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ЏЕЗ ЈЕ У СВАКОМ ЖАНРУ КОД КУЋЕ
У бо га том опу су слав ног те нор сак со фо ни сте Со ни ја Ро лин са, пло ча Way Out West 

из 1957. го ди не за у зи ма по себ но ме сто за хва љу ју ћи фо то гра фи ји на омо ту Ви ли ја ма 
Клек сто на. Ро линс је сни мљен у пу стињ ском пеј за жу, са ка у бој ским ше ши ром на гла ви, 
у ле вој ру ци др жи „упе рен“ ин стру мент, а де сна му је за так ну та у опа сач са пра зном 
фу тро лом. Фо то гра фо ва алу зи ја на џез као пу то ва ње ка не ис пи та ним обла сти ма, по-
пут оних ка ква су пред у зи ма ли дав на шњи пи о ни ри Ди вљег За па да, про ту ма че на је 
као ком би на ци ја џез ми то ва са филм ским ми то ви ма.1 Са свим ло гич но, ре кло би се, 
јер ве зе из ме ђу ове две умет нич ке фор ме ко је су у ве ку иза нас ста са ва ле за јед но ус по-
ста вље не су одав но, и да нас џез и филм пред ста вља ју нај ва жни ји аме рич ки до при-
нос гло бал ној кул ту ри. 

Прет по ста вља се да је пр ви ика да на чи њен филм ски за пис о џе зу био филм The Good 
for Not hing из 1917. го ди не, у ко ме се по ја вљу је са став Ori gi nal Di xi e land Jazz Band (гру па 
бе лих му зи ча ра из Њу Ор ле ан са за ко ју се ве зу је и пр во дис ко граф ско оства ре ње у 
исто ри ји џе за), али, пре ма тврд њи аме рич ког ко лек ци о на ра Мар ка Кан то ра, тај сни-
мак нај ве ро ват ни је ви ше не по сто ји.2 И по ред чи ње ни це да је у ра спо ну од по чет ка 
пе де се тих до от при ли ке сре ди не ше зде се тих го ди на XX ве ка Хо ли вуд про из вео ве-
ћи ну фил мо ва на те му џе за и фак тич ки све те ле ви зиј ске про гра ме са слич ном те ма-
ти ком,3 зна ча јан број филм ских оства ре ња на ста лих и по сле овог пе ри о да го во ри о 
пер ма нент ном ин те ре со ва њу (и стра сти) филм ских ауто ра за ис тра жи ва њем ових 
ве за. Они ко ји са не скри ве ним ужит ком, па и уз бу ђе њем гле да ју фил мо ве у ко ји ма је 
џез до ми нант на те ма, му зи ка, или и јед но и дру го, сва ка ко зна ју за што то ра де. То је 
ста ње, ка ко ка же Крин Га бард, по ви ше не па жње, свест о слу ша њу му зи ке као не чег 
са соп стве ном исто ри јом и он то ло ги јом и из ван фил ма.4

Ка да ка же мо џез на фил му, нај че шће се ро је ви асо ци ја ци ја ства ра ју око оства ре-
ња ко ји под ле жу две ма ба зич ним по де ла ма. То су би о гра фи је (тзв. bi o pic) по сто је ћих 
или фик тив них џез му зи ча ра,5 и фил мо ви у ко ји ма је џе зу по ве ре на де ли кат на уло га 

1 Krin Gab bard, Jam min’ at the Mar gins: Jazz and the Ame ri can Ci ne ma, The Uni ver sity of Chi ca go 
Press, 1996, стр. 4.
2 Scott Yanow, Jazz on film: The com ple te story of the mu si ci ans and mu sic on screen, Bac kbe at Bo oks, 
2004, стр. 272.
3 Gary Gid dins, We at her Bird: Jazz at the dawn of its se cond cen tury, Ox ford Uni ver sity Press, 2004, 
стр. 599.
4 Krin Gab bard, Ibid., стр. 135.
5 Пти ца (Bird, 1988) Клин та Ис тву да, o Чар ли ју Пар ке ру, или Леј ди пе ва блуз (Lady Sings the 
Blu es, 1972) филм ска при ча Сид ни ја Фју ри ја о Би ли Хо ли деј, не ки су од при ме ра при ча о жи во-
ти ма по сто је ћих џез из во ђа ча. У гру пу оних ко ји го во ре о из ми шље ним ли ко ви ма џез му зи ча ра 
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филм ске му зи ке.6 Ме ђу тим, на ме ра овог тек ста је да у игра ним фил мо ви ма ко ји се не 
мо гу свр ста ти у не ку од по ме ну тих ка те го ри ја от кри је по не кад не ве ли ко, али зна чај но 
при су ство џе за. Од овог тре нут ка, да кле, кре ће по тра га за џе зом ко ји ни је у пр вом 
пла ну, ко ји че сто и не ма пре су дан ути цај на ток и раз вој филм ске при че, али је дра го-
цен ми кро на ра тив у ње ној струк ту ри, дра го цен де таљ ко ји не кој од сце на да је осо-
бен фон или су ге ри ше ва жну ка рак тер ну цр ту ју на ка.

Уто чи шта

Чар ли Ко лер, пи ја ни ста у ба ру, не ка да је био успе шан кон церт мај стор и звао се 
Еду ард Са ро јан. По сле же ни ног са мо у би ства, ње гов свет се уру ша ва и он се по вла чи 
у ано ним ност. Али, ни ова ре ал ност ни је без иза зо ва, јер ње гов рас по ја са ни брат Чи ко 
га увла чи у не во ље са ганг сте ри ма ко је пре те да угро зе и њи хо вог нај мла ђег бра та 
Фи да, ко ји жи ви у скром ном ста ну за јед но са Чар ли јем. Уза све, Чар ли је ве фру стра ци је 
из „прет ход ног“ жи во та у од но су са же на ма за др жа ле су се и у овом, па је при ну ђен 
да се „осло ба ђа сти дљи во сти“ у за гр ља ју згод не ком ши ни це, про сти тут ке. Ова ко за-
по чи ње при ча фил ма Фран соа Три фоа Пу цај те на пи ја ни сту (Ti rez sur le pi a ni ste, 1960) 
у ко ме на слов ну уло гу ту ма чи по зна ти шан со њер Шарл Азна вур. Ко лер се хва та у ко-
штац са сво јом ин хи би ра но шћу у по ку ша ји ма да сту пи у ве зу са ле пом ко но ба ри цом 
Ле ном. Ње го ви по ку ша ји би ли би уна пред осу ђе ни на про паст да Ле на ни је пре у зе-
ла ини ци ја ти ву и ти ме га ма ло оку ра жи ла. Док ше та ју ули цом, јед но по ред дру гог, 
Ко ле ров уну тра шњи глас га са ве ту је шта да ра ди, шта да јој ка же. Не си гу ран је, раз-
ми шља о то ме да ли би по зив на пи ће мо гао да му ку пи још ма ло вре ме на. У јед ном 
тре нут ку се пре не, спре ман да јој са оп шти свој пред лог, али ка сно: она је не ста ла. 
Уну тра шњи глас на ста вља: „Мо жда је та ко и бо ље. Ми сли на не што дру го. Да ли је 
Арт Теј там та лен то ван? Или Ерол Гар нер? Да, Гар нер има та лен та. Или Џу ни ор Менс? 
Не мо жеш ре ћи, чак га и не по зна јеш.“

За раз ли ку од из не над не ре флек си је о џез кла ви ри сти ма Три фо о вог ју на ка ко ја 
ен кап су ли ра је дин ствен тре ну так и ви ше се ни јед на ре фе рен ца на џез не по ја вљу је 
до кра ја фил ма, у фил му Џо зе фа Ло у зи ја из 1962. го ди не, Ева, џез се, тач ни је пе сма 
Wil low We ep for Me у из во ђе њу Би ли Хо ли деј, по ја вљу је ре пе ти тив но као сво је вр сни 
звуч ни за штит ни знак глав ног жен ског ли ка. Ло у зи је сво ју филм ску при чу с раз ло гом 
на сло вио ова ко, јер је и ње го ва хе ро и на од го вор на за мо рал но по ср ну ће му шкар ца. 
На рав но, не тре ба смет ну ти с ума да је и са ма скло ност па ду плод но тле за се ме ис ку-
ше ња. Fem me fa ta le Ева (Жа на Мо ро) емо ци о нал но уце њу је вел шког пи сца Та ви ја на 
(Стен ли Беј кер). Му же ван и аро ган тан он се од у пи ре, али је Фран цу ски ња ћу дљи ва и 

по ме ни мо ов де са мо филм Бер тра на Та вер ни јеа Око по но ћи (’Ro und Mid night, 1986), у ко ме је 
лик сак со фо ни сте Деј ла Тар не ра ту ма чио мај стор овог ин стру мен та Дек стер Гор дон, и филм 
Још бо љи блуз (Mo’ Bet ter Blu es, 1990) Спај ка Ли ја, са Ден зе лом Во шинг то ном у уло зи тру ба ча 
Бли ка Ги ли ја ма чи је из вед бе је ду бли рао Те ренс Блан шар.
6 Два фил ма ко ја су се по ја ви ла го то во у исто вре ме, би ће иде ал ни при ме ри: Лифт за гу би ли
ште, Лу ја Ма ла (Ascen se ur po ur l’écha faud, 1958) са му зи ком Мај лса Деј ви са, и Ана то ми ја уби
ства Ота Пре мин џе ра (Ana tomy of a Mur der, 1959), за ко ји је му зи ку пи сао Дјук Елинг тон.
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не пред ви дљи ва, по и гра ва се са сво јим љу бав ни ком као мач ка с ми шем. Ева ће ус пе ти 
у на ме ри да га одво ји од же не (Вир на Ли зи) са ко јом се не дав но вен чао, што ће до ве-
сти до ње ног нер вног ра строј ства, на кра ју и до са мо у би ства.

Из у зет ну дра ма тур шку вред ност има и чи ње ни ца да Ева стал но, оп се сив но, пу шта 
пло чу на пор табл гра мо фо ну од ко га се не одва ја на сво јим пу то ва њи ма, а ну ме ра 
Били Хо ли деј нај у бе дљи ви је од ра жа ва и њен ка рак тер и ста ње ду ха у две кру ци јал не 
сце не. На по чет ку афе ре са Та ви ја ном, по ки сла Ева ула зи у свој апарт ман у ње го вој 
ви ли. Пу шта пло чу, и кре ће, опре зно, али ра до зна ло, у на ме ри да упо зна про стор у 
ко ме се об ре ла: бри ше ко су, до ди ру је пред ме те, свла чи се, ги зда во хо да, по и гра ва ју-
ћи... Ма ла, ин тим на ко ре о гра фи ја ко ја од сли ка ва же ну све сну мо ћи сво је при влач но-
сти. У за вр шном де лу фил ма, Ева се вра ћа из ноћ ног про во да у су мрач ни стан чић у 
не кој за ба че ној че твр ти Ве не ци је. Кла ти се, очи то при пи та. Пу шта Wil low We ep for Me: 
„Не ста ли су мо ји ле пи сно ви, ле пи лет њи сно ви, оти шли и оста ви ли ме ов де; ис пла ках 
очи од ту ге. Чуј ме, жа ло сна вр бо, и пла чи уме сто ме не.“ Пре свла чи се, нер во зно по ма зи 
мач ку (ако смо и сум ња ли у ње ну уса мље ност, мач ка ју је ме та фо рич ки по твр ди ла). 
Па ли ци га ре ту; де лу је без вољ но. На гло уста је и – ба ца пло чу о под. Ру ши се у кре вет. 
Од ба че ни љу бав ник, Та ви јан, по ја ви ће се усред но ћи луд од стра сти за њом, али ће 
га она и до слов но би чем ис те ра ти из ку ће. Де фи ни тив ни мо рал ни пад, за обо је.

Ни му зи ка Чар ли ја Пар ке ра, Сид ни ја Бе шеа и Ди зи ја Ги ле спи ја не чи ни Ша пат ср ца 
(Le so uf e au co e ur, 1971) Лу ја Ма ла фил мом о џе зу. Из ве сно, so und track све до чи о Ма ло-
вим не сум њи вим афи ни те ти ма пре ма овој вр сти му зи ке, али нај пре о скло но сти ма и 
ста во ви ма глав ног ју на ка, де ча ка Ло ра на Ше ва ли јеа (Бе ноа Фе ре), на ње го вом пу ту 
од ра ста ња. Хо да ју ћи ули ца ма Ди жо на, 1954. го ди не, већ у уво ду фил ма, школ ски друг 
пи та Ло ра на да ли је си ноћ слу шао на ра ди ју Џе ли ја Ро ла.7 „Умо ран сам од ста рог џе за“, 
од го во ри ће Ло ран, „увек исте ства ри. У про дав ни ци пло ча има ју но вог Чар ли ја Пар-
ке ра.“8 Ула зе, и док Ло ра нов друг за ма ја ва вла сни ка, Ло ран кра де Пар ке ро ву пло чу. 
На по љу, раз го вор о Пар ке ру се на ста вља:

Ло ран: То је од лич на пло ча. Дил кар ни ца га је учи ни ла још бо љим.9

Друг: Шта је то дил кар ни ца?
Ло ран: Луд ни ца, глу па не.
Друг: Је ли Пар кер луд?
Ло ран: Нер вни слом. Мно ги џе зе ри га има ју. Ни је ни чу до... ал ко хол, дро га, же не...

7 У Ма ло вом фил му Слат ка ма ла (Pretty Baby, 1978), јед на од нај зна чај ни јих фи гу ра ра ног џе за, 
пи ја ни ста Џе ли Рол Мор тон, по ја вљу је се у ли ку учи те ља кла ви ра ко га игра Ан то нио Фар гас.
8 Ова Ло ра но ва при мед ба асо ци ра на рас кол у кри тич ком раз у ме ва њу џе за у Фран цу ској не ко-
ли ко го ди на ра ни је. На јед ној стра ни би ли су тра ди ци о на ли сти пред во ђе ни Игом Па на сје ом, 
а аван гар ду је пред во дио из да нак по зна те умет нич ке по ро ди це, Шарл Де ло не.
9 Ло ран алу ди ра на Пар ке ров бо ра вак у др жав ној бол ни ци у Ка ма ри лу, 1946. го ди не, због пси-
хич ких про бле ма. Пар кер је ово ис ку ство су ми рао и у јед ној сво јој ком по зи ци ји под на сло-
вом Re la xin’at Ca ma ril lo.
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Ло ран има два ста ри ја бра та, и овај трио за да је при лич но гла во бо ље оцу (Да ни-
јел Же лен), углед ном ги не ко ло гу. За њи хо ву за штит нич ку, по пу стљи ву мај ку Кла ру 
(Леа Ма са ри), чул ну Ита ли јан ку, од га ја ње де це је јед на ве ли ка игра. Џе зер ску „ма-
три цу“ Ло ра но ва два ста ри ја бра та оби ла то пре сли ка ва ју у ствар ном жи во ту: пи ју, 
пу ше, по се ћу ју бор дел (у ко ме ће уде си ти и раз де ви че ње нај мла ђег Ше ва ли јеа). Ста-
ри ја бра ћа на сво јим жур ка ма и да ље пле шу са де вој ка ма уз му зи ку њу ор ле ан ског 
кла ри не ти сте Сид ни ја Бе шеа, а Ло ран се до са ђу је. У сво јој со би он има гра мо фон (и 
мач ку чи је је при су ство исто знач но као у Ло у зи је вој Еви), и он слу ша Пар ке ра чак и 
док се пре да је сла сти ма она ни је, чи та ју ћи Пљу ва ћу на ва ше гро бо ве Бо ри са Ви ја на.10 
Де ка дент на из оп ште ност још је уоч љи ви ја у Ло ра но вом од но су са мај ком. Она не во ли 
џез, али је Ло ран, све јед но, њен ме зи мац. „Вла сни штво“ над њом он мо ра да де ли са 
оцем и са још јед ним „ри ва лом“: го спо ђа Кла ра има љу бав ни ка, што је за Ло ра на по-
ра жа ва ју ћа спо зна ја. У бањ ском хо те лу где су због ње го ве ср ча не ма не Ло ран и мај ка 
од се ли, не у кро ти ва Ита ли јан ка ће на ста ви ти да удо во ља ва сво јим прох те ви ма и оста-
ви ће де ча ка са мог два да на да би то вре ме про ве ла на тај ном ме сту са љу бав ни ком. 
Ду бо ко фру стри ра ног осе ћа јем из не ве ре но сти, Ло ра на ис пу ња ва ме ша ви на бе са и 
че жње и он (огр нут ње ним кућ ним ман ти лом) на кре вет по ла же ње но ру бље, груд-
њак, га ћи це, хал те ре, ча ра пе и пре ко све га бе лу чип ка ну ха љи ну, та ко да они под се-
ћа ју на људ ску фи гу ру. То не до ста ју ће те ло нај бо ље оцр та ва по ма мље ни еди пал ни 
ме ха ни зам, а ста ње де ча ко ве ра стро је но сти на гла ша ва и не ди је ге тич ки, то јест не-
ве зан за из вор у са мом филм ском ка дру, џез: јед на ко уз не ми ру ју ћи звук Пар ке ро вог 
ал та. Не жна али стра сна на кло ност из ме ђу мај ке и си на на кра ју ће му ти ра ти у сек су-
ал ни чин, што Ло ра но вом кар нал ном ста са ва њу да је по себ ну ди мен зи ју. 

На по чет ку фил ма При слу шки ва ње (The Con ver sa tion, 1974) Френ си са Фор да Ко-
по ле, по сле још јед ног до бро оба вље ног по сла, ви ди мо глав ног ју на ка, Ха ри ја Ко ла 
(Џин Хек мен), у свом са мач ком ста ну ка ко, по ку ша ва ју ћи да пра ти со ло са гра мо фон-
ске пло че, из во ди џез на те нор сак со фо ну. Ха ри Кол је нај бо љи при слу шки вач (bug ger) 
на За пад ној оба ли, при зна ју му то и ко ле ге и кон ку рен ци ја. Над зор (sur ve il lan ce) је реч 
ко ју он пре фе ри ра, прем да љу бав ни ци од ко је си сте ма тич но та ји сво ју при ват ност, па 
та ко и при ро ду свог по сла, ка же да је он „не ка вр ста му зи ча ра“. Про фе си о на лац, ко ји 
не ула зи у раз ло ге због ко јих он и ње го ва еки па ухо ди и при слу шку је сво је „ме те“, Ха ри 
јед но став но ка же: „Не за ни ма ме о че му се ра ди. Же лим са мо леп сни мак.“ Ста тус ве-
де те ме ђу ко ле га ма сте као је сни ма ју ћи тај не раз го во ре ди рек то ра и књи го во ђе јед ног 
фон да у Њу јор ку из че га се из ро ди ла афе ра, али и сен ка ко ја је па ла на Ха ри ја, јер је 
афе ру ис пра ти ло тро стру ко уби ство, књи го во ђе и ње го ве же не и де те та. При слу шки-
вач се по ву као у Сан Фран ци ско и на ста вио свој по сао. За љу де по пут ње га па мет ни је 
је да при кри ва ју емо ци је, јер сва ко ис по ља ва ње је до каз ра њи во сти. Му зи ка ре ге не-
ри ше сна гу нео п ход ну за под но ше ње аскет ског уса мље ни штва, џез и ов де но си ауру 
је ди ног мо гу ћег уто чи шта. 

10 И овим де та љем Мал „учи та ва“ до дат но зна че ње: Ви ја но ве књи ге су Ло ра нов из бор ли те-
ра ту ре, да, али је Ви јан 50-их го ди на и до бри дух па ри ске џез сце не по зна те по клу бо ви ма у 
по дру ми ма че твр ти Сен Жер мен.
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Ха ри је вер ник; у та ми ис по ве да о ни це при зна је зеб њу при по ми сли да по след њи 
по сао и ни је то ли ко успе шан, јер је, по све му су де ћи, жи вот дво је љу бав ни ка ко је је 
ухо дио угро жен. У вла сти том сну он по ку ша ва да упо зо ри мла ду же ну ко ју је пра тио, 
и на јед ном ме сту ка же: „Не бо јим се да умрем. Бо јим се уби ства.“ Филм ска при ча до-
жи вља ва нео че ки ва ни обрт у тре нут ку ка да Ха ри схва ти да је реч о за ве ри про тив 
ње го вог по сло дав ца, то јест, пар ко ји по ку ша ва да за шти ти ни је ло ви на, већ ло вац, и 
то бес кру пу ло зан, су ров. И иза овог ње го вог по сла оста ће је дан леш, али ње му, бу ду-
ћи да је од по чет ка за у зео стра ну, као да је на не ки на чин лак ну ло. На кра ју фил ма, он 
опет сви ра уз гра мо фон, али се мо же прет по ста ви ти да је са да џез звуч на за ве са ко ја 
по кри ва Ха ри је во гро зни ча во раз ми шља ње, по кре ну ту са вест. У јед ном тре нут ку, 
те ле фон ће по зво ни ти, а глас са дру ге стра не ће га упо зо ри ти „да они зна ју да он зна, 
и да се не пе тља“. По том ће му пу сти ти сни мак ње го вог му зи ци ра ња од ма ло пре. 
При слу шки вач је по стао при слу шки ва ни. Ха ри ће кре ну ти у гро зни ча ву по тра гу за 
„бу ба ма“ у свом ста ну, ме ђу тим, без у спе шно. У по след њој сце ни, по ра же ни чо век се ди 
у ха о су де мо ли ра ног на ме шта ја и раз ро ва них зи до ва и сви ра (филм ска ка ме ра се 
спо рим хо дом кре ће ле во-де сно, по пут ка ме ре за ви део над зор). По пр ви пут је то 
ње гов му зич ки со ли ло квиј,11 јер се не вр ти гра мо фон ска пло ча, али џез ко ји из ви ре 
из лу ле сак со фо на на то пљен је ве ли ким умо ром и апа ти јом. 

Увод не се квен це фил ма Би Ман ки (B. Mon key, 1998) Мај кла Ред фор да, пра ће не су 
то плим то но ви ма ком по зи ци је Bil lets Do us, у из во ђе њу јед ног од нај по пу лар ни јих џез 
са ста ва у Фран цу ској с кра ја три де се тих го ди на про шлог ве ка, Hot Club de Fran ce, ко ји 
је, у са рад њи са ви о ли ни стом Сте фа ном Гра пе ли јем, во дио ге ни јал ни ци ган ски ги та-
ри ста Џан го Ре нарт. Му зи ка сти же са пло ча ко је у раз гла сној ста ни ци у јед ној лон дон-
ској бол ни ци пу шта Ален Фер нис (Џе ред Хе рис). Он по ма ло сви ра тру бу, да њу ра ди 
са де цом пред школ ског уз ра ста, уве че опу шта бо ле сни ке би ра ју ћи со фи сти ци ра не 
џез ну ме ре... По сред ством му зи ке, Ред форд се већ на по чет ку фил ма пре ци зно из ра-
жа ва о ка рак те ри ма глав них ли ко ва, јер од мах пред ста вља и кон тра пункт по зи тив-
ном ка рак те ру, жен ски лик, про вал ни цу Бе а трис (Асиа Ар ђен то), у кри ми нал ном ми љеу 
по зна ту под на дим ком Би Ман ки: му зи ка ко ја пра ти ње ну по ја ву и ха би тус јед на ко је 
ро бу сна и агре сив на. И он да, од јед ном, укр шта зна че ња, у сце ни у ко јој Бе а трис са 
сво јим при ја те љем По лом пле ше уз You Can’t Ta ke That Away From Me Пе ги Ли, као да 
до пу шта мо гућ ност да она ни је у пот пу но сти мо рал но по ср ну ла.

Тра па во Але но во удва ра ње је нео че ки ва но уро ди ло пло дом, ве ро ват но и због 
то га јер је Бе а трис очај нич ки тра га ла за не чим што би про ту ма чи ла као знак ко ји би 
по твр дио да је вре ме да по бег не од сво је кри ми нал не про шло сти, и њих дво је по чи-
њу да се ви ђа ју. Убр зо, Бе а трис ће му при зна ти да осим Бе а трис по сто ји и Би Ман ки. 
У тре нут ку не жно сти ре ћи ће му да је по ве де у Па риз, да пле шу Hot Clu bu-у, а он ће 
по ма ло ре зиг ни ра но од го во ри ти да клуб ви ше не по сто ји. Ипак, оти ћи ће, и по ка за-
ће јој ме сто где је не ка да Џан го сви рао; ра ди ло је не пре кид но чак и за вре ме II свет-
ског ра та. Па шта се до го ди ло, упи та ће Бе а трис. Не знам, ваљ да Ел вис, ре ћи ће сет но 
Ален. Њи хо ва љу бав на ве за ће про цве та ти, али не ке на ви ке те шко уми ру, ста ра Би 

11 Хек мен је спе ци јал но за овај филм учио да сви ра те нор сак со фон.
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Ман ки се из гле да пре ра но „пен зи о ни са ла“, па ће се њих дво је убр зо на ћи пред ве ли-
ким ис ку ше њи ма. Ред форд во ди по иви ци сво је ли ко ве до (срећ ног) кра ја уз бу дљи ве 
при че, зна лач ки пунк ти ра ју ћи му зи ком њи хо ва рас по ло же ња.

Сно ви и ствар ност

На по чет ку оби мом не ве ли ке књи ге Хи ља ду де вет сто ти: Мо но лог (No ve cen to: Un 
Mo no lo go, 1994), ита ли јан ског мај сто ра-при по ве да ча Але сан дра Ба ри ка, сто ји ауто-
ро ва крат ка но та из ко је са зна је мо да је текст на пи сао за глум ца Еуђе ни ја Але гри ја, и 
да је у фор ми мо но дра ме текст и из ве ден на сце ни. Чу де сна при ча о чо ве ку нео бич-
ног име на суд бин ски ве за ног за пре ко о ке ан ски брод, осво ји ла је свет ка да ју је ита-
ли јан ски си не а ста Ђу зе пе Тор на то ре пре то чио у чу де сан филм: Ле ген да о пи ја ни сти 
на оке а ну (La leg gen da del pi a ni sta sull’oce a no, 1998). Ни су рет ке ди ску си је на те му да ли 
екра ни за ци је чи не услу гу књи жев ном де лу, или филм, упр кос зна чај ним из ра жај ним 
мо гућ но сти ма, ипак не мо же да пре не се нај суп тил ни је ни јан се књи жев ног тек ста. Иако 
би Ле ген да о пи ја ни сти на оке а ну мо гао да за ли чи на – да па ра фра зи ра мо на слов јед-
ног кри тич ког тек ста – илу стро ва ног Ба ри ка,12 по е тич ка на че ла Тор на то ре о вог филм-
ског је зи ка из ла зе у су срет пи шче вим ви зи ја ма, све до че ћи о скла ду два ме ди ја. 

На ра тор, тру бач из Њу Ор ле ан са, Макс Ту ни, ко ји се 1927. го ди не као члан брод-
ског ор ке стра укр цао на огром ни пут нич ки брод Vir gi nian, при се ћа се свог је дин стве-
ног при ја те ља, пи ја ни сте чи ја је ве шти на би ла без прем ца, и у чи ју је ле ген ду угра ђе на 
и чи ње ни ца да је цео жи вот ни век про вео на том бро ду, ни ка да, и до слов но ни ка да, 
не си шав ши на коп но. Јед ном, у Њу јор шкој лу ци, био је ве о ма бли зу, али га је по глед 
на бес крај гра да на те рао да од у ста не. Ка да су брод по сле ра та, већ као не у по тре бљи ву 
олу пи ну ми ни ра ли и из ве зли на пу чи ну да би га по то пи ли, и та да је био на ње му... 
Пи ја ни сту је као оста вље ну бе бу на шао брод ски стро јар Де ни Буд мен и дао му сво је 
име. До дао је, учи ни ло му се згод ним, и нат пис са др ве не гај би це у ко јој га је за те као, 
и по врх све га и број ко јим је сим бо лич но ове ко ве чио ме ђе два ве ка: Де ни Буд мен Т. 
Д. Ле мон 1900. Осмо го ди шњи де чак је, као по сед нут, јед не но ћи сам за сви рао кла вир, 
оста вив ши без да ха оку пље ну бу нов ну ма су ра до зна ла ца, и све од тог тре нут ка ни-
шта ма ње је од ле ген де.

За плет ва жан за те му овог тек ста от по чи ње ка да се на Vir gi nianу по ја вљу је, гла-
вом и бра дом, „чо век ко ји из ми слио џез“, Џе ли Рол Мор тон (Кла ренс Ви ли јамс III).13 
Са знав ши да на не ком бро ду сви ра кла ви ри ста чи ја ве шти на пре ти да по мра чи ње-
го ву сла ву, го њен су је том, од лу чио је да у му зич ком ду е лу ства ри ис те ра на чи стац. 
Ус хи ће на пу бли ка је овај окр шај пра ти ла као у тран су. Хва ли са ви кла вир ски ма е стро 

12 „Филм ни ка да ни је био ни ти ика да би ти под ре ђен ли те ра ту ри. А пра ви ло је ста ро: не по сто-
је до бре ни ло ше адап та ци је, по сто је са мо до бри и ло ши фил мо ви.“ Бра ни слав Об ра до вић, 
Илу стро ва ни Хе мин гвеј, у: Филм да нас, бр. 13, стр. 96, Бе о град, 1959.
13 До дат не ве зе овог фил ма са џе зом ус по ста вље не су и пре ко глум ца ко ји игра Џе ли ја Ро ла, 
Кла рен са Ви ли јам са III, уну ка чу ве ног бу ги-ву ги пи ја ни сте и ком по зи то ра Кла рен са Ви ли јам са 
(1898–1965). А Ба ри ко се већ у тек сту по ста рао за још не ке: Де ни Буд мен нео до љи во асо ци ра 
на Бе ни Гуд мен, и за си гур но ни је слу чај ност то што је тру бач Макс Ту ни баш из Њу Ор ле ан са.
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из Њу Ор ле ан са14 је, тру де ћи се да са чу ва при себ ност, по ку шао да по ни зи Де ни ја Хи-
ља ду де вет сто тог, али, у тре ћој рун ди, ства ри су до шле на сво је: збри сан је. Оду ван, 
олуј ним му зи ци ра њем брод ског ге ни ја, у ха лу ци нант ном из во ђе њу ком по зи ци је чи-
ју му је пар ти ту ру ша пу тао ве ро ват но ње гов де мон лич но (Тор на то ре спе ци јал ним 
ефек ти ма уве ћа ва број пи ја ни сти них ру ку у на ме ри да ви зу ел но до ча ра Де ни је ву 
нат при род ну моћ). По сра мљен, Џе ли Рол се до кра ја пу то ва ња за тво рио у ка би ну. 
Док је по су мор ном да ну си ла зио на пу сто при ста ни ште, Де ни је са мо про це дио: 
„And fuck jazz, too!“

Суд би на чо ве ка ро ђе ног на бро ду, ко ји сво јом во љом ни ка да у жи во ту ни је сту пио 
но гом на чвр сто тле је по ет ско-фи ло зоф ска пре ми са ви шег ре да, а џез је још јед ном, 
и у овом на ра ти ву, по слу жио као уз бу дљив ми зан сцен. И, ако је за тра гич ни лик ове 
дра ме жи вот био окле ва ње, и ре клам ни сло ган фил ма Тер ми нал (The Ter mi nal, 2004) 
Сти ве на Спил бер га, по ру чу је не што слич но: „Жи вот је че ка ње“. Исти ни тост ове прет-
по став ке на сво јој ко жи ис ку сио је и глав ни ак тер, Вик тор На вор ски (Том Хенкс). Об рев-
ши се на њу јор шком аеро дро му „Џ. Ф. Ке не ди“ у тре нут ку ка да у ње го вој зе мљи, из ми-
шље ној др жа ви Кра ко зи ји (не где иза не ка да шње озло гла ше не Гво зде не за ве се) из-
би ја др жав ни удар. На вор ском не до пу шта ју да на пу сти аеро дром ску згра ду, ни ти 
мо же да се вра ти ку ћи. Шеф аеро дром ског обез бе ђе ња (Стен ли Ту чи) оба ве шта ва га 
да је упао у ру пу у си сте му и да је у овом тре нут ку „гра ђа нин ни че га“. На вор ски је 
прину ђен да на нео д ре ђе но вре ме че ка на аеро дро му рас плет си ту а ци је. Ње гов ен гле-
ски је оча јан, збу њен је и пре пла шен, пре пу штен сам се би. Иако окру жен не пре глед-
ним мо рем љу ди, он је нај у са мље ни ји чо век. Али, ин стинкт за са мо о др жа њем га не 
на пу шта. Схва тив ши да за сва ка вра ће на ко ли ца за пре воз пр тља га ауто мат из ба цу је 
25 цен ти, про на шао је из вор нов ца за хра ну. У им про ви зо ва ном пре но ћи шту под ба-
те риј ском лам пом про у ча вао је дво је зич не ту ри стич ке бе де ке ре, про стим по ре ђе њем 
ру ског и ен гле ског је зи ка, и та ко сти цао основ на зна ња. Ни је му би ло ла ко, јер се че-
ка ње оду жи ло, а жи вот му је до дат но за гор ча вао ауто ри та тив ни би ро кра та у ли ку 
ше фа аеро дром ског обез бе ђе ња. 

Ус пео је да стек не и не ко ли ко при ја те ља, рад ни ка аеро дро ма, ко ји су му у раз ли-
чи тим си ту а ци ја ма би ли по др шка, као и он њи ма, па је убр зо по стао оми љен. Оно од 
че га се ни у јед ном тре нут ку ни је одва јао би ла је кон зер ва ки ки ри ки ја Plan ter’s. Не ком 
при ли ком, је дан од при ја те ља ће га упи та ти шта др жи у њој, а он ће од го во ри ти: џез. 
Раз го вор ће скре ну ти на дру ге те ме, а Вик тор На вор ски ће уско ро сре сти и за во дљи ву 
стју ар де су Аме ли ју Во рен (Ке трин Зи та-Џо унс) за ко ју је аеро дром, као и за ње га, по-
стао ме та фо ра веч ног че ка ња. 

14 Фер ди нанд Џо зеф Ла мот (Fer di nand Jo seph La Mot he, 1890–1941) био је обо је ни кре ол ко ји је 
мно го учи нио за џез на по љу ком по зи ци је и аран жи ра ња. Имиџ, ко ји је сам из гра дио, чо ве ка 
ко ји је „из ми слио“ џез (чак је за бе ле жен и да тум: 1902. го ди не), исто ри чар Тед Ђо ја опо вр га ва: 
„Ма да Мор тон ни је из ми слио џез, он је ве ро ват но био пр ви ко ји је о ње му раз ми шљао у ап-
стракт ним тер ми ни ма и ар ти ку ли сао је, и у сво јим ко мен та ри ма и у му зи ци, ко хе рен тан те о-
риј ски при ступ ње го вом кре и ра њу.“ Ted Gi o ia, The Hi story of Jazz, Ox ford Uni ver sity Press, 1997, 
стр. 39.
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На вор ско ва ли мен ка ве ћи део фил ма ег зи сти ра ће као не ка кав мек га фин (Спил-
берг у ме ђу вре ме ну оби ла то екс пло а ти ше ка ко при ја тељ ство ма лих љу ди, На вор ског 
и аеро дром ских рад ни ка, као вр сту ти хог от по ра усло ви ма од љу ђе ног ка пи та ли зма, 
та ко и ње го ву ве зу са стју ар де сом, ра бе ћи ре пер то ар пред ви дљи вих ро ман тич них 
до сет ки), све до тре нут ка ка да он са зна је да се по ли тич ка си ту а ци ја у ње го вој до мо-
ви ни ста би ли зо ва ла и да мо же да ле ти ку ћи. Али, он и да ље упор но же ли у Њу јорк, 
јер ње го ва ми си ја у Аме ри ци ни је окон ча на. На вор ски на по кон от кри ва сво ју ду го чу-
ва ну тај ну и упо зна је Аме ли ју са са др жи ном дра го це не кон зер ве. У ру ка ма му је чу ве-
на фо то гра фи ја Ар та Кеј на A Gre at Day in Har lem на ко јој је сам крем џез сце не тог вре-
ме на: Ка унт Беј зи, Арт Блеј ки, Те ло ни јус Монк, Ле стер Јанг, Ме ри Лу Ви ли јамс, Чар ли 
Мин гас, Ди зи Ги ле спи... пе де сет сед мо ро џез му зи ча ра, сни мље них у ле то 1958. го ди не 
у Хар ле му. На вор ски ка же да је ње гов отац Ди ми три ви део ову фо то гра фи ју у јед ним 
ма ђар ским но ви на ма и да ју је се дам го ди на гле дао, а он да је стао да пи ше не бро је на 
пи сма клу бо ви ма у Њу јор ку и да мо ли за ауто гра ме. Био је стр пљив и по сле че тр де-
сет го ди на имао их је све. За пра во, са мо је дан пот пис је не до ста јао – Бе ни ја Гол со на. 
Отац ни је до жи вео да ком пле ти ра сво ју ко лек ци ју и за ве то вао је си на да то ура ди уме-
сто ње га. За хва љу ју ћи Аме ли ји ној по мо ћи, На вор ски је ус пео да на је дан дан на пу сти 
аеро дром и, уз бу ђен до су за, на по кон је сти гао на адре су на Лек синг тон аве ни ји, у 
хо тел „Ra ma da Inn“, где је на сту пао Бе ни Гол сон. Не ће про ћи ду го, опет ће се об ре ти 
на ули ци, овог пу та са па пи ри ћем у ру ка ма на ко ме је био ауто грам слав ног те нор сак-
со фо ни сте.15 За вет оцу био је ис пу њен и са да је с ми ром мо гао на траг, ку ћи. 

Са мо на пр ви по глед мо гло би се ре ћи да је џе зу до де ље но за слу же но зна чај но 
ме сто у овој филм ској при чи. Спил берг је мар ке тин шки ве што ис ко ри стио имиџ џе за 
као над на ци о нал ног је зи ка и бо га ту исто ри ју аме рич ких џез му зи ча ра као ам ба са до-
ра до бре во ље (по чев од Лу ја Амр строн га и Дју ка Елинг то на), ко ји су угле ду Аме ри-
ке до при не ли ви ше не го сва ње на про фе си о нал на ди пло ма ти ја, али је Тер ми нал још 
са мо јед на у ни зу хо ли вуд ских ода Аме ри ци као о зе мљи не ве ро ват них мо гућ но сти 
ко је се гра ни че са чу ди ма, оства ри вих и до ступ них и ма лом чо ве ку, са мо ако ве ру је 
у сво је иде а ле и свим ср цем се бо ри за њих.

Ако је Ко по ла по сред ством џе за су ге стив но на го ве шта вао ста ња све сти и енер-
гет ске ни вое свог ју на ка, исто вре ме но до при но се ћи no ir ат мос фе ри При слу шки ва ча, 
џе зу је у фи му Џе ри Ме гва јер (Je rry Ma gu i re, 1996), Ка ме ро на Кро уа, при па ла тек сим-
па тич на, го то во ху мо ри стич ка епи зо да. Том Круз је са ка рак те ри стич ним ен ту зи ја-
змом при шао ли ку спорт ског аген та чи ја је ка ри је ра угро же на. На и ме, Ме гва јер је у 
јед ном тре нут ку осе тио да га кор по ра тив ни свет про жди ре; вр хун ски спор ти сти ко-
је је за сту пао ипак су са мо љу ди, а он је имао све ма ње ин те ре со ва ња за њи хо ве 
лич не, људ ске про бле ме. Мо рал на ди ле ма је иза зва ла на ва лу осе ћа ња ко ју је пре то-
чио у пи са ни текст о мо гућ но сти ма за дру га чи ју бу дућ ност ком па ни је у ко јој је ра дио 
(mis sion sta te ment), а и за се бе са мог: Ма ње кли је на та. Ма ње нов ца. Ви ше бри ге за 

15 Пре ма по да ци ма Ви ки пе ди је из но вем бра 2012. го ди не, Бе ни Гол сон је је дан од још са мо че-
тво ро жи вих са слав не фо то гра фи је. Оста ло тро је су Со ни Ро линс, Ме ри јен Мек пар тланд и 
Хо рас Сил вер.
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љу де. Ал тру и зам је у од ре ђе ним кру го ви ма крај ње не по же љан, па је Ме гва јер екс-
пре сно от пу штен. Жи вот му се за час окре нуо на глав це, јер, оп ште је ме сто да ни јед на 
не во ља не до ла зи са ма, та ко да га је и ве ре ни ца на пу сти ла, а и сви кли јен ти. У ства ри, 
је дан је остао. Цр ни фуд ба лер из Ари зо не, Род Ти двел (Ку ба Гу динг Џу ни ор),16 ко ји ће 
Ме гва је ра те ле фон ском show-me-the-mo ney „те ра пи јом“ ба ци ти у ва тру про чи шће ња. 
Из ну ђе но „По ка жи ми па ре“, ко је је у те ле фон ску слу ша ли цу ур лао до из не мо гло сти, 
би ло је Ме гва је ров при мал ни крик.

Ис по ста ви ће се да је ста ри Џе ри као мач ка – ка ко год га ба циш, до че ка се на но ге 
– те та ко ни је ни тре ба ло сум ња ти у хе пи енд ове при че, али је ва жно да му је на пу ту 
са мо спо зна је по мо гла и јед на же на. Бла гај ни ца из ста ре фир ме, До ро ти Бојд (Ре не 
Зел ве гер), до бро ду шна, бла га, пле ме ни та. И, да: са мо хра на мај ка осмо го ди шњег па-
мет ња ко ви ћа Ре ја, ко ји је из са мо ње му зна ног раз ло га, деч је без ре зер вно, за во лео 
Џе ри ја. Џез у ову при чу до ла зи са Ре је вом да ди љом Че дом (Тед Лу и зо). Овај мла дић 
сво је за ни ма ње ра ди је на зи ва „деч ји тех ни чар“, а ина че је за љу бље ник у џез, пра ви 
af  ci o na do, ко ји у овој му зи ци ви ди сми сао све га. До ро ти на до бро та ни ње га не оста-
вља рав но ду шним, па осе ћа по тре бу да је на не ки на чин уна пред за шти ти. Кад је 
ус пео да укра де ма ло вре ме на на са мо са Џе ри јем, ка же му да зна да би мо гло да му 
из гле да чуд но, али да би он же лео да Џе ри „ко ри сти не што“. Џе ри ју је не при јат но, 
јер ми сли да ће Чед нај ве ро ват ни је да му по ну ди кон до ме. Ме ђу тим, Чед из сво је 
тор бе ва ди ка се ту.

Чед: Ово су Мајлс Деј вис и Џон Кол трејн... Сток холм, 1963. Два мај сто ра сло бо де, 
сви ра ју, пре не го што је њи хо ву умет ност ис ква ри ло зи ли он сви ра ча на кок те ли ма 
ко ји су уни шти ли на сле ђе је ди не аме рич ке умет нич ке фор ме... ЏЕ ЗА!

Че до во ли це ода је чо ве ка ко ји је убе ђен да из го ва ра не ве ро ват но ва жну ци ви ли-
за циј ску исти ну (Лу и зо ва игра овог ли ка, ком би на ци је фа та ли сте и про све тље ног гу-
руа, пу на је ху мо ра), ње го ва ман тра Џе ри ја оста вља без ре чи.

 
Чед: Ста вио сам и ма ло Мин га са... Не ма пре пре ка, не ма гра ни ца.
Џе ри: Чед, ка пи рам. 

Ма ло ка сни је, До ро ти и Џе ри су већ у стра сном за гр ља ју: 

Џе ри: Ти знаш да ће ово про ме ни ти све?
До ро ти: Обе ћа ваш?

На крат ко за ћу те. У по за ди ни, из му зич ког уре ђа ја не ви дљи вог у ка дру, тут њи Мин-
га со ва Ha i tian Fight Song. 

16 Гу динг је за ту ма че ње ка рак те ра луц ка стог фуд ба ле ра 1997. го ди не до био Оска ра за епи зод ну 
уло гу.
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Џе ри: Ка ква је ово му зи ка!? 

До ро ти пра сне у смех, за њом и Џе ри.

Во ли те ли Мај лса?

По пи та њу од но са пре ма џе зу, Џе ри Ме гва јер је ис пао при ли чан иг но рант. Је дан 
дру ги лик у Кру зо вом ту ма че њу, по ка за ће се у са свим дру га чи јем све тлу. Филм Ко ла
те рал (Col la te ral, 2004), Мај кла Ме на, при ча је о Аме ри ци дру га чи јој од пе тар па нов-
ске Аме ри ке у Џе ри ју Ме гва је ру. Џез ви ше ни је део ро ман тич ног сна ко ји по ста је ја ва, 
већ део смр то но сне сла га ли це, игре у ко јој онај ко ји из гу би не ма шан су за по пра вак. 
А ни Том Круз ни је ви ше бе ниг ни спорт ски агент ко ји се бо ри за ср ца свог кли јен та и 
сво је де вој ке, већ су ро ви про фе си о нал ни уби ца. 

Вин сент (Круз) оба вља сво је пр ља ве на ру че не по сло ве хлад но крв но и бес пре-
кор но, што га чи ни тра же ним на јам ни ком. Так си ста Макс (Џеј ми Фокс), сти ца јем окол-
но сти по ста је Вин сен тов та лац, са у че сник под при ну дом, та ко ре ћи, јер га Вин сент 
при мо ра ва да га во зи ули ца ма Лос Ан ђе ле са на из вр ше ња зло чи на. И та ко, Вин сент 
и Макс до спе ва ју у је дан џез клуб у ко ме је га зда Де ни јел на сце ни, сви ра ју ћи тру бу 
са кућ ним бен дом. Вин сент га по зи ва за њи хов сто, за по чи ње при ча о џе зу, о Мај лсу 
Деј ви су, на пр ви по глед ат мос фе ра је опу ште на. Филм ска пу бли ка успа ва на је ми шљу 
да је Вин сент свра тио у клуб за и ста са мо да би пре дах нуо. Ме ђу тим, он је и ов де „на 
по слу“. Жр тва је у тре нут ку пре по зна ла џе ла та, Де ни јел схва та да му се ра ди о гла ви. 

Де ни јел: До ђа во ла, та ман ка да сам по ми слио да си кул тип.
Вин сент: Ја и је сам кул с об зи ром на по сао за ко ји сам унајм љен.

Вин сент се по и гра ва, пред ла же до го вор: ако Де ни јел тач но од го во ри на ње го во 
пи та ње, по кло ни ће му жи вот. Лак ну ло му је ка да је са знао да ће пи та ње би ти из обла-
сти у ко јој за ње га не ма тај ни, о џе зу.

Вин сент: Где је Мајлс на у чио да сви ра?
Да ни јел: Мај лсов отац је био зу бар у Ис точ ном Сент Лу и су. Ин ве сти рао је у по љо
при вре ду и за ра дио хр пу нов ца. По слао је Мај лса на „Џу ли јард“, у Њу јорк, 1945. го ди не.

Хи тац с при гу ши ва чем, у че ло. Макс, ко ји све ово пра ти, згра нут је. По гре шан од го-
вор. Вин сент при др жа ва Де ни је ло ву гла ву да не тре сне на сто и ти хо ка же: „На пу стио 
је шко лу пр ве го ди не, и срео Чар ли ја Пар ке ра на 52. ули ци, ко ји му је био мен тор на-
ред не три го ди не.“

Мајлс је до шао у Њу јорк 1944. го ди не, али то за си гур но ни је би ла нај ве ћа Де ни је-
ло ва гре шка. Кад је реч о сти ца њи ма зна ња из обла сти тех ни ке и ком по зи ци је, Мај лсо-
во крат ко шко ло ва ње на „Џу ли јар ду“ ни је би ло бес ко ри сно, али све оста ло... „Ни че му 
ме ни су на у чи ли и ни шта ни су зна ли да ме на у че јер су има ли то ли ко пред ра су да о 
цр ној му зи ци. А о њој сам же лео да учим. (...) Сви смо по ку ша ва ли да до би је мо ди пло ме 
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ма ги ста ра и док то ра на уни вер зи те ту за би бап ’Мин тонс’ под мен тор ством про фе со ра 
Бер да и Ди за.“17 Џез ми то ло ги је су се укр сти ле са са вре ме ним ур ба ним при ча ма о 
по бед ни ци ма и гу бит ни ци ма. Вин сент ће, за хва љу ју ћи Мак со вој ср ча но сти, по ста ти 
је дан од гу бит ни ка у ва тре ном об ра чу ну у ме троу, не где на Лонг Би чу. Круз убе дљи во 
ин кар ни ра прин цип зла, и гле да о ци са олак ша њем до че ку ју ње гов пад. Ово је ме ђу 
рет ким, мо жда и је ди на ње го ва уло га тип ског не га тив ца, због ко је је џез по стао оруж је 
и ти ме кон тек сту а ли зо ван на ати пи чан на чин.

„Од у век ми се сви ђао на слов Ла ко ћа“, ка же Ед Со ло мон, ре ди тељ исто и ме ног 
фил ма (Le vity, 2003), „ма да знам да је спо ља гле да но ова реч ан ти те тич ка те ми фил ма. 
Али то је је дан од раз ло га ко ји ме је при ву као. Ово је филм о по тра зи јед ног чо ве ка 
за ла ко ћом и све тло шћу у све ту ко ји га је од ба цио због стра шне гре шке ко ју је на чи-
нио у мла до сти.“ Два де сет две го ди не у за тво ру Ма ну ел Џор дан је гле дао са по жу те-
ле но вин ске хар ти је ли це мла ди ћа ко га је убио то ком ору жа не пљач ке. Пу штен је на 
услов ну сло бо ду и са да је не пу ту ис ку пље ња. 

Би ли Боб Тор нтон ха ри зма тич но ту ма чи уло гу чо ве ка ко ји је утр нут, уга шен, са 
са мо јед ном же љом: да се срет не са се стром сво је жр тве (игра је Хо ли Хан тер), не би 
ли та ко сти гао до ка тар зе. Он зна ко је она, али она не зна ни шта о чо ве ку ко ји се на 
пи ја ци по ну дио да јој по мог не са ке са ма. Пре не го што ће се ра ста ти, са овла шном 
иде јом о но вом су сре ту, екс тра ди ја ге тич ка му зи ка ко ја за по чи ње је ме лан хо лич на 
ком по зи ци ја Мај лса Деј ви са Blue in Green, ко ја се на ста вља и пре ко сце не у ко јој Ма-
ну ел раз го ва ра са сво јим по сло дав цем, па сто ром Мај лсом Еван сом (Мор ган Фри мен). 
Он је Ма ну е лу дао сме штај у ко му ни ко ју во ди, да би му овај за уз врат по ма гао у одр-
жа ва њу про сто ра. Па стор има, нај бла же ре че но, нео би чан на чин да оку пи па ству: ко 
од мла дих же ли да оста ви ауто мо бил на ње го вом пар кин гу пре не го што уђе у обли-
жњу ди ско те ку, мо ра да 15 ми ну та про ве де у ко му ни слу ша ју ћи ње го ве про по ве ди. 
(Већ у пр вом су сре ту, Еванс је Ма ну е лу о Бо гу ре као: „Ни ка да не пот це њуј Ње го ву моћ“, 
а од мах по том и „Ја ла жем чим зи нем“.) Са са мо не ко ли ко по те за, Со ло мон је убе-
дљи во ски ци рао пор трет овог ли ка: про по вед ник се зо ве као и чу ве ни џез тру бач, а 
у сце ни се по ја вљу је и тру ба, ко ју Еванс са мо др жи у ру ка ма до ди ру ју ћи вен ти ле, али 
не ће за сви ра ти на њој. На де лу је сво је вр сна ми ми кри ја: Мајлс-про по вед ник ута па 
свој иден ти тет у мит фа мо зног џез му зи ча ра, а ин стру мент је са мо сим бол те ве зе, 
аму лет ко јим се Мајлс-про по вед ник шти ти од при та је не опа сно сти. Са мот не но ћи 
ко је про во ди у сво јој со би у обла ку ду ван ског ди ма слу ша ју ћи џез, на го ве шта ва ју да 
и он има не ки те рет на ду ши ко ји га му чи, о ко ме не го во ри ни ком. А опа сност ће не-
ми нов но до ћи. Мајлс мо ра да бе жи, ње го ва не чи ста про шлост га про го ни. По ја вио се 
на крат ко да ка же Ма ну е лу да од са да мо ра сам. Ма ну ел ви че за њим: „Мајлс! Мајлс!“, 
да би се па стор у јед ном тре нут ку окре нуо и ре као да се зо ве Џон.18 Још јед на, на о ко 

17 Мајлс Деј вис, Квин си Труп, Мајлс: Ауто би о гра фи ја, Уто пи ја, Бе о град, 2011, стр. 56-57.
18 Бу ду ћи да се ра ди о ла жном иден ти те ту, да ло би се прет по ста ви ти и да је пре зи ме Еванс ве за 
са џе зом, као асо ци ја ци ја на пи ја ни сту Би ла Еван са, дра го це ног са рад ни ка Мај лса Деј ви са на 
ал бу му Birth of Cool из 1957. го ди не, јед ном од пре крет нич ких у исто ри ји џе за. „Бил је имао ту 
ти ху ва тру ко ју сам во лео на кла ви ру”, пи ше Мајлс у сво јој ауто би о гра фи ји. „На чин на ко ји му 
је при сту пао, звук ко ји је до би јао, био је као да су но те од кри ста ла или искри ча ва во да ко ја у 
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спа со но сна илу зи ја, сру ши ла се у тре ну. Он не ста је из Ма ну е ло вог жи во та, а бив ши 
ро би јаш оста је, ба чен у тај исти жи вот, да без ње го ве по мо ћи из не се соп стве ни те рет у 
овој ду бо кој људ ској дра ми, ко ју је Ед Со ло мон пи сао ско ро исто оно ли ко го ди на ко-
ли ко је ње гов ју нак про вео у за тво ру. 

Френ ки и Елис (Fran kie & Ali ce, 2010) је там на при ча ре ди те ља Џе фри ја Сак са о Френ-
ки Мар док, цр ној стрип ти зе ти са ви ше стру ким по ре ме ћа јем лич но сти. Њен al ter ego 
је Елис, бе ла, на сил на ра сист ки ња. Кли нич ка сли ка је сло же на, али је док тор Освалд 
по сред ством хип но зе от крио и де вој чи цу-ге ни ја, још јед ну пер со ну ко ја се кри је у 
па ци јент ки њи са ди со ци ја тив ним по ре ме ћа јем. У пси хо ло шкој дра ми ба зи ра ној на 
исти ни том до га ђа ју у Лос Ан ђе ле су 70-их го ди на про шлог ве ка, све три, глу мач ки 
бри љант но, уте ло ви ла је Ха ли Бе ри, а по ма ло сму ше ног пси хи ја тра Освал да од и грао 
је Сте лан Скар сгард. У уво ду фил ма при су ству је мо раз го во ру у ор ди на ци ји:

Др Освалд: Се стро Шо, слу ша те ли џез?
Се стра Шо: Не.
Др Освалд: Ко ле га са Умет нич ке ака де ми је ми је јед ном ре као да је имао не ве ро
ват не ре зул та те слу ша ју ћи џез. Твр дио је да му је до зво лио пот пу ни при ступ под
све сти без ика квих ха лу ци но ге на и сти му лан са. Ја ни сам ни шта ис ку сио.
Се стра Шо: Мо жда не слу ша те ка ко тре ба?
Др Освалд: Али, ова опре ма је од лич на!

Сле ди на те за ње око при је ма па ци јент ки ње, док тор се нећ ка, али га упор на се стра 
на по кон убе ди и они по ла зе. Од јед ном, он за ста је и зна чај но кон ста ту је: „Мајлс Деј вис! 
Мо жда ћу има ти бо ље ре зул та те са Мај лсом Деј ви сом!?“ 

Мо жда овај пси хи ја тар не осе ћа џез из ну тра, али је спре ман да про ве ри ње го ву 
те ра пе ут ску моћ. За што да не, јер џез се већ по ка зао као пре ко по тре бан ба ланс (При
слу шки вач), па и до слов но вре дан жи во та (Ко ла те рал), мо жда би се ис по љио и као 
ефи ка сан алат ду бин ске ана ли зе? Био би то још је дан по ен за ста рог Мај лса? На кра ју 
кра је ва, Мајлс или не ки дру ги му зи чар, и ни је од пре суд ног зна ча ја, нај ва жни ји је сам 
џез. А ње му је у фил му до бро, чак и ка да ни је глав на те ма. У кри ми три ле ру, пси хо ло-
шкој дра ми, ко ме ди ји, у сва ком жан ру, осе ћа се као код ку ће, до при но се ћи под јед-
на ко ефект но и на уз бу дљив на чин и ка да је сред ство моћ не по ру ке и ка да је са мо 
ма ли хир сце на ри сте. Ако је су ди ти по ода бра ним при ме ри ма у ра спо ну од пе де сет 
го ди на, си не а сти раз ли чи тих по е ти ка од у век су не по гре ши во пре по зна ва ли ова дра-
го це на свој ства џе за. 

сла по ви ма те че из не ког би строг во до па да.” Мајлс Деј вис, Квин си Труп, Мајлс: Ауто би о гра фи ја, 
Уто пи ја, Бе о град, 2011, стр. 218.




