
Amerika – vznik moderní populární hudby
Kořeny americké hudby
18.- 19. stol.
1) Americké otrokářství – do roku 1863 - otroci na plantáže bavlny dovezení z Afriky – černoši
otroci žili v nelidských podmínkách a strádání – přivezli si svou kulturu – hudbu, zpěv a tanec - 
písně s tématem bolesti, kterou překonávávíra v dobrého Boha a v konečnou spravedlnost, kterou 
jednou bude možné ve světě prosadit.
Spirituály - písně na biblické náměty které se promítají do težkého života v otroctví.
                   Poslechni si:https://www.youtube.com/watch?v=0jqqNmK754E Deep river - Hluboká 
                                      řeka (člověk musí projít hlubinou aby se dokázal změnit k
                                       lepšímu- biblická řeka Jordán v Izraeli)
                                       https://www.youtube.com/watch?v=P32Vj-R8fkY  Go down Moses – Jdi    
                                        Mojžíši za feraónem ať propustí Izrael z otroctví – jaká souvislost s   
                                      otroctvím černochů- zároveň nadčasově žádost o svobodu v jakékoli
                                       společnosti.
Blues – geniální forma, která ve třech krátkých částech zpracovává dva verše (první se vždy       
             opakuje) a stupňuje naléhavost, s jakou si autor stěžuje na své problémy ve světě. Kořeny 
              má  na dolním toku řeky Mississippi na velkých plantážích jako popěvky a „halekačky“ 
              při práci
              Poslechni si: Son House -  zpěváka z nejstarší generace (narodil se na počátku 20. stol.
  https://www.youtube.com/watch?v=GHq0rKYKcn0    
               John Hurt Mississippi –byl ještě starší  - narodil se koncem 18. stol. - na videu hraje na 
kytaru způsobem finger picking jaký se používá v zvláště na banjo v hudbě country – tato píseň je 
vlastně country styl který s blues také souvisí
https://www.youtube.com/watch?v=85BvT5X6WSo 
                    
2) Písně přistěhovalců z Evropy jsou kořenem stylu kterému se říká country, písně osadníků 
divokého západu, kovbbojské písně, písně reagující na velké události jako byly války s indiány, 
válka Severu proti Jihu  atd. Tato hudba je také ovlivněná domorodým, indiánským folklórem. 
Jedna z těchto písní byla možná i inspirací Antonína Dvořáka pro jeho druhou větu z Novosvětské 
symfonie. Ve dvacátých letech 19. stol. Vychází první nahrávky tohoto stylu. 
https://www.youtube.com/watch?v=oAbGLW6MayA 

3) Klasická hudba Evropy, evropsky školení hudebníci, kteří působili v Americe.  Jedním z nich byl
český skladatel světového významu Antonín Dvořák. Poslouchali jsme largo – 2. větu 9. Symfonie 
zvané Z nového světa. Poslechni si ji ještě pro souvislost s dobou, o které se zde mluví. 
https://www.youtube.com/watch?v=ASlch7R1Zvo 
                                    
Důležitým spojovacím článkem těchto proudů byly minstrelská představení – kabaret, zábavné 
divadlo, kde původně vystupovali běloši s načerněnými tvářemi, aby představovaly černochy a 
jejich plantážní songy. Opravdoví černoši mohli vystupovat až po občansé válce. Jedna velmi 
známá píseň pochází právě z této doby a kabaretu Ó Zuzano. Složil ji písničkář Stephena C. Foster.
https://www.youtube.com/watch?v=qSIj17xbAyk 

Na přelomu 19. a 20. století  vzniká styl, který vychází z minstrelských písní. Původně užívaný 
nástroj banjo, začalo nahrazovat piano a vznikl originální americký ragtime.
Poslechni si: https://www.youtube.com/watch?v=pMAtL7n_-rc  Scott Joplin byl nejvýznamějším 
autorem ragtimů. Na nahrávce hraje on sám osobně. Ještě známější je ragtime použitý ve filmu 
Podraz. Samozřejmě od Scotta Joplina.https://www.youtube.com/watch?v=iHJsYCYS4AY 
Pokud ještě nemáte dost – scéna z filmu o S. Joplinovi – souboj klavíristů: 
https://www.youtube.com/watch?v=NOi9K7yZ6QA 
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