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Nareszcie siê uda³o. Niestety zajê³o nam to du¿o czasu, chyba
nawet za du¿o. Jedynym wyt³umaczeniem mog¹ byæ wakacje,
czas, kiedy wszyscy maj¹ na g³owie miliony innych spraw... ale
przejdŸmy do konkretów.
Przedstawianie tego numeru chcia³bym rozpocz¹æ od imprez.
Pierwsze to te, z których prezentujemy materia³y: Bartoszyce i
Freestyle Battle w Szczecinie. O ile Bartoszyce to mi³e
wspomnienie wakacji, to ta druga impreza wzbudzi³a wiele emocji
nie tylko wœród publicznoœci. Jest te¿ zapowiedŸ imprezy i to
niespotykanego jeszcze w Polsce kalibru. Pisa³em ju¿, ¿e ten rok,
to czas wielkich imprez, ale przyjazdu cz³onka Wu-Tang Clan'u
ma³o kto siê spodziewa³. Wiêcej w artykule Cappadonna w Polsce.
W tym numerze wracamy te¿ do kilku tematów. Po pierwsze
Zawiod³em/am siê, w którym Cend analizuje Wasze listy na temat
kiepskich produkcji. Drugim tematem jest Historia Hip-Hop'u, czyli
temat wielokrotnie ju¿ poruszany, opisany z wielu stron, ale myœlê,
¿e warto tam zajrzeæ, zawsze mo¿na zyskaæ nowe spojrzenie.
Warto przeczytaæ dwa teksty Prezesa, który wróci³ na nasze ³amy.
Znowu s¹ to ostre teksty, znowu mog¹ pobudziæ wiele osób do
myœlenia. Na prawdê dobry kawa³ek lektury. Równie¿ wiele ostrych
s³ów pada w wywiadzie z Eldo, który przeprowadziliœmy zaraz po
pierwszym koncercie promuj¹cym jego solow¹ p³ytê.
Zapraszam do lektury i ju¿ zapowiadam nastêpny numer, na który
na pewno nie bêdzie trzeba tak d³ugo czekaæ.

SEBA (seba@hip-hop.pl)
REDAKCJA Hip-Hop.pl (redakcja@hip-hop.pl)
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WYWIAD Z ELDO
Z Eldo rozmawialiœmy po jego koncercie w
Szczeciñskim klubie S³owianin. By³ to pierwszy
koncert promuj¹cy now¹, solow¹ p³ytê Eldoki pt.
„Opowieœæ co tu siê dzieje na prawdê". Wiêcej o
imprezie w tym numerze gazety. Podczas
nagrywania wywiadu ko³o nas siedzieli jeszcze
miêdzy innnymi Dena i Dizkret, którzy trochê
do³¹czali siê do wypowiedzi Eldo.
Redakcja: Pierwsze pytanie bêdzie ogólne: co siê
dzieje z Grammatikiem? Odszed³ Noon, teraz Ty
nagra³eœ solow¹ p³ytê, jaka bêdzie przysz³oœæ tego
zespo³u?
Eldo: Ca³y czas pracujemy, teraz myœlimy nad
nagraniem nowej p³yty, która, chcemy ¿eby siê
ukaza³a na zimê. Jak najbardziej zespó³ istnieje,
pracuje i ca³y czas coœ siê z nim dzieje. Co zrobimy
do koñca roku to nie wiem, zobaczymy, a pracê
zaczniemy we wrzeœniu. Jak siê spotkamy na
jakimœ koncercie w Szczecinie za jakiœ czas to bêdê
móg³ wiêcej powiedzieæ.
Red: Czy Noon dalej bêdzie robi³ Wam, dla
Grammatika, podk³ady, czy zaczniecie wspó³pracê
z kimœ innym?
Eldo: Na nowym Grammatiku bêdzie kilku
producentów miêdzy innymi Dena i Noon, Magiera i
jeszcze np. Red.
Red: Dobrze, przejdŸmy do Twojej solowej p³yty.

Pierwsza rzecz, która rzuci³a mi siê w oczy to
tytu³: „Opowieœæ o tym co tu siê dzieje na
prawdê". Uwa¿asz, ¿e masz prawdziwie
obiektywne spojrzenie na to co dzieje siê tu na
prawdê?
Eldo: Jakbyœ dok³adnie przes³ucha³ p³ytê
Grammatika to zauwa¿y³byœ, ¿e to cytat. Jest
to cytat z tekstu Juzka z „Mówi¹ mi": „...To nie
galeria stylów, w której chcia³byœ widzieæ
rzeczy/wszystkie piêkne po³¹czone z b³yskiem
fleszy/to opowieœæ o tym co tu dzieje siê na
prawdê...". Ja tak mówiê o rapie, ¿e to
opowieœæ o tym co tu siê dzieje na prawdê. Nie
jest tak, ¿e ja mam do powiedzenia ca³¹
prawdê, któr¹ alternatywnie trzeba przyj¹æ.
Nie, to tak nie jest. To jest tak, ¿e ja uwa¿am
rap za tak¹ opowieœæ o tym co tu siê dzieje na
prawdê. Wielu ludzi nie ma pojêcia o tym co siê
dzieje na osiedlach, co siê dzieje z m³odzie¿¹,
nie interesuje ich to, ignoruj¹ to i maj¹ to
wszystko w dupie. Uwa¿am, ¿e rap jest jedyn¹
muzyk¹, która o tym na prawdê mówi i, która
jest najprawdziwszym odzwierciedleniem tego
co siê na serio dzieje.
Red: Przegl¹da³em t¹ ok³adkê, przyjrza³em siê
zdjêciom, przeczyta³em podziêkowania,
przes³ucha³em p³ytê i nie mog³em oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e to bardzo osobista p³yta. Sk¹d
mia³eœ motywacjê do nagrania takiego
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materia³u i czy nie ba³eœ siê takiego otwarcia?
Eldo: Jest tak, ¿e ja siê praktycznie niczego nie
bojê, bo nie mam czego. Nikt nie jest w stanie
zamkn¹æ mi pyska. Zawsze bêdê mówi³, mimo,
¿e bêd¹ to rzeczy nie popularne dla wielu ludzi i
chocia¿ bêd¹ mnie chcieli zabiæ, ukrzy¿owaæ to
nigdy nie przestanê mówiæ. Nigdy, bo to jest dla
mnie kwestia wolnoœci osobistej. Motywacjê
znajdujê codziennie, we wszystkim co mnie
otacza, co widzê jak siê budzê, jem, modlê siê,
k¹piê siê. To jest tak, ¿e motywacje przychodz¹ z
ka¿dej strony i wynikiem jest to co jest na p³ycie.
Niew¹tpliwie jest to p³yta osobista, bo zawsze
robiê p³yty osobiste. Na pewno, moim zdaniem,
jest troszkê mniej osobista ni¿ p³yta Grammatika.
Red: Wœród tych podziêkowañ znalaz³em
jeszcze taki tekst, dotycz¹cy Obroñców Tytu³u:
„...2001 jest naszym rokiem i w ostatecznym
rozrachunku beniaminek zgarnie koronê.
Bankowo. Obiecujê to Wam". Móg³byœ bli¿ej
przedstawiæ Obroñców Tytu³u i powiedzieæ coœ o
planach na ten rok?
Eldo: Jest nas kilkanaœcie osób, zwi¹zanych z
zespo³ami takimi jak Stare Miasto, Grammatik,
Elemer, Echo. Tak na prawdê przyjaŸnimy siê,
jesteœmy kumplami, jeden za drugiego stanie
zawsze na wolno, czy nie na wolno. Jeœtesmy
scementowan¹ ekip¹, szczególnie po ostatnich
wydarzeniach.
Czy coœ planujemy? Tak, myœlê, ¿e za jakiœ czas
powinna powstaæ jakaœ epka Obroñców na której
bêd¹ rymowaæ wszyscy, którzy s¹ w³aœnie w tych
zespo³ach.
Czemu 2001 jest naszym rokiem? Uwa¿am, ¿e
w tym roku powinniœmy pozamiataæ wszystkich.
Najpierw p³yta Starego Miasta „Minuty", póŸniej
p³yta Elemer „Posz³o w biznes", teraz jest moja
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p³yta. Zobaczymy co na jesieñ przygotujemy.
Jeszcze wychodzi film „Blokersi", do którego na
soundtrack'u jesteœmy my. Wyjedzie w tym roku
Grammatik, wiêc myœlê, ¿e 2001 bêdzie na
pewno dla nas dobrym rokiem. Je¿eli ktoœ ma
nam do zarzucenia ma³e doœwiadczenie
sceniczne, czy ma³e doœwiadczenie w
wydawaniu p³yt, to niech sprawdzi nasz¹
dyskografiê i featuringi, to zobaczy, ¿e mamy
najwiêcej w Polsce na koncie i tyle.
Red: Wracamy do p³yty. Pierwsza scie¿ka to
telefony i dj Twister u¿ywa takiego okreœlenia:
„najbardziej nie ugienty raper w Polsce".
Powiedz, czy pasuje Ci taka pozycja na scenie?
Eldo: To jest prawda, ¿e jestem nie ugienty, bo
nikt mnie nie zmusi do tego, ¿ebym siê zamkn¹³.
Je¿eli coœ chcê powiedzieæ to po prostu to
mówiê. Nie bêdê siê pieprzy³ i zastanawia³ siê
czy komuœ siê to nie spodoba. Jestem jaki
jestem. Urodzi³em siê 22 lata temu i uwa¿am, ¿e
najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w moim ¿yciu, jest to, ¿e
mogê mówiæ.
Chcê wyjaœniæ jedn¹ rzecz, bo to jest tak, jak
powiedzia³em w filmie „Bloki mówi¹ II" i
przypierdoli³em polskiemu hip-hop'owi tylko i
wy³¹cznie dla tego, ¿e chcê sprowokowaæ ludzi
do tego, ¿eby troszeczkê pomyœleli nad tym,
czy ta kondycja jest na prawdê taka dobra jak o
niej mówi¹, a moim zdaniem nie jest. Jest tak,
¿e ja mówi¹c rzeczy tak agresywne i
prowokuj¹ce chcê wywo³aæ dyskusjê, ¿eby
ludzie nad tym pomyœleli. Nie chodzi mi o to,
¿eby, ktoœ da³ mi w zêby, bo to jest bez sensu.
Róbmy hip-hop a nie bawmy siê w jakieœ
gangsterskie akcje. Jestem nie ugienty i mam
nadziejê, ¿e zawsze tak zostanie.
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Red: Na pierwszej p³ycie Grammatika pada
takie okreœlenie „p³aczê rymami". Czy to co
teraz robisz dalej mo¿na tak okreœliæ, czy jest to
ju¿ kolejny etap w twoim rozwoju?
Eldo: Na pewno jest tak, ¿e ewoluujê, nie tyle,
¿e siê zmieniam, myœlê ¿e siê nie zmieniam.
Myœlê, ¿e zostajê ca³y czas takim cz³owiekiem
jakim by³em, jakim mnie wychowano. P³aczê
rymami... tak, owszem. Tak jest. P³aczê
rymami, dlatego, ¿e uwa¿am, ¿e jest to mój
konfesjona³. Za pomoc¹ muzyki mogê
wydobyæ z siebie te uczucia, których normalnie
ba³bym siê wydobyæ w
jakikolwiek inny
sposób.
Red: Ale na twojej solowej p³ycie pada
okreœlenie, ¿e hip-hop to przede wszystkim
zabawa. Czy to nie kontrastuje z tym co
powiedzia³eœ wczeœniej?
Eldo: Nie, to nie kontrastuje z p³akaniem
rymami, dlatego, ¿e hip-hop zawsze by³
zabaw¹ i zawsze bêdzie. Na pierwszym singlu
hip-hop'owym, wydanym oficjalnie, to by³
kawa³ek Sugar Hill Gang's „Rapper Delight"
koleœ rymuje o tym, ¿e ma telewizor, w którym
ogl¹da Knicks'ów. Nie o tym jak jest ciê¿ko na
ulicy i jeszcze rymuje o tym, ¿e idzie do kumpla
na obiad, a kurczak smakuje jak drewno. Hiphop jest do koñca zabaw¹. To jest to, ¿e
chcemy pokazaæ jak jesteœmy zajebiœci i jakie
mamy umiejêtnoœci, a przy okazji chcê
przemyciæ kilka wa¿nych rzeczy dla mnie, o
których myœlê, ¿e mogê je powiedzieæ innym.
Dla mnie to jest zabawa plus troszkê przekazu.
Ja nie chcê byæ ¿adnym nauczycielem, który
bêdzie m¹droœci ¿ycia przekazywa³ innym,
¿eby oni to wch³aniali i stosowali siê do tego.
Nie, jestem tak samo jak wszyscy cz³owiekiem

u³omnym. Nikt nie musi postêpowaæ tak jak ja, poza
mn¹. To jest moje ¿ycie, a hip-hop jest dla mnie
bardzo dobrym oderwaniem siê od niego i
zaspokojeniem potrzeb.
Red: Zmieniamy trochê temat. Wiele osób by³o
zaskoczonych Twoj¹ wspó³prac¹ z Soko³em na tej
p³ycie. Sk¹d pomys³ na wspó³pracê z emce z innego
nurtu hip-hop'u, je¿eli mo¿na to tak okreœliæ?
Eldo: Soko³a uwa¿am za bardzo dobrego emce,
zawsze chcia³em z nim coœ nagraæ, no i nagraliœmy.
Dogadaliœmy siê co do tematu, ja zaprezentowa³em
mu zwrotkê, on przyjecha³ dogra³ i tak to wysz³o. Nie
lubiê siê doszukiwaæ ¿adnych podtekstów, ¿e on jest
ciemna strona, a ja jasna... to s¹ tylko i wy³¹cznie
szufladki. W ten sposób mo¿na powiedzieæ, ¿e ja
robiê hip-hop edukacyjny, a ktoœ robi hip-hop o
szorowaniu pod³ug. To jest wszystko szufladka, a
muzyki nie powinno siê szufladkowaæ. Nas nie wiem
jak próbuj¹ odnaleœæ, my robimy muzykê, a to ¿e
wyra¿a siê ona w jakiejœ konwencji, któr¹ ktoœ ujmuje
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jako hip-hop to ok, to jego sprawa.
Red: Jak rozmawialiœmy z Soko³em po Battle Of The
Year to on okreœli³ t¹ wspó³pracê jako krótk¹. Jak Ty
byœ j¹ okreœli³?
Eldo: Tak samo jak on, krótk¹.
Red: Czyli jest szansa na d³u¿sz¹ wspó³pracê?
Eldo: Raczej nie.
Red: Chcia³bym ¿ebyœmy wrócili do tego, o czym ju¿
mówi³eœ. Ostro oceniasz ludzi w swoich tekstach,
wypowiedziach np. w obu czêœciach Mówi¹ bloki. Czy
to jest dla Ciebie forma prowokacji, ale wiele osób to
inaczej odbiera? Nie boisz siê tego?
Eldo: Je¿eli wiele osób to inaczej odbiera to
przepraszam, je¿eli powiem takie zdanie: „pierdolê
wszystkich z³odzie" to obra¿¹ siê tylko z³odzieje. Jak
powiem „pieprzê papie¿a", to wszyscy siê na mnie
obra¿¹, ale nie zastanowi¹ siê nad tym, ¿e g³êbszy
sens mo¿e byæ taki, ¿e nie pasuje mi ta instytucja, ¿e
nie pasuje mi, ¿e ktoœ kimœ rz¹dzi. Tak samo jest z e.

polskim hip-hop'em, je¿eli powiem: „polski hiphop jest dla debili", to powiem przez to, to ¿e na
imprezy przychodz¹ ma³olaty, które s¹ tak
ujarane, ¿e nie wiedz¹ co siê dzieje, nie potrafi¹
zrozumieæ jednego s³owa z tego co koleœ mówi,
¿e goœcie przychodz¹ tylko po to, by poznaæ
dupê i siê najebaæ, a nie po to by pos³uchaæ
koncertu i zobaczyæ czym na prawdê jest ta
kultura. Ludzie, w tej chwili, u¿ywaj¹ hip-hop'u do
wycierania swoich brudnych mord. To jest moje
zdanie. Mo¿e to s¹ ostre s³owa, mo¿e czêœæ osób
siê wkurwi, ale takie jest moje zdanie. Mo¿e du¿o
ludzi siê zastanowi co niszczy ten hip-hop, co
sprawia, ¿e polski hip-hop jest niedojrza³y. To jest
gówniarstwo i brak inteligencji. Hip-hop powinien
byæ mocn¹, uliczn¹ kultur¹, a w Polsce jest
jakimœ takim nie wiadomo jakim zjawiskiem, do
którego wszyscy chc¹ dorobiæ ideologie. Nie
dorabiajmy ideologii, do czegoœ, co jest muzyk¹,
dobr¹ zabaw¹, jakimœ buntem m³odzie¿owym,
ale bez ¿adnej ideologii. My nie mówimy pieprzyæ
system, my nie mówimy spalmy biustonosze, my
mówimy to co mamy do powiedzenia. To jest te¿
apel ¿eby wszyscy przestali siê baæ mówiæ to co
myœl¹, bo na tym polega hip-hop.
Dena: Pamiêtasz co siê dzia³o dwadzieœcia
minut temu?
Eldo: Dwadzieœcia minut temu by³ true
school'owy koncert i by³o zajebiœcie.
Dena: Ale tu chodzi o to, ¿e tylko czêœæ jest taka.
Tu musi byæ naœwietlone, ¿e jest coœ z³ego.
Eldo: Tak, dlatego ja zawsze zawsze wolê
piêtnowaæ rzeczy z³e ni¿ cieszyæ siê z rzeczy
dobrych. Z rzeczy dobrych siê cieszê w g³êbi

siebie.
Dizkret: Nawi¹zuj¹c, to Jeru The Damaja
powiedzia³, ¿e 99,9% MCs ssie pa³ê.
Eldo: Dok³adnie, Jeru The Damaja
powiedzia³, ¿e 99,9% MCs ssie kutasa i nikt
jakoœ nie próbuje mu daæ w zêby za to, k³óciæ
siê z nim, ¿e tak nie jest. Dlatego, nie próbujmy
udowadniaæ czegoœ, czego nie ma, po prostu
pomyœlmy
o tym co stoi za tym
stwierdzeniem.
Red: Takie dwie refleksje po tym co
powiedzia³eœ. Po pierwsze krótkie i ostre
sformu³owania pozostawiaj¹ zawsze wiele
niedomówieñ. Po drugie, to wielu ludzi mówi o
tym, ¿e na imprezy przychodz¹ zajarani
ma³olaci, wiele osób ich krytykuje, ale do tych
ma³olatów tak krytyka czêsto w ogóle nie
dociera.
Eldo: Ja jestem bardzo wymagaj¹c¹ osob¹
wobec moich znajomych, wobec wszystkich
ludzi, z którymi wspó³pracujê, ale przede
wszystkim wobec siebie. Jestem osob¹, która
zanim coœ zrobi ostro nad tym pomyœli i
mia³em potrzebê powiedzenia czegoœ takiego.
Nie mam nic przeciwko ma³olatom, ja ich
bardzo szanujê. Kupuj¹ moje p³yty,
przychodz¹ na moje koncerty, daj¹ mi chleb.
Ci ludzie, to jest przysz³oœæ hip-hop'u, ale
czêsto, jak na nich patrzê to siê bojê, co z nich
wyroœnie. Dlatego, ¿e najwiêksz¹ bol¹czk¹
hip-hop'u w Polsce jest brak ró¿norodnoœci.
Jest kilka zespo³ów, które klepi¹ siêw jakimœ
stylu, a boj¹ siê podejmowaæ pewne tematy.
Polska od razu wpad³a w hip-hop uliczny,
przemyœleniowy o ¿yciu, a nie przeszliœmy
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etapu old school'u, etapu rymów dla rymów,
zabawy. Wszyscy, którzy podejmuj¹ rymy dla
rymów w Polsce, s¹ nagle krytykowani. Hip-hop od
zawsze tym by³.
Dizkret: Nie wiem, czy twoim zdaniem równie, ale
moim zdaniem, ludzie, którzy robi¹ w Polsce hiphop w ogóle nie interesuj¹ siê hip-hop'em
œwiatowym. Pos³uchaj¹ nowej p³yty Method Man'a i
Redman'a, a tak na prawdê nie maj¹ zaciêcia
pogrzebaæ w singlach, p³ytach, które wychodz¹ w
niezale¿nych wytwórniach, tylko s³yszê, ¿e „polski
hip-hop jest najlepszy i s³uchaj tylko polskiego hiphop'u" albo „wkurwia mnie jak s³yszê coœ po
amerykañski bo nie rozumiem". Co z tego, ¿e nie
rozómiesz, ja te¿ nie rozumiem 40 procent
amerykañskich tekstów, ale wiem, ¿e jestem
ch³opakiem z Polski i muszê s³uchaæ tego co robi¹
ch³opaki w Stanach. Po prostu trzeba siê
interesowaæ siê hip-hop'em. Poza robieniem hiphop'u tyle samo czasu powinno zajmowaæ
interesowanie siê nim. Trzeba kochaæ hip-hop, bo
wtedy nie powiesz: „kocham hip-hop, napiszê sobie
tekst i wydam p³ytê", tylko „kocham hip-hop,
pos³ucham czterdziestu p³yt i nagram jeden
kawa³ek".
Red: Wróæmy do dzisiejszej imprezy. Powiedz, czy
freestyle odbierasz jako formê sprawdzenia dwóch,
czy wiêcej, emce?
Eldo: Dla mnie konkurowanie by³o zawsze jedn¹ z
wa¿niejszych rzeczy, to by³o zawsze to co
napêdza³o scenê. Pojedynki miêdzy dj'ami,
bboy'ami, writerami, kto wiêcej zrobi poci¹gów i
wreszcie pojedynki miêdzy MCs. Na tym w³aœnie
polega hip-hop. Kiedy to siê dzieje w taki sposób jak
dzisiaj, kiedy dwóch emce wychodzi na scenê,
wyzywaj¹ siebie od najgorszych, po czym podaj¹
sobie rêkê bo s¹ przyjació³mi, to jest wszystko ok. A

nie wtedy, gdy ludzie wpadaj¹ na scenê,
zaczynaj¹ na siebie mordê drzeæ i próbuj¹ siê
przekrzyczeæ. Bitwy by³y od zawsze
nieodzownym elementem tego i na prawdê
nios¹ za sob¹ wiele pozytywnych rzeczy.
Bardzo siê cieszê, ¿e to siê dzisiaj odby³o.
Bardzo siê cieszê, ¿e wygra³ Ostry, bo mia³
pierwsz¹ okazjê tak na prawdê pokazaæ siê
szerzej, wykorzysta³ j¹ w stu procentach i mam
nadziejê, ¿e przejdzie teraz jak burz przez ca³¹
Polskê, bo na prawdê na to zas³uguje.
Red: Czy wynik dzisiejszej bitwy by³ dla Ciebie
zaskoczeniem. Wiesz, to ¿e wygra³ Ostry, Ty
by³eœ w finale.
Eldo: Nie. Po pierwszej rundzie moim
faworytem by³ Kret, który na prawdê œwietnie
pojecha³ pierwsze wejœcie. Wiedzia³em na co
staæ Ostrego, po tym jak go obserwowa³em na
kilku imprezach w Polsce. By³e zaskoczony
tym, ¿e nie wszed³ ¿aden ze Szczecini do
drugiej rundy, dlatego, ¿e Klemens wcale nie
pojecha³ Ÿle, by³o ok. Druga runda odby³a siê
zgodnie z przewidywaniami. Myœlê, ¿e Ostry
pojecha³ bardzo dobrze, ja ca³kiem dobrze
sklei³em. Nie wiem, czy Kret mia³ s³abszy
moment, nie wiem co siê sta³o. W finale by³o
tak, ¿e Ostry ze mn¹ wygra³. Szczerze
gratulujê mu tego, nie ma w moim sercu
miejsca na zazdroœæ i ¿yczê mu jak najbardziej
wszystkiego dobrego.

siê bawi na imprezach, to jest na prawdê dobre
miejsce na granie imprez. Co prawda
nagrabi³em sobie wczeœniej na freestyle'u
obra¿aj¹c dziewczyny w kozakach(œmiech).
By³o kilka wpadek, bo to by³ pierwszy koncert
promuj¹cy nasz¹ p³ytê i my nie do koñca jeszcze
wiemy co siê dzieje. Myœlê, ¿e by³o ciekawie,
by³o trochê takich wolnych mikrofonowych akcji z
publicznoœci¹. My te¿ wylaliœmy sporo potu,
zostawiliœmy sporo zdrowia na scenie i ruszamy
dalej w Polskê na kolejne koncerty. Nastêpne s¹
we wrzeœniu: 21 Wroc³aw, 28 Chorzów - to s¹
nasze solowe, a Grammatik gra ci¹gle i terminy
ma tak zajête, ¿e nie pamiêtam gdzie gramy.
Red: Na pewno masz dla kogoœ pozdrowienia na
koniec?
Eldo: Jest jedna banda w tym kraju, która
gniecie wszystkich jak walec - Obroñcy Tytu³u.
Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich
oryginalnych, którzy przywi¹zuj¹ wagê do
umiejêtnoœci i tylko i wy³¹cznie do nich. Jak
powiedzia³ Crazy Leg, za³o¿yciel Rocksteady
Crew: „It's all about skills" - chodzi tylko i
wy³¹cznie o to co umiesz, reszta siê tak na
prawdê nie liczy. Mo¿esz byæ najpiêkniejszym
frajerem na œwieci, naj³adniejsz¹ dziwk¹,
mo¿esz mieæ 1000 dolarów na sekundê, je¿eli
jesteœ s³abym emce zawsze nim zostaniesz.
Pokój.
Red: Dziêki bardzo za wywiad.

Red: To by³ te¿ pierwszy koncert promuj¹cy
Twoja now¹ p³ytê. Jak oceniasz to jak
publicznoœæ odebra³a Ciebie i jakie masz
nastêpne plany koncertowe?
Eldo: Myœlê, ¿e publicznoœæ odebra³a mnie
ca³kiem nieŸle. Szczecin zawsze bardzo fajnie

Rozmawiali: Seba i Dawid
(seba@hip-hop.pl & dawid@hip-hop.pl)
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KRYTYKA W HIP-HOP'IE W NAWI¥ZNIU
DO WYWIADU Z PEEL MOTYFF

Przemyœlenia na temat krytyki w rodzimym hiphop'ie towarzysz¹ mi odk¹d dosz³y mnie s³uchy o
negatywnej reakcji zespo³u Wzgórze Ya-Pa-3 na
s³owa skierowane pod adresem jego cz³onków
przez dziennikarza magazynu „Klan"- Tymona.
Staraj¹c siê kompleksowo przeanalizowaæ
zagadnienie stawia³em sobie pytania: czy krytyka
jest potrzebna, a jeœli tak, to jak powinna wygl¹daæ
prawid³owa reakcja osób skrytykowanych, czy
recenzenci musz¹ obawiaæ siê odwetu z ich
strony? Bra³em przy tym pod uwagê zarówno
opinie tych, którzy paraj¹ siê krytyk¹, jak i tych,
przeciwko których dzia³aniom skierowane jest
ostrze krytyki.
Po g³êbokim przemyœleniu wszystkich „za" i
„przeciw" sk³aniam siê ku twierdzeniu, ¿e krytyka
jest KONIECZNOŒCI¥, bez niej bowiem ta
muzyka w najlepszym przypadku zatrzyma³aby siê
w swym rozwoju, wszyscy wykonawcy bowiem
utwierdziliby siê w przekonaniu o swej zajebistoœci,
zabrak³oby motoru do jakiegokolwiek postêpu.
Bezpoœrednim bodŸcem, który pchn¹³ mnie ku
pisemnemu sformu³owaniu swych pogl¹dów w
omawianej kwestii by³a nieskoñczenie bezmyœlna
wypowiedŸ niejakiego GRZ (reprezentanta grupy
Peel Motyff) w wywiadzie udzielonym magazynowi
„Klan" (numer 19). Otó¿ ów osobnik posuwa siê do
stwierdzenia, ¿e „recenzenci s¹ w ogóle
niepotrzebni artystom i ludziom, którzy s³uchaj¹
artystów". Czytaj¹c to momentalnie wybuchn¹³em
gromkim œmiechem, resztkami si³ kontynuowa³em
jednak lekturê, zapa³a³em bowiem chêci¹
poznania odpowiedzi na pytanie „dlaczego?". GRZ
udzieli³ mi jej w kolejnym zdaniu „ONI PSUJ¥
WIZERUNEK ARTYSTY"(!!!). Tym razem nie by³o
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rodzy pañstwo, na ogó³ jest tak, ¿e
o s o b a m i n a j m n i e j
zdystansowanymi wobec swych
dzie³ s¹ ich twórcy, albowiem ³¹czy ich z
nimi pewna wiêŸ emocjonalna, coœ na
kszta³t mi³oœci macierzyñskiej - jakie by to
dziecko nie by³o, matka obdarzy je mi³oœci¹.
Trudno jest wiêc spodziewaæ siê po
wykonawcach obiektywizmu i wywa¿onych
s¹dów na temat w³asnych utworów.
mi ju¿ do œmiechu, natomiast ogarnê³o mnie
przemo¿ne poczucie bezsilnoœci wymieszane ze
wspó³czuciem i zadum¹ nad stanem umys³owym
naszego „artysty".
WyobraŸ sobie drogi GRZ, ¿e po œwiecie st¹paj¹
ludzie nie ogl¹daj¹cy telewizji i nie chadzaj¹cy do
Empiku w celu ods³uchiwania p³yt, tacy jak np. ni¿ej
podpisany. Jedynym Ÿród³em mojej wiedzy o
nowych wydawnictwach jest prasa muzyczna, a
konkretnie magazyn „Klan" i strony internetowe.
Je¿eli dostêpne mi media nie bêd¹ zamieszcza³y
recenzji albumów, to powiedz, sk¹d mam siê
dowiedzieæ o istnieniu takich grup jak choæby Peel
Motyff? Za³ó¿my, ¿e jakimœ cudem powzi¹³em
jednak wiadomoœæ, ¿e Peel Motyff wyda³ p³ytê.
Powiedz mi kolego GRZ, niby z jakiego powodu
mia³bym j¹ kupiæ nie wiedz¹c kompletnie nic na
temat zawartoœci tego enigmatycznego kr¹¿ka?
Mo¿e mam dojœæ do wniosku, ¿e jest to taka super
p³yta na podstawie wywiadu, w którym ty sam
mówisz, ¿e „p³yta jest zajebista", a ludzie „poznaj¹
siê na was jak zaczn¹ s³uchaæ waszych
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kawa³ków"????
Drodzy pañstwo, na ogó³ jest tak, ¿e osobami
najmniej zdystansowanymi wobec swych dzie³ s¹
ich twórcy, albowiem ³¹czy ich z nimi pewna wiêŸ
emocjonalna, coœ na kszta³t mi³oœci macierzyñskiej
- jakie by to dziecko nie by³o, matka obdarzy je
mi³oœci¹. Trudno jest wiêc spodziewaæ siê po
wykonawcach obiektywizmu i wywa¿onych s¹dów
na temat w³asnych utworów. Wiesz GRZ, dla mnie
moje demo (dla twej wiadomoœci ja równie¿ trudniê
siê rapem) te¿ jest zajebiste, nie maj¹ce sobie
równych, najlepsze na œwiecie, co jednak nie
oznacza, ¿e znienawidzi³em „psuj¹cego mi
wizerunek" Flintstone'a, który w jednym z numerów
„Klanu" nie wyrazi³ siê o nim do koñca pochlebnie?
Fakt, zdarzaj¹ siê wypadki ra¿¹co krzywdz¹cych
recenzji (nawet w „Klanie", vide: „Owoce maista"
Wiele CT, „Nasze dni" P³omieñ 81), lecz czy z faktu
skazania kilku niewinnych osób wnioskujemy o
koniecznoœci likwidacji wymiaru sprawiedliwoœci?
Niestety wielu wykonawców nie potrafi przyj¹æ do
wiadomoœci, ¿e reszta œwiata nie musi wcale byæ
równie entuzjastycznie nastawiona do ich nagrañ
jak oni sami. Zaœlepieni blaskiem swej
domniemanej œwietnoœci rzucaj¹ argumenty w
stylu: „przecie¿ w³o¿yliœmy w to ca³e nasze serce",
„to szczyt naszych mo¿liwoœci". Jasne, wk³ad
pracy zawsze liczy siê na korzyœæ, ale wiecie, jeœli
czyjeœ mo¿liwoœci nie s¹ zbyt pokaŸne, to czy
wy³¹cznie z tego powodu, ¿e ten ktoœ wspi¹³ siê na
ich szczyt, mam go ca³owaæ po rêkach dziêkuj¹c
za uraczenie mych uszu tak wiekopomnym (w jego
mniemaniu rzecz jasna) dzie³em? Jeœli sta¿ w
rymowaniu danej osoby wynosi, dajmy na to 3
miesi¹ce, to jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e szczytem jej
mo¿liwoœci s¹ pierwsze z brzegu rymy dukane bez
stylu i pomyœlunku.
Wiesz GRZ, byæ mo¿e Dobry Piotrek skrzywdzi³
twój zespó³ przyznaj¹c p³ycie „Sieæ" 3, a nie jak
sugerowa³eœ, 4 winyle. Pisz¹c, ¿e „nieciekawa
warstwa tekstowa pozostawia niedosyt" sprawi³,
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¿e utwierdzi³em siê w przekonaniu, ¿e wasza p³yta
nie jest tym, co chcia³bym uczyniæ czêœci¹ mej
kolekcji. Powiesz mi teraz pewnie: „ A co to, nie
masz w³asnego zdania? Wierzysz we wszystko, co
napisz¹ w gazetach?". Spieszê z wyjaœnieniem;
wychodzê z za³o¿enia, ¿e magazyn o tak
ustabilizowanej pozycji jak „Klan" (bo to g³ównie
pod jego adresem padaj¹ zarzuty) nie powierza tak
odpowiedzialnego zadania jakim jest
recenzowanie p³yt byle komu. Ekipa „Klanu" to,
moim zdaniem, osoby znaj¹ce siê na hip-hop'ie,
których opinii nie traktujê wprawdzie jako wyroczni,
ale s³u¿y mi ona za pewien wyznacznik tego, co
warte jest pos³uchania. Jestem czytelnikiem tego
pisma od pocz¹tku jego istnienia i choæ nie zawsze
zgadzam siê ocenami wystawianymi p³ytom, to do
rzadkoœci nale¿¹ przypadki, bym ¿a³owa³ zakupu
albumu dokonanego za namow¹ „Klanu" i
odwrotnie, bym plu³ sobie w brodê nie
przes³uchawszy czegoœ, co recenzent tego pisma
podda³ krytyce. Niestety nie dysponujê
wystarczaj¹c¹ iloœci¹ ani czasu ani pieniêdzy, by
byæ w stanie œledziæ ruchy na naszej, czy te¿
zagranicznej scenie na bie¿¹co. Nie posiadam siê
wiêc z radoœci maj¹c do dyspozycji kogoœ, kto
poleci to, co jest warte uwagi i odradzi zakup bubli.
Jestem ostro¿ny w kwestii nabywania nowych
albumów, zatem przed podjêciem decyzji recenzje
zamieszczane w „Klanie" konfrontujê dodatkowo z
recenzjami ze stron www.
Oddzielnym zagadnieniem wymagaj¹cym
wzmianki jest wp³yw krytyki na kszta³towanie
preferencji s³uchaczy dopiero „wci¹gaj¹cych" siê w
œwiat hip-hop'u. S¹ to niejednokrotnie osoby nie
maj¹ce jeszcze na tyle wykrystalizowanych
pogl¹dów, gustów, by móc samodzielnie odró¿niæ
tandetê od dobrych produkcji. Kto wiêc powinien
przyj¹æ na swe barki ciê¿ar kreowania gustu takiej
publicznoœci? Dziennikarze telewizji publicznej,
którzy z hip- hop'em maj¹ tyle wspólnego, co Biblia

z „Pamiêtnikami Fanny Hill", czy ludzie zajmuj¹cy
siê tworzeniem witryn internetowych i redaktorzy
takich pism jak chocia¿by „Klan", którzy czêstokroæ
dysponuj¹ nie tylko znakomitym warsztatem
dziennikarskim ale i odpowiednim
przygotowaniem merytorycznym, a ponadto darz¹
tê kulturê mi³oœci¹, traktuj¹c misjê szerzenia
wiedzy o hip-hop'ie zupe³nie serio?
To nie jest tak, ¿e ktoœ nagrywa znakomit¹ p³ytê, a
recenzenci z³oœliwie j¹ krytykuj¹. Hip-hop, w
przeciwieñstwie do np. malarstwa abstrakcyjnego
jest dziedzin¹, w której dla oceny danego dzie³a
mo¿na zastosowaæ na tyle obiektywne kryteria, by
unikn¹æ pos¹dzeñ o nie¿yczliwoœæ i kumoterstwo.
Mo¿e siê komuœ nie podobaæ maniera muzyczna
Volta, ale nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e ten cz³owiek
potrafi kleiæ dobre bity, mo¿e komuœ nie przypaœæ
do gustu tematyka opowieœci Zipów, ale tylko
ignorant bêdzie siê upiera³, ¿e ¿aden z nich nie ma
stylu ani klasy. Tym sposobem nie powinny budziæ
zdziwienia stwierdzenia typu: „(subiektywnie) nie
podoba mi siê, ale (obiektywnie) to dobra p³yta"
albo „(obiektywnie) to s³aba p³yta, ale
(subiektywnie) podoba mi siê" (bo np. jest na swój
sposób nowatorska). Dlatego wszyscy, swoim
zdaniem, nies³usznie skrytykowani powinni wzi¹æ
pod uwagê tê mo¿liwoœæ, ¿e byæ mo¿e winê za
s³ab¹ recenzjê ponosi nie kto inny, tylko oni sami i
dok³adniej przemyœleæ dalsze posuniêcia- zanim
pos¹dz¹ kogoœ o niekompetencjê czy
stronniczoœæ, zanim obrzuc¹ recenzenta stekiem
wyzwisk. Stojê na stanowisku, ¿e tylko s³abi,
niepewni siebie i swych umiejêtnoœci wykonawcy
reaguj¹ na s³owa krytyki z³oœci¹, a w skrajnych
przypadkach agresj¹. Dojrza³y producent, czy mc
znaj¹c sw¹ wartoœæ skwituje krytykê wzruszeniem
ramion, ewentualnie bêdzie dyskutowa³, ale
NIGDY GROZI£ CZY UBLI¯A£ W WULGARNY
SPOSÓB. Nic tak nie œwiadczy o cz³owieku, jak
sposób w jaki reagujê on na krytykê (wszak

8
prawdziwa cnota krytyk siê nie lêka). Tylko
osobniki prymitywne i zakompleksione bêd¹
wyzywaæ recenzentów od najgorszych, czy wrêcz
groziæ rêkoczynami, dostarczaj¹c tym samym
dowód, ¿e owa krytyka nie by³a pozbawiona
s³usznoœci. M¹dry mc uœmiechnie siê tylko
ironicznie albo zrewan¿uje np. w postaci bitewnych
rymów, a dodatkowo poczuje motywacjê, by do
kolejnych nagrañ przy³o¿yæ siê tak, by nikt wiêcej
nie oœmieli³ siê w¹tpiæ w potencja³ ich twórcy.
Dochodzenie swych racji za pomoc¹ piêœci jest
tyle¿ godne politowania, co œmieszne i œwiadczy
jedynie o niepokoj¹cych brakach intelektualnych,
tudzie¿ bezsilnoœci takiego delikwenta. Jeœli staæ
ciê tylko na tyle, oznacza to, ¿e nie do koñca
poj¹³eœ sens kultury, z któr¹ próbujesz siê
uto¿samiaæ, a której reprezentowania w ¿adnym
wypadku nie jesteœ godzien. Nie wiesz, co to
rywalizacja, konkurowanie na p³aszczyŸnie
lirycznej czy muzycznej i dopóki tej wiedzy nie
posi¹dziesz, do koñca swych dni pozostaniesz
nieszkodliwym, dissowanym (i to nie tylko przez
recenzentów) b³aznem.
Na koniec kilka zdañ adresowanych do GRZ'a.
Mówisz, ¿e uczysz ludzi szacunku poprzez strza³ w
zêby..... asekuracyjnie dodajesz jednak, ¿e nie
tych, którzy s³uchaj¹ hip-hop'u i nie znaj¹ ciê
osobiœcie a jedynie nie podoba im siê p³yta- jasne
tylu ludziom nawet ty nie jesteœ w stanie spuœciæ
wpierdol. Widzisz, ja nie przes³ucha³em „Sieci" i
bynajmniej nie noszê siê z takim zamiarem (nie
wspominaj¹c ju¿ o kupnie) albowiem nie s¹dzê, by
cz³owiek szerz¹cy tak dalekie mi ideologicznie
pogl¹dy by³ zdolny do stworzenia czegoœ, co
mogê uznaæ za wartoœciowe. A szacunku do
siebie nie nauczysz mnie nawet
piêædziesiêcioma kopniakami w zêby.
Pozdrawiam.

PREZES
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Zawiod³em/³am siê
No to jest mniej wiêcej tak... Piszecie - ma³o,
ale piszecie...Gdyby tak zrobiæ teraz ranking,
to p³yt¹ która cieszy siê najwiêkszym
„zawiedzeniem" jest jak na razie MOLESTAEWENEMENT - „Taka p³yta".
Piszecie, ¿e ta w³aœnie produkcja zawiod³a
Was najbardziej z uwagi, i¿ odbiega znacznie
od poprzednich produkcji. Piszecie o
zmianach w ideologii, muzyce, a nawet o
poziomie rymów. Niektórzy z was twierdz¹,
¿e MOLESTA zesz³a na psy... Jednak
najczêœciej zwracacie uwagê, ¿e p³ytê
porwa³y komercyjne nurty.
Po g³êbszej analizie waszych wypowiedzi
dochodzê do wniosku, ¿e woleliœcie
„SKANDAL" od najnowszego materia³u.
Podoba³a wam siê surowoœæ pierwszej p³yty.
Muszê przyznaæ, ¿e sporo osób wyrazi³o
baaaaardzo krytyczn¹ postawê wobec
„TAKIEJ P£YTY", czy s³usznie? Có¿, ta
kolumna zosta³a stworzona w³aœciwie przez
Was samych, ja pe³niê tu rodzaj
podsumowania i nie bêdê wypowiadaæ siê na
ten temat, by nikomu nic nie sugerowaæ.
Czekam teraz na obronê „Takiej p³yty" (
piszcie, piszcie...moje dziatki).
Miejsce drugie w naszym rankingu zajmuje
¿eñska ekipa PARÊ S£ÓW... Ojjj, Doroty
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iszecie, ¿e ta w³aœnie
produkcja zawiod³a Was
najbardziej z uwagi, i¿
odbiega znacznie od poprzednich
produkcji. Piszecie o zmianach w
ideologii, muzyce, a nawet o
poziomie rymów. Niektórzy z was
twierdz¹, ¿e MOLESTA zesz³a na
psy...
chyba siê nie uciesz¹.... Jak to bywa w
przyrodzie „pare sóf" s¹ tyrane najczêœciej
przez p³eæ piêkn¹... (tu chyba ma³y paradox,
bo ju¿ by³ artyku³ o ¿eñskich rymach - przyp.
red.). GALAKTAO nie ma do czego
przyrównaæ, wiêc generalizuj¹c
przyczepiacie siê do rymów, tonu g³osów...,
do Wójka..., do czegokolwiek. Czekam na
obronê...
Jeœli chodzi o zagraniczne produkcje, to
najczêœciej wkurza Was DwuPak Amaru
Szakór. Nie wiem czego Wy chcecie od tego
utalentowanego, przystojnego, niezwykle
p³odnego nieboszczyka... Tu ja go obroniê!
To dzisiejsze firmy fonograficzne i biznes
Afeni Shakur zrobi³y gówno z wielkoœci

2Pac`a, czy¿ nie? Pamiêtacie p³yty Pac'a jak
jeszcze szala³ ze Snoop`em ? Jak jeszcze
nie by³ taki przypakowany??? Taaa... to by³y
czasy! Szacunek siê nale¿y temu raperowi,
nie szarganie jego imienia i sprzedawania
p³yt jako darmowy dodatek do jakiejœ innej ,
gównianej produkcji J-Z`ego...
Narzekacie jeszcze na Ruff Ryders
generalnie... Chyba chodzi o te plumkanie
Sweez i Timba`. ...i ciach... tu lista siê
urywa...
Aha... Tedy z Krakowa - nie pisz, ¿e nie
podoba³a ci siê ostatnia produkcja Britney, bo
i tak nikt ci tego nie opublikuje. To jest e-zin
hip-hop'owy, a nie Britneysowy... Bardzo mi
przykro, ¿e zawiod³eœ siê na nowym singlu
candy-girl Spearms, ale moje wspó³czucie to
max, co mo¿emy dla ciebie zrobiæ...

CEND
(cend@hip-hop.pl)
CDN

*
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STUDENCIK W KRAWACIKU A HIP- HOP
Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami
¿y³ sobie pewien m³ody cz³owiek Jego ¿ycie
by³oby zupe³nie przeciêtnym, niczym nie
wyró¿niaj¹cym siê ¿yciem, gdyby na którymœ
jego etapie nie pojawi³ siê hip-hop. Wkrótce
potem zapragn¹³ zostaæ mc. Odt¹d dni up³ywa³y
mu na pisaniu rymów, doskonaleniu stylu i
techniki. Du¿o czyta³ o hip-hop'ie, s³ucha³ go i
pragn¹³ jak najlepiej reprezentowaæ tê kulturê.
Wszystko wiêc by³oby w
jak najlepszym
porz¹dku i zmierza³o w w³aœciwym kierunku,
gdyby pewnego dnia nie wpad³ mu w rêce któryœ
numer magazynu „Klan". Na ³amach tego pisma
reprezentant formacji Born Juices
zaprezentowa³ opiniê, ¿e Kaliber 44 nie jest
zespo³em mog¹cym reprezentowaæ hip-hop,
poniewa¿ jego cz³onkowie s¹, jak raczy³ by³ siê
wyraziæ ów pan „studencikami". Na szczêœcie
Bitter, bo o nim tu mowa, nie by³ dla naszego mc
¿adnym autorytetem, dlatego te¿ jego
wypowiedŸ skwitowa³ jedynie pob³a¿liwym
uœmiechem. Jakkolwiek s³owa te pocz¹tkowo
nie wywar³y na nim wiêkszego wra¿enia, to z
biegiem czasu z coraz wiêksz¹ moc¹ ko³ata³y w
jego umyœle, tym bardziej, ¿e jak siê okaza³o,
Bitter nie by³ jedyna osob¹ reprezentuj¹c¹
powy¿szy pogl¹d. Ostatecznie jednak naszemu
bohaterowi uda³o siê przezwyciê¿yæ
wewnêtrzne rozterki, dalej robi³ swoje, ba zacz¹³
nawet odnosiæ sukcesy, gdy¿ jego twórczoœæ
zaczê³a spotykaæ siê z uznaniem s³uchaczy.
Z³owrogie myœli uleg³y zapomnieniu, nasz mc po

T

aaaak, dawno ju¿ zd¹¿y³em
pogodziæ siê ze œwiadomoœci¹,
¿e horyzonty myœlowe ludzi nie
zawsze musz¹ byæ rozleg³e. Dawno
wybaczy³em sobie œmiertelny grzech
przeciw hip-hop'owi - bycie studentem.
dziœ dzieñ jest studentem i cieszy siê z
dokonanego wyboru.
Taaaak, dawno ju¿ zd¹¿y³em pogodziæ siê ze
œwiadomoœci¹, ¿e horyzonty myœlowe ludzi nie
zawsze musz¹ byæ rozleg³e. Dawno wybaczy³em
sobie œmiertelny grzech przeciw hip-hop'owi bycie studentem. Wypowiedzi osobników
pokroju Bittera traktowa³em z przymru¿eniem
oka, tym bardziej, ¿e coraz rzadziej mia³em z
takowymi stycznoœæ. Jednak czytaj¹c kolejny
wywiad w „Klanie", tym razem z
przedstawicielem grupy Peel Motyff, doszed³em
do przekonania, ¿e mit mc „nie-studenta" nadal
pokutuje w œwiadomoœci hip-hop'owców.
Nawi¹zuj¹c do s³ów niejakiego GRZ'a (on
bowiem udzieli³ wywiadu)- „ale mo¿e chodzi³o
mu (Voltowi, o którego wypowiedzi rozmawiano
podczas wywiadu)o tych po studiach. Ci nie
mog¹ (w domyœle- robiæ hip-hop'u)" pragnê raz
na zawsze rozprawiæ siê z jednym z najbardziej
absurdalnych stwierdzeñ, do jakich
wypowiedzenia zdolny jest ludzki narz¹d g³osu.
Na pocz¹tek pytanko z gatunku k³opotliwych:

czym ró¿ni siê raper - student(czy te¿ ten z
tytu³em magistra) od rapera nie studiuj¹cego?
Tym tylko, ¿e jeœli ten pierwszy pomyœlnie
zakoñczy edukacjê na uczelni wy¿szej,
podniesie swe kwalifikacje zawodowe a tym
samym zwiêkszy prawdopodobieñstwo
znalezienia dobrze p³atnej, satysfakcjonuj¹cej
pracy. To ró¿nica zasadnicza i podstawowa. S¹ i
tacy, którzy twierdz¹, ¿e studenci z racji
wykszta³cenia s¹ osobami bardziej
inteligentnymi, oczytanymi, elokwentnymi itp. od
tych z wykszta³ceniem œrednim lub zawodowym.
To twierdzenie zmuszony jestem odrzuciæ jako
nie do koñca znajduj¹ce potwierdzenie w
praktyce, znane s¹ mi bowiem przypadki
zarówno studentów kretynów, jak bardzo
m¹drych osób nie posiadaj¹cych indeksu.
Tak siê jakoœ z³o¿y³o, ¿e pewien procent
wykonawców hip-hop'owych stanowi¹ jednostki
pragn¹ce zdobyæ wy¿sze wykszta³cenie. Pytam:
czy fakt bycia studentem wp³ywa w jakikolwiek
sposób na muzykê jak¹ siê tworzy, a jeœli tak jest
w istocie, to czy wp³yw ten jest pozytywny, czy
wrêcz przeciwnie? Jak dla mnie odpowiedŸ
wydaje siê oczywista, jednak¿e znajd¹ siê i takie
osoby, które poddaj¹ w w¹tpliwoœæ zbawienny
wp³yw obcowania z ksi¹¿kami (temat ten
zd¹¿y³em poruszyæ w „Poradniku m³odego
rymiarza"- do wgl¹du na stronie
www.prezes.px.pl oraz w ósmym numerze
gazety Hip-Hop.pl - przyp. red.) czy kontaktu z
profesorami na jakoœæ pisanych ¹d nie
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ajbardziej jednak
zastanawia mnie fakt, ¿e
jak dot¹d nie spotka³em siê
z krytycznymi wypowiedziami mcstudentów pod adresem tych,
którzy nie studiuj¹. Dlaczego wiêc
ci drudzy z tak¹ zajad³oœci¹ atakuj¹
ludzi chc¹cych w swym ¿yciu
osi¹gn¹æ coœ wiêcej, dla których
praca za lad¹ w supermarkecie nie
jest spe³nieniem marzeñ?
rymów. Spoœród kogo rekrutuj¹ siê ludzie
neguj¹cy wartoœæ ambicji i ciê¿kiej pracy?
Nietrudno siê domyœliæ, ¿e raczej nie s¹ to osoby
nale¿¹ce do grona studentów. Najbardziej
jednak zastanawia mnie fakt, ¿e jak dot¹d nie
spotka³em siê z krytycznymi wypowiedziami mcstudentów pod adresem tych, którzy nie studiuj¹.
Dlaczego wiêc ci drudzy z tak¹ zajad³oœci¹
atakuj¹ ludzi chc¹cych w swym ¿yciu osi¹gn¹æ
coœ wiêcej, dla których praca za lad¹ w
supermarkecie nie jest spe³nieniem marzeñ?
Pierwszym motywem mo¿e byæ zwyk³a zazdroœæ
skrzêtnie skrywana pod mask¹ twardziela,
hardkorowca, z tych, co to ulica ich ¿ywi. „Nie
u³o¿y³o mi siê w ¿yciu, bez wykszta³cenia
faktycznie daleko nie zajdê"- takie myœli
pog³êbiaj¹ frustracjê. Innych przyczyn nawet nie
chce mi siê domyœlaæ.
Niezwykle œwiat³y raper, jakim ponad wszelk¹
w¹tpliwoœæ jest GRZ, dowodzi, ¿e studenci nie
mog¹ tworzyæ hip-hop'u, poniewa¿ „to s¹ ludzie,
którzy nigdy niczego ciê¿kiego nie uœwiadczyli"

(maj¹c chyba na myœli „doœwiadczyli"?). Wiêc twoim zdaniem,
panie kolego, ciê¿kie prze¿ycia to domena osób o statusie niestudenta? Bo tylko one doœwiadczy³y w domu nêdzy i
przemocy? A to, ¿e komuœ uda³o siê dostaæ na studia (lub te¿
skoñczyæ je) œwiadczy niezbicie o tym, ¿e jego ojciec jest
prezesem banku, matka zaœ nie pracuje, bo ktoœ przecie¿ musi
policzyæ te pieni¹dze? Wiesz GRZ, nie mówiê w tej chwili o
sobie, bo nie mia³em w ¿yciu tak Ÿle jak niektórzy, ale mam oczy i
uszy; bywaj¹c na uczelni spotykam ludzi, dla których studia s¹
szans¹ na wyrwanie siê z tzw. nizin spo³ecznych. Niejeden
student móg³by opowiedzieæ ci historiê stukrotnie bardziej
dramatyczn¹ od tego, przez co dane by³o przejœæ tobie i ludziom
podobnym do ciebie.
Ale faktycznie, ty nie mówisz o wszystkich studentach, tylko o
tych "inteligencikach w krawatkach, wiesz o co chodzi". Nie
wiem jak Dobry Piotrek (on bowiem przeprowadza³ wywiad) ale
ja nie wiem, o co chodzi. Widzê natomiast, ¿e mizerne jest twe
pojêcie na temat stylu ubierania studentów. Zapewniam ciê
zatem, ¿e nawet ci z wy¿szych lat studiów rodzajem noszonej
garderoby nie ró¿ni¹ siê zbytnio od innych osób w tym wieku, a
w krawatach na uczelni zjawiaj¹ siê wy³¹cznie wtedy, gdy
przystêpuj¹ do egzaminów. Ba, z rzadka pojawiaj¹ siê nawet
ch³opaki w szerokich portkach...
No ale niby sk¹d ziomek taki jak ty mia³by o tym wiedzieæ patrz¹c
na ¿ycie z perspektywy swej ulicy?
I ty siê uwa¿asz za „inteligentnego cz³owieka"- gratulujê
dobrego samopoczucia.

PREZES

4X
CAPPADONNA
W POLSCE

HIP-HOP.PL #12 - muzyka / felietony

Cappadonna.hip-hop.pl

12

HIP-HOP.PL #12 - muzyka / recenzje

Sza-V „Czas Na D.¯.A.S"
EFPE Records, 2001

...dzieñ dobry, mam na imiê Maciej ...
przyszed³em tu, by powiedzieæ Wam, ¿e mam
dla was moc wszechœwiata, moc
wszechœwiata...
Ja zawsze uwa¿a³em, ¿e takie produkcje s¹ po
prostu potrzebne. Tu nawet nie chodzi o jakoœæ
nagranego materia³u, czy nawet treœci, chodzi o
to, ¿e ktoœ ruszy³ ten leniwy ty³ek i coœ zrobi³...
Tym razem EFPE rec. prezentuje pierwszy
solowy materia³ szczeciñskiego ch³opaczyny co
to do os³awionej rodziny DE¯ET ( Dawcy ¯ycia )
nale¿y.
Ca³oœæ nagranego materia³u dzieli siê na dwie
czêœci :
#1 - Wewn¹trz i
#2 - Zewn¹trz.

„Zewn¹trz" to, jak mi siê wydaje, swoisty
opis zajawki. Sza-V nawija, ¿e cosik jest w
bani, ¿e s³ucha, bawi siê, tworzy ...³apie za
mikrofon itd. Znajduj¹ siê tu raczej
imprezowe propozycje o pewnym bicie i
dobrze dobranych samplach.
Bardziej podoba mi siê jednak „Wewn¹trz"
- bardziej osobiste podejœcie do sprawy,
g³êbszy przekaz, pozytywny..., ale nie
zawsze. Podk³ady na tej stronie s¹
chwilami nas¹czone nutk¹ psychodeliki...
Rymy s¹ ciekawe i szczerze... s¹ na
poziomie. Mo¿e ktoœ ma inne zdanie, ale t¹
recenzjê piszê ja i s¹dzê, ¿e Sza-V dobrze
trafia. P³yta niczym nie przypomina
wczeœniejszych szczeciñskich
produkcji...Co ja plotê?! Nie przypomina mi
niczego! Jest po prostu oryginalna.
Z drugiej strony nie jest to jakiœ fenomen.
P³yty po prostu dobrze siê s³ucha. Jest
dobra.
Sza jest wspierany na majku przez Seka,
P.N.Yego, Wu-Wu, Landona, Kaliego,
Remiego i Monikê (tu w kawa³ku #11 Monia
wcale mi siê nie podoba i wydaje mi siê, ¿e
wrêcz psuje ca³y numer).
Niew¹tpliwego uroku ca³ej p³ycie dodaje
drapanie Twistera (chyba nikomu nie
trzeba przypominaæ kim ów postaæ jest...-

przyp. red.). Jeszcze jedna wa¿na sprawa.
Wszystkie numery zosta³y wyprodukowane
przez Pilaka... Koleœ ma potencja³ twórczy.
Interesuj¹cy flow, dobrze dobrane sample,
³adnie to wszystko obrobione. Muzyka jest
starannie dobrana do treœci textu co nam
daje zgrabn¹ chodŸ momentami chyba Ÿle
zmasterowan¹ ca³oœæ.
O samym Sz-Vale jeszcze cosik w tym
numerze (zobacz relacja z Bartoszyc - przy.
red.). Ja powiem tu tyle, ¿e jak pozna³em
kolesia, to nie przypuszcza³em, ¿e tak fajnie
gra...
Aaaaa! Zapomnia³bym... ok³adka jest te¿
ca³kiem sympatyczna, ale dopiero po
kilkunastu minutach wpatrywania siê w
dziwny twór na przedzie dopatrzy³em siê
jakiegoœ zegara i profilu, jak s¹dzê, SzaVa³a.
Podsumowuj¹c... Dobre rymy, dobra muzyka
i dobry skreczing, oto p³yta Sza-Va³a „CZAS
NA D.¯.A.S." - gratulujê autorom p³yty i
polecam hip-hop'owym g³owom.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym pozdrowiæ
wszystkich „13sto-pi¹tkowców".

CEND
(cend@hip-hop.pl)
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Inespe "Ocean Szarych Bloków"
Asfalt Records 2001

Asfalt Records, czyli niska cena, œwietna
jakoœæ wydania, i co najwa¿niejsze - coraz
lepsze p³yty. Przyk³ad kolejnego m³odego MC
tej stajni - Inespe potwierdza to, i jest
znakomitym dowodem na prawdziw¹ si³ê
wytwórni Tytusa.
Spokój. Z p³yty emanuje spokój. S³ychaæ to w
podk³adach, w ca³oœci przygotowanych przez
M.A.D. bardzo dobrego producenta znanego
z p³yty Fisza,. Cieszy obrana koncepcja
muzyczna, przemyœlana wizja brzmienia,
któr¹ cechuje melancholijny klimat, tworzony
przez spokojnie p³yn¹ce sample, wplecione w
solidn¹, nie za mocn¹ perkusjê. Klimat
buduj¹cy zwart¹, zharmonizowan¹ ca³oœæ.

M.A.D. nie kombinuje, nie wykorzystuje
sztucznych brzmieñ, czy po³amanych
uderzeñ wszystko g³adko wpada do
ucha, cieszy, uspokaja, relaksuje. Nieco z
boku jest jedynie pierwotna wersja "W
oceanie", remix okaza³ siê byæ w tym
przypadku znacznie lepszy i s³usznie
umieszczono go na pocz¹tku p³yty.
Spokój wyczuwalny jest równie¿ w
wokalach Inespe. Wywodz¹cy siê z
RHX'u MC nie warczy, nie krzyczy, ale "po
cichu" przedstawia nam realia w jakich
¿yje. To dojrza³y artysta - szczególnie
s³ychaæ to, kiedy opowiada o zmianach
na Imielinie, i ludziach ze swojego
otoczenia. Mówi o ¿yciu w sposób
szczery, przedstawiaj¹c jego ciemn¹
stronê, gdzie pêdz¹cym za pieniêdzmi,
narkotykami, oraz wra¿eniami ludziom,
pierdoli siê w g³owach. Rymuje w sposób
ciekawy, nieszczególnie wyró¿niaj¹cy siê
g³os nadrabiaj¹c rymami i flow. Nie jest to
wprawdzie MC tak charyzmatyczny jak
Tede, ale wie co i jak chce przekazaæ.
Swoje miejsce na p³ycie maj¹ tak¿e
goœcie, przede wszystkim dysponuj¹cy

wysokim g³osem panowie Fisz i Jano,
którzy znakomicie urozmaicaj¹ materia³.
Pierwszy pojawia siê w jednym z
najlepszych nagrañ "Raz bli¿ej raz dalej",
które to tylko jemu zawdziêcza swój urok,
natomiast MC z Wilanowa razem z Inespe
œwietnie koñcz¹ ca³¹ p³ytê...P³ytê dobr¹,
która nawet jeœli nie powtórzy sukcesu
innej solowej produkcji wydanej przez
Asfalt - "Polepionych" Fisza, jest
materia³em na który warto zwróciæ uwagê.
W jednym z nagrañ Inespe mówi, ¿e
chcia³by zostaæ zapamiêtany przez ludzi.
Szanse na to s¹ spore, bo nawet jeœli nie
bêdzie szczególnie ho³ubiony i noszony na
rêkach, z pewnoœci¹ pozytywnie zapisze
siê w œwiadomoœci s³uchaczy hip-hop’u w
Polsce.

KEB
(Carton@hip-hop.pl)
Autor reprezentuje ekipê Czyste S³owa,
a tak¿e stronê www.carton.hip-hop.pl
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UNIKAT
“TWARDY GRUNT”“

3MIEL “hip-hopE”
...Z napisaniem tej recenzji mia³em ogromny dylemat.
Dylemat dlatego, bo jest to straszny szajs, a nie
chcia³em tego tak podsumowaæ.
Ta p³yta da³a mi do zrozumienia, ¿e hip-hop'owcem jest
siê od urodzenia, a nie jak w przypadku Jacka
Jab³oñskiego "po odnalezieniu spokojnej przystani „.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e „Hip-hopE" niczym nie
przypomina mi hip-hopu.
Ju¿ w trakcie przes³uchiwania 1 kawa³ka (intro)
doszed³em do tego przykrego wniosku.
Samo intro te¿ pozostawia wiele do ¿yczenia, bo
s³uchaj¹c ów tworu myœla³em, ¿e odtwarzacz CD mi siê
zjebawszy...
Z drugiej strony podk³ady s¹ ca³kiem dobre - szkoda
tylko, ¿e takie obciachowe, wielokrotnie ju¿ u¿yte
sample. To, ¿e 3miel mia³ kontakt z muzyk¹ s³ychaæ do
momentu, gdy otwiera usta.
Rymy s¹ okrutnie, kurwa, nie do rymu jakieœ... dziwne i
no ja, tego nie da siê opisaæ (s³uchaæ)... 3miel ma swoj¹
wytwórniê(3mR) - nie dziwiê siê, ¿e nikt inny nie chcia³
go wydaæ, a jeœli robi³ to z powódek
„anderground`owych" to jest to marna wymówka (w jego
wykonaniu)... co ja siê nacierpia³em! Gdybym se
przydy3³ w czasie s³uchania tej p³yty, to bym chyba
dosta³ pora¿enia mózgowego.

Sama ok³adka wywo³a³a ju¿ u mnie niechêæ do tego
materia³u - 3miel stoi sobie w ¿elazkach,
pomarañczowej czapce i t-shircie a do tego
dresowe
spodeneczki i pompowana kamizelka...
Jeszcze kaftanik i do klimatu p³yty by³oby jak
znalaz³!
3miel twierdzi, ¿e jego materia³, to nowy kierunek
hip-hop'u - jasne, jak komuœ coœ nie wychodzi, to
mówi póŸniej, ¿e to nowy styl... To nawet nie jest
hip-hop... Odyseja kosmiczna, Planeta ma³p - tak,
ale nie hip-hop!!!!!
Gówno, szit, kurna, sraka- fuuu, œmierdzi!
Wszyscy ludzie, którzy mieli t¹ nie przyjemnoœæ
s³uchania (b¹dŸ prób s³uchania ) tego frika
stwierdzili, ¿e tacy ludzie jak 3miel psuj¹ zdanie o
tej piêknej muzyce...
Nie bêdê pisa³ jobów na Jacka, ale mam nadziejê,
¿e to przeczyta, przemyœli, przes³ucha jeszcze raz
swoje wypociny, pomyœli i ¿e wywali t¹ p³ytê do
kosza i ju¿ nigdy w ¿yciu nie dotknie mikrofonu.
Stary, ¿eby rymowaæ, trzeba umieæ to robiæ!
Ta p³yta nie jest dziwna... Nawet s³aba nie jest!
Lepszy rap robi moja 7-letnia kuzyneczka...
Ludzie wystrzegajcie siê 3miela!
Z pozdrowieniami dla Jacka- W.U.C.

CEND

Dnia 31 sierpnia, na jednej z wakacyjnych balang
wiêkszego kalibru w szczeciñskim s³awnym
S³owianianie otrzyma³em demo UNIKATU. Bardzo
mnie to zaskoczy³o... podszed³ koleœ i po prostu da³
mi p³ytkê ( masz i pomyœl ).
Wzi¹³em, przes³ucha³em, pomyœla³em...
TWARDY GRUNT, to ciekawa pozycja . Muzyka
wyprodukowana przez Rolo stanowi integraln¹
ca³oœæ ze wszystkimi utworami, chodŸ sama p³ytka
jest doœæ monotonna i wydaje mi siê ,¿e jest to wina
podk³adów, które tworz¹ momentami senny nastrój.
Klimat jest raczej smutny a KwaQ, Tero i goœcie
rapuj¹ o tym, ¿e „Nie Ma Racji Bytu" i „Nocy Blask".
Ogólnie -¿ycie w pigu³ce.
Skrecze robi Woda... i tu mo¿na siê przyczepiæ, bo
szuranie jest s³abe. Jedyny plus to to, ¿e wpasowane.
Brak profesjonalizmu mo¿na zauwa¿yæ w rymach,
ale nie od strony warsztatu, tylko raczej od jakoœci
zgranych wokali...czyli mikrofonu i „studia"...
Na ok³adce jest napisane, ¿e materia³
zarejestrowano w „ rolo U.N.T studio"- czyli jak siê
domyœlam w chacie Rolo...
Wokale brzmi¹,
jakby by³y nagrywane bez
s³uchawek.(to opinia zaczerpniêta od znanych mi
producentów). Przyda³by siê mastering... Jeœli
chodzi o texty i g³osy, to wszystko jest spoko. Dobra
nawijka na poziomie. Chcia³bym, ¿eby takich akcji
by³o wiêcej w ca³ej Polsce...
Ogólnie TWARDY GRUNT, to fajna propozycja na
jesienne wieczory i melancholijny nastrój, a U.N.T to
ekipa z przysz³oœci¹.

Pozdrawiam Unikat- powodzenia.
Dla zainteresowanych p³yt¹ podajê namiary:
WWW.UNIKAT.PRV.PL

CEND
(cend@hip-hop.pl)
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Oœka
"Kompilacja 2"
Asfalt Records 2001
O tym ¿e Oœka jest producentem
zbli¿aj¹cym siê do œcis³ej czo³ówki nie
trzeba chyba nikogo przekonywaæ, tym
bardziej teraz
po wys³uchaniu drugiej
czêœci Kompilacji. Jest ona kolejnym
dowodem klasy wilanowskiego producenta,
na pewno jednym z najlepszych, bowiem
pokazuje jego konsekwencjê i pracowitoœæ.
W odró¿nieniu od poprzednich p³yt, gdzie
odpowiedzialny by³ za ca³oœæ warstwy
muzycznej, tutaj wykaza³, ¿e jednak popiera
pogl¹d mówi¹cy i¿ "rzecz nie zakoñczona
jest niczym". Udowodni³, ¿e potrafi
wykoñczyæ dzie³o, nie serwuj¹c nam
¿adnego bitu odstaj¹cego poziomem od
reszty, gorszego, ra¿¹cego, a¿ prosz¹cego
o przeskoczenie.
Wynikiem tego zas³uguj¹cego na
pochwa³ê podejœcia jest muzyka równa,
równa i dobra, bowiem ka¿dy niemal
kawa³ek dysponuje podk³adem
przyjemnym w odbiorze. Jednak nic wiêcej
ponad "dobra". Solidnoœæ, praca i doœæ

spory (ale bez przesady) relaks - to
jedno, ale geniusz i zwalaj¹ce z nóg
w³aœciwoœci - to drugie. Pod wzglêdem
muzyki p³yta na pewno nie bêdzie
klasykiem, ale nie wolno nam narzekaæ,
tym bardziej ¿e mamy kilka bêd¹cych
prawdziw¹ si³¹, pozwalaj¹c¹ zapisaæ
siê p³ycie w pamiêci, popisów Mc's.
Zwyciêzc¹ wyœcigu o tytu³
najlepszego na tej sk³adance jest £ona.
Zapewne ma³o kto, maj¹c mo¿liwoœæ
jedynie wgl¹du w listê zaproszonych
goœci,

Postawi³by na niego, ale zaskoczy³
umiejêtnoœciami jako Mc, a tak¿e, a
mo¿e przede wszystkim, pomys³em na
kawa³ek. Na idei siê nie skoñczy³o,
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wykonanie powoduje ¿e "Z³ota Rybka" to
opowieœæ ciekawa, wci¹gaj¹ca, a do tego
¿yciowa i prawdziwa. Mimo konkurencji to
numer jeden.
Na szczêœcie, nie uda³o siê jednak
szczecinianinowi, zostawiæ towarzyszy
zbyt daleko w tyle, zaraz za nim bowiem
uplasowa³ siê Fisz. Z tym, ¿e jest ma³a
ró¿nica po nim mogliœmy siê spodziewaæ
dominacji, raczej od pocz¹tku by³ w
gronie faworytów. Odbyty przez niego sen
jest nie mniej interesuj¹cy od opowieœci
£ony, z niemniejsz¹ przyjemnoœci¹
wys³uchuje siê jego historii. Szczególnie
utkwi³o mi w pamiêci zdanie "nie wtr¹caj
siê, to mój sen", jak¿e przydatne w ¿yciu
codziennym.
Goœcinne wystêpy Fisza, nie tylko u
Oœki, s¹ znakomitym zwiastunem
nadchodz¹cej drugiej p³yty artysty,
zapowiada siê uderzenie naprawdê
mocne - wrêcz przebijaj¹ce na wylot. Ta
dwójka przewodzi kompilacji, jest dla niej
duetem-wizytówk¹ i ju¿ sama
perspektywa, czêstego ods³uchiwania ich
utworów powinna byæ wystarczaj¹co
kusz¹ca, aby nie mieæ problemów z
twierdz¹c¹ odpowiedzi¹ na postawione
sobie pytanie czy album ten nabyæ.
To jednak nie koniec atrakcji.
Gdziekolwiek bowiem spotkamy siê z
nazw¹ "Grammatik", mo¿emy mieæ
pewnoœæ, ¿e mamy do czynienia z
kawa³kiem dobrego hip-hop’u, p³yta Oœki
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nie jest wcale wyj¹tkiem od tej zasady. Eldo i
Jotuze stawiaj¹ na spokój, przedstawiaj¹c
jeden z wielu ¿yciowych, tytu³owy problem.
Brak im wprawdzie porywaj¹cej dynamiki
Fisza czy £ony (czym ci dwaj zachwycaj¹),
ale konsekwentnie robi¹ swoje za to brawa.
Przedstawicielem podobnego nurtu jest
tak¿e wystêpuj¹cy solo Ash, prezentuj¹cy
nadal wysok¹ formê. Mile zadziwia
wszystkich , którzy myœleli, ¿e po odejœciu
od w/w grupy, o nim wiêcej nie us³ysz¹. Seriê
ciekawych, pomys³owych, wyró¿niaj¹cych
siê kawa³ków zamyka wystêp Pezeta,
Ma³olata i Kreta, trójki wyraŸnie
sprzeciwiaj¹cej siê usilnie hardkorowej
mentalnoœci niektórych rodzimych hiphopowców.
Wy¿ej opisane numery, najmocniejsze
punkty sk³adanki, wymieszane s¹ niestety z
dokonaniami nieco s³abszymi. Zaczynaj¹c
od dysponuj¹cych odmiennymi g³osami
panów Onara i Jano, którzy zgodnie do
dobrych podk³adów dok³adaj¹ œrednie rymy,
g³ównie z cyklu "pomówmy o hip-hopie",
poprzez prezentuj¹cy ten sam nurt RHX,
który jednak satysfakcjonuje bardziej ze
wzglêdu na refleksyjny, zmuszaj¹cy do
zadumy podk³ad, koñcz¹c na bia³ostockich
rymoholikach, których s³ucha siê idealnie
obojêtnie. Jest jeszcze niecodzienny goœæ Knockwood, ale o tym jak niepotrzebny jest
jego wykonany po angielsku kawa³ek,
najlepiej œwiadczy fakt, ¿e jest on przeze

mnie regularnie omijany podczas
ods³uchiwania p³yty. Pomys³owo, ale
pomys³ chybiony.
Nale¿y siê Oœce pochwa³a, bowiem
nauka i rozwój to coœ co bez w¹tpienia
jest w cenie. Produkuj¹c drug¹ czêœæ
kompilacji wykona³ wyraŸny krok w
przód, oznacza ona dla niego rozwój
artystyczny, dla nas zaœ jest porcj¹
dobrych bitów, momentami jeszcze
lepszych rymów, a przede wszystkim

!

relaksu, którego zawsze mo¿emy byæ
pewni siêgaj¹c po hip-hop serwowany
przez wilanowiaka.

KEB
(Carton@hip-hop.pl)
Autor reprezentuje ekipê Czyste S³owa,
a tak¿e stronê www.carton.hip-hop.pl

Ca³y album eSNUZet “Towar To Sprawdzony Maksymalnie Czysty” (1999)
do pobrania na legalu tylko w Hip-Hop.pl. Musisz go mieæ: Hip-Hop.pl/mp3
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- nowa gazeta tylko o desce
FLIP to nowa gazeta, której premiera odby³a siê w po³owie sierpnia.
Premiera bez fanfar i oklasków. Ot po prostu pojawi³a siê. Postanowi³em
napisaæ coœ niecoœ o tej pozycji, aby potencjalny odbiorca móg³
zdecydowaæ o jej zakupie.
Zatem po kolei - gazeta “FLIP” ma byæ o
deskorolce i snowboardzie. Wydawana jest w
Warszawie a redaktorem naczelnym gazety jest
Monika Zawadzka. Gazeta kosztuje 9 z³ i sk³ada siê
z 48 stron. Drukowana jest ona œredniej jakoœci
papierze kredowym z dosyæ dobrym drukiem.
ponad 90% stron to strony kolorowe ze œredniej
jakoœci zdjêciami (nie mówiê o ich treœci
merytorycznej). Nie wiem czemu, ale nie mogê
oprzeæ siê wra¿eniu ¿e FLIP to stary ŒLIZG, ale
tylko z wybranymi artyku³ami o desce.
Na 48 stronach znajdziemy rzeczywiœcie tylko
artyku³y o deskach.
Zadziwia iloœæ artyku³ów i zdjêæ ze snowboardem
mimo ¿e jest to numer wakacyjny. Widaæ ¿e
pierwszy numer powstawa³ d³ugo, poniewa¿
znajdziemy w nim artyku³y i zdjêcia z minionej zimy,
ale to nie powinno nikomu przeszkadzaæ, bo za to
otrzymujemy sporo treœci.
Po suchej statystyce trochê o treœci gazety a jest
jej sporo, nawet jak na temat o którym za du¿o
ciê¿ko napisaæ.
Pierwszy numer to 9 artyku³ów (wywiady, opisy
miejscówek, informacje) + historia zespo³u
Pennywise. Do tego znajdziemy podsumowania,
rankingi, zapowiedzi imprez, opisy filmów, nowoœci
na rynku, kupa zdjêæ + poster A3 (dwustronny),
omówienia trików(jeden ze snowboardu - MUTE
oraz jeden z deskorolki - OLLIE).
Generalnie gazeta oddaje klimat skate’ingu jako ca³oœci: samotnego
zacinania trików oraz np. zajawki z przypadkowymi przechodniami.

Zadziwiaj¹ tylko krótkie i raczej lakoniczne wywiady np. pytania redakcyjne
do jednego z nich: Jak d³ugo jeŸdzisz? Masz jakichœ sponsorów? Co s¹dzisz
o zawodach skejtowych? W jakich startowa³eœ i jak na nich wypad³eœ? Co
s¹dzisz o polskich skejterach? Jest ktoœ kogo
podziwiasz?
Podsumowuj¹c: FLIP to dobra idea.
Nareszcie jakaœ wyspecjalizowana gazeta.
Mam nadziejê ¿e w przysz³oœci przyci¹gnie
do redakcji wielu ciekawych ludzi i bêdzie
pêka³a w szwach od treœci. Jak na razie nie
dostajemy jedynie kupy reklam (ŒLIZG) ale
to za co rzeczywiœcie p³acimy czyli
skate’ing. I moim zdaniem lepiej do³o¿yæ
zdjêcia i podnieœæ cenê ni¿ pchaæ na co
drug¹ stronê reklamê. Do tego dodajmy
dobry klimat i poprawnoœæ merytoryczn¹ a
dostaniemy FLIP. Wydaje mi siê ¿e
wydanie od czasu do czasu 9 z³ na gazetê o
ulubionej zajawce nie jest du¿ym
wydatkiem i ka¿dy skate powinien kupiæ
przynajmniej jeden numer i os¹dziæ
samodzielnie czy FLIP mu siê podoba.
Je¿eli redakcja wytrwa w postanowieniu
aby pisaæ tylko o desce to po jakimœ czasie
uzbiera siê dobre kompendium o
skteboard’ingu i snowboardzie.
W chwili pisania artyku³u FLIP do
kupienia by³ jeszcze w internecie na
http://skateshop.hip-hop.pl.
hex
(hex@hip-hop.pl)
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STREFA BEZ GRANIC BARTOSZYCE 13 LIPIEC 2001
W momencie, kiedy siê dowiedzia³em, ¿e
jadê do Bartoszyc wiedzia³em, ¿e artyku³,
który bêdê musia³ napisaæ nie bêdzie tak
kwaœny jak sama podró¿ i pobyt w tym ma³ym
miasteczku gdzieœ w Warmiñsko-Mazurskim
...
O samym wyjeŸdzie dowiedzia³em siê
w³aœciwie jakieœ 2 godz. przed... Do miasta
„gdzie diabe³ mówi dobranoc" jechaliœmy
(Asia i ja) poci¹giem przez 11 godzin i 47
minut. Horror... Droga od Szczecina do
S³upska z krisznowcem w przedziale, a od
S³upska z babci¹ jak¹œ, co grzyby na stopach
hodowa³a... 11 godz. i 47 min bez chwili snu...
Po 10 godzinach morderczej jazdy
przesiedliœmy siê w Korszy (ciekawe ,czy to
w ogóle jest na mapach ???) aby udaæ siê do

M

yœla³em, ¿e coœ zrobi³em
lub coœ na ten styl, ¿e
mo¿e moja gemba im siê
nie podoba, a oni: "te, sk¹d masz
browar?!"; Ja: "ze Szczecina..." i
w³aœnie wtedy siê dowiedzia³em,
¿e w mieœcie od 2 dni jest prohibicja

naszego docelowego punktu - Bartoszyc. Tu
w poci¹gu spotkaliœmy ekipê ze Szczecina:
Sza-Va³a , Martê, Romka i Dj`a Sempone`a...
i ju¿ razem udaliœmy siê do „STREFY".
U celu byliœmy o 6 rano... Wszystko by³o
pozamykane...Wszystko spa³o... Id¹c przez
miasto co chwilê potykaliœmy siê o le¿¹cych
dos³ownie wszêdzie punków... Dopiero
gdzieœ po 8 uda³o nam siê wbiæ do jakiegoœ
baru na œniadanie i co jest rzecz¹
podstawow¹ - kawê. Po 9 udaliœmy siê na
miejsce imprezy.
Druty kolczaste, p³oty, drewniane, 5cio
metrowe pale i chyba z 300 ochroniarzy, tak
wygl¹da³a „Strefa bez granic". Po 30 min
szukania organizatorów dostaliœmy wreszcie
instrukcje obs³ugi obiektu, klucze do szatni i
takie tam ca³kiem kolorowe identyfikatory.
Jak to zwykle bywa, tego typu imprezy nie
przebiegaj¹ wed³ug wczeœniej ustalonych
punktów no i oczywiœcie wyst¹pi³y pewne

Czêœæ
jury w
sk³adzie:
Cend
(Hip-Hop.pl)
i Jotuze
(Grammatik)

przesuniêcia czasowe. W chwili, gdy
zdenerwowany otworzy³em sobie browara,
obiegli mnie ochroniarze. Myœla³em, ¿e coœ
zrobi³em lub coœ na ten styl, ¿e mo¿e moja
gemba im siê nie podoba, a oni: "te, sk¹d
masz browar?!"; Ja: "ze Szczecina..." i
w³aœnie wtedy siê dowiedzia³em, ¿e w
mieœcie od 2 dni jest prohibicja. Zadawa³em
sobie tylko jedno pytanie: skoro jest
prohibicja, to dlaczego te wszystkie pancury
le¿¹ takie zajebane w 3 dupy ? OdpowiedŸ
uzyska³em od jednego z nich: „Stary... idŸ na
bazar! Tam ruskie sprzedaj¹ spiryt..." No
dobra, ale nikt z nas nie chcia³ oœlepn¹æ, wiêc
browarki kupiliœmy cichaczem... spod lady.
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O 12 zacz¹³ siê graffiti jam. Zdjêæ nie robi³em,
bo nie by³o warto. Musicie uwierzyæ mi na
s³owo. Pograliœmy sobie w Zoœkê i po jakimœ
czasie udaliœmy siê na obiad i czêœæ
konkursow¹ festiwalu. Na miejscu do³¹czy³
do nas Juzek z Grammatika.
W szatni zrobiliœmy krótkie wywiadziki z
zespo³ami, które wziê³y udzia³ w konkursie.
Asia i ja mieliœmy byæ jury. Jak siê okaza³o
póŸniej ludzie zaczêli siê doczepiaæ, ¿e
jesteœmy ze Szczecina, ¿e Sza-V jest ze
Szczecina i ³¹czyli ten fakt jako spisek i
pewne zwyciêstwo Sza-Va³a... ¯eby rozwiaæ
wszelkie opinie spiskowe zaprosiliœmy do
jury warszawiaka - Juzka. Ocena wiêc by³a
obiektywna.
Przez kilka godz. przygl¹daliœmy siê
propozycjom z ca³ej Polski. Momentami by³o
to bardzo nudne, ale by³y i takie kapele, które
potrafi³y poderwaæ publikê do tañca. Mia³o
byæ 9 bandów, ale dojecha³o tylko 6. Mi w
pamiêci pozostan¹ 3 z nich:
Centrum/Nie
Odkryty Szlak,
Egzorta i
....Sza-V. To
w³aœnie te
z e s p o ³ y
toczy³y walkê o
zwyciêstwo.
R e s z t a
przechlapa³a
sobie szansê
na zwyciêstwo
r ó ¿ n y m i
okrzykami

, które nie powinny mieæ miejsca, np. ELO
ch³opaków z Che³ma.Ogólnie stawialiœmy na
oryginalnoœæ, a niestety (ci, co wystêpowali
bêd¹ uwa¿aæ, ¿e to nie prawda, ale oni po
prostu nie chc¹ w to uwierzyæ...) wiêkszoœæ to
wielokrotnie przetarte ju¿ szlaki a nawet
xero...
Zwyciêzc¹ zosta³ wiêc ktoœ, kto siê z nich
najbardziej wyró¿nia³, brzmia³ inaczej.
Wyniki mieliœmy og³osiæ przed koncertem
PAKTOFONIKI, ale WSZ i FENOMEN
skutecznie zapobiegli temu wydarzeniu i
spowodowali trwa³e uszkodzenie mózgu i
amnezjê organizatora (pozdrawiam Artura!
Jak tam? G³ówka wporzo?).
Wszyscy tak œwietnie siê bawili do tego
stopnia ,¿e nikt nie zauwa¿y³, ¿e Fenomeny
graj¹ ten sam kawa³ek ju¿ 5 raz... Po
FENOMENIE wyst¹pili Eldoka i Juzek
(Grammatik)... Dobry koncert.
W³aœciwie gwoŸdziem programu okaza³a siê
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PAKTOFONIKA. To by³ piêkny koncert, a
zw³aszcza podoba³ siê kawa³ek „ Jestem
Bogiem" ze œpiewanym refrenem.
Interesuj¹ce by³o tak¿e stwierdzenie
Focusa, któremu to zwrócono uwagê by nie
schodzili ze sceny, bo TV nie mo¿e ich krêciæ,
a on schodz¹c do publicznoœci rzek³ : „...ale
my pierdolimy TV!" - a¿ zadr¿a³a ziemia od
okrzyku publiki.
Koncerty by³y piêkne, proste... Wydaje mi siê
jednak, ¿e WSZ troszkê przynudza³...
Fenomen fajnie zagrali - dobrze nawi¹zuj¹c
kontakt z publicznoœci¹.
Wynik konkursu nie zosta³ przedstawiony
publicznie...( wina organizatora -przyp. red.).
...ale, ale... Kto wygra³? Najlepszy! A kto
okaza³ siê najlepszym ? Sza ! V !
Genialne zwyciêstwo, bo jury podjê³o
decyzjê jednog³oœne. Sza V odebra³ nagrodê
pieniê¿n¹, ale ile wygra³ nie napiszê, bo
ustawa o dochodach prywatnych mówi o
tajemnicy finansowej.
Mam sprawê
do ch³opaków z
Egzorty i z
Centrum/Nie
Odkryty Szlak,
jeœli mo¿ecie,
to przyœlijcie
jakieœ nagrania
n a a d r e s
redakcji.
Wracam do
Bartoszyc...
Szczerze,
cieszy³em siê
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W Olsztynie poszliœmy na pizzê, piwko, a na
20 min przed odjazdem poci¹gu do
Szczecina z³apa³y nas wyj¹tkowo
wieœniackie kanary... Pami¹tk¹ z pobytu w
warmiñsko-mazurskim by³y nie tylko zdjêcia
lecz mandacik na 85 pln.
Tym akcentem koñczê swój raport ze
STREFY 51...
Chcia³bym podziêkowaæ Asi Przeradzkiej za
wspó³pracê.

CEND
(cend@hip-hop.pl)
razem z Sza-Va³em... taki patriotyzm (ale nie
mia³ on wp³ywu na werdykt!) lokalny. Trza
by³o to oblaæ. Po imprezie mieliœmy siê udaæ
na miejsce noclegu. Z obawy przed
agresywnymi punkowcami i naziolami
(których by³o kilka razy wiêcej ni¿ nas
wszystkich...) mieliœmy dostaæ obstawê
ochrony, ci jednak zostawili nas z dwiema
fajnymi lokalnymi dziewuszkami
Godzinê szliœmy do tego burdelu.Wszyscy
Ÿli, spoceni i czêœciowo wyczerpani. Mia³o
przyjechaæ 9 zespo³ów, by³o 6 i zabrak³o
miejsc... W pokojach 4 os. spa³o po 9, 12
osób... Warunki iœcie integracyjne...
O którejœ w nocy rozbieg³ siê okrzyk : „Mendy
id¹, mendy!"- jaja jak berety. Nastêpnego
dnia, jak siê ju¿ wszyscy obudzili, ruszyliœmy
w stronê dworca. Zjedliœmy pyszne
œniadanko przy kiosku, a nastêpnie z
powodu braku kursowania poci¹gów
ruszyliœmy wynajêtym busem do Olsztyna.

“Emisja Hip-Hopu" to najnowszy sposób na realizowanie
zamys³u mulltimedialnoœci przekazu jak¹ oferuje Portal
Hip-Hop.pl. Dotychczas Hip-Hop.pl oferowa³o
u¿ytkownikom, oprócz sta³ych pozycji i dzia³ów
tematycznych rózne rodzaje kontaktu i wymiany
pogl¹dów (patrz: Chat, Forum).
Teraz zrobiliœmy kolejny krok na przód. Wychodz¹c na
przeciw oczekiwaniom i korzystaj¹c z propozycji radia
internetowego "Radio Emisja" rozpoczêliœmy cykl audycji
o tematyce hip-hop'owej pod tytu³em "Emisja Hip-Hopu".
Audycja ta pod patronatem Hip-Hop.pl daje nam
mo¿liwoœæ prezentowania
dobrej muzyki, dzielenia siê informacjami ze œwiata
hip-hop’u oraz ca³ym info koncertowym jakie mo¿na
znaleŸæ na stronie g³ównej Portalu.
Prowadz¹cy "Emisjê Hip-Hopu" to Cermit z RadioEmisji
oraz Jakuza z Portalu Hip-Hop.pl. S³uchaæ nas mo¿na w
ka¿dy wtorek o godzinie 19:00 poprzez stronê
internetow¹ www.radioemisja.pl.
Znajduj¹ siê tam dwa przyciski, zale¿nie od wyboru
mo¿na nas s³uchaæ przy pomocy Real Audio lub te¿
Windows Media Player (oba programy do pobrania ze
strony http://hip-hop.pl/tools) . Przed ka¿dym wtorkiem
na stronie Audycji
http://www.hip-hop.pl/emisja
pojawia siê playlista, któr¹ konsekwentnie staramy siê
realizowaæ. Ponadto na tej samej stronie znajdziecie
kompletne archiwum starszych "Emisji..".
Serdecznie zapraszamy do s³uchania.

HIP-HOP.PL #12 - reklama

SKATESHOP.hip-hop.pl zmieni³ ostatnio design.
Obecny jest du¿o ³atwiejszy i bardziej intuicyjny.
Nowy design pozwoli³ tak¿e na wprowadznie wielu innowacji.
O tym, ¿e w SKATESHOP.hip-hop.pl ciuchy s¹ najtañsze
i najlepsze ju¿ nawet nie wspominamy.

Najlepiej sprawdŸ to od razu:

SKATESHOP.HIP-HOP.PL
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Freestyle Battle i koncert
Eldo w Szczecinie
To by³a pierwsza, du¿a impreza w Szczecinie
po wakacyjnej przerwie. Emocje po Battle Of
The Year ju¿ zd¹¿y³y opaœæ, Hip-Hop Statek
przeszed³ do wspomnieñ i coraz czêœciej
s³ychaæ by³o pytanie: kiedy nastêpny koncert?
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e podczas wakacji aktywni
byli malarze, szczególnie Sixa, który z
malarzami z VHS i TSK „aktywnie" spêdza³
wakacje przy œcianach (efekty ich pracy w tym
numerze gazety) organizuj¹c imprezy, ale
ludzie czekali na nastêpny koncert i okazjê do
zabawy w S³owianinie. W³aœnie ten klub, mimo
jego wszelkich mankamentów, jest najczêœciej
wykorzystywanym miejscem do organizowania
koncertów w Szczecinie i 31 sierpnia ponownie
spe³nia³ tak¹ rolê. Agencja El Paso, która
organizowa³a t¹ imprezê, wysz³a poza ramy
normalnego koncertu i t³umnie zebranej
publicznoœci (ponad 700 osób - wiêcej nie mo¿e
wejœæ do klubu) zaproponowa³a bitwê w stylu
wolnym oraz pierwszy koncert promuj¹cy
solow¹ p³ytê Eldo - „Opowieœæ o tym, co siê tu
dzieje na prawdê".
Regulamin bitwy by³ prosty: w pierwszej rundzie
startuje szeœciu emce, do drugiej rundy
przechodzi czterech i w finale ma zmierzyæ siê
dwóch raperów. Ca³oœæ prowadzi³ £ona, na
adapterach grali Twister i Romek, a sêdziowaæ
mia³a publicznoœæ. Zawodnikami byli: Seba
(Szczecin), Klemens(Szczecin),

Eldo(Warszawa), Pezet(Warszawa),
Ostry(£ódŸ) i Dizkret(Warszawa), który w
ostatniej chwili zast¹pi³ Jajonasza.
W pierwszej rundzie nie by³o pojedynków
bezpoœrednich, uczestnicy mieli trzy
minuty na zaprezentowanie siebie, po
czym nast¹pi³a ocena. Publicznoœæ by³a
jednog³oœna w sprawie awansu jednego
zawodnika - Ostrego. Jego styl i szybkoœæ
rymowanych kwestii znalaz³a w
publicznoœci wiele uznania. Nie ma co
ukrywaæ, ¿e przed ka¿d¹ nastêpn¹ rund¹
stawa³o siê jasne, ¿e dalej przejdzie Ostry i
ktoœ jeszcze. Jednak wracaj¹ do pierwszej
rundy, nale¿y napisaæ, ¿e prowadz¹cy
£ona wiele razy zg³asza³ siê do
publicznoœci o ustalenie koñcowego
werdyktu.
Ostatecznie po pierwszej rundzie odpadli
dwaj Szczecinianie, co niew¹tpliwie burzy
twierdzenie, ¿e gospodarz¹ pomagaj¹
nawet œciany. Tak wiêc, po kilku
g³osowaniach i przy g³oœnym poparciu
Obroñców Tytu³u zgromadzonych pod
scen¹, dalej awansowali: Eldo, Pezet,
Dizkret i wspomniany ju¿ Ostry.
Druga runda mia³a ju¿ zmienione zasady.
Emce mieli losowaæ tematy, a nastêpnie
przez dwie minuty rymowaæ na zadany
temat. Tematy nie by³y pospolite, a wrêcz

przeciwnie mocno zaskakiwa³y zawodników i publicznoœæ.
Na przyk³ad zestawienie tematów (nie podajê wersji
idealnie dok³adnej): „Wy¿szoœæ butów sportowych nad
wysokimi obcasami" (wylosowany przez Eldo) lub „Zakaz
spo¿ywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych" (wylosowany przez Ostrego). Zawodnicy
losowali tematy tu¿ przed wystêpem, wiêc nie mieli czasu
na przygotowanie siê. Pierwszy ze swoim tematem
zmierzy³ siê Eldo i muszê przyznaæ, ¿e mi najbardziej
podoba³ siê jego wystêp. Dobrze i d³ugo trzyma³ temat, nie
ucieka³ od niego i, to chyba najwa¿niejsze, w jego wystêpie
by³o du¿o humoru - dosta³o siê przede wszystkim
paniusiom na wysokich obcasach. Jednak publicznoœæ
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najwy¿ej oceni³a Ostrego za jego ostry styl i
skrytykowanie Wujka Samo Z³o. Na prawdê nie
wiem co jest miêdzy tymi panami, publicznoœæ
pewnie te¿ nie, ale kolejne mocne s³owa
wypowiadane przez Ostrego, wzbudza³y coraz
wiêkszy entuzjazm publiki. Druga runda by³a
s³absza w wykonaniu Dizkreta i Pezeta. Szkoda, bo
po pierwszej rundzie i zaprezentowaniu swoich
mo¿liwoœci Dizkret móg³by byæ jednym z faworytów.
Tym razem g³osowanie nie by³o ju¿ tak d³ugie wygra³ Eldo i (oczywiœcie) Ostry.
Fina³ by³ bezpoœrednim pojedynkiem. Rymowali na
zmianê, dwa razy po pó³ minuty. Chodzi³o o krótkie i
celne uwagi. Jednak dla sêdziego tych zawodów
(szczeciñska publicznoœæ) by³o to tylko
formalnoœci¹. O tym, ¿e wygra Ostry wiedzieli i
mówili ju¿ chyba wszyscy po pó³finale. Sam fina³ by³
ciekawy, poniewa¿ obaj panowie nie ¿a³owali sobie
tyrania (po pojedynku wszyscy rozeszli siê w
przyjaŸni) rywala i pad³o kilka dobrych tekstów,
Final bitwy: Ostry (z prawej) i Eldo

które rozbawi³y publikê. Zwyciêzca (Ostry)
dosta³ od organizatorów dyktafon i s³uchawki,
¿eby jak to okreœli³ £ona, móg³ nagrywaæ swój
freestyle i ¿eby nikt nie musia³ tego s³uchaæ.
Ogólnie nale¿y stwierdziæ, ¿e ponad wszelk¹
w¹tpliwoœæ, na scenie zaistnia³a nowa
postaæ, szczególnie groŸna w wolnym
stylowaniu. Ostry, bo o nim oczywiœcie mowa,
wydaje nie d³ugo p³ytê i je¿eli bêdzie ona tak
dobra jak jego freestyle to mo¿na byæ
pewnym jej sukcesu. Sam jestem pod
wra¿eniem jego rymów i szybkoœci z jak¹ je
sk³ada - to jest potok logicznie posk³adanych
s³ów. Warto zobaczyæ (us³yszeæ) to na ¿ywo.
Ostry - gratulacje i powodzenia! Jednak
gratulacje nale¿¹ siê wszystkim uczestników
bitwy (zawodnikom, dj'om i £onie) oraz
organizatorom (Agencja El Paso) za na
prawdê œwietn¹ zabawê i pomys³.
Po przerwie i och³oniêciu na scenê ponownie
wyszed³ Eldo ¿eby razem z dj
Romkiem zaprezentowaæ materia³ ze
swojej solowej p³yty. Publicznoœæ
przyjê³a go ciep³o, choæ nie
entuzjastycznie. Przyczyn¹ tego móg³
byæ fakt, ¿e by³ to pierwszy koncert
promuj¹cy tê p³ytê, a
od terminu jej wydania nie up³ynê³o
wiele czasu i ludzie jeszcze nie zd¹¿yli
zapoznaæ siê dobrze z materia³em.
Jednak publicznoœæ do zabawy
poderwa³y przypomniane kawa³ki
Grammatika, w tym najwiêkszy efekt
odnios³o „Friko".
Impreza wypad³a bardzo dobrze i
kolejny raz udowodnione zosta³o, ¿e
szczeciñski klimat jest dla hip-hop'u
rewelacyjny. Znów wiele osób nie

wesz³o do klubu z powodu braku miejsc, znów
wszyscy dobrze siê bawili. Byle wiêcej takich
imprez, tyle ¿e z wiêksz¹ iloœci¹ miejsc.

SEBA
(Seba@hip-hop.pl)

Zwyciêzca i jego trofeum
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BLOKERSI
relecja z premiery
W³aœnie wróci³em z pokazu
prasowego najnowszego filmu Sylwestra
Latkowskiego pt. "Blokersi" i muszê
przyznaæ, ¿e jest bardzo ciê¿ko
ustosunkowaæ siê do poruszanych w nim
spraw. Wiele osób w nim przedstawionych
pokazuje siebie z zupe³nie innej strony. Takiej
o której wiedz¹ tylko nieliczni lub te¿ takiej
której nikt by siê nie spodziewa³. No ale do
rzeczy.
Film rozpoczyna siê
sympatyczn¹ rozmow¹ z ulicznym bejem,
który wszêdzie doszukuje siê "sublimacji
intelektualnej", a tak¿e dyskutuje z Redem o
koszykówce. Taki wstêp w pewien sposób
ujawni³ charakter produkcji i ukierunkowa³
treœæ filmu. W zasadzie pocz¹tkow¹ myœl¹
produkcji by³o coœ do czego zobrazowania
najlepiej pos³u¿¹ s³owa Peji "..to jest
alternatywa - albo bêdzie rozwój, albo
skoñczymy tak..." - powiedzia³ wskazuj¹c na
siedz¹cych w pobli¿u amatorów napoi
alkoholowych. Tak przynajmniej siê
wydawa³o. W k o l e j n y c h s c e n a c h
odwiedzamy Poznañskie dzielnice, gdzie
poznajemy ch³opaków z kamienic - Pejê oraz
jego ekipê. Mówi¹ oni o ¿yciu takim jakie je
widz¹... A widz¹ du¿o ze swojej specyficznej
perspektywy. Widz¹ i opisuj¹. Z ich s³ów

wynika prosta uliczna prawda "...tu ka¿dy
¿yje nielegalnie, tu jest dwadzieœcia osób, a
tylko trzy maj¹ pracê...". Tak brzmi g³os
m³odego pokolenia poznaniaków które
prowadzi ¿ycie w biednych
postproletariackich osiedlach. Rozmowy z
ch³opakami Grammatika przynosz¹
ca³kowite zaskoczenie, tu w³aœnie
zauwa¿alna jest ta ró¿nica miêdzy tym co
widaæ i s³ychaæ w tekstach, a tym co zosta³o
pokazane w tym filmie. Juzek i Eldo, a w
zasadzie wiêcej Eldo mówi¹ o sowich
pocz¹tkach i o ¿yciu....swoim ¿yciu...Leszek
mówi o osobistych prze¿yciach i problemach
w domu. Wszystko sk³ada siê na obraz lekko
przygnêbiaj¹cy i ukazuj¹cy inne oblicze
ch³opaków. Najbardziej w pamiêci utkwi³y mi
dwie sceny - pierwsza kiedy to Eldo wraz z
Jotuze czytaj¹ artyku³ M. Pêczaka z Polityki,
nabijaj¹c siê ze s³ownictwa w nim u¿ytego, a
tak¿e z nieznajomoœci tematu przez autora
wspomnianego tekstu. Tu padaj¹ s³owa,
które mogê œwiadczyæ o niskim IQ
ch³opaków z Warszawy, ale to ju¿
pozostawiam do w³asnej oceny.
Ogólnie film mo¿na podzieliæ na pewne
czêœci. Pierwsza mówi o muzyce, co prawda
wystêpuj¹ tu przede wszystkim MC's, to nie
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Ulotka
promuj¹ca film
“Blokersi”

zabrak³o tak¿e Dj'i.
Kolejna czêœci to
graffiti, w której g³ówn¹ a zarazem
najbardziej szokuj¹c¹ czêœæ stanowi film
nakrêcony przez EWC gdzie oddaj¹ siê
aktom niszczenia poci¹gów w Trójmieœcie.
Niszczenia i to w dos³ownym tego s³owa
znaczeniu, poniewa¿ jak to Eldo póŸniej
wyjaœnia, ¿e ma tam wojna pomiêdzy
writterami a SOK'istami i w³aœnie ona jest
powodem takiego zachowania. Ostatni¹
elementem hip-hop'u jakiego nie mog³oby
zabrakn¹æ w tym filmie jest oczywiœcie
breakdance. Tu godnie reprezentuje ekipa
breakerów z Konina. Opowiadaj¹ oni o
pocz¹tkach, zawodach w Piotrkowie
Trybunalskim oraz o ich spojrzeniu na to co
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robi¹.
We wstêpie napisa³em ¿e mo¿na odnieœæ
dziwne wra¿enia ogl¹daj¹c ten film. Jak
sadzê Latkowski chcia³ zrobiæ film ale nie za
bardzo wiedzia³ jak i co ma w tym filmie
pokazaæ. W za³o¿eniu by³o udowodniæ ¿e
s³owo "blokers" ma znaczenie nie tylko
pejoratywne, ale tak¿e oznacza ch³opaka z
bloków robi¹cego hip-hop, w ten czy inny
sposób. W porz¹dku, z tym siê zgodzê.
Niestety osoby które reprezentuj¹ trochê

Œwi¹tkowskiej. Dlaczego??? Mo¿na sobie
zadawaæ to pytanie, ale nie s¹dzê by sam
autor zna³ na nie odpowiedŸ. Podobnie
sprawa siê ma z Den¹ - on mówi, ¿e chce
otrzymaæ kasê za uczciwie zrobion¹
demówkê zespo³u "Echo" i twierdzi ¿e mu siê
to nale¿y. W porz¹dku...ale dlaczego nie
powie o swoim widzeniu hip-hopu. Dlaczego
film nie równowa¿y ch³opaków z blokowiska
z ludŸmi którzy maj¹c inne mo¿liwoœci,
œwiadomie wybrali hip-hop. S¹dzê ¿e

inne podejœcie ni¿ wczeœniej wspomniany
Peja, a mam tu konkretnie na myœli Fisza i
Denê, nie mówi¹ nic o swoim ¿yciu i o fakcie,
¿e dla nich hip-hop nie jest alternatyw¹. Oni
nie maj¹ k³opotów finansowych i nie
zastanawiaj¹ siê jak ch³opaki z osiedla "za co
prze¿yjê kolejny dzieñ". To w³aœnie mi w tym
filmie nie pasuje. Zamiast pokazaæ swoje
spojrzenie, zamiast powiedzieæ, ¿e dla niego
hip-hop to forma ekspresji, Fisz mówi o
pocz¹tkach wspominaj¹c "Kolor Szok" kultow¹ ju¿ w tej chwili audycjê Bogny

problem le¿y w zamyœle filmu. Sylwester
Latkowski chcia³ pokazaæ Blokersów, a nie
inteligentnych ch³opaków robi¹cych to co
kochaj¹ najbardziej.
Jednak¿e warto to zobaczyæ, pos³uchaæ i
pomyœleæ. Po prostu warto.
Zapraszam do kin a tak¿e na zakupy, gdy¿
film po premierze, która przewidziana jest na
25.IX.2001 film bêdzie dostêpny na kasetach
Video oraz na p³ytach DVD.
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JAKUZA
(jakuza@hip-hop.pl)
Na soundtracku:
Ascetoholix, Aœka, Dj 600 V, Decks, Echo,
Eldo, Elemer, Fenomen, Fisz, Grammatik,
Killaz Group, Lasscah, Magiera, Ostr,
paktofonika, Peja, Pezet, Prezes, RapaFun,
Red, Sfera, Slums Attack, Tymon oraz
goœcinnie Leszek Mo¿d¿er.
Scenariusz i re¿yseria: Sylwester Latkowski;

Producenci: Tomasz Pijanowski & Jacek
Szumlas;
Kierownik Produkcji: Zbigniew D¹browski;
Zdjêcia: Tomasz Tupalski i Igor Gr¹tkowski;
Monta¿: Marek Andrychowski;
D Ÿ w i ê k : To m a s z S k o n e c z n y , I g o r
Gr¹tkowski, Mariusz Szabuniewicz;
Muzyka: Dj Volt, Lasscah, Magiera;
Mastering: Rafa³ Paczkowski;
Produkcja: SOLOPAN & TPS Studio
Filmowe;
czas trwania: 77 minut;
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CAPPADONNA
W POLSCE
Jest to pierwszy i jedyny w Polsce koncert
legendarnego amerykañskiego wykonawcy hip hop'owego CAPPADONNA, i zarazem pierwszy
koncert cz³onka WU - TANG CLANU. Zespó³ jest
uwa¿any za prekursora gatunku na œwiecie. Od lat
uznawany jest za numer 1 na œwiatowej scenie hiphop'owej.
Przyjazd do Polski CAPPADONNY jest czêœci¹
europejskiej trasy koncertowej zwi¹zanej z
promocj¹ jego najnowszego albumu solowego pt.:
„The Yin & The Yang".
Wraz CAPPADONN¥, do Polski przybêd¹ dwaj
MCs, którzy wspomog¹ gwiazdê przy tworzeniu
„Show" na scenie. Artysta zaprezentuje materia³ ze
swoich dwóch solowych p³yt oraz najbardziej znane
zwrotki z dyskografii WU - TANG CLAN.
Koncert CAPPADONNY jest najwiêkszym
wydarzeniem w historii Polskiego hip-hop'u.
Jesteœmy przekonani, ¿e bêdzie on cieszy³ siê
ogromn¹ popularnoœci¹ i przyci¹gnie sympatyków
tego gatunku z ca³ego kraju na niespotykan¹
dotychczas skalê. Dlatego te¿ zdecydowaliœmy siê
zorganizowaæ koncertu w Warszawie (w
najwiêkszym skupisku kultury hip-hop'owej w kraju,
a jednoczeœnie le¿¹cym w centralnym punkcie
Polski). Koncert planujemy przeprowadziæ w
miejscu sprawdzonym i znanym z wielu udanych

masowych imprez muzycznych. Bêdzie to
odnowiony Klub Lokomotywa
przy ulicy
Kolejowej
Na program wieczoru sk³adaæ siê bêdzie
wystêp gwiazdy, poprzedzony
kilkugodzinnymi koncertami polskich
zespo³ów hip-hop'owych jak: Warszafski
Deszcz, Zipera, W Witrnach Odbicia, (lub inne)
oraz towarzysz¹cych im DJ-ów. Muzyka
podczas imprezy bêdzie miksowana na ¿ywo z
p³yt winylowych. Organizatorzy zapewni¹
atrakcyjn¹ i bogat¹ oprawê wizualn¹
(diaporamy, projektory video). Na scenie
wyst¹pi¹ formacje breakdance.
Charakterystyka Artysty:
Urodzi³ siê w Brooklynie lecz dorasta³ w
Shaolinie (Staten Island) gdzie w jednej ze
szkó³ zetkn¹³ siê z cz³onkami Wu-tang Clanu.
Od tamtej pory zacz¹³ interesowaæ siê muzyk¹
hip-hop. Zrozumia³, ¿e u boku tak œwietnych
MCs bêdzie móg³ rozwijaæ swój talent.
Wychowany na klasycznej, ulicznej muzyce i
zdaj¹cy sobie sprawê z jej wp³ywu na
wspó³czesnych artystów, Cappadonna tak oto
mówi o tym, co go inspiruje: „S³ucham
wypowiedzi takich ludzi jak Martin Luther King i
Malcolm X, czytam Torê, Bibliê i Koran, to ma
na mnie bardzo du¿y wp³yw, dochodz¹ do tego

moje doœwiadczenia z getta. £¹cz¹c to wszystko
ze sob¹, wiem, ¿e moja muzyka nie ma innego
wyjœcia i musi mówiæ wy³¹cznie prawdê.
Wiêkszoœæ ludzi interesuje siê artystami, gdy¿
przyci¹ga ich tylko muzyka lub tylko beaty, nie
zauwa¿aj¹ treœci czy duchowych przekazów,
jakimi stara siê ich zainteresowaæ wykonawca.
Chcê, by ludzie s³uchali mojej muzyki nie tylko
dlatego, ¿e podoba im siê produkcja czy beaty,
ale przede wszystkim bo kochaj¹ prawdê w
moich s³owach i tkwi¹c¹ we mnie duchowoœæ."
Cappadonna d³ugo czeka³ na swoj¹ kolej.
Zab³ysn¹³ i pokaza³ co potrafi dopiero w 95r.
wystêpuj¹c goœcinnie w tak znakomitych
utworach jak: "Ice Cream" i "Ice Water" na p³ycie
Raekwona - "Only Built 4 Cuban Linx... PóŸniej
razem z Raekwonem pomóg³ przy nagrywaniu
p³yty Ghostfaca "Ironman". Wyst¹pi³ jeszcze
jako goœæ na p³ycie "Wu-Tang Forever" w tak
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Kolejowej
Na program wieczoru sk³adaæ siê bêdzie wystêp
gwiazdy, poprzedzony kilkugodzinnymi
koncertami polskich zespo³ów hip-hopowych
jak: Warszafski Deszcz, Zipera, W Witrnach
Odbicia, (lub inne) oraz towarzysz¹cych im DJów. Muzyka podczas imprezy bêdzie miksowana
na ¿ywo z p³yt winylowych. Organizatorzy
zapewni¹ atrakcyjn¹ i bogat¹ oprawê wizualn¹
(diaporamy, projektory video). Na scenie
wyst¹pi¹ formacje break dance.

doskona³ych numerach jak: "Triumph", "Heaterz"
czy "For Heaven Sake". Pierwszy solowy album
"The Pillage" Cappadonna wyda³ w marcu 1999r. w
Razor Sharp Records - wytwórni za³o¿onej przez
The RZA gdzie nagrywaj¹ równie¿ Ghostface,
Tekitha, Blue Raspberry i inni z Mc Wu-Family.
Produkcj¹ kr¹¿ka zajeli siê:The RZA oraz jego
podopieczni z Wu-Elements (True Master,
Goldfinghaz, 4th Disciple i Mathemathics, który
wyprodukowa³ doskona³y numer: "Oh Donna" ). Na
p³ycie goœcinie udzia³ bior¹ oczywiœcie Rae i Ghost.
Oprócz nich jest Meth, U-God, Tekitha, Blue
Raspberry, Rhyme Recca oraz Killa Bamz (uczeñ
Cappy). Dwaj ostatni (Recca i Bamz) oraz Cappa
gdy s¹ razem nazywaj¹ siebie African Killah Beez.
4 paŸdziernika koncert CAPPADONNY w
Polsce. Oto kilka szczegó³ów:
Jest to pierwszy i jedyny w Polsce koncert
legendarnego amerykañskiego wykonawcy hiphop'owego CAPPADONNA, i zarazem pierwszy
koncert cz³onka WU - TANG CLANU. Zespó³ jest
uwa¿any za prekursora gatunku na œwiecie. Od lat
uznawany jest za numer 1 na œwiatowej scenie hip-

hop'owej.
Przyjazd do Polski CAPPADONNY jest
czêœci¹ europejskiej trasy koncertowej
zwi¹zanej z promocj¹ jego najnowszego
albumu solowego pt.: "The Yin & The Yang".
Wraz CAPPADONN¥, do Polski przybêd¹
dwaj MC's, którzy wspomog¹ gwiazdê przy
tworzeniu "Show" na scenie. Artysta
zaprezentuje materia³ ze swoich dwóch
solowych p³yt oraz najbardziej znane zwrotki z
dyskografii WU - TANG CLAN.
Koncert CAPPADONNY jest najwiêkszym
wydarzeniem w historii Polskiego hip-hop'u.
Jesteœmy przekonani, ¿e bêdzie on cieszy³ siê
ogromn¹ popularnoœci¹ i przyci¹gnie
sympatyków tego gatunku z ca³ego kraju na
niespotykan¹ dotychczas skalê. Dlatego te¿
zdecydowaliœmy siê zorganizowaæ koncertu w
Warszawie (w najwiêkszym skupisku kultury
hip-hopowej w kraju, a jednoczeœnie le¿¹cym
w centralnym punkcie Polski). Koncert
planujemy przeprowadziæ w miejscu
sprawdzonym i znanym z wielu udanych
masowych imprez muzycznych. Bêdzie to
odnowiony Klub Lokomotywa przy ulicy

BONGOS PROMOCJA
P.S. Na stronie
Http://hip-hop.pl/cappadonna mo¿ecie
rezerwowaæ bilety na koncert
Cappadonny w Lokomotywie.
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Historia Hip-Hop'u
We wczesnych latach 70-tych jamajski dj znany
jako Kool Herc przeniós³ siê z Kingston do
zachodniej dzielnicy Bronx'u w Nowym Jorku. Tu
próbowa³ po³¹czyæ jego jamajski styl dj'a, który
³¹czy³ improwizacje rymów z wersjami jego
nagrañ reggae. Nieszczêœliwie dla niego w tym
czasie w Nowym Jorku muzyka reggae nie by³a
w ogóle rozpowszechniona. W ten sposób Kool
Herc zaadoptowa³ swój styl poprzez zmiany w
instrumentalu i perkusji na styl popularnych w
tym czasie piosenek. Poniewa¿ ta przerwa by³a
stosunkowo krótka, nauczy³ siê zmieniaæ
d³ugoœæ dŸwiêków w sposób nieokreœlony
poprzez u¿ywanie audio mixera i dwóch
identycznych nagrañ, w których ci¹gle zamienia³
miejscami lubiane odcinki utworu. W tamtych
czasach, na imprezach pocz¹tkowo recytowano
popularne frazy i u¿ywany by³ codzienny slang.
Przyk³adowo by³o to wygodne dla dj'a, który
wiedzia³ jak zabawiaæ ludzi na imprezie. Ten
wczesny rap opisywa³ kogoœ takiego jak Herc

Martin Luter King Jr

wtr¹caj¹cego na instrumentalnych przerwach:
'Yo this is Kool Herc in the joint-ski saying my
mellow-ski Marky D is in the house'. To
wywo³ywa³o du¿¹ reakcje publiki, która
zaczyna³a odpowiadaæ w³asnymi wyra¿eniami i
slangiem. Gdy rozwin¹³ siê ten fenomen imprezy
zaczyna³y byæ opracowywane. Dj wk³ada³ wiele
trudu aby ka¿da impreza by³a inna, zaczynaj¹c
ma³ym rymowaniem np.: 'Davey D is in the
house/An he'll turn it out without a doubt'.
W krótkim czasie zaczêli malowaæ na starych
murach i tworzyæ szkolne rymy. Wiele osób
pragnê³o dodaæ do tego trochê ruchu i tworzyæ
rymy w ten sposób, aby pasowa³y na imprezy. W
tym czasie rap nie by³ znany jako "rap" ale jako
emceing. Przygl¹daj¹c siê Kool'owi Hercowi jak
siê rozwija³, w koñcu przerzuci³ siê na kompilacje
djayingu i dopuœci³ dwóch przyjació³ Coke La
Rock i Clark Kent (ale nie Dana Dane's dj),
których zajêciem by³o operowanie mikrofonami.
To by³a muzyka rap z pierwszym sk³adem emce.
Byli znani jako Kool Herc and the Herculoids.
Rapu chwytali siê m³odzi nowojorczycy
poniewa¿ oferowa³ im szansê swobodnego
wyra¿ania swoich pogl¹dów. To by³o
zasadniczym powodem, dlaczego jakiekolwiek
wy¿ej wymienione gry rymowane by³y ich
manifestem z przesz³oœci. Wa¿niejsze by³o to, ¿e
sztuka ta sta³a siê dostêpna dla wszystkich. Nikt
nie potrzebowa³ du¿ej iloœci pieniêdzy, ani
kosztownego sprzêtu do rymowania. Nikt nie
potrzebowa³ lekcji ani czegoœ podobnego.

James Brown
Rapowanie by³o zdolnoœci¹, któr¹ mo¿na by³o
praktykowaæ w ka¿dej chwili. Rap sta³ siê tak¿e
popularny dlatego, ¿e oferowa³ nieskoñczone
wyzwania. Tam nie by³o ¿adnych ustalonych
regu³, oprócz tego, ¿e trzeba by³o byæ
oryginalnym i rymy musia³y wchodziæ w bit
muzyki. Wszystko by³o mo¿liwe. Jeden móg³
tworzyæ np.: o cz³owieku na ksiê¿ycu, a inny o
tym jak dobry jest jego dj.
Zasadniczym punktem by³o to ¿eby byæ
uwa¿anym jako dobrym przez innego równego
sobie emce. Faktem by³o to, ¿e chwalone i
pozytywne twierdzenia rapera by³y równe z
innymi miejscowymi tzw. bohaterami (np.
gwiazdami sportu, komikami, itd.). Jeœli ktoœ by³
powolny, to rymowa³ w wolnym têpiê, gdy ktoœ
by³ nadpobudliwy to rymowa³ w szybszym
tempie. Dwie osoby nie rapowa³y tak samo,
nawet wtedy gdy recytowa³y te same rymy. By³o
bardzo wielu ludzi którzy starali siê i naœladowali
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czyjeœ style, ale wtedy nie mieli indywidualnej
osobowoœci. Rap popularny jest do dziœ wœród
miejscowej m³odzie¿y z tego samego powodu
jak w zarysach z wczeœniejszych czasów.
Poniewa¿ rap sta³ siê wielkim biznesem, da³o to
du¿o nieprawdziwych z³udzeñ o szybkiej
ucieczce cz³owieka z twardych warunków ¿ycia
w mieœcie. Du¿o jest dzieciaków, które wierz¹ w
to, ¿e do ¿ycia potrzebne s¹ im tylko dobre rymy.
Powy¿ej tego punktu, wszystkie te potrzeby
powinny byæ rozumiane poprzez wzgl¹d na hiphop.
Poprzez historie, muzyka dawa³a pocz¹tek
czarnej amerykañskiej wspólnoty, której zawsze
towarzyszy³a subkultura refleksuj¹ca polityczne,
socjalne i ekonomiczne stany danych czasów.
Rap nie jest inny. Hip-hop jest kultur¹, z której
wynurzy³ siê rap. Pocz¹tkowo hip-hop sk³ada³ siê
z 4 elementów: sztuka graffiti, break dance, dj
(ciecie i skreczowanie) i rapowanie. Hip-Hop jest
stylem ¿ycia ze swoim w³asnym jêzykiem, stylem
ubierania, muzyk¹ i rozumowaniem ci¹gle
rozwijaj¹cych siê ludzi. W dzisiejszych czasach,
poniewa¿ break dance i graffiti nie s¹ pro
minowanymi, s³owa rap i hip-hop s¹ u¿ywane

Furious Four

zamiennie. Jakkolwiek by³oby to zapisane
œwiadczy ¿e kultura hip-hop istnieje. To tylko
rozwiniêcie do nowego poziomu. Hip-Hop
kontynuuje bezpoœredni odezw starszych
pokoleñ dorzucaj¹c wartoœci i potrzeby m³odych
ludzi.
Pocz¹tkowo Hip-Hop by³ form¹ ekspresji. HipHop zosta³ po raz pierwszy rozpowszechniony
we wczesnych latach 70tych, w których nast¹pi³y
zmiany w popularnoœci Hip-Hop'u poprzez radia
prowadzone przez czarnych. Wczeœniej od HipHop'u czarne audycje radiowe odgrywa³y wa¿n¹
rolê w komunikacji. Tam umieszczano dŸwiêk i
kreowano klimat dla ludzi, dla których by³o ono
podstawowym Ÿród³em informacji. Tam
znajdowa³a siê prawda dla m³odych ludzi.
Interesuj¹cego znaczenia nabra³y radia
czarnych i rola dj'ów graj¹cych w ci¹gu
afrykañsko-amerykañskich audycji, których
tematem by³y liczne przemowy bardzo
wybitnych osobowoœci. Na przyk³ad w sierpniu
67 roku Martin Luther King Jr zaadresowa³ do
Z w i ¹ z k u Te l e w i z y j n y c h i R a d i o w y c h
Prezenterów elokwentn¹ mowê, w której
namawia³ dj'ów graj¹cych w czarnych radiach,

Grandmaster Flash

¿eby pomogli w podtrzymaniu Ruchu Cywilnych
Praw przy ¿yciu. Odbi³o siê to echem w gazetach
i telewizji, Ruch by³ popularny i czêœciej
widoczny w mediach, dziêki temu „czarni
kumple" mogli aktywniej uczestniczyæ w nim.
Poza tym powiedzia³, ¿e „czarni kumple"
sprawdzaj¹ siê dla radia jako jego podstawowe
Ÿród³o informacji.
Pionierem Hip-Hop'u by³ Afrika Bambaataa.
D³ugo mówiono jak NY zacz¹³ zapodziewaæ
koneksje z muzyka funk w tamtym okresie.
Zapisa³, ¿e ustanowione rockowe akta robi¹ce
rodzajowe brzmienie dyskotekowych melodii,
znalaz³y swoje miejsce w radiu czarnych, czego
artyœci jak Rod Stewart czy Rolling Stones byli
dobrymi przyk³adami. W miedzy czasie czarni
artyœci jak: James Brown czy George Clinton byli
du¿¹ czêœci¹ artystów nie s³yszanych na liniach.
Nawet ewangelia - sentymentalne disco
definiowana tak by³a przez "Philly sound"
znalaz³o to swoje zagubione uzasadnienie.
Poprzez stereotypy , opisywano podmiejskie
bia³e dzieciaki w d³ugich w³osach wyj¹ce
haniebne slogany: "disco ssieJ". Hip-Hop by³
bezpoœredni¹ odezw¹ i poma³u poi³

Melle Mel
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zeuropenizowan¹ muzykê disco i przenika³
na dalej. W okresie pocz¹tkowego rozwoju
hip-hop'u, muzyka House rozwija³a siê
poœród 'braci' w Chicago, muzyka GoGo
wynurzy³a siê poœród braci ze stanu
Waszyngton i czarnych kumpli z Kalifornii,
wzorowa³a siê w sumie na muzyce funk.
Wszystko to by³o odezw¹ przeciw muzyce
disco. We wczesnych latach hip-hop'u
istnia³y sk³ady break dance'owe, który
skupia³y miêdzy innymi by³ych cz³onków
gangów. Jedn¹ z takich grup by³a
Bambataa's Universal Zulu. Scena ros³a, a
imprezy blokowe sta³y siê bardzo
popularne. To by³o interesuj¹ce, gdy gra³a
muzyka a kabriolety wype³nione by³y
„materia³em nie do grania": James Brown,
Sly & Family Stone, Gill Scott Heron i inni
artyœci. Od tego czasu m³odsze pokolenia
zaczyna³y budowaæ nowe tradycje na
podstawie starszych. £amane takty
stawa³y siê coraz popularniejsze, a emce
poszukiwali coraz to d³u¿szych
czêœci.Imprezy to by³y przede wszystkim
wystêpy emce i pokazy tancerzy, reszta
uczestników sta³a i s³ucha³a raperów.
Raperzy poszukiwali rymów pokazuj¹cych
ich indywidualnoœæ i przenikliwoœæ do
innych i ich zrêcznoœæ ³¹czenia. Definicj¹
jednego ze styli rymowania by³a zdolnoœæ
wchodzenia rymów w bit, u¿ywanie
prostych metafor i czyste brzmienie. We
wczesnych czasach raperzy potrafili bez
przerwy, godzinami staæ za mikrofonem.
Na pocz¹tku raperzy pisali rymy na
kartkach i popisywali siê na jam'ach, to by³o
jednak g³ównym grzechem. Pocz¹tkuj¹cy
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grup Hip-Hop'owych chcia³o graæ poza
domem. Rap dla wielu ludzi przesta³ byæ
nowoœci¹, powszechnie znane by³y takie
osoby i grupy jak: Afrika Bambaataa, Chief
Rocker Busy Bee, Grandmaster Flash and
the Furious Four (grono 4 najlepszych
grup), Grand Wizard Theodore ad the
Fantastic Romantic Five, Funky Four Plus
One More, Crash Crew, Master Don
Committee. Niektóre z tych grup zaczyna³y
tylko od mikrofonów i dwóch tarczy
obrotowych. Pierwsze rymy by³y tworzone
na podstawie znanych piosenek. Stworzyli
równie¿ wiele melodii do znanych utworów:
'Gilligan's Island'.

Grandmaster Flash - Afrika Bambaataa
- Kool Herc
raperzy dawali krótkie i proste rymy. PóŸniej jednak
coraz bardziej urozmaicali je i wykorzystywali coraz
to dojrzalsze s³owa i metafory. Wiêkszoœæ emce
oblicza³o iloœæ rymów w wersach, to pozosta³o do
dziœ.
Wczeœni raperzy potrafili przedstawiaæ smutki w
korzystnym œwietle. Pionierem-raperem by³ równie¿
Melle-Mel, który spêdza³ du¿o czasu poœwiêcaj¹c
nad doskonaleniem sowich rymów. Wróæmy teraz
do lat 70tych i do pocz¹tków lat 80tych, kiedy artyœci
nie nagrywali po 2 piosenki, ale po jednej i spêdzali
ca³¹ noc nad mikrofonem ze sowimi kumplami,
którzy przys³uchiwali siê i przypatrywali uwa¿nie.
Zanim wysz³o pierwsze nagranie rapowe Band's
King Tem III and Sugar Hill Gang's 'Rapper Delight'),
kultura Hip-Hop by³a promowana poprzez inne
sceny muzyczne. W póŸnych latach 70tych du¿o

Przedstawiona powy¿ej historia hip-hop'u
od jego pocz¹tku do lat 80tych mia³a
wielkie znaczenie dla Hip-Hop'u w
dzisiejszych czasach. Pierwsze rapowe
nagrania sta³y siê inspiracj¹ dla wielu
m³odych ludzi, którzy próbowali i nadal
próbuj¹ tego rzemios³a. Hip-Hop'owy rynek
rozwin¹³ siê najpierw tam gdzie sta³o siê to
w pewnym sensie ucieczk¹ od getta a
póŸniej w Europie gdzie rozwija do dziœ i
oby tak dalej...

WERE
(Were@hip-hop.pl)
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