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Џез је слобода 
(Џез као америчко пропагандно оружје 

у Југославији)

„Хеј момци млади�� шта да се ради
кад мало село нема џез оркестар...“1

Апстракт: У доба хладног рата�� супротстављене стране су користи
ле различита оружја у борби за „срца и душе“. Једно од оружја у америч
кој хладноратовској пропаганди био је и џез. У чланку се анализира на 
који начин је Америка користила то пропагандно оружје�� на који начин је 
Југославија прихватала џез и како је џез ме�ао југословенско друштво.

Кључне речи: џез, америчка пропаганда, Хладни рат, југословенско
амерички односи, американизација

Џез као средство пропаганде

�еоретичар џеза Јоахим Ернст Берент описао је џез као музику отпора и 
протеста.2 �ај опис извесно је имао и естетичко значење, јер је џез, ништа мање 
од атоналне музике, а ефектније од ње, „продрмао“ музичку уметност, али му 
је историја савременог света дала потврду и у областима политике. Музички 
правац који спада у један од најзначајнијих извозних артикала америчке кул
туре у XX веку, а који допушта слободу израза, креативност и импровизацију, 
био је, наиме, у хладноратовском раздобљу, снажан и сложен изазов комуни
стичким режимима не само због земље из које је потицао ве� и зато што се, 
својом суштином, косио са свим што је комунизам представљао. И у музичком 
антидогматизму, као и у свему антидогматском, идеолози комунизма видели су 
пре свега непријатеља. Управо због карактера џеза, чешки писац Јозеф �кво
рецки добро је уочио да је џез увек био трн у оку свих ултравладалаца који су, 
од Хитлера до Брежњева, владали његовом земљом.3 Ве� на првим корацима 

1 „Мала тема из Срема“, Квартет Предрага Иванови�а.
2 �. Кехл, Душко Гојковић: Џез је слобода, Београд 2007, стр. 16.
3 J. Š�v������i, Bassaksofon i druge priče o džezu, B��g��ad 1986, стр. 7.
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Америке у кориш�ењу џеза за пропагандне сврхе било је јасно да је џез, због 
импровизовања без устручавања, али уз поштовање правила, метафора америч
ког политичког система, чак и његова глорификација. �о је, уосталом, одмах 
приметио и најве�и хладноратовски „промотер џеза“, водитељ легендарне еми
сије Music USA на Гласу Америке Вилис Кановер, у часопису Jazz Forum из 
1958: „Унапред се слажемо са законима и обичајима који нас обавезују, и када 
се око тога сложимо, слободни смо да радимо шта хо�емо, у оквиру тих огра
ничења. Исто је и са џезом. Музичари се договарају о тоналитету, око промена 
у хармонији, темпа, и трајања одређене композиције. У оквиру тих граница, 
они су слободни да свирају шта и како хо�е. А када људи у другим земљама 
чују квалитет те музике, она стимулише њихову потребу за истом слободом у 
вођењу њихових живота.“4

Освајају�и Западну Европу, џез је, неминовно, своје звуке и своје поруке 
„добацио“ и иза „гвоздене завесе“, па је брзо постао мо�но оружје у Хладном 
рату, што је јавно и речено у тексту у Њујорк тајмсу 1955. године, где је наве
дено да „Сједињене Америчке Државе имају тајно звучно оружје �� џез“.� Отуда 
не чуди што је у Совјетском Савезу постојао велики отпор према тој музици и 
што је у Великој совјетској енциклопедији из 1952. писало да је „џез продукт 
дегенерације буржоаске културе САД“.6 Најборбенији совјетски противници 
џеза позивали су се на Максима Горког и његов став да је џез „музика дебелих 
и масних капиталиста“.7 Ослањање на Горког је, и у овом случају, био типичан 
комунистички рецепт за идеолошка просуђивања о уметности �� увек би иза иде
олошких оцена стајао и неки уметнички ауторитет да би се обезбедио привид 
стручности. Почетком педесетих година XX века, у Совјетском Савезу је и сама 
реч џез била непожељна. Сви оркестри добили су назив „естрадни оркестри“ 
уместо „џез оркестри“, а репертоар им је строго контролисао специјални коми
тет, који није дозвољавао извођење џеза. У таквој ситуацији многи млади људи 
су кришом слушали музички програм Вилиса Кановера, куповали плоче са џез 
музиком на црној берзи по невероватно високим ценама, или покушавали да га 
сами свирају у интими својих домова.8 

У Стејт департменту нису, наравно, одмах уочене све политичке и про
пагандне могу�ности које је џез пружао, јер је и у врховима америчке адми
нистрације било противника те музике, али када је популарност џеза постала 

4 „Willi� C����v���“, Voice of America, [www.v�a���w�.��m/���gli��/ab�ut/2007willi������v���.[www.v�a���w�.��m/���gli��/ab�ut/2007willi������v���.
�fm] (7. �ul 2009).

� R. Wag��l�it�����, CocaColonization an the Cold War. The Cultural Mission of the United States 
in Austria after the Second World War, ��� U��iv����ity �f N���t� Ca���li��a P����� 2007, стр. 202.

6 D. Caut�, The Dancer Defects. The Strrugle for Cultural Supremacy during the Cold War, Ox
f���dN�w Y���� 2003, стр. 445.

7 J. Vi�a��i��v, „O dž��u u ���Ru“, у: Duga, XIX, бр. 910, 12. мај 1963, стр. 34. 
8 J. Vi�a��i��v, „O dž��u u ���Ru“...
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очигледна и његовим америчким критичарима, и културним дипломатама које 
су се залагале за високу културу, у Вашингтону је схва�ено да �е промовисање 
џеза бити један од успешнијих начина промовисања Америке.9 Управо зато, у 
првој половини педесетих, радио Глас Америке, као једна од најмо�нијих пропа
гандних институција Сједињених Америчких Држава, отпочиње организовано 
да користи џез за ширење америчких утицаја. Кључна емисија за популариза
цију џеза била је Music USA�� која је стартовала на радио таласима 6. јануара 
1955. године, а коју је водио Вилис Кановер10. �а емисија трајала је сат и по и 
емитована је сваке вечери између два термина најважнијих вести. Убрзо после 
почетка емитовања, она је постала најслушанија емисија на Гласу Америке,11 
па су захваљују�и њој, те осталим западним радио програмима, у кратком раз
добљу звуци џеза преплавили совјетски простор, приморавши Совјете да, без 
обзира на „саосе�ање са америчким црнцима“, крену у офанзивно осуђивање 
овог америчког музичког правца, нашавши у њему „претходницу културног 
напада Јенкија, која је ве� бацила Западну Европу на колена“.12 Арсенал „проти
воружја“ била је скала од ометања емитовања џез емисија Гласа Америке до, у 
последњим годинама Стаљинове владавине, хапшења џез музичара и њихових 
депортација у логоре. Писцима, сликарима, научницима и другим мислиоцима 
тако су се, у паклу Сибира, придружили и џезери. Но, што је притисак власти 
био ве�и, слушање џеза у Совјетском Савезу педесетих година све очигледније 
је излазило из оквира музике у оквире политике, постају�и знак бунта против 
система и потребе за слободом. Кључна одлика џеза, импровизација, била је, 
по се�ању совјетског дисидента Василија Аксјонова, бег од контроле свакоднев
ног живота, од петогодишњег плана, од историјског материјализма и нека врста 
„антиидеологије“.13 Ве� за време Хрушчова постало је, међутим, јасно да није 
могу�е потпуно контролисати потребу совјетске омладине за џезом, па се широм 
Совјетског Савеза све чеш�е чула та музика, а црно тржиште преплавили су, 
упркос забрани музичких „самиздата“ 1958. године, илегални снимци са радија, 
снимани, углавном, на рендгенским фолијама.14 И у таквој атмосфери, ипак је, 
1957. године, у Лењинграду основан џез оркестар, да би тај град ве� наредне, 

9 R. Wag��l�it�����, CocaColonization an the Cold War. The Cultural Mission of the United States 
in Austria after the Second World War, ��� U��iv����ity �f N���t� Ca���li��a P����� 2007, стр. 210.

10 Вилис Кановер (1920��1996) један је од најзначајнијих промотера џеза у свету, који јеВилис Кановер (1920��1996) један је од најзначајнијих промотера џеза у свету, који је 
више од 40 година водио џез емисије на Гласу Америке. Претпоставља се да је његове емисије 
чуло око сто милиона људи. Парадоксално, водитељ коме се дивио цео свет, остао је практично 
непознат у Америци, пошто је постојала забрана емитовања програма Гласа Америке и у самој 
Америци.

11 R. Wag��l�it�����, CocaColonization ..., стр. 211.
12 W. L. Hix������ Parting the Curtain. Propaganda�� Culture and the Cold War 1945–1961, L���

d��� 1997, стр. 115.
13 W. L. Hix������ Parting the Curtain..., стр. 115��116.
14 W. L. Hix������ Parting the Curtain..., стр. 116.
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1958. добио и први џез клуб, а од 1959. у естонским градовима �алину и �арту 
почели су да се одржавају џез фестивали.15 Сагледавши те чињенице, Стејт де
партмент је промоцији џеза на Истоку дао државно обележје, те је Бени Гудман 
од 1955, у сарадњи са америчком државом, покушавао да посети Совјетски 
Савез, што му је успело тек у мају 1962, када је са великим оркестром стигао 
на двонедељну турнеју, у склопу споразума о културној сарадњи између САД 
и ССС�. �ом приликом његовом концерту присуствовао је и Никита Сергејевич 
Хрушчов са породицом, мада о Хрушчовљевом разумевању џеза и односу пре
ма њему илустративно говори податак да је у паузи напустио концерт.16 Недуго 
после тог догађаја, можда и због поруке геста првог човека Кремља, поново су 
уследила ограничења и критике џеза у штампи, а и Хрушчов је проговорио о 
џезу, отворено изјавивши у децембру 1962: „Ја не волим џез. Када чујем џез, то 
је као да имам гасове у стомаку“, што је резултирало затварањем Московског џез 
клуба. Наредно велико гостовање америчких џез музичара у Совјетском Савезу 
догодило се тек 1971. године, када је концерте одржао Дјук Елингтон. 17

У остатку Источне Европе ситуација је била слична. У Пољској, где је по
стојала јака џез традиција од времена пре Другог светског рата, џез дуго није 
могао да се чује на радију и није било плоча у продавницама, али се слушао 
Глас Америке, да би, после Стаљинове смрти и 20. конгреса КПСС, почео да се 
мења однос и према том музичком правцу. До првог званичног џез окупљања 
дошло је у Кракову 1954, а држава је од 1956. почела да организује џез фести
вал у Сопоту, што се сматра преломном годином у историји пољског џеза.18 У 
септембру 1955. пољски радио је почео да емитује програм посве�ен џезу, два 
месеца касније први државни џез оркестар је имао своју премијеру у Варшави, 
после чега се појавио се и часопис Jazz, означаван као једини џез часопис иза 
„гвоздене завесе“.19 У време када је �адио Варшава, у другој половини педесе
тих, емитовала Бенија Гудмана, Дјука Елингтона и остале џез музичаре, мађар
ски режим је и даље осуђивао џез као „декадентну западну болест која изазива 
хулиганизам“.20 У Источној Немачкој је, почетком педесетих, џез описиван као 
„декадентни и дегенерисани део америчког културног варваризма“, било је за
брањено емитовање џеза на радију и снимање џез плоча, а строго је надгледана 
граница како би се спречио илегални унос џез музике, да би 1952. уследила и 

15 J. Vi�a��i��v, „O dž��u u ���Ru“, у: Duga, XIX, бр. 910, 12. мај 1963, стр. 34.
16 D. Caut�, The Dancer Defects..., стр. 460��461.
17 D. Caut�, The Dancer Defects..., стр. 462��463.
18 �. Ja��vl��vi�, „P���d�tavl�am� vam �a�� u P�l�����“, у: Duga, XVI, бр. 773, 25. септембар 

1960, стр. 24.
19 �. W. Ryba��, Rock Around The Block: A History of Rock Music in Eastern Europe and the 

Soviet Union�� N�w Y����Oxf���d 1999, стр. 16. 
20 W. L. Hix������ Parting the Curtain..., стр. 117.
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забрана давања америчких имена музичким групама.21 Стеге су, донекле, попу
стиле 1954. године, мада су отпори званичника према џезу опстајали, а 1961. 
се још тврдило да џез клубове оснивају западнонемачки агенти.22 Ипак, упркос 
притисцима и оптужбама, ве� 1956. постојали су џез клубови у Источном Бер
лину, Лајпцигу, �оштоку, Дрездену и Халеу.23 У �умунији није било „изразито 
професионалних џез ансамбала“, а ни дома�их стручних часописа и литературе, 
али су �умуни могли да купују пољске џез плоче и да из Пољске наручују часо
пис Jazz. Наравно, слушао се Вилис Кановер, те џез емисије радио станица из 
Југославије, Пољске и Чехословачке.24 Ситуација је, донекле, била повољнија 
у Чехословачкој, где је, као и у Пољској, постојала дуга џез традиција. До сре
дине шездесетих, чехословачка влада је спонзорисала учеш�е својих музичара 
на међународним џез фестивалима, џез се свирао по клубовима, могао се чути 
на радију.25 Наде у демократизацију за време Гомулке или Дубчека пратили су, 
као својеврсни симболи, управо звуци џеза (о њему је знатно писано и у чешкој 
дисидентској литератури, посебно код Милана Кундере и Јозефа �кворецког, 
и у чешком филму), све док совјетски тенкови 1968. нису донели крај тој врсти 
слободе. Прилике са џезом у Пољској, Чехословачкој, али и у Југославији, уз 
све „плиме и осеке“, показивали су, ипак, да и иза „гвоздене завесе“ има могу�
ности за ве�е уметничке слободе, бар кад је тај музички правац у питању. 

Увиђају�и значај џеза и ефекте политичких „таласања“ уз његове звуке, 
америчке дипломате су као своје амбасадоре културе почели у Источну Европу 
да шаљу Дизија Гилеспија, Бенија Гудмана и Луја Армстронга, јер су схвати
ли да су посете џез музичара тим земљама важне не само због промовисања 
џеза него због промовисања америчке културе уопште, али и због урушавања 
самог комунизма.26 И не само у земљама Источне Европе, ве� и у земљама �ре
�ег света, које су почињале да се окре�у марксизму у трагању за политичким 
идентитетом, као и, касније, у Ираку и Авганистану, амерички амбасадори џеза 
су, уз вођење битака за културни утицај, радили и на широј американизацији 
идеолошки „непријатељских“, али и исламских простора. 27

21 U. �. P�ig���, Jazz�� Rock�� and Rebels. Cold War Politics and American Culture in a Divided 
Germany, U��iv����ity �f Calif�����ia P����� 2000, стр. 59.

22 U. �. P�ig���, Jazz�� Rock�� and Rebels..., стр. 67, 209.
23 �. W. Ryba��, Rock Around The Block..., стр. 15.
24 �. Ja��vl��vi�, „Dž�� u Rumu��i�i“, у: Duga, XIX, бр. 896, 3. фебруар 1963, стр. 37.
25 D. Caut�, The Dancer Defects..., стр. 463.
26 R. Wag��l�it�����, CocaColonization ..., стр. 212.
27 „C��l �a�� a��d t�� C�ld Wa��: Da��a ��ia I��t���vi�w� Dav� B��ub��� ��� Cultu��al Dipl�ma�y“, у: 

[www.���a.g�v/ab�ut/NE�R��/�t���y.p�p?id=p07_���l�a��&i��u�=2006_v2] (9. �ун 2009).
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Џез у Југославији до 1960. године

Као и у Пољској и Чехословачкој, у Југославији је постојала традиција 
свирања и слушања џеза и пре Другог светског рата. У Хрватској су ве� 1924. 
штампани плакати који позивају на џез и основани су први џез оркестри.28 И 
у Србији је џез имао традицију од двадесетих година XX века, а траг речи џез 
Михаило �� Миша Блам пронашао је у правилима београдског академског орке
стра Jolly Boys с краја двадесетих година.29 Поред тог оркестра, двадесетих и 
тридесетих у Београду су били познати и Micky Jazz, Melody Boys�� Цион бенд и 
САЏО (Студентски академски џез оркестар).30 И поглед на Политикину рубрику 
„Кроз Београд“ пружа увид у распрострањеност џеза у међуратном Београду. 
�ако су, на пример, 26. јануара 1930. године, Београђани, жељни провода и игре, 
могли да слушају „џезквинтет са хармоником и гитаром“ у Студију Стоји� и 
дансинг сали Касине, док је у конкурентском �озенберговом Уметничком ин
ституту играња на програму био TodoSingingJazz. Џез је тога дана могао да се 
слуша и у Студентској школи играња и Академском серклу Колосеум, а звуци 
џеза допирали су и са радија и грамофонских плоча.31 Међутим, тада је џез још 
сматран пре за плесни репертоар, него за озбиљан музички правац. Заправо, 
реч је о свингу, врсти музике за игру.

Иако је шира европска јавност чула аутентичну џез музику тек приликом 
гостовања Луја Армстронга и Дјука Елингтона у Паризу, Лондону и Копенхагену 
1932. и 1933. године,32 у Београду, Загребу или Љубљани тридесетих година џез 
није био непознаница, што указује на дубоку укорењеност и суштинску окре
нутост југословенских простора западној, у овом случају америчкој музици и 
у међуратном периоду, у годинама када су и Хладни рат и политичка употреба 
музике за пропагандне сврхе били незамисливи.

Специфичност југословенског односа према немузичким (политичким) 
димензијама џеза свакако је чињеница да су југословенски заљубљеници у 
ту врсту музике, и пре изазова комунистичком режиму, с елементима бунта и 
пркоса, показивали и потврђивали да џез јесте слобода. За време немачке оку
пације Београда, наиме, београдски музичари стварају мелодије под утицајем 
америчке музике, а управо тих година, 1942, немачки диригент Ханс Георг 

28 „P�vi���t ���vat���g �a��a“, у: [www.�a��.���/gla�b���i�i/i��d�x_���__4�4�i3�3�3�3��4�5�i3g__
.�tm] (8. јул 2009).

29 С. Јаковљеви�, Један век џеза & Кратки прилози за изучава�е џеза у Србији, Београд 
2003, стр. 59.

30 И. Лучи��одоси�, Од трокинга до твиста. Игранке у Београду 1945–1963, Београд 
2002, стр. 22.

31 �. Вучети�Младенови�, Европа на Калемегдану. „Цвијета Зузорић“ и културни живот 
Београда 1918–1941, Београд 2003, стр. 157.

32 С. Јаковљеви�, Један век џеза..., стр. 60.
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�иц у �адио Београду ствара биг бенд оркестар33, који је свирао и џез. Прави 
успон џеза у окупираном Београду уследио је када је диригентску палицу тог 
оркестра преузео Немац Фридрих Мајер, који је у се�ањима српских џез му
зичара остао упам�ен као антинациста, склон американизму.34 Свирају�и оно 
што воле, али и показују�и знаке отпора окупатору, а касније комунизму, једна 
од најдаровитијих генерација младих музичара у Београду, генерација чији су 
репрезенти у историји српске музике Дарко Краљи�, Боривоје Сими�, Младен 
Гутеша... почела је да, још под Немцима, ствара музику по узору на америчку.35 
Уживање у свирци по сопственом избору било је истовремено уживање у бунту, 
па је једно задовољство појачавало друго, што је, можда, објашњење зашто је 
џез, упркос противницима, добијао и музичке и политичке битке. И у Слове
нији је одмах после почетка Другог светског рата основан џез клуб, такође са 
немузичким димензијама, јер је био параван за деловање Освободилне фронте, 
док је у Загребу, у Еспланади, 1943. певао Иво �оби�, касније европска музичка 
звезда, уз пратњу џезера.36

И ослобођење Београда прослављено је, на неки начин, уз звуке џеза. На
име, први филм у ослобођеној престоници, приказан 22. октобра 1944. у граду 
где су још биле и совјетске трупе и у коме су се уместо шимија и фокстрота, на 
некадашњим баловима и игранкама све чеш�е играло Козарачко коло, био је 
Серенада у долини сунца, филм са џез тематиком и џез музиком. Парадоксално 
је да су тај амерички филм, чије је приказивање можда и антиципирало буду�у 
филмску и музичку оријентацију београдске и југословенске публике, донели 
�уси, па је имао руски титл.37 Дакле, док се револуционарним средствима, у 
много чему без милости, мењало државно уређење и док се мењала иконографи
ја града, Београђани су у биоскопу могли уживати у филму у коме је оркестар 
Глена Милера изводио чувену композицију Chattanooga Choo Choo. Случајност 
(јер тешко је поверовати да су црвеноармејци донели амерички филм да би на 
својим интересним просторима пропагирали америчку музику и кинематогра
фију) постала је својеврсни симбол. �аспевана Серенада у долини сунца заправо 
је била логични наставак разигране традиције Београда од пре рата и наставак 
окренутости Западу, и бар је за тренутак затамнила идеологизацију и совјетиза
цију културе, која је започела одмах после успостављања нове власти.

33 Под бигбенд оркестром се подразумева инструментални састав који има секције труба, 
тромбона, саксофона и ритамсекцију.

34 С. Јаковљеви�, Један век џеза..., стр. 62��63.
35 С. Јаковљеви�, Један век џеза..., стр. 65.
36 P. Lu��vi�, Bolja prošlost. Prizori iz muzičkog života Jugoslavije 1940–1989, B��g��ad 1989, 

стр. 43.
37 V. �imi�, Susreti i sećanja, B��g��ad 2005, стр. 50; И. Лучи��одоси�, Од трокинга до 

твиста..., стр. 34.
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Све то имало је и елементе савезничког тријумфализма и савезничке со
лидарности, јер су, рецимо, при ослобођењу Кракова совјетски џез музичари 
изводили управо Chattanooga Choo Choo Глена Милера, а музику из Серенаде 
у долини сунца изводио је и Џез оркестар Црвене армије приликом ослобађања 
Прага 1945. године.38 Но, ве� у другој половини 1945. почињу притисци да се 
више не свира америчка музика.39 Ипак, исте те преломне 1945. у Загребу се још 
могао чути Велики џез оркестар са пет саксофона и по четири трубе и тромбона 
под управом Миљенка Прохаске, а у Љубљани је, одмах после окончања рата, 
у мају 1945. године, Бојан Адамич основао Плесни оркестар �адио Љубљане, 
познатији као Биг Бенд.40 

Борба за џез као борба за слободу, започета у окупацијским временима, 
настављена је, и интензивирана, сада с новим мотивима, и у првим годинама 
успостављања комунистичке власти у Југославији. Са истим схватањима као 
и совјетски режим и режими совјетских сателита, и југословенски режим на
стојао је да забрани извођење импровизоване музике, јер је она у себи носила 
нешто непредвидиво, нешто скроз разуздано, нешто слично динамиту, што се 
не може ускладити са прописаним системом и његовим вредносним оквирима. 
Се�ају�и се прилика у тим годинама, великан светског џеза Душко Гојкови� 
каже: „За комунисте је то било нешто усмерено против власти и против чита
вог система. �ребало је да говоримо, мислимо и свирамо како је то Карл Маркс 
замислио. Али код Маркса није било ни помена о Елингтону или Чарлију Пар
керу.“41 Па наставља, стављају�и експлицитно знак једнакости између џеза и 
освајања слободе: „За нас је да свирамо џез била једна врста слободе. Мени 
није могао онај комесар из улице да каже како �у ја да импровизирам на труби. 
�о је једина ствар где сам ја могао да одлучим шта �у ја да свирам, то је за нас 
била слобода.“42

Политичка и идеолошка ригидност према џезу није, ипак, непосредно после 
рата зауставила оснивање нових џез оркестара, вероватно због „конкретнијих“ 
непријатеља и ургентнијих задатака. У Хрватској је у сезони 1946/1947. почео с 
деловањем Плесни оркестар �адио Загреба, претеча Биг Бенда, под вођством Злат
ка Чернуља.43 У Србији је ве� 1946. Војислав �� Бубиша Сими� формирао први биг 
бенд Динамо, а у години раскида са ССС�, 1948, Младен �� Боби Гутеша основао 
је Забавни оркестар �адио Београда, који је 1960. променио име у Џез оркестар 

38 D. Caut�, The Dancer Defects..., стр. 442.
39 И. Лучи��одоси�, Од трокинга до твиста..., стр. 41.
40 „60 y�a��� �f Big Ba��d R�V �l�v���ia“, у: [www.��tv�l�.�i/bigba��d/�i�t���y.p�p]; P. Lu��vi�,www.��tv�l�.�i/bigba��d/�i�t���y.p�p]; P. Lu��vi�, 

Bolja prošlost..., стр. 22, 43.
41 �. Кехл, Душко Гојковић..., стр. 28.
42 „Dž�� �� �l�b�da“, �V �mi�i�a P�lig��af, B92, 16. новембар 2007. у: [www.b92.���t/i��f�/�mi[www.b92.���t/i��f�/�mi

�i��/p�lig��af.p�p?yyyy=2007&mm=11&��av_id=272839] (19. јун 2009)
43 [www.�a��.���/pub/���v��ti/d�di��l�����_��ag��ad�_�tatu�_2007/p�pu��_���.�tm] (8. јул 2009).[www.�a��.���/pub/���v��ti/d�di��l�����_��ag��ad�_�tatu�_2007/p�pu��_���.�tm] (8. јул 2009).
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��Б.44 �о време је, што се џеза тиче, доба америчког утицаја без организованијег 
и директнијег учеш�а Америке, утицаја који је долазио „изнутра“ како из кругова 
прозападно оријентисаних људи тако и из младалачких кругова склоних отпору и 
новим изазовима. У каснијим осмишљеним процесима американизације у разним 
областима, управо је својеврсна американизација „изнутра“, видније испољена 
око џеза, била добра основа за остваривање вашингтонских краткорочних и дуго
рочних циљева у Југославији. У чињеници да је џез, скоро спонтано, стицао све 
више присталица, могла се наслутити и чињеница да су аплаузи џезу, у неким 
случајевима, заправо били аплаузи Америци, на шта су власти морале да реагују. 
По се�ањима џез музичара Предрага Иванови�а �� �импе и �адета Миливојеви�а 
��Нафте, Ђилас је 1947. изјавио: „Америка је наш заклети непријатељ, а џез, као 
његов продукт, такође“, што је било довољно да са програма �адио Београда звуци 
те „непријатељске“ музике углавном нестану.45 Али потреба за џезом, која је, сва
како и због идеолошких интервенција, све више значила и потребу за слободом, 
није могла лако и декретно да буде потиснута и елиминисана. Зато је, рецимо, 
1947, приликом гостовања оркестра �адио Љубљане, који је изводио репертоар 
Глена Милера на Коларчевом народном универзитету, милиција морала да бра
ни салу од навале публике, а како у томе није успела, припадници Удбе су после 
концерта, по се�ању Бојана Адамича, почели да хапсе посетиоце, у уверењу да 
је концерт организовала Америчка амбасада.46 У јесен 1948. године, сада ве� у 
промењеним околностима због раскида са Москвом, у сали Коларчеве задужбине 
одржано је такмичење џез оркестара, а заинтересованих је било толико да су они 
који су остали испред сале развалили врата.47 �ога пута јавне интервенције Удбе 
није било. Очигледно је да је, како је приметио Петар Лукови�, „Не“ Стаљину 
означило поново „Да“ џезу.48 Додуше, првих година после раскида са Совјетским 
Савезом, џез музичари су морали да праве велике уступке режиму. �ако је, на при
мер, оркестар Динамо имао репертоар који је сачињавало око петнаест америчких 
шлагера, неколико руских песама и неизбежно Козарачко коло, које се играло и 
по пола сата.49 Уступци су тада видљиви и на програмима концерата �� уместо 
оригиналних наслова нумера, као на пример Nobody knows the trouble �’ve seen, 
American Patrol или Too Young, на програмима је писало „Нико не зна моје бриге“ 
или „Лагани фокстрот“.50 Ипак, оно што је било битно јесте да су концертним 
дворанама у социјалистичком друштву одјекивали звуци џеза.

44 С. Јаковљеви�, Један век џеза..., стр. 68.
45 P. Lu��vi�, Bolja prošlost..., стр. 11.
46 P. Lu��vi�, Bolja prošlost..., стр. 43.
47 И. Лучи��одоси�, Од трокинга до твиста..., стр. 52.
48 P. Lu��vi�, Bolja prošlost..., стр. 9.
49 И. Лучи��одоси�, Од трокинга до твиста..., стр. 68.
50 P. �t�fa���vi� ����f, Džez okestar Radiotelevizije Beograd: prvih četrdeset godina, B��g��ad 

1998, стр. 14.
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Механизам „попуштања и стезања“ у питањима културе и стваралаштва у 
Југославији током целог социјалистичког раздобља није заобишао ни џез. У го
дини у којој је умро Стаљин, 1953, �ито је два пута критиковао ту врсту музике, 
изјављују�и да „џез музика не одговара нашем карактеру и нашој стварности“, 
те да „џезови трубе на све стране и нашу музику често више не чујеш“.51 �а 
�итова критика џеза није, међутим, утицала на његов развој у Југославији. Не
гативан став према џезу �ито је, вероватно, показао, као и у другим приликама 
доказивања „правоверништва“ идеји комунизма, више због Москве него због 
џеза, али ве�их последица за џез није било. �тавише, те 1953. године основано 
је Удружење џез музичара, које је исте године почело да издаје Лист удруже�а 
JAZZ музичара52, што је значило да је држава одлучила да призна, али и да, кроз 
Удружење, институционално „каналише“ ту музику.

О амнестирању, а уз то и етаблирању џеза у Југославији педесетих година 
сведоче и прве сталне емисије џеза на радију �� само у 1958. уторком су емито
ване емисије Петнаест минута џеза на �адио Загребу, За пријатеље џеза на 
�адио Љубљани и За љубитеље џеза на �адио Београду, док је најцењенија била 
емисија �адио Љубљане По свету џеза, емитована четвртком.53 

�ада се појављују и преводи значајних књига о џезу. К�ига о џезу Немца 
Јоахима Берента, објављена 1953. године, која је постигла милионске тираже 
широм света, у Југославији је издата ве� 1958. године, у издању Младости из 
Загреба.54 Захваљују�и тој књизи, ве� крајем педесетих Југославени су могли 
да сазнају више о суштини џеза, о стиловима џеза, о градовима џеза, о елемен
тима џеза, о инструментима, те о џез музичарима попут Луја Армстронга, Беси 
Смит, Дјука Елингтона, Еле Фицџералд, Дизија Гилеспија, Чарлија Паркера...�� 
Поред ове књиге, штампане су и књиге Уланова, Historija Jazza u Americi („Ото
кар Кершовани“ из �ијеке, 1958) и Хјуџиса (Hug���), Почетница џеза („Отокар 
Кершовани“ из �ијеке, 1959).56 

Прате�и етаблирање џеза кроз институције (стварање Удружења џез му
зичара) и његово промовисање на радио таласима и у издаваштву, америчка 
страна била је задовољна постојањем те музике у Југославији, наглашавају�и 
у Извештају амбасаде САД из Београда 1954. да је „вероватно најупадљивија 
манифестација западног утицаја у југословенском радио програму изненађују�е 
велики простор посве�ен америчкој џез музици“.57 Схватају�и да је много тога 
у овој ствари кренуло „изнутра“ и стигло као својеврсни поклон, а да је пало 

51 П. Ј. Маркови�, Београд између Истока и Запада 1948–1965, Београд 1996, стр. 471.
52 Нажалост, услед недостатка средстава, изашла су само два броја.
53 С. Јаковљеви�, Један век џеза..., стр. 96.
54 J. E. B������dt, Knjiga o jazzu, Zag���b, 1958.
�� Види: J. E. B������dt, Knjiga o jazzu, Zag���b 1958.
56 С. Јаковљеви�, Један век џеза..., стр. 98.
57 П. Ј. Маркови�, Београд између Истока и Запада..., стр. 471.
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на повољно тле, Вашингтон је кренуо и у директну популаризацију џеза, па 
је 9. маја 1956. у Београду два концерта одржао великан џеза Дизи Гилеспи, а 
ве� 1957. Џез оркестар Глена Милера са 25 чланова и неколико солиста певача 
имао је југословенску турнеју.58 И легендарни Луј Армстронг први пут је до
шао у Југославију у проле�е 1959. године, да би му на београдском аеродрому 
био приређен специјални дочек, уз звуке његове познате композиције „Марш 
светаца“.59

На ширење интересовања за џез додатно је утицала и холивудска продук
ција, филмовима са елегантно обученом господом иза светлуцавих пултова 
�� нарочито култним филмовима Бал на води, са музиком Харија Џемса и Зимско 
доба са биг бендом Вудија Хермана.60

По мишљењу Светолика Јаковљеви�а, џез је, у освајању југословенског 
културног и политичког „тржишта“, нашао сјајно место између високе дипло
матије и извоза робе најшире потрошње и поткултуре (џинс, кокакола и поп 
музика). Он, једноставно, није био „шверцована роба“, као, добрим делом, у 
другим комунистичким земљама. Елементи спонтаности и организованости 
давали су, један другоме, додатну снагу. У остваривању својих краткорочних 
и дугорочних циљева, Вашингтон је, понајвише у случају управо џеза, у Југо
славију „улазио“ кроз отворена, или бар отшкринута врата, због љубави према 
џезу, која је постојала. Од краја педесетих, и даље, шездесетих, у Југославији 
су свирале и певале, најве�е легенде џеза �� Луј Армстронг, Вуди Херман, Сара 
Вон, Каунт Бејзи, Ела Фицџералд, Дизи Гилеспи, а оно што је било значајно 
јесте и то да су на те концерте долазили и људи из �умуније, Мађарске и Бугар
ске, можда више у потрази за звуцима слободе, него због музичких угођаја.61 

Колико је џез у релативном кратком, а политички, друштвено, економски 
и културно турбулентном времену постао опште место, сведочи и музички хит 
нешто лаганијег карактера с почетка шездесетих година, Мала тема из Срема, у 
коме се пева „Еј момци млади, шта да се ради кад мало село нема џезоркестар“. 
�екст те песме казивао је, у комбинацији веселих стихова и проблематизовања 
конкретног питања да је џез тада ве� постојао свуда и да је то што га нема, чак 
и у малим срединама, представљало готово нерешив проблем, над којим се по
стављало судбоносно питање „шта да се ради?“.

И однос Јосипа Броза �ита према џезу доживео је, у односу на изјаву из 
1953. године, радикалну еволуцију. На Дан младости, 25. маја 1959, у прате
�ем програму слета одржан је концерт на Београдском сајму, у оквиру кога је 

58 �J, 559, F91a, �a��ad���a �a ��D, 1957. g�di��a.
59 R. P�p�vi�, Slavni gosti Srbije, B��g��ad 1998, стр. 67��68.
60 �. Кехл, Душко Гојковић..., стр. 31.
61 „Отгрнути џез од заборава“, у: Политика, 29. фебруар 2008. [www.p�liti�a.���/��ub��i��/�i[www.p�liti�a.���/��ub��i��/�i

v�ti�til/��itam/Ot��g��utid����d�ab���ava.lt.�tml] (9. �u�� 2009).
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наступао и Џез оркестар �адио Београда. На питање које је Војислав �� Бубиша 
Сими� тада директно поставио �иту: „Да ли је тачно да ви не волите џез?“, �и
то је одговорио: „Не, волим га, нарочито онај изворни.“ По се�ању Војислава 
�� Бубише Сими�а, убрзо после ове �итове изјаве, џез је у Југославији добио 
крила, а „�ито више никад нигде није споменуо џез“.62 Но, �ито је ипак још јед
ном поменуо џез, 1964. године, у време када је Југославијом ве� увелико харала 
нова музичка епидемија �� рокенрол: „...Ја немам ништа против модерних игара 
и џеза. И то је потребно. Млади људи треба да се забављају. Али не би требало 
да џез буде искључива основа за њихово васпитање. �реба гајити и класичну 
музику, која је много виша, и, уопште, музику која није профанисана...“63 Без 
обзира на то какав је лични став �ито заиста имао о џезу, на прослави Дана 
младости (и његовог официјелног рођендана), Џез оркестар ��Б изводио је 
Big John Special, Moonlight Serenade, �n the Mood,64 што је, наравно, радовало 
многобројне посетиоце, али и представнике америчке амбасаде, јер је такво 
етаблирање џеза, поготово на највишем државном нивоу, значило и званично 
у социјалистичкој Југославији прихватање једног од најизразитијих праваца 
америчке уметности и културе у XX веку.

Шездесете и џез у Југославији

И шездесете године су биле године промовисања и развијања џеза у Југосла
вији, и борбе за његову потпуну афирмацију, у релативно повољнијим условима. 
У томе је, с једне стране, учествовала Америка, наставивши своју пропагандну 
делатност, а, с друге стране, промовисали су га југословенске радио станице, 
Удружење џез музичара и сами музичари. Џез се више није слушао само на 
музичким подијумима и на радио таласима, ве� је освајао и остале просторе. 
�ако је, рецимо, Светолик Јаковљеви� у листу Дуга имао сталну рубрику „Џез 
панорама“, у којој су читаоци могли да сазнају све о историји џеза, о правцима 
у џезу, о концертима југословенских џез ансамбала, али и о најновијим збива
њима у џезу широм света. У Дуги је, такође, у оквиру све значајнијег постојања 
џеза и у штампаним медијима, забележено да је почетком шездесетих само 
�адио Нови Сад емитовао више од 500 минута те музике недељно, чиме је над
машио и �адио Љубљану са 250 минута џез музике у недељи.65 И продукција 
грамофонских џез плоча, која је на почетку шездесетих била изразито скромна, 
с годинама је почела да расте, а примат у продукцији џез репертоара имале су 

62 V. �imi�, Susreti i sećanja..., стр. 87��88.
63 „I� ��a�g�v���a �a d�l�ga�i��m Mu�i��� �mladi���, 29. ap��ila 1964“, у: �it�, Govori i članci, 

����iga XIX, Zag���b 1967, стр. 70��73.
64 P. �t�fa���vi� ����f, Džez okestar Radiotelevizije Beograd..., стр. 30.
65 С. Јаковљеви�, Један век џеза..., стр. 97.
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две најмо�није државне издавачке ку�е, Југотон из Загреба и Продукција плоча 
РТБ, које су до 1963. објавиле 50 плоча џез музике.66

У Београду је и сама деценија, када је џез у питању, почела на начин који 
је, спектакуларно и оригинално, указивао на освојене слободе у претходној де
ценији. Дочекују�и Нову 1960. годину, оркестар 7 младих је у новогодишњој 
но�и, на улици, направио концерт за пролазнике, који је убрзо окупио око хи
љаду слушалаца. И наредне, 1961. године, 7 младих су после новогодишњег 
концерта у Дому синдиката, око пет ујутру, почели свој концерт на београдским 
улицама, испред палате „Албанија“. Свирају�и Сент Луис блуз четрдесет ми
нута, направили су карневалску џез поворку, која је с њим, уз звуке џеза, ишла 
од �еразија до �рга Маркса и Енгелса, и тај импровизовани концерт наставио 
се све до једанаест ујутру, „док нису малаксали од умора“.67

Популарност џеза у Југославији ширила се и шездесетих, понајвише за
хваљују�и активностима дома�их џез музичара, али су ту популарност додатно 
подупирали Стејт департмент и Америчка амбасада у Београду. И Америчка 
читаоница и �уски дом борили су се за наклоност, нарочито млађе популације, 
па је тако �уски дом „мамио млађу публику на вечери класичне руске музике, 
руских народних песама и романси“, док је у програму музичких вечери Аме
ричке читаонице „доминирала модерна и џез музика“, што је у старту чинило 
да избор ве�ине младих пред две понуде буде више него известан.68 По се�ањи
ма Душка Гојкови�а, у Америчкој читаоници било је могу�е на�и оригиналне 
плоче свих џез величина које је Кановер представљао на Гласу Америке, а било 
је и нотних издања за клавир и аранжмана за биг бендове. �ај џез музичар твр
ди и да су вечери слушања плоча у Америчкој читаоници, где се окупљао „не 
тако мали број омладине“, знатно доприносиле укупној популаризацији џеза.69 
И пропагандни лист Преглед, који је издавала Америчка амбасада, доносио је, 
у скоро сваком броју, вести о џезу. 

Програм Гласа Америке, са Вилисом Кановером, имао је у то време, како 
је ве� речено, магичну привлачност и био је извор инспирације за џез музичаре 
из целог Источног блока. И сам Душко Гојкови� открио је Кановера, а уз њега 
и џез, током поно�них слушања Гласа Америке, као петнаестогодишњи млади�, 
који је тада свирао гитару и клавир. Значај Кановера био је очигледан не само у 
Југославији него и у свим земљама Европе. Истраживања спроведена у Пољској 

66 �. Ja��vl��vi�, „Dž�� ��a d�ma�im g��am�f�����im pl��ama“, у: Duga, XIX, бр. 893, 13. јану
ар 1963, стр. 34.

67 „Џем сешн у подруму“, у: Илустрована политика, IV, бр. 120, 21. фебруар 1961, стр. 
16.

68 I�B, f���d �K �K�, K512, O ����im pita���ima ����ta�ti��a���a �a �t��a���ima i i����t��a���� p���pa
ga��di, B��g��ad, �u�� 1961. g�di��a.

69 �. Кехл, Душко Гојковић..., стр. 24��25.
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показала су да је он сматран за „најпознатијег живог Американца“.70 Стејт де
партмент је умео да користи популарност џеза и на Гласу Америке у емисијама 
Вилиса Кановера, па је тако легендарни промотер џеза, кога је Њујорк тајмс у 
некрологу описао као човека који се у борби између сила комунизма и демокра
тије показао ефективнији од флоте Б29,71 у јуну 1960. посетио Југославију.72 �ај 
амбасадор џеза стигао је у Југославију после Либана, Сирије, Египта, �урске 
и Грчке, где је држао предавања о америчком џезу и слушао локалне џез групе. 
У Југославији је боравио недељу дана, у току којих је имао прилике да чује 
музику београдских, новосадских, загребачких и љубљанских џез оркестара, 
после чега је уследило емитовање снимака Џез оркестра ��Б на Гласу Америке, 
што је, према писању Светолика Јаковљеви�а, било прво емитовање европских 
џез музичара на Гласу Америке.73 Као прави културни дипломата, Кановер је 
добрим, а једноставним, питањем постављеним југословенским музичарима 
„Зашто волите џез?“, успео да их наведе на одговор који су прижељкивали и 
Америчка амбасада и Стејт департмент �� да их је џезу привукла импровизација 
и слобода изражавања, дакле �� слобода!74 

У шездесетим годинама југословенски џез оркестри имали су и честа го
стовања у земљама Источног блока,75, али је тада много значајнији био њихов 
излазак на западну сцену76, јер је то било сведочанство о квалитету југословен
ског џеза. После емитовања музике Џез оркестра ��Б на Гласу Америке, код 
неприкосновеног Вилиса Кановера, уследио је позив том оркестру на Први 
фестивал европског џеза у Француској, у Жуан Ле Пену, где су, иако потпуни 
„аутсајдери“, свирају�и у стилу Каунта Бејзија, освојили прву награду, што је 
значило дефинитивну потврду квалитета и у међународним оквирима.77 Још 
један југословенски џез бенд је у то време стекао светску популарност �� међу 
многобројним међународним саставима и солистима који су учествовали у 
програму поводом 25годишњице Гласа Америке, нашао се и Загребачки џез 
квартет, основан 1959. године, а везу између Загребачког џез квартета и Гласа 
Америке успостављена је, наравно, захваљују�и Вилису Кановеру, који је имао 
прилику да их чује на Бледском џез фестивалу.78 

70 W. L. Hix������ Parting the Curtain..., стр. 117.
71 „Willi� C����v���, 75, V�i�� �f �m���i�a Di�� J���y“, у: ��� N�w Y���� �im��, May 19, 1996, 

стр. 35. [www.w��iti��g.�p�����.�du/~afil���i�/50�/�����v����bit.�tml] (7. јул 2009).
72 M. W. �t���a���, „�av���m���i �a��“, у: Pregled, III, бр. 7, јул 1960, стр. 45.
73 �. Ja��vl��vi�, „Dž�� �� ���ma��ti�a��?“, у: Duga, XVI, бр. 759, 19. јун 1960, стр. 23; С. Јако

вљеви�, Један век џеза..., 70.
74 �. Ja��vl��vi�, „Dž�� �� ���ma��ti�a��?“, у: Duga, XVI, бр. 759, 19. јун 1960, стр. 22.
75 НД� 1957, Мађарска 1957, 1958, Пољска 1958, Чехословачка 1959, 1962, ССС� 1961, 

1967, �умунија 1963. године.
76 Француска 1960, 1966, Италија 1960, С� Немачка 1962. године. 
77 Политика, 17. јул 1960, стр. 11.
78 „Jug��l�v������am���i��i �d����i“, у: Pregled�� април 1967, X, бр. 4, стр. 42.
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Гостовања југословенских џезера у Источној Европи била су, уз представља
ње високог квалитета југословенског џеза, и један од начина „извоза“ западне 
варијанте комунизма, па и западне „робе“, на источне комунистичке просторе. 
�о је, наравно, одговарало југословенском режиму, јер је због тога на Западу 
деловао као све демократскији и слободама окренут систем, а одговарало је и 
Вашингтону, буду�и да је „иза гвоздене завесе“ стизала америчка култура без 
директних америчких акција и активности. �то се, пак, Истока тиче, захваљу
ју�и тим западним „искорацима“, на Југославију је гледано са извесном дозом 
љубоморе и зависти, па и чежње за југословенским реалностима. Сликовит 
пример шта је Југославија била за совјетске сателите, свакако је бурно дочека
но гостовање Џез оркестра �адио Београда у Будимпешти у марту 1957. годи
не, неколико месеци после интервенције совјетских трупа у Мађарској, док је 
тамо на снази још био полицијски час. Према се�ањима Војислава �� Бубише 
Сими�а: „Ми смо у то време, ве� само што смо дошли из �итове Југославије, 
деловали као весници неког новог доба. А тек наша музика, тј. џез, била је за 
њих невиђено уживање. ... Кад смо у повратку прешли нашу границу, рекли 
смо: јесте да код нас многе ствари не ваљају, али ево има људи који живе горе 
од нас.“ �ај музичар и значајни учесник у стварању историје југословенског 
џеза уочио је и, чак уз релативизацију професионалних домета на „источној 
турнеји“, да је у френетичном скандирању будимпештанске и берлинске79 пу
блике приликом њихових тамошњих концерата био садржан протест против 
совјетске окупације.80

Југословенски џез, без обзира на популарност, ипак није у свим крајевима 
земље, па ни у најјачим културним срединама, имао исте домете. Иако је нагла
шавано да су воде�а три џез центра у Југославији Београд, Загреб и Љубљана, 
увид у музичку штампу даје различите слике прилика у та три града. Према 
писању Ритма из 1963. године, најсистематичније организовану концертну ак
тивност имала је Љубљана, потом је следио Загреб са концертима Загребачког 
џез квартета („три јавна наступа и два концерта су за наше прилике заиста мно
го“), да би на крају био Београд, у коме је за годину дана „одржан један једини 
концерт, и то поводом 15годишњице Џез оркестра ��Б“.81 Ипак, ма колико је 
ситуација била далеко од оне коју су прижељкивали џез музичари и музички 
критичари, џез се ширио и формирале су се нове генерације џезера. На неке од 
њих је, уз музику која је допирала са радија, утицао и филм, па је тако и Косово 
добило, како су писале новине, свога Луја Армстронга. Био је то Ука Бризани 
из Приштине, који је као дечак у школи добио виолину и Брамса, да би, како 

79 У питању је био Источни Берлин.
80 V. �imi�, Susreti i sećanja..., стр. 73.
81 „�v�t dž��a“, у: Ritam, 1. јул 1963. 
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се се�а, после гледања Бала на води у Скопљу, и то три пута, заувек заменио 
виолину и Брамса трубом и Гленом Милером.82

Воде�и рачуна о односима са Америком, а нарочито о користи коју му мо
гу донети ти односи, југословенски режим је, понајвише управо шездесетих 
година, и у односу према џезу видео могу�ност да покаже своју отвореност и 
либералност. �о је, додуше, у случају џеза било лако, јер се он тих година, по
сле почетне еуфорије и потенцијалне масовности његових присталица, лагано 
кретао ка просторима елитистичке културе и професионализма. �о је, свакако, 
пресудно утицало и на доношење одлуке да 1963, у �итовом Ужицу, на �ргу 
маршала �ита, свира Џез оркестар ��Б, „на пригодној приредби поводом годи
шњице Ужичке републике.“83 Буду�и да је „Ужичка република“ имала третман 
једног од неколико „светих места“ комунистичке револуције и да је била релатив
но позната и у свету као „прва слободна територија“ у време отпора фашизму, 
избор ужичког �рга маршала �ита за позорницу с које одјекују звуци некада 
„непријатељске музике“ није био само гест у областима културе. Џез је тада, 
уосталом, ушао и у школе, па је тако у организацији Музичке омладине Србије, 
екипа музичара, заједно са једним психологом,84 у музичким школама Ваљева 
и Суботице држала часове џез музике.85

Од великог значаја за развитак џеза у Југославији била су, како је ве� рече
но, и гостовања страних џез музичара, углавном као „поклон“ америчке стране. 
До 1960, у Југославији је било осам џез гостовања: састава Јуте Хип, оркестра 
Тwо Beat Stompers, великог оркестра Дизија Гилеспија, великог оркестра Гле
на Милера, трија, а потом и квинтета Хорста Јанковског са �онијем Скотом, 
Миланског џез октета и Луја Армстронга са својим саставом.86 Прво значајно 
гостовање у седмој деценији је гостовање Модерног џез квартета, групе коју су 
још 1951. основали солисти Дизија Гилеспија, и који су у мају 1960. наступали 
у Скопљу, Нишу, Београду, Загребу и Љубљани.87 

Најзначајнија гостовања шездесетих година ипак су она Еле Фицџералд 
и Луја Армстронга. „Прва дама џеза“ Ела Фицџералд одржала је два концерта 
у Београду 21. фебруара 1961. године.88 Пуна сала и одушевљење њеном му
зиком били су само део афирмације америчког џеза у Југославији, намењен, 
пре свега, публици. Међутим, југословенски џез музичари имали су и другу 
врсту сатисфакције и добитка приликом тог гостовања. Наиме, после одржаног 

82 „Na tala����� duži��i 212,4 m�t��a“, у: Ritam, 15. јул 1963.
83 P. �t�fa���vi� ����f, Džez okestar Radiotelevizije Beograd..., стр. 49.
84 У питању су били музичари Миливоје Маркови�, Владимир Витас, Војин Драшкоци и 

психолог Б. Карли�.
85 „Повратак џезу“, у: Политика, 2. април 1969, стр. 10.
86 �. Ja��vl��vi�, „O ��a��m l�ubit�l�u dž��a“, у: Duga, XVI, бр. 752, 1. мај 1960, стр. 36.
87 „Модерни џез квартет“, у: Политика�� 20. мај 1960, стр. 10.
88 „Племенити џез“, у: НИН, 26. фебруар 1961, стр. 8.
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концерта, Ела Фицџералд је у хотелу Мажестик учествовала у џемсешну са 
око 300 најватренијих џез присталица и музичара. Први су наступили 7 мла
дих, који су учинили да Ела Фицџералд „прекине своју вечеру и почне тихо 
да пева стару, сетну мелодију из Њу Орлиенза“, а онда су им се, у џемсешну, 
придружили и остали присутни џезери.89 Клуб хотела у центру Београда, где 
се све то дешавало, тако је, макар на тренутак, личио на један од клубова Њу 
Орлеанса, Њујорка или Чикага. Други боравак Луја Армстронга у Југославији, 
у марту 1965. године, био је део његове турнеје приликом које је посетио Ис
точни Берлин, Праг и Букурешт, у оквиру културне мисије музичког, али и, с 
обзиром на избор градова, пропагандног обележја. �ом приликом он је одржао 
концерте у Београду, Загребу и Љубљани. И тада, као и 1959, на аеродрому га 
је дочекао Џез оркестар КУД Иво Лола Рибар, с његовом композицијом „Марш 
светаца“.90 Посебан куриозитет представљао је поклон за легендарног Сачма 
�� била је то српска фрула, коју је добио од познатог фрулаша Саве Јереми�а. 
Славни џезер је, примивши поклон, уместо у своју трубу, засвирао у фрулу, на 
опште одушевљење публике, спајају�и, симболично, две географски удаљене 
културе.91 Према писању Политике, упркос „неуобичајено високим ценама ула
зница“, дворана Дома синдиката била је испуњена скоро до последњег места, а 
аутор чланка је забележио да је Сачмово „мајсторско свирање изазивало читаве 
овације одушевљења у гледалишту, одушевљења коме својевремено није могао 
да одоли ни стари Марсел Пруст пред том чудесном и магијском снагом нове 
колективне музике нашег века.“92

Од осталих страних музичара, у Југославији је више од двадесет дана бора
вио чувени Кол Портер, а посебна атракција за поклонике џеза, али и за ширу 
јавност, био је сам његов долазак, пошто је тај музичар стигао у Југославију на 
тридесет метара дугој луксузној јахти Плави анђео�� једном од симбола богатства 
и раскоши.93 У мају 1966. године, Југославију је, у склопу турнеје по Азији, 
Африци и Европи, посетио и оркестар Вудија Хермана, с којим је тада свирао 
и Душко Гојкови�. Најпознатији југословенски џез музичар Душко Гојкови� 
гостовао је поново у својој земљи као светска звезда у децембру 1967. године, 
када је са међународним џез квинтетом одржао концерте у Загребу, Љубљани, 
Београду, Сарајеву, Новом Саду и Скопљу. �у турнеју делимично је финансирала 
Америчка амбасада у Београду, што је још један од примера америчке подршке 
југословенском развоју џеза.94 Џорџ Гудмен певао је пред препуним дворанама 

89 „Прва дама џеза на чајанци у Мажестику“, у: Политика, 22. фебруар 1961, стр. 9.
90 „Неуморни уметник и путник Луис Армстронг поново са својим ансамблом у Београду“, 

у: Политика, 30. март 1965, стр. 11.
91 R. P�p�vi�, Slavni gosti Srbije..., стр. 109.
92 „Ватромет звука“, у: Политика, 1. април 1965, стр. 11.
93 „����g“, у: Ritam, бр. 44, 15. јул 1964.
94 „Jug��l�v������am���i��i �d����i“, у: Pregled�� јануар 1968, XI, бр. 1, стр. 41.
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у Загребу, Љубљани, Скопљу и Београду у фебруару 1968, изводе�и дела Кол 
Портера, Џорџа Гершвина, Џерома Керна и других америчких композитора. 
Амерички часопис Преглед наглашавао је да су концертима у свим градовима, 
поред хиљада посетилаца, присуствовали и високи државни званичници.95 
Исте године историја џеза у САД приказана је на изложби која је од 18. до 27. 
новембра одржана у Градском музеју у Крању, у Словенији.96

Општој популаризацији и етаблирању џеза у Југославији знатно је помо
гао и Југословенски џез фестивал на Бледу �� фестивал који се од 1960. године, 
на савезном нивоу, одржавао сваког лета. Организатор фестивала било је �ури
стичко друштво Бледа, заједно са Удружењем џез музичара из Београда, Удру
жењем композитора лаке музике Хрватске, Џез оркестром Љубљане и �адио �В 
Љубљане. На том фестивалу извођена је искључиво џез музика, без обзира на 
стилове, од чега је било обавезно извођење бар две југословенске композиције. 
Пут од Козарачког кола, као дела џез програма, до две дома�е џез композиције, 
није био лак, али је пређен, ипак, релативно брзо и без ве�их траума. Од Другог 
фестивала (8��11. јуна 1961), уведена су и учеш�а страних извођача, а Другом 
фестивалу је, као гост, присуствовао и Вилис Кановер.97 Но, у ширем сагледава
њу пробоја џеза на југословенске просторе, у овом случају треба имати на уму 
да су, без обзира на либерализацију погледа југословенских политичара када је 
џез у питању, Пољска и ССС� добиле џез фестивале пре него што га је добила 
Југославија �� Пољска 1956, а ССС� 1959. године.

У сумирању ширих друштвених, културних, унутрашњополитичких и ме
ђународних ефеката популаризације џеза у Југославији, резултат је, свакако, 
позитиван, а у неким својим аспектима и импресиван. Од �итове изјаве да „џез 
не одговара нашем карактеру и нашој стварности“ и Ђиласове наредбодавне 
оцене „Америка је наш заклети непријатељ, а џез, као његов продукт, такође“, 
до обележавања комунистичких датума уз учеш�е џезера и уласка џеза у шко
ле, пређен је типични југословенски пут „затезања и попуштања“ у свему што 
се приближава политици и идеологији, али с крајњим и укупним позитивним 
ефектима. �рагови популаризације џеза у Југославији су, у том смислу, и тра
гови југословенског „лавирања“ између Истока и Запада, те „трагови трагања“ 
за сопственим идентитетом.

У сагледавању стварне популарности џеза у Југославији резултат је, ме
ђутим, релативно позитиван и далеко од импресивног, упркос респектабилној 
америчкој подршци, исказаној организованим гостовањима џез легенди, и све 
благонаклонијим погледима власти на тај музички правац. У музичком часопи
су Ритам, који је промовисао забавну музику и џез, објављено је, рецимо, да 

95 „Jug��l�v������am���i��i �d����i“, у: Pregled, април 1968, XI, бр. 4, стр. 38��39.
96 „Jug��l�v������am���i��i �d����i“, у: Pregled�� јануар 1968, XI, бр. 1, стр. 41.
97 �J, 142, F128, P���gl�d f��tivala i ��tali� v��i� �ultu����� um�t��i��i� ma��if��ta�i�a.
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се џез концерти у Дому омладине Врачар изводе пред малобројном публиком 
иако је улаз бесплатан, а разлози за то су тражени у ве�ој популарности забавне 
музике.98 Исте године забележено је и да „морамо нажалост констатовати да је 
тренутно интересовање за музику готово незнатно“, и да се „оно мало концера
та одржава пред полупразним дворанама“.99 И Четврти џез фестивал на Бледу, 
одржан од 6. до 9. јуна 1963, такође није био масовно посе�ен, о чему сведочи 
и наслов текста Где је публика на Југословенском џез фестивалу, у коме је по
стављено питање да ли је публика презаси�ена џезом или недовољно навикнута 
на њега. Одговор је тражен у чињеници да ни главни центри (Београд, Загреб, 
Љубљана) не могу да се похвале редовним концертима џеза, тако да је, по ми
шљењу Светолика Јаковљеви�а, љубитељ џеза све више усамљени слушалац 
грамофонских плоча.100 О (не)заинтересованости публике за џез сведоче и неки 
написи о фестивалу на Бледу из наредне године. И сам поднаслов у Илустрованој 
политици „Фестивал џеза на Бледу окупио је познате музичаре, али понекад је 
било више публике у фоајеу него у сали“ указује на слабу посе�еност те мани
фестације.101 Могу�е објашњење свега тога наговестила је управо веома читана 
Илустрована политика�� опажањем да се „и на самом фестивалу само говори 
о последњем модном крику �� електричарима“, што сугерише закључак да је 
џез у тим годинама почео да одступа пред офанзивом рокенрола.102 Потреба за 
променама и за нечим новим, у основи увек превасходно друштвена потреба, 
често и с политичким елементима, као што је био случај са џезом, још једном 
се, с најавом рокенрола, појавила и у области музике. И у Дуги је, на том трагу, 
рокенрол победио џез �� 1964. нестаје рубрика „Џез панорама“, а све више стра
на посве�ивано је „електричарима“. Џез је, полако, постао музика мањине, што 
је шездесетих био тренд у целом свету.103 С новом музиком, снаге разорније од 
џеза, на хоризонту се појавио и нови изазов комунистичком систему.

Поглед с америчке стране на југословенску „причу о џезу“ морао је, у сва
ком случају, бити испуњен задовољством. Захваљују�и емисијама Вилиса Кано
вера на Гласу Америке и слањем својих најбољих џез музичара у Југославију, 
Вашингтон је успео не само да етаблира џез у једној социјалистичкој земљи ве� 
и да га институционализује. Док је први човек Совјетског Савеза грмео: „Кад 
чујем џез, као да имам гасове у стомаку!“, првом човеку Југославије џезери су 
свирали за рођендан. �акве прилике Америци су свакако годиле и биле су још 
једна потврда успешности у остваривању краткорочних и дугорочних циљева. 

98 D. Pata��vi�, „B��g��ad�, p�maga�!“, у: Ritam, 15. август 1963.
99 I. Čati�, „�v�t dž��a“, у: Ritam, 1. јул 1963. 
100 �. Ja��vl��vi�, „�d� �� publi�a ��a Jug��l�v������m dž�� f��tivalu“, у: Duga, XIX, бр. 917, 

30. јун 1963, стр. 34.
101 „Није лако све слушати“, у: Илустрована политика, VII, бр. 292, 9. јун 1964, стр. 22.
102 „Није лако све слушати“...
103 E. H�b�bawm, Uncommon People: Resistance�� Rebellion and Jazz, L���d��� 2008, стр. 365.
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Званична признања џезу од југословенских државних институција (оснивање 
струковних удружења, формирање оркестара на државним радио станицама, 
дакле о трошку државе, организовање фестивала, који је био дома�ин воде�им 
дома�им и светским звездама џеза) била су, на неки начин, и признања америч
ким интересима. Захваљују�и промовисању џеза од америчке, али и од југо
словенске стране, постигнут је још један важан ефекат као залог за буду�ност 
�� формирана је и мо�на група дома�их џез аутора, који су односили победе на 
међународним фестивалима, или који су, као Душко Гојкови�, свирали по свету 
са великанима џеза, попут Дизија Гилеспија, Вудија Хермана, Чета Бејкера и 
Мајлса Дејвиса. И у случају џеза, као у ве�ини случајева када су југословенско
амерички односи у питању, обе стране су, дакле, задовољиле своје интересе. 
Американци су, промовишу�и џез, промовисали и своју културу, а индиректно 
и политику, и успели су у намери да џез постане саставни део културног живота 
једног социјалистичког друштва. Југословенска власт је, пак, инситуционализо
вањем џеза показала Западу колико је либерална, а показују�и ту либералност, 
и квалитет музичара, Истоку је показивала како и на музичком плану сопствени 
пут у социјализам има својих предности. Највише користи од свега, и директне 
и индиректне, и практичне и симболичне, имали су, коначно, обични људи. Од 
првих звука Глена Милера у тек ослобођеном Београду, преко оснивања џез 
оркестара, џез игранки, џез фестивала, џез дискографије и гостовања најве�их 
светских џез звезда, они су слушали ритам заводљиве и жељене музике, али 
су, корак по корак, освајали и ритам слободе.
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Summary

Radi��a Vu��ti�

Jazz is freedom  
(Jazz as a weapon of american propaganda in Yugoslavia)

Cultu��al i��flu������ a� a way �f �ultu��al dipl�ma�y �f t�� U��it�d �tat�� w���� imp���ta��t 
a��d p�w���ful i���t��um���t� �f t�� U��it�d �tat�� f����ig�� p�li�y a� a �i��d �f battl� f��� ”��a��t� 
a��d mi��d�” a��d t�� battl� �f id�a� w�i�� wa� f�ug�t by t�� va��i�ty �f U��it�d �tat�� g�v�����
m���tal a��d �����g�v�����m���tal i���tituti���� a��d i���t��um���t�. I�� t�at �ultu��al C�ld Wa��, t�� 
U��it�d �tat�� �ff����d �� �up���m� vi�ual a��t�, �a�� a��d �����’��’���ll, H�llyw��d p���du�ti���, 
m�d����� a��d ava��tga��d� t��at��� a��d da����, �m���i�a�� lit���atu��� a� w�ll a� �du�ati���. ��at i� 
t�� ���a���� w�y C��aC�la, �����’��’���ll, ��a��� a��d �m���i�a�� p�pula�� �ultu��� b��am� p�w���ful 
w�ap���� i�� t�� C�ld Wa��.

�m���i�a�� a��d B��iti�� i��flu������ i�� mu�i� t����ug� �a�� a��d �����’��’���ll w���� t�� m��t 
�bvi�u� way� �f w��t�����i�i��g Yug��lav ���i�ty. I�� t�� i��itial p��twa�� y�a��� i�� Yug��lavia, 
�a�� wa� �����id����d d��ad���t a��d wa� ���t �� p�pula��. �����, aft��� 1948, a big �i�t���i�al “���” 
t� t�� ��vi�t� b��am� a “y��” t� �a��. ��a���� t� t�� �m���i�a�� �mba��y i�� B�lg��ad�, Di��y 
�ill��pi� (1956), L�ui� ���m�t�����g (1959 a��d 1965), Ella Fit�g���ald (i�� 1961 a��d i�� 1964) 
a��d �t���� p���mi�����t �a�� mu�i�ia��� gav� ��������t� i�� Yug��lavia. O�� t�� �t���� �a��d, Yug��lav 
�a�� d�v�l�p�d, wit� a g���at ��umb��� �f �a�� �����mbl��, �������d� a��d wit� a fam�u� Yug��lav 
Ja�� F��tival ��� Bl�d. �i���� t�� �a�� wa� mu�i� �f f����d�m, t�i� mu�i� g������, a� ���� �f t�� 
m��t p�pula�� �m���i�a�� �ultu��al p���du�t�, b���ug�t ��m� f����d�m t� t�� Yug��lav p��pl��.


