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Èernošská a belošská ¾udová hudba si po
dve storoèia h¾adali svoje miesto pre−
dovšetkým v ju�ných oblastiach Severnej
Ameriky. Èernosi si poèas tejto doby osvo−
jovali kres�anstvo, ktoré prinášali ich bieli
otrokári, a ktoré postupne prispôsobovali
svojmu naturelu. Skúsme si ve¾mi
zjednodušene zhrnú�, s akým
vkladom prichádzalo na Juh biele a
èierne obyvate¾stvo.

Je pochopite¾né, �e èernosi, ako
podriadená spoloèenská skupina,
preberali prvky belošskej hudby a
to predovšetkým prostredníctvom
nábo�enstva. Nesporne zaujímavou
cestou sa však uberala aj belošská
¾udová hudba, ktorá sa usadila
najmä v Appalaèskom pohorí.
Pevne stála na kres�anských
nábo�enských tradíciách a svet−
ských radostiach súvisiacich s
pôdohospodárskym �ivotom na far−
mách. Rozh¾ahlé konèiny tohto
pohoria udr�iavali poèas dlhých
desa�roèí túto kultúru            v znaènom
odlúèení od okolitého sveta. Hudba
prechádzala z pokolenia na pokolenie,
prièom z nej neustále zaznievala teraz u�
dávna tradícia pôvodnej domoviny
pris�ahovalcov − Anglicka, Írska, Škótska.
Neskorší zberatelia ¾udovej hudby tu
nachádzali hudbu, ktorá bola odlišná od
tej, aká sa v rovnakom èase hrávala
v Anglicku − tá toti� pod vplyvom ostatnej
európskej hudby prešla ove¾a výraznejším
vývojom. Ak si uvedomíme, �e pre
ju�anskú lepšiu spoloènos� vtedy existo−
vala len tzv. vá�na alebo salónna hudba,
ktorá svojou dôstojnos�ou zodpovedala
urodzenosti poslucháèov, dôjdeme
k záveru, �e muzika akýchsi vidieèanov
z hlbokých lesov im musela pripada�
neskonale zavrhnutiahodná. Pribli�ne
desa� rokov pred obèianskou vojnou sa
zrodili prvé umelé piesne, ktoré postupne
z¾udoveli a hrajú sa dodnes. Ich autorom
bol Stephen Collins Foster (1826 − 1864),
ktorý úspešne vyu�il èernošské prvky
(pentatonika charakteristická pre spiri−
tuál) a prostú harmóniu základných har−
monických funkcií pou�ívaných v eu−
rópskej hudbe. 

Tento skladate¾ umrel v chudobe,
avšak za svoj krátky 37 roèný �ivot vytvoril
dielo, ktoré sa stalo súèas�ou amerického
kultúrneho dedièstva. Niet azda èloveka,
ktorý by nepoznal pieseò, alebo aspoò

niektorý názvov Swanee river, Oh!
Susanna, My old Kentucky home.

V èasoch bez masmédií boli
poslucháèi a diváci odkázaní výhradne na
�ivé predstavenia. V prvej polovici 19.
storoèia sa vykryštalizovali na pôvodne
anglickej tradícii tzv. minstrelské pred−

stavenia, potulné kabarety, ktorých tradí−
cia pretrvávala viac ako storoèie. U� tieto
prišli s myšlienkou napodobòovania èer−
nochov a to vrátane zaèieròovania si tváre
ohoretým korkom. Samotní èernosi sa
v minstrelských predstaveniach zaèali
objavova� a� po obèianskej vojne. Na konci
19. storoèia sa rozšírili vidiecke divadlá
vaudeville, ktoré vzišli z dovtedajších pros−
toduchých zemitých predstavení ¾udových
zabávaèov.

Mohutné zázemie èernošskej hudby
a stároèná príprava akoby èakali na na
uvo¾nenie, ktoré nastalo po obèianskej
vojne. Èernosi prestali by� otrokmi a hoci
naïalej vykonávali podradné práce, mohli
sa s�ahova� do miest. Odchádzali na sever
za priemyslom a na juh do New Orleansu
ako dôle�itého prístavu a obchodného cen−
tra v delte Mississippi. S nimi sa sem
presúvala hudba. Na zaèiatku 90−tych
rokov 19. storoèia sa sformoval svojrázny
štýl ragtime, ktorý sa stal východiskom pre
rozvoj blues a jazzu. S ním sa objavila
synkopovaná hudba a rytmus u� na beat−
ovom princípe. Štýl po prvý raz vidite¾ne
spojil èernošskú hudbu a belošskú
zábavnú hudbu najmä dychových orche−
strov a salónnej hudby. Neustálym
prílivom èernochov do miest v úvode 20.
storoèia prichádzali najmä z oblasti
Mississippi nové a nové podnety, ktorých
sa zatia¾ výraznej−šie nedotkla belošská

hudba. S nimi sa
dotvorilo blues so svojou jedineènou ryt−
mickou a melodickou stavbou.

Z poh¾adu budúcej country music sa
ako najdôle�itejšie ukázali tzv. medicine
show. Táto forma šírenia hudby má taktie�
svoj pôvod v Anglicku. Majite¾om medicine

show bol ránhojiè, mastièkár, ktorý sa so
svojim pojazdným obchodom trmácal od
dediny k dedine a zázraène lieèil chorých
svojimi medikamentami, neraz na hojnej
alkoholovej báze. Reklamu zabezpeèovali
najatí muzikanti, tak�e príchod takejto
rozheganej perepúte vyvolával v pokojnom
�ivote dediny znaèný rozruch. Aj táto tradí−
cia bola neuverite¾ne silná a pretrvala a�
do novodobých dejín pop music. Mnoho
neskorších slávnych country spevákov
zaèínali a pôsobili v týchto show. A mnoho
jazzových hviezd zasa stvorili minstrelské
predstavenia. Na prelome 19. a 20 storoèia
sa vo vidieckych kapelách ustálilo strunové
a brnkacie nástrojové obsadenie −
najdôle�itejšie samozrejme husle, gitara,
mandolína, banjo, ukulele, obèas ústna
harmonika. Tematicky sa piesne opierali o
balady − neraz pomerne rozsiahle príbehy,
v ktorých bol popísaný celý �ivotný osud
hlavného hrdinu. Ale pribúdali aj aktuálne
témy, najmä farbisté �eleznièiarske príbe−
hy a spomienky na zlatú horúèku z
polovice 19−teho storoèia. Tak�e pre naše
potreby si v prvých dvoch desa�roèiach 20.
storoèia mô�eme predstavi� nekoneènú
Appalaèskú vrchovinu, ktorá je vcelku
odrezaná od zvyšku sveta. Jej obyvate¾ je
typický vidieèan − hrdý farmár, ktorý
usilovne navštevuje bohoslu�by a nemenej
oduševnene na nich spieva. Je prepiato
konzervatívny a to vrátane postoja k úlohe

�eny v spoloènosti. Nevynechá �iadnu
dedinskú slávnos�, preto�e to je zále�itos�
jeho cti a reprezentácie. Hrnie sa na rínok,
ak odtia¾ zaèuje hrmot medicine show a
trocha trpí tým, �e naò zvrchu pozerajú
meš�ania. Aj preto do mesta zájde len ak je
to naozaj nevyhnutné. Preto�e nie je plan−

tá�nik, èernochov videl viac tých
poma¾ovaných v medicine show ne�
skutoèných, tobô� by poznal alebo
vôbec by stál o to pozna� ich hudbu.
Nu� a práve tento Ju�an èaká na svoje
odhalenie. Po stároèia jeho otcovia
vytvárali kultúru, ktorá na prvý poh¾ad
vyzerá ako neotesaná, avšak v toku
nasledujúcich desa�roèí má preukáza�
svoju významnú a nezastupite¾nú
úlohu pre modernú populárnu hudbu.
Jej pôvod v zabudnutých kútoch
Appalaèských hôr jej neumo�ní
zaskvie� sa hneï. Bude sa stretáva� s
odporom aristokratického Juhu a bude
zanika� v hluku jazzového opojenia.
Navzdory tomu si pomerne rýchlo
nájde svoje miesto. Prostredie vo¾ného

trhu v podmienkach demokracie a slobody
vierovyznania ako najvyšších princípov
existencie americkej spoloènosti jej
umo�nia u� onedlho sta� sa hudobným
priemyslom. A v správnu chví¾u všetkým
na pomoc prichádza prelomová technická
novinka − rozhlasové vysielanie.

Spracoval Ing. Peter Gašpar

OD OBÈIANSKEJ
VOJNY PO NÁSTUP

ROZHLASU 
SÚ�A� − 2. ÈAS�

Otázky 
a) Ako sa nazývali koèovné
vystúpenia, ktorými sa šírila
hudba?     

b) Ktorý hudobný skladate¾
ako prvý skåbil prvky èer−
nošskej a belošskej hudby
ešte pred obèianskou vojnou

c) V ktorom pohorí sa
vytváral základ belošskej
¾udovej hudby neskôr naz−
vanej country music?

Správne odpovede posielajte
na adresu Vladislav Horváth
Partizánska 6/30, 972 51
Handlová, vhconsult@ston−
line.sk., alebo doruète do
predajni Sladká vášeò v DK
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