
125

ЗЛАТН
А

 ГРЕД
А

Милен Алемпијевић

СВИНГ, ДАКЛЕ ЈЕСАМ
(Пулсирање џеза у роману Школице Хулија Кортасара)

Ове го ди не цео књи жев ни свет го во ри о Ху ли ју Кор та са ру. По вод је сто та об лет-
ни ца ро ђе ња слав ног ар ген тин ског пи сца (1914–1984). Аутор Шко ли ца (Rayuela, 1963) 
био је и по зна ва лац и ве ли ки љу би тељ џе за, и ка да раз ми шља мо на ту те му, ва ља 
на гла си ти да при су ство џе за у ње го вом де лу ни је са мо по сле ди ца слу ша лач ке на кло-
но сти, већ су штин ског по и ма ња ове му зи ке и оно га што њу чи ни по себ ном у од но су 
на би ло ко ју дру гу, пре све га умет но сти им про ви за ци је. Кор та сар је го во рио да при чу 
об ли ку је у то ку са мог чи на пи са ња, по ре де ћи тај про цес са им про ви зо ва њем у џе зу, 
као му зи чар ко ји има те му и низ акор да, ко ји јед но став но узи ма свој ин стру мент и – 
по чи ње. Из во ђе ње, по ми шље њу ве ли ког пи сца, ни је пи та ње иде је, већ ни за раз ли-
чи тих уну тар њих пул са ци ја. 

По зна те фо то гра фи је Ро бер та Жон ки је ре са на ко ји ма је Ху лио Кор та сар са сво јом 
тру бом ис кр са ва ју пред очи ма сва ког за љу бље ни ка у џез и на сам по мен Шко ли ца. 
Кор та сар је и сам сви рао тру бу, стра шћу јед ног ама те ра, без пре ви ше та лен та, по соп-
стве ном при зна њу. Ни ка да ни је на сту пио са не ким џез са ста вом, али је умео да за вр-
ти пло че Џе ли ја Ро ла Мор то на, Дју ка Елинг то на или Лу ја Армстрон га, и то оне са ну-
ме ра ма спо ри јег тем па, ко је би мо гао лак ше да пра ти, на ро чи то блуз чи ја би му по-

зна та ма три ца да ва ла си гур ност, и 
та ко је сви рао, ка ко је јед ном ре као, 
не са њи ма, већ уз њих.

И са ма струк ту ра Шко ли ца на ме-
ће ми сао о ути ца ју им пул сив ног и 
им про ви за ци је на на чин ка ко се она 
схва та у вр хун ским до ме ти ма џез му-
зи ча ра. Ви дљи во је то и у по вре ме-
ним стил ским екс пе ри мен ти ма у 
пр вом де лу ро ма на ко ји пред ста вља 
за о кру же ну на ра тив ну це ли ну, а на-
ро чи то у дру гом де лу са чи ње ном у 
фор ми ко ла жа са пред ло же ним на-
чи ни ма ком би но ва ног чи та ња. Лу ис 
Харс ка же да се у Шко ли ца ма го во ри 
о ис ку ству ко је би би ло ла тент но на 
сва кој стра ни ци, иш че ку ју ћи да га 
ожи ви чи та лац у ста њу да се пре по зна 
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у ње му.1 У ово ме на зи ре мо ор ган ску ве зу са џе зом ко ји ини ци ра ис ку ство и са мо спо-
зна ју. Та ко ђе и лу дич ки Кор та са ров им пулс угра ђен у ор га ни зам Шко ли ца. Пр во бит ни 
на слов ро ма на, Ман да ла, озна ча вао је пи шче ва ин те ре со ва ња за ан тро по ло ги ју и 
ти бе тан ску ре ли ги ју. Ла ви ринт ман да ле је пут чо ве ко вог ду хов ног уса вр ша ва ња, али 
шко ли це, на пр ви по глед са свим три ви ја лан на чин за фик си ра ње па жње и са вла да ва ње 
ета па не ког пу та, ни су ма ње зна чај не са мо због то га што је реч о деч јој игри, на про тив. 
Од Не ба до Зе мље – тер ми нал них по зи ци ја шко ли ца – и на траг, као и ба ца ње ка мен чи ћа 
ко јим се тај пут тра си ра, све је то је зик сло же ног сим бо лич ког по ре кла. Сва ка игра 
прет по ста вља озбиљ ност ви шег ре да. Кор та сар је ho mo lu dens, он се игра (са) је зи ком 
и иде ја ма у про це су по тра ге за сре ди штем, за чо ве ком, за со бом, и ако је ман да ла ту 
по тра гу тран сцен ди ра ла, шко ли це су је учи ни ле ви дљи вом и у по ја ва ма сва ко днев ног 
жи вље ња.

Ов де је тре ну так за по глед уна зад, до Кор та са ро вог де ла ко је је прет хо ди ло Шко-
ли ца ма, ко је је про у зро ко ва ло зна чај не фор мал не про ме не у ње го вом при по ве да штву 
и отво ри ло ши ром вра та џе зу. Реч је о при по ве ци „Про го ни тељ“ (El per se gu i dor), об ја-
вље ној у збир ци Тај но оруж је (Les ar mes sec re tas), 1959. го ди не. До на стан ка ове при по-
вет ке, Кор та сар је био ду бо ко уро њен у фан та стич ку књи жев ност. „Про го ни тељ“ је 
озна чио из ве сну пре крет ни цу и у бе ле шци ко ја пра ти срп ско из да ње збир ке при по-
ве да ка на сло вље не по овој о ко јој го во ри мо, чи та мо и сле де ћи пи шчев ис каз: „Ка да 
сам на пи сао ’Про го ни те ља’ до шао сам до тач ке ка да сам осе тио да ћу мо ра ти да се 
ухва тим у ко штац с не чим што ми је бли же. (...) Фан та зи ја ра ди фан та зи је пре ста ла је 
да ме за ни ма. (...) У ’Про го ни те љу’ сам хтео и да оста нем на соп стве ном те ре ну, да ма-
ло по сма трам са мог се бе. А по сма тра ти се бе за ме не зна чи по сма тра ти бли жњег, по-
сма тра ти чо ве ка. Ни сам пре те ра но па жљи во по сма трао љу де све док ни сам на пи сао 
’Про го ни те ља’.“2

Ју нак кроз чи ју је при зму про си ја ва ла Кор та са ро ва те жња за са мо спо зна јом био 
је џез му зи чар. Алт сак со фо ни ста по име ну Џо ни Кар тер. И сам из бор име на сво је вр-
сни је укр штај у ис тој пер со ни по зна тих џез сак со фо ни ста Џо ни ја Хо џи за и Бе ни ја 
Кар те ра. А чо век чи ји мит сто ји у по за ди ни глав ног ли ка у „Про го ни те љу“ ни је ни ко дру-
ги до – Чар ли Пар кер. Мно штво је ре фе рен ци ко је упу ћу ју на то, по ме ни мо не ке: Кар-
те ро ва же на се зо ве Лан, што је асо ци ја ци ја на Пар ке ро ву су пру гу Чен; лик ме це не и 
за штит ни це из „Про го ни те ља“, мар ки зе Ти ке, од раз је ба ро ни це Па но ни ке де Ке ниг-
свар тер, обо жа ва не Ни ке, у сво је вре ме до бре ви ле џез му зи ча ра, у чи јој је ку ћи Пар-
кер на кра ју и умро; у при по ве ци се по ми ње и Кар те ров бо ра вак у пси хи ја триј ској 
уста но ви у Ка ма ри лу, што је по зна та чи ње ни ца из Пар ке ро вог жи во та... и на рав но, 
ал ко хол и дро га, по ро ци у ко ји ма је, по пред ло шку тра гич ног и ге ни јал ног џез му зи-
ча ра, огре зао и ње гов ли те рар ни пан дан.

За плет „Про го ни те ља“ ба зи ра се на по тен ци ја ли ма ствар но сне про зе, на успо ни ма 
и па до ви ма у при ја тељ ској ве зи из ме ђу Кар те ра и Бру на, кри ти ча ра ко ји је на пи сао 

1 Лу ис Харс, Пу ков ник игра шко ли це, прев. Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић, БИГЗ, Бе о град, 1980, 
стр. 184.
2 Ху лио Кор та сар, Про го ни тељ, прев. Алек сан дра Ман чић, Рад, Бе о град, 2002.
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књи гу о ње му. Нео спор ни Кар те ров ге ниј и не у рав но те же на лич ност до вољ ни су раз-
ло зи за ње го ве не су гла си це са са мим со бом и са окру же њем, ти ме и са Бру ном, а ако 
се све му до да и то да је он цр нац, про бле ма ти ка по ста је ви ше слој на. У том сми слу, 
јед на ре пли ка је па ра диг ма тич на:

– Не ћу твог Бо га – по на вља Џо ни. – За што си у сво јој књи зи при ка зао као да га при хва-
там? Ја не знам има ли Бо га, ја сви рам сво ју му зи ку, сам пра вим свог Бо га, не тре ба ти да 
ми га из ми шљаш, пу сти ти то Ма ха ли ји Џек сон и Па пи, сме ста да си из ба цио то из књи-
ге.3

Из гра ђу ју ћи лик Џо ни ја Кар те ра, Кор та сар је ди јаг но сти ко вао и од ре ђе не дру штве-
не по ја ве. Кар те ро ва лич на и умет нич ка аутар хи ја иси ја ва бунт због по ку ша ја ду хов не 
ко ло ни за ци је, от пор пре ма ко мер ци ја ли за ци ји као по сле ди ци до ми на ци је бе ла ца у 
за о штре ним ме ђу ра сним од но си ма (он ће у бе су за при ме ре те не ча сне аси ми ла ци је 
узе ти Ма ха ли ју Џек сон и Лу ја Армстрон га). Све то од сли ка ва ње го ву ду шев ну уз не ми-
ре ност, ти ме и ра њи вост. Кор та сар са ду бо ким раз у ме ва њем за ко ре ни те про ме не 
ко је је Чар ли Пар кер ге не ри сао схва та да се вре ме у џе зу ме ри до Пар ке ра и од Пар-
ке ра и то Бру но вим гла сом и кон ста ту је у ре до ви ма ко ји ма опи су је зна чај Пар ке ро вог 
ал тер ега у „Про го ни те љу“:

Јер от ка ко је Џо ни пре шао пре ко алт сак со фо на, ни су се ви ше мо гли слу ша ти ра ни ји 
му зи ча ри и ве ро ва ти да од њих не ма бо љих, мо ра мо се за до во љи ти ти ме да при ме ни мо 
ону вр сту при кри ве не ре зиг на ци је ко ја се на зи ва осе ћа јем за исто ри ју, и да ла же мо ка ко 
је сва ки од тих му зи ча ра био из ван ре дан за-сво је-вре ме. Џо ни је про шао кроз џез као ру ка 
ко ја окре ће лист, и крај.4

Не би би ло пре те ра но ре ћи и да је Кор та са ро во де ло би ла ру ка ко ја окре ће лист, 
јер и ње го ва по ја ва је обе ло да ни ла не ке са свим дру га чи је при по ве дач ке при сту пе. 
Кор та сар је el li ber ta dor, у кон тек сту по и ма ња сло бо де ду ха ка кав су по ста ви ли ла ти-
но а ме рич ки пи сци ње го вог вре ме на. Ис тра жи ва ње ег зи стен ци јал не про бле ма ти ке у 
„Про го ни те љу“ про ду био је у На гра да ма (Los pre mi os, 1960), da bi taj put pun is ku še nja 
vr hu nio upra vo u Ško li ca ma.

Глав ни лик у ро ма ну, Ора сио Оли ве и ра, по мно го че му је за слу жио епи тет ан ти хе-
ро ја. Ар ген ти нац ко ји жи ви у Па ри зу, цен трал на је фи гу ра јед не дру жи не бон ви ва на, 
ин те лек ту ал но-умет нич ке ко те ри је ко ја се бе на зи ва Клу бом зми је, и ко ја у овом жи-
во ту ни ка да ни је има ла ве ли ке за дат ке. Ко је Ора сио Оли ве и ра? Ни ко и Сва ко. Мо жда 
би од го вор на ово пи та ње мо гао да се иш чи та и из ове ње го ве ре че ни це: „Не мо же се 
во ле ти оно што ја во лим и она ко ка ко ја во лим.“5 Оли ве и ра ни је убе ђен да је де ла ње 
на чин ис пу ње ња, ни ти да се збир де ла ња мо же из јед на чи ти са жи во том до стој ним тог 
име на, ве ро ва ње у ова ко не што он на зи ва за блу да ма мо ра ли сте. Бо ље је од у ста ти, 

3 Про го ни тељ, стр. 82.
4 Исто, стр. 73.
5 Ху лио Кор та сар, Шко ли це, прев. Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић, No li mit bo oks, Бе о град, 2001, 
стр. 217.
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ка же, јер је од у ста ја ње од де ла ња са ма по бу на, а не ње на ма ска. Харс про зи ре Оли-
ве и ри но су штин ско од у ста ја ње: „Ин те лек ту ал шти на га сте же као лу дач ка ко шу ља, и 
да би сло мио ту им пас се ла ћа се смр то но сног оруж ја по ру га, фар се и ап сур да.“6 Ко га 
О. О. во ли? Ње го ва љу бав на ве за са Уру гвај ком Ма гом, ду бо ко је про тив реч на, као и 
он сам. Страст ко ју осе ћа ју јед но пре ма дру гом (на гон ско, те ле сно), су блим но се, у 
не на ја вље ним тре ну ци ма пре тва ра у ан та го ни зам.

Не де ља ма или ме се ци ма (Оли ве и ри је те шко па да ло да во ди ра чу на о да ни ма па је 
за то и био сре ћан, ер го без бу дућ но сти) ба за ли су Па ри зом, раз гле да ли ства ри, пу шта ли 
до га ђа ји ма на во љу, во ле ли се и сва ђа ли, по стра ни од но вин ских ве сти, по ро дич них оба-
ве за и сва ког ви да фи скал не или мо рал не укњи жбе.7

Нај лак ше би би ло ре ћи да је Па риз под сти цао де ка ден ци ју. Крах њи хо ве ве зе пре-
де сти ни ран је пре те шким бре ме ном по је ди нач них сло бо да. Је дан од дис ба лан са био 
је и Ма ги на бе ба, бо ле шљи ви де ча чић Ро ка ма дур. Ми ни ја тур на со ба у ко јој њих тро је 
по ку ша ва ју да уста но ве сво ју вар љи ву ег зи стен ци ју, све ре ђе је те ри то ри ја, а све 
че шће по ста је клоп ка. У уве ре њу да је све ну жно под ло жно про ме на ма, Оли ве и ра и 
Ма га оне о би ча ва ју је зик, го во ре гли глиј ски, не ку вр сту ис кре ну тог ша тро вач ког, се ман-
ти зу ју ћи и кар не ва ли зу ју ћи исто вре ме но но ви по ре дак; Оли ве и ра од ла зи и до ла зи, 
у ме ђу вре ме ну лу та, оса мљу је се, или пак за ла зи у ту ђе жи во те (су срет са Бер том Тре пом, 
оста ре лом пи ја нист ки њом оскуд ног та лен та, али за грц ну том егом, из у зет на је и не обич-
на при по вест, ко ја се „ушу ња ла“ у Шко ли це, да би нас та мо не пре ста но на го ва ра ла да 
ми сли мо на то да је Оли ве и ри на ми ми кри ја у при бли жа ва њу љу ди ма, у ства ри Кор-
та са ров са вет за лов на ка рак те ре, јер, ни је ли не пре кид ни по сао сва ког пи сца упра во 
тра га ње за дру гим љу ди ма?).

У де се том по гла вљу Шко ли ца џез сту па на сце ну. У ма лом ста ну у Ла тин ском квар-
ту, ко ји је био и не ка вр ста не фор мал ног се ди шта Клу ба зми је, слу ша се тру ба Бик са 
Бај дер бе ка и ги та ра Еди ја Лен га. Бе ли му зи ча ри ко ји су обе ле жи ли два де се те и три-
де се те го ди не про шлог ве ка, ка да је џез у Аме ри ци жи вео сво је злат но до ба. Оли ве-
и ра раз ми шља:

Два по кој ни ка се брат ски рву за мо та ва ју ћи се и раз мо та ва ју ћи се из клуп ка, Бикс и 
Еди Ленг (...) на ко ли ко ми ља уда ље но сти су упо ко је на два ни шта ви ла ко ја су у јед ној бу-
ду ћој па ри ској но ћи сту пи ла у бор бу ги та ре про тив тру бе, џи на про тив зле ко би, џе за.8

Мо жда се већ у овим ре чи ма мо же на слу ти ти там ни нимб ко ји ће се над ви ја ти над 
не ки ма од ак те ра ро ма на? Ро налд, је дан од Оли ве и ри них при ја те ља, но стал гич но и 
по ма ло љу ти то ко мен та ри ше му зи ци ра ње пре по ја ве лонг плеј пло ча, ка да су из во-
ђа чи има ли огра ни че но вре ме на рас по ла га њу што их је мо жда и фру стри ра ло, али 
су у том кон ден зо ва ном вре ме ну по сти за ли ви ше не го са вре ме ни му зи ча ри, као, ре-
ци мо Стен Гец, ко га он из нер ви ра но на зи ва па па ном. 

6 Пу ков ник игра шко ли це, стр. 168.
7 Шко ли це, стр. 32.
8 Исто, стр. 50.
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Вре ме про ла зи, пло че се вр те јед на за дру гом, пи је се до ста; у из ма гли ци ду ван ског 
ди ма, Оли ве и ра про ми шља жи вот, по ста вља пи та ња се би о то ме ко јој ствар но сти 
при па да ју он и ти љу ди око ње га, Гре го ро ви јус, Бабс, Ма га, Ро налд, Етјен... ни је ли све 
уобра зи ља, и ако је сте чи ја?

Али зар све то, Бе си но пе ва ње, гу ка ње Кол ме на Хо кин са, зар све то ни су илу зи је, мо жда 
не што чак и го ре, илу зи је о дру гим илу зи ја ма, вр то гла ви ла нац уна зад, пре ма мај му ну 
ко ји се огле да у во ди пр вог да на по ста ња све та?9

Оли ве и ра је све стан да ако не при па да тој гру пи љу ди, он да не при па да ни са мом 
се би, али, опет, чи ни му се да по сто ји из ве сно ри ту ал но је дин ство те две ствар но сти. 
Ро налд с не жно шћу по љу би ети ке ту пло че, по ло жи је на гра мо фон и го то во це ре мо-
ни јал но спу сти иглу на њу: со бу ис пу не то но ви по зна те ком по зи ци је Дју ка Елинг то на 
и то од мах убр за Оли ве и рин ми са о ни про цес. Пи та се да ли оно што уоби ча је но на-
зи ва мо ствар но шћу мо жда за слу жу је – он је на зи ва по дру гљи вом – Дју ко ву ре че ни цу: 
It don’t mean a thing if it ain’t that swing? Реч свинг ни је ла ко об ја сни ти а да у пот пу но сти 
за др жи на нос зна че ња ко ји об у хва та вред но сти ко је му зи чар до сти же у свом из во ђе њу 
ако оно по се ду је свинг. Оли ве и ра на сли чан, по дру гљив на чин, за кљу чу је па ра фра зом 
Де кар то ве сен тен це о ка у зал но сти ми са о ног про це са и ег зи стен ци је: Свинг, да кле је-
сам. За Оли ве и ру џез је

уни вер зал на му зи ка овог ве ка, не што што љу де збли жа ва ви ше и бо ље од еспе ран та, 
УНЕ СКА или авио-ком па ни ја, му зи ка до вољ но при ми тив на да до сег не уни вер зал ност, а 
до вољ но до бра да от поч не соп стве ну исто ри ју са рас ко ли ма, од ри ца њи ма и је ре си ма 
(...) му зи ка-чо век, му зи ка са исто ри јом (...)10

По сред ством свог ју на ка Кор та са ра из ри че бли ста ву ми сао о мо ћи џе за да по ка же 
и до ка же

да је чо век увек не што ви ше од чо ве ка и не што ма ње од чо ве ка, ви ше од чо ве ка јер са др-
жи оно што џез на го ве шта ва, на зна ча ва па и на ја вљу је, а ма ње од чо ве ка јер је од те 
сло бо де на пра вио естет ску или мо рал ну игру (...)11

За Оли ве и ру, џез је ме та фи зич ко огле да ло ко је ре флек ту је свет ње го вих иде ја, па 
и при сил них ми сли; џез му слу жи као над је зик, па на це ја или не ка кав ар хе тип ски об лик 
ко јим се об ја шња ва ју и про о се ћа ју ства ри и по ја ве. Оли ве и ри не пред ста вља по те-
шко ћу да из се ри о зних ре флек си ја на тра гу фи ло соф ског про ми шља ња уни вер зал них 
вред но сти у не ком тре нут ку скли зне у (са мо)иро ни ју. У та квим тре ну ци ма ње го ви 
ми са о ни кон струк ти под у пр ти уну та р њом сна гом му зи ке ко јом је оп сед нут по ста ју 
„џе зо ло ги ја, де дук тив на на у ка, крај ње при сту пач на по сле че ти ри ују тру“, ко ју он не 
би пре по ру чио го спо ди и све штен ству. 

9 Исто, стр. 60.
10 Исто, стр. 80.
11 Исто, стр. 82.
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Све вр ви од џе за на до бром бро ју стра ни ца Шко ли ца, од име на (Ле стер Јанг, Сид ни 
Бе ше, Џон Кол трејн, Фетс Во лер, Бе ни Кар тер, Чу Бе ри, Те ди Вил сон, Ерл Хајнс, Џе ли 
Рол Мор тон, Оскар Пи тер сон, мај сто ри блу за Биг Бил Брун зи, Бе си Смит, Чем пи он Џек 
Ду при...) и на сло ва ком по зи ци ја, сти хо ва, број них ко мен та ра, раз ми шља ња и Оли ве и-
ри них кон тем пла тив них за ма ха иза зва ним џе зом.12 Али, џез ко ји као да је од у век био 
ту утих ну ће и са свим не ста ти из не над ном смр ћу ма лог Ро ка ма ду ра. Не ста ја ње џе за 
као да је би ло знак за уру ша ва ње све га. Ма га ће не ста ти из Оли ве и ри ног жи во та, као 
и Клуб зми је, он ће на пу сти ти Па риз и, са кар том у јед ном прав цу, кре ну ти пут Бу е нос 
Ај ре са.13 При по вест о Оли ве и ри ном жи во ту у пре сто ни ци Ар ген ти не от по чи ње ап-
сурд ном сце ном из град ње мо ста од да са ка од про зо ра до про зо ра из ме ђу две згра де, 
са мо да би је дан па ке тић жер бе за ку ва ње ма теа пре шао из ру ке у ру ку. Ме та фо рич ки 
опи су ју ћи Оли ве и ри ну же љу да до не ког до спе у не пре кид ној по тра зи за со бом, Кор-
та сар је ис пи сао hom ma ge над ре а ли стич ком књи жев ном по ду хва ту ко ме се искре но 
ди вио и до вео нас на по че так кра ја јед не људ ске суд би не. При дру жив ши Оли ве и ру 
ње го вим при ја те љи ма Тра ве ле ру и Та ли ти ко ји во де кли ни ку за ду шев но обо ле ле, 
Кор та сар је иза брао са свим од го ва ра ју ћу сце но гра фи ју за свог ју на ка чи ја ће свест 
уско ро по че ти да по пу шта. Ни је на кра ју ја сно да ли је Оли ве и ра од у стао од на ме ре 
да ско ком са про зо ра сво је со бе на дру гом спра ту кли ни ке по чи ни са мо у би ство, али 
то и ни је, ма кар за фа бу лу, од пре ве ли ке ва жно сти. Ње го ва ре че ни ца ко ју из го ва ра 
док са про зор ског сим са гле да у шко ли це ис цр та не на бе то ну дво ри шта („Гле, кад бих 
ско чио – ре че Оли ве и ра – пао бих тач но на Не бо“)14 све до чи о то ме да је, По пут Џо-
ни ја Кар те ра из „Про го ни те ља“, и Ора сио Оли ве и ра је дан од ве ли ких но стал ги ча ра 
овог ве ка, јед на од тра гич них фи гу ра у књи жев но сти XX ве ка ко ја ни је мо гла да се 
но си са те ре том вла сти те ег зи стен ци јал не зеб ње. Мај мун од го вор но сти (јед на од Оли-
ве и ри них из ми сли ца) био је пре те жак. Ако је џез и био јед на од ње го вих те ри то ри-
ја, на кра ју је по стао још јед на гор ка пи лу ла ка квих се Оли ве и ра на гу тао не пре кид но 
се бо ре ћи про тив по ра жа ва ју ћег осе ћа ја бе сми сла.

12 Овај ра су ти ка та лог име на и на сло ва до био је об лик и струк ту ру у два му зич ка из да ња, у 
Аустра ли ји и у Евро пи. На слов европ ског из да ња ко је се по ја ви ло 1979. го ди не очи та је слич-
ност са из вор ним на сло вом Шко ли ца – Jaz zu e la. На пло чи је би ло 20 ком по зи ци ја ко је су се мо-
гле „чу ти“ у Шко ли ца ма, од Vir gi nia I’m co ming Фре ки ја Трам ба у е ра, пре ко Jazz me Blu es Бик са 
Бај дер бе ка и Don’t Play me Che ap Лу ја Армстрон га, до It Ain’t Got Anybody Ер ла Хај нса.
13 За раз ли ку од пи сца Шко ли ца, ко ји је Бу е нос Ај ре су жи вео од ра ног де тињ ства (Кор та сар је 
ина че ро ђен у Бри се лу, за вре ме оче ве ди пло мат ске слу жбе у Евро пи), да би 1951. го ди не еми-
гри рао у Фран цу ску и био њен др жа вља нин и ста нов ник Па ри за до сво је смр ти 1984. год не. 
14 Х. Кортасар, нав. дело, стр. 357.




