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 תופעת . אמריקאית-מרכזי בחיי הקהילה האפרוה הכנסייה שחקה תפקידהבאופן מסורתי 

 שמלווה את ההגירה XX- השחורה הינה תופעה של המאה ההמוזיקה האוונגליסטית

 החל גל של מוזיקה של 70-בתחילת שנות ה. דולים גםאורבאניימקהילות כפריות למרכזים 

  .רוק ופופ שמוקדשת לנושאים נוצריים

  

אנר זה 'השירים בז; יש להדגיש כי המסרים של המוזיקה האוונגליסטית אינם דתיים בלבד

ל חד דהחוקרים מדגישים כי אין הב.  הקהילה השחורהותמגוון שלם של חווינותנים ביטוי ל

שירי אמונה לעתים קרובות כוללים , טית לבין מוזיקה חילוניתבין מוזיקה אוונגליס

 הדרה , לנוכח עונימאמיןמצב המתארים את למצב החברתי הנואש ומפורשת התייחסות 

 ותאופייניה המסגרות המוזיקאליות בתוך, שונים למכלל אחדנושאים הכללת . ופשע

לה השחורה ומכוננת יה לתודעה עצמית של הקמתתוא ,אמריקאית-לתרבות הנוער האפרו

-הזהות האתנו המחקרים טוענים כי  .מערכת תרבותית להבעה עצמית של הקהילה השחורה

 מתוך סינתזה ייחודית של מסר רבים נוצרת אמריקאיים-  אפרוצעיריםתרבותית של 

"Rhythm and blues"ריתמוס של, אוונגליוןה
גם שירי האוונגליון וגם . אז'להקות של ג, 1

 סגנון גם ה. נסים להביע באופן אוטנטי את החוויה של הקהילה השחורה מR&B-שירי ה

.  למודרים את הקול לשירי הלל ומחאה כנגד החוויה החברתיתהמודרני של ראפ מעניק

פופולארי  נהפך ל של ראפ חברתיראנ'הראפ האוונגליסטי החדש שניתן להתייחס אליו כאל ז

 שמעלים את Gospel Gangstas, כגון(ות מיוצג על ידי מספר להקמאוד בקרב הצעירים ו

– Transformation Crusade; אך עם התייחסות מוסרית, הנושאים של סקס ואלימות

בני ,  על מנת להנמיך את האלימות בקרב בני נוער"השטֲןיקת זמו "- שמשתמשים דווקא ב

נגד שמדגישים את ערכי המשפחה ונאבקים ) DC) Decent Christians,  השחורההקהילה

 ספק  מביא את החוקרים להטלתהשילוב של סגנונות המוזיקה הקדושה והחילונית . הפלותה

 כמלאכותיים הגבולות נראים. המבצעים, הסגנונות, י סוגי הקהללות בין שנגבוקיום עצם ב

  .ונכפים מבחוץ ואינם משקפים את הרצף בין תרבויות הנוער השונות

                                                 
1 R&B –אנר זה כולל מוזיקה ' ז90- בשנות ה. 50-אמריקאית שהתפתחה שנות ה-  סוג של מוזיקה אפרו

  ..רוחנית בסגנון של פופ ופנק



  

היא נהפכה , ה רק פניה ספונטאנית של בני הנוער אינת הדתיחילונית ההפנייה למוזיקה

ציינים את החוקרים מ. בניסיונותיה למשוך את הצעירים,למדיניות של הכנסייה השחורה 

תרבויות נוער שונות -תתכמו כן נטען כי ; הגידול במספר הצעירים השייכים לכנסיות שונות

מביאה אותם לפתיחות , טבמיוחד בקרב תנועת הפנטקוס, משנות את פני הכנסיות הדתיות

, מהצד השני. פוליטיות ומוסריות בוערות, בעיות חברתיותגדולה יותר ולהתמודדות עם 

; נהועטי אינה חד משמעית ולעיתם מאוד טהתייחסות הממסד הכנסייתי לראפ אוונגליס

  .הקהילה השחורהבקרב הזהות תהליכי בניית הדבר מעיד על המורכבות של 

  

תרבויות הנוער הדתיות ופחות  מייחדים יותר את תת של הראפ הנוצרי גנונות מוזיקאלייםס

ההתנגדות של הרבה כנסיות לראפ הנוצרי ולמוזיקה  .את המיינסטרים הכנסייתי

תרבותיים -עשויה להצביע על הניגודים הסוציו" מפני השטח"האוונגליסטית הצומחת 

 ךיותו יותר מדי שיי הראפ נדחה בגלל ה.אמריקאית-העמוקים בקרב הקהילה האפרו

שמדבר במבטא , הסטריאוטיפי ומבטא את השחור המודר, למקורות הפולקלוריים השחורים

פוכה אינה ממוסדת ומקובלת פחות בקרב הכנסיות השונות הגישה הה. מצחיק ובור, כבד

היא אמורה ת כי בשפה זו טוענהיא  ;של תרבויות הנוער המשותפת מכירה בראפ כשפה

ממסד הלבן קרב תמיכה ביותר  טענות אלה לעתים מקבלות יש לציין כי. שיח-דולשמש ל

  . עצמהסיה השחורהנמאשר בכ , דרך להעצמת מוחלשים"ראפ החיובי"רואה בש

  

  

  

  

  

 


