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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá rolí jazzové diplomacie v rámci americké kulturní politiky v 

období studené války. Představuje využití jazzové hudby jakožto nástroje k vytváření 

pozitivního obrazu Spojených států ve světě. Práce je stavěna na teoretickém konceptu 

kulturní diplomacie jakožto podskupiny veřejné diplomacie a tzv. měkké síly státu. 

Zabývá se vývojem jazzové diplomacie a jejími proměnami v souvislosti s klíčovými 

momenty studené války a se společenskou situací ve Spojených státech. Věnuje se 

otázce, do jaké míry byla jazzová diplomacie úspěšná ve vytváření kladného obrazu 

USA v zahraničí. Práce dále analyzuje roli Afroameričanů v rámci americké kulturní 

politiky a jejich úlohu tzv. jazzových vyslanců. Demonstruje také význam samotných 

jazzových hudebníků. V souvislosti s vlivem amerického jazzu v zahraničí upozorňuje 

zejména na vliv rozhlasového vysíláni americké stanice Hlas Ameriky. Důraz je kladen 

také na psychologickou funkci jazzové hudby a její symbolický význam svobody. 

Autorka zde dochází k závěru, že jazzová diplomacie a americká jazzová hudba měla 

podstatný vliv ve státech východního bloku a potvrzuje také význam využití kultury 

jakožto součásti veřejné diplomacie.



Abstract

This Bachelor thesis deals with the role of jazz diplomacy within American cultural 

policy during the Cold War era. It depicts how jazz music was used as an effective tool 

to shape a positive image of the USA abroad in the midst of Cold War conflicts. The 

theoretical concepts which underlie this thesis are cultural diplomacy as a component of 

public diplomacy, and the concept of “soft power”. This thesis also examines the 

function of African-Americans as official jazz ambassadors of the US. The aim of the

thesis is to determine the impact of jazz diplomacy in particular countries of the Eastern 

Bloc. It stresses the importance of Voice of America radio broadcasts in the context of 

the influence of jazz on foreign audiences. The thesis comes to the conclusion that the 

impact of American jazz music on Eastern Bloc countries was substantial and it also 

affirms the importance of culture within public diplomacy.
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Úvod

Během kulturního večera Millenium Evening, věnovaného jazzu, v Bílém domě roku 

2000 zmínil Václav Havel, jak poslech jazzové hudby pomohl i v nejtemnějších dnech 

útlaku v komunistickém Československu uchovat při životě naději na svobodu. 1

Z tohoto výroku lze usoudit, jak velkou roli hraje hudba spolu s dalšími formami

kultury v životě lidí. Do jaké míry se může stát kultura například nositelem významu či 

metaforou svobody může předvést právě příklad jazzové hudby v komunistickém 

Československu. Využití kultury na mezinárodní úrovni tak může poskytnout 

alternativu k politickému jednání. Kultura a její rozmanité formy mohou fungovat jako 

efektivní nástroje zahraniční politiky a poskytovat prostor pro komunikaci mezi národy, 

jak lze vidět na příkladu takzvané jazzové diplomacie – využití jazzové hudby 

v americké kulturní politice v období studené války.

Pro pochopení významu jazzové diplomacie je nutné brát v úvahu následující

faktory. Program kulturních výměn a projekt jazzové diplomacie byly představeny v 

období studené války – konfliktu dvou supervelmocí a rozdílných ideologií. Nejednalo 

se však pouze o politický konflikt, nýbrž i o konflikt kulturní. S cílem získat na svou 

stranu co nejvíce lidí tak začala Amerika využívat kulturu pro cíle své zahraniční 

politiky. Spojené státy se k tomuto účelu rozhodly využít americké jazzové umělce 

k propagaci americké kultury, způsobu života a americké verze demokracie. Myšlenka 

demokracie Spojených států v zahraničí byla však ohrožována vlivem problému rasové 

segregace a probíhajícího hnutí za občanská práva Afroameričanů v USA, který výrazně 

formoval vnímání Ameriky v zahraničí. Američtí představitelé se proto rozhodli 

zaměstnat afroamerické umělce s cílem vylepšit svůj obraz v zahraničí. Zároveň se 

jednalo o období dekolonizace a vzniku mnoha nových států, které si obě velmoci 

chtěly získat na svou stranu. Kromě cest do Latinské Ameriky, Afriky a Asie byly však 

podnikány oficiální turné jazzových umělců i do států východního bloku, s cílem 

představit vizi svobody v nedemokratických režimech alespoň skrze jazzovou hudbu.

                                               
1 Jan Melissen, The New Public Diplomacy, Soft Power in International Relations, Studies in Diplomacy 
and International Relations, (Velká Británie: Palgrave Macmillan, 2005), 148, 
http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf 
(staženo 1. května 2016).
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Cílem této práce je prokázat, že jazzová diplomacie a šíření americké kultury do 

jisté míry ovlivnily procesy zemích východní Evropy během 80. let, jak bude 

předvedeno na příkladu Československa a Polska. Práce se snaží dokázat, že jazzová 

hudba fungovala nejen jako nástroj pro šíření americké myšlenky demokracie, ale 

zásluhou jazzových vyslanců také významně ovlivňovala národy utlačované 

komunistickou nadvládou v zemích východního bloku. Tato práce se snaží na základě 

analýzy jazzové diplomacie a jejího dopadu na společnost ve vybraných zemích 

východního bloku potvrdit význam kultury a jejího využití v rámci kulturní diplomacie. 

Zatímco nejznámější knižní tituly věnující se tématu jazzové diplomacie, například Jazz 

Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era2 a Satchmo Blows Up The World3, 

se snaží zachytit celkovou funkci jazzové diplomacie v americké zahraniční politice a 

její funkci vytváření pozitivního obrazu Ameriky v zahraničí, cílem této práce je 

odpovědět nejen na otázku úspěšnosti jazzové diplomacie, ale zejména také na její 

konkrétní dopady ve státech východní Evropy, ať už politické či společenské.

Problematika jazzové diplomacie je zkoumána na základě funkce soft power a kulturní 

diplomacie. Cílem této práce je zodpovědět tyto výzkumné otázky: Do jaké míry byl 

projekt jazzové diplomacie úspěšný ve vytváření pozitivního obrazu USA ve světě? 

Jaká byla role Afroameričanů v americké kulturní politice? Jaký měla jazzová 

diplomacie dopad na země východního bloku?

Práce je členěna na tři hlavní kapitoly. První část se věnuje vysvětlení pojmu 

kulturní diplomacie a její americké formě. V rámci teoretické části této kapitoly je 

objasněn pojem kulturní diplomacie a definice souvisejících pojmů: soft power (měkká 

síla) a veřejná diplomacie. Součástí této kapitoly je také představení amerického pojetí 

kulturní diplomacie během studené války a její dva hlavní nástroje – Americká 

informační agentura USIA a rozhlasová stanice Hlas Ameriky (Voice of America). 

Následující kapitola se věnuje konkrétní formě americké kulturní diplomacie – jazzové

diplomacii. Tato kapitola představuje historický kontext, který významně ovlivňoval 

vývoj strategie jazzové diplomacie od jejího zavedení až do 70. let. Pro účely této práce 

jsou na pozadí zásadních událostí studené války a vývoje hnutí za občanská práva pro 

Afroameričany v USA zmíněny zahraniční cesty nejznámějších amerických 

                                               
2 Lisa Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era (Jackson: Press of 
Mississippi, 2009).
3 Penny M. Von Eschen, Satchmo Blows Up The World: Jazz Ambassadors play the Cold War
(Cambridge: Harvard University Press, 2006).
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protagonistů jazzové diplomacie. Samostatná podkapitola je věnována známému 

jazzovému muzikálu The Real Ambassadors, který reflektoval názory některých 

jazzových umělců na kulturní program State Departmentu. Poslední kapitola práce se na 

příkladu vybraných států, Československa a Polska, snaží blíže analyzovat dopad 

jazzové diplomacie a jazzové hudby na země východního bloku. Obecně je kladen 

důraz zejména na rádiové vysílání Hlasu Ameriky a jeho kulturně-politickou funkci. Na 

příkladu Polska je následně demonstrován vliv a dopad konkrétního jazzového vyslance 

Davea Brubecka, zatímco příklad Československa poskytuje podklady pro pochopení

psychologického významu jazzové hudby a jejího metaforického významu svobody.

V práci byla používána především sekundární literatura, doplněna několika 

primárními zdroji. Ve většině případů se jedná o zdroje v angličtině, výjimku tvoří 

pouze kniha Elišky Tomalové: Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost4 a české 

zdroje v podkapitole věnované tématu jazzu v Československu. V té byly využity 

například dobové články z československého tisku (Lidová tvořivost a Kulturní tvorba)

či knihy předního českého hudebního publicisty a odborníka na jazz Lubomíra Dorůžky.

Kulturní diplomacie: Francouzská zkušenost Elišky Tomalové se stala základním 

zdrojem v první části práce, nazvané „Konceptuální rámec kulturní diplomacie“. 

Přestože se text zaměřuje na francouzskou podobu kulturní diplomacie, poskytuje 

základní informace pro vymezení pojmů veřejná a kulturní diplomacie. Pro samotnou 

definici termínu veřejná diplomacie jako nástroje soft power (měkké síly) bylo čerpáno 

z knihy amerického politologa a autora konceptu soft power Josepha Nye Soft Power: 

The Means to Success in World Politics.5 Při představování jednotlivých složek veřejné 

diplomacie byly dále využity knihy britského historika Nicholase Culla6 či amerického 

profesora Kennetha Osgooda.7

Pro druhou část práce, která se konkrétněji zabývá problematikou jazzové 

diplomacie, se základními texty staly knihy Lisy Davenport: Jazz Diplomacy: 

                                               
4 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 
2008).
5 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means To Success in World Politics (New York: Public Affairs, 2004).
6 Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, (Los Angeles: Figueroa Press), 10, 
http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPDPe
rspectivesLessons.pdf (staženo 10. března 2016).
7 Kenneth A. Osgood, The United States and Public Diplomacy: New Directions in Cultural and 
International History (Leiden: Brill, 2010).
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Promoting America in Cold War8 a Penny Von Eschen: Satchmo Blows Up the World.9

Oba tituly poskytují podrobnou studii jazzové diplomacie a jejích dopadů a proměn na 

pozadí událostí studené války. Lisa Davenport se zaměřuje na období od roku 1964 do 

roku 1968, které podle ní představuje klíčová léta kulturní rivality mezi 

supervelmocemi. Penny Von Eschen i Lisa Davenport vnímají jazzovou diplomacii jako 

stěžejní aspekt studené války. Satchmo Blows Up The World poskytla základ zejména 

pro část věnující se jazzovému muzikálu The Real Ambassadors. Jako další významný 

zdroj lze uvést knihu Music in America’s Cold War Diplomacy10 od americké odbornice 

na muzikologii a historii Danielle Fosler-Lussier, která se snaží zhodnotit podstatu a 

efekty americké hudební diplomacie v období studené války v rámci programu 

kulturních prezentací. Kromě jazzové diplomacie se zaměřuje také na další typy 

hudební diplomacie (využívá například klasickou či folkovou hudbu) a jejich význam 

v období studené války. V kapitole „Jazzová diplomacie“ byla využita zejména pro 

nastínění proměn strategie jazzové diplomacie v rámci programu kulturních prezentací. 

Dále bylo čerpáno z primárních zdrojů – např. dopisu 11 prezidenta Eisenhowera 

prezidentovi Senátu, který měl za následek spuštění programu kulturních prezentací 

v rámci americké kulturní politiky.

Třetí část práce, která se zaměřuje na jazz za železnou oponou, byla stavěna 

především na množství odborných článků a knize editorů Gertrudy Pickhan a Rüdigera 

Rittera, Jazz Behind the Iron Curtain12, která vznikla jako sborník konference pořádané 

ve Varšavě v roce 2008. Konference měla za cíl spojit odborníky na rozlišné jazzové 

scény v zemích východního bloku a dospět ke zjištění významu funkce jazzové hudby 

uvnitř nesvobodných společností. Sborník následně reflektuje poznatky této konference 

a poskytuje tak přehled o vývoji jazzových scén v zemích za železnou oponou. Dále lze 

zmínit Kroniku české synkopy13, která poskytla články z dobového tisku pro pochopení 

proměn vnímání vlivu americké kultury během období komunistického režimu v 

Československu. Část věnující se jazzu v Polsku čerpala zejména z podrobných textů 

                                               
8 Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era.
9 Von Eschen, Satchmo Blows Up The World: Jazz Ambassadors play the Cold War.
10 Danielle Fosler-Lussier, Music in America’s Cold War Diplomacy (Oakland: University of California 
Press, 2015).
11 Dopis prezidenta Dwighta D. Eisenhowera prezidentovi Senátu, 27. července 1954, Washington, 
Foreign Relations of the United States 1952-1954, National Security, Číslo II, část 2, 511.00/7–2354 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v02p2/d363 (staženo 10. března 2016).
12 Gertrud Pickhan a Rüdiger Ritter eds., Jazz Behind The Iron Curtain (Frankfurt nad Mohanem: Peter 
Lang, 2010).
13 Josef Kotek a Jaromír Hořec, Kronika české synkopy (Praha: Supraphon, 1990).
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věnujících se konkrétním jazzovým vyslancům – například článek14 Keitha Hatscheka

analyzuje roli kulturní diplomacie skrze turné jazzového vyslance Davea Brubecka 

v Polsku v roce 1958 a jeho konkrétní vliv na vznikající jazzové hnutí v Polsku. 

Důležitým zdrojem pro zjištění významu rozhlasového vysílání, jakožto nástroje 

americké kulturní politiky, je článek historika Rüdigera Rittera „Broadcasting Jazz into 

the Eastern Bloc – Cold War Weapon or Cultural Exchange? The Example of Willis 

Conover“15, který analyzuje vliv vysílání Conoverova pořadu v oblastech východního 

bloku. Dalším významným zdrojem je také článek16 muzikologa Marka A. 

Breckenridge, který se zaměřuje na vliv jazzové diplomacie skrz skupiny příznivců 

Willise Conovera.

Pro účely této práce je nutné vymezit některé pojmy, které budou dále 

využívány. V názvu bakalářské práce je použit pojem kulturní politika, který lze také 

nahradit termínem kulturní diplomacie. Problematika definice tohoto pojmu je popsána 

v první kapitole, nicméně tato práce využívá oba názvy. Dále se jedná zejména o 

překlady amerických vládních institucí. Jelikož pojem State Department (Department of 

State, DOS) nelze jednoznačně přeložit do češtiny jako ministerstvo zahraničí, bude pro 

účely této práce využíván anglický termín. Podobně je tomu v případě Bureau of 

Educational and Cultural Affairs, volně přeloženo jako úřad pro vzdělávací a kulturní 

záležitosti, do jehož agendy spadala organizace kulturních výměn. V současné době se 

používá zkratka ECA, v této práci se však pracuje se zkratkou CU, která byla používána 

po vytvoření tohoto úřadu v roce 1959. Práce také používá termín „jazzoví vyslanci“ 

jako alternativu anglickému výrazu „jazz ambassadors“, neboť se nejednalo o oficiální 

diplomatické velvyslance, nýbrž o umělce v roli představitelů americké kultury a 

kulturní diplomacie.

                                               
14 Keith Hatschek, „The Impact of American Jazz Diplomacy in Poland during the Cold War Era“ Jazz 
Perspectives 4, č. 3. (2003): 253-300, http://www.tandfonline.com (staženo 15. března 2016).
15 Rüdiger Ritter, „Broadcasting Jazz into the Eastern Bloc – Cold War Weapon or Cultural Exchange? 
The Example of Willis Conover“ Jazz Perspectives 7, č. 1. (2013): 111-131, http://www.tandfonline.com 
(staženo 20. února 2016).
16 Mark A. Breckenridge, „Willis Conover’s International Jazz Diplomacy through Fandom: The Friends 
of Music USA Newsletter (1964-1969)“ Jazz Perspectives 7, č. 2. (2014): 91-109, 
http://www.tandfonline.com (staženo 15. března 2016).
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1. Konceptuální rámec kulturní diplomacie
Americká jazzová diplomacie je jedním z příkladů konkrétního použití kultury pro 

zahraničně-politické cíle. V této práci jsou v souvislosti s jazzovou diplomacií 

používány pojmy kulturní politika i kulturní diplomacie, neboť je lze zaměňovat. V této 

části bude představena definice kulturní diplomacie, která je součástí veřejné 

diplomacie a tzv. soft power (měkké síly) státu. Pro vymezení pojmu kulturní 

diplomacie a pochopení její funkce v rámci zahraniční politiky je nejprve nutné 

definovat příbuzné pojmy, kterými jsou soft power a veřejná diplomacie.

1.1 Soft power

Koncept měkké moci byl poprvé definován americkým politologem Josephem S. Nyem

jako protipól takzvané tvrdé síly (hard power). Podle Nyeovy koncepce jsou oba tyto 

typy moci propojeny a mají schopnost ovlivňovat chování druhých k dosažení 

vytyčeného cíle. Zatímco hard power je reprezentována vojenskou silou a 

ekonomickými prostředky, soft power využívá možnost formovat přednosti druhých 

skrze vlastní přitažlivost. Dle Nye je tudíž soft power státu nenátlakovou silou, která pro 

získání svých cílů využívá tři zdroje: kulturu daného státu, jeho politické hodnoty a 

zahraniční politiku, a je podle něj jádrem demokratické politiky.17

1.2 Veřejná a kulturní diplomacie

Termín veřejná diplomacie se v americkém prostředí objevil až v polovině 60. let. 

Americký diplomat Edmund Gullion se pomocí toho termínu snažil rozlišit mezi 

informačními aktivitami vlády v zahraničí a termínem propaganda. Lze říci, že veřejná 

diplomacie je klíčovým mechanismem, pomocí kterého se národy snaží rozvíjet 

vzájemnou důvěru a produktivní vztahy. Během posledních několika desetiletí bylo na 

veřejnou diplomacii pohlíženo jako na nástroj, skrze který daná země komunikuje se 

zahraniční veřejností v ostatních zemích a má za cíl informovat a ovlivňovat obyvatele 

cizích států s úmyslem prosazení národního záměru a cílů zahraniční politiky. Na 

                                               
17 Nye, Soft Power: The Means To Success in World Politics, 5-11.
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základě výše zmíněné Nyeovy koncepce soft power lze říci, že veřejná diplomacie je 

mechanismem, který se snaží využít zdroje soft power.18

Kultura je nedílnou součástí mezinárodních vztahů a tvoří jejich třetí dimenzi 

vedle ekonomiky a politiky. Státy nejsou definovány pouze svou geografickou polohou 

či ekonomickou nebo vojenskou silou, ale také celkovým obrazem, který prezentují na 

mezinárodní úrovni. Využívání kulturních hodnot v politice a mezinárodních vztazích 

tvoří důležitou složku zahraniční politiky. Pro její kulturní dimenzi však neexistuje 

jednotný pojem, neboť pojmenování se mezi státy liší. Zatímco v některých státech se 

můžeme setkat s termínem kulturní diplomacie, v anglicky mluvících zemích se pracuje 

častěji s názvy jako zahraniční kulturní politika (foreign cultural policy) nebo kulturní 

politika (cultural policy).19 Podle některých autorů lze kulturní diplomacii zařadit pod 

veřejnou politiku. Například podle britského historika Nicholase J. Culla je kulturní 

diplomacie nástrojem nebo podskupinou veřejné diplomacie (public diplomacy). 20

Oproti tomuto přístupu se naopak vymezuje americký profesor Kenneth Osgood, který 

definuje veřejnou politiku jako snahu vlády angažovat se formálně nebo neformálně 

mezi lidmi v geografickém regionu mimo teritoriální hranice spravované daným státem. 

Tvrdí, že kulturní politika se má snažit o vytváření úzké spolupráce mezi lidmi žijícími 

ve dvou nebo více různých regionech. Obecně lze tedy říci, že kulturní diplomacie 

může, ale nutně nemusí být součástí veřejné diplomacie.21

Kulturní diplomacie jednotlivých států mají mnoho odlišností i paralel. Stálým

charakteristickým prvkem kulturní diplomacie však lze označit snahu o kladné 

ovlivnění obyvatel cizího státu. Mezi její nástroje lze zařadit například národní kulturní 

centra (např. německý Goethe Institut či britský British Council). Dalšími prostředky

kulturní diplomacie může také být organizování kulturních akcí, mezinárodní výměna 

umělců, akademické výměny, televizní a rozhlasové zahraniční vysílání či produkce 

kinematografie v zahraničí atd.22

                                               
18 „What is PD ? “, USC Centre on Public Diplomacy, http://uscpublicdiplomacy.org/page/what-pd 
(staženo 1. března 2016).
19 Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost, 5-11.
20 Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, 10.
21 Osgood, The United States and Public Diplomacy: New Directions in Cultural and International 
History, 32.
22 Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost, 29.



9

1.3 Kulturní diplomacie USA

V současné době je americká kulturní diplomacie dle zprávy State Departmentu z roku 

2005 základním pilířem veřejné diplomacie. Z historie USA lze vidět, že šíření 

americké kultury v zahraničí mělo stejně významnou roli jako například vojenské 

působení ve formování mezinárodního vedoucího postavení Spojených států.23

Za počátek americké kulturní diplomacie lze považovat první polovinu 20. 

století, kdy bylo vytvořeno Oddělení kulturních vztahů (Division of Cultural Relations)

v rámci amerického State Departmentu. V tomto období se americká kulturní 

diplomacie zaměřovala především na oblast Latinské Ameriky, kde se snažila

prostřednictvím kulturních výměn zformovat pozitivní obraz Spojených států v

zahraničí.24 V období po druhé světové válce se zájem o kulturní politiku snížil, ale 

znovu se objevil se začátkem studené války. V této době byl v rámci kulturně 

politických aktivit vytvořen například známý Fullbrightův program (Fulbright 

Program), který měl za cíl prostřednictvím financování akademických výměn pomoci 

navazovat zahraniční vztahy. V západní Evropě potom začaly vznikat tzv. Americké 

domy (American Houses), které sloužily jako kulturní centra s knihovnami. V období 

studené války se  pro kulturně politické názvy spíše než veřejná nebo kulturní 

diplomacie používal pojem Information. Hlavní institucí americké kulturní politiky se 

stala United States Information Agency (USIA), která fungovala samostatně až do roku 

1999. Poté byla zrušena a její funkce připadla americkému State Departmentu.25

1.4 Kulturní diplomacie USA během studené války

Po druhé světové válce bylo jedním z hlavních cílů USA upevnit si pozici supervelmoci. 

Američtí představitelé období studené války se rozhodli k tomuto cíli využít kulturu

(prezentaci hudby, hollywoodských filmů, opery apod.) jako nástroj zahraniční politiky

a také jako prostředek opozice amerických myšlenek komunistické ideologii 

Sovětského svazu. Ačkoli boj za občanská práva byl teprve v počátcích a rasová 

segregace byla stále výraznou součástí americké společnosti, USA se prezentovaly 

navenek jako model demokracie. Americká vláda nabyla přesvědčení, že kulturní 

                                               
23 „Cultural Diplomacy, The Linchpin of Public Diplomacy, Report of the Advisory Committee on 
Cultural Diplomacy“, U. S. Department of State, září 2005, 1-4, 
http://www.state.gov/documents/organization/54374.pdf (staženo 10. března 2016).
24 Justin Hart, Empire of Ideas, The Origins of Public Diplomacy and the Transformation of U.S Foreign 
Policy (New York: Oxford University Press, 2013), 17.
25 Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost, 31.
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kontakty mezi zeměmi mohou hluboce ovlivňovat vnímání rasy a kultury doma i ve 

světě.26 Spojené státy se stavěly po druhé světové válce do role ochránce demokracie, a 

proto bylo nutné přesvědčit ostatní země o správnosti amerických hodnot. V rámci 

tohoto přehodnocení amerického poslání stát se světovým ochráncem demokratických 

hodnot se USA snažily o vylepšení svého obrazu skrze summit v Ženevě v roce 1955. 

Země, které se summitu účastnily (Spojené státy, Velká Británie, SSSR a Francie) se 

zavázaly k odstranění nepřátelských bariér bránících kontaktu Východu se Západem. 

Přestože se summit zaměřoval především na nukleární strategii, naznačil i posun ke 

snížení napětí studené války a pomohl položit základy pro budoucí americká jazzová 

turné do Sovětského svazu a pro další mezinárodní kulturní výměny. 27 Ženevský 

summit také signalizoval snahu SSSR o politiku mírového soužití se Západem. Po smrti 

Stalina v roce 1953 došlo k určitému uvolnění v oblasti kultury v Sovětském svazu a 

bylo tak možné, aby se obnovily některé kulturní aktivity. Úspěchy plynoucí 

z Ženevského summitu byly ale po čase zastíněny zlomovými událostmi studené války a 

zásadně také ovlivnily sovětsko-americké kulturní výměny. S největší kritikou se jak 

v SSSR tak v zahraničí setkala vojenská okupace Maďarska v říjnu roku 1956.

V americkém prostředí byla některými Afroameričany srovnávána s útlakem v jižních 

státech Spojených států. 28

Během éry nového generálního tajemníka komunistické strany SSSR Chruščova 

začala růst popularita jazzu v SSSR. Kultura včetně jazzové hudby byla během 

Stalinovy vlády potlačována, zatímco za Chruščova došlo k uvolnění. Protože se 

jazzový styl hudby zrodil mezi segregovanými Afroameričany, mohl pro Sověty 

symbolizovat třídní boj. Hudba utlačovaných Afroameričanů v Americe tak tvořila 

paralelu s utlačovaným proletariátem bojujícím s kapitalistickými utlačovateli.29

1.5 Nástroje americké kulturní diplomacie

Kulturní programy americké vlády byly jejími představiteli často vnímány jako 

jednostranný nástroj americké diplomacie, který měl sloužit k ovlivňování obyvatel 

ostatních zemí. Oficiální brožury State Departmentu vysvětlovaly americké kulturní a 

informační programy jako prosazování vzájemného respektu mezi lidmi. Tento popis 

naznačuje určitou rovnost v kulturní výměně mezi partnerskými zeměmi. Nicméně 

                                               
26 Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era, 27-28.
27 Ibid., 28-29.
28 Ibid., 29-31.
29 Ibid., 33.
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nejzásadnější krátkodobý cíl USA – šíření amerických myšlenek v rámci americké 

propagandy a boje proti sovětské propagandě – se zdál být naléhavější než vytváření 

vzájemné kulturní výměny. Kromě sovětsko-amerických výměn, které byly regulovány 

smlouvami, vysílaly Spojené státy do zahraničí více hudebníků, než kolik jich přijímaly. 

Kulturní a vzdělávací výměny měly za cíl ovlivnit zahraniční veřejnost americkými 

myšlenkami a hodnotami. Americká velvyslanectví se proto snažila maximalizovat 

kontakt mezi hostujícími americkými umělci v cílových zemích a místními hudebníky. 

K tomuto účelu organizovali například společné hudební zkoušky či jamování.30

1.5.1 USIA

S cílem prosadit lepší pochopení Spojených států v jiných zemích byla v roce 1953 

založena Americká informační agentura (United States Information Agency, USIA). 

Záměrem prezidenta Eisenhowera bylo vytvořit novou zahraniční informační agenturu, 

která by sjednocovala nejdůležitější informační, kulturní a vzdělávací programy, které 

byly do té doby rozdělené mezi tři různé instituce: U.S. International Information 

Administration, Mutual Security Agency a Department of State.31

USIA měla mimořádně důležitou roli pro šíření amerických myšlenek po celém 

světě. Mezi aktivity této agentury patřilo například vysílání americké rádiové stanice 

Hlas Ameriky (Voice of America, VOA), které vysílalo celosvětově ve více než čtyřiceti 

jazycích a mělo více než sto milionů posluchačů během jednoho týdne. USIA měla dále 

na starosti dohled nad publikováním široké škály časopisů, knih, letáků a brožur ve více 

než sto jazycích nebo nad programem výuky anglického jazyka a školení pro zahraniční

učitele angličtiny. V rámci své agendy produkovala také dokumentární filmy a 

programy či výstavy, které měly přiblížit americké myšlenky a způsob života 

Američanů. V rámci výměnného programu organizovaného Americkou informační 

agenturou byly přijímány miliony studentů, umělců do USA a jejich protějšky naopak 

byly vysílány do zahraničí.32

                                               
30 Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era, 3-6.
31 Allen C. Hansen, USIA: Public Diplomacy in the Computer Age (New York: Praeger Publishers, 1984), 
15-18.
32 Wilson P. Dizard, Inventing Public Diplomacy: The Story of the U.S. Information Agency (Londýn: 
Lynne Rienner Publishers, 2004), 4-5.
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1.5.2 Hlas Ameriky

Rozhlasové stanice byly vedle samotných programů kulturních prezentací či jiných 

aktivit dalším důležitým nástrojem americké veřejné diplomacie během studené války. 

Hlas Ameriky, Rádio svobodná Evropa (Radio Free Europe, RFE), armádní rádio 

rozhlas v americkém sektoru (Rundfunk im Amerikanischen Sektor, RIAS) a Radio 

Liberty (RL) patřily mezi nejúspěšnější americké kulturně-politické nástroje studené 

války. Všechna tato rádia vysílala jazzovou a americkou populární hudbu.33

Rozhlasová stanice Hlas Ameriky se stala nejznámějším projektem Americké 

informační agentury. VOA byla založena roku 1942 jako první rozhlasová stanice 

financovaná americkou vládou. Po vzniku USIA v roce 1953 přešel Hlas Ameriky pod 

agendu této agentury. 34 Cílem VOA bylo zprostředkovávat správné a objektivní 

informace, reprezentovat Ameriku a americké myšlenky a jasně a efektivně prezentovat

politiku Spojených států.35 Význam rozhlasového vysílání Hlasu Ameriky (ve státech 

východního bloku) a především osoby Willise Conovera a jeho pořadu Music USA 

bude zmíněn v následujících kapitolách věnujících se jazzové diplomacii v zahraničí.

2. Jazzová Diplomacie
Projekt jazzové diplomacie vznikl v rámci americké veřejné diplomacie s cílem zlepšit 

vnímání Spojených států a jejich kulturního a politického života ostatními zeměmi. 

V rámci této strategie měli být do zahraničí vysíláni afroameričtí jazzoví umělci jakožto 

američtí kulturní vyslanci a symboly triumfu americké demokracie navzdory tomu, že

USA byly stále rasově segregovaným státem. Vláda prezidenta Eisenhowera se ještě 

před spuštěním projektu jazzové diplomacie pokusila reagovat na nařčení z rasismu ze 

strany Sovětského svazu financováním čtyřletého turné Gershwinovy opery Porgy and 

Bess, která obsahovala rasová témata v podání afroamerických zpěváků. Umělci 

vystupovali v USA, Evropě, Jižní Americe a na Blízkém východě.36 Úspěch, se kterým

se představení Porgy and Bess setkalo v Evropě, byl pro Eisenhowera hlavním 

důvodem pro návrh financování dalších kulturních cest amerických umělců do 

zahraničí. V červenci 1954 zažádal prezident Eisenhower Kongres o vyhrazení zvláštní 

částky z rozpočtu pro kulturní a uměleckou oblast. V dopise prezidentovi senátu 

                                               
33 Stuart Nicholson, Jazz and Culture in a Global Age (Boston: Northerston University Press, 2014), 81.
34  Allen C. Hansen, USIA: Public Diplomacy in the Computer Age, 103-106.
35 Ibid., 106.
36 Von Eschen, Satchmo Blows Up The World: Jazz Ambassadors play the Cold War, 1-5.
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prezident Eisenhower uvedl, že: „V kulturních a uměleckých kruzích je též potřeba 

lepších prostředků sloužících k pomoci soukromým hudebním, dramatickým a dalším 

kulturním skupinám a k jejich podpoře, aby mohly předvést, že se Amerika může hlásit 

k vrcholným uměleckým a kulturním úspěchům. Nadšení, se kterým se kulturní nabídky 

tohoto druhu setkávají, je jasně předvedeno úžasným úspěchem [opery] Porgy and Bess, 

která vyprodávala představení v prodlouženém turné po svobodných evropských 

zemích. Přínos obdobných prezentací k lepšímu pochopení Ameriky lze jen těžko 

zveličit. Považuji za nezbytné, abychom okamžitě podnikli rázné kroky k předvedení 

nadřazenosti produktů a kulturních hodnot našeho systému svobodného podnikání.“37

2.1 Historický kontext a vývoj jazzové diplomacie

Projekt jazzové diplomacie probíhal v rámci kulturní politiky Spojených států pod 

záštitou amerického State Departmentu od poloviny 50. let do roku 1978. Mezi 

nejvýznamnější umělce, kteří se stali součástí americké jazzové diplomacie, lze 

jmenovat například Dizzyho Gillespieho, Louise Armstronga, Davea Brubecka, Dukea

Ellingtona, Bennyho Goodmana, Milese Davise atd. Není však možné se zabývat 

veškerými aspekty jazzové diplomacie, jednotlivými umělci a konkrétními zahraničními 

cestami. Proto bude pro účely této práce v následující kapitole pouze nastíněn historický 

kontext a vývoj jazzové diplomacie během období vrcholu studené války. V rámci této 

kapitoly budou zmíněny nejdůležitější momenty, které formovaly podobu jazzové 

diplomacie během studené války. Konkrétním příkladům jazzových turné, jejich 

dopadům na společnost ve vybraných zemích východního bloku a dalším aspektům 

jazzové diplomacie je věnována poslední kapitola s názvem „Jazz za železnou oponou“.

2.1.1 50. léta

Od roku 1954, kdy začala být jazzová hudba využívána jako nástroj kulturní 

diplomacie, byly rasové poměry velkým domácím tématem pro USA. Společně se 

souvisle probíhajícím antikoloniálním hnutím v Africe a Asii se dostala otázka řešení 

rasové segregace, uznání volebního práva Afroameričanů a jejich přístupu ke vzdělání 

                                               
37 Dopis prezidenta Dwighta D. Eisenhowera prezidentovi Senátu, 27. července 1954, Washington, 

Foreign Relations of the United States 1952-1954, National Security, Číslo II, část 2, 511.00/7–2354 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v02p2/d363 (staženo 10. března 2016).
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do popředí mezinárodního zájmu. Sovětská propaganda šířila zprávy o americké rasové 

segregaci po celém světě, a proto bylo nutné takové vnímání Ameriky odstranit a zvýšit 

její prestiž šířením pozitivních vizí o životě černochů ve Spojených státech. Za tímto 

cílem se State Department rozhodl v počátcích programů kulturní prezentace vysílat 

afroamerické umělce hrající klasickou hudbu do zahraničí. Fakt, že Afroameričané byli 

schopni kvalitně interpretovat evropskou hudbu, měl za cíl bojovat proti dojmu, že 

američtí černoši neměli přístup ke vzdělání. Celosvětový úspěch již zmíněné 

Gershwinovy opery Porgy and Bess naznačil, že by Amerika mohla být reprezentována 

skrze formu hudby, která se zrodila uvnitř této země.38

První jazzovou skupinou, která byla vyslána do zahraničí skrz program 

kulturních prezentací State Departmentu (Cultural Presentations program), byla kapela 

Johna Birkse „Dizzyho“ Gillespie v roce 1956. Stalo se tak po sběru dat o ohlasu na 

jeho hudební tvorbu, která byla speciálním výborem ohodnocena jako nejlepší možnost 

pro cílený efekt. Toto uznání později otevřelo dveře dalšímu využití jazzové 

diplomacie.39 Jeho první turné se odehrálo v roce 1956 ve stejné době, kdy začala nová 

fáze hnutí za svobodu a práva černochů v USA. Tento fakt již v této době naznačil, že 

jazzová turné a hnutí za občanská práva budou i v budoucnu pevně spojována. Pozdější

jazzová turné Louise Armstronga, Dukea Ellingtona a dalších afroamerických 

jazzových umělců měla za cíl propagovat Afroameričany jako symbol úspěchu 

americké demokracie.40

Druhým oficiálním jazzovým turné se měla stát cesta Louise „Satchmo“ 

Armstronga do Sovětského svazu. V období, kdy již probíhala první turné v rámci 

jazzové diplomacie, však došlo ve Spojených státech na podzim roku 1957 ke krizi ve 

městě Little Rock v Arkansasu. Tato událost zároveň odstartovala sérii událostí doma i 

ve světě, které také výrazně ovlivnily kurs jazzové diplomacie. Krize byla způsobena 

zamezením vstupu černošských studentů do desegregované střední školy ve městě Little 

Rock, kde následně eskalovaly násilnosti a nepokoje. V reakci na nečinnost prezidenta 

Eisenhowera ohledně rasových nepokojů v Little Rock se Louis Armstrong jakožto 

zastánce občanských práv pro Afroameričany rozhodl zrušit nadcházející oficiální turné 

financované State Departmentem v Sovětském svazu a tím ostře reagovat na 

                                               
38 Fosler-Lussier, Music in America’s Cold War Diplomacy (Oakland: University of California Press, 
2015).
39 Ibid., 78.
40Von Eschen, Satchmo Blows Up The World: Jazz Ambassadors play the Cold War, 4.
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Eisenhowerou politiku. Svůj postoj změnil až poté, co Eisenhower poslal do Little 

Rocku federální jednotky s cílem vyřešit tuto krizi. Louis Armstrong následně uznal 

potenciál jazzové diplomacie pro zmírňování napětí studené války a stal se jedním 

z nejvýznamnějších jazzových vyslanců kulturní diplomacie USA.41

Zanedlouho po prvním incidentu v Little Rocku, v říjnu 1957, vypustil Sovětský 

svaz první umělou družici Sputnik, což bylo v USA vnímáno jako sovětský triumf a 

porážka Ameriky v rámci vesmírného závodu. Tyto dvě události opět proměnily podobu 

kulturních vztahů mezi velmocemi a zintenzivnily sovětskou propagandu a kampaně 

proti USA.42 V důsledku těchto těchto krizí se mezi lety 1957 a 1960 tvůrci jazzové 

politiky začali zdráhat sponzorovat afroamerické umělce a jejich kulturní projekty a 

začali zpochybňovat jejich využití pro efektivitu americké zahraniční politiky. Z 

pohledu Bureau of Educational and Cultural Affairs (CU) mohlo využití černošských 

umělců dokonce přitáhnout pozornost na americké rasové problémy. V tomto smyslu 

znamenala krize v Little Rocku zásadní zlomový moment v americkém přístupu v rámci 

kulturních vztahů během studené války. CU začalo opět sponzorovat celo-černošské a 

rasově integrované skupiny až po vyhlášení nezávislosti francouzské Západní Afriky 

v roce 1960, která se následně stala předmětem soupeření o vliv SSSR a USA.43

Kontroverze ohledně rasové otázky v Americe dále pokračovaly, a proto se 

američtí političtí představitelé snažili nalézt způsob, jak efektivně implementovat 

kulturní politiku. To znamenalo posun k preferování černošských umělců, kteří 

předváděli jiné hudební formy než jazz, také s cílem vyrovnat vliv na vytváření 

amerického obrazu v zahraničí, který měli Američané žijící v zahraničí. Dle CU měli 

tito lidé značný vliv na slábnoucí mezinárodní vliv Spojených států a pokusili se proto o 

omezení jejich mezinárodních aktivit. Mezi tyto lidi patřil například W. E. B. DuBois, 

který byl přesvědčen, že Afroameričané by měli vytvořit vlastní národ uvnitř Ameriky a 

celkově veřejně v zahraničí vystupoval se svými protiamerickými názory. Podobně 

působil i Paul Robeson, který se stal oddaným podporovatelem komunistických režimů 

ve východní Evropě. Tyto aktivity afroamerických občanů v zahraničí dále podporovaly 

vnímání amerických kulturních paradoxů. 44 Výše zmíněné faktory zároveň přiměly 

                                               
41 Von Eschen, Satchmo Blows Up The World: Jazz Ambassadors play the Cold War, 63-64.
42 Laura A. Belmonte, Selling the American Way, U. S. Propaganda and the Cold War (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2008), 79-80. 
43 Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era, 62-64.
44 Laura A. Belmont, Selling the American Way, U. S. Propaganda and the Cold War (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2008), 175.
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americké představitele ke zdůraznění potřeby prezentovat bělošské kapely v rámci 

jazzových turné. Za tímto účelem byl vybrán Dave Brubeck jakožto zástupce Spojených 

států na dalším oficiálním jazzovém turné. Kapelu Davea Brubecka tvořili běloši, až na 

basistu – Afroameričana Eugenea Wrighta. Výběr Brubeckovy kapely pro oficiální 

turné se následně stal terčem kritiky mnoha některých jazzových hudebníků, kteří se 

ostře stavěli proti výběru CU. Dave Brubeck byl vyslán americkým CU poprvé roku 

1958 a se svou kapelou cestoval do Polska, Jižní Asie a na Blízký Východ. Mezi jeho 

cestami se neobjevila Afrika a to především v důsledku rozhodnutí Eisenhowerovy 

administrativy, která cílila na posílení vztahů především s Evropou a snažila se posílit 

prosazení americké kulturní politiky v sovětské sféře vlivu.45 Samotnému turné Davea 

Brubecka v Polsku je věnován prostor v následující kapitole Jazz za železnou oponou.

2.1.2 60. léta

Další zlomový okamžik historii jazzové diplomacie přišel v polovině 60. let jako 

výsledek několika faktorů: vytvoření nové formy jazzové hudby tzv. free jazzu, 

vzrůstající vliv společenských protestů či zintenzivnění velmocenské rivality v Evropě. 

Společenské a politické změny doma i v zahraničí vedly ke vzniku společenského 

undergroundu 60. let a také inspirovaly modernizaci jazzu. V tomto období začala 

jazzová hudba pomalu ztrácet na významnosti oproti rostoucímu vlivu rock and rollu, 

proto se začal mezi jazzovými umělci rozšiřovat nový hudební styl – free jazz.46

Významným protagonistou jazzové diplomacie byl v tomto období Duke 

Ellington. Od svého prvního oficiálního turné na Blízký východ v roce 1963 Ellington 

reprezentoval Spojené státy v Sovětském svazu, Africe, východní Evropě jižní Americe 

a Jižní Asii. Duke Ellington byl oddaným vyslancem americké kulturní diplomacie a 

věřil v nadřazenost americké demokracie. Stejně jako ostatní afroameričtí hudebníci 

vnímal Ellington jazzová turné State Departmentu jako základnu pro prosazování 

důstojnosti a práv Afroameričanů po celém světě.47

Vzrůstající afroamerický boj za občanská práva a společenský protest přispěly

k přeměně jazzové diplomacie. Protesty proti segregaci Afroameričanů začaly

v Greensboro v Severní Karolíně ve stejné době, kdy získaly celosvětovou pozornost 

aktivity jednoho z nejvýznamnějších amerických občanských aktivistů Martina Luthera 

                                               
45 Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era, 71-75.
46 Ibid., 81.
47 Von Eschen, Satchmo Blows Up The World: Jazz Ambassadors play the Cold War, 121-126.
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Kinga Jr. a jeho organizace pro ochranu lidských práv Southern Christian Leadership 

Conference. Vedení americké informační agentury USIA se domnívalo, že tento vývoj 

událostí významně ovlivňoval mezinárodní reakce ohledně americké kulturní politiky.

Na tyto problémy odpovídali představitelé americké vlády prosazováním termínu 

„jazzokracie“ – demokratické země, rasové a politicky sjednocené skrze umění a jazz 

s cílem implementovat americkou kulturní politiku. V Evropě mezitím došlo ke sporu 

ohledně vojenské okupace Berlína a k aféře U-2 z roku 1960, kdy Sovětský svaz 

sestřelil americké špionážní letadlo letící skrze sovětský vzdušný prostor. Tyto události 

vedly CU k obnovení černošských jazzových programů s cílem nejen vyjádřit liberální 

hodnoty, rovnostářství a demokracii, ale také vytvořit sympatie pro americkou pozici ve 

světě. CU však odmítla umělce propagující free jazz, neboť pro ně představoval 

ztělesnění protestu a vzpoury proti dosavadní politické a sociální struktuře. 

„Mainstreamoví“ jazzoví umělci a vize svobody jazzu jako metafory svobodného 

vyjadřování a solidarity dělali dobrý dojem na obyvatele Sovětského svazu. Zatímco se 

američtí jazzoví umělci snažili odbourat struktury amerického rasismu, obyvatelé SSSR 

se snažili překonat struktury sovětského komunismu.48

Proměnlivá dynamika studené války, rasové otázky a jazz pomohly osvětlit 

měnící se roli jazzové diplomacie v rámci kulturní politiky USA. V následcích krize 

Little Rock byl vývoj jazzové diplomacie poměrně složitý. Když byl koncem roku 1960

zvolen John F. Kennedy prezidentem, obrátila se pozornost zahraniční politiky 

především k oblastem Evropy a Asie. Politika předchozího prezidenta Eisenhowera vůči 

zlepšení statusu Afroameričanů doma i ve světě nebyla celosvětově uznána jako 

významně úspěšná. Oproti němu se tak Kennedy snažil vyjádřit otázce rasové 

spravedlnosti větší podporu. Přesto se paradoxně podařilo prosadit jazz v rámci kulturní 

politiky jako reprezentující prvek vitálnosti americké kultury a společnosti. Jazzová 

diplomacie nevyhnutelně a výrazně upozornila na americkou slabinu přítomnosti rasové 

segregace. Hluboký vliv jazzu, zejména mezi mladými lidmi ve východním bloku, se 

nicméně stal zcela viditelným faktorem, který naopak potvrzoval úspěch této formy 

diplomacie. Stejně jako ve východní Evropě se s podobným výsledkem jazzová 

diplomacie setkala i ve městech jako Soul nebo Bejrút, kde američtí jazzoví umělci 

inspirovali mladé fanoušky a podporovali uznání afroamerické kultury. Jazzová 

diplomacie se tak stala nástrojem rozpínající se západní moci a černošská kultura se 

                                               
48 Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era, 83-85.
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stala jejím symbolem, ač paradoxním. Prezentovala americkou myšlenku demokracie 

prostřednictvím Afroameričanů, kteří neměli v USA základní občanská práva.49

Neschopnost CU zabránit mezinárodní kritice kulturních poměrů začala být ještě 

naléhavější v 60. letech na pozadí domácích rasových konfliktů a vietnamské války. To 

ještě víc zesilovalo paradox jazzové diplomacie do takové míry, že si CU vynutila

přehodnocení jazzové diplomacie. Na základě podrobného zkoumání se jazzová 

diplomacie v důsledku celosvětového nesouhlasu s americkým zapojením do války ve 

Vietnamu nezdála být dále schopná fungování a CU tudíž dočasně pozastavila jazzová 

turné. Znovu obnovena byla až v polovině 60. let. Přestože měl jazz být prezentován 

jako analogie svobody a rasové rovnosti, jeho obraz nebyl příliš jasně čitelný uvnitř 

studenoválečných konfrontací mezi komunismem a demokracií. 50 Současně se také 

zhoršoval konflikt mezi velmocemi vlivem krizí 60. let, jako byla například Kubánská 

krize z roku 1962 nebo stavba Berlínské zdi během roku 1961. V důsledku těchto 

událostí se prezident Kennedy rozhodl posílit roli kultury ve studenoválečném 

konfliktu. Pod vedením Kennedyho se rozšířily aktivity Americké informační agentury

a v roce 1963 byl jmenován první afroamerický ředitel USIA. Významným pokrokem, 

ke kterému došlo během 60. let, bylo také dosažení přijetí Zákona o občanských 

právech v roce 1964 a následně v roce 1965 Zákona o volebních právech. Zlepšování 

postavení Afroameričanů v americké společnosti symbolizovalo závazek Spojených 

států k rasové rovnosti a významně pomohlo pozvednout jejich klesající obraz ve 

světě.51

2.1.3 70. léta

Zvyšující se popularita jazzové hudby v Sovětském svazu a ve východním bloku během 

období détente zaručila půdu pro pokračování kulturních projektů, otevření trhu se 

SSSR a liberalizaci mnohých východoevropských režimů. Jazzová turné během 70. let 

byla produkována State Departmentem ve spolupráci s jazzovým producentem 

Georgem Weinem, zakladatelem Newport Jazz Festivalu. George Wein cestoval 

samostatně po zemích východní Evropy s cílem najít nejlepší muzikanty.52 Následné 

obnovení kulturních výměn proběhlo s dalším turné Davea Brubecka v Polsku a jeho 

vystoupením na varšavském festivalu Jamboree, které bylo přijato mezi Poláky 

                                               
49 Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era, 87-85.
50 Ibid., 89.
51 Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era, 83-85.
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s velkým nadšením. Pro mnoho představitelů State Departmentu bylo dosaženo vrcholu 

kulturních výměn v 70. letech uměleckými cestami do východní Evropy a Sovětského 

svazu. Tyto cesty signalizovaly největší sblížení názorů mezi State Departmentem, 

hudebníky a samotným publikem. Zatímco během předchozích turné – například cesta 

Dukea Ellingtona na Blízký Východ v roce 1963 – neměli vždy umělci možnost potkat 

se s lokálními hudebníky a dostat se do přímého kontaktu s místními lidmi, v 70. letech 

se počínaje Brubeckovým turné v Polsku podobná omezení uvolnila. Následovala turné 

kvartetu Earla Hinese a kvartetu Davea Brubecka do Rumunska, Jugoslávie a Polska či 

Dukea Ellingtona do SSSR.53

Během roku 1971 uvedl State Department spolu s Newport Jazz Festivalem 

projekt „American Jazz Week in Eastern Europe“ během kterého se jazzové kapely 

(Duke Ellington Orchestra, the Preservation Hall Band, Ornette Coleman, the Giants of 

Jazz a Gary Burton) přesouvaly po hlavních městech východoevropských států. Těchto 

pět skupin, reprezentujících nejlepší americké muzikanty, cestovalo po mezinárodních 

jazzových festivalech ve Varšavě, Praze, Bělehradu, Budapešti a Bukurešti a setkalo se 

s velkým úspěchem. Úspěch jazzových kapel a taneční skupiny Alvina Aileyho (Alvin 

Ailey American Dance Theater, září až listopad 1970) ve východní Evropě a v SSSR 

významně zapadal do zahraničně-politické strategie tehdejšího prezidenta Richarda 

Nixona odvrátit pozornost od vietnamské války a politických a společenských nepokojů 

v USA. Během 70. let probíhala jazzová turné po celém světě, nicméně jazzová 

diplomacie jakožto oficiální součást americké kulturní politiky byla z pole působnosti 

State Departmentu odstraněna roku 1978. Spolu s ostatními kulturními programy byla

přesunuta pod záštitu nově vytvořené United States International Communication 

Agency, což předznamenalo konec éry jazzové diplomacie. Podle Penny von Eschen se 

stal americký jazz obětí vlastního úspěchu. Výrazný úspěch jazzových turné ve 

východní Evropě a Asii a prohlubující se komerční úspěch jazzu zhoršil schopnost State 

Departmentu sponzorovat hudební turné v zahraničí. Spolu s dramatickými změnami 

v americké politice v důsledku války ve Vietnamu a aféry Watergate začala být 

oslabována schopnost amerických představitelů formovat svět svou zahraniční 

politikou. Jazzová hudba samotná prošla během studené války výraznými změnami a 
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jakožto umělecký směr získala vlastní podoby v různých zemích světa. V rámci těchto 

inovací tak nebylo možné dále ovládat její podobu jedním státem.54

2.2 Jazzoví vyslanci

Přestože byli američtí hudebníci vysílání jako oficiální kulturně-političtí zástupci

Spojených států a hráli tak důležitou roli pro formování mezinárodních vztahů, nebyli 

nikdy kvalifikovanými velvyslanci. Někteří z těchto vyslanců získali informace ohledně 

situace v dané zemi od State Departmentu až před svým turné, nebo byli informováni 

místními ambasádami. Nikdy však před svým odjezdem neobdrželi žádný významný 

výcvik. Většina umělců tak nevnímala zahraniční turné a umělecká vystoupení jako 

součást politické agendy. Jejich cílem bylo kvalitní vystoupení a umělecký, spíše než 

diplomatický dopad jejich hudby. Přestože se američtí hudební vyslanci zpravidla 

nezabývali politickými aspekty svých misí, jejich verze diplomacie sloužila tak, jak by 

oficiální diplomacie nemohla. Nešlo pouze o hudební vystoupení a samotnou hudbu, ale 

především i o komunikaci s hostiteli, fanoušky a zahraničními umělci. Toto vzájemné 

působení vypovídalo pro zahraniční publikum o tom, jací Američané doopravdy jsou. 

Fakt, že se vyslanci oprošťovali od politické role svých turné, jen ve výsledku posiloval

funkci těchto kulturních programů v přesvědčování zahraniční veřejnosti, že se nejedná 

pouze o propagandu, ale především o zábavu a kulturu. Působení hudebníků v etnicky 

smíšených skupinách také přesvědčivě demonstrovalo domnělé potlačování amerických 

rasových předsudků.55

Amatérští a méně známí umělci byli mnohem efektivnější ve svém působení na 

zahraniční publikum. Zatímco známější umělci působili především ve větších městech a 

pro elitnější společnost, byli také z bezpečnostních důvodů více hlídáni, což snižovalo 

možnost bližší komunikace se zahraničním publikem. S výjimkou východního bloku a 

Sovětského svazu měli amatérští umělci povoleno přiblížit se více zahraniční veřejnosti 

například návštěvou místních podniků.56

2.3 Program kulturních prezentací

Programy kulturních prezentací byly organizovány State Departmentem, avšak jejich 

konkrétní výběr, který měl zajistit kvalitu umělců vysílaných do zahraničí, spadal pod 
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56 Ibid., 15.
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agendu soukromé organizace propagující divadelní představení American National 

Theatre and Academy (ANTA). Úkolem této organizace bylo sestavování skupin 

odborníků, kteří hodnotili kandidáty kulturních programů a informovali State 

Department o kvalitě a potenciálu těchto umělců. Na základě těchto doporučení 

vydávala ANTA seznamy umělců, které byly předkládány State Departmentu a 

následně vyhodnocovány komisí, reprezentující State Department a různé státní 

agentury (např. USIA, The Central Intelligence Agency, the Comission of fine Arts 

apod.) State Department byl také zároveň informován zahraničními ambasádami o tom, 

jaký druh hudby by měl v konkrétních zemích největší efekt pro americké kulturně 

politické cíle. Na základě doporučení zvenčí i zevnitř se pak State Department 

rozhodoval, které umělce v rámci rozpočtu vysílat.57

Prostředky na financování projektů kulturní diplomacie byly vyčleněny 

Kongresem v roce 1954 jako mimořádná částka a následně roku 1956 již jako jeho 

trvalý výdaj. Zástupci State Departmentu museli program každý rok hodnotit ve zprávě 

Kongresu a jeho zaměstnanci spolu se zástupci USIA byli pravidelně zváni ke slyšení 

před výbory amerického Kongresu, aby vypovídali o výdajích a efektivitě amerických 

kulturních programů. Programy byly také sledovány americkou i zahraniční veřejností 

skrze noviny, rádio a televizi, a proto mohli i občané kontaktovat State Department 

ohledně svých připomínek k podobě těchto programů. Kulturní programy tak nikdy 

nebyly organizovány na základě jednostranného rozhodnutí State Departmentu.58

2.4 Oficiální povolení jazzu

Předtím než mohla jazzová hudba úspěšně prorazit v zahraničí, bylo nutné překonat 

množství překážek v USA. Již dříve se jazz jako forma hudby stal známý i v Evropě, ale 

přesto nebyl celosvětový názor na jazz jednoznačně pozitivní (například Japonci 

nepovažovali tento hudební žánr za významně umělecký na rozdíl například od 

evropské klasické hudby). Negativní reakce na první jazzová turné v 50. letech se 

ozývaly i na domácí půdě. Američtí obyvatelé posílali State Departmentu i Kongresu 

námitky ohledně financování kulturních programů a nesouhlasili s tím, že by byl export 

jazzové hudby přínosný. Zprávy o prvním turné Dizzyho Gillespieho se zaměřovaly

především na výši jeho platu, který činil 2100 dolarů na týden. Takové zprávy 

podněcovaly debaty o tom, zda se podobné projekty americké vládě vyplatí. Pokud se 
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měl jazz stát součástí oficiálního kulturního programu, bylo nutné, aby byl uznán v prvé 

řadě doma v Americe.59

Strategie pro prezentování amerického jazzu v zahraničí byla formována 

Marshallem Stearnsem, stoupencem jazzu a zakladatelem Institutu jazzových studií 

(Institute of Jazz Studies), a Johnem S. Wilsonem, známým jazzovým kritikem novin 

The New York Times. Oba dva se snažili o zviditelnění jazzu ve Spojených státech skrze 

veřejné přednášky a také o vytvoření strategie, která by formulovala jazz jako 

uměleckou hudbu. Wilson prezentoval sérii rádiových programů v USA a později v 70. 

letech i zahraničním posluchačům skrze Hlas Ameriky. Marshall Stearns byl pozván na 

první turné Dizzyho Gillespieho jako doprovod, který měl zajistit, že je americká 

populární hudba prezentována tak, aby dosáhla co nejvyššího přínosu pro americkou 

prestiž. Marshall Stearns doporučil kapele začlenit do představení půlhodinovou část 

věnující se historii jazzu a klasickým dílům např. Louise Armstronga, Bennyho 

Goodmana nebo Dukea Ellingtona. Tyto prezentace historie jazzu přetrvaly v 

představeních financovaných State Departmentem po celou dobu 60. let.60

Podle Marshalla Stearnse tyto programy sice pomáhaly lidem, kteří neměli 

hluboký zájem o jazzovou hudbu, porozumět jazzu jako legitimní formě umění,

představovaly však zároveň nový problém kvůli opovrhování starými styly (například 

jazzový styl Dixieland). Základní prvek historických programů – Dixieland – byl 

mnohými umělci i fanoušky považován za triviální a komerční. Stearns však věřil, že je 

historické opodstatnění jazzu natolik důležité pro zahraniční úspěch, že by měl 

Dixieland být po všech umělcích vyžadován. Přestože někteří umělci chtěli hrát pouze 

současnou formu, State Department jim nařizoval hrát Dixieland. Pro zasvěcené 

fanoušky pak bylo ale zklamáním, když očekávali od Gillespieho stejnou podobu

hudby, kterou by hrál v Americe, zatímco on místo toho předváděl její historickou

podobu. Na druhou stranu se v některých zemích, například v Japonsku, stalo oživení 

starších stylů opravdovým úspěchem. Uznání jazzových lidových kořenů se zamlouvalo 

i některým Evropanům - to, že hudba Afroameričanů dospěla od lidové hudby k velkým 

koncertním síním po celém světě, pomáhalo vytvářet dojem, že americký národ pracuje 

na řešení rasové segregace, a že je v dohlednu slibné řešení rasových problémů 

v Americe.61
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2.5 The Real Ambassadors

Pět let po oficiálním začátku jazzových turné začali zúčastnění umělci pociťovat rozpor 

mezi vlastní uměleckou individualitou a ne příliš transparentní zahraničně-politickou 

agendou. Tento rozpor byl posílen faktem, že v Americe stále platily zákony Jima 

Crowa o rasové segregaci a bojovníci za občanská práva čelili násilnému odporu a 

nečinnosti federální vlády. Po turné ve východní Evropě a na Blízkém východě v roce 

1958 se Dave a Iola Brubeckovi rozhodli představit zmíněnou situaci skrze satirický 

muzikál The Real Ambassadors.  Tento projekt vznikl během let 1961-1962 na základě 

spolupráce Davea Brubecka a Louise Armstronga. The Real Ambassadors v podstatě 

zesměšňoval kulturně politické cíle State Departmentu i jeho zaměstnance z pozice 

segregovaných Afroameričanů.62

Satirizaci zahraniční politiky USA skrze jazzová turné, spolu s rasovými 

nepokoji ve Spojených státech, lze ukázat na úryvku z textu písně Ioly Brubeckové 

Cultural Exchange:

(…) the State Department, has discovered jazz. It reaches folks like nothing 
ever has. Like when they feel that jazzy rythm, they know we’re really 
with’em, That’s what they call cultural exchange. No commodity is quite so 
strange as this thing called cultural exchange (…)63

Jednalo se o zajímavé zachycení složité a často rozporuplné politiky State 

Departmenu na pozadí proměnlivých mezinárodních vztahů a konfliktů studené války, 

budování afroamerického statusu národa a boji za občanská práva v USA. Text písně 

naznačuje, že kulturní výměnné programy State Departmentu obsahovaly mnoho forem 

umění, avšak jazz byl vnímán jako jedinečná forma americké hudby. Text  The Real 

Ambassadors vyzdvihuje také fakt, že se jednalo o oficiální projekt State Departmentu a 

jeho rozporuplnou strategii propagace Afroameričanů jako symbolu triumfu americké 

demokracie. Muzikál byl zároveň sepsán jako pocta Louisi Armstrongovi, který působil 

otevřeně jako aktivista za občanská práva Afroameričanů.64

Vývoj jazzové diplomacie během období studené války závisel na kombinaci 

několika faktorů. Zaprvé záleželo na současné situaci v zahraničních vztazích mezi 

SSSR a USA a na intenzitě politických konfliktů mezi oběma velmocemi. Dále se 

podoba americké kulturní politiky měnila na základě vnitropolitické a společenské 
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situace ve Spojených státech a její reflexe v zahraničí. Dle postavení Afroameričanů 

v USA a podle fáze hnutí za občanská práva se proměňovala i strategie využití 

afroamerických umělců či smíšených hudebních skupin k vylepšení americké pověsti ve 

světě. Přestože se State Department pokoušel prosazovat význam jazzové hudby a 

afroamerické kultury skrze zahraniční politiku a snažil se promítat do světa dojem 

rasové rovnosti v USA, nevytvářel vždy přesvědčení, že se jedná o hudbu svobodné 

země. Vliv jazzové hudby a její oblíbenost v zahraničí často závisela na vlivu samotné 

hudby a osobnostech jazzových vyslanců. Jazzová diplomacie měla významný vliv na 

rozdílné země po celém světě, avšak její konkrétní dopad lze ukázat v následující 

kapitole na příkladu vybraných zemí východní Evropy a na SSSR.
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3. Jazz za železnou oponou

3.1 Ohlas jazzové hudby v zahraničí

Struktura jazzových scén ve východoevropských zemích závisela na podobě politického 

systému v daném státě. Opatření, která byla podnikána proti jazzové hudbě ve státech 

východního bloku, byla součástí politických strategií a závisela také na mezinárodních 

vztazích, intenzitě konfliktu, ekonomické situaci v dané době a na vnitřní politice

jednotlivých států. V období studené války byla jazzová hudba v těchto zemích vnímána

představiteli socialistických států jako ideologický nástroj protivníka SSSR – Spojených 

států. Jazz, který se stal na Východě populárním během války, bylo možné znovu 

vzkřísit až po smrti Stalina, kdy došlo k částečnému uvolnění poměrů v kulturním 

životě obyvatel východního bloku.65 Jako názorný příklad lze uvést případ Polska, kde 

jazz získal po konci stalinského období téměř oficiální status. Zejména varšavský 

jazzový festival Jazz Jamboree a polské časopisy Jazz a Jazz Forum se nejenže staly 

základnou debat ohledně polského jazzu, ale symbolizovaly pro Poláky „okno na 

Západ“. 66 Například turné amerického hudebníka Bennyho Goodmana, financované 

State Departmentem, se stalo zásadním pro oteplení vztahů mezi USA a SSSR 

prostřednictvím kultury.67

3.2 Vysílání Hlasu Ameriky

Americká jazzová hudba začala být vysílána do zahraničí v roce 1952, kdy Hlas 

Ameriky (Voice of America) jednou týdně vysílal pořad Jazz Club Leonarda Featherse. 

Ve velkém se Hlas Ameriky začal věnovat jazzu v roce 1955, kdy začal šestkrát týdně 

vysílat pořad Music USA (Jazz Hour) rozhlasového komentátora Willise Conovera.68

Conoverova rozhlasová show byla vysílána nejen do východní Evropy a Sovětského 

svazu, ale i do zemí Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Od roku 1959 navštívil Willis 

Conover několik zemí východního bloku. Každou z těchto cest podnikl jako součást 
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oficiální mise reportéra Hlasu Ameriky, která byla financována americkou vládou. K

těmto cestám ho však zároveň vedl i vlastní zájem o místní vnímání jazzové hudby.69

Rozhlasové vysílání Hlasu Ameriky bylo orientováno na publikum tak, aby měl každý 

posluchač dojem, že je věnováno přímo jemu. Willis Conover měl klidný a příjemný 

hlas a mnoho posluchačů prohlašovalo, že se podle něj učili anglicky. 70 Americký 

jazzman Dave Brubeck v rozhovoru s Danem Gioiou z nezávislé americké agentury 

National Endowment for the Arts uvedl v reakci na otázku ohledně ohlasu Hlasu 

Ameriky ve státech za železnou oponou, že „většina lidí, když s vámi hovořili anglicky, 

zněla jako Willis Conover z Hlasu Ameriky. Jeho pořad byl vysílán celosvětově každý 

večer. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou naše vláda kdy udělala, bylo začít 

celosvětově vysílat pořad Willise Conovera. A i dnes – kdy je Willis již po smrti – stále 

uslyšíte jeho hlas. V Rusku lidé znějí jako Willis.“71

Poslech zahraničního rozhlasu mohl však být ve východní Evropě mnohdy 

problémem, neboť Sověti se snažili signál amerických rádií omezovat rušičkami. 72

Zároveň museli lidé zpočátku poslouchat Music USA a podobné pořady tajně, protože 

v této době bylo vysílání západních rozhlasových stanic jako Rádio Svobodná Evropa, 

Radio Liberty a Hlas Ameriky ve Východním bloku kontrolováno. Nicméně 

komplikovaný a nákladný sovětský systém rušení rádiových přenosů zůstal nakonec bez 

významnějšího efektu. Západní rádiové stanice a jejich vysílání zůstaly v oblasti 

východního bloku přítomny i během období nejpřísnější kontroly v éře stalinismu.73

Kvůli problémům spojeným s poslechem zahraničního rozhlasu se lidé scházeli a 

tvořili komunity posluchačů Hlasu Ameriky. Rádiovému vysílání se tak dostalo 

pravidelného místa nejen v každodenním životě lidí, ale i v jejich domovech. Lidé 

vytvářeli hudební koutky, kde schraňovali všechny předměty související s jazzovou 

hudbou. Fotografie těchto prostor poté posílali Conoverovi jako důkaz úcty k jeho práci. 
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V mnoha místech Sovětského svazu posluchači vytvářeli informační letáky ve formě 

místního samizdatu.74

Od počátku existence pořadu Music USA a po dalších 40 let zůstal Willis 

Conover nejznámějším rozhlasovým hlasatelem Hlasu Ameriky. On sám nepochyboval 

o politickém významu hudby, kterou pouštěl v rámci svého rozhlasového pořadu.

V roce 1988 poznamenal v časopise Jazzové fórum (Jazz Forum), že

(…) Jazz je klasickou paralelou našeho amerického politického a 
sociálního systému. Předem jsme odsouhlasili zákony a zvyky, které 
dodržujeme, a v rámci těchto mezí máme svobodu dělat cokoliv chceme. 
Stejně tak je tomu i v jazzu. Hudebníci se shodnou na tónině, harmonických 
změnách, tempu a době trvání skladby. V rámci těchto směrnic mohou hrát 
neomezeně co sami chtějí. A když lidé v cizích zemích slyší tuto kvalitu 
v hudbě, podněcuje to v nich touhu po stejné svobodě v jejich životě.75

Willis Conover také doufal, že jazz ukáže, že je Amerika multikulturní zemí. Ze 

svých zkušeností propagátora jazzu věděl, že se afroameričtí zastánci jazzové hudby 

potýkali s mnoha překážkami ve své vlastní zemi. Věřil také, že americká černošská 

kultura má co říci ve světě a že patří do vysílání Hlasu Ameriky.76

Rozhlasové pořady hlasatelů Feathera a Willise Conovera pomohly položit 

základ pro vytvoření funkce jazzových vyslanců. Americká historička Penny Von 

Eschen tvrdí, že Conover byl postavou s nepřekonatelnou důležitostí pro šíření jazzové 

hudby a jejího vztahu k zahraniční politice USA během studené války. 77 Ohlas 

Conoverova rozhlasového pořadu může být vnímán jako součást mobilizace celé 

generace, neboť Music USA přispěla k modernizačnímu procesu během studené války 

v zemích východního bloku. Conoverovo vysílání bylo popisováno jako nepolitické, 

přesto jeho příznivci prohlašovali, že svým vlivem a významem přispěl k pozdějšímu 

pádu komunismu.78 O Conoverově přínosu pro pád komunismu se hovoří dokonce i 

v oznámení o jeho úmrtí v The New York Times z roku 1996.79
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78 Ritter, „Broadcasting Jazz into the Eastern Bloc – Cold War Weapon or Cultural Exchange? The 
Example of Willis Conover“, 111.
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York Times, 19. května 1996, staženo 21. 3. 2016, http://www.nytimes.com/1996/05/19/us/willis-conover-
is-dead-at-75-aimed-jazz-at-the-soviet-bloc.html.
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3.2.1 Vliv Willise Conovera ve východní Evropě

Willis Conover se díky svému vlivu stal oficiálním vyslancem jazzové diplomacie 

v zemích východní Evropy. V období od roku 1959 tak osobně navštívil Polsko, 

Sovětský svaz a Československo. Podle historika Rüdigera Rittera tkví význam jeho 

pořadu Music USA především v tom, že se stal pro místní obyvatele hlavním zdrojem 

znalosti jazzové hudby a také hlavním zdrojem informací pro pochopení Ameriky. 

Přestože měl Willis Conover množství posluchačů i v Africe, nikdy žádnou africkou 

zemi nenavštívil. Tento fakt naznačuje, že Conoverovy cesty měly také silnou 

politickou funkci v americké politice studené války.80

Cílovou destinací jeho první cesty se v roce 1959 stalo Polsko. Výsledky této 

cesty byly naprostým překvapením pro samotného Willise Conovera i americkou vládu, 

neboť rámci americké zahraniční politiky bylo Polsko vnímáno spíše jako okrajový stát. 

Nicméně po ohromujícím přijetí Willise Conovera polskými občany na něj začalo být 

pohlíženo jako na důležitou oblast vlivu jazzové politiky. Willis Conover byl pro 

Poláky ztělesněním amerického snu a tento obdiv zde byl mnohem silnější než 

v Československu či v SSSR.81

Poslouchání Music USA se stalo rozšířeným fenoménem zejména v počáteční 

fázi jeho vysílání. Jeho popularita začala postupně klesat až během 70. let, kdy začal 

jazz pro východoevropské posluchače ztrácet hodnotu výjimečné západní hudby, a 

následující generace nahrazující generaci jazzovou začala preferovat rockovou hudbu. 

Během období své největší popularity však Conover získával významnou zpětnou vazbu 

prostřednictvím skupiny tzv. FOMUSA (Friends of Music USA). Z této skupiny se stala 

organizace, která komunikovala s Conoverem skrze dopisy a vydávala dokonce vlastní 

zpravodaj. Toto vedlo k vytvoření jakési virtuální komunity Conoverových posluchačů 

„přátel jazzu“, která měla v době státního monopolu na informace v socialistických 

státech mimořádný význam. Skrze tuto skupinu lze demonstrovat důležitost Conoverova 

vysílání a jeho dopad na jeho publikum.82
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3.2.2 Friends of Music USA

Zpravodaj Friends of Music USA (FOMUSA Newsletter), který byl vydáván mezi lety 

1964-1969 fungoval jako záznam zahraničního ohlasu amerického jazzu a spojoval 

dohromady celosvětovou síť fanoušků Willise Conovera. Tento informační bulletin byl 

financován americkou vládou a měl přibližně 30 milionů odběratelů. Zpravodaj byl 

distribuován celosvětově a byl tištěn na obyčejný papír a neobsahoval žádné fotografie. 

V této utajené podobě byl distribuován zejména kvůli příznivcům ve státech 

východního bloku, kteří mohli být vystavováni perzekuci kvůli vlastnictví oficiálních 

amerických dokumentů. Bulletin obsahoval úryvky z korespondence posluchačů Hlasu 

Ameriky směřované Conoverovi, který v něm odpovídal na jejich otázky a poskytoval 

informace o nacházejícím vysílání a jazzových událostech v USA. Muzikolog Mark A. 

Breckenridge tvrdí, že Conover a jeho skupina příznivců FOMUSA poskytovali

podobnou funkci americké kulturní diplomacie jako jazzová zahraniční turné, ale ve 

větší míře. Jazzová turné financovaná State Departmentem přinesla jazzové umělce na 

konkrétní místa ke konkrétnímu publiku, kdežto FOMUSA si zachovala nadšení pro 

jazzovou hudbu ve více než sto zemích skrze velkou skupinu příznivců, která přetrvala 

od poloviny 50. let až do konce studené války.83

Lze říci, že Conoverův bulletin fungoval zčásti jako propaganda, neboť často 

používal jazz jako metaforu pro americkou demokracii. Na druhou stranu se však 

jednalo o základnu fanoušků, které byla, na rozdíl od propagandy, poskytnuta možnost 

vyjádřit se. Posluchači, jejichž dopisy byly zveřejněny v tomto zpravodaji, tak získali 

pocit možnosti podílet se na tvorbě celosvětové jazzové komunity. Kromě úryvků 

z dopisů zahraničních příznivců amerického jazzu, diskuzí nad jazzovou hudbou a 

jinými složkami zpravodaje se lidé Conovera tázali i na informace ohledně vlivu 

jazzové hudby v zahraničí. V tomto ohledu šířil zpravodaj FOMUSA povědomí o 

kultuře v období studené války. Zatímco samotné vysílání Music USA Jazz Hour

působilo jako objektivní zdroj jazzové hudby pro celosvětové publikum, v rámci 

bulletinu FOMUSA Willis Conover veřejně a otevřeně udával i své osobní názory a 

zapojoval do diskuze příznivce jazzu po celém světě. Utajovaná distribuce tohoto 

zpravodaje v mnoha ohledech dokonce přispěla k ještě větší atraktivitě jazzové hudby,
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neboť zanechávala v jeho odběratelích dojem privilegované skupiny oddělené od 

amerických posluchačů jazzu.84

3.3 Jazz v SSSR

Spojené státy vysílaly americké umělce do Sovětského svazu ještě předtím, než se 

jazzoví muzikanti stali oficiálními vyslanci v rámci amerických kulturních programů. 

Tato umělecká turné do Sovětského svazu měla za cíl vyvrátit to, co Američané

charakterizovali jako sovětské mýty a stereotypy ohledně občanských práv a rasové 

segregace v USA. Spojené státy byly v zahraničí viděny jako kulturně pustá a morálně 

nerozvážná země. Tyto stereotypy přetrvaly i během 50. a 60. letech navzdory tomu, že 

americké kulturní produkty pomohly přetvořit tamější kulturní scénu a pronikaly i do 

jiných zemí světa.85

V Sovětském svazu byl jazz v období bezprostředně po skončení druhé světové 

války běžnou součástí kulturního života, nicméně po roce 1946 začali být přední jazzoví 

umělci zatýkáni. Avšak i v sovětském svazu se ve velkých městech zformovala skupina 

mladých lidí, která se ztotožňovala s jazzovou hudbou a americkým životním stylem –

tzv. stilagi (lze přeložit jako „lovec stylu“, obdoba českých subkultur Potápka a Pásek). 

Tento termín se poprvé objevil v sovětském tisku v roce 1949, jakožto označení pro 

mladé muže, kteří vyznávali to, čemu rozuměli jako západní model chování, zábavy, 

oblékání a tanečních stylů. Členové této subkultury sami sebe vnímali jako protichůdné 

hnutí komunistickým skupinám mládeže – Komsomol, vůči které se vymezovali 

zejména rozdílným stylem oblékání. Před rokem 1953 se jednalo pouze o malou 

skupinu, limitovanou především na oblast Moskvy. Po Stalinově smrti 1953 se však 

skupina rozvinula v rozsáhlé hnutí.86

Jazzová turné probíhala nejen z USA do zemí východního bloku, ale i opačným 

směrem. Příkladem může být návštěva polské jazzové skupiny The Wreckers v USA 

v srpnu 1962 na jazzovém festivalu ve Washingtonu (International Jazz Festival in 

Washington, D.C.). Těsně po úspěšném turné této polské kapely začaly Spojené státy 

vyjednávat možnosti jazzových turné v Sovětském svazu. První vyjednanou návštěvou 

byla v roce 1961 cesta Michigan University Symphonic Band. Následně po tomto turné 

a po Kubánské krizi v roce 1962 Sověti povolili návštěvu Bennyho Goodmana, který si 
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dokonce získal sympatie sovětského tajemníka Chruščova. Protože byl jeho koncert 

naprosto unikátní událostí, zůstal ještě dlouhou dobu poté symbolem zlepšování vztahů 

SSSR s USA. Výběr tohoto jazzového umělce se stal předmětem nesouhlasu ze strany 

několika amerických umělců (například Dizzyho Gillespieho), kteří tvrdili, že je 

Goodmanův styl 30. let příliš zastaralý pro moderní publikum. Nicméně po 

Goodmanově návratu prohlásil tehdejší prezident Kennedy toto turné za vzorový 

moment pro zlepšení vztahů mezi SSSR a USA v období studené války a vyjádřil 

podporu pro budování zahraničních vztahů s Moskvou skrz kulturu.87 Kennedy pak v 

dopise hlavnímu představiteli SSSR Chruščovovi mimo jiné zmínil: „Na závěr mi 

dovolte říct, že jsem si s uznáním povšiml vašeho přátelského gesta, když jste minulý 

týden navštívil koncert Bennyho Goodmana v Moskvě. Já sám se těším na to, že se 

zúčastním vystoupení baletu Bolšoj, až za námi dorazí na podzim.“88

3.4 Americký Jazz v Polsku

Jazzová hudba byla důležitou součástí polské kultury už v období po první světové 

válce. Během německé okupace a po celou dobu druhé světové války byla ale vlivem 

okolností odsunuta do pozadí.  Jazz se znovu prosadil jakožto běžná součást života 

Poláků až po skončení války. Na počátku studené války se ale Sovětský svaz snažil 

jazzovou hudbu ve všech zemích východního bloku potlačit. Dostat se k zahraničním 

jazzovým nahrávkám bylo v té době téměř nemožné a polští jazzoví umělci se také 

museli scházet tajně a pořádat tajné koncerty v soukromých domech.89 V dobách, kdy 

nebylo možné se aktivně věnovat jazzové hudbě, bylo vysílání Hlasu Ameriky a Music 

USA Willise Conovera jediným kontaktem se současným jazzem.90

Uvolnění v polsko-amerických vztazích lze datovat od tzv. Polského října roku 

1956, kdy nastaly změny v politice Polské lidové republiky s nástupem Władisława 

Gomułky do čela Polské sjednocené dělnické strany a došlo k určitému uvolnění ve 

společnosti. V porovnání s předešlým stalinistickým obdobím došlo především 

k uvolnění poměrů v oblasti cenzury či k pozastavení rušení signálu zahraničního 

rozhlasu. V rámci tohoto uvolnění se Spojené státy shodly nad uvedením Polska jako 
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příkladu pro ostatní režimy východního bloku v usilování o nezávislost na Moskvě. Na 

základě tohoto ustanovení vypracovala americká vláda program kulturních kontaktů, 

v rámci kterého mělo docházet k distribuci amerických publikací, filmů nebo výstav. 

Především se jednalo také o program kulturních výměn, dle kterého byli do Polska 

posílání američtí vzdělanci a umělci a naopak jejich polští protějšci cestovali do 

Ameriky. Jazzová hudba, která se během stalinistické éry stala jednou z nejvíce 

potlačovaných kulturních forem v Polsku, se mohla v této době začít opět objevovat a 

prosperovat. Začaly být organizovány také jazzové festivaly – například festival Sopot

pořádaný v roce 1956 a 1957 či varšavský festival Jazz Jamboree v roce 1958, který do 

Polska přivedl nejznámější americké umělce, jakými byli například Miles Davis, Duke 

Ellington, Dizzy Gillespie, Ray Charles a mnozí další.91

3.4.1 Brubeckův kvartet v Polsku

Vliv jazzové hudby jako nástroje americké kulturní diplomacie ve státech východního 

bloku lze demonstrovat na příkladu turné Davea Brubecka v roce 1958 a skrze jeho 

konkrétní vliv na vznikající jazzové hnutí v Polsku. Spolu s jeho následujícím turné 

v roce 1988 a koncertu v SSSR patřilo toto turné mezi nejúspěšnější svého druhu. 

Americká vláda vybrala kvartet Davea Brubecka na základě jeho popularity ve 

východní Evropě a přesvědčení tehdejšího ministra zahraničí o jeho uměleckých 

kvalitách.92

Dave Brubeck hrál na dvanácti představeních v Polsku, po kterých následovalo 

turné po některých asijských státech.93 Turné Brubeckova kvartetu bylo polským tiskem 

hodnoceno jako umělecký, kulturní a diplomatický úspěch. Profesor hudby Keith 

Hatschek analyzuje rozhovor vedený s Brubeckem v roce 1958 a jeho politický nádech. 

V tomto interview Brubeck prohlásil, že čistý jazz může vyvolat to nejlepší v zemích 

milujících svobodu, a že považuje Polsko za takovou zemi.94 Růst popularity jazzové 

hudby v Polsku byl skutečně pevně spojován s touhou Poláků po svobodném 

vyjadřování pomocí hudby, které bylo během války potlačováno. Podle Keitha 

Hatscheka může být Brubeckův výrok interpretován následovně: Zaprvé viděl Brubeck 
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v Polsku jakožto jazzový vyslanec potřebu svobody vyjadřování skrz jazz, a zadruhé 

právo vyjadřování se svobodně na veřejnosti. Jazz tak pomohl vytvořit jakýsi dialog 

mimo kontext diplomatických protokolů. Kromě toho, že toto turné tvořilo nejen 

kulturní výměnu a představovalo také příklad jazzového stylu, který mohli polští jazzoví 

umělci následovat, se Brubeck stal mnohem významnějším symbolem. Kromě hovorů o 

svobodě výrazu v hudbě se hudebníci účastnili i rozhovorů s Poláky o politice a 

svobodě v běžném životě. Jazz se tak v Polsku stal symbolem svobody, který zůstává 

Polákům v paměti jako snaha o získání svobody projevu skrze kulturu dodnes.95

Přestože Dave Brubeck se svou kapelou pomohl propagovat americkou kulturní 

politiku v rámci států východní Evropy, musel po návratu domů čelit problémům 

souvisejícím s jeho americkým turné. Dave Brubeck měl naplánováno několik koncertů 

na jižanských univerzitách, které byly ale zrušeny z důvodu, že byl Brubeckův basový 

hráč Afroameričan. Tento fakt poukazoval na pardox, že kapela mohla hrát prakticky po 

celém světě bez problémů, ale na domácí půdě se opět projevil problém rasové 

segregace. Tento incident tak reflektoval jeden z hlavních rozporů jazzové diplomacie –

prezentaci USA navenek jako rasově spravedlivé země.96

Vliv americké jazzové hudby v Polsku pomohl definovat polskou kulturu, neboť 

ovlivnil mnoho polských jazzových umělců. Jazz se pro ně stal synonymem západní 

kultury, svobody a rozdílného stylu života - kvalit, ke kterým se chtěli dopracovat 

alespoň skrze hudbu. 97 Sám Dave Brubeck se vyjadřoval v souvislosti se svými 

zahraničními cestami během 50. let o symbolickém významu jazzové hudby a 

hudebním ztvárnění principů americké demokracie. Byl zastáncem myšlenky kulturní 

diplomacie a jejího vzájemného propojení jazzové hudby se svobodou a demokracií.98

Jeho význam pro jazzovou diplomacii nepochybně dokazuje fakt, že roku 2008 získal 

cenu Benjamina Franklina pro veřejnou diplomacii.99

3.5 Americký Jazz v Československu

Ačkoli neexistuje podrobná dokumentace dopadu konkrétních jazzových turné 

amerických umělců v rámci jazzové diplomacie na Československo (podobně jako tomu 

                                               
95 Hatschek, „The Impact of American Jazz Diplomacy in Poland during the Cold War Era.“, 287.
96 Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War, 74-77.
97 Hatschek, „The Impact of American Jazz Diplomacy in Poland during the Cold War Era.“, 295.
98 Crist, „Jazz as Democracy? Dave Brubeck and Cold War Politics.“, 137-138.
99 „Brubeck Recieves Benjamin Franklin Award for Public Diplomacy“, NEA Arts Magazine, 
https://www.arts.gov/NEARTS/2008v3-nea-international-activities/brubeck-receives-benjamin-franklin-
award-public-diplomacy (staženo 1. května 2016).



34

je na příkladu Polska a turné Davea Brubecka), lze říci, že jazzová turné v celém 

východním bloku byla součástí strategie americké zahraniční politiky, které měla za cíl 

omezit šíření komunistických myšlenek pomocí jakési saturace obyvatelstva americkou 

kulturou. 100 Je tedy pravděpodobné, že toto šíření americké kultury a amerických 

myšlenek přispělo k vzniku iniciativ proti komunistickému režimu v zemích 

východního bloku a mělo také významný psychologický dopad na jeho obyvatelstvo. Je 

tak možné, že podobně jako měla významný dopad koncertní turné Davea Brubecka 

v Polsku, měl podobný efekt koncert Louise Armstronga v roce 1965 či Dizzyho 

Gillespie na mezinárodním jazzovém festivalu v Praze v roce 1971.

3.5.1 Jazzová hudba v Československu

Vztah k jazzové hudbě se v československém prostředí stejně jako v ostatních státech 

východního bloku měnil na základě intenzity politiky socialistického režimu v zemi. 

Stejně tak se proměňovaly i postoje vůči jazzové hudbě v tehdejším československém 

tisku podle toho, jak se přetvářela stanoviska Sovětského svazu. Oproti pozitivnímu 

vnímání jazzové hudby v době před druhou světovou válkou se v období mezi roky 

1945-1948 začaly objevovat negativní ohlasy. Například známý sovětský jazzový 

orchestr Leonida Utěsova byl popsán jako orchestr „s měšťáckou a degenerovanou 

tendencí, cizí a nepřátelskou sovětskému umění a sovětské myšlence.“ 101 Podobné 

reakce ukazovaly sovětský přístup k jazzové hudbě jako k produktu nepřátelské 

ideologie. Přítomnost socialistického realismu a jeho upřednostňování oproti západním 

kulturním stylům přetrvaly pod vedením A. A. Ždanova (autora komunistické doktríny 

v kultuře) ve východoevropském prostoru i po roce 1956. Přestože v této době již 

nebyly útoky proti jazzu v médiích tolik časté a jazz byl uznán jako součást západní 

kultury, nepřátelské postoje vůči jazzové hudbě stále přetrvávaly. Přístup k interpretaci 

jazzu se skrze časopisy a noviny změnil, až když se novináři a hudební teoretici začali 

více zaměřovat na umělecké prvky jazzové hudby.102

Jazzová hudba se na jednu stranu těšila v regionu střední Evropy velké oblibě, na 

druhou stranu na ni však bylo nahlíženo ze strany komunistické ideologie s odporem. 

Postoj československých představitelů k jazzové hudbě během 50. let lze popsat na 

základě výroků publikovaných v časopise Lidová tvořivost v článku věnovanému 

                                               
100 Davenport, Jazz Diplomacy: Promoting America in the Cold War Era, 6-7.
101 citováno dle Josef Kotek a Jaromír Hořec, Kronika české synkopy (Praha: Supraphon, 1990), 118. 
Publikováno v Mladá Fronta 7. IX. 1946.
102 Pickhan a Ritter, eds., Jazz Behind The Iron Curtain, 66-68.
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propagaci národního umění: „Můžeme uvést nespočetné množství konkrétních dokladů, 

jak jazzová hudba neblaze působí na své vyznavače, jak v nich ubíjí kladné lidské 

vlastnosti a podporuje vybíjení primitivních lidských pudů. Stala se rafinovaným 

propagátorem „amerického způsobu života“, neodlučitelnou součástí propagandy 

kosmopolitismu, jakožto ideologie amerického imperialismu. […] Není náhodou, že 

živly našemu lidově demokratickému zřízení nepřátelské čerpají „posilu“ právě 

v jazzové hudbě. […] Jazzovou hudbu jako společenský jev nesmíme podceňovat, 

neboť její omamující a hypnotizující působení na lidské smysly proniklo hluboko do 

našeho společenského života dovedlo zmást mnoho pokrokových lidí – i umělců.“ Dále 

se uvádí, že “jazz je zvláštní hudební žargon (odrůda hudebního jazyka), který si 

vytvořila buržoazie pro hudební vyjadřování kosmopolitismu jakožto produktu své 

třídní ideologie. […] Jazz je odpornou kosmopolitní míchanicí exotických efektů, která 

nikdy nemůže být považována za národní. […] Sám obsah této hudby je vyloženě 

protinárodní.“103

V rámci dočasného politického uvolnění mezi lety 1962 a 1968 se podmínky pro 

hraní jazzu a organizování jazzových festivalů v Československu dočasně zlepšily. 

V roce 1962 byl pořádán například Československý jazzový festival v Karlových Varech

a v období mezi roky 1964 a 1968 Mezinárodní jazzový festival v Praze (MJF). Jazzové 

festivaly byly v tomto období prakticky jedinou možností pro jazzové kapely, jak se 

představit širšímu obecenstvu. Jednalo se o prestižní hudební událost, v rámci které 

mohl vystoupit jen limitovaný počet zahraničních účinkujících. Jedinou výjimku tvořil 

MJF, jehož dramaturgie však musela být podřízena ideologii ve prospěch umělců ze 

Sovětského svazu a v rámci jednoho ročníku směla přijmout pouze jeden americký 

soubor. Americké jazzové kapely nemohly vystupovat ani na ostatních festivalech, aby 

se mohla pozornost soustředit na domácí jazzovou scénu. 104 Větší zastoupení 

špičkových amerických jazzových umělců bylo také komunistickým režimem 

považováno za ideové neúnosné a bylo by zároveň finančně náročné.105

Jazzová hudba, která byla kvůli svým americkým kořenům během 50. let 

v Československu potlačována jako nežádoucí forma umění, se během 60. let stala 

žánrem, který nebyl vysloveně zakázán, ale ani podporován. Až do roku 1968 nebyly 

                                               
103 citováno dle Josef Kotek a Jaromír Hořec, Kronika české synkopy (Praha: Supraphon, 1990), 162-164. 
publikováno v Lidová tvořivost č. 11/1953, str. 392-394 (zkráceno). 
104 Lubomír Dorůžka, Panoráma jazzových proměn, (Praha: Torst, 2010), 134.
105 Lubomír Dorůžka, Český jazz mezi tanky a klíči 1968-1989, (Praha: Torst, 2002), 45.
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jazzové koncerty amerických umělců omezovány, neboť docházelo k procesu 

uvolňování komunistické ideologie. Toto uvolnění, které se projevilo i v oblasti kultury, 

lze dokázat například na návštěvě amerického jazzmana Louise Armstronga v Praze 

v roce 1965. Namísto reakcí proti západní kultuře a americkému jazzu, které byly běžné 

během 50. let, byl v týdeníku ÚV KSČ pro politiku a kulturu Kulturní tvorba otištěn 

rozhovor s Lousiem Armsrongem. 106 Lze tedy říci, že oproti předchozímu desetiletí

nebyl přítomen politický odpor k západnímu umění a jazz byl v období uvolnění 

vnímán jako legitimní forma hudby. Podmínky pro provozování americké jazzové 

diplomacie v ČSSR však nebyly s nástupem normalizace po roce 1968 tak příznivé jako 

během 60. let. Nicméně od roku 1969 byl opět uveden Mezinárodní jazzový festival, 

jehož součástí mohly být i vybrané americké soubory. V roce 1969 se tak například 

podařilo uspořádat koncert orchestru Dukea Ellingtona či koncert Dizzyho Gillespieho 

v roce 1971.107 Podle Lubomíra Dorůžky lze jen těžko pochopit, „co MJF znamenal pro 

domácí jazzové obecenstvo v době, kdy mu byl jakýkoli kontakt se zahraničním jazzem 

odepřen.“108

3.5.2 Jazzová sekce

V důsledku opatření komunistického režimu, která omezovala svobodu kultury, vznikla 

v Československu tzv. Jazzová sekce. Jednalo se o nezávislou kulturní organizaci 

působící během let 1971 a 1986, tedy v období normalizace. Tato asociace sice nebyla 

založena jako disidentská skupina, ale proměnila se v ní vlivem tehdejšího režimu. Dle 

významného českého hudebního publicisty Lubomíra Dorůžky byla Jazzová sekce 

významná tím, že „stála proti bolševikovi a vydatně mu znepříjemňovala život. […] 

Duch nekompromisního odporu podporovala ve značném počtu mladých lidí: 

ukazovala, jakými prostředky omezují autority jejich rozhled, vkus i možnost výběru. 

Sekce fungovala jako zdroj a šiřitel informací u nás jinak nedostupných: byla malým 

okénkem do venkovního volného výběhu, kam byl podle tehdejší „kulturní politiky“ 

přístup přísně zakázán.“ 109 Jazzová sekce se stala hrozbou pro státní moc, neboť 

neustále rostla nejen počtem členů, ale rovněž množstvím publikovaných textů, které 

mohly mít potenciálně velký dopad na společnost. Skupina získala sympatie mnoha 

                                               
106 Jaroslav Procházka, „Hovoříme s Armstrongem“, Kulturní tvorba 3, číslo 11, (10. března 1965), strana 
6.
107 Dorůžka, Český jazz mezi tanky a klíči 1968-1989, 45-90.
108 Ibid., 88.
109 Lubomír Dorůžka, Panoráma paměti, (Praha: Torst, 1997), 375-376.
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významných světových umělců (např. Allen Ginsberg, Paul McCartney, Dave Brubeck 

a další), neboť se stala terčem rozsáhlých vyšetřování, zatýkání členů a dalších tvrdých 

opatření. Tyto zákroky byly nicméně tehdejším režimem ospravedlňovány jakožto 

zákroky proti kriminálním činnostem jejích organizátorů, nikoli proti jazzu 

samotnému.110

Mnoho lidí sdílelo názor, že byli klíčoví členové této organizace zapojeni do 

politické platformy antibolševického odporu. Zpočátku bylo cílem Jazzové sekce 

fungovat jako čistě jazzová organizace, avšak politickými okolnostmi doby začala 

časem nabývat i politické znaky. Kvůli komunistické kulturní doktríně byly všechny 

experimentální styly v hudbě (progresivní, psychedelický, atd.) zakázány, ale Jazzová 

sekce tyto formy zahrnovala do své organizační a publikační sféry. Mezi lety 1974 a 

1982 Jazzová sekce tajně organizovala jedenáct festivalů Pražské jazzové dny (PJD). 

PJD byly podporovány zejména generací narozenou v období normalizace, která 

necítila tak silný vztah k československé jazzové tradici a zaměřovala se především na 

jazz-rockovou hudbu. Jazzová sekce hrála důležitou roli v rozpadu komunistického 

režimu zejména díky šíření samizdatových zpravodajů a organizování hudebních akcí 

v období, kdy bylo její působení oficiálně povoleno. Během období represálií vůči 

Jazzové sekci během let 1985-1987 získala podporu mnohých mezinárodních organizací 

(Mezinárodní jazzová federace, Amnesty Inetrnational, Helsinki Watch, atd.) a dostala 

se díky nim i do mezinárodního tisku.111

Vliv jazzové hudby se promítal i do ostatních uměleckých forem. Například 

spisovatel Josef Škvorecký, který používal téma jazzu jako základní motiv svých

literárních děl, věřil ve funkci jazzu jako výrazu svobody, protestu a oslavy života.112

V díle Bassaxofon se Škvoreckého alter ego například vyjadřuje, že jazz je mezníkem 

v historii, a proto by měly být historické odkazy odlišovány jako ty, co se staly „před 

jazzem a po jazzu“, stejně jako je tomu „před a po Kristu.“113 Český historik Petr Koura 

v rozhovoru o vlivu jazzové hudby uvedl: „Píše o tom Josef Škvorecký i pan Dorůžka, 

že jazz je určité vyjádření svobody, porušování konvencí. A už za protektorátu 

se objevují formulace, že swing je tanec bez pravidel, že nemá předepsané taneční 

figury, dá se při něm improvizovat a dosti svobodně se chovat. Takže se dá říct, že tato 

                                               
110 Pickhan a Ritter, eds., Jazz Behind The Iron Curtain, 21-23.
111 Ibid., 215-222.
112 Ibid., 23.
113 Josef Škvorecký, „Red Music“, in The Bass Saxophone. Two Novellas by Josef Škvorecký (London: 
Chatto & Windus, 1978), 28. citováno dle Pickhan a Ritter, eds., „Jazz Behind The Iron Curtain“, 23.
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hudba a tanec s ní spojený jsou výrazem svobody, který oba totalitní režimy 

[komunistický i nacistický] nesnášely a snažily se potírat.“114

Závěrem lze říci, že jazzová hudba získala v československém prostředí stejně 

tak jako v Polsku a dalších státech význam svobody. Po zatčení sedmi hlavních 

funkcionářů Jazzové sekce v roce 1986 na základě stále měnících se důvodů došlo k 

procesu s jejími představiteli. V reakci na rozsudek tohoto procesu se objevil 

mimořádný ohlas v zahraničí. 115 Mnoho významných zahraničních umělců 

podepisovalo petice. Spisovatel Garry Giddins ve své knize Satchmo (1988) napsal do 

věnování: „Jazzové rodině, zejména „ilegální“ pražské Jazzové sekci, jejím vůdcům 

Karlu Srpovi a Vladimíru Kouřilovi, jejich spoluobviněným Vlastimilu Drdovi, Miloši 

Drdovi, Csmiru Hunstovi, Tomáši Křivánkovi a Josefu Skalníkovi, a jejich nesčetným 

příznivcům, jejichž odvaha tváří v tvář nesmyslnému pronásledování připomíná světu, 

že dědictví Louise Armstronga je uměním bezpodmínečné svobody, jehož se vždycky 

budou obávat utlačitelé všeho druhu.“116

                                               
114 „Potápky, páskové, chuligáni“, ČT 24, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1292881-potapky-
paskove-chuligani (staženo 1. května 2016).
115 Dorůžka, „Panoráma paměti“, 367- 369.
116 Gary Giddins, Satchmo (Spojené státy: Da Capo Press, 1988).
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Závěr
Jazzová diplomacie reagovala na klíčové události studené války. Měnící se strategie 

kulturní politiky reflektovala nejen proměnlivou dynamiku mezinárodních vztahů, ale i 

vnitřní situaci ve Spojených státech a rovněž odrážela vliv nově vznikajících forem 

jazzové hudby a nových hudebních žánrů. Cílem této práce bylo představit projekt 

americké kulturní diplomacie v období studené války – projekt, který spočíval ve 

využití jazzové hudby a amerických jazzových umělců k zahraničně-politickým cílům. 

Důraz byl kladen na to, jaký měla americká jazzová hudba význam a dopad ve státech 

za železnou oponou. 

V souvislosti s rolí Afroameričanů v rámci americké kulturní politiky 

představovala jazzová diplomacie jeden z největších paradoxů studené války. Umělecký

produkt jedné z nejvíce utlačovaných menšin měl za cíl symbolizovat kulturní 

svrchovanost americké demokracie. V rámci zahraničních kulturních programů však 

byli vysíláni do zahraničí nejen Afroameričané, ale i běloši či smíšené skupiny 

v závislosti na politických potřebách dané doby. Otázka postavení Afroameričanů 

v americké společnosti byla diskutována téměř po celou éru studené války, přesto však 

došlo během tohoto období v jejím řešení k určitému pokroku. Afroameričtí jazzmani

byli svou celosvětovou popularitou, a tudíž i svým kulturně politickým potenciálem, pro 

Spojené státy nepostradatelnými. Přestože iniciativa k zaměstnání Afroameričanů jako 

jazzových vyslanců byla zřejmě založena na cílech americké vlády směřovaných 

především proti kritice Sovětského svazu, znamenala v důsledku rozšíření povědomí o 

problematice rasové segregace, a mohla tudíž vést i ke zlepšení statusu Afroameričanů v 

USA. Afroameričtí jazzoví vyslanci sehráli také roli vyslanců „dobré vůle“, šířících

americké myšlenky a vize demokracie v cizích zemích.

Další výzkumnou otázku bylo do jaké míry byl projekt jazzové diplomacie 

úspěšný pro vytváření pozitivního obrazu USA ve světě. Obecně můžeme říci, že 

jazzová diplomacie ve svých důsledcích pomohla Americe zlepšit svůj obraz v 

zahraničí. Avšak vždy záleželo na kombinaci vnitřních i vnějších vlivů, které významně 

ovlivňovaly podobu, důsledky i vnímání jazzové diplomacie v zahraničí. Zároveň je 

třeba zdůraznit význam samotných jazzových vyslanců. Fakt, že mnozí umělci vnímali 

oficiální turné financovaná State Departmentem jako příležitost k šíření jazzové hudby a 

svého uměleckého projevu (a také jako zdroj financí) a odprošťovali se od politické 

funkce těchto zahraničních cest, v důsledku přispěl ke kulturně-politickým cílům 

americké vlády. V souvislosti s prosazováním svobody vykonávali američtí protagonisté 



40

skrze vytváření přátelských vztahů se zahraničním publikem funkci spíše „kulturních 

tlumočníků“ než vyslanců. Jazzoví umělci také prostřednictvím své hudební tvorby 

představovali zejména ve státech východní Evropy naději na možnost demokracie.

Nelze potvrdit, že samotná jazzová diplomacie jednoznačně dopomohla ke konci 

studené války či pádu komunistických režimů. Můžeme však říci, že významně 

ovlivnila vnímání USA v zahraničí tím, že do určité míry pomohla zmírnit následky 

krizí studené války a podpořit řešení konfliktů nenásilnou diplomatickou cestou.

Na základě zkoumání dopadů jazzové diplomacie ve vybraných státech došla 

práce k závěru, že mělo její působení v těchto zemích pozitivní dopad. Na příkladu 

Polska lze pozorovat ohlas turné vyslance Davea Brubecka či pozitivní vnímání 

rozhlasového vysílání rádia Hlas Ameriky. Pozitivní efekt jazzové diplomacie lze 

demonstrovat na vlivu moderátora Willise Conovera a jeho rozhlasového pořadu a 

zpravodaje FOMUSA. Rozhlas se stal významným nástrojem jazzové diplomacie, jenž 

poskytoval možnost šíření amerických myšlenek a americké kultury zahraničnímu 

obecenstvu do míst, která američtí umělci nemohli mnohdy v rámci svých turné 

navštívit osobně. Na příkladu Československa lze následně prokázat význam samotné 

jazzové hudby ve vzdoru společnosti proti komunistickému režimu. Nejenže měl 

americký jazz významný vliv na formování východoevropských jazzových scén, ale 

podle historiků Gertudy Pickhan a Rüdigera Rittera hrál současně významnou roli v 

úpadku komunistické ideologie v období mezi lety 1977-1989 a pomohl také podpořit 

sametovou revoluci.117 Zatímco jazz v USA obsahoval prvky společenského protestu 

Afroameričanů proti rasové diskriminaci, ve východní Evropě se stal nositelem 

nesouhlasu s komunismem. V obou případech měla jazzová hudba podstatný

psychologický význam společenského protestu.

V otázce efektivity amerických kulturních prezentací se přikláním k názoru 

Danielle Fosler-Lussier, která ve své knize dochází k závěru, že politické a ideologické 

rozepře, které formovaly mezinárodní vztahy během studené války, nemohly být 

jednoduše vyřešeny několika koncerty. 118 Kulturní výměnné programy nicméně 

poskytovaly lidem v Sovětském svazu a východním bloku možnost nahlédnout za 

hranice jejich země. Jazzová diplomacie nepochybně pomohla navázat přátelštější 

vztahy a poskytnout pochopení nebo alespoň prostor pro uznání politiky Spojených 

států. Hudba prostřednictvím kulturní diplomacie dávala lidem naději v napjatých 

                                               
117 Pickhan a Ritter eds., Jazz Behind the Iron Curtain, 77.
118 Fosler-Lussier, Music in America’s Cold War Diplomacy, 222-225.
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obdobích studenoválečných konfliktů. Vytvářela také dojem, že má smysl být součástí 

mezinárodní společnosti a sdílet kultury jiných zemí.

Summary
The aim of this Bachelor Thesis was to examine the role of jazz diplomacy during the 

Cold War era as an instrument of American cultural diplomacy within its foreign policy. 

This kind of cultural diplomacy aimed to improve America’s image abroad. especially 

by hiring African American jazz artists as jazz ambassadors, and to prevent the 

communist ideology from expanding. The thesis has drawn attention to the question of 

the employment of African Americans in this program. It also examined the effects of 

jazz diplomacy overseas and the impact of jazz diplomacy in Eastern Bloc countries by 

researching its reception in particular states.

The first chapter provides a theoretical background, which is necessary for a 

better understanding of the functions of jazz diplomacy. The whole chapter is based on 

the concept of soft power, which was first introduced by the American political scientist

Jospeh Nye. It defines cultural diplomacy and cultural policy as a subcategory of public 

diplomacy, which can then be considered a subset of soft power.

The next chapter provides the development of jazz diplomacy during the Cold 

War years. It also introduces its main protagonists and strategies, which were often 

conditioned by the changing dynamics of the Cold War during its pivotal moments. Jazz 

diplomacy was also shaped by the variable political and social situation in the US, 

mainly by the Civil Rights Movement.

The final chapter analyses the impacts of jazz diplomacy and American jazz 

music in particular regions of Eastern Bloc. The effects of the tour of the jazz 

ambassador Dave Brubeck are demonstrated on his visit in Poland in 1958, whereas 

Czechoslovakia shows the example of a country, where music has acquired the 

symbolic meaning of freedom.

This thesis came to the conclusion that the government-funded jazz tours helped 

to positively influence the public perceptions of the United States. While promoting 

America and its visions of democracy abroad the jazz ambassadors also helped to ease 

the tensions of the Cold War. On one hand, the Cold War disputes in international 

relations could not be solved just with one musical performance and only by jazz music. 

On the other hand, jazz diplomacy helped to provide hope for democracy during the 
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tense times of the Cold War era. Furthermore, the example of Czechoslovakia 

demonstrates the psychological meaning and power of jazz music. Finally, the thesis 

affirms the importance of the use of culture within foreign policy.
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