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Η μαύρη μουσική στη λευκή Αμερική
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Στο προηγούμενο τεύχος, το αντίστοιχο κείμενο της στήλης έκανε αναφορά, στα πλαίσια του δυ-

νατού, στα μπλουζ· από τις απαρχές της σκλαβιάς των νέγρων στην αμερική, μέχρι και τα τέλη

του 18ου αιώνα. Και από τα αντίστοιχα τραγούδια της σκλαβιάς, μέχρι τα μπλουζ. Η εξέλιξη από

τα πρώτα στα δεύτερα δεν ήταν γραμμική, πολλοί παράγοντες επηρέασαν την εμφάνιση των

μπλουζ, όπως και τα μετέπειτα μουσικά ρεύματα του 20ου αιώνα, με αποτέλεσμα να διαμορφώ-

νεται έτσι ένα ολόκληρο ‘’μουσικό δέντρο’’. Οπότε δεν μπορείς σε μια τέτοια κινητική κατάσταση

να μιλάς για απόλυτη μουσική καθαρότητα και δογματική κουλτούρα. Αντιθέτως, μπορείς να βρεις

αντιφάσεις και αξίζει να κρατήσεις τουλάχιστον δύο στοιχεία.

Πρώτον, όλη η πορεία των μπλουζ, της τζαζ και των υπόλοιπων ρευμάτων που ακολούθησαν,

είναι ο καθρέφτης όλων των ταξικών αντιθέσεων της μαύρης εργατικής τάξης και του ‘’λευκού’’ κα-

πιταλισμού. Όλες οι κινήσεις, οι υποκουλτούρες, αλλά και τα αντιδραστικά ρεύματα από την

πλευρά του καπιταλισμού για την οικειοποίηση και την εκμετάλλευση προς όφελός του της μαύρης

κουλτούρας, είναι ενδεικτικά αυτού του καθρεφτίσματος. 

Δεύτερον, για το μαύρο εργάτη, τα μπλουζ είναι κάτι παραπάνω από ένα κομμάτι της ιστορίας

του. Είναι ένα κομμάτι της θέσης, της περηφάνιας  και της αντίδρασής του απέναντι στον

κόσμο. Όσα χρόνια, όσες γενιές κι αν περάσουν, ο μαύρος μπλουζίστας δεν ξεχνάει πως είναι κι

αυτός ένας πρώην σκλάβος.

Στο προηγούμενο κείμενο, είχε γίνει αναφορά στα γκόσπελ, τα σπιρίτσουαλ και τα τραγούδια της

δουλείας, που οδήγησαν μαζί με άλλα στοιχεία στα μπλουζ, καθώς και τα μίνστρελ, τα οποία ου-

σιαστικά αποτελούσαν την αντίδραση και το χλευασμό των λευκών ‘’πολιτισμένων’’, απέναντι στην

όποια έκφραση των μαύρων σκλάβων. Ακόμα είχε αναφερθεί και η αναδυόμενη, μετά την κατάρ-

γηση της δουλείας, μαύρη μεσαία τάξη, η οποία ήθελε να μη θυμάται, και αν ήταν δυνατό να αλ-

λάξει και το χρώμα του δέρματός της. Η μαύρη μεσαία τάξη θεωρούσε, ως προς το σύνολό της,

τα μπλουζ παρακατιανά. Επιθυμία της ήταν  να ανέβει κι αυτή στο τρένο της mainstream αμερι-

κάνικης λευκής ζωής, αναγνωρίζοντας όμως την ανωτερότητα των λευκών. Είχαν, δηλαδή, οι μαύ-

ροι αστοί τη χειρότερη νοοτροπία σκλάβου. Εκείνου που ζηλεύει το αφεντικό του και θέλει να του

μοιάσει.

Θα σκεφτεί κανείς όμως, γιατί η μαύρη κοινότητα ανέπτυξε αρκετές υποκουλτούρες και ρεύματα

στη μουσική και σχεδόν τίποτα στις υπόλοιπες τέχνες; Η απάντηση, μονομερώς, είναι απλή. Η

μαύρη εργατική τάξη του 19ου αιώνα, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούσε να αναπτύξει κάτι άλλο

εκτός της μουσικής. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να γίνει λογοτέχνης ή ποιητής, όταν δεν

ξέρει να γράφει. Όμως η μαύρη μεσαία τάξη μπορούσε· και το έκανε με το χειρότερο τρόπο. H

μαύρη διανόηση, αναπτύχθηκε πλήρως γύρω από την ιδέα της μαύρης μεσαίας τάξης, ότι είναι

καλύτερο να μην είσαι μαύρος σε μια χώρα, όπου αυτό αποτελεί μειονέκτημα. Είναι χαρακτηριστική

η παρακάτω περιγραφή της μαύρης λογοτεχνίας στα τέλη του 19ου αιώνα: ‘’Τα βιβλία ήταν γεμάτα
από τις ίδιες προκαταλήψεις και συλλήψεις που θα μπορούσαν να βρεθούν στα μυθιστορήματα
των προτύπων τους, της λευκής μεσαίας τάξης� Σε αρκετά από τα πρώιμα μυθιστορήματα υπάρχει
μια τυποποιημένη κατάσταση στην οποία ένας «εκλεπτυσμένος αφροαμερικανός» υποχρεώνεται
να μοιραστεί ένα βαγόνι τρένου ειδικά για μαύρους, μαζί με ρυπαρούς, θορυβώδεις και μεθυσμέ-
νους νέγρους’’ 1. Φυσικά, τέτοιες προσπάθειες της μαύρης μεσαίας τάξης έπεσαν στο κενό για τον

απλούστατο λόγο ότι δεν είχαν απεύθυνση πουθενά. Για τους μαύρους εργάτες δεν ήταν μαύροι

και για τους λευκούς αστούς δεν ήταν λευκοί. Γι’ αυτό και η μαύρη μεσαία τάξη ακροβατούσε ανά-

μεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Είχε αφομοιώσει τη mainstream λευκή κουλτούρα, αλλά θέλον-

τας και μη είχε επαφές με τη μαύρη.

Μετά την κατάργηση της δουλείας και ενώ πλέον μπορεί να γίνει διακριτή η ύπαρξη των μπλουζ,

αρκετοί μαύροι, πρώην σκλάβοι του νότου μετανάστευσαν, προς το βορρά. Αυτή η μετακίνηση

είχε ως αποτέλεσμα και υπήρξε η αφετηρία νέων συνηθειών και μουσικών από τη μαύρη κοινό-

‘’I'm gonna buy me a pistol with a great

long shiny barr'l

’I'm gonna buy me a pistol with a great

long shiny barr'l

Gonna shoot that rounder who stole

away my gal

If you see me comin', heist your window

high 

If you see me comin', heist your window

high

If you see me goin', baby, hang your

head and cry.

It's been three weeks since my sweet

baby said goodbye 

It's been three weeks since my sweet

baby said goodbye

And now my sweet dog, has eaten all of

my sweet pie’’

‘‘If your house catches fire and there ain't

no water 'round 

If your house catches fire and there ain't

no water 'round

Throw your rags out the window, let the

doggone shack burn down.’’

‘’My burden’s so heavy, I can hardly see,

Seems like everybody is down on me,

An’ that’s all right, I don’t worry,

Oh, there will be a better day.’’

6

Κλασικές φιγούρες της μπλουζ. Απο τα χω-

ράφια του νότου στα μπαρ του βορρά.

Στη σκακιέρα του λευκού και μαύρου στρατοπέδου
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τητα. Μια από αυτές τις συνήθειες ήταν τα πάρτι ενοικίου. Ήταν αυτό ακριβώς που λέει το όνομά

τους. Πάρτι της μαύρης νεολαίας για τη συμπλήρωση του ενοικίου του διοργανωτή. Γύρω στο

1870, εμφανίστηκε το μπούγκι γούγκι, που συνδέθηκε με τα πάρτι μαύρων νέων του βορρά, αλλά

και τον κεντρικό ρόλο του πιάνου στα όργανα και τους ανεβαστικούς ρυθμούς. Από το 1890 και

μετά αναπτύχθηκε η ραγκτάιμ, που είναι παρεμφερής με το μπούγκι γούγκι, αλλά απομακρύνθηκε

από την αντανάκλαση της ζωής των μαύρων ώσπου να γίνει δημοφιλής. Η τζαζ άρχισε να σχη-

ματίζεται από το 1920 περίπου και μετά. Προήλθε σχηματικά από τα μπλουζ και τις ευρωπαϊκές

επιρροές της μαύρης μεσαίας τάξης. Δηλαδή μαύροι ήχοι με λευκό περιτύλιγμα. 

Εκείνη την περίοδο ήταν διαδεδομένες οι μεγάλες ορχήστρες μαύρων μουσικών, που έπαιζαν

ανά τη χώρα. Αυτές ήταν η πρώτη ύλη του μείγματος της τζαζ. Η τζαζ δημιουργήθηκε όταν υπήρχε

η μεταβατική κουλτούρα στις συνειδήσεις πολλών μαύρων του ισότιμου πολίτη και όχι πρώην

σκλάβου. Άρχισαν να υπάρχουν και λευκοί μουσικοί μέσα στις ορχήστρες και να γίνεται δημοφιλής

ανάμεσα στους λευκούς νεαρούς, ενώ παράλληλα την οικειοποιούνταν οι λευκές δισκογραφικές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι παρόλο που ξεκίνησε ως σχεδόν αμιγώς μαύρη μουσική, ο πρώτος τζαζ

δίσκος βγήκε από λευκή μπάντα· την ορίτζιναλ ντίξιλαντ τζαζ μπαντ. Εν ολίγοις, τους χωρούσε

όλους και μέχρι το 1940 είχε γίνει τελείως mainstream, έχοντας πάψει να είναι μια συλλογική μου-

σική. Βέβαια, αν και σε ένα βαθμό ήταν λαϊκή μουσική, οι μαύροι μπλουζίστες στο σύνολό τους

θεωρούσαν τη τζαζ ως ένα μουσικό νέρωμα της μουσικής τους. Μεγάλα ονόματα της τζαζ ήταν ο

Λούις Αρμστρονγκ, ο Ντιουκ Έλινγκτον, αλλά και ο λευκός Μπαιντερμπέκε. Από το 1930 και μετά,

όπου δημιουργήθηκαν λευκές μπάντες δημιουργήθηκε από αυτές η σουίνγκ, μια mainstream

λευκή μουσική στην αμερική εκείνης της περιόδου. Η σουίνγκ, αν και είχε μαύρους ήχους, δεν

είχε καμία σχέση με τη μαύρη μουσική. Κλασικός της σουίνγκ είναι ο Γκούντμαν. Η αντί-

δραση της μαύρης υποκουλτούρας ήρθε μια δεκαετία αργότερα με τη ρυθμ εν μπλουζ. Ξε-

κίνησε από τα νοτιοδυτικά, από μαύρους της εργατικής τάξης. Χαρακτηριστικό της

μουσικής αυτής ήταν οι τραγουδιστές, οι οποίοι τραγουδούσαν σχεδόν κραυγάζοντας! Ου-

σιαστικά ήταν μια νέα μπλουζ. Ποτέ δεν έγινε mainstream μουσική και κατάφερε να καθα-

ρίσει κάθε κομμάτι του αμερικάνικου στοιχείου. Θα παρατηρήσει κανείς ότι οι κινήσεις στην

σκακιέρα από το λευκό και μαύρο στρατόπεδο, διαδέχονταν η μία την άλλη. Και θα συνεχιστούν

έτσι, δείχνοντας τις αφομοιωτικές τάσεις του καπιταλισμού από τη μια και την αντίδραση προς

τον λευκό κόσμο από την άλλη.

Η προσπάθεια ένταξης κομματιού των μαύρων στην κοινωνία των λευκών, ζητώντας ισότητα ως

προς τα μέσα παραγωγής, από το 1930 και μετά είχε μετατραπεί σε πικρία και αντίδραση απέναντι

στις ανισότητες, το κραχ και τον α’ και μετέπειτα το β’ παγκόσμιο πόλεμο. Μέσα σε αυτή τη συν-

θήκη ξεπήδησε στη δεκαετία του ’40 το μπιμποπ από τους φτωχούς μαύρους. Είχε τεχνι-

κούς και περίπλοκους ρυθμούς (ιδιαίτερα στα ντραμς) και επέστρεφε πιο αφρικανικούς

ήχους, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση των μαύρων. Υπήρξαν και αρκετοί λευκοί μπόπερς,

οι οποίοι ήταν εξίσου απομακρυσμένοι από τη λευκή mainstream ιδεολογία. Χαρακτηριστικός

ήταν και ο τρόπος ρουχισμού, με κουστούμι ζουτ, μπερέ και γυαλιά. Μεγάλος μπιμπόπερ ήταν ο

Θελόνιους Μονκ. Οι αντιδράσεις των λευκών ήταν άμεσες και όχι μόνο με ένα μουσικό ρεύμα.

Στη δεκαετία του ’40 αρχικά με την ντίξιλαντ και στην ίδια δεκαετία με την προοδευτική τζαζ.

Η πρώτη, μια μουσική της λευκής μεσαίας τάξης, προσπάθησε να γυρίσει σε παρελθοντικούς

ήχους και θεωρούσε ότι αυτή ήταν η πραγματική τζαζ. Η δεύτερη, ήταν μια διανοουμενίστικη τζαζ.

Η λευκότερη όλων. Κατά το 1950 περίπου δημιουργήθηκε ένα νέο ρεύμα, η κουλ τζαζ. Χαρακτη-

ριστικός από την κουλ τζαζ είναι ο Μάιλ Ντέιβις. Αρχικά ήταν ένα μαύρο ρεύμα με καθαρούς ήχους,

όμως αργότερα πέρασε στα χέρια των λευκών για να συμπληρώσει ουσιαστικά τη λευκή αντί-

δραση στην μπιμποπ. Για τους μαύρους, το κουλ σαν έννοια σήμαινε το να μην εντυπωσιάζονται

και να μένουν ήρεμοι απέναντι στον τρόμο της ζωής. Η κουλ τζαζ σήμαινε εσωτερίκευση. Η μαύρη

κουλτούρα ετοίμαζε τη δική της απάντηση και η ‘’αντι-αντίδραση’’ ήταν η χαρντμποπ, γύρω

στα 1955. Πολεμήθηκε από το λευκό mainstream, ιδιαίτερα στη νέα υόρκη.  Ήταν τεχνικά

πιο απλή από τη μπιμποπ, με απλά ριφς και σόλο, αλλά σηματοδοτούσε την επιστροφή

στις ρίζες και την αλλαγή στο να είσαι μαύρος. Ο μαύρος έπρεπε να είναι περήφανος και

όχι εσωστρεφής και ηττοπαθής. Κάτι που πέτυχε και η σόουλ αργότερα. Αυτή είναι η διαφορά

των μουσικών αυτών με την κουλ τζαζ: ‘’Κουλ σημαίνει μη συμμετοχή. Σόουλ σημαίνει «νέο» κα-
ταστημένο’’ 2. Τέλος, σαν αντίδραση στην χαρντμποπ και τη σκληρότητα και την απλότητα του

ήχου της, ήρθε η τζαζ τρίτου ρεύματος, με ιδέες παρεμφερείς με την προοδευτική τζαζ και τεχνικές

κλασικής μουσικής. Συμπληρώνεται έτσι ένας κύκλος κινήσεων ενός αιώνα από τη μαύρη κοινό-

τητα, ο οποίος και εμπεριέχει τις αντιδράσεις και αφομοιώσεις από το λευκό κεφάλαιο της διασκέ-

δασης.

Από τα δύο αυτά κείμενα προκύπτει η εντύπωση, ότι οι ροές και οι εξελίξεις μπερδεύονται μεταξύ

τους και τελικά βγάζουν αποτελέσματα που δεν μπορείς να τα οριοθετήσεις με καθαρές γραμμές.

Οπότε ακόμα και τα χρονικά όρια είναι τελείως συμβατικά. Μπορείς όμως να διακρίνεις καθαρά

τον πυρήνα τους. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Και επιπλέον να αντιληφθείς πως το οτιδήποτε

προκύπτει σε άμεση αλληλεπίδραση από το ταξικό περιβάλλον. Και αυτό ήταν πολύ εμφανές

στην αμερική της δουλείας, αλλά και αργότερα. Η μαύρη εργατική τάξη ισούται με τον πάτο της

κοινωνίας. Τα μπλουζ, βέβαια, ούτε διεκδίκησαν καλύτερα μεροκάματα, ούτε έφεραν την προλε-

ταριακή επανάσταση. Όμως τα μπλουζ και οι μαύρες υποκουλτούρες αποτυπώνουν όσα φυλάει

η μαύρη εργατική τάξη μέσα της. Και μάλιστα αποτυπώνουν καλύτερα τα πιο απλά πράγματα. Οι

μαύροι δε θέλουν να γίνουν λευκοί και δεν ξεχνούν τις ρίζες τους.  Αν παρομοίαζε κάποιος

τα μπλουζ με ένα τρένο, αυτό μέσα από όλες τις υπόγειες διαδρομές του θα σε οδηγούσε

σε ένα και μόνο προορισμό: την καρδιά της μαύρης εργατικής τάξης.

Μπιμπόπερ επί τω έργω

Η σουίνγκ λευκαίνει, καθαρίζει, απολυμαίνει.

Louis Armstrong
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