Mississippi Sawyer, Eighth of January
(Old-Time Medley)
---------------------------------------------------------------Historie aneb něco o písni:
Tuto instrumenálku jsme poskládali ze dvou písní či skladeb, které se tak trochu
rytmicky podobají. Jsou to "Mississippi Sawyer" a "Eighth of January"
Zatím jen něco o "Eighth of January" tak jak to vyzkoumal Petr Hejkal
Téma rok 1812 - 1815 válka někdy zvaná jako Druhá válka za Nezávislost. Jistý Jimmy
Driftwood (mimochodem již zmíněný v souvislosti s písní "Soldier's Joy") ředitel na střední
škole vyučoval studenty zvláštní formou: skládal písně o americké historii a žákům se to
zřejmě líbilo.
Tak vznikl song o bitvě o New Orleans, kde bojovali hoši pod vedením plukovníka
Andrew Jacksona pozdějšího to prezidenta US, zvaného Starý ořešák. Zájmy britské koruny
hájil plukovník Packingham (protože to byl Skot, tak se správně zoval Pakenham (Sir Edward
Pakenham) a měl na starosti 93. Sutherlandův regiment sestávající z kluků skotské vysočiny
(pravděpodobně sundali tartany a kilty a oblékli se do normálního( viz obrázek ).

Je to dlouhý a vyčerpávající popis událostí Battle of New Orleans ( Osmého ledna 1815)

---------------------------------------------------------------Skladba „Mississippi Sawyer“ známá též jako „Downfall of Paris“ , „Mississippi
Jubilee“ , „Love from the Heart“ . Velmi rozšířená v USA (Virginia, Tennessee, Georgia,
Mississippi, Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Pennsylvania). Jedna z nejznámějších tzv.
„Old-time fiddle tunes“ . Zřejmě nejrannější vydání melodie je ve sborníku Virginia Reels, díl
IV. (Baltimore, 1839) George P. Knauffa, kde se objevuje pod názvem „Love from the Heart“
(Knauff také otiskl „Mississippi Sawyer“ v díle I. ale tato skladba nemá s naším „Mississippi
Sawyer“ nic společného). Melodie byla známá americkým houslistům od počátku 19. století a
starší houslisté často preferují název „Downfall of Paris“. Jako „Downfall of Paris“ byla
nahrána v roce 1939 (pro Kongresovou knihovnu) v Tishomingo County, Mississippi,
houslistou Johnem Hatcherem.
Uvádí se ,že slovo „Sawyer“ byl lodníky užívaný termín pro vyvrácené stromy jejichž
kořeny se zachytily u dna řeky a nepravidelně se vynořující kmeny působily problémy mnohým
říčním plavidlům. Na Mississippi byla kvůli tomuto zřízena speciální patrola dohlížející na
bezpečnou plavbu lodí. Tento termím ovšem postupem času upadl v zapomění a současným
houslistům už nic neříká.
Mark Twain taktéž držitel licence k řízení říčních lodí údajně použil tento termín k
pojmenování hrdiny své knihy - Toma Sawyera.
---------------------------------------------------------------Víte-li více, dejte vědět: oldhuber@gmail.com Vaši Huber & Hejkal & spol.
www.rakovnickej-potok.cz

