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Hudba nonartificiální
Afroamerická hudba I.

April 21, 2012

Spirituály
Černým otrokům bylo zakázáno mluvit jejich rodnými jazyky, bubnovat, praktikovat jejich přírodní náboženství.
Otrokáři nutili otroky přijmout křesťanství.

Pracovní písně
Píseň s charakteristickým rytmem přizpůsobeným tempu pracovního úkonu.
V užším významu píseň černošských otroků deportovaných od roku 1619 na americký kontinent
(anglicky work song),
uchovává tradice západoafrického hudebního projevu.
K nejrozšířenějším útvarům patří jednohlasé improvizované kolektivní písně s využitím principu call and response
(zvolání a odpovědi).
Umělecké stylizace pracovní píseň užil například G. Gershwin v opeře Porgy and Bess.
Mezi pracovní písně patří i tzv. hollery  vyvolávání pouličních prodavačů.
Zvláštním typem jsou písně v řetězech  chain gang song (čein geng), které vznikaly v trestaneckých táborech.

Spirituál je černošská duchovní píseň vztahující se ke Starému zákonu
(nejčastěji k příběhu vyvedení Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví) nebo k Bibli obecně.
Spirituály vznikaly jako projev náboženské víry i touhy po svobodě většinou jako
kolektivní improvizace při bohoslužbách.
U původních spirituálů zpravidla není znám autor, jde tedy o svého druhu lidové písně.

Ze spirituálů se vyvinuly
moderní gospely (gousply).
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17. h. Hudební výchova 8. r.
Hudba nonartificiální
Afroamerická hudba I.
Pracovní písně
Píseň s charakteristickým rytmem přizpůsobeným tempu pracovního výkonu. Písně
černošských otroků (work song). Jednohlasé improvizované kolektivní písně (zvolání a
odpověď).
Hollery – vyvolávání pouličních prodavačů.
Písně v řetězech – Chain gang songs (čejn geng), které vznikaly v trestaneckých táborech
Spirituály
Křesťanství, spirituál je černošská duchovní píseň, kolektivní improvizace při bohoslužbách.
Ze spirituálů se vyvinuly moderní gospely (gousply)

