni je žol«. 

 

Moja pričakovanja se niso potrdila, saj se trditev, da v narodno-zabavnih pesmih niso pogosto 

izražena »negativna«, neprijetna čustva, ni izkazala kot pravilna in tudi trditev, da obema 

drugima zvrstema pisci besedil ne posvečajo velike pozornosti glede opisov čustev, ne morem 

potrditi, saj je v rocku takih primerov sedem pri »pozitivnih« in šest pri »negativnih« čustvih 

in štirje »pozitivni« in trije »negativni« pri rapu. 
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5.4 Sklepne ugotovitve 
Ob koncu si še enkrat poglejmo vse tri zvrsti in jih primerjamo med seboj. Analizo pesmi sem 

opravila pri numerusu n=40 pesmi, od tega je bilo največ narodno-zabavnih, in sicer 15 pesmi, 

14 pesmi je iz rap zvrsti in 11 jih je rock. Tako pri rocku kot tudi pri narodno-zabavnih 

skladbah je najpogostejši motiv, ki ga srečamo v besedilu, ljubezen; tega smo zasledili v 

osmih pesmih pri rocku in kar štirinajstih pri narodno-zabavnih pesmi. Glede na mojo 

raziskavo lahko izpeljem sklep, da narodno-zabavne pesmi običajno govorijo o ljubezni in 

njej podobnih temah.  

Pri rocku se enako pogosto pojavljata kategoriji: »pozitivna« čustvena lega in hedonizem, in 

sicer sedemkrat. Ravno tako sedemkrat sem v rock besedilih iskala razmerje med moškim in 

žensko (vrednotenje spolov), vendar se je samo v enem primeru pokazalo, da le-to razmerje ni 

enakovredno: da se ima moški za večvrednega in da prezira žensko. Brake piše o tem kot o 

značilnosti rocka, vendar v mojem primeru tega ne morem trditi, saj, kot že rečeno, se v samo 

enem od sedmih primerov kaže ta značilnost.  

Kategorija »pozitivna« čustvena lega se pogosto pojavlja tudi pri narodno-zabavnih pesmih (v 

dvanajstih pesmih), in v štirinajstih primerih je bilo opisano razmerje med moškim in žensko, 

v katerem sem iskala enakovrednost spolov: samo v treh primerih gre za hierarhičen odnos 

med moškim in žensko (tradicionalni patriarhalni odnos). 

Dalje po padanju pogostosti pri rocku je kategorija »negativna« čustvena lega, ta se pojavlja v 

več kot polovicah pesmi. Pogosta je tudi pri narodno-zabavnih pesmih, vendar se pojavi v 

manj kot polovici primerov. Pri rapu so vse do sedaj imenovane kategorije ne pojavljajo 

pogosto: ljubezenska tema je prisotna le v treh primerih, »pozitivna« čustvena lega v štirih 

primerih, neenako vrednotenje spolov sem zasledila v samo enem primeru (od dveh, kjer je 

bila omenjena ta kategorija), »negativna« čustva se pojavila trikrat. Pač pa je pogost motiv 

hedonizem in prisotnost droge v kar devetih primerih. Bolj pogosto kot ta, se pojavljata oba s 

trinajstimi primeri motiva izražanja jeze in nasilja ter ustvarjanje glasbe. Slednji dve bi zato 

lahko imenovali kar za značilnosti rapa. V repu je namreč zelo prisotna netolerantnost, na kar 

izvajalci odgovarjajo z izrazi nasilja; pogosto je tudi opisovanje, s kolikšnim trudom so 

prehodili pot do izdaje zgoščenke. V narodno-zabavni je govora o ustvarjanju glasbe v petih 

primerih, vendar se tam besedilo nanaša bolj na to, da so (moški) možje muzikantje in da radi 

prepevajo ob kitari ali pesem namenijo svoji izvoljenki. V rocku se ta kategorija pojavlja 

samo enkrat. 

Izražanje jeze je v rocku omenjeno petkrat, a gre za bolj »lahke oblike« nasilja. V narodno-

zabavni pesmi je jeza omenjena samo enkrat.  
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V več kot v polovici pesmi v rapu (in hkrati enkrat ali celo nikoli pri rocku in narodno-

zabavnih pesmih) se pojavljajo kategorije: prisotnost vrednot borbenosti, prizadevanja (in 

druge), omemba lokalne pripadnosti izvajalca – raperja ter nagovor poslušalcem in 

podpornikom. Zdi se mi, da imajo rap besedila še najbolj globoka besedila, kar se kaže v tem, 

da omenjajo še druge vrednote (ne samo ljubezen, hedonizem idr.) in modre nauke, po drugi 

strani pa je kar nekaj rap besedil, ki govorijo samo o tem, kako so posneli zgoščenko, kar ne 

pomeni nobene večje besedilne vrednosti.  

V literaturi smo videli, da je značilnost rapa to, da pevec pove, iz katerega in kakšnega okolja 

izvira in to se je potrdilo tudi v mojem primeru. Pač pa ni pogosto navajano, da gre pri rapu za 

pogovor med njim in publiko oziroma nagovor poslušalcev s strani raperja o podpori in 

zahvali, ki so jo bili oni (raperji) deležni. Takih primerov je devet, iz česar izpeljujem sklep, 

da je to – nagovor poslušalcem in podpornikom – lastnost rapa.  

Značilnost rapa oziroma vsaj nekaterih rap besedil je tudi to, da je v njih prisotna kritika 

družbe – to bi dodala k svoji tezi, da so rap besedila najbolj globoka. Izvajalci so kritični do 

sveta, v katerem živijo in na to opozarjajo tudi preko besedil. Hkrati niso pasivni, a hočejo 

družbo tudi »popraviti« (v rocku sta samo dva primera kritiziranja družbe), v rapu jih je pet.  

Dalje želim opozoriti še na dve kategoriji, ki sta se pojavili pri rapu, pri ostalih dveh zvrsteh 

pa ne (oziroma v samo enem primeru pri narodno-zabavni glasbi): to je opisovanje socialnega 

vidika. V šestih primerih je poudarjena revščina oziroma sprenevedanje nad bogastvom. 

Zadnja kategorija pri rapu pa je samokritika in samopodoba. V to kategorijo so bili uvrščeni 

citati, ki govorijo o tem, da je človek tržno blago, da (človek) postane sredstvo, podcenjujoč 

odnos do svojega dela ter norčevanje iz samega sebe. Kategorija, ki se v rocku in narodno-

zabavni glasbi ni pojavljala, se je v rapu pojavila petkrat. 

V rubriki okolje sem pri narodno-zabavnih in rock pesmih iskala lastnosti ruralnega in 

urbanega okolja: urbano okolje se je v rocku pojavilo enkrat, prav tako enkrat v narodno-

zabavnih glasbi. Pač pa so značilnosti ruralnega zrcalijo v štirih primernih narodno-zabavne 

glasbe. Glede na zapisano v teoretičnem delu, da narodno-zabavna glasba vsebuje elemente 

obeh, tako ruralnega kot urbanega, (tega) na podlagi svoje analize ne morem potrditi, saj se 

kategorija prvič ni pojavljala pogosto in drugič v samo enem primeru je bila prepoznana 

urbanost.  

 

Če globalno primerjam zvrsti med seboj, lahko rečem, da sta si rock in narodno-zabavna 

glasba glede na kategorije, ki se v teh dveh zvrsteh pojavljata, relativno podoba: večje razlike 

so le v hedonizmu, ki je prisoten v več kot polovici rock pesmi, v narodno-zabavnih besedilih 
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pa le trikrat in v izražanju nasilja in jeze, ki je v rocku prisoten v petih primerih, v narodno-

zabavnih pa le enkrat. Tudi v rapu sta imenovani kategoriji izraženi pogosto, kar pomeni, da 

imata rock in rap skupne točke glede na pogostost pri hedonizmu in izražanju jeze. Za rap so 

potem značilne še lokalna pripadnost, nagovor podpornikom in oboževalcem ter druge 

vrednote, ki se v ostalih dveh zvrsteh ne pojavljajo pogosto.  

Teme, ki se v besedilih pojavljajo, običajno opisujejo vsakdanje stvari, s katerimi se srečujejo 

izvajalci. 
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Zaključek 
V empiričnem delu nisem raziskovala, koliko so stari izvajalci, zato le sklepam, da pripadajo 

mlajši generaciji (oziroma mladim odraslim). Gotovo pa so njihova publika mladostniki, saj je 

za to življenjsko obdobje značilno, da mladi iščejo in oblikujejo svojo identiteto, njihovo 

lastno individualnost tudi skozi glasbo. Pevce in druge izvajalce si pogosto vzamejo za zgled, 

pri čemer idola čim bolj oponašajo in se skušajo z njim identificirati. Lesarjeva (1998, str. 12) 

pravi, da mladi potrebujejo scene, prostore, kjer se zbirajo in se ukvarjajo z različnimi 

dejavnostmi. Z njo se strinjam. Mnogi mladi se združujejo v vrstniške skupine tudi glede na 

zvrst glasbe, ki jo poslušajo oziroma nekateri celo izvajajo. Včasih so iz njih nastajale 

subkulture, danes tega pojma ne moremo več uporabiti, saj skupine niso tako slojevsko 

(razredno) razdeljene in niso avtonomne, temveč so v marsičem podobne drugim 

mladostniškim skupinam. Tem skupinam sta po Parsonsovemu (1965, povzeto po Ule, 1996, 

str. 20) mnenju skupni dve težnji: težnja po brezpogojni neodvisnosti (od odraslih) z odporom 

do kontrole in nadzora ter brezpogojni konformizem v vrstniški skupini. 

O konformizmu govori tudi Frankl in sicer v zvezi z t.i. bivanjsko praznoto. »Vedno več 

pacientov toži o občutku praznote in nesmiselnosti, o katerem se zdi, da je posledica dveh 

dejstev. V nasprotju z živalmi človeku nagoni ne narekujejo, kaj mora delati. Pogosto še tega 

ne ve, kaj si v bistvu želi delati. Namesto tega si bodisi želi delati, kar delajo drugi 

(konformizem), ali pa dela, kar od njega želijo drugi ljudje (totalitarizem)« (Frankl, 1994, str. 

8). Po logoterapiji je človekovo prizadevanje, da bi v svojem življenju našel smisel, njegova 

glavna gonilna sila (Frankl, 1993, str. 78). Tudi v besedilih pesmi se zrcalijo prizadevanja po 

iskanju smisla. 

 

Kadar je glasba oblika ustvarjalne prakse kakšne skupine ljudi, kadar je povezana s 

prepoznavnim načinom vsakdanjega življenja in ga podpira, predstavlja ključ za razumevanje 

celotne subkulture (Tomc, 1989, str. 11). Mladinske subkulture tako razvijejo v odnosu do 

dominantnega sveta specifične vzorce ustvarjanja in vsakdanjega življenjskega stila (prav tam, 

str. 8). Subkulture torej obstajajo tam, kjer obstoja neka oblika organiziranega in priznanega 

spleta vrednot, obnašanja in delovanja, odzivi nanj pa so drugačni od odzivov na prevladujoče 

nize norm. 

 

Brake in tudi drugi (Firth, Ule in Miheljak) raje kot pojem subkultura uporabljajo besedo stil. 

Po njegovi opredelitvi sestavljajo stil trije glavni elementi (Brake, 1984, str. 26): imidž, način 

obnašanja in argot (specialni besednjak).  
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Zanimivo je, da bi lahko za izvajalce vseh treh zvrsti rekli, kakšen imidž je zanje značilen: za 

rockerje so značilne ozke, oprijete hlače, tudi kavbojke in suknjiči ali črno usnje; tako fantje 

kot punce si puščajo dolge lase (Tomc, 1989, str. 109), za narodno-zabavne glasbenike je v 

veljavi gorenjska narodna noša in za rap široke hlače in prevelike majice. Medtem ko se 

rockerji in raperji oblačijo tudi vsakodnevno po značilnostih svoje zvrsti, pa poslušalci 

narodno-zabavne glasbe ne nosijo posebne vrste oblačil, s katerimi bi izkazovali pripadnost 

izbrani glasbeni sceni.   

Po mnenju sociologov je glasba način organiziranja vrstniških skupin. Šele v njih se najstniki 

naučijo pravil družbene zabave (»postanejo kompetentni v medsebojnih odnosih«) ter 

razvijejo spolno identiteto in dobijo socialni status. V teh skupinah se naučijo, kako ravnati s 

svojimi zasebnimi čustvi v javnosti. Sociološko vzeto imajo te težave vsi mlajši mladoletniki, 

vsi grejo skozi vrstniške skupine, vsi uporabljajo glasbo kot znak in ozadje, kot sredstvo, s 

katerim opredeljujejo in izražajo čustva. S tega gledišča je mladinska kultura brezrazredna. 

Kakršne koli že so materialne razlike med mladimi, še vedno imajo sami več skupnih 

problemov, kot problemov, ki so skupni mladim in odraslim določenega razreda ali spola, 

piše Firth (1986, str. 214).  

 

Pomen glasbe v kriznem obdobju – puberteti je globok. Kaže se izredna potreba po predajanju 

glasbi brez prestanka. Glasba se ne posluša vedno zaradi nje same, ampak tudi zaradi njenega 

sporočilnega in vznemirljivega učinkovanja, pravi avtorica Psihologije glasbe Helga de la 

Motte-Haber (1990, povzeto po Lesar, 1998, str. 25). Glasba da polet, pomaga pozabiti na 

osamljenost, nadaljuje Mottova (prav tam).  

Ajtnik (2001, str. 39) pravi, da je poslušanje glasbe zelo pogosta dejavnost mladih. Nekateri 

zatrjujejo, da jo lahko poslušajo ob drugem delu ali učenju. Vendar takšne zvočne kulise ne 

moremo imenovati poslušanje glasbe, saj jo le občasno zaznavamo. Včasih je moteča v 

fiziološkem smislu ali pa zaradi tega, ker pretrga delovni tok. Obstaja mnenje, da poslušanje 

glasbe slabo vpliva na učenje, saj učence in mladostnike preveč dekoncentrira pri njihovem 

domačem delu. Spet drugi trdijo, da morajo mladostniki razviti svoj stil učenja, četudi je to 

učenje ob glasbi. Že nekaj desetletij se v vzgoji in izobraževanju razpravlja o vplivu in 

dopustnosti poslušanja glasbe ob opravljanju domačih nalog in učenju.  

Raziskave na to temo so žive, vendar znanstveno še premalo obdelane. Praksa in ankete 

kažejo na velik pomen glasbe pri mladostnikih, saj jo pogosto poslušajo ob opravljanju 

domačih nalog (Fisher, Schell, 1985, povzeto po Ajtnik, prav tam). Ustrezne empirične 

raziskave glede učinka poslušanja glasbe na aktivnosti pri učenju so redke.  
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Prav tako nisem zasledila besedil, ki bi govorila o analiziranju vsebin pesmi. Vrhovec v svoji 

diplomi z naslovom Analiza besedil slovenskih popevk sicer analizira besedila, vendar po 

slovnični plati (metafore, pravopisna neustreznost zapisa besedil ipd.). Drugih podobnih 

tekstov pa v slovenščini ni. 

 

V svoji diplomski nalogi sem želela predstaviti tri različne glasbene zvrsti in jih med seboj 

primerjati glede na vsebino. Dobila sem zanimive rezultate: nekatere teme so skupne narodno-

zabavni in rock glasbi, nekatere pa rocku in rapu. Pomen svojega diplomskega dela vidim v 

tem, da odpiram nek prostor, ki je sicer še neraziskan, je pa zanimiv za raziskovanje, v 

katerem opozarjam na to, da glasba oblikuje človeka, zlasti mladostnika. Združevanje po 

vrstniških skupinah so mlademu človeku kot nekakšna identitetna delavnica, v kateri 

preizkuša in išče svojo lastno bitnost in smisel življenja. Dobro je, če je odrasel – socialni 

pedagog opremljen z vsaj osnovnimi znanji, kakšne mladostne scene (ali subkulture) obstajajo, 

da se zna približati mladini. Morda je tudi vešč glasbenega ustvarjanja in tako lahko s svojimi 

mladostniki koristno preživlja prosti čas. Če pa tega nima, pa lahko vsaj posluša besedila in iz 

njih razbere globlji pomen, kaj je hotel pevec povedati in kako to razume njegov mladostnik.  
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I 
 

Priloge 
 
IZBOR ROCK SKLADB 
 
Nariši razpredelnico z 52. vrsticami (in enim stolpcem).  
Vanj za posamično pesem vnašaj: JE rock ali NI rock skladba. 
 
Stop 20 pops (3.10.) 
1. Manouche: Resnična romansa  
http://www.youtube.com/watch?v=JLFpSJtT0Ng 
 
2. Matevž Hamo Šelehar (in Panda): Pogledala ga je v oči 
http://www.youtube.com/watch?v=5XRm_bywXrs 
 
3. Društvo mrtvih pesnikov: Pingvin  
http://www.youtube.com/watch?v=JTBA5cVn4go 
 
4. Eskobars: Vidim te v oči  
http://www.youtube.com/watch?v=jwz8LBG9vMU 
 
5. D. Faurič ft. M. Majerle: Vanilija in čokolada 
http://www.youtube.com/watch?v=VFLaFGwk5GM 
 
6. Zoran Predin in CoverLover: Hudič 
http://www.youtube.com/watch?v=LIujRwFv8iQ 
 
7. Avtomobili: Kaj si hotel - tega nisem našla 
 
8. Pero Lovšin: Za spremembo  
http://www.youtube.com/watch?v=NTSmkGYDGLo 
 
9. Nula Kelvina: Škripnu lep 
http://www.youtube.com/watch?v=niLAIQ1yPxI 
 
10. Manca Špik: Ljubezenska puščica 
http://www.youtube.com/watch?v=97rvdmNhCvM 
 
Radio Antena (29.9. iz Anteninih 30, ven pobrane slovenske) 
11. Big foot mama: Slab spomin 
http://www.youtube.com/watch?v=E-w8hblOz_U 
 
12. Muff: Naj sije sonce 
http://www.youtube.com/watch?v=zm94uIIdaKA 
 
13. Nika Zorjan: Problemom sredinc 
http://www.youtube.com/watch?v=m3LXb2WgNpc 
 
14. Tangels: Ti si poletje 
http://www.youtube.com/watch?v=CV06mAGbwHs 
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Radio Antena (13.10) 
15. Victory: Živeti spet (ne najdem posnetka, samo besedilo) 
http://soundcloud.com/skupnavictory/victory-ziveti-spet 
 
Radio City (4.10; Slovenskih vročih 20) 
16. In & Out: Te čakam 
http://www.youtube.com/watch?v=-sEYAaTpFOw 
 
17. Dametra Malalan: Poišči me srečno  
http://www.youtube.com/watch?v=u9NzeUMAMk4 
 
18. Lea Sirk: A bi? Ti bi! 
http://www.youtube.com/watch?v=NguxgNPx4f0 
 
19. Žan Serčič: To poletje 
http://www.youtube.com/watch?v=5TzwjddsBS8 
 
20. Katja Koren/Dosa: Dan priložnosti 
http://www.youtube.com/watch?v=ci7CucSBGqI 
 
21. Tinkara Kovač: Ti se ljubiš 
http://www.youtube.com/watch?v=Iwf5MlE-QbY 
 
22. Katarina Mala: Bombon 
http://www.youtube.com/watch?v=hr2YESDRlNI&playnext=1&list=PL8BF24092C1D0E8B
2&feature=results_video 
 
23. Zlatko: Več od lajfa 
http://www.youtube.com/watch?v=Xa02pBZ7OvM; rep? 
 
24. Nude: Zadnji poljub 
http://www.youtube.com/watch?v=JwWz2Nsru1U 
 
25. Alya: Moja pesem 
http://www.youtube.com/watch?v=z_43DBMrIWU 
 
26. Alfi Nipič: Kri ni voda 
http://www.youtube.com/watch?v=siCXChiPhD0 
 
27. Nula Kelvina: Nisem še vrgel 
http://www.youtube.com/watch?v=SdWq5oR9Sao 
 
Radio City (29.10; Slovenskih vročih 20) 
28. Vlado Kreslin: Tam na koncu drevoreda 
http://www.youtube.com/watch?v=dG0biDIED0g 
 
29. Big foot mama: Užitek na replay 
http://www.youtube.com/watch?v=s7edBMq61hE 
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30. Nikka: Skrivnost 
http://www.youtube.com/watch?v=pdcVAwf48LY 
 
Radio Kranj (29.10) 
31. Nuša Derenda in Marko Vozelj: Naj nama sodi le nebo (Slovenska popevka) 
http://www.youtube.com/watch?v=TFhBgYhG-mI 
 
Radio Celje (5.10) 
32. Nana Miličinski: Dragi 
http://www.youtube.com/watch?v=LrY--IjJhkI 
 
33. Katarina Mala: Zgoraj brez (Slovenska popevka) 
http://www.youtube.com/watch?v=qTRiY0cxae0 
 
Radio Celje (12.10.) 
34. Vili Resnik: Se zgodi  
http://www.youtube.com/watch?v=8ShfAa5NSfI 
 
35. Gogs: Js zate, ti zame 
http://www.youtube.com/watch?v=59MsgaX1IjE; rep? 
 
Radio Celje (26.10.) 
36. Red Five Point Star: Nova revolucija 
http://www.youtube.com/watch?v=8UNHuDekmZY 
 
37. TMS Crew: Kdo miži 
http://www.youtube.com/watch?v=uRgb_aGJYgI; rep? 
 
38. Matevž Hamo Šelehar: Ti prihajaš (Slovenska popevka) 
http://www.youtube.com/watch?v=D8RN44GD05g 
 
39. Alex Volasko: A bi z mano šla 
http://www.youtube.com/watch?v=vlIlz6gQC3Y 
 
40. Manouche: Superfajn 
http://www.youtube.com/watch?v=ixq17tRO4N4 
 
Radio Sora (29.10.) 
41. Nina Pušlar & Stiški kvartet: Kdo še verjame (Slovenska popevka) 
http://www.youtube.com/watch?v=wz41MXJOY78 
 
42. Flirrt: Popolno 
http://www.youtube.com/watch?v=AG-MTpUo5A0 
 
43. Game Over: Ne obupaj 
http://www.youtube.com/watch?v=Qi8YktCdcgg 
 
44. Anja Baš: Kaj je z mano (Slovenska popevka) 
http://www.youtube.com/watch?v=V2XYyfxKuSA 
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Moj radio (29.10) 
45. Omar Naber: Za srečo, za sanje 
http://www.youtube.com/watch?v=Y9znyYECCVA 
 
46. Bilbi: Jokala bom jutri  
http://www.youtube.com/watch?v=nxx-oXY8PAI 
 
47: Danilo Kocjančič & Friends: Daj, daj, daj 
http://www.youtube.com/watch?v=YeedIOkzF0A 
 
Radio Goldi (29.10.) 
48. Momento: Kje si? /posavska rock skupina/ 
http://www.youtube.com/watch?v=sVHbOcJtXcY 
 
49. Jadranka Juras: Če ne bomo sami 
http://www.youtube.com/watch?v=inskw8uxlkk 
 
50. Firefly: Lalalai 
http://www.youtube.com/watch?v=srGV5E-84rk 
 
51. Tanja Žagar in Rok Ferengja: Vsaj malo sonca  
http://www.youtube.com/watch?v=ghHphCpTnlc 
 
52. Tina Vunjak: V drugi sobi 
http://www.youtube.com/watch?v=pq-X1dBRQDY 
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ROCK SKLADBE 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jwz8LBG9vMU; 26.11.2012 
 
Rock 1: Eskobars: Vidim te v oči  
Vidim ti v očeh, da ne čutiš več glasbe  
in ne veš, da me boli,  
ker ne deliš več z mano pijače, ki je nisva plačala.  
Občutek imam, da se komaj spoznava, 
ko se na cesti srečava. 
Nekoč si bil oaza puščave, 
puščave nesmiselnih reči.  
 
Ta pesem igra ljubezen do tebe,  
kot upanje, da se dobiva.  
In jo skupaj deliva, skupaj deliva. 
Ta pesem igra ljubezen do tebe 
kot upanje, da se dobiva 
in jo skupaj deliva, skupaj deliva.  
 
Bari polni so zdej polni pijače 
in praznih besed, ker tebe ni. 
Ko slišim, kaj o tebi mi govorijo,  
ko bi le vedeli, kdo si ti.  
Saj vem, da si v temnih vogalih,  
ulicah, ker si zgubil, 
zdaj čakam te s to melodijo,  
da z mano bi glasbo spet delil.  
 
Ta pesem igra ljubezen do tebe, 
kot upanje, da se dobiva 
in jo skupaj deliva, skupaj deliva. 
Ta pesem igra ljubezen do tebe 
kot upanje, da se dobiva in jo skupaj deliva. 
 
Brez tebe bom že zmogu svoje sanje ulovit, 
a rad bi jih z nekom delil,  
rad bi jih delil, tabo jih delil, 
rad bi jih delil, rad bi s tabo jih delil. 
 
Pesem govori o njej, ki ga je zapustila, zato jo on vabi, da bi se spet dobila in skupaj delila 
glasbo in svoje sanje. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=LIujRwFv8iQ; 26.11.2012 
 
Rock 2: Zoran Predin in CoverLover: Hudič 
Če me bo vzel hudič, ne bo dobil od mene čisto nič. 
Mu bom takoj poslal sredinec v pozdrav. 
Če pridem v božji raj, namesto angela postanem zmaj. 
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Bom letal za nunami in šef me bo poslal nazaj. 
 
Če me pa vzameš ti pod krila svoje vroče milosti, 
ne grem nikamor več, ker me na svetu nihče več ne zna 
tak' fajn začarat kot me znaš čarovnica: 
 
Ko mi z ustnic piješ sapo, 
ko mi dihaš za ovratnik, 
ko mi kri in dušo zmešaš, 
takrat se me še črna smrt boji. 
 
Če me bo vzel hudič, ne bo dobil od mene čisto nič. 
Mu bom takoj poslal sredinec v pozdrav. 
 
Če me pa vzameš ti pod krila svoje vroče milosti, 
ne grem nikamor več, ker me na svetu nihče več ne zna 
tak' fajn začarat kot me znaš čarovnica.  
Takrat se me še črna smrt boji. 
 
Pesem govori o tem, da ima njegova ženska večjo moč kot jo imata hudič in Bog; ona je 
najvišji ideal, tudi Bogu in hudiču se lahko upre, samo da pride do nje, ker ga na svetu ne zna 
nihče začarat tako kot ga zna ona – čarovnica. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NTSmkGYDGLo; 5.12.2012 
 
Rock 3: Pero Lovšin: Za spremembo  
Lahko so večji, lahko so večni, 
lahko so dones stokrat bolj srečni, 
Lahko so močnejši, lahko te zbijejo na tla.  
Lahko te brcnejo na drugo stran sveta.  
A ko vstaneš, zapomn' si:  
tej pesmi se lahko vse spremeni. 
Lahko se vrneš, lahko se upreš,  
lahko čist nov' zgodbo začneš.  
 
Lahko za spremembo enkrat uspeš. 2X 
 
Lahko so hitrejši, lahko bolj bogati,  
lahko te povozijo s tisoč obrati, 
lahko so bolj čisti, lahko so bolj spretni,  
lahko te držijo še zmeri na ketni. 
A ko vstaneš, zapomni si,  
danes se lahko vse spremeni, 
Lahko se snameš, lahko se upreš,  
lahko čist nov' zgodbo začneš,  
 
Lahko za spremembo enkrat uspeš. 2X 
 
Lahko so lepši, lahko so mlajši,  
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lahko jih imamo dones stokrat rajši.  
Lahko so bolj uspešni, lahko so bolj znani,  
lahko te pozabijo na petnajsti strani.  
A ko vstaneš, zapomn' si:  
dones se lahko vse spremeni,  
Lahko se najdeš, lahko se upreš,  
lahko čist nov' zgodbo začneš. 
Lahko za spremembo enkrat uspeš. 2X 
 
Tema pesmi je, da se lahko vse spremeni, če se upreš in začneš novo zgodbo. 
 
 
http://besedila.es/big-foot-mama-slab-spomin/ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Av80AUiGarQ; 26.11.2012 
 
Rock 4: Big foot mama: Slab spomin 
Slabo vreme, slaba volja, 
mrzla hrana, topu pir, 
zdravje, droga, 
kri in voda, 
dom, družina, 
vojna, mir. 
 
Stres, dileme, 
plehke teme, 
kisle face, redek zrak, 
bič vzgoja, paranoja, 
kazli cel seznam neba. 
 
Jaz mam, jaz mam eno samo srečo, 
vse izgine v dim, 
jaz imam, jaz mam eno samo srečo, 
slab spomin, slab spomin. 
 
Ignoranca, aroganca, 
cvetke, spletke, 
sprijen duh, 
laž, resnica, 
borba za vsakdanji kruh. 
 
Jaz mam, jaz mam eno samo srečo, 
vse izgine v dim, 
jaz imam, jaz mam eno samo srečo, 
slab spomin, slab spomin. (3x) 
 
Pesem govori o tem, da je sreča, da ima slab spomin, ker si ne zapomni slabih reči. 
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http://www.youtube.com/watch?v=zm94uIIdaKA; 26.11.2012 
 
Muff: Naj sije sonce 
Pridi sem.  
Bodi tu, 
z mano v soncu... 
 
Začuti bit srca. 
 
Če me hočeš, 
če me rabiš, 
se odločiš. 
Ne pozabi... 
 
S pogledom polepšaš mi dan... 
 
Življenja se ne da ustavit, poglej, 
vse, kar vidiš, se pomika naprej, 
naprej, 
ooooo le glej.. 
 
Naj slišim tvoj smeh ... 
Naj sije v očeh ... 
 
Vidim te, 
še si tu, 
z nami v soncu... 
 
Nisi več sam, dajem ti dlan. 
 
Če me hočeš, 
če me rabiš, 
se odločiš. 
Ne pozabi: 
 
S pogledom polepšaš mi dan... 
 
Življenja se ne da ustavit, poglej. 
Vse, kar vidiš, se pomika naprej, 
Naprej. 
Ooooo le glej. 
 
Naj slišim tvoj smeh. 
Naj sije v očeh.  
 
Ne odnehaj še, 
vidiš, kliče te. 
Le prepusti toku naj odpelje te. 
 
Daj pripravi se. 
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Zdaj zagrabi te 
bo tok življenja. 
 
Sledi svojim sanjam: 
Ne ustavi se. 
 
Pesem govori o tem, da ji s pogledom polepša dan, želi si slišati njegov smeh in videti sijaj v 
očeh. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Iwf5MlE-QbY; 26.11.2012 
 
Rock 6: Tinkara Kovač: Ti se ljubiš 
Včasih ne vem, kaj prav je, kaj ne, 
a naj te prebudim, naj te prebudim in si te zaželim.  
 
Le mirno spi, naj nič te ne moti,  
odplavaj daleč stran, 
odplavaj daleč stran, v srebrni ocean. 
 
Ker ti se ljubiš na tako na dober način  
in nimaš pojma, kako zelo se te želim 
in nimaš pojma, kako zelo pogrešam te. 
 
V moji glavi vse spominja me na tebe,  
a ne smem te zadržati le za sebe, 
res ne smem zadržati te. 
 
Ko se zgodi, da se malo umaknem,  
da ne srečam te,  
da ne srečam te in spet zapelješ me.  
 
A spet te iščem za vsakim vogalom,  
da pojaviš se,  
da pojaviš se in vzameš me. 
 
Ker ti se ljubiš na tako dober način 
in nimaš pojma, kako zelo se te želim in 
nimaš pojma, kako zelo pogrešam te.  
 
V moji glavi vse spominja me na tebe,  
a ne smem te zadržati le za sebe. 
res ne smem zadržati te (4x). 
 
Pevka ne ve, ali naj pokaže svojo ljubezen ali ne; gre za spomin na izgubljeno ljubezen. 
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http://www.youtube.com/watch?v=s7edBMq61hE 
 
http://besedila.es/big-foot-mama-uzitek-na-replay/; 26.11.2012 
 
Rock 7: Big foot mama: Užitek na replay 
Tavam po meniju igre za dva 
vsake tolk' me strese tok. 
Po dežju sije sonce, 
za soncem pade dež. 
Vedno en in isti krog. 
 
Včasih bi najrajš zamenju program, 
če bi lahko vsaj za en dan, vsaj za en dan. 
 
Reset za vse spomine, delete za bolečine, 
strahove na delay, užitek na replay. (2x) 
 
Tavam med vogali igre za dva 
zmeden od vseh zablod, 
jeza se nabira, vedno gre v limit, 
preden najdem spet izhod. 
 
Včasih bi najrajš zamenju program, 
če bi lahko vsaj za en dan, vsaj za en dan. 
 
Reset za vse spomine, delete za bolečine, 
strahove na delay, užitek na replay. (4x) 
 
Pesem govori o tem, da bi oseba (pevec) rada spremenila svoj vsakdan: izbrisala bolečine, 
odločila strahove in še enkrat uživala. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8ShfAa5NSfI; 5.12.2012 
 
Rock 8: Vili Resnik: Se zgodi  
Kar naenkrat kot komet, padem v tvoj osamljeni svet,  
bi zbežal, a je preveč lepo. 
Kar naenkrat se ti zdi, da vse čudežno lebdi 
in nad tabo je samo nebo. 
Nisi pijan nisi trezen nisi več isti kot prej. 
 
Se zgodi, ni ti čudno, da si tak,  
hudo plava skozi zrak, dobro je;  
se zgodi, se zgodi, se zgodi. 
Se zgodi, zmeda je tvoj znak zari,  
govoriš kar brez besed, super je, 
se zgodi, se zgodi, se zgodi. 
 
Kar enkrat vsa modrost se prelije v mladost,  
zopet skačeš čez neviden most.  
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Ko te zadene ljubezen, 
nisi več isti kot prej. 
 
Se zgodi, ni ti čudno, da si tak, 
hudo plava skozi zrak, dobro je. 
Se zgodi, se zgodi, se zgodi. 
Se zgodi, zmeda je tvoj znak zari,  
govoriš kar brez besed, super je, 
se zgodi, se zgodi, se zgodi.  
 
Se zgodi, ni ti čudno, da si tak, 
hudo plava skozi zrak, dobro je;  
se zgodi, se zgodi, se zgodi,  
Se zgodi, zmeda je tvoj znak zari,   
govoriš kar brez besed, super je,  
se zgodi, se zgodi, se zgodi.  
 
Pesem govori o tem, da ko te zadane ljubezen, nisi več isti kot prej, ampak se spremeniš.  
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Y9znyYECCVA (27.11.2012) 
 
Rock 9: Omar Naber: Za srečo, za sanje 
Vsak korak, vsaka misel,  
vodi me zdaj tja ... 
Kjer je iskren vsak nasmeh 
in kjer ni več solza. 
Pa če je vse kar mi ostane 
nate le spomin. 
Zdaj nimam časa se pretvarjat,  
čas je, da pustim.  
Vse za sabo, vso krivdo in laži,  
Vse kar je zame le pesek v oči, v oči. 
 
Za srečo, za sanje 
in misel le nanje. 
Še pot do postaje se dolga zdi. 
Pogled na obzorje,  
tja daleč čez morje,  
razpira mi krila v smer neba! 
 
Me misel nate več ne mika. 
Bliža se ta dan ... 
Ti senca boš preteklosti 
in jaz bom daleč stran! 
Pa če je vse, kar mi ostane  
nate le spomin, 
zdaj nimam časa se pretvarjat,  
čas je, da pustim.  
Vse za sabo, vso krivdo in laži.  
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Vse kar je zame le pesek v oči, v oči.  
Za srečo, za sanje 
in misel le nanje. 
Še pot do postaje se dolga zdi. 
Pogled na obzorje,  
tja daleč čez morje,  
razpira mi krila v smer neba! 
 
Puščam za sabo vso krivdo in laži! 
Vse kar je zame le pesek v oči, v oči. 
Za srečo, za sanje 
in misel le nanje. 
Še pot do postaje se dolga zdi. 
Pogled na obzorje,  
tja daleč čez morje,  
razpira mi krila v smer neba! 
V smer neba.  
 
Pesem govori o tem, da pušča svojo preteklost in stopa z upanjem v boljši dan. 
 
 
http://era.momento.si/Kje_Si 
 
http://www.youtube.com/watch?v=sVHbOcJtXcY; 27.11.2012 
 
Rock 10: Momento: Kje si? 
Pazi, pazi, še nevarno je, 
ljubezen greje in popači vse. 
Igra občutkov, zmag in predaj ...  
Nima smisla? Povej, zakaj ... 
 
Pazi, pazi, še nevarno je, 
nebo zdaj joče, spet plašiš me. 
Ovita v belo se mi predaj ... 
Ni me več, o kaj pa zdaj? 
Kaj pa zdaj? 
 
Pazi, pazi, še nevarno je,  
prosim, prosim, daj pozabi me. 
Obleci črno, ne rabiš vaj. 
Nima smisla, poraz priznaj. 
 
Pridi, pridi k meni domov 
in reci: »Meni je žal«. 
Hočem te še enkrat pogledat v oči, 
potem te bom pozabil, že danes te ni. 
 
Pridi, pridi k meni domov 
in reci: »Meni je žal.« 
Hočem še enkrat pogledat te v oči, 



XIII 
 

potem te bom pozabil, še danes te ni. 
 
Pazi, pazi, še nevarno je,  
prosim, prosim, daj pozabi me. (2x) 
 
Pridi, pridi k meni domov 
in reci: »Meni je žal.« 
Hočem še enkrat pogledat te v oči, 
potem te bom pozabil, že danes te ni. 
 
Pesem govori o tem, da fant pravi dekletu, naj prizna poraz in ga pozabi, tako kot bo on 
pozabil njo; gre za obojestransko odpuščanje. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=srGV5E-84rk; 27.11.2012 
 
Rock 11: Firefly: Lalalai 
Od blizu gledam so ceste, nebo je padalo na tla,  
danes vem, kako sonce gori,  
voda kot zrak letim. 
 
Vse je moje, ne jutri ne danes, 
lepši je dan. 
Vidiš, da med vse kar živi, boji se, diha v isto stran. 
 
Kaj narediš, ko zjutraj zbudiš se  
in vidiš, da svet poletel je v nebo.  
 
Vsak nov trenutek je lepši občutek in pojem si lalalalai.  
Višje v nebo letim 
v srcih vse cvetim in pojem si lalalai. 
 
Dovolj je norih besed 
in dovolj je vseh teh skrbi. 
Danes grem tja, kjer živim, kjer pot ni laž in kjer: 
vsak nov trenutek in je lepši občutek, pojem si lalalalai. 
Višje v nebo letim, v srcih vse cvetim, pojem si lalalalai.  
 
Tam živim.  
 
Vsak nov trenutek je lepši občutek,  
in pojem si lalalalai. 
Višje v nebo letim, 
v srcih vse cvetim, pojem si lalalai. 
 
Pesem pravi o tem, da vse kar se dogaja, je na tebi, ne na drugih. Na tebi je tudi odločitev, da 
si narediš dober dan. 
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NARODNO-ZABAVNE SKLADBE 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9Cvm27lJ0JA; 7.11.2012 
 
NZ 1: Vitezi celjski: Vince noče vodé 
Draga povej, kaj danes kuhala boš, - 
nič več, od zdaj naprej, saj nisi moj mož, 
kot gramofon ponavljaš iste stvari, 
a nič se prijelo ni. 
 
Kaj pa spremenil bi navaden papir, 
zdajle bi bil brez veze najin prepir, 
v hišnem priporu ti me hočeš imet, 
mi vzeti moj moški svet. 
 
Vince noče vode kot fantje ohceti ne, 
a vseeno se rado zgodi, 
voda vince krsti, 
ljubezen vroča stori, 
da na ohcet smo vabljeni. 
 
Voda vince krsti, ljubezen vroča stori, 
da na ohcet smo vabljeni. 
 
Včasih pomislim, kaj pa če bo ušla, 
strah je, gospod, in ti zaslužiš si ga, -  
saj sem že itak od usode tepen, 
al ledih al poročen. -  
 
V beli obleki res bi lepa bila, 
srečna tako, da trikrat rekla bi da, 
ko bo čez hribe zopet pomlad k nam prišla, 
mogoče se vzameva. 
Vince noče vode kot fantje ohceti ne, 
a vseeno se rado zgodi, 
voda vince krsti, 
ljubezen vroča stori, 
da na ohcet smo vabljeni. 
 
Pesem govori o vasovanju v kmečkem okolju.  
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=v4wzROg1GF8; 7.11.2012 
 
NZ 2: Pogum: Nocoj boš spet sama 
Nocoj boš spet ostala s hčerko sama, 
ko bom s harmoniko odšel v svet, 
otožna noč rojeva se pred vama, 
ker jaz ljudem grem svoje pesmi pet. 
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Nocoj boš spet minute dolge štela 
se spraševala, kdaj se vrnil bom, 
za mojo boš ljubezen trepetala 
in bala se, kje hodil bom in s kom. 
 
Moje pesmi vesele bi otožno zvenele, 
če v misli bi mojih vaju dveh ne bilo, 
ni ga vriska ni petja dražjega od zavetja, 
ki ga znova in znova, ki ga pri družini dobim. 
 
Nocoj te spet bo hčerka spraševala, 
če si zaradi mene žalostna, 
z otroškim smehom upanje ti dala, 
da še pred jutrom znova bom doma. 
 
Moje pesmi vesele bi otožno zvenele, 
če v mislih bi mojih vaju dveh ne bilo, 
ni ga vriska ni petja dražjega od zavetja, 
ki ga znova in znova pri družini dobim. 
 
Ni ga vriska ni petja dražjega od zavetja, 
ki ga znova in znova pri družini dobim. 
 
Pesem govori o tem, da bo mož spet šel zvečer » v svet« igrat in da ga bosta žena in hčerka 
pogrešali. 
 
  
http://www.youtube.com/watch?v=X89ptboeuqY; 7.11.2012 
 
NZ 3: Biseri: "Fejst bukova" generacija 
Ko gledam tvoj profil, izbran okus in stil, 
izvem, da ti si ta, ki iščem ga, ki rabim ga, oja. 
Na zid obesil si, vse kar ti pristoji, 
tako da več ne vem, kaj naj storim, kje naj začnem. 
 
Mi smo generacija fejst bukova, 
svet je splet, po njem se midva smukava, 
tu normalno virtualno nisi sam, 
a če te ni, potem te ni ne tu ne tam. 
 
O tebi zdaj vem vse, vse kar zanima me, 
o tvoji muziki, o biserih, harmoniki, aha. 
Oba postala sva dobra prijatelja, 
vse bolj si blizu mi, pa vprašam se, si res to ti. 
 
Mi smo generacija fejst bukova 
svet je splet, po njem se mudiva smukava, 
tu normalno virtualno nisi sam, 
a če te ni, potem te ni ne tu ne tam, 
tu normalno, virtualno nisi sam, 
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a če te ni, potem te ni ne tu ne tam. 
a če te ni, potem te ni ne tu ne tam. 
 
Pesem govori o spletanju ljubezenskih vezi preko spleta (facebooka). 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=v77ANqkReQY; 7.11.2012 
 
NZ 4: Dežur: Čudežni cvet 
Bile so včasih pravljice ves moj svet, 
verjela srečnim zgodbam sem nekaj let, 
življenje pa mi dalo je sto spoznaj, 
odneslo mnogo sladkih je sanj. 
 
Bila sem prej Pepelka, Sneguljčica, 
zdaj ženska polna ciljev in upanja, 
že dolgo moja pot ni več pravljica 
in vendar se mi zdi lepa vsa. 
 
Ker življenje je čudežni cvet, 
v pravljico lepšo ne da se verjet. 
Jaz verjamem vanj kakor nekoč, 
zgodbicam srečnim vsem za lahko noč. 
 
Bile so včasih pravljice ves moj svet, 
verjela srečnim zgodbam sem nekaj let, 
Že dolgo moja pot ni več pravljica 
in vendar se mi zdi lepa vsa. 
 
Ker življenje je čudežni cvet, 
pravljico lepšo ne da se verjet. 
Jaz verjamem vanj kakor nekoč, 
zgodbicam srečnim vsem za lahko noč, 
zgodbicam srečnim vsem za lahko noč. 
 
Pesem pripoveduje o tem, da je deklica odrasla v žensko in se rada spominja in verjame 
pravljicam za lahko noč. So lepe kot življenje. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uLLKjcJVch; 8.11.2012 
 
NZ 5: Pajdaši: Otroški nasmeh 
Otroške so oči kot jasen, sončen dan, 
ko sreča v njih žari, takrat si srečen sam 
in vse bi dal za to, da vedno zdrav, vesel, 
lahko otrok bi vse dni žarel. 
 
Otroški je nasmeh kot nežne rože cvet, 
povsod na vseh poteh postane pisan cvet. 
In vse bi dal za to, da čisto brez solza 
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otroštvo teče kot pravljica. 
 
Ko očka sem postal, sem končno to spoznal, 
kje smisel je sveta in prava sreča vsa, 
otrok je zlata vez, ki sva jo spletala, 
z ljubico mojo tam sred' srca. 
 
Ko očka sem postal, sem končno to spoznal, 
kje smisel je sveta in prava sreča vsa, 
otrok je zlata vez, ki sva jo spletala, 
z ljubico mojo, tam sred' srca. 
 
Pesem pripoveduje o tem, da ko je fant postal očka, je spoznal, kaj smisel je sveta in prva 
sreča: tj. njun otrok. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=f7Pklygg44Y; 8.11.2012 
 
NZ 6: Ta pravi faloti: Odloči naj srce 
Gledam te, dekle, rad objel bi te, 
moj si prepovedan sadež. 
Tvoj bogati rod mi zapira pot, saj ljubiti te ne smem.- 
Vidim te oči, govorijo mi, da na svetu sem edina, 
v mislih sem s teboj, v srcu bijem boj, 
a vem, da bom nekoč s teboj. 
 
Ljubezen prava ne pozna ne ovir in ne meja, 
saj če ljubezen trdna je, nič je ne zatre. 
Ljubezen prava ne pozna ne ovir in ne meja. 
Če fant je prvi za dekle, odloči naj srce. 
 
Nežna si kot cvet, pred teboj ves svet 
bi posipal z listjem sreče, 
dolge so noči, prazne so poti, tiho upanje pa tli.- 
Ko srce boli, zanj zdravila ni, le v tvoj objem želim si. 
Vem, prišel bo dan, ko srečo obsijan, boš dvignil beli pajčolan. 
 
Ljubezen prava ne pozna ne ovir in ne meja, 
saj če ljubezen trdna je, nič je ne zatre. 
Ljubezen prava ne pozna ne ovir in ne meja. 
Če fant je pravi za dekle, odloči naj srce. 
Če fant je pravi za dekle, odloči naj srce. 
 
Pesem govori o »prepovedani« ljubezni, saj je ona bogata, on pa ne. A tudi dekle si želi 
njegove ljubezni. 
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http://www.youtube.com/watch?v=qt1Tpr0T-Fk; 8.11.2012 
 
NZ 7: Ansambel Ela in Šarmerji: Moški mojih sanj 
Dokler sem bila še sama, dobro bilo mi je, 
znanke pa so se čez svoje tipe tarnale, 
jaz sem se smejala, rekla sem, da jim je prav, moški ti prinese kup težav, 
Mislile so vse, da sem velika frajerka, a zvečer skrivaj jokala sama sem doma 
in želela si, da nežno bi me kdo objel, me poljubil in me rad imel. 
 
Moški mojih sanj, je vedno tu z menoj, njegov me boža glas, kot pomlad je, 
moški mojih sanj nasmešek meni skrit prikliče na obraz, čuti kakor jaz. 
 
Dokler sem bila še sama, dobro bilo mi je, 
znanke pa so se čez svoje tipe tarnale, 
zdaj pa tarnam z njimi, skrivaj se veselim, ker se z ljubim zvečer spet dobim. 
 
Moški mojih sanj, je vedno tu z menoj, njegov me boža glas, kot pomlad je, 
moški mojih sanj nasmešek meni skrit prikliče mi na obraz, čuti kakor jaz. 
Moški mojih sanj. 
 
V pesmi najprej dekle opeva samski stan, a v resnici si tudi ona želi moškega svojih sanj, ki ga 
nazadnje tudi dobi. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JuHXMzGCXIo; 8.11.2012 
 
NZ 8: Ansambel 6: Hotel policija 
Vozniško in prometno pokažite gospod,- 
kako si luškana, se kapa ti poda,- 
le par minut pa boste šli svojo pot, - 
ej, punca zate blažen čas imam. 
Ste kakšen alkohol pred vožnjo pili ga?- 
Kar vprašanj ljubica, na vse bom rekel: ja.- 
Glede na vaše stanje bova kar pihala,- 
trobenta moja boljši ton ima. 
 
Glede na rezultat gospod z menoj boste šli, - 
ti nisi kar tako, direktna si zelo, - 
za vas bilo bi boljše, če tiho bi bili, - 
bonbonček moj, še snedem te lahko. 
 
V hotelu policija prijatelj je prespal, 
potem ko policajki ljubezen je priznal. 
Vso noč o njej je sanjal, kako objema ga, 
ko mačka je preganjal, ljubezen je odšla. 
Ko mačka je preganjal, ljubezen je odšla. 
 
Pesem govori o tem, da je policajka ustavila vinjenega voznika, ki ji je izkazoval ljubezen, 
dokler ni on odgnal mačka. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Zw7Yna6mf3A; 8.11.2012 
 
NZ 9: Ansambel Vrt: Ljubezen naju je združila 
Smo fantje ga pili, veselo je b'lo, 
trikrat na zdravje, da nam bo lepo. 
Točajki porečemo, saj bomo šli, 
vince na mizo, saj žejni smo mi. 
 
Vince to sladko nam dušo ogrej, 
točajka ga toči, veselje budi, 
Ko prišla bo ura okoli devet, 
k ljubici svoji odpravim se spet. 
Prišel sem prepozno, bilo je deset, 
sem kamenček vrgel, ni hot'la odpret, 
pokličem jo milo in jo prebudim, 
ljubim te draga, kaj naj še storim? 
 
Ljubezen združila je dvoje poti, 
kot srce občuti, tako se zgodi, 
deklet je veliko, a prava je ta. 
ki »da« ti poreče iz vsega srca. 
 
Deklet je veliko, a prava je ta, 
ki »da« ti poreče iz vsega srca. 
 
Zdaj večkrat se vprašam, kaj mi je bilo, 
da stopil sem k njej in jo klical milo, 
zdaj vse mi je jasno, saj ona je ta, 
ki mene le ljubi in rada ima, 
ki mene le ljubi in rada ima. 
 
Pesem govori o vasovanju fanta, ki se zaključi z odgovorom nje, ki ga ljubi in ima rada. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=tJIy_WxxPNk; 8.11.2012 
 
NZ 10: Ansambel Naveza: Če bi vrnil čas nazaj 
Mnogo bolj kot bi smel v tistih dneh, sem imel te rad, deklica, 
hrepenel sem zvečer, da boš prišla, 
mi takrat rekla si: »Prosim, vzemi me, 
ljubi me dolgo v noč« in potem si odšla v njegov objem. 
 
A če bi vrnil čas nazaj, ljubil bil te kot sem nekdaj, 
moje srce je prazno zdaj, ko tebe ni. 
A če bi vrnil čas nazaj, čakal pod noč bi tvoj smehljaj, 
spomni se kdaj na me, čeprav sem le nihče. 
 
Mnogo več sem želel kot hotela si dati mi, deklica, 
fantu, ki te v zvezde je koval. 
Slišim še tvoj šepet: »Prosim, vzemi me, ljubi me 
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dolgo v noč« in potem si odšla v njegov objem. 
 
A če bi vrnil čas nazaj, ljubil bi te kot sem nekdaj, 
moje srce je prazno zdaj, ko tebe ni. 
A če bi vrnil čas nazaj, čakal pod noč bi tvoj smehljaj, 
spomni se kdaj na me, čeprav sem le nihče, 
spomni se kdaj na me, čeprav sem le nihče. 
 
Pesem govori o tem, da bi fant rad zavrtel čas nazaj, ko je med njim in njegovo še bila 
ljubezen. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xSVHXrFAYFw; 9.11.2012 
 
NZ 11: Ansambel Zaka' pa ne: Nekega jutra 
Nekega jutra se sam boš zbudil in mene ne bo poleg tebe, 
jutranjo kavo v tišini boš pil, spoznanje se kradlo bo vate, 
tolažil se boš, da prej sem odšla, te nisem zbuditi želela, 
pa me boš klical, a tokrat jaz se ti ne bom oglasila. 
 
Nekje bom na cesti molče brez glasu jokala za vsem kar odšlo je, 
veter pa mrzlo tožbo bo pel, z dežjem skrila solze bom svoje, 
pijana od žalosti jemljem slovo, a vem, da prav je tako. 
drugo boš ljubil, ki znala s teboj bo sanjati tvoje sanje. 
 
Tolažil se boš, da prej sem odšla, te nisem zbuditi želela, 
pa me boš klical, a tokrat jaz se ti ne bom oglasila. 
Nekje bom na cesti molče brez glasu jokala za vsem kar odšlo je, 
veter pa mrzlo tožbo bo pel, z dežjem skrila solze bom svoje, 
pijana od žalosti jemljem slovo, a vem, da prav je tako. 
drugo ljubil boš, ki znala s teboj bo sanjati tvoje sanje. 
 
Pesem govori o nesojeni ljubezni, kako je ona v nekem jutru odšla in se ne ni več zmenila za 
njegove klice. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hmTiBOay6SU; 9.11.2012 
 
NZ 12: Ansambel Vihar: Le kako 
Stari sosed spomladi šel je na drugi svet, 
na kmetijo prišel njegov je nečak živet. 
Bil zgovoren je, radi smo ga imeli vsi, 
kmalu glavni postal med fanti je iz vasi. 
 
So dekleta za njim prav rada pogledala, 
ker ponoči je vztrajno trkal na okenca 
in v gostilni najboljši gost izmed vseh je bil, 
kdor je hotel naprej, je kleti njegovi pil. 
 
Le kako boš grozdje bral, če vsa jutra si prespal, 
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nisi trte rezal ne kopal. 
le kako boš žito žel, nisi ga sejal ne plel, 
zdaj ne veš, od česa boš živel. 
 
Leto se odvrtelo hitro je na jesen, 
ko vse bolje fant spoznava, da ima problem, 
žete, bratve, trgatve zdaj so imeli vsi, 
a na zemlji njihovi zraslo ničesar ni, 
 
Le kako boš grozdje bral, če vsa jutra si prespal, 
nisi trte rezal, ne kopal. 
le kako boš žito žel nisi ga sejal ne plel, 
zdaj ne veš, od česa boš živel. 
 
Zdaj bi rad oženil se, pa te noče več dekle,  
drugi k njej pod okno hodil je, 
drugi k njej pod okno hodil je. 
 
Pesem govori o tem, da je fant zaradi osvajanja in ponašanja ostal praznih rok: brez trgatve, 
žetve in brez dekleta. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=R4IZ9O6GOBY; 9.11.2012 
 
NZ 13: Ansambel Gadi: Muzikant  
Je muzikant vsak, po malem tak, 
le k pesmi vodi ga, njegov korak, 
a ljub'ca se jezi, nič prav ji ni, dolge so noči, ko sama spi. 
 
Daj, daj, daj nam zaigraj, še tri vsaj, 
ob urni vrnem se, le malo kdaj. 
Četudi ljub'ci ni, da popusti, 
vedno brez skrbi lahko zaspi. 
 
Ah je lepo, ko vam igramo celo noč 
in spet se poje kot nekoč, 
nam je lepo, bo še tako, je lepo, 
do jutra ranega ostanemo zato. 
 
Daj, daj, nam zaigraj še tri vsaj, 
ob uri vrnem se le malo kdaj. 
Četudi ljub'ci ni, da popusti, 
vedno brez skrbi lahko zaspi. 
 
Ah je lepo, je lepo, 
je res lepo, je lepo, 
ko vam igramo celo noč 
in spet se poje kot nekoč. 
Nam je lepo, je lepo, 
bo še tako, bo še lepo, 
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do jutra ranega ostanemo zato, 
do jutra ranega domov še ne gremo. 
 
Pesem govori o tem, da mož – muzikant ponoči igra in zabava ljudi, njegova ljubica pa je 
zato sama. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=eeYZ4N4yDdw; 9.11.2012 
 
NZ 14: Ansambel Nemir: Zaplešite, zapojte z nami 
Smo se zbrali prijatelji stari, da še enkrat nazdravili bi 
tistim časom nekdanjim, prijetnim, ki za vedno so nekam odšli, 
Zdaj vsak po svoje s svoje stezice ob večernih ubira kar sam. 
Mogoče kvečjemu le v dvoje gre skozi vas, lejte kakšnega zdaj imam. 
 
Zaplešite, zapojte z nami, kakor tiste srečne dni, 
ko denar in stil moderni še razvajal ni ljudi. 
zaplešite, zapojte z nami, naj spet nocoj bo kot takrat, 
ko v srcu je bilo veselje in človek vsak je bratu brat. 
 
Mi pa sorte še vedno smo takšne, da dobimo se v krčmi nekoč, 
in prepevamo kdaj ob kitari, ko že spušča temna se noč. 
Tiste zgodbe nekdanje poletne, kakor eno še vsi smo bili, 
in na ples v prvem mraku večera smo še skupaj odhajali. 
 
Zaplešite, zapojte z nami kakor tiste srečne dni, 
ko denar in stil moderni še razvajal ni ljudi. 
zaplešite, zapojte z nami, naj spet nocoj bo kot takrat, 
ko v srcu je bilo veselje in človek vsak je bratu brat. 
Zaplešite, zapojte z nami, naj spet nocoj bo kot takrat, 
ko v srcu je bilo veselje in človek vsak je bratu brat. 
 
Pesem govori o tem, da nazdravljajo starim časom (ki so odšli) in vabijo, da zapojejo in 
zaplešejo tako kot nekoč. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=c4bnqo9AnbU; 9.11.2012 
 
NZ 15: Ansambel Petka: Čista petka 
Fantje mladi vedno radi za dekleti gledamo, 
se smejmo, govorimo, včasih tudi žvižgamo, 
vsak po svoje hvalo poje kakšni lušni na ves glas. 
Ponavadi bi le radi krajšali si čas. 
 
Če pa takšna se pojavi, ki od glave do peta, 
je podobna tisti pravi, ki jo v sanjah vsak ima. 
Mi metuljčki poletijo, vroče trepeta srce, 
zanjo pel bi melodijo o ljubezni le. 
 
Ti si čista petka, sonček si, ko se smejiš 
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kot pomladna cvetka prav omamno mi dišiš. 
Ti si čista petka, vse bi zate dal, 
reci, da boš moja, pa nikdar ne bo ti žal. 
 
Če pa takšna se pojavi, ki od glave do peta, 
je podobna tisti pravi, ki jo v sanjah vsak ima. 
Mi metuljčki poletijo, vroče trepeta srce, 
zanjo pel bi melodijo o ljubezni le. 
 
Ti si čista petka, sonček si ko se smejiš, 
kot pomladna cvetka prav omamno mi dišiš. 
Ti si čista petka, vse bi zate dal, 
reci, da boš moja, pa nikdar ne bo ti žal. 
Ti si čista petka, vse bi zate dal, 
reci, da boš moja, pa nikdar ne bo ti žal, 
reci, da boš moja, pa nikdar ne bo ti žal. 
 
Pesem govori o tem, da mladi fantje radi gledajo za dekleti, ponavadi si s tem le krajšajo čas. 
Če pa se pojavi prava, ji zapojejo o ljubezni. 
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RAP SKLADBE 
 
Kocka. (2005). Gremo naprej (zvočni posnetek). Kranjska Gora: HHDK. 
 
Rap 1: Kocka: Napovednik  
Druga plata. 
Prid'te bliže, roke u zrak, 
spoznajte, kako smo se razvil, kakšno pot smo prehodil. 
Mi gremo naprej 
rocktehnika, to kva za kva. 
To je reku Kore, za vse prečuta fraza. 
Zato vse kozarce smo razbil, 
ker smo se napil, 
j* riti osvojil. 
Senjanki za nami so pil u Lublan, 
ker z Gorenjske smo prišli. 
 
Taki smo pač mi. 3x 
 
Nazaj prihaja-jaja – za vas, 
na odru ostaja-jaja – za vas,  
še kar razdaja-jaja – za vas. 
k-o-c-k-a. 
 
Muska je u naših srcih, 
kar nar'dimo nos'mo v srcih. 
Šest plati na eni poti, 
mod'te to spoštovat. 
Kup'te CD,  
pokaž'te rešpekt 
ker ostal vam bo spomin, 
ne presnemavat naše muske, 
ker je to zločin, 
zato vas bomo kaznoval. 
To je šit, drek. 
??kouno, nas dobite le poslovno    
Kje imate ponos in 
kakšen bo vaš odnos. 
Repamo u živo, drugo plato smo izdal, 
vodil nas je Kralj. 
 
Nazaj prihaja-jaja – za vas, 
na odru ostaja-jaja – za vas,  
še kar razdaja-jaja – za vas. 
k-o-c-k-a. 
Nazaj prihaja-jaja – za vas 
na odru ostaja-jaja – za vas. 
k-o-c-k-a. 
 
Pesem govori o bendu z Gorenjske, ki napoveduje svoj novi CD, ki naj ga ljudje kupijo.   
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Kocka. (2005). Gremo naprej (zvočni posnetek). Kranjska Gora: HHDK. 
 
http://besedila.es/kocka-gremo-naprej/ 
 
Rap 2: Kocka: Gremo naprej 
Hočem od vs, da se do konca borite. 
Svojim sanjam sledite, 
da na poti ne zaspite, 
Poslušte beate, k vm vlivajo volo, 
nj bo to za delo, zabavo al pa šolo. 
Ne odnehat ob prvi težavi,  
zarad težav se ne vdajat alkotu pa travi, 
to vas ne bo nikamor prpelal, 
lajf si bote zasral,  
to z leti boste spoznal! 
Vse lohk dosežš, sam če si želiš, 
ne če okol posedaš in o tem govoriš. 
Dvign svojo leno rit, 
pot si določ in hod po njej, dokler ne pade noč. 
Vsak naslednji dan drž se poti, 
hod po njej, da se ti že neumen zdi. 
Šele tkrt boš dosegu tist, kar si želiš, 
pol morš pazt, da poti ne zapustiš, 
še kr sledi poti, nazaj ne glej,   
nč nas ne ustau, gremo naprej! 
Nobena p* stavr ns nau ustavla, Gremo naprej – an Bigi.  
 
Če slište moj glas, pol se ve, da sm še kle, 
nism se še ustavu, furam tko k fura se, 
zato kr zmeri delam stvar čist tko kukr mi sede, 
se ne oziram na nobenga, k bi hotu, da me zmede! 
Če delaš to, kar hočš, pišeš to, kar maš u glav, 
pol na dobri poti si, da te nč ne ustau. 
Če ti nč ni žou in če veš, da si taprau, 
ovira hit pade, k pred tebe se postav! 
In nekdo ti daje moč, da spet nardi se kej. 
Pozab kva je blo prej, kasnej, delam to k zej! 
In na koncu sam u izi se nasmej,  
ker veš, da vse si zmogu, zej treba je naprej.  
 
Ni ovire, k bi ns ustavla, polena ste metal pod noge do zj, 
ustavla ne bo nas nobena oseba, gremo čez vs, mi gremo naprej. 2x 
 
V življenju velik smo pretrpel,  
velik dobrega in slabega doživel, 
to ns je krepil, močnejši smo postal, 
se nismo vdal, na taprav trenutek čakal,  
in zej pršu je čs, ko js Peternelly in ostalih šest, 
ljubosumju in sovraštvu kažemo pest! 
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Noben ns ne ustau 
in noben se ni predau,  
mi sam pičmo naprej! 
Nobenmu nc ni jasn, 
vsak sam reče aaaaa? 
Ker smo k-o-c-k-a. 
Smešn mi je, ko mau pogledam nazaj,  
eni so ubupal, drugi smo pičli naprej. 
Sam tko to je – k začneš noben te ne j*, 
a k neki nardiš – vsi so krog tebe. 
A pomemben je srce, 
srce, da se boriš,  
ko udarce dobiš, največ pridobiš 
in ko neki zgubiš,  
največ se naučiš. 
In ko to doživiš, se utrdiš in zmagaš! 
Za vse iskrene frende,  
za vse naše fene,  
za vse moje norce, buraze, 
z vsacga, k mi je kdaj ljubezen dau,  
zapomnte si – če delaš s srcem noben te ne ustau! 
  
Ni ovire, k bi ns ustavla, polena ste metal pod noge do zj, 
ustavla ne bo nas nobena oseba, gremo čez vs, mi gremo naprej! 
 
Kljub vsem sranju spet je ns 6 na vrhu, 
skupi gremo zj naprej. 
Me zanima, kje ste tisti, k ste tok mel za povedat, 
haha na istem mestu.  
In tm boste ostal papki,  
ker nima smisla. 
Če niste še pogruntal: ma nimate za burek! 
Vaša pot gre dol 
al pa te poti sploh ni. 
Naša pot gre gor in spet smo tm, kjer smo bili! 
Nočm zgublat besed, nj govorijo dejanja,  
kar smo rekl, smo nardil 
in tko dosegl svoj cilj, 
izpolnil pričakovanja tistih, k so vrjel 
in zaj* šupke, k so rekl: nau vm uspel! 
Zj use je zrasl od ambicij do želja, 
in čist use bomo dosegl, ker ustavt se ns ne da. Ha ha. 
 
Ni ovire, k bi ns ustavla, polena ste metal pod noge do zj, 
ustavla ne bo nas nobena oseba, gremo čez vs, mi gremo naprej! 
 
Ni važn, kdo bi hotu ns zatret,  
ns prav nč ne ustau, zato bo skušal spet in spet, 
na koncu isti odgovor bo spoznal,   
da ns prou nč, prou nč na svetu ne ustau. 
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Pesem govori o tem, kako je pomembno, da se boriš s srcem, ker tako te nič (nihče) ne ustavi. 
 
 
Kocka. (2004). Alea iacta est (zvočni posnetek). Kranj: White nigga. 
 
http://www.lyrics.si/lyric/k/Kocka/Alea-iacta-est.html; 28.11.2012  
 
Rap 3: Kocka: Alea iacta est 
Vse je na kocki, ko se kockaš s Kocko in ne znaš kockat – lohk se zakockaš! 
Sex, droge in Kocka, 
vrž kocko, da se igra začne! 
 
Tko kot Julij Cezar, ko je prečkal reko Rubikon, 
tko tud mi preskočil smo vse pregrade. 
Naše navade - kocka cukra, kocka čokolade, 
kocka ledu v ginu in skockane ženske mlade. 
Ponoč nas majo rade, 
ko se skockamo in gremo v casinoja kockat. Ha! 
 
Kocka ga kocka, ko se kocka vrti 
in ko poberemo vs keš, gremo v najbližji bar se ga odkockat! 
Ja to smo mi, Kocka 6 plati, 
glej me, ko zaprte mam oči. 
Si lahko predstavlaš sliko? 
Gin v roki, kriminalne misli! 
Zmer odloča kocka, kdo kšno stvar dobi, 
kakor kocka se vrti tko poteka vsa energija. 
Naša poezija je umetnija, ki jo kažemo preko glasbe in beata. 
Zato ne se kockat z nami, 
ker lohk ceu svoj življenje postavš si na kocko! 
In hip hop muzka nikol nau propadla, 
ker jz vam bom reku in že Cezar vm je reku, 
da kocka je padla. 
 
Alea iacta est. Ouuuuu 
Kocka je zdj padla. Ouuuuu… 3X 
 
Zj smo kle sam za vs, 
rokamo, gremo naprej. 
Delamo, kar delamo in uživamo v tem. 
Ne nas dirat, kritizirat, se oglašat in glupirat, 
če nas ne poznate – spoznal ns boste zj! 
Dvignmo roke gor – ker tale muzka je brez mej, 
Hip hop non stop, 
gremo, skačte vsi pod strop, 
ker mogl smo garat in res nikol se predat, 
mikrofon prat, srat, velik pregarat, 
da plato zmožni smo bli izdat 
in zj je kle za vse! 
 



XXVIII 
 

Piše se pred štetjem leto 49, 
Julij Cezar – alea iacta est, 
in dons čez 2053 let. 
Alea nastala je zato dvignte 6, 
6 nas mikrofon čekira,  
Haskiæ vse organizira, 
Wolf rekordira, 
zmer več folka nas podpira! 
 
Respect za vas,  
ker podpirate nas. 
Bil je že čas,  
da slište kj od nas. 
Vi ste nam vlival vero, da smo plato dokončal, 
Da smo se boril, da dinarčke smo zbral, 
Gremo zj skp vsi,  
Kocka 6 plati, 
Gremo zj skp vsi,  
Kocka 6 plati. 
 
Alea iacta est. Ouuuuu 
Kocka je zdj padla. Ouuuuu… 3X 
 
Kay, the O, the C, Kay, A, 
Kocka roka na majku Big Kay. 
Spet smo na zabavi, 
v prvo vrsto se postavi, 
če si pravi skač po glavi, 
spet se voha vonj po višnji! 
Tukaj smo, da vam pokažemo s skupnimi močmi, 
da hip hop je za nas in da za hip hop smo mi! 
Hvala vsak'mu, k nas podpira 
in k nas kapira. 
Kocka petrdira vse ovire sprot podira! 
Zadn gin smo že popil, zadna frula se je skadla. 
To je to, kar smo nardil, 
Modafuckaz kocka je padla! 
 
Zepu fura za Big Kaym, 
tuki hitr jst ga sejem, 
s Kocko okol ga playam, 
beate urejem. 
Tantantanan - se iz studia sliš, 
Bitch pliz, mrš briš, poliž, 
To je moj fetiš! 
Wow - to je Zan don. 
 
Alea iacta est. Ouuuuu 
Kocka je zdj padla. Ouuuuu… 3x 
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Pesem govori o tem, da je skupina morala garat, da so izdali plato; njihova poezija je 
umetnina, ki jo kažejo prek glasbe in beata. 
 
 
Kocka. (2004). Alea iacta est (zvočni posnetek). Kranj: White nigga. 
 
http://besedila.es/kocka-outro/; 26.11.2012 
 
Rap 4: Kocka: Outro 
Vojak Kofler, na raport! 
Velik' udarcev smo dobil,  
da bi plato nar'dil, 
se mau veselil,  
končno zmago slavil, 
vojna za nami posledice nam je pustila, 
čist' nas je ohromila,  
se nam u kri ucepila, 
žrtve vojne častno bomo pokopal', 
vojna odličja jim dal',  
za nas so se bojeval', 
sj brez njih nam ne bi uspel, 
zj zelo smo vesel',  
da ob seb' smo jih imel, 
malo preveč jih je, da vse bi naštel, 
hvala vsakemu od teh,  
pomagal' so nam na poteh, 
kljub vsem žrtvam je vojna končana, 
plata izdana, 
prišel je mir. 
 
Na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na. 
Na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na. 
 
Tik tak, tik tak ura ustavla je korak. 
Tik tak, tik tak Wolf pa spet mi dal je znak, 
Vendar tokrat je drugače - čas je, da končam. 
Povedal sem vse in povedal vse, kar znam. 
Za alea iacta est jst sm stisnu svojo pest, 
stisn ti tud svojo za n's modelov šest. 
A si zgubu zavest, k' vse se je končal, 
aja, pa svaka čast vsem, k ste z mano stal. 
 
To je zdj to, kar smo res sami hotl, 
usmerl potenciale v dosego svojih ciljev 
in zdj dokončal, kar smo prej si zadal, 
a v naprej se delajo že nove stvari. 
Nove poti so izbrane, po kerih bomo hodil, 
se ne ustav'mo, dokler namo dobil. 
Gremo naprej, ker mamo nov cilj. 
Treba delat je svoje, se ne ozirat na druge, 
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dobr sprejemat kritike, bit hvaležen za usluge. 
In hvala vam vsem, ki ste karkol pomagal. 
Spet najdte motivacijo, če kdaj ste omagal. 
 
Tko je tastar, počas bo konec CDja, 
zaenkrat smo povedal, kar smo imel, 
mogoč kar ne bi smel, 
a velik smo pretrpel, da bi uspel. 
 
Djte roke gor v zrk, 
dvignite roke, če ga hočte z nami sr't. 
Kdo se lohk zj usaja, 
kdo zj laja, 
Cela raja vsem dogaja. 
To ni vaja, 
Kdo CDje zj prodaja?? 
Za naja, za vaja, 
za tebe, za zmaja, 
za ns, za vs, za vse iz mojga kraja, 
za vsako k ns osvaja 
in za vsakga, k se zakaja. 
Poslušte samuraja, 
to naša je vstaja. 
Zber se, prsluh, nj še teb mal dogaja, 
uživi dokler traja 
in pust CD, da še enkrat od začetka se predvaja… 
Do jaja… se slišmo na nasledn plat an! 
 
Hej, tukaj sem, da tole dokončam, 
da vas vržem ven iz sanj. 
Bobni, basi letijo po dvoran. 
Krožno migaj rit 
in podri tale zid. 
Ne damo vam miru 
iz kadra bom ušu, 
tole bil je Zepu in Dicey crew. 
 
Tole zj bilo je vse, 
kar na teli plati je. 
 
Upam, da ste razumel, 
kar povedat smo hotel, 
Sharks, Peternelly, Big Kay, 
Koff, Chorchyp, Zep, glej 
to smo mi: 
druži nas 6 plati. 
6,5,4,3,2,1 zdaj 
naj vas ne skrbi z drugo plato vrnemo se nazaj… 
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Pesem govori o prodaji CDja. Zahvaljujejo se za pomoč, ki so jo bili deležni. CDja je konec 
in napovedujejo se že nove stvari. 
 
 
 
Trkaj. (2007). Rapostol (zvočni posnetek). Ljubljana: Nika Records 
 
http://besedila.es/trkaj-ples/; 26.11.2012 
 
Rap 5: Trkaj: Pleš 
Glej, kdo prhaja iz busa,  
tale opeče kot meduza.  
Ti zgledaš res the best of,  
dej da te dam gor na guesto.  
Ime ji je Urška, se piše Povodni, 
a kje je zdej tvoj mož, a?  
Prav, da ga ni, sam' jo je pustil,  
in šel plavat v Portorož.  
Zunej bla poletna je noč,  
prjel jo in pelu čez Šuštarski most,  
kjer Ropret Ljubljančankam pel je nekoč,  
kle združ'ta se mladost in starost.  
Midva nisva kot Primicova in France,  
midva klasika kot Mojmir in Majda Sepe.  
Ti si moj številka ena hit, žena celo mesto  
čaka, da te vid, zdej prid in  
 
Pleš!  
Da prižgem ti ogenj v očeh.  
Pleš!  
Da se iskril bo po tleh.  
Pleš!  
Jst plus ti, sva midva. 
Pleš!  
Ti si moja klasika!  
 
Ona noče it na VIP,  
ona hoče bit Med iskrenimi ljudmi.  
Predlagal sem Vrh nebotičnika ji,  
a rekla, da od višine se lahk ji zvrti.  
No, dej punca, zavrtela se boš zame,  
midva izjema kot med črnimi so Bele vrane.  
Pogledal na stran, fantje ne bit jezni,  
jst ga plešem k't da je Dan ljubezni.  
Bil je hip hop in jst vrtu sem obleko,  
punci je blo vroče kot da gor bi dal četrto deko. 
Pogledal ji v oči - čas mim leti. 
Uzuni je že jutro, Nad mestom se dani. 
Pogleda na uro, joj, more vlak ta ujet,  
ker jutr zjutri pršla bo na Bled.  



XXXII 
 

Nočem bit k Oto, da sanjam še 30 let  
zato prid sem, da vidi naju svet!  
 
Pleš!  
Da prižgem ti ogenj v očeh.  
Pleš!  
Da se iskril bo po tleh.  
Pleš!  
Jst plus ti, sva midva.  
Pleš!  
Ti si moja klasika!  
 
Hotla je sam še en krog in jst sem reku še,  
vedno sam posluši tist, kar pravi ti srce. 
Včasih se mi zdi, da že vsega konec je,  
a pol spet ponovno, znova se začne.  
Zunaj se delal že beli je dan,  
Zemlja pleše, mesec špila funk.  
Dam ti še minuto, če ne grem plesat sam,  
rodil sem se tukaj, a jst prpadam vam!  
 
Pleš. 
 
Pesem govori o MCju, ki vabi punco na ples, da ji prižge ogenj v očeh. 
 
 
Trkaj. (2007). Rapostol (zvočni posnetek). Ljubljana: Nika Records 
 
Rap 6: Trkaj: Zvezda 
Nč več budike, sam še zlati telefoni, 
trije organizatorji, še dvajset v koloni. 
Armani dej parfume, da bom lahka dišu. 
Ne rabm ogledala, se vidim v časopisu: 
od kronike do športa piše vse o meni. 
Kaviar, šampanjc, predsedniški sprejemi. 
Koncert kdaj nasledn, pokličm vas nazaj. 
To bo šele leta »dva tisoč sedemnajst«. 
Dobro jutro vsi moji prjatli, živimo v preveliki bajti. 
A kaj češ, dom je itak dom, 
wc je tok daleč, da me mora furat avion. 
Dva pit bulla prpeta na ketno, 
tavelk je bruto, tamal pa je neto. 
Dnarja nešteto, začel smo na veliko. 
Pejt vprašat Dedka mraza, če želi si kej pod jelko! 
 
Kje si zvezda, je kdo, k' tebe ne pozna? 
Iz kje si zvezda? Republika Slovenija. 
Kje si zvezda, je kdo, k' tebe ne pozna? 
Iz kje si zvezda? Made in Slovenija. 
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Mam tok zlata notr v srajci, 
k' dam ga v'n, folk gleda k Kitajci. 
Fotru kupu porcsha, mami kupu grad, 
hot'la met je belga, pa sem kupu Beograd. 
Šajbe mam črne, uspredi pa uzad, 
če me sonce vid, se začne približevat. 
In kol'ko nanese prodaja mojih plat? 
Zadnji k je probu, je naredu doktorat. 
V banji se furam u jahti, ženske me hočjo u žlahti. 
Laufam k pr telovadbi, hočjo me podret, jo, treba špilat ragbi! 
Ti si tok nesramen, dej se mal zamisl, 
ok, sem, un še vedno sem na istem. 
Kamorkoli pridem, Rok oženi mene. 
Jst nisem 6peck, nimam no.1 Žene! 
  
Kje si zvezda, je kdo, k' tebe ne pozna? 
Iz kje si zvezda? Republika Slovenija. 
Kje si zvezda, je kdo, k' tebe ne pozna? 
Iz kje si zvezda? Made in Slovenija. 
 
Zlate vezalke, diamantne podplate, 
najbrž me poznate, pimp k trga gate. 
Aha a res, če rojena v letu 06/07, 
zihr jst sem mel neki vmes. 
Oče Trkaj je oče zares! 
Kopam se v čokoladi, se tuširam s šampanjcem, 
s Henneseyem perem, Perignona mam pred spancem. 
Res sem en velik smrduh! 
Hotu dvignt vse iz računa, a sem dubu pruh. 
Najbrž nisi slišu zame, pol si najbrž gluh. 
Včasih bil suh, zdej pa je drugačen moj lajf način, 
vsedem se za šank in celmu svetu pijačo naročim 
čin za zdravje, čin za srečo, čin za večno, na zvezdo. 
Še funky Jesus tm uzadi mi zamiga, 
pride do mene in mi reče: Prva liga!  
 
Pesem pravi, da se (MC) izvajalec norčuje iz tistih ljudi, ki imajo sebe za zvezde; sebe 
uporabi kot prispodobo za zvezdo. 
 
  
Blažič, M. (2010). Parada ljubezni N'toco (zvočni posnetek). Ljubljana: Beton Records. 
 
Rap 7: N'toco: Zig zig  
Ni me strah nacistov s pobitimi glavami, 
rozastim pigmentom in temačnimi avrami, 
Slovani, ki bi radi bili nekakšni mini Arijci, 
in če bi Hitler zmagal, bi najbrž dal jih že sam pobit. 
 
Polni tetovaž, pa živijo še pri mami in  
najraje bi si kr okrog vasi postavili kitajski zid,  
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vtipkej v google rt in ti bo satelit razložu,  
tukaj ni Slovenija, tukaj je prazen nič. 
Občutek pripadnosti, razloži ga babici, 
rodila se je v Avstriji, odraščala v Jugoslaviji, 
pomagaj ji razumet, v kateri državi živi,  
in kaj nam sploh ostane, če odkorakajo okupatorji. 
Zlat je skin z istimi znaki kot črni panterji,  
Avseniki stojijo na istem odru kot Laibachi  
in mačoti so že pred vsakim hipijem prestrašeni, 
največji homofobi si včasih tudi nastavijo rit.  
 
En narod, en vodja, ena vera, tri besede:  
varnost (zig, zig), udobje (zig zig), zasebnost (zig zig). 2x 
  
Desetkrat bolj nevarni kot tipi, k' so nasilni,  
so ljudje, k' so primerni, pohlevni in pasivni, 
skine vidim na daleč, ne rab'm se jim posvečat,   
bolj se bojim nacistov, ki jih na ulici nikol' ne srečaš,  
tisti, ki živijo v urejenih soseskah,  
v soboto kosijo travo, v nedeljo pa perejo benfla,  
skrbi jih zaradi drog, terorja in kriminala,  
raje električni stol kot električna kitara.  
 
Nacizem se lahko skrije v Ikejinem pohištvu,  
v urbanem središču, ki zgleda podobno kot Kidzbuhl 
raje gledam džamije kot  
palčke na dvorišču,  
raje gledam travo pokošeno kot na badminton in golf igrišču.  
Glejte Hitlerjev holokavst  
brez podpore srednje razrednih družin,   
ki so pošteno garali za svojo hišo in biznis,  
in se usrane v krizi, da kdo ne s*. 
Kdo so krivci in kako se jih znebiti? 
Kdor pa išče rešitev, dobi delovanje v Blitzkrieg  
zig zig. 
Al kdorkoli me zaščiti,  
sam ne mi reč, da se holokavst ne more ponoviti. 
 
En narod, en vodja, ena vera, tri besede:   
varnost (zig zig), udobje (zig zig), zasebnost (zig, zig). 2x 
 
Če nisi bil naklonjen že od samega začetka,  
garacist lahko postaneš še prej kot se zavedaš, 
in zavedanje je tuki najbolj bistvenega pomena,  
če bi vse počel zavestno, niti ne bi bilo problema. 
Kako zares stojimo za dejanji in besedami,  
al da delamo, kar delamo, 
da ustrezamo sosedovim,  
in kaj zares država v našem imenu počenja,  
ni nikomur res pomembno, dokler uživa red in mir. 
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Predvsem pa nas učijo, da se ne splača razmišljati,  
ker gre vedno bolj dobro tistim,  
ki se znajo dober napiflat. 
in če hočš pridt do šihta, boljš, da se naučiš kimat,  
ker plavaš v oceanu, kjer nisi le mala riba.  
V zameno za tišino, misli,  
v zasebno življenje tvojega malega kotička. 
 
Enkrat živiš za udobje svojega pohištva,  
pocen' ekologije in postaviš plastičnega *, 
ženska postane moški, moški postane * 
nihče več o ničemer ne razmišlja,  
je stalno volilni molk, vsako bitje je groza,  
nevarnost nam preti z vseh strani, razen z zahoda,  
in več, kot si si zaslužu, bolj se boš ponoči tresu,  
vsi ljudje so zate živi, ki ogrožajo kraljestvo,  
udobje postane cilj, 
človek postane sredstvo,  
delo osvobaja, kje sem to že slišou.  
 
En narod, en vodja, ena vera, tri besede:   
varnost (zig zig), udobje (zig zig), zasebnost (zig, zig). 2x 
 
V pesmi se čuti zgražanje nad celo Slovenijo. Nihče ne pokaže pravega obraza. 
 
 
Blažič, M. (2010). Parada ljubezni N'toco (zvočni posnetek). Ljubljana: Beton Records. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VM9DFkeOyh8; 29.11.2012 
 
8. N'toco: Parada ljubezni 
Parada ljubezni ja naslov tega komada, 
kul naslov -   
človek z imenom N'toco, leto 2085 je 
sporočilo dotične pesmi se glasi. 
Kaj? - Individualizem je novo čredništvo.  
Parada ljubezni, parada ljubezni. 
 
Ljudje čedalje težje rečemo besedo »da«, 
nč ne moremo obljubit in kjer se da, se da, 
tolko možnosti je v zraku, da vsi gledamo v zrak,  
in ko si enkrat reku da, si reku ne vsaj tisočkrat.  
Vse bi radi imeli, pa nič se nam ne da,  
nič ne dam od sebe, če ni zih rezultat 
in nič ne dam nikomur, meni nihče nič ne da,  
ker ponudbe je veliko, vsi pa si želimo isto stvar,  
ljubezni ne dobiš, če hočeš še profit ustvart,  
in ne more jo podkupit niti multi milijonar,  
težko jo obdržiš, če jo prisiliš bit doma,  
ušla bo ven, še preden rata hišni inventar,  
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vso svojo energijo smo vložili v piar, 
ampak individualec ne zna razmišljati kot par, 
nihče ne bi bil osamljen, vsak pa hoče biti sam. 
Lažje je it narazen kot skup poiskat stvar.  
Zdej nam je težko za tistim dihat zrak,  
počut'mo kot zaporniki z verigami na nogah, 
živimo v svojih glavah, ko nas stikajo za vrat,  
več ogljikovega dioksida kot kisika pa bo po nas.  
Nihče ne govori, samo razmišljamo na glas.  
In ne pridemo nikamor, le potiskamo na gas, 
tako se je razvil mestni psihopat,  
ki vse probleme reši po principu biznisa.  
Če za tabo zasleduje, te še nima rad,  
če nisi več koristen, ti nič več ne misli dat, 
tako kot svojo stranko menja svojega bližnjega,  
če mi ne verjameš, vpraš' na statistični urad, 
namesto, da bi svoj odnos začel graditi zase,  
najprej stanovanje, potem še vikenda,  
če nisi Mister Jure, vrste iz sveta,  
če nisi glih princesa, pusti pri miru viteza. 
Se smilijo sami sebi, jokajo kot pik in party 
kljub vsega tega preglasi bit srca 
sem si vse premislu,  
niti svojih lastnih misli nisi gospodar.  
 
Parada ljubezni koraka v prepad,  
držimo se za roke, 
hodi kot okostnjak,  
Parada ljubezni koraka v prepad,  
ne gleda foro, pleše kakor avtomat. 
Parada ljubezni koraka v prepad,  
držimo se za roke, 
hodi kakor okostnjak,  
Parada ljubezni koraka v prepad, 
pod žarometi se sveti kakor okostnjak.  
Parada ljubezni koraka v prepad 
in bele miši glodajo tvoj okostnjak.  
 
Pesem govori o individualizmu, ki je novo čredništvo, (parada) ljubezni pa koraka v prepad. 
 
 
6 pack Čukur. (2005). Keramičarska lirika (zvočni posnetek). Zagreb: Menart Records. 
 
Rap 9: 6 pack Čukur: Spet med vami 
Živjo dame in gospodje! 
Čarovnik je spet v bajti 
6 pack Čukur je v bajti. 
Ne se čudit. Plan B 
Lani je blo lani, letos pa je letos 
jst mam drugo plato, ti pa zeks kaseto. 
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Lani je blo lani, letos pa je letos, 
jst vidm katedralo, ti v rokah maš sam plato,  
Lani je blo lani, letos pa je letos, 
jst mam pravo zlato, ti pa pasjo ketno.  
 
Dober dan, lep pozdrav! 
Čukur je spet med vami.  
Ima the *, kot je bil že lani, 
6 pack Čukur. 
Dober dan! 
Vole je spet med vami,  
tisti * k so bili že lani. 
 
Letavam spet na sceno,  
prva rima, druga, 
Vole je vsako leto večja tuga, 
vedno več je fenov, vedno več je fenic, 
več jih mam kot iz Game Over Denis. 
Polne so hale, roke so v zraku,  
CDji se štancajo kot da bi bili za trakom.  
Ker veliki so koraki, malo je ozemlje,  
milijon nas še živi, a tako je Agropop mnenje.  
Ne me kritizirat, raj pritisni na play. 
6 pack Čukur: Zmedej in DJ. 
 
Dej radio bolj naglas al tiho to povej, 
da se Tito Veleju reče Crasy Volej. 
Nimate me radi kot ste me imeli prej,  
z vami al pa sami, vsak ga piči naprej. 
 
Dober dan, lep pozdrav! 
Čukur je spet med vami, kot je bil že lani 
6 pack Čukur. 
Velej je spet med vami, tisti, ki so bili že lani. 
 
Ok, zdej posluši in poskuši razumet: 
tole je še buljši, 
lan sem prišu bučke lušit, letos pridem tebe zrušit. 
Kaj? Moja katerdala je ne moreš skrušit.  
Kaj šele podret, ti mala črna smet. 
K vzameš CD iz prodaje, bom naredu še enga, kmet preklet. 
Pa sej ni panike, sej sem bral Desada. 
Vem, kako se stvari streže: 
najprej se zveže, pol se eno čez rito ureže,   
že slišim tvoje glasove iz nizke preže  
in veš, sej si kul, to se tudi meni prileže. 
Ni mi pa jasn, da pred plato bili smo frendi,  
zdej pa smo za vas čevapi kot Rado in Brendy.  
 
Lep pozdrav, Čukur je spet med vami, 
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* kot je bil že lani,  
Dober dan! Lep pozdrav! 
Velej je spet med vami,  
tisti mali * kot so bili že lani. 
Dober dan! Lep pozdrav! 
Čukur je spet med vami! 
tisti mali * kot je bil že lani. 
 
Pesem govori o skupini 6 pack Čukur, ki je spet med nami z novo ploščo. Polne so hale in 
vedno več imajo oboževalcev. 
 
 
6 pack Čukur. (2005). Keramičarska lirika (zvočni posnetek). Zagreb: Menart Records. 
 
Rap 10: 6 pack Čukur: Na začetku 
Jow tisti, ki so za mano stali, še vedno stojijo, 
sam različne stvari za mojim hrbtom govorijo, 
a jst se ne sekiram,  
pišem besedila, ki jih ne radiram, 
vsake tolko cajta eksplodiram – kabum. 
Vam jih serviram na CD plošči, še kaj za spit zravn. 
Imamo spešl drink danes, brco u rit. 
Življenje je šit, se je treba borit. 
Plačevat kredit, zato pa folk je u rit. 
A jaz se nazaj držim, ohranjam svoj stil,  
provam met trezno glavo,   
ko pridem na špil, a to mi redko kdaj rata,   
mi zdej vsak pivo plača,  
6 pack Čukur pa ti si najača faca, 
kdo te j* stari, sam da si z nami, da bi te drugi poznali,  
nimaš pojma o moji glasbi, 
nimaš pojma, kaj govorim,  
nimaš pojma, kje sem doma 
ne veš, kdo je L, X,  
ne veš, kdo sem jaz.  
 
Na začetku vsi za tabo stojijo,  
ko ti rata koja plata, vsi ko miši zbežijo.  
Na začetku vsi ti težijo, 
ko ti rata koja plata, vsi ti častijo pivo.  
Na začetku, vsi za tabo stojijo. 
ko ti rata koja plata, vsi ko miši zbežijo. 
Na začetku vsi ti težijo,  
ko ti rata koja plata, vsi ti častijo pivo.  
Na začetku.  
 
Zaradi mojega stila, me u kafiče niso spustili,  
redarji so mi težili.  
Zdej so mnenje spremenili,  
zdej me sprašujejo, če bomo k'j spili,  
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da so nas prejšnji teden na televiziji vid'li,  
zdej padajo runde na šank, mi furamo tank.  
Kakovost pijače se je dvignila na višji rang,  
nič benk v žepu, z bomebrsi se pogovarjamo o rapu,  
give mi 5, včasih bi se tepu.  
na začetku smo dob'li jurja za špil.  
Pijačo kradli drugim bendom, da smo se ga ulil,  
a to blo je včasih, zdej se je spremenil,  
zdaj jemo toplo pico in pijemo juice in džin,  
na začetku ste mi devali spodbudo, 
mi pomagali – kje ste zdej, zdej se odmaknili? 
Hej, kaj je razlog, a? 
 
Na začetku vsi za tabo stojijo,  
ko ti rata koja plata, vsi ko miši zbežijo. 
Na začetku vsi ti težijo,  
ko ti rata koja plata, vsi ti častijo pivo.  
Na začetku vsi za tabo stojijo, 
kot rata koja plata, vsi kot miši zbežiijo, 
Na začetku vsi ti težijo, 
ko ti rata koja plata, ti častijo pivo. 
Na začetku, vsi za tabo stojijo, 
vsi kot miši zbežijo.  
Na začetku kot rata prva plata 
vsi ti častijo pivo. 
 
Kje ste zdej vsi, a? 
Zdej sem se jst prodal, a? 
Nisem več tak kot sem bil, a? 
Sem drugačen kot sm bil, a? 
šit stari, kdo bo prodal te scene 
ne moreš prodat svojega avta, kje maš sebe 
Rad bi sam povedu vsem,  
da je tole šele začetek,  
da še nismo končal  
in rad bi to ploščo oziroma ta komad,  
posvetil mojmu ful dobremu frendu,  
največjemu igraču vseh času u Veleju,  
Esadu Suliču, E K šminkerju,  
ajd, se vidimo šminkerju haha.  
 
V pesmi pravi raper, da na začetku, ko ti uspe izdati CD, vsi stojijo za tabo, a kasneje jih ni 
več. Pevec se sprašuje, kje so zdaj. 
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6 pack Čukur. (2001). Ne se čudit (zvočni posnetek). Ljubljana: Menart. 
 
http://www.lyrics.si/lyric/6/6_pack_%C4%8Cukur/To-je-moje-ime.html; 29.11.2012 
 
Rap 11: 6 pack Čukur: To je moje ime 
6 pack Čukur, to je moje ime, 
6 pack Čukur še kdo ne ve,  
6 pack Čukur to je moje ime, 
6 pack Čukur, 6 pack Čukur. 
 
Čista klasika f* you, nič več k* geta 
Sam supersmoot biti za dekleta, D.J.f* gor plato. 
Js zarolam jezik pa zlato Blink blink; sej nas že vsi poznate. 
Ne morte se primerjat z mano, 
tk ko Duenias proti Kotniku dam ti banano. 
Zabijam tko ko Marko Milič, sam ne z žogo v koš 
S * v p* bitch, misliš, da si rich, ko furaš benfa 520. 
Jaz pa furam kadeta, dol mal spuščenga, pa me boli 
k* zraven ne furam nobenga niti najbol hude bejbe, 
ki z mano hengajo, pustim jih za sabo. 
Vzemem Hennessy in pičim na obalo, ker sem playa iz Veleja, 
noben mi ne bo sral, tud če se preselim v Ljubljano isti playa bom ostal 
naredu sem pač komad, da folk mal razjezim, 
stare MC-je domov naženem in the finest naselim. 
 
6 pack Čukur, to je moje ime, 
6 pack Čukur še kdo ne ve,  
6 pack Čukur to je moje ime, 
6 pack Čukur, 6 pack Čukur. 
 
Tipi ne bit jezni, to je ena vlka zaj*, 
6 pack Čukur iz Veleja nategnu ti je mam'co.  
V 4. razredu ti s* mal'co, zdej pa nosiš mojo majco, 
ko delam hip hop štanco, furam amerikanca, sorry kadeta. 
Alphanumeric srajco vsako bejbo z* govorijo mi jetneš blaznež 
islamski skrajneš z eno samo šibico ti bajto pržgem, ne vrjameš? 
The roof is on fire, kam pa zdej bežiš frajer, ne moreš nič, 
pretrgan telephone wire sem ti reku, da kličeš 113, 
f* Kingstone zdej pa bajta ti gori, gori 
moreš drugič poslušat mene nostrodamus, vem, kaj je blo včeri, 
ka bo danes 100 kil železa, 1 kilo zlata 6 pack Čukur the terminator. 
 
6 pack Čukur to je moje ime, 
6 pack Čukur še kdo ne ve,  
6 pack Čukur to je moje ime, 
6 pack Čukur, 6 pack Čukur. 
 
Js sem playa, bejbe, sam tolk da veš, 
js nisem luzer, bejbe, ne hodim peš, 
furam kadeta, bejbe, dol mal spuščenga 
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pa me boli k* zraven ne furam nobenga. 
 
Can you hear the sound na sončni strani Alp 
nisem big popa, sam vseen' 'mam vas rad, 
sploh pa bejbe, hell yeah, treba vas žgat, 
sorry, ko repam tk grdo, sam drgač ne znam. 
 
Vse, kar ti narediš, js naredim 6 krat boljš 
vse, kar ti kupiš, js dobim valda zastonj, 
obračam stvari na glavo, policaji roke gor, 
f* stare mame, zabavam se, no. 
 
6 pack Čukur, to je moje ime, 
6 pack Čukur, še kdo ne ve,  
6  pack Čukur, to je moje ime, 
6 pack Čukur, 6pack Čukur. 
 
V pesmi se raper predstavi in primerja z drugimi. Prisotna ste tudi netolerantnost in nasilje. 
 
 
6 pack Čukur. (2001). Ne se čudit (zvočni posnetek). Ljubljana: Menart. 
 
http://besedila.es/6-pack-cukur-hvala-vsem/; 29.11.2012 
 
Rap 12: 6 pack Čukur: Hvala vsem 
Hvala vsem, ki ste me v preteklosti podpirali, 
hvala vsem klubom, kjer smo lahk noter špilali, 
hvala vsem od Maribora pa tja do obale, 
hvala vsem pojači, ko čuješ moje sranje. 
 
Hej ti, ne nehat migat, ko si z mano,  
naj se čuje v daljavo najin glas. 
Hej ti, ne nehat migat, ko si z mano, 
dvigni svojo pijačo visoko v zrak. (2x) 
 
Garson garson du cafe sivuple, 
jaz na vaš račun v Parizu pijem kavico za mizo, 
ne morem se vstat niti dvignit, 
lahka grem sam scat al pa rignit, 
ker sem dobu alcoholic paralizo, 
ti se pa še vedno čudiš doma in pišeš besedila. 
 
Jaz pa playam playam, okrog besede same ven letijo. 
Hip hop melodije ulične poezije, 
ti se pa še vedno čudiš, kdo je ta v širokih hlačah, 
kdo je ta, ki super dobre bejbe zraven vlači. 
Kdo je ta, ki po ul'ci z nekim skejtom skače, 
kdo je ta vrečka, noter pa neka flaša. 
6 pack Čukur še vedno sem isti kot sem bil, 
tko ko Dr. Dre still še vedno furam kadeta, dol mal spuščenga, 
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še vedno skejtam, furam, ko Kareem Campbell hodim v  
casino I like to gamble. 
 
Iz garaže v garažo na začetku, zdej pa vlke hale, internet spletke, 
BMW 525, bejbe, same desetke, zlate ketne, 
hej, kolega, se spomneš mene iz prvega razreda, 
kriss kross style hlače, Vanilla Ice kaseta. 
Brez naloge domače, nisem mel cajta, sem skejtal, 
vsa čast gre učitlom, da nas niso vseh zmetal, 
zdej v Velenju sem glavna droga, vsak se že z mano poka, 
z mojimi biti iz najbližjega cd šopa, 
postavljam trende, pravijo mi, de si legende. 
Delam to sraje že 100 let in delal bom za vedno, 
sem kar sem, a nisem Eminem. 
Delam svoje sraje, ti svoje, naj ostane pri tem, 
ko prideš v moj neighborhood it's all good, 
ti si dober do mene, jaz do tebe tud. 
Crazy Maribor, Ljubljana je bolna, 
vsi skupaj zdaj Velenje napada, 
max club, KGB štuk pa vsi drugi placi 
šluk, šluk, hey yo forever brati, 
hvala vsem še enkrat direkt iz srca, 
kolegom, familiji, starim borcem. 
Hvala vsem, tud teb, ko nabijaš ta bit 
volume na plus in komad na repeat. 
 
V pesmi se raper zahvaljuje vsem, ki so ga podpirali in tistim, ki poslušajo njegov komad; 
opiše tudi svoj stil in kako skejta in »fura« kadeta.  
 
 
Klemen, K. (2000). Trnow stajl (zvočni posnetek). Ljubljana: Nika Records 
 
http://besedila.es/klemen-klemen-moj-svet/; 4.12.2012 
 
Rap 13: Klemen Klemen: Moj svet 
Yo, že zanč sm vm povedu, kva bom naredu, 
eno rep skupino, da bo folk kr gledu, 
ampak kokr vidte, se ni zgodil čist tko, 
zdej vm bom natančno povedu, kva je blo. 
 
K sm biu str okol 13 let, 
sm začeu poslušat rap in probu neki pet, 
pr 16ih letih sm Stojkota spoznou 
in od tistga leta mi je zmer ob strani stou. 
 
Kdo ma jajca, da bo f* Stojkota, 
bo zgubu jajca, k bova midva na sceno pr'šla, 
folk dela musko sam' še za dnar 
in prav', da je d'nar ceuga sveta vladar... ni, 
dobra muska se nardi direkt iz srca, 
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to kar slište vi, za vse tiste, k' se ne strinjatjo z mano, 
za vse tiste, k sovražjo Lublano, rečm: f* that shiiit, 
pošcijm se na use, boli mene k*, če bojo moje plate šle, 
to je iz srca, d'nar nima n'č pr tem, 
kaj ti d'nar pomaga, če si skos' že kreten, 
k js bom umru, bo za mano ostou rep,  
povej mi, kaj bo, k boš mrtu, ostal teb? N'č. 
Ležu boš u zlati skrinjici, 
na tvojm grobu zlata svečka gori, 
ampak js sm iz Trnovga in nej bom preklet, 
rap je moja muska in moja muska je moj svet, 
ampak js sm iz Trnovga in nej bom preklet. 
 
Rap je moje živlene in ta svet se ne da uzet. 
N'ben mi ne more rap muske uzet, 
k to j' moj živlene in to je moj svet! 
 
The nigaz sayin' wu-tang, wu-tang, wu-tang, get the *. 
K js sm Klemn Klemn in imam svoj stil, 
velik raprjou je probal, ampak n'kol ni n'č nar'dil, 
ta prau rep u ušesa pr'leti, poslušaš moj glas, 
in počas' zapreš oči... 1,2,3 4,5,6, [tlesk], 
Zgubu si svojo zavest, najraj' bi ugasnu, 
a poslušaš se naprej, a hoč'š kej povedat. 
Pa ne morš povedat zdej,  
moj stil gre u ušesa in pride u možgane, 
na sred tvoje glave gledam celice zaspane,  
v tem trenutku se moj stil spremeni, 
drgačn glas u ušesa prleti yeaaah, 
 
10 let rapa za mano že stoji, 
zakaj bi pel po anglešk, če smo u Sloveniji? 
Zrcalce, zrcalce na steni povej, kdo najbolši je MC v deželi tej? 
Ezy-G...prec sm ga razbou, klučaunicar Prle from southside Trnov, 
ej yo,Ezy-G, sej drgač ti pa kr dobr' gre, 
you are the biggest nigger rapr on the majk iz Štajrske, 
ampak js mam u seb se zmeri svoj svet in tist, kar maš u seb, 
ti noben ne more uzet. 
Noben mi ne more rap muzke vzet, ker to je moj svet.  
 
Ej yo uglavnm, 
vsak k misl, da je Klemn Klemn bolš kt Ezy-G, 
lahk odpre oči... 
najbrž se zdej sprašujete, zakaj sm začeu pet, 
k sm pršu sm notr, nism mogu vrat odpret, 
vsak člouk u svojm svetu živi, 
uživa svoj živlene in učasih tut trpi, 
to so pota, 
k jih živlene nardi. 
Brez dobr'ga ni slab'ga in brez slab'ga se ne ž'vi, 



XLIV 
 

js noč'm bit tak k ostali, 
hoč'm bit tok dob'r, da me bojo izklesal u skali, 
haha zezam se, js s'm normaln člouk, 
Klemn, Klemn, the xxxxxx cripple, 
 
it ain't no xxxxxxx joke, r'd mam mamo, r'd mam očeta in vse svoje prjatle iz ceuga sveta, 
Ne bojim se umret, zmeri vrjamm, da bom šu pol na drug svet živet, 
 
Rad pozdravu bi ceu Trnow in usazga prjatla iz tm, k' mi je ob strani stou,  
za vse k' delate musko, bi reku sam to, delite sam to, k bo iz srca pršlo, 
k velik muskontrjev je svojo dušo prodal, k je na njihovi mizi par kupčkov dnara stal, 
muska je stvar, k živi, dnar pa ponavad same p* nardi. 
Veseu sm, da sm CD naredu, potrku sem na vrata in se nazaj usedu, 
tist' k' 'ma moj CD lohk vrata odpre in pogleda, če so kkšne dobre misli zanga kle, 
zdej je napoču čs, k morm js končt, zavesa u dvorani se je začela dol dajt, 
vendar predn grem, vm bom se neki zinu, 
rep music is my mutherf* life in zginu. 
 
Pesem govori o tem, da je rap Klemnovo življenje in ta svet se mu ne more vzeti. 
 
 
Klemen, K. (2000). Trnow stajl (zvočni posnetek). Ljubljana: Nika Records. 
 
Rap 14: Klemen Klemen: Velik problem  
Zato ker noben ne potegne tko kot moj prijatelj Beki, 
jst ga kličem Satan, eni ga kličejo Kr neki,  
*povedu vam bo sam, ej, vsak dan, naj te sliš Amsterdam. 
Luciferjev sin,  
sam u enmu dimu, pol joint skoz skadim, 
ko delate problem, ko trava se kadi,  
to je naravno zelišče,  
ti si legenda,  
Trnovo, moj kraj in zraven je hudič. 
Že ko sem bil majhen, so mi pravili čuden tič,   
že od dvanajstega leta skozi že kadim, 
kakšen jointek si skadim,   
Trava je kul, na izi te zadane,  
nič čudnega, da poha pol ga že Ljubljane. 
Ne rečem, da je prov, ne rečem, da je narobe. 
Sam folk iz tega dela mal napačne si podobe.  
Velik ljudi je umrl zarad' alkohola,  
velik jih je umrl zarad' heroina in heptanona,  
meni je žol, jst nisem za trde droge,  
velik' raj' skadim kakšne domače si priloge. 
Z mehkih na trde, je edin kar znate rečt,  
sam neum človek gre svojo dušo pečt, 
Nikoli nisem reku, naj kadijo zdej vsi,  
kadijo naj samo tisti, ki se jim to dober zdi.  
 
Res je: folk dela s tega velik problem, 
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problem je res velk, če gledaš na sistem.  
Sistem dons pa nč tazga ne pusti,  
sam tist, k je ugoden zanga, men se zdi. 
 
Če dons kadiš travo, je velik problem,  
problem je res velk, če gledaš na sistem.   
Sistem pa dons nč tazga ne pusti, 
sam tist, k je ugoden zanga, se men zdi.    
 
J* sistem, jst in Slana bi kadila, frfla šla do a- 
in tm dobila.  
Hodva po Trnovmu in gledava okol,  
kje bi bil dobr pltc za ene par join. 
A greva u Partizana, u Kudo, ne na Džonijev vrt,  
prišla do barake, pogrnila sva si prt. 
jst dam rizle ven iz žepa, roba je na mizi,  
še ud Zigija filter, kozarec, to je res u izi,  
prvič iz peka vzamemo zažbe  
damo na podlagco in pripravmo škarjice, 
drugič narežemo, da lažje nam bo  
in dodamo še tobak, Klemen zmeši vse to,  
tretjič, jst sm zdej na vrsti   
u izi zlo natrosim ves staf in ga začnem zvijat med prsti,     
četrtič poslinem, zavrtim ga okol,  
in zdej šele pride tist t naj bolj. 
Join že gori, parezin ti zmeri pride do kosti,  
drugi dim se za tem nadaljuje,  
poslinm še žarjavco, da me hitro ne sezuje, 
tretji dim... 
»Kaj pa delate barabe?« reče babica, k' gre mim':  
»vi ste tolpa, tolpa!« »Čakte, da povem,  
tud če bi vi skadila enga, najbrž ne bi bil problem«. 
 
Če dons kadiš ganžo, je velik problem,  
problem je res vel'k, če gledaš na sistem.   
Sistem pa dons nč tazga ne pusti, 
sam tist', k je ugoden zanga, se mi zdi.   
Če dons kadiš ganžo je velik problem,  
problem je res vel'k, če gledaš na sistem.   
Sistem dons pa nč tazga ne pusti,  
sam tist, k je ugoden zanga, se mi zdi. 
 
Odgovor na vprašanje ne pade iz neba: 
trava bi b'la lahko pri nas legalizirana,  
petdeset procentov manj bo p*,  
pa še dvajset manj procentov jih bo nehal, k jih zdej kadi al pa tud ne. 
F* za vse tiste, ki jemljete trde droge: 
da ne morte več ven, se delate boge,  
vsak dela sam tisto, kar sam hoče,  
vi sami ste krivi, če nekaj nar'dite, čeprav tega noč'te.  
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Zdej ločte, kva je dobr in kva slabo,  
počasi lahko začnete urejat svoj nivo.  
 
Trda droga: aaa, ganža: ja man, 
k je tok kul, jo lohk kadiš vsak dan.  
Že prej so jo uporabljal tako kot dns prospen   
in zakaj pa jointe ne prodajajo v lekarni? – Ne vem. 
Vem pa, da ganža me sprosti 
in v takem okolju mi je kul, da sem u izi,  
življenje dondones se hitro živi  
in zmeraj manj folka tko kot včasih se sprosti 
in zdej ne morejo tko kot sami živet,  
vsak človk kot v zlato kletko je ujet.  
Res pa je, da ima vsak svoj klub  
in ko se rešiš kletke, nad njim posije luč. 
Trava ni ovira, da ta lučka se vžge, 
ne ga f* stari, gremo pred zažbe? 
 
Če dns kadiš travo, jea, sploh ni problem, 
rolamo ga povsod, boli te k* ta sistem.  
Sistem ma pa policaje, k nas lovijo,   
zapohani kot prase se vozimo s stoenkami, 
tri riti ven visijo. 
 
Pesem govori o tem, da je dandanes velik problem, če kadiš travo; raper opisuje, kako se jo 
pripravi in zaužije. 
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