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 Floyd, Jr. tropi w swojej książce wie-
le takich motywów, których rodowód 
wywodzi bardzo często z pieśni spiri-
tuals, albo, idąc jeszcze dalej, z Afry-
ki. Ważne jest, że owe typy idealne, 
motywy, nie mają charakteru czysto 
muzycznego, każdy z nich jest frag-
mentem jakiegoś świata, przepełniony 
jest doświadczeniem, czy, jak mówi 
Bechet, pamięcią. Motyw muzyczny
może nieść ze sobą ducha owego do-
świadczenia, nawet jeśli po drodze za-
gubiony zostanie tekst oryginalnego
utworu. Widać to świetnie na przy-
kładzie pieśni Sometimes I feel like a 
motherless child, której transformację 
śledzi Floyd, Jr.. Oryginalny motyw 
spiritual wykorzystany został najpierw 
przez Georga Gershwina, w utworze 
Summertime z Porgy and Bess. Gersh-
win dokonał zmiany tempa zasadni-
czego, muzycznego tematu pieśni, ale 
zmienił również jej znaczenie. „The 
text of Summertime is completely new, 
thereby transforming the orginal la-
ment into a kind of summertime pa-
cifier”11. Co ciekawe, w interpretacji 
Porgy and Bess z 1958, autorstwa Mi-
lesa Davisa i Gila Evansa, obecny jest 
w pewnym sensie duch utworu pier-
wotnego, w improwizacjach Davisa 
pojawia się momentami tempo, któ-
re cechowało Sometimes I feel like a
motherless child12. Takich transforma-
cji jest mnóstwo. Wiele z nich ma swój
początek na Południu, a ostatnim ich 
objawem może być utwór hip-hop. 
(Świetnym przykładem jest pieśń spi-
ritual Jesus Is All the World to Me, naj-
pierw przetworzona przez Raya Char-
lesa w I’ve Got a Woman, by z kolei 
stać się źródłem inspiracji dla Kanye 
Westa w utworze Gold Digger). Sam-
pling, pobieranie próbek ze starych 
nagrań, umieszczanie ich w nowym 
kontekście jest formalnym i estetycz-
nym kręgosłupem muzyki hip-hop. 
Metoda ta z jednej strony zachowuje 
ciągłość wcześniejszej tradycji mu-
zycznej, kontynuuje tradycję refleksyj-
nego sięgania do przeszłości. Z drugiej 
strony zasadniczo odróżnia hip-hop
od starszych nurtów czarnej muzyki. 
Odmienne są tu środki. Twórcy i pro-
ducenci muzyki hip-hop korzystają 
bowiem w swoich kompozycjach 
zwykle nie z żywych instrumentów, 
ale gotowych próbek, sampli, które 
często są przetwarzane (zmienia się 
tonacja, tempo odtwarzania, często 
też kolejność dźwięków, z oryginal-
nej ścieżki wycinany jest, powiedzmy, 
dźwięk werbla i zostaje umieszczony 
w innym miejscu nagrania).
  Brakuje mi miejsca, aby nakreślić 
choćby ogólny szkic wszystkich kon-
trowersji i sporów estetycznych wy-
rosłych właśnie wokół problemu sam-
plingu. Jest on jednak dość ważny, 
gdyż analiza tego środka artystyczne-
go zajmuje sporo miejsca w argumen-
tacji Shustermana z Fine Art of Rap. 
Postaram się tu więc jedynie pokazać, 
w jaki sposób muzyka hip-hop, pomi-
mo swojej radykalnej odmienności, 
zachowuje związek z rytmem „Mu-
zyki”.
  W artykule Sample This Nelson  
George opisuje wydarzenie, które było 
inspiracją do powstania utworu Talkin’
All that Jazz grupy Steatsasonic, które-
go tekst dogłębnie analizuje Shuster-
man. Otóż podczas audycji radiowej 
znany muzyk, producent soul i r’n’b, 
Mtume dokonał krytyki metody sam-
plingu, określając młode pokolenie 
Afro-Amerykanów jako odtwórcze, 
„[…] this is the first generation of Afri-
can-Americans not to be extending the 

range of music”13. Zespół Steatsaso-
nic, którego członkowie słuchali audy-
cji, odpowiedział wspomnianym utwo-
rem na zarzuty stawiane przez Mtume. 
Odniesienie do przeszłości, przypom-
inanie klasyki, wypełnianie jej nowym 
kontekstem, jest jednym z argumen-
tów, które pojawiają się w tekście. 
(„Tell the truth, James Brown was old/ 
til’ Eric and Rak came out with I got 
Soul”14). Ciekawy jest też sposób, w ja-
ki sam George komentuje całą sprawę. 
Jego zdaniem hip-hop w pewnym sen-
sie jest odpowiedzią na warunki życia, 
dostosowany jest do nowych realiów, 
jest brzmieniem młodego pokolenia, 
którego codzienność przeładowana jest 
wynalazkami technicznymi. „To the
post soul generation that makes and 
consumes rap – people who grow up 
using controls, microwaves and video 
games – employing an E-mu SP 100 
[…] or an Akai MPC - 60. […] to sam-
ple, then loop and surround with other 
percussive elements is making music 
and no amount of bitching can change 
that”15.
  Dźwięk sampli, towarzyszące im 
wszystkie „brudne”, niekontrolowane 
dźwięki, jak trzaski, scratche, ostre cię-
cia pomiędzy poszczególnymi pętla-
mi, konstytuują według Georga for-
malną i muzyczną autentyczność u-
tworu hip-hop. W swojej argumen-
tacji przytacza on przykład zespołu 
Sugar Hill Gang, który nagrał jeden 
z pierwszych utworów rapowych Rap-
pers Delight. Członkowie zespołu nie 
byli „prawdziwymi MC” (nie mieli 
doświadczenia w rapowaniu na ulicy
podczas block parties), a jedynie sta-
rali się odtworzyć styl rapowania, jaki
znali ze słyszenia. W warstwie mu-
zycznej nie użyto sampli, ale żywych
muzyków. Paradoksalnie to właśnie 
użycie oryginalnej muzyki, a nieprze-
tworzonej kopii, przesądziło o braku 
autentyczności tego nagrania. „The Su-
gar Hill Gang, and many of the early 
studio band – generated rap records, 
used live musicians to replicate the DJ 
spinning […] but it had nothing to do 
with the way authentic rap was made 
or sounded”16.
  Hip-hop zmienia więc klasyczne in-
strumentarium, wprowadzając zesta-
wy adapterów, samplerów i innych 
elektronicznych urządzeń. Zmienia się 
też w istotny sposób podejście do two-
rzenia muzyki. Umiejętność grania na 
instrumencie zostaje w pewien sposób
zastąpiona przez takie umiejętności
jak mieszanie różnych elementów ze 
sobą (na żywo, przy pomocy adapte-
rów lub w studio, poprzez samplery), 
czy umiejętność odnalezienia właści-
wego momentu we właściwym czasie 
właściwego nagrania. Hip-hopowy DJ 
lub producent staje się kimś w rodza-
ju poszukiwacza brzmień, przetrząsa-
jącego setki nagrań, często w poszu-
kiwaniu pięciosekundowego fragmen-
tu. Historycy tej kultury podają wiele 
przykładów swoistej rywalizacji po-
między DJ-ami, której przedmiotem
było to, kto potrafi zaskoczyć publicz-
ność i swego przeciwnika nietypowym 
połączeniem próbek17. Instrumentem 
kultury hip-hop jest wiec w pewnym 
sensie właśnie owa biblioteka brzmień, 
refleksyjnie użytą i reinterpretowaną 
historia muzyki zawarta na płytach wi-
nylowych. „The hip-hop archive serves 
as miniaturized repository for rest in-
teractive historical material is handled 
by archivist, who listens carefully […] 
for the beats and snippets which will 
acompany and will be accompanied 
by a vocalized narrative”18.

  Muzyka hip-hop, mimo swojej ra-
dykalnej artystycznej odmienności, 
wydaje się być kontynuacją Muzyki. 
Choć często wykorzystuje tradycję 
w kontrowersyjny sposób, to czyni 
tak ze względu na wymogi nowego 
kontekstu doświadczenia. Davey D., 
historyk hip-hopu, twórca jednej z naj-
bardziej znanych stron internetowych 
(www.daveyd.com) poświęconych 
niezależnej kulturze hip-hop, w swojej
relacji z World Social Forum w Nai-
robi zawarł opis koncertu – spotkania, 
w którym uczestniczyli tancerze, DJ’e 
i raperzy wywodzący się z różnych 
miejsc w Afryce, ze Stanów Zjedno-
czonych i innych stron świata. Autor
tekstu podczas tego spotkania uświa-
damia sobie, w podobnym duchu do 
Becheta, że choć hip-hop narodził się 
w Stanach Zjednoczonych, to jego ko-
rzenie sięgają dużo dalej, że jest on 
tylko pewną formą tradycji zakorze-
nionej w Afryce.
 I kept thinking of the Kool Herc sto- 
ry of Hip Hop’s beginnings where we 
had our first break beats, turntables 
and cats like Coke La Rock spitting 
their first rhymes in the early 1970s in 
a Bronx park somewhere. And while 
that story is accurate and an important 
part of Hip Hop’s history, while stand-
ing amongst folks here in the Mother-
land it was obvious that what Herc was 
doing in ‘73 came from another place. 
We know he was influenced by his 
upbringing in Jamaica, but what influ-
enced Jamaicans was right here in Af-
rica-home to the Real Hip Hop. […] 
what we call Hip Hop came before 
us. In fact giving it a name may have 
actually placed limits on what was 
and is natural occurring expressions. 
(podkreślenia w tekście oryginalnym 
– MK)19.
  Hip-hop dla Davey`go D. jest narzę-
dziem komunikacji, nośnikiem czar-
nej tożsamości, muzyki, kultury i do-
świadczenia. Paradoksalnie – kiedy jest 
dobry, w pewnym sensie przestaje być 
hip-hopem, czy „tylko hip-hopem”, 
stając się po prostu muzyką, tańcem, 
a najczęściej obydwoma tymi elemen-
tami jednocześnie. W innym miejscu 
swojej relacji Davey  D. opisuje mo-
ment, gdy dwóch tancerzy – jeden 
pochodzący z Kenii i tańczący break 
dance, drugi z Brazylii, praktykujący 
capoeirę – zaczyna tańczyć ze sobą. 
„The key phrase here is, dance with 
not, dance against”. Spójrzmy na opis 
owego tańca.
  He pretended he was kicking a soccer 
ball where he would isolate different 
parts of his leg to highlight how he was 
handling the imaginary ball. He was so 
sick with his moves that you honestly 
thought a ball was there. He then ges-
tured and kicks this ball to the Brazilian 
cat who pretended he swallowed the 
ball and started isolating muscles in his 
stomach; chest and shoulders and then 
he spit the ball out and came up with 
some nice moves of his own as he star-
ted strutting and isolating various leg 
muscles. Keep in mind both men are 
playing soccer with this imaginary ball 
they are strutting and hitting the beat. 
[…] It was definitely a Hip Hop mo-
ment I won’t forget anytime soon20.
  Muzyka czarnych w Stanach Zjed-
noczonych wkracza w nowy kontekst, 
w którym bardzo często odbierana jest 
za pomocą europejskiej, kantowskiej 
estetyki. Rzecz jasna pieśń spiritual, 
czy work song mogą być użyte jako
po prostu piękne pieśni, ale, co pod-
kreślają bardzo często czarni teorety-
cy, ich adekwatne ujęcie wymaga u-

względnienia funkcji i praktyk, jakie 
się z tymi pieśniami wiążą. Ów zwią-
zek nie sprowadza się bowiem do tego, 
że np. przy work song dobrze się pra-
cuje. Jej struktura, temat, tempo wyra-
stają z charakteru i sposobu wykony-
wania danej pracy, rozumienie pieśni 
i rozumienie pracy wzajemnie się ze 
sobą wiążą. Widać to w wypowiedzi 
jednego z więźniów z farmy Parch-
man, o której pisze Oschinsky. Jak u-
waża ów skazany, caller (lider w pieś-
ni, nadający jej tempo, temat i melo-
dię) musi posiadać szereg innych u-
miejętności poza śpiewaniem. „It take 
the man with the most understandin 
to make the best leader in anything. If 
you bring a brand – new man in here, 
if he had a voice where he could sing 
just like Peter could preach, and he 
didn’t know what to sing about, well, 
he wouldn’t do no good”21.
  Podkreślenie instrumentalnego cha-
rakteru muzyki nie musi oznaczać jej 
powiązania z tańcem. Zwykle jednak
wiąże się z pewnym rodzajem soma-
tycznego zaangażowania, cielesnego 
uczestnictwa w sztuce. Jak pisze Ster-
ling Stuckey, nie można w sposób 
właściwy ująć pieśni spirituals poza 
rytualnym, religijnym kontekstem, bez 
form tanecznych, z którymi owe pieś-
ni są powiązane22. Również Jones pod-
kreśla cielesny charakter przeżycia re-
ligijnego w czarnym kościele, zazna-

czając, że z Jezusem Chrystusem ob-
cuje się poprzez ciało: „[…] the incre-
dibly beautiful Jesus of Negro spirituals 
is so much a man of flesh and blood”23. 
Floyd Junior w swojej analizie idzie 
krok dalej, wskazując bezpośrednie 
przejście od rytuałów afrykańskich do
nabożeństw chrześcijańskich w No-
wym Świecie. Jego zdaniem Chrystus 
w spirituals pełni funkcję, jaka wcześ-
niej przypadała Najwyższej Istocie 
z religii afrykańskich. Uczestnicy ta-
kiego swoistego, chrześcijańsko-afry-
kańskiego rytuału wchodzą w kontakt 
z Bogiem poprzez taniec, w podobny 
sposób w jaki miało to miejsce w afry-
kańskich kultach opętania. „In ring ri-
tual Christ, not the orisha rode the par-
ticipants”24. Taniec, cielesne uczestnic-
two w muzyce nie jest wiec w czarnej 
tradycji ujęte wyłącznie jako rozryw-
ka. Ciało nie jest tu w radykalny spo-
sób oddzielone od ducha, w poszcze-
gólnych elementach ekspresji oba ele-
menty się łączą, a praktyki cielesne są 
często przepustką do transcendencji. 
Ciężko jest też nakreślić granicę od-
dzielającą gatunki muzyki i tańca o 
charakterze religijnym, związane z ry-
tuałem – od tych o charakterze świec-
kim. Co więcej, formy taneczne zwią-
zane z kulturą czarnych, podobnie jak 
te muzyczne, są zawsze przetworze-
niem zastanego materiału, nigdy nie 
są w zupełności nowe.
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