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Сажетак:РадприказујекакосустручњациианалитичариКому
нистичкепартије/Савезакомуниста–прекоомладинскеоргани
зацијеикрозинтеракцијусауметницимаикултурнимделатници
ма–трасиралипутразвојајугословенскојпопуларнојмузицикао
интегративномфакторусоцијалистичкогдруштваЈугославије.
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социјализам

По завршетку Другог светског рата, Југославија је орга
низована као централизована федерација, с Комунистич
ком партијом као кохезионим фактором.1 Социјалистичка

1 Радјенастаоуоквирупројекта„СрбииСрбијаујугословенскомиме
ђународномконтексту:унутрашњиразвитакиположајуевропској/свет
скојзаједници“(47027)којифинансираМинистарствопросветеинауке
РепубликеСрбије.Радјеписаннаосновумојихистраживањаобјавље
нихумојојкњизиимојимрадовимакојисетичурокенрола,забавнему
зикеипопуларнекултуре(видетисписаклитературе).Поредтога,радје
обогаћендосаднеобјављенимсазнањиманаосновуистраживањаоза
бавнојмузициуДипломатскомархивуМинистарстваспољнихпослова
РепубликеСрбије.
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ЈугославијајетадасталанасупротЗападунапитањуутвр
ђивања границе са Италијом код Трста и југословенске
помоћи герилској левици током Грађанског рата у Грчкој
(1946–1949).Али,токомкризесаЗападомдошлоједосу
кобајугословенскогруководствасаИнформбироомпредво
ђеногСовјетскимСавезом (1948–1953).Наиме, земље со
цијалистичкоглагерапокушалесуданаметнуЈугославији
идеолошкополитичкимонополМоскве.Југославијаје,као
одговор, потом покренула десовјетизацију и дестаљини
зацијусвогдруштва.2

ЗемљеЗападасууочилешансудапрекоЈугославијенаруше
кохезијусоцијалистичкоглагера.Југославијаје,пак,ууспо
стављањуекономскихивојниходносасазападнимземља
ма видела прилику да се одупре претњамаИнформбироа.
ОдносиЈугославијеиЗападаутовремебилисупреседан
јер раније није било примера да једна социјалистичка зе
мљаодржаватаквевезесаземљамасупарничкеидеолошке
оријентације.Упркостомештонијебилодиректнихусло
вљавањаодстранеЗапада,индиректнојестављанодознања
дасеодЈугославијеочекује,поредосталог,ивећистепен
демократије.Југославија јебиласпремнадабудекоопера
тивнадонекемере,алиникаданијенипомишљаланапот
пуноприхватањезахтевакојибиугрозилисоцијалистички
путземље.3

КакобибалансиралаизмеђуЗападаиИстока,Југославијасе
срединомпедесетихопределилазаблоковсконеразврстава
ње–односнонесврстаност–јер„идеологија јојниједала
дасеприкључиЗападу,амилијардедолараипредностиза
падногпросперитетанисујојдаледасеприкључиИстоку”.4

Кадајеречопротокуиностранекултуре,Југославијајебила
отворена за све утицаје који се нису косили са идеологи
јом.Западнеземље,посебноСједињенеАмеричкеДржаве
и Велика Британија, деловале су преко својих културних
центарауЈугославији,иупољупопуларнекултурекојаје
посебно привлачила југословенску омладину. Економска
везаност Југославије заЗападшироко јеотваралатајпро
стор.5ЗаразликуодкултурнесарадњесаземљамаЗапада,

2 Димић,Љ.(2001)Историјасрпскедржавности:СрбијауЈугославији,
НовиСад:САНУ,Беседа,ДруштвоисторичараЈужнобачкогиСремског
округа,стр.340343.Отомедетаљноу:Bogetić,D.(2000)Jugoslavijai
Zapad1952–1955,Beograd:SlužbenilistSRJ.

3 Исто.
4 Богетић,Д.(2008)Југославијаухладномрату,Историја20.века,бр.2,

Београд:Институтзасавременуисторију,стр.316.
5 РаковићА.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968.Изазовсоцијали
стичкомдруштву,Београд:Архипелаг,стр.8394.
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гдесуонеималеиницијативу,Југословенисусличнуулогу
уширењусвојепопуларнемузикеималиодшездесетихка
СовјетскомСавезу.6

МеђашизападнепопуларнекултуреуЈугославијипостали
суигранифилмови(сабар75%западнихфилмованабио
скопскомрепертоару),страницезабавнештампе(сачакдо
98%садржајазападногпорекла)ипопуларнамузика (џез,
забавнамузикаирокенрол).7

До сукоба са Информбироом југословенска џез музика
склоњенајенадруштвенемаргине.Међутим,кадасесоци
јалистичкилагеридеолошкиобрушионаЈугославију,један
одвидоваодбране,којибиновомзападномсавезникупока
зао„демократизацијудруштва”,биојеијугословенскиџез
комејепартијаод1951.омогућиладасеразвијазадобробит
социјалистичкогдруштва.8Тимесе,сједнестране,пружала
рукаЗападу,асдругестране,Југославијајетаквимодносом
ка„црнојмузици”потврђиваласвојновипутантисегрега
ционизмаидеколонизације.9

Након што је примећено да је џез до средине педесетих
набујао на игранкама, али да квантитет нарушава квали
тет,Народни одборБеограда је 1954. донеомеру да у ју
гословенскојпрестоницимогунаступатисамомузичарии
саставикојисупрошлиаудицијуУдружењаџезмузичара.10
Стимувези,крајем1956.уведенисуполугодишњитеча
јевиаонимакојинебиположилизавршнииспитбилиби
онемогућенијавнинаступииукинуточланствоуУдружењу
џезмузичара.11Билојеочекиванодапросперитет југосло
венскогџезастигнеувидумладихсаставаипромоцијомка
омладини.

Међутим, већ крајемпедесетих је уочено да џез нема до
вољнопублике.12Већибројјугословенскихџезерајеунедо
статкумогућностизапунуафирмацијуотишаонаЗапад.13У
Београду1963.нијепостојаовишениједанодафирмисаних

6 Отомедетаљноу:Раковић,А.Југословенскамекадипломатијапрема
СовјетскомСавезунапримерузабавнемузикетокомшездесетихгоди
на20.века,у:СрбијаиРусија1814–1914–2014,уредникВојводић,М.
(2016),Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности,стр.331344.

7 РаковићА.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.99116.
8 Luković, P. (1989)Bolja prošlost: prizori iz muzičkog života Jugoslavije
1940–1989,Beograd:Mladost,str.11.

9 Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.150157.
10S.O.S.beogradskeigranke,Ritam,15.5.1963.
11Првашколазаџезмузичаре,Борба,20.12.1956.
12Osvrtnajedankoncertdžezmuzike,Duga,27.12.1959.
134danadžezanaBledu,Duga,9.10.1960.
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џезсастава,осимЏезоркестраРадиотелевизијеБеоград.14
УЗагребусесценапрактичносвеланаЗагребачкиџезквар
тет.Љубљанатокомконцертне1962/63.нијеималаниједан
„чист”џезконцерт.15

Џез у Југославији није показивао виталност и није имао
улогу интегративног фактора омладине, како му је било
намењено.Рокерскисастависудо1965.потиснулиимало
преосталогџезанаигранкамаширомурбанихсрединаЈуго
славије.16Управосерокенролпоказаокаопопуларнамузи
какојаможедаслужизаповезивањекултуролошкиразно
роднеомладине.

Наиме,партијскиикултурнипланерисусматралидајепо
требанкултурниоквиркојибизасводиојугословенскена
роде и народности, који су кореном припадали трима ци
вилизацијама: православној, западној (римокатоличкој) и
исламској. Било је мишљења да џез Југословене повезује
сачитавимсветом,адајугословенсказабавнамузикаима
наменуунутрашњегкохезионогфактора.Стога је1958.из
партије сугерисано композиторима, аранжерима, музича
римаипевачимадајепотребанозбиљанприступстварању
општејугословенскеестраде.17

Од половине педесетих до половинешездесетих изноше
на сумишљења, давани супредлозии сугестије,музички
стручњациипартијасматралисуда јепотребностворити
препознатљивујугословенскузабавнумузику.Билојераз
личитихпогледа:дазабавнојмузицитребавишеелемената
фолклора,дајебољаполазнатачкаутицајградскемузике,а
собзиромдајејугословенсказабавнамузикабиласкупви
шепопуларнихмузика(шлагери,џез,музиказаигру,вокал
намузика,доцнијеирокенрол),тешкодасемогаопостићи
консензус око таквог конгломерата.18 До 1965. конгломе
рат југословенскезабавнемузикесматран је„друштвеним
феноменом”,„граномуметности”с„дубокимкоренима”.19

Југословенскистилузабавнојмузицитадајебиосвешто
секомпонујеуЈугославији,амузичкифестивалиуОпатији,
ЗагребуиБеоградусутокомшездесетихпрактичноизрасли
унеформалненационалнеинституције.20

14KrizadžezauBeogradu,Ritam,1.5.1963.
15Publikasesvevišeosipa,Ritam,1.7.1963.
16Epitafzaentuzijaste,Mladost,21.7.1965.
17Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.140141.
18Исто,стр.135146.
19Nekrologzajednurubriku,Ritam,1.8.1965.
20Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.146150.
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Притом,југословенсказабавнамузикапосталајетокомше
здесетихвидмекедипломатијепремаСовјетскомСавезуот
приликенаистиначинкаоштојепопуларнамузикаЗапада
билазападнамекадипломатијапремаЈугославији.Певачии
музичариизЈугославијебележилисууСовјетскомСавезу
чакдодвехиљаденаступагодишње.Докрајаседамдесетих
сетопроменилопајебројнаступаспаонашестстотина,21
аодабирјугословенскихмузичкихуметникасеодвијао,ма
карсутакоСовјетитврдили,наистиначинкаозазападне
музичкеуметнике.22

Односису,наиме,дошлиподсумњусасовјетскомокупаци
јомЧехословачке(1968)23истајањемЈугославијенастрану
неутралнихзападнихземаљаназаседањуКонференцијеза
безбедности сарадњууЕвропи–КЕБС (1975).24Притом,
ЦИАје1971.закључиладајеЈугославијаукултурномсми
слудеоЗапада.25Совјетинисужелелидакрозјугословенску
забавнумузикуулазипревишедухаЗапада.Дотемересу
сматрализападнеутицајеуЈугославијијаким,ајугословен
скиодноспрематомеблагонаклоним,дајевисокисовјетски
дипломатауБеоградутражиодасефилм„Ловацнајелене”
скинесрепертоараФЕСТајерјеионакоуврштеннасупрот
пропозицијама.26Но,томунијепошлозаруком.

21ДипломатскиархивМинистарстваспољнихпословаРепубликеСрби
је,Политичка архива,фондСовјетскиСавез,фасцикла 119, 1980, бр.
422568, 14. 4. 1980. – Допис Амбасаде Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије уМоскви Савезном секретаријату иностраних
пословауБеограду.

22ДипломатскиархивМинистарстваспољнихпословаРепубликеСрби
је,Политичка архива,фондСовјетскиСавез,фасцикла 137, 1976, бр.
42089, 13. 1. 1976. – Допис Амбасаде Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије уМоскви Савезном секретаријату иностраних
пословауБеограду.

23Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.587588.
24Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Ср

бије, Политичка архива, фонд Совјетски Савез, фасцикла 137, 1976,
бр.42089,13.1.1976.

25Yugoslavia:An IntelligenceAppraisal, Prepared by theOffi ce ofNational
Estimates,CIA,27.7.1971,in:Yugoslavia–from“NationalCommunism”
toNationalCollapse:US IntelligenceCommunityEstimativeProducts on
Yugoslavia,1948–1990,(2006)Washington:NationalIntelligenceCouncil.

26ДипломатскиархивМинистарстваспољнихпословаРепубликеСрбије,
Политичкаархива,фондСовјетскиСавез,фасцикла135,1979,Пов.бр.
410475,5.3.1979.–ЗабелешкаоразговорушефагрупезаЈужнуАзију
Савезногсекретаријатазаиностранепословесаминистромсаветником
амбасадеСовјетскогСавезауБеограду.Разговорјевођен28.фебруара
1979.године.
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Још уочљивија варијанта „вестернизације” југословенског
друштва,27 кроз музички укус, дошла је преко рокенрола.
Овајнови,авеомазаразнимузичкиправацстигаојенају
гословенскесценеуфебруару1957.ауглавномсеразвијао
наигранкама,икаомузикаикаоплес,спрећутнимодобра
вањемпартије.Притом,упартијипрвонисубилисигурни
штатребаурадитисрокенролом,далимуослободитипут
илине,уколикорокенролуопштебудепостојаокаомузички
икултурниправац.Тек1963.рукомнекомпартијскогфунк
ционера,намаргиниједногдокументакојисетицаосоци
јалистичке омладине, било је записано да треба хвалити
свирањеиплесањерокенролаитвиста.Поредтога,партији
нијенималосметалоштосепрекорокенролаизричитијеис
казиваопозитиванодноспремасексуалностијуголовенских
девојака.28

Поштосурокерскисастависрединомшездесетихдоминира
лиомладинскимплеснимсценама,партијајејошозбиљније
почеладапромишљаоулозирокенролаусоцијалистичком
друштву.ПрекретницајебилаБеоградскагитаријада(1966)
када јеомладинскаорганизација (Народнаомладина Југо
славије/СавезомладинеЈугославије),каопредворјепартије
(Савеза комуниста Југославије), до краја преломила у ко
ристрокенролакаопримернемузикемладихЈугословена.29

Гитаријада јеотворилавратанаступубеоградскихЕлипси
предјугословенскимпредседникомЈосипомБрозомТитом
(ДомомладинеБеограда,24.маја1966),кадајепрактично
датопризнањерокенролукаомузицимладихЈугословена.
Рокенролсеодтаданеспутаноразвијао,усвимсвојимправ
цимаипотправцима, уз повремено очекивано кокетирање
сареволуционарним,партизанскимибригадирскимпесма
мауславусамоуправномсоцијализма.30

Савезкомунистаје1966.послеБеоградскегитаријадеоба
виоистраживањаслушаностирокенролмузикеиперспек
тиветогкултурногпокретауЈугославији.Партијскиистра
живачисузакључилидарокенролнијепривременапојава
и да га треба искористити за добробит социјалистичког
друштва.31

27О„вестернизацији”видетиу:Vučetić,R. (2012)Kokakolasocijalizam:
amerikanizacijajugoslovenskepopularnekulturešezdesetihgodina20.veka,
Beograd:Službeniglasnik.

28Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.251305.
29Исто,стр.463472
30Исто,стр.513520.
31Исто,стр.477481.
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ТосепосебнопотврдилокадајеуСједињенимАмеричким
Државаманабујаохипипокретчијесуидејеоновојлеви
ци,пацифизму,антисегрегационизмуидеколонизацијиби
ле компатибилне са државном политиком социјалистичке
Југославије.СтогасуаналитичариСавезакомунистапроу
чавалихипипокретињеговреволуционарнипотенцијал.32
Одломакиз југословенскепоставкемјузиклаКосаАтељеа
212игран јепредТитом (ДомомладинеБеограда,24.ма
ја1969)чимесуихипицидобилиистопризнањекаобит
саставитригодинераније.33

Од1967. године уСавез комуниста примани суи дугоко
симладићи.34Уисто време страницештампе су отворене
за текстове који су водили убеђивању јавности – посебно
комунистичкихреволуционаракојисуупартизанскимре
довимаизнелипобедууДругомсветскомрату–дасема
совнапојавадугокосеомладиненекосисаидеологијом,да
јетаомладинамарксистичкаиданемабашникаквевезеса
четницимакојисубилипоследњидугокосимушкарциуСр
бији(до1945)препојавебеоградскихСилуетаудугокосој
варијанти(1966).35

Стога су седамдесетеу Југославијибилевремедугокосих
рокерскихсастава,хипиипостхипиизраза,алињиховаму
зикаиставникаданисупосталиконтракултура.Управона
супрот томе, сличност југословенског државног правца и
хипиидејаначинилисуоддугокосихјугословенскихрокера
главнипутпопкултуреуЈугославији.36Нетребадачудишто
јеједанодауторамјузиклаКосаЏеромРагнихвалиојуго
словенскисоцијализам,37аЏонЛенонјугословенскосамо
управљањесматраонајбољимуређењем.38

32Исто,стр.548553.
33Раковић, А. (2017) Мјузикл Коса у Атељеу 212 (1969–1973), Токови
историје,бр.2,Београд:ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.96
97.

34SmijemlikaočlanSKimatidugukosu,Plavivjesnik,23.2.1967.
35РаковићА.(2011)РокенролуЈугославији19561968,стр.501507.
36Исто,стр.558566;Раковић,А.(2012)„Савезсоцијалистичкеомлади

неЈугославијеиМузичкаомладинаЈугославијеуспоруокорокенрола
(1971–1981)“,Токовиисторије,бр.3,Београд:Институтзановијуисто
ријуСрбије,стр.172.

37Раковић,А.(2017)Мјузикл„Коса”уАтељеу212(1969–1973),стр.98.
38Раковић,А.(2013)ЏонЛенон,левичарскиактивизами југословенски

социјализам,Токовиисторије,бр.3,Београд:Институтзановијуисто
ријуСрбије,стр.260261.
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Табела1
Постојенеутемељенамишљењадасу,например,Корнигру
паупрвојполовиниседамдесетихиБијелодугмеудругој
половиниседамдесетихбилиосмишљениодстранепартиј
скихпланера.Међутим,тојепотпунонетачно.ИКорнелије
Ковач,иГоранБреговић,ичлановиКорнигрупеиБијелог
дугметаверовалисуујугословенскисоцијализамислобо
дарскеидејекојејетоуређењеносило.КовачиБреговићсу
седруштвунаметнулиталентом.ПритомјеГоранБреговић
изричито инсистирао да сењегов политички став чује на
омладинскимполитичкимфорумимајерјеБијелодугмена
свакомконцертуокупљалодесетинехиљадаљуди.39

Партијскистручњацисууочилидајерокенролнајснажнији
интегративнифакторјугословенскеомладинеидасепутем
текултурепревазилазебаријерекојепошавовимаделемла
де.40Стимувези,СавезсоцијалистичкеомладинеЈугосла
вијенаметнуоје1981.рокенролкаованнаставнуактивност
у основними средњимшколама, после пола деценије ду
гогпланирањаипритиска.МузичкојомладиниЈугославије
је,наиме,башнаметнутоторешењејервисокообразовани
музичкиуметници,којимајеповеренованнаставномузич
кообразовањеЈугословена,нисухтелинидачујузарокен
ролкојисусматралидилентантскоммузиком.41Рокенролје
прекоуврштавањауваннаставнеактивностиприхваћенза

39Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.518519;Ра
ковић,А.(2012)СавезсоцијалистичкеомладинеЈугославијеиМузичка
омладинаЈугославијеуспоруокорокенрола(1971–1981),Токовиисто
рије,бр.3,Београд:ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.176179.

40Kulić, М. (1980) Rok kultura u izazovu, Sarajevo: Gradska konferencija
KnjiževneomladineBiH,str.87–92.

41Раковић, А. (2012) Савез социјалистичке омладине Југославије и
Музичка омладина Југославије у спору око рокенрола (1971–1981),
стр.185187.

Сличности у смерницама хипи контракултуре у Сједињеним Америчким Државама 
и државној и друштвеној политици Југославије – шездесете године 20. века

Хипи контракултура Југославија

Расни антисегрегационизам Равноправност свих раса и нација

Нова левица, неомарксизам Марксизам, самоуправни социјализам

Пацифизам, антиимперијализам, 
разумевање за ослободилачке покрете

Мирољубива коегзистенција, 
антиимперијализам, несврставање, 
разумевање за ослободилачке покрете

Сексуалне слободе, сексуална 
револуција, феминизам

Сексуална еманципација није спутавана, 
законски прописи су јој ишли у прилог

Рокенрол Рокенрол (од 1966. у партији прихваћен 
као званична музика младих)

Употреба психоделичних дрога
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целовито формирану културу у Југославији. Тиме је југо
словенскирокенролпрошаомесечевеменеодомладинског
плеса,прекопоткултуреиомладинскекултуредоцеловите
културе.

Од половинешездесетих до почетка деведесетих југосло
венски рокенрол је био феномен. У оквиру тог феномена
постојао је током седамдесетих и посебанфеномен групе
Бијелодугме.Врхунацфеномена званогБијелодугмебио
јеконцертнаХајдучкојчесми,уБеограду,кадајеЈугосла
вијадобиласвојВудсток.Бреговићевапопуларностјебила
таквадајемогладанарушиТитову.СтогајеБреговићпо
званувојску,Бијелодугмејепривременопрекинулорад,а
кадасепоновоокупиловишенијебилопосебанфеномену
оквируфеномена,већдеоопштегфеноменајугословенског
рокенрола.42

Табела2
Имамишљењадајепродукцијајугословенскогрокенрола,
поглавистановника,билатрећаусвету,послеСједињених
Америчких Држава и Велике Британије. То мишљење би
требалопотврдитикомпетентнимистраживањем.43Сдруге
стране,уЈугославијијетокомшездесетихпродавановише
плочанароднемузикенегоплочасвихжанровапопуларне
музике.44Новокомпоновананароднамузикајепочеткомсе
дамдесетихкренулајошжешће.45Докјесједнестранеград
скапопулацијабиласклонијазабавнојмузициирокенролу,
сдругестранеприградскаисеоскапопулацијатражила је
вишенародњака.

42Видетиотоме:Raković,А.(2016)BijelodugmeConcertinHajdučkače
sma inBelgrade (1977): Social Event of theUtmost Importance andRe
cognitionofaUniquePhenomenon,Токовиисторије,бр.3/2015,Београд:
ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.107133.

43YU100:najboljialbumijugoslovenskerokipopmuzike,urediliAntonić,D.
iŠtrbac,D.(1998)Beograd,str.3.

44Раковић,А.(2011)РокенролуЈугославији1956–1968,стр.170175.
45Раковић,А.(2012)нав.дело,стр.170171.

Проценат присутних на највећим рокенрол фестивалима/концертима према укупном 
броју становника матичне државе за Вудсток у Сједињеним Америчким Државама 
(1969), Острво Вајт у Великој Британији (1970) и Хајдучку чесму у Југославији 
(1977)

Вудсток (1969) Острво Вајт (1970) Хајдучка чесма (1977)

Присутних ≈ 500.000 ≈ 600.000 70.000 ≤ x ≤ 100.000 

Становника 203.235.298 (САД) 55.928.000 (ВБ) 20.522.602 (ЈУГ)

Проценат ≈ 0,25% ≈ 1,07% 0,34% ≤ x ≤ 0,49%
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Југословенскирокенрол једокрајаСоцијалистичкеФеде
ративне Републике Југославије био интегративни фактор
социјалистичке омладине истовремено окренуте западној
популарнојкултури.Забавнамузикајеслужилазаповези
вањеЈугословенасредњеистаријегенерације.Ирокенрол
изабавнамузикабилисудруштвенифеномениЈугославије.

Но,далибибилотакодаусоцијалистичкојЈугославијини
је промишљено пажљиво планирање и трасирање путева
развоја југословенске популарне музике, посебно забавне
музикеирокенрола?Неби.Социјалистичкипланери–из
пољаполитике, уметностии културе – су дубоко узорали
бразду,икрозселекцијумузичкогквалитетаиквантитета,
темељно формирали укус Југословена. Нису ништа пре
пушталистихији.

Накрају,социјалистичкаЈугославијајепостојањезавршила
кадаједосегланајвишутачкууодносудруштвапремави
сокојмузичкој култури.Наиме, тада суДубравкаЗубовић
(оперска певачица), Јован Колунџија (виолиниста) и Иво
Погорелић(пијаниста)билипопкултурнеиконеземље.

Извори:
ДипломатскиархивМинистарстваспољнихпословаРепублике
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ROUTINGOFPOPULARMUSICBYTHEPOLITICAL
PARTYINTHEYUGOSLAVSOCIALISTSOCIETY

Abstract

ThispapershowshowtheexpertsandtheanalystsoftheCommunist
party/Communist Alliance (through their Youth Organization and
interactionwith artists andculturalworkers)have traced the roadof
developmentoftheYugoslavpopularmusicasanintegrativefactorof

thesocialistsocietyofYugoslavia.
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