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Hip-hop i muzyka czarnych w ujęciu Richarda Shustermana (II)
Shusterman i muzyka czarnych

MACIEJ KOŻUSZEK

  Wiele historii, w których centrum 
stoi relacja do Innego, to historie po-
dróży. Żeby nastąpiło spotkanie trze-
ba przekroczyć jakąś granice, poko-
nać jakąś odległość. Wraz ze zmianą 
krajobrazów zmieniają się znaczenia, 
pojawia się nowy kontekst, w jaki o-
snuty jest dialog. Ważne jest to, kto 
ową podróż podejmuje, w którą stro-
nę ona przebiega; także to, czy z ob-
cym spotykamy się na własnym tery-
torium, czy musimy je opuścić, by do 
spotkania doszło. Zmiana miejsca mo- 
że też oznaczać zmianę wewnętrzną, 
tak pisze o tym Tomasz Szkudlarek 
w artykule Miejsce, przemieszczenie, 
tożsamość: „[…] podróż poza granice 
własnego świata może być wyprawą 
po niewolników i surowce, ale i podró-
żą w poszukiwaniu samego siebie. In-
ne lądy nie tylko obiecują bogactwo, 
ale i wolność autokreacji”1. Można po-
wiedzieć że spotkanie jest możliwe, 
gdy ktoś opuści swój pokój, wyjdzie 
na korytarz, albo wejdzie do pokoju 
kogoś innego. W pewien sposób ko-
nieczne jest opuszczenie swojego teo-
retycznego i aksjologicznego „centrum 
dowodzenia”. Nie wiadomo nawet, 
czy spotkanie będzie możliwe na tere-
nie „hotelu”, w którym zamieszkuje-
my. Tupac Shakur w jednym z wy-
wiadów określił społeczeństwo ame-
rykańskie właśnie jako hotel, do któ-
rego czarnym odmawia się wstępu2. 
  Istnieją więc różne stopnie przekro-
czenia i różne dystanse, które można
pokonać w kierunku Innego. Można 
wyglądać przez okno, można odwie-
dzić obce terytorium, ale w otoczeniu 
podobnych sobie; wreszcie – można 
wyruszyć na taką wyprawę samotnie, 
pozwalając, by to Inny definiował sy-
tuację. Kontekst amerykański, jak sta-
rałem się to pokazać w poprzednim 
fragmencie, dostarcza dodatkowych 
komplikacji. Inny jest tu bowiem ob-
cym wewnętrznym, historia spotkań 
nie jest nigdy czystą kartą i w pewien 
sposób określa kontekst spotkań na-
stępnych. Inny jest jednocześnie bliski 
i daleki. Jego terytorium często znaj-
duje się jednocześnie w geograficz-
nym centrum i na peryferiach zain-
teresowań. W cytowanej już książce 
Harrisa takim miejscem jest Harlem, 
oddzielony od reszty świata niewidzial-
ną granicą, która jest jednak w sposób
oczywisty odczuwalna dla każdego, 
kto kiedykolwiek się w Harlemie zna-
lazł.
  Każda podróż na zewnątrz lub do 
wewnątrz getta ma swoje osobne zna-
czenie. Harris opisuje wiele takich po-
dróży. Wizyty białych, którzy odwie-
dzają czarne kluby w poszukiwaniu 
jakiegoś wyzwolenia, cielesnego czy 
duchowego. Takie wycieczki pode-
jmowali najpierw bitnicy, potem hipi-
si, na początku pionierzy, chcący do-
świadczyć choćby przez chwilę czar-
nego życia. Odchodząc zabierali ze 
sobą doświadczenia, a często także 
czarną sztukę, przenosząc ją do bia-
łych, bezpieczniejszych klubów, w dół 
miasta, tak by doświadczyć jej mogli 
także ci, którzy nie byli gotowi na 
niebezpieczeństwo związane z wizytą 
w Harlemie. Czarni przybywali do 
Harlemu by się dorobić, pracować, 
otworzyć własny biznes. Opuszczali 
Harlem ci, którzy, dorobiwszy się już, 

mogli się wkupić w jakąś spokojną 
społeczność na przedmieściach. Sam 
Harris jest osobą, która najpierw od-
była podróż na zewnątrz, w poszuki-
waniu edukacji i literackiego sukcesu, 
a teraz wraca do Harlemu poszukując 
swojej czarnej tożsamości.
 
1. Blues people, pokolenie soul i ge-
neracja hip-hop.  

  Termin „czarna muzyka” i to, co  
się za nim kryje – myślenie i prakty- 
ki tych, którzy go używają – oddają 
w pewnym sensie niedookreśloność 
czarnego i białego doświadczenia, 
o którym wspominałem wcześniej. 
„Czarna muzyka” jest też bowiem mu-
zyką białych, a gdyby szeroko rozu-
mieć ten termin, to należałoby każdy 
gatunek muzyki popularnej wywodzą-
cej się ze Stanów Zjednoczonych (co 
dziś jest chyba równoznaczne z mu-
zyką popularną w ogóle) określić jako
czarny. Tak samo jak doświadczenie
czarnych możliwe było tylko w białej 
Ameryce, tak ich muzyka jest i była 
słuchana przez białych nastolatków, 
opisywana przez białych krytyków i 
naśladowana przez białych muzyków. 
O fenomenie białego zainteresowania 
czarną kulturą, o dążeniu do zanurze-
nia się w niej, będę jeszcze pisał.

  Jedną z podstawowych cech czarnej 
muzyki jest jej związek z czarnym do-
świadczeniem. Relacja ta jest tak głę-
boka, że określenie muzyki jako eks-
presji doświadczenia może być uzna-
ne tylko ze względu na świadomość 
ograniczeń, na jakie jesteśmy skazani 
używając określonych pojęć. Doświad-
czenie znajduje wyraz w muzyce, ale 
i sama muzyka jest doświadczeniem, 
obydwa elementy relacji przenikają się 
i wzajemnie dookreślają. Pisze o tym 
Jones pisze: „As I began to get into the 
history of the music, I found that this 
was impossible, without, at the same 
time, getting deeper into the history of 
the people. […] That the music was or-
chestrated, vocalized, hummed, blown, 
beaten, scatted, corrollary confirmation 
of the history. […] That the music was 
expaining history as the history was 
explaining the music. And that both 
were expressions and reflections of the 
people”3. 
  Muzyka jest więc zawsze muzyką 
ludzi. Bez nich, bez ich doświadcze-
nia, nie byłoby tej muzyki. Relacja ta 
jest dwustronna, bo i bez muzyki nie 
byłoby tych ludzi, nie byliby oni tacy, 
jacy są. Krytycy muzyczni czy czarni 
intelektualiści bardzo często definio-
wali swoje pokolenie poprzez muzy-
kę, która wywarła na nie największy 
wpływ. Nelson George w swojej książ-
ce Buppies, B-Boys, Baps, &Bohos
mówi o pokoleniu soul4. Pojęcia hip-
-hop generation po raz pierwszy użył 
Bakari Kitwana w głośnej książce 
o tym samym tytule. Dla Kitwany, 
tym, co łączy nową, młodą generację, 
jest właśnie muzyka i związane z nią, 

szczególne wydarzenia, jak tragiczna 
śmierć Tupaca Shakura czy Notoriou-
sa B.I.G5. Podobny pogląd prezentuje 
Toure w artykule The Hip-Hop Na-
tion, zauważając, że przynależność do 
owej wspólnoty oznacza określony 
styl życia, zespół poglądów, sposób 
mówienia itd.6. Brak mi kompetencji 
by stwierdzić, czy tezy Kitwany lub 
Toure są słuszne; przytoczyłem je, aby 
pokazać ów sposób myślenia, który
muzykę traktuje jako dobro wspólne, 
podkreśla jej głęboki związek pomię-
dzy z ludźmi, którzy ją tworzą i którzy 
w niej uczestniczą.   
  Muzyka nieustannie towarzyszy ży-
ciu, jest jego częścią, jednocześnie bę-
dąc wyrazem prawdy o nim. Nadaje 
mu ciągłość, wypełnia sensem. Sid-
ney Bechet, którego dziadek zginął
za młodu jako niewolnik, mówi o mu-
zyce jako swego rodzaju pamięci, 
która pozwala zrozumieć, wczuć się 
w dramaty, których samemu się nie 
doświadczyło. „There was something 
happening all the time to my people, a 
thing that music had to know for sure. 
There had to be memory of it behind 
the music.[…] That’s what memory is 
… When a blues is good that kind of 
memory just grows up inside it”7.
 Muzyka nie pełni tutaj tylko roli do-
kumentu, który dostarcza istotnych in-
formacji na temat naszej przeszłości. 
Jej funkcja jest tu zdecydowanie głęb-
sza – w pewnym sensie muzyka osa-
dza jednostkę w czasie-historii i w prze-
strzeni-wspólnocie, umożliwia zrozu-
mienie całego universum doświad-
czenia. Wypełnia się to w idei muzyki
jako pieśni, która choć za każdym ra-
zem śpiewana czy grana jest na nowo 
to zachowuje zawsze swoją istotę, 
ciągłość z tymi, którzy wykonywali ją 
wcześniej. Mówi o tym Bechet:
  A musicianer could be playing it in 
New Orleans, or Chicago, or New 
York, he could be playing it in Lon-
don, in Tunis, in Paris, in Germany. 
(...) But no matter where it’s played 
you gotta hear it starting way behind 
you. There’s the drum beating from 
Congo Square and there’s the song 
starting in the field just over the trees. 
The good musicianer is playing with 
it, and he’s playing after it. He’a finish-
ing something. No matter what he’s 
playing, it’s the long song that started 
back there in the South8.
  Kluczowe wydaje mi się tu sformu-
łowanie, które określa muzyka jako 
kogoś, kto finalizuje pewien proces. 
Muzyka, moment, w którym ktoś ją 
wykonuje, jest momentem wypełnie-
nia doświadczenia jako całości, usta-
nowienia na nowo relacji ze światem.
Tak jak rozwija się proces doświad-
czenia a momenty jego wypełnienia 
nie są nigdy powrotem do stanu po-
przedniego, tak muzyka ewoluuje, te 

same motywy powracają, ale już od-
mienione, reinterpretowane przez no-
we pokolenia muzyków. 
   Świadomość tradycji, to, że zawsze 
gra się wraz z nią i po niej, świadomość
głębokiego związku pomiędzy czarną 
muzyką a czarnym doświadczeniem, 
choć często nie werbalizowana, znaj-
duje swój wyraz także wśród twór-
ców rapu. Klasyczna płyta Notoriousa 
B.I.G. Ready to Die rozpoczyna się 
scenką, w której kolejnym etapom ży-
cia młodego czarnego mężczyzny to-
warzyszą kolejne muzyczne utwory. 
W tle sceny narodzin słychać mocne 
uderzenia funkowego przeboju Curti-
sa Mayfielda Superfly, podczas kłótni 
rodziców możemy usłyszeć Rappers 
Delight Sugar Hill Gang, jeden z pier-
wszych utworów rapowych rozpo-
wszechnionych w oficjalnym obiegu. 
Scena napadu w metrze to utwór Top 
Billin’ Audio Two. Ostatniej sekwen-
cji, przedstawiającej moment wyjścia 
z więzienia, towarzyszy przebój Gin 
& Juice Snoop Doga. Procesowi do-
jrzewania bohatera towarzyszy proces 
dojrzewania rapu jako gatunku mu-
zycznego. Płyta, o której tu mowa, pod-
sumowuje oba te nurty. Muzyka to-
warzyszy życiu, jest jego ekspresją, 
jest życiem, wiąże się z jego kulmina-
cyjnymi momentami. Wątek wypeł-
nienia, finalizacji wyraża już właści-
wie sam tytuł Ready to Die, przy czym 
śmierć nie ma tu charakteru ostatecz-
nego, jest właśnie metaforą dopełnie-
nia, końca pewnego procesu.

 Powracanie motywów, przystosowy-
wanie tradycji muzycznej do nowych 
warunków, poddane jest pewnemu 
rytmowi. Powtórzenie dźwięków kon-
stytuuje nie tylko rytm w sensie do-
słownym, rytm muzyki, która się wy-
darza, ale również rytm dziejowy od-
noszący się do doświadczenia wspól-
noty, doświadczenia ludzi o określo-
nych korzeniach. Mamy więc tu dwa 
rozumienia muzyki i rytmu. Muzyka, 
która istnieje, kiedy jest grana czy śpie- 
wana i muzykę, którą być może nale-
żałoby pisać z dużej litery, która nigdy 
nie ustaje, nawet jeśli nie jest w sensie 
dosłownym słyszalna. „Muzyka” i jej 
rytm zawsze przenika muzykę wraz 
z jej rytmem. Rytmy muzyki i „Muzy-
ki” nie oznaczają powtarzania takich 
samych dźwięków i melodii w takich 
samych odstępach czasu. Przykład 
klasycznego rozumienia improwiza-
cji w muzyce jazzowej świetnie od-
daje tą relację. Rytm fizyczny, tempo 
(w sensie metronomu) nie jest nigdy 
słyszalny, muzyka, którą słyszymy 
składa się z rytmów które są nadbu-
dowane9. Rytm „Muzyki”, powrót 
motywów, jest powrotem pewnych 
tematów, typów idealnych, jak się je 
często nazywa, które nigdy nie poja-
wiają się w swojej pierwotnej formie, 
ale zawsze w pewien sposób przetwo-
rzone. Henry Louis Gates pisze o tym 
w ten sposób: „Improvisation, of cou-
rse, so fundamental to the very idea of 
jazz is nothing more than repetition 
and revision”10. 
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