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Abstrakt
Bakalářská práce Jižní Bronx jako kolébka hip hopu: lokalita jako klíčový faktor vzniku
hiphopové subkultury se věnuje okolnostem, které umožnily vytvoření hiphopové
subkultury v 70. letech 20. století v jižním Bronxu. S ohledem na proměnu, kterou jižní
Bronx před začátkem této dekády prošel z hlediska jeho rekonstrukce a přesunu
obyvatel, se práce snaží vyzkoumat, jaký tato transformace měla vliv na vytvoření
kombinace faktorů, jež na začátku 70. let dala vzniknout hiphopové subkultuře. Cílem
práce je tak vysvětlit vznik hiphopové subkultury prostřednictvím kritéria lokality jejího
vzniku a odpovědět tak na otázku, jakými způsoby byla tato subkultura ovlivněna
sociálním prostředím Bronxu.

Abstract
The Bachelor thesis South Bronx as a cradle of hip-hip: location as a key factor for the
emergence of hip-hop subculture deals with the circumstances that allowed the
emergence of the hip-hop subculture in the 1970’s in the Bronx. Considering the
transformation that Bronx has undergone before the beginning of this decade in terms of
its reconstruction and exchange of people, the thesis attempts to examine which key
events have caused this transformation that in the early 1970s created a combination of
factors that formed the hip-hop subculture. The aim of this work is to demonstrate how
these pivotal facets of the Bronx’s influenced the emergence of the hip-hop subculture
and answer the question how the subculture was influenced by social environment of
the Bronx.
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Remember Bronx River, rolling thick
With Cool OJ Red Alert and Chuck Chillout on the mix
While Afrika Islam was rocking the jams
And on the other side of town was a kid named Flash
Patterson and Millbrook projects
Casanova all over, ya couldn't stop it
The Nine Lives crew, the Cypress Boys
The Real Rock steady taking out these toys
. . . South Bronx, the South South Bronx . . .
– Boogie Down Production, 1987
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Úvod
Vznik hip hopu je datován rokem 1973, kdy DJ Kool Herc uspořádal první party
na Sedgwick Avenue v Bronxu. Kromě hudební složky, která zahrnuje DJing a MCing
jsou však součástí této subkultury ještě další dva elementy – graffiti a breaking.1
Hiphopová subkultura se od 70. let značně proměnila a s ní i její definice. Ať už byla
tato přeměna v průběhu let jakkoliv plynulá a celková charakteristika subkultury hip
hopu zahrnuje všechny v těchto letech nově nabyté znaky a projevy, práce se zaměřuje
pouze na její prvotní formu. Popisuje tedy subkulturu 70. let, které daly s menšími
výjimkami exkluzivně vzniknout afroamerická a latinskoamerická komunita zastoupená
převážně Portoričany. Jednalo se zejména o mladistvé obyvatele jižního Bronxu, kteří
ve většině případů pocházeli z relativně chudých poměrů.
Práce je zaměřena zejména na konec šedesátých a začátek sedmdesátých let,
tedy na roky těsně předcházející samotnému vzniku hiphopové subkultury. Zabývá se
ovšem i klíčovými událostmi 50. a 60. let, jež zásadně ovlivnily tehdejší vývoj a
směřování událostí směrem, který její vznik umožnil. Jednalo se zejména o stavbu tzv.
Cross-Bronx Expressway, která v Bronxu zapříčinila masivní přesuny obyvatel
reprezentované odsunem bílého obyvatelstva střední třídy a naopak přísunem chudého
barevného obyvatelstva. Z teritoriálního hlediska se tak práce zaměřuje zejména na
situaci v Bronxu, a to převážně v jeho jižní části. Kvůli zmíněnému přesunu obyvatel, k
němuž docházelo mezi jednotlivými newyorskými čtvrtěmi nebo jejich distrikty mezi
50. až 70. lety, se ovšem práce okrajově zabývá i Manhattanem.
V práci je kladen důraz zejména na sociální faktory a upřednostňuje tedy
společenský a kulturní rámec před politickým. Zmíněny jsou jen ty politické události,
které onu sociální situaci v Bronxu zásadně ovlivnily nebo ji dokreslily. Jednalo se
zejména o přístup jednotlivých prezidentů k problematice této čtvrti a sociální pomoc
poskytnutou za jejich úřadování, rozhodnutí soudu o svozu studentů reagující na zákaz
segregace Afroameričanů a zmíněny jsou i politická uskupení a události z období
afroamerického hnutí za občanská práva, které v Bronxu na začátku 70. let stále
rezonovaly. Hiphopová subkultura je jako jev popsána odděleně. Jsou zde zmapovány
aspekty, které umožnily vznik hip hopu, dále je zmíněn historický vývoj za pomoci
prvních aktérů s přihlédnutím k hudební složce, která vznik subkultury započala.
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Tyto pojmy jsou podrobně vysvětlené ve třetí kapitole.
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Cílem práce je vysvětlit vznik hiphopové subkultury pomocí kritéria lokality
jejího vzniku. Jde o snahu najít příčinnou souvislost mezi dvěma fenomény – Bronxem
jakožto lokalitou a hip hopem jakožto subkulturou. Lokalitu beru jako určující kritérium
pro vznik hiphopové subkultury, již se snažím vysvětlit právě jejím dosazením do
kontextu jižního Bronxu. Mojí hypotézou je, že Bronx na začátku 70. let představoval
unikátní sociální prostředí, které zapříčinilo nebo spíše umožnilo vznik hiphopové
subkultury, která by za jiných okolností nevznikla. Snažím se tedy odpovědět na otázku,
jak byla subkultura hip hopu ovlivněna sociálním prostředím Bronxu, které klíčové
faktory pro její vznik spojilo dohromady.
Vzhledem k tomu, že dějiny menšin jsou v běžných historických publikacích
spíše upozaděny, považuji za důležité se tomuto tématu věnovat zároveň i kvůli roli,
kterou hudba hraje v dějinách afroamerické komunity. Přítomnost hudby v historii
afroamerické populace by se dala zkoumat již od jejích počátků prostřednictvím
otrockých písní, později spirituálů a gospelu. V moderní době je pak černošská hudba
reprezentována styly, jakými jsou jazz, blues a funk. Vznik všech těchto žánrů byl
podmíněn historickými událostmi, jejich texty či melodie reflektují tehdejší situaci,
náladu a stav, ve kterém se nacházela lidská duše. Stejně tak i hip hop byl reakcí,
v tomto případě se jednalo o reakci na realitu rozbořeného Bronxu. Byl využitím
možností, které Bronx jako prostor ve svém úpadku nabízel. Přehlížení, které je typické
pro řadu událostí nejen v rámci afroamerické historie, dokazuje i neexistence záznamů
počátků hip hopu. To představuje určitou výzvu dopátrat se toho, jakým způsobem tento
hudební žánr a celá subkultura vznikaly.
První kapitola se zabývá subkulturou v obecné rovině. Subkulturu vysvětluji
jako pojem a představuji několik definic, prostřednictvím kterých jsou představena její
kritéria, jež práce nadále zkoumá. Druhá kapitola je již postavena na konkrétním kritériu
a tedy lokalitě. Jižní Bronx je popsán na základě několika ukazatelů, zohledněny jsou
přesuny obyvatel a tedy změna demografických dat, devastace čtvrti, jež byla
zapříčiněna stavbou silnice a četnými požáry, špatná sociální situace rezidentů a z ní
plynoucí kriminalita. Třetí kapitola se věnuje již samotné subkultuře hip hopu, sleduje
historický vývoj této subkultury s přihlédnutím k hudební složce, která byla pro její
vznik určující, avšak zmiňuje i ostatní elementy hip hopu. Poslední, čtvrtá kapitola, se
snaží o propojení dvou kapitol předchozích. Hiphopová subkultura je tak zasazena do
kontextu Bronxu a snaží se nalézt onu kauzalitu potřebnou k potvrzení hypotézy.
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Práce je historicko-sociálně-kulturní analýzou hiphopové subkultury, zkoumá ji
jako důležitý element americké historie. Jedná se zároveň o případovou studii, kdy je na
základě dostupných informací zkoumána subkultura pomocí místa jejího vzniku.
Nezabývá se komparací sociální situace v ostatních čtvrtích ani pozdějším obdobím hip
hopu, práce rozebírá hiphopovou subkulturu tak, jak vznikla, na dílčí znaky, které
následně zkoumá z hlediska příčiny a možnosti vzniku.
V české odborné literatuře není vznik hiphopové subkultury zpracován téměř
vůbec, proto práce čerpá pouze z anglicky psaných zdrojů. To se odráží i v textu práce,
který v některých případech kvůli nedostatečnému překladu slova upřednostňuje
anglickou terminologii namísto české. Takové anglikanismy jsou ovšem vždy dodatečně
vysvětleny. V anglicky psané odborné literatuře jsou tato dvě témata (hip hop a jižní
Bronx) zkoumány většinou odděleně. New York sedmdesátých let je kvůli tehdejšímu
úpadku dnes již poměrně známým fenoménem a prací na toto téma existuje celá řada. I
hip hop se stal po čase jednou z disciplín akademického zkoumání, které přináší různé
roviny, jimiž je možné na tuto subkulturu nahlížet. O protnutí hiphopové subkultury
s aspektem geografie se ovšem snaží pouze úzká skupina autorů. Prvním autorem je
etnoložka Tricia Rose, jejíž kniha Black Noise: Rap Music and Black Culture in
Contemporary America2 se stala zásadním dílem pro hiphopovou subkulturu a otevřela
tak prostor na úrovni akademického zkoumání, což vedlo k sepsání dalších důležitých
prací na tomto poli. Rose nazývá v jedné ze svých kapitol Bronx postindustriálním
prostorem, jenž poskytnul kontext pro kreativní rozvoj prvních hiphopových umělců.
Druhým autorem je Murray Forman, který ve své práci „‘Represent’: Race, Space and
Place in Rap Music“3 zohledňuje význam rasy, místa a prostoru pro vznik rapu. Spíše
než vysvětlením hiphopové subkultury pomocí prostředí Bronxu jde o zkoumání
významu geografie až po jejím lokalizování. Popisuje tedy využívání prostoru aktéry
subkultury a s ní související princip teritoriality, který, částečně převzatý z projevů
gangových uskupení, je protnut i historií projevů prvních hiphopových skupin.
Klíčovým pro tuto práci je ovšem dílo profesora hudební analýzy Adama Krimse
s názvem Music and Urban Geography4, které se nejblíže dostává k podstatě této práce.
Krims ve svém díle zkoumá geografii města jako hlavního aktéra při vzniku a vývoji
2

Rose, Tricia. Black Noise: rap music and black culture in contemporary America. Hanover:
University Press of New England, 1994.
3
Forman, Murray. „‘Represent’: Race, Space and Place in Rap Music.“ Popular Music 19,
č.1(2000): 65–90.
4
Krims, Adam. Music and Urban Geography. Londýn: Taylor and Francis, 2012.
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hudebního žánru, přičemž se věnuje i samotnému hip hopu. Ačkoliv pro tuto práci
narýsoval rovinu zkoumání, není ani toto dílo v rámci cíle práce dostačující. Krims se
nezabývá charakteristikou obyvatel Bronxu, které rovněž proces vzniku hip hopu
ovlivnil. Potřebný kontext je tedy doplněn až touto prací, v čemž spatřuji její důležitost.
Z hlediska teorie subkultur práce vychází zejména ze tří zdrojů. Prvním je
sborník The Subcultures Reader5 od Kena Geldera a Sarah Thornton, který spojuje
klíčové práce předních soociologů na poli subkultury. Druhým zdrojem je kniha Davida
Muggletona Inside Subculture: Postmodern Meaning of Style6, která se již podle názvu
věnuje postmodernímu chápání subkultury. Posledním je pak práce Dicka Hebdiga
Subkultura a styl,7 která zkoumá zejména výrazové prostředky subkultur. Narozdíl od
ostatních se tak nevěnuje procesu vzniku subkultur, ale věnuje se projevům aktérů
subkultury až po jejím zrodu. Část věnující se jižnímu Bronxu nejvíce čerpá zejména z
knihy The Bronx8 od Evelyn Gonzales, která se jako jedna z mála dostupných knih
věnuje této části čtvrti a přináší obsáhlý vhled do jejího historického vývoje včetně map
a demografických dat. Důležitým zdrojem je kniha novináře Jeffa Changa Can’t Stop
Won’t Stop: A History of the Hip-Hop Generation,9 která se věnuje mimo jiné i
historickému vývoji jižního Bronxu. Kniha je jednou z nejobsáhlejších a nejvíce
přínosných knih o historii hip hopu vůbec, je proto použita i ve třetí kapitole společně
s dalším výrazným dílem Yes, yes y'all: The Experience Music Project Oral History of
Hip-hop: The First Decade10 od autorů Jima Frickeho a Charlieho Ahearna. Ta je
souborem rozhovorů s hiphopovými pionýry, kteří přináší svůj osobní náhled na
konkrétní události 70. let, a je tedy cenným svědectvím o vzniku hiphopové subkultury.
Poslední, klíčová kapitola čerpá z již zmíněných prací zejména Krimse a Rose,11 které
se věnují geografickému aspektu při tvorbě hiphopové subkultury. Jelikož je autentický
náhled na vznik této subkultury zprostředkován kvůli jejímu nezdokumentování až
zpětně, jedinými dobovými prameny, ze kterých je možné pro tuto práci čerpat, jsou
letáky a plakáty, jež se práce snaží také zohlednit.
5

Gelder, Ken a Sarah Thornton. The Subcultures Reader. Londýn: Routledge, 1997.
Muggleton, David. Inside Subculture: Postmodern Meaning of Style. Oxford: Oxford
International Publishers, 2000.
7
Hebdige, Dick. Subkultura a styl. Praha: Volvox Globator, 2012.
8
Gonzales, Evelyn . The Bronx. New York: Columbia University Press, 2004.
9
Chang, Jeff. Can’t Stop Won’t Stop: A History of the Hip-hop Generation. New York: St.
Martin’s Press, 2008.
10
Fricke Jim a Charlie Ahearn. Yes, yes y'all: The Experience Music Project Oral History of
Hip-hop: The First Decade. Cambridge: Da Capo Press, 2002.
11
Krims, Music and Urban Geography.
Rose, Black Noise.
6

13

1. Teorie subkultury
Pro pochopení subkultury je vhodné nejdříve definovat slovo kultura, které tento
termín tvoří a je od něj odvozené. Sociolog Hebdige se věnuje dvěma definicím, které
reflektují mnohoznačnost, jež toto slovo historicky skýtá.12 Podle historika Matthewa
Arnolda kultura znamená „to nejlepší, co bylo ve světě vymyšleno a řečeno.“13 Spíše
než o individuálních projevech jedinců tak tato definice hovoří o anonymní množině
skutků, které jsou součástí lidské historie. Daleko konkrétnější se zdá být definice
filozofa Johanna Gottfrieda Herdera, který do ní zahrnuje daleko větší množinu
vlastností, jež není omezena superlativy a zároveň se dostává na osobnější rovinu. Podle
něj jde o „zvláštní způsob života, který vyjadřuje určité významy a hodnoty nejen
prostřednictvím umění a učení, ale i institucemi a běžným chováním“14 Kultura se tady
stává konkrétním činitelem a splývá tak s „konkrétním způsobem života“.
Právě s termínem „konkrétní způsob života“ jakožto jedním z možných
vysvětlení kultury pracuje ve svém díle i antropolog Robert Redfield. Podle něj
společenství lidí může sdílet společné ideály jako například stejnou percepci svobody, a
to i přesto, že se její členové liší jazykem, náboženstvím nebo zvyky a institucemi. Toto
stejné nazírání na svět je právě tím „stejným životním stylem“ neboli „způsobem
života”. Podle Redfielda kultura není fixním faktorem, ale naopak procesem, interakcí
mezi minulostí a přítomností. Jednou ze schopností kultury je reagovat na nové reality,
jde tedy o schopnost transformace.15 K procesu transformace dochází ve chvíli, kdy je
určitá skupina vystavena chováním skupiny jiné, respektive na ní reaguje a odpovídá jí.
Hebdige pak k tomuto procesu interakce přidává dva aspekty – ideologii a
hegemonii. Ideologie v tomto pojetí není shlukem politických názorů viditelně
aplikovaných na lidskou společnost, která vědomě tuto ideologii může odmítnout nebo
alespoň zaznamenat. Proces je v tomto případě opačný, tedy, že ideologie naprosto
nekontrolovatelně a tím pádem nevědomě proniká do každodenního života a stává se
systémem, který většinová společnost přijímá jako daný – legitimní, se všemi jeho
strukturami a pravidly.16 Je tak předem vytvořen systém sociálních vztahů a procesů,
12

Hebdige, Subkultura a styl, 30.
Matthew Arnold, Culture and Anarchy: An Essay in Political and Social Criticism (Londýn:
Nelson, 1925), 2.
14
Raymond Williams, The Long Revolution (Londýn: Penguin Books, 1965), 57.
15
Robert Redfield, The Primitive World and Its Transformations (Ithaca: Cornell University
Press, 1953), 51-53.
16
Hebdige, Subkultura a styl, 36-41.
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který je předkládán jako univerzálně platný. Tyto struktury jsou předávány pomocí
forem a znaků, čímž je vytvářena hegemonie, tedy autorita jedné skupiny. Nejde však o
trpěnou nadvládu skupiny lidí; tato hegemonie je ovládanou většinou obecně přijímána
a respektována, čímž její se její legitimita potvrzuje a zároveň sílí.
Ke konfrontaci dojde ve chvíli, kdy je tento řád neboli tato kultura pro určitou
skupinu lidí nevyhovující. Díky rozdílným projevům této skupiny jsou narušeny
konstrukce mainstreamové kultury a je vytvořena kultura nová. Tento zrod ovšem není
uskutečněn mimo většinovou kulturu, naopak, funguje v rámci „staré“ kultury jako její
nedílná součást. Funguje právě jako subkultura, tudíž dle významu předpony sub- jako
pod- jako podkultura; minoritní kultura podřazená kultuře většinové, její podmnožina.

1.1 Subkultura jako ztělesnění rozdílnosti
Jednotlivé definice subkultur se liší zejména počtem kritérií, a podle významu,
jenž jim daný autor přikládá. Tato vztahovitost je v některých případech viditelná na
základě toho, jakým způsobem jsou kritéria od sebe odvozena, tedy které kritérium je
určující pro vznik ostatních.
Obecnější teorii nabízí sociologové Kimball Young a Raymond W. Mack, podle
nichž je subkultura skupinou lidí s naučeným sdíleným chováním. O stejném myšlení a
chování hovoří také spisovatel Blaine Mercer.17 Obě definice se tak velmi blíží
„stejnému způsobu života“, který byl již zmíněn v předchozím oddílu. Daleko
obsáhlejší teorie nabízejí až další autoři. Například podle etnografky a socioložky Sarah
Thornton může mít určitá skupina lidí status subkultury na základě rozdílné třídy, rasy,
etnicity nebo věku.18 O podobých aspektech hovoří i sociolog Milton M. Gordon, který
zmiňuje faktory jako třída, etnické zázemí, bydliště nebo náboženská příslušnost.19 O
koexistenci dvou odlišných kultur píše i Gelder, pro něhož jsou subkultury strukturami,
které fungují v rámci jedné nebo několika kulturních sítí, vyznačují se ovšem jistou
odlišností a vztahují se k určitému místu.20 Christopher S. Dawson zase popisuje
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34.
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subkulturu jako segmenty kultury, která, reflektujíc dominantní aspekty hlavní kultury,
má však rozdílné zvyky, normy a hodnoty plynoucí z oblasti, kde její členové žijí.21
Ačkoliv se zmíněné definice subkultury liší podle obsahu, některá jejich kritéria
se shodují. Existují ovšem další kritéria, která se v definicích subkultur příliš neobjevují
anebo plní až sekundární funkci, je ovšem důležité je zmínit. V prvním případě se jedná
o gender, který se jako termín v prvotních teoriích nevyskytuje, jelikož k hlubšímu
zkoumání genderu jako kritéria subkultury začalo docházet až v 80. letech. Do té doby
téměř většina subkultur byla maskulinního typu a výhradně ženské subkultury
neexistovaly nebo byly výjimkou. K marginalizaci žen v subkulturách podle několika
autorů docházelo hlavně kvůli jejich vztahu k rodině, kterému ženy dávaly ústřední
význam.22
Ve chvíli, kdy subkultura již existuje, se jejím nejčitelnějším poznávacím
znakem stává styl. Stylu jako „hlavnímu aktérovi subkultury“ se ve svých pracích
věnoval ze zmíněných autorů zejména Hebdige. Podle jeho pojetí členové subkultury
dávají prostřednictvím stylu najevo tzv. odmítnutí. Každá odchylka od této většinovou
kulturou nalinkované osy je tak vědomým přestupkem symbolizující náležitost k
subkultuře, neboli je určitou identitou. Těmito odchylkami jsou nejčastěji faktory
vizuální – móda, účes, gestikulace, vyjadřování atd.
Čím více je ovšem nahlíženo na styl konkrétních příslušníků subkultury, tím
hůře se definuje styl na obecné rovině. V rámci jedné subkultury totiž může existovat
více stylů, což je v rozporu s homologickým nazíráním, ke kterému dochází při snaze
popsat styl právě tímto obecným způsobem. Další otázkou je, do jaké míry je styl
prostředek odporu, pokud je ve většině případů pouze výsledkem konzumace –
nákupem konkrétního zboží. V tomto případě bych se přiklonila k Muggletonovi, který
tvrdí, že styl pouze zajišťuje určitý vzhled, než že by v něm bylo zakódované nějaké
poselství.23 Dal by se tedy chápat jako most vedoucí k subkultuře, respektive k jejím
členům, kteří se již určitými hodnotami a názory vyznačují a dokáží je artikulovat.
Dosazením kritérií zmíněných definic tak vyplyne obraz hiphopové subkultury v
sedmdesátých letech. Těmito kritérii jsou tedy rasa a etnicita, věk, sociální faktory a
lokalita. Pro tuto práci jsou klíčové zejména ty definice, které zmiňují jako jedno
21
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z kritérií právě lokalitu nebo ji přímo dávají určující význam. Místo bydliště nebo
shromažďování aktérů subkultury se zdá být důležitým činitelem, který umožňuje vznik
nebo spojení všech dalších kritérií, bez kterých by nebylo možné subkulturu vytvořit.
Následující kapitola je proto věnována jižnímu Bronxu, který, popsán na základě
několika obecných ukazatelů, pomůže osvětlit proces vytvoření specifické kombinace
zbylých kritérií, která zapříčinila vznik hiphopové subkultury.
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2. Místo činu: Jižní Bronx
Pokud by měla být nejsevernější čtvrť New Yorku úžeji geograficky vymezena
na základě toho, kde hip hop vznikl, jednalo by se zejména o její jižní část. Jižní Bronx
se ovšem jako termín vžil až během 60. let, kdy spíše než geografické označení nesl
význam rozpadající se čtvrti s narůstající kriminalitou a chudobou. Hranice mezi jižním
a severním Bronxem tak byla spíše postavena na rozdílu mezi rasou, etnicitou a finanční
situací jeho rezidentů. Až do 80. let byla za severní hranici ve většině případů Fordham
Road, která se táhne od řeky Harlem po Bronx Park.24 Za východní hranici je podle
starého systému dělení na východ a západ považována řeka Bronx, ačkoliv se některé
události v této kapitole vážou i k oblastem rozkládajícím se za jejím břehem. Jižní a
západní hranici tvoří řeka Harlem, která čtvrť odděluje od stejnojmenné části severního
Manhattanu. Jádro jižního Bronxu tak tvořily čtvrti Mott Haven, Melrose, MorrisaniaClaremont a východní část Hunts Point-Crotona Park.25
K porozumění charakteristiky jižního Bronxu a jejího obyvatelstva je ovšem
důležité začít s výzkumem daleko dříve než v 70. letech. Klíčovým je již konec 40. let
20. století, kdy započala stavba tzv. Cross-Bronx Expressway, která měla za následek
masivní výměnu obyvatel v rámci jednotlivých čtvrtí a mezi nimi a tudíž i změnu
demografických dat. Cílem stavebního plánu z roku 1929, jehož výstavba této silnice
byla součástí, bylo přetvoření Manhattanu na bohaté a reprezentativní centrum a jeho
propojení s ostatními čtvrtěmi tak, aby se co nejvíce zkrátila doba přepravy.26 Ústřední
postavou této přeměny byl státní úředník Robert Moses, jehož největší stavební úspěchy
jsou spojené právě s New Yorkem. Součástí jeho agendy bylo zejména zvelebování
parků, stavba mostů, silnic, mrakodrapů a veřejných budov, čímž značně proměnil ráz
města.
Před započetím stavby silnice byli obyvatelé bloků určených k demolici předem
vyzváni k vystěhování. Bydliště ovšem změnili ze strachu o ztrátu domova i ti, kterých
se demolice přímo netýkala. Ke konci čtyřicátých a na začátku padesátých let byli
obyvateli jižního Bronxu zejména bílí představitelé střední třídy irského nebo
židovského původu, kteří se za finanční kompenzaci od státu přestěhovali většinou
24
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v rámci čtvrti více na severovýchod nebo na sever Westchesteru,27 část jich putovala na
předměstí.28 K odsunu obyvatelstva na severovýchod Bronxu přispěla zejména stavba
tzv. Co-Op City. Tento nově vystavěný komplex výškových budov, který poskytl více
než 15 tisíc bytových jednotek, byl pro střední třídu atraktivní alternativou v porovnání
s rozpadajícím se jižním Bronxem.
Předměstí lákalo obyvatele i kvůli nově zavedené povinnosti svozu studentů
v městských čtvrtích. Soudy začaly zejména ke konci 60. let plnění tohoto nového
pravidla vyžadovat, aby bylo docíleno rasové rovnováhy v jednotlivých institucích a
nedocházelo tak nadále k segregaci, jež byla nejvyšším soudem v roce 1954 označena
za protiústavní.29 Studenti tak byli nuceni navštěvovat školy v jiných distriktech, než
byli dosud zvyklí, a tak se mnoho domácností rozhodlo přestěhovat se do jedné
z příměstských oblastí, které byly z těchto příkazů vyňaty.
Rekonstrukce Manhattanu si vyžádala přesuny obyvatel i zde. Asanace slumů
během 50. a 60. let související zejména se stavbou nových budov jako Stuyvesant Town
a Lincoln Center zapříčinila největší odsun obyvatel z této čtvrti.30 Mezi odchozími byli
většinou chudí lidé afroamerického, portorického, ale i židovského původu.31 Kvůli
finanční situaci si však nebyli schopni najít v okolí cenově dostupné bydlení, a tak se ve
velkém přesouvali do již tak přelidněného Harlemu, do východní části Brooklynu, ale
zejména do jižního Bronxu.32
Přesuny obyvatel se ovšem netýkaly jen newyorských čtvrtí, město nadále
přitahovalo migranty z jiných států či zemí. Jednalo se zejména o doznívající druhou
vlnu velké migrace Afroameričanů z Jihu a stálý proud migrantů z Portorika. Tyto
skupiny mířily ve většině případů do Harlemu, kde se jako členové minorit přidali již k
stabilním komunitám.33 Kvůli demolici slumů, ke které docházelo stejně jako ve zbytku
Manhattanu i zde, tak byli obyvatelé nuceni hledat cenově dostupné bydlení jinde.
Postupně vyprazdňující se jižní Bronx tak přilákal i tyto nově příchozí migranty. Počet
obyvatel a rasové složení jižního Bronxu se tak od 50. let začal rapidně proměňovat.
27
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2.1 Demografie
Podle dostupných dat bydlelo v jižním Bronxu v 50. letech zhruba 437 tisíc
obyvatel.34 Bílé obyvatelstvo tvořilo majoritu s 67 % (292 tis. lidí), barevné
obyvatelstvo čítalo 145 tisíc.35 Během 60. a 70. let se celkový počet obyvatel Bronxu
výrazně neměnil, v první dekádě mírně klesl o 10 tisíc a na konci let sedmdesátých čítal
386 tisíc. Rozdíly v rasovém složení však byly výraznější; zatímco se počet bílého
obyvatelstva zmenšoval, barevné obyvatelstvo přibývalo. V roce 1970 tvořilo
obyvatelstvo bílé pleti již pouze 20 %, Afroameričané tvořili 34 % a latinskoamerické
obyvatelstvo tvořilo zhruba 35 %,36 zbylé procento patřilo asijské populaci.
Dvoutřetinová majorita, která byla ještě v 50. letech tvořena bílou populací, tak byla
během dvaceti let nahrazena majoritou barevnou.
Tato změna se však netýkala pouze jižní části Bronxu, ale došlo k ní i na úrovni
celé čtvrti. Třebaže byl nejsilnější propad u bílé populace v Bronxu zaznamenán až
v 80. letech, byla to právě léta 50., ve kterých se nárůst bílého obyvatelstva, jenž byl
typický během první poloviny 20. století, zastavil a tato čísla naopak začala klesat.
Afroamerická a latinskoamerická populace rostla po celou dobu 20. století, ale k
výrazné změně, stejně jako u předchozí skupiny, došlo rovněž v 50. letech, kdy čísla
začala narůstat rapidně. Kromě změny v počtu obyvatel a rasovém složení zaznamenal
Bronx i výrazné omlazení populace. Počet mládeže narostl mezi 60. a 70. lety o 63 %.37
Díky přesunům obyvatel zapříčiněný požáry v oblasti, stavbou silnice a dalšími
událostmi tak byla naplněna dvě z kritérií potřebných pro vznik hiphopové subkultury rasový a etnický základ obyvatel a jejich věk.

2.1.1 Rasová otázka
Ačkoliv mnohá data uvádí počet afroamerického a latinskoamerického
obyvatelstva dohromady, tyto dvě skupiny si vytvářely svoje komunity odděleně. To
bylo patrné hlavně na složení obyvatel v jednotlivých distriktech. Afroameričané
obývali zejména centrální Morrisanii, dále území od Webster Avenue po Prospect
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Avenue a od 163. ulice až po jižní část Crotona Park, která zůstala afroamerická až do
konce 20. století. Portoričanům patřily 138. ulice, Southern Boulevard, Westchester
Avenue a Claremont Parkway, dominovali také centru Mott Haven, dolní Morrisanii,
Claremontu a východní části Hunts Point–Crotona Park.38 Zbytek jižního Bronxu
tvořily zbytky bílého obyvatelstva. Jednalo se především o židovské rezidenty kolem
synagogy na Intervale Avenue a tedy ve východní části Hunts point-Crotona Park, dále
italské obyvatelstvo obývající okolí kostela Church of Our Lady of Pity v jižní části
Melrose a Iry, kteří se nejvíce vyskytovali na Alexander Avenue v Mott Haven.39
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Obrázek 1: mapa jižního Bronxu a jeho distriktů, 200340
Rasová otázka a segregace, které jako témata tradičně rezonovaly v rámci
afroamerické komunity, byly na začátku sedmdesátých let ještě zintenzivněny zejména
událostmi předchozí dekády. Naděje na integraci a rasovou rovnost se po zavraždění
Martina Luthera Kinga začala rychle vytrácet. Na začátku sedmdesátých let ovšem
aktivisté přehodnotili význam integrace, která než opravdovým zrovnoprávněním dvou
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odlišných kultur byla spíše asimilací. Od těchto nedosažitelných ideálů se tak upustilo a
americké pojetí rasy se výrazně proměnilo – podle Harolda Cruse41 se jednalo o posun
od „politiky občanských práv“ k „politice černého etnika.“42 Novým kurzem
Afroameričanů, ke kterému výrazně přispělo hnutí Black Power, se stalo hledání a
přijetí své vlastní identity na základě sebeuvědomění a hrdosti. Historik Bruce J.
Schulman zmiňuje průzkum v magazínu Times z roku 1970, který ukázal nárůst
podpory mezi afroamerickou komunitou o afroamerická studia a další snahy o
prosazování tzv. black pride.43 Afroameričané se začali více zajímat o své kořeny – o
africké jídlo, muziku a módu. Posílení vztahu k vlastní komunitě byla mimo jiné patrná
i v návratu ke své přirozenosti namísto snahy přizpůsobit se bílé většině prostřednictvím
např. bělení kůže či narovnávání vlasů. Za ztělesnění této nově nabyté pýchy by se dala
označit píseň Jamese Browna Say It Loud – I’m Black and I’m Proud, která byla vydaná
v roce 1968 a mezi afroamerickou komunitou získala okamžitě na popularitě.

2.2 Sociální situace
S odchozím obyvatelstvem mizely i pracovní příležitosti. Jižní Bronx ztratil do
začátku 70. let 600 tisíc pracovních míst ve výrobě44 a namísto průmyslových továren
začaly čtvrť zaplňovat centrály informačních společností, což se ukázalo být velkým
problémem. Většina příchozích migrantů složená zejména z Afroameričanů a
Portorikánců byla totiž nekvalifikovaná a poptávala práci právě v průmyslovém sektoru.
Nedostatek manuálních prací tak vedl k vysoké nezaměstnanosti, což způsobilo propad
průměrného příjmu zdejších obyvatel na polovinu v porovnání s newyorským
průměrem.
Ačkoliv deklarace tzv. války proti chudobě byla vydána až v roce 1964
prezidentem Johnsonem, sociální pomoc byla chudým obyvatelům žijícím převážně
v městských čtvrtích Ameriky poskytována již během úřadování prezidenta Kennedyho
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(1961–1963).45 S nástupem Nixona do úřadu se ovšem finanční pomoc obyvatelům
městských čtvrtí zastavila a přesunula se na předměstí, kam mířilo čím dál více
obyvatel. Nedostatek finančních prostředků měl za následek uzavření několika škol a
nemocnic, v některých částech Bronxu byla zdravotní péče zcela nedostupná.
V některých distriktech bylo navíc zamezeno investováním, kdy pomocí tzv. redlining46
banky obyvatelům odmítaly půjčit.47
Další frustrující skutečností pro rezidenty Bronxu byly podmínky bydlení.
Zákony o správě nájemného sice zabraňovaly majitelům nemovitostí, aby nájemné
zvýšili, to je však odradilo od jakéhokoliv zájmu o zvelebování, anebo alespoň
udržování čím dál více chátrajících bytů. Renovace byla pro majitele domů kvůli
nemožnosti půjčit si navíc téměř neproveditelná. Ve snaze ušetřit na ostatních výdajích
majitelé častokrát odřízli nájemce od vody a plynu, což mělo za následek masivní
stěhování z konkrétních lokalit nechávající za sebou vybydlené často celé bloky. S tím
souvisela i četnost požárů, které se ve čtvrti rozmohly. Majitelé opuštěných nebo
polovybydlených domů nenašli jinou alternativu než nechat dům vyhořet, čímž získali
alespoň část peněz od pojišťovny. Pojistná smlouva se touto událostí nezabývala a
pojišťovny z požárů profitovaly ve výsledku stejně jako majitelé, protože mohly prodat
ještě více pojistek. Hasiči nebyli schopni takový objem událostí zvládnout, protože
s tím, jak docházelo k odlivu lidí i společností z oblasti, sami utrpěli četné ztráty ve
svých řadách. V průběhu 70. let tak žhářství v Bronxu dosáhlo nebývalých rozměrů,
které společně s ostatními zmíněnými faktory přispěly k četné vybydlenosti
jednotlivých distriktů.
V jižním Bronxu ale vyrostlo i několik nových bytových domů. Již během 50. let
byly realizovány projekty sociálního bydlení, které měly za cíl pojmout zejména
obyvatelstvo stěhující se v důsledku zmíněné stavby. Těmito projekty byly například
Millbrook Houses, Bronxdale Houses (dnes Sotomayor Houses) a Patterson Houses,
které, dokončené již v druhé polovině 50. let, nabídly více jak 4000 nových bytových
jednotek.48 Výstavba tzv. Bronx River Houses, respektive její druhá část, která byla
dokončena v roce 1966, měla poskytnout alespoň dočasně bydlení nízkopříjmovým
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rodinám. Do těchto bytů se ovšem stěhovali zejména chudí příslušníci afroamerické a
latinskoamerické populace, což nakonec vedlo ještě k většímu prohloubení boje s
chudobou. Pokračující odliv bílé populace, který byl tímto přísunem barevného
obyvatelstva ještě umocněn, způsobil, že se obyvateli těchto bytových jednotek stávali
čím dál chudší lidé. Projekty sociálního bydlení se tak v 70. letech nakonec staly
symbolem městského úpadku, který byl reprezentován narůstající chudobou ve čtvrti a
s tím spojenou kriminalitou.

2.2.1 Kriminalita a drogy
Zločinnost začala v Bronxu stoupat již během 60. let, historicky ovšem ve čtvrti
nebyla novotou. Během 40. a 50. let byl zaznamenán nárůst mladistvé delikvence
zejména ve čtvrti Mott Haven, který započal konfliktem mezi Iry a židovským
obyvatelstvem. Do tohoto sporu se postupně začali přidávat i další národnosti mezi
nimiž byli hlavně Italové, Afroameričané a Portorikánci.49 Tyto zejména pouliční
potyčky však byly založeny na národnostní nesnášenlivosti, v 60. letech a na začátku let
sedmdesátých byla kriminalita v Bronxu již spojena zejména s rozmachem drog. Kvůli
válce ve Vietnamu a navracejícím se veteránům se stal nejdostupnější drogou v oblasti
jihoasijský heroin.50
V nejchudších částech po celém New Yorku tak docházelo k vraždám,
loupežným přepadením, krádežím a znásilněním. Mezi recidivisty nebyli jen drogově
závislí, ale mnoho případů delikvence se týkalo i obchodu s drogami, jenž byl částečně
propojen s činností gangů. K nárůstu kriminality došlo v celém městě, ale čísla hovořící
o jižním Bronxu byla jedněmi z nejvyšších. Jenom počet vloupání se mezi lety 1960 a
1969 zvýšil z 1,765 na 29 276.51 V roce 1967 se zločinnost začala přelívat i do ostatních
čtvrtí Bronxu a situace byla natolik vážná, že v roce 1969 uspořádaly portorické ženy
pochod na policejní stanici v Morisanii. Jejich cílem bylo povolení držení zbraně na
obranu před agresivními narkomany.

2.2.2 Gangy
Ačkoliv je činnost gangů ve čtvrti dávána do souvislosti s přítomností barevné
populace, během 60. let dominovaly ulicím jižního Bronxu zejména gangy bělošské
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mládeže. Nově příchozí barevné obyvatelstvo si tak vytvořilo vlastní gangy hlavně jako
odpověď na tuto hrozbu a tedy pro svou vlastní obranu.52 V průběhu let však počet
gangů v oblasti narostl a s tím i důvody jejich vzniku, které byly později spíše
mocenského charakteru ve formě kontroly nad určitým teritoriem anebo postavení
jedince v rámci hierarchie uskupení. Na síle nabývaly zejména gangy složené
z afroamerického a latinskoamerického obyvatelstva a na začátku sedmdesátých let byl
Bronx již rozdělen na několik území, která byla pod nadvládou jednotlivých skupin.53
Téměř každý teenager byl členem gangu a nebylo výjimkou, že se uchazeči o členství
stávali i daleko mladší jedinci. Každý gang měl svojí vlastní základnu a přijímací rituál,
který měl prověřit, zdali je uchazeč hoden členství a je schopen se v případě nebezpečí
postavit za svoje společníky. Tohoto rituálu se většinou účastnili všichni členové, kteří
měli za úkol nového uchazeče zbít, některé gangy byly ovšem známé daleko
nebezpečnějšími praktikami, například ruskou ruletou.
Pokud jedinec touto zkouškou prošel, získal právo nosit vestu s vyšitým názvem
gangu, který stylem připomínala vesty motorkářských klanů. Nošení těchto vest nebylo
pouhým vyjádřením soudružnosti a kreativity jejich členů. Pohyb člověka „oblečeného
do barev“54 gangu na území gangu jiného byla dostatečnou záminkou pro jeho napadení
a mládež v okolí se rychle naučila pohybovat se ve skupinách nebo se některým místům
vyhnout úplně. Příslušnost ke gangovému uskupení se tak stávala identitou, která byla
rozšířena mimo osobu teritoriem, s čímž souvisela i ochota jedince toto teritorium
bránit.
Jedním z nejvíce obávaných gangů v oblasti jižního Bronxu byly tzv. Savage
Skulls a Black Spades, které zároveň kontrolovaly nejvíce území a měly největší
množství členů díky existenci různých podsložek. Pokud by měly být gangy roztříděné
podle rasového základu a tudíž i teritoriálně, pak by byl přehled následující; gangy
s příslušníky převážně portorického původu byly Ghetto Brothers, Turbans,
Peacemakers, Mongols, Roman Kings, Seven Immortals a Dirty Dozens, kteří měli své
základny přímo ve středu jižního Bronxu. Na východ od řeky Bronx fungovaly
afroameričtí Black Spades. Více na východ a sever byli poslední členové bílé komunity
– Arthur Avenue Boys, Golden Guineas, War Pigs a Grateful Dead.55
52

Chang, Can’t Stop, 12.
Ibid., 43.
54
To wear colors (nosit barvy); slangové označení pro nošení oblečení signalizující příslušnost
k určitému gangu.
55
Chang, Can’t Stop, 42–43.
53

26
Mezi gangy panovala velká rivalita a často docházelo k potyčkám, které vedly
nejen k častým zraněním ale i úmrtím, což vyvolalo zpravidla negativní reakci místních
obyvatel. Jedinou pozitivní činnosti gangů se tehdy stal boj s drogově závislými. V
Bronxu se drogový problém stal neúnosný hlavně kvůli nefungujícímu policejnímu
aparátu, který byl důsledkem velké kriminality a z toho plynoucí strach místních
policistů aktivně hlídat dění ve čtvrti. Gangy, které svojí aktivitou policii nahradily a
tím zajistily bezpečí na ulici, si alespoň částečně získaly podporu místních obyvatel.
I když se výsledky tohoto honu na narkomany ukázaly být úspěšné a situace se
ve čtvrti postupně zlepšovala - gangy se postupně zbavily většiny narkomanů v okolí - v
roce 1971 mezi jednotlivými gangy vypukla válka. Příčinou bylo zabití tří členů Ghetto
Brothers, které se přelilo v masakr, kde zabíjení neznalo konce. Bylo jasné, že bez
společné dohody k ukončení konfliktu nedojde, a tak se lídři většiny gangů sešli na
konci roku, aby mezi sebou podepsali mírovou dohodu. Tento dokument ovšem přinesl
mír pouze symbolicky, ve skutečnosti boje nadále pokračovaly a útlum nastal až po
zásahu policie, která v rámci jednoho roku zatkla téměř všechny vedoucí představitele.
V roce 1972 tak konečně v ulicích Bronxu nastal klid, a pokud nějaké frakce gangů ještě
existovaly, postupně se transformovaly do jiných organizací nebo jejich členové začali
vkládat energii do jiných aktivit – s narůstající popularitou hudby se buď stali součástí
skupiny, nebo fungovali v rámci klubu jako vyhazovači.56

2.2.3 Každodenní život
Rozhodnutí odebrat finanční pomoc městským čtvrtím učiněné za prezidenta
Nixona nebylo založeno pouze na měnící se situaci na předměstích a tudíž potřebě
přesunutí kapitálu. Konkrétně v Bronxu k tomuto kroku navíc dopomohl předpoklad
vinící ze špatné situace ve čtvrti jeho samotné rezidenty. Četnost požárů se zdála být
známkou nevděčnosti tamějších obyvatel a zároveň ukazovala na jejich neschopnost
normálně obývat a udržovat svá bydliště. Nixonova vláda tak v roce 1973 zastavila
financování městských čtvrtí prostřednictvím tzv. fondů na městskou obnovu, což
způsobilo ještě větší úpadek celé čtvrti.57
„Běžným stylem života“ se stala každodennost v sociálně vyloučené čtvrti
s vysokou mírou nezaměstnanosti způsobenou odsunem společností. Kvůli chudobě,
nedostupné zdravotní péči a přítomnosti drog byla oblast plná narkomanů a
56

Chang, Can’t Stop, 56–62.
Jednimi z nejznámějších vyhazovačů ve čtvrti byli tzv. Casanovas (The Casanova Crew).
57
Murray, „The Two Wars against Poverty,” 6.

27
bezdomovců, problémem se stala také podvýživa a s tím související četná onemocnění,
která se velmi rychle šířila. Ze čtvrti se během několika let stala jedna z nejchudších a
nejnebezpečnější oblastí v Americe. Kriminalita dosáhla takových rozměrů, že se
v některých částech bála zasahovat i samotná policie. Ne náhodou dostal 41. okrsek
policejního oddělení, který leží v jádru jižního Bronxu, přezdívku Fort Apache,
odkazující na pevnost na nepřátelském území.58 Kromě policie a zdravotnické služby
selhala i poslední složka záchranného systému, která v době přibývajících požárů nebyla
schopna situaci kontrolovat a rychle ji řešit. Ideologie je v tuto chvíli nalinkovaná bílou
většinou reprezentovanou prezidentem a federální vládou, které mají možnost tuto
situaci zvrátit, ale nečiní tak. K této jednostrannosti přispívá i stratifikace čtvrti
způsobená přesuny obyvatel.59 K téměř homogennímu prostředí Bronxu na začátku a
v průběhu 70. let tak bylo vyloučení jeho obyvatel jako sociální skupiny na okraj
chudoby s etnicitou a rasou výrazně propojeno a téměř splývalo.
Tyto všechny aspekty tak zásadně ovlivňovaly mentalitu tamějších obyvatel,
kteří se s těmito podmínkami museli smířit nebo si na ně alespoň částečně zvyknout. A
právě v tomto prostředí, které se zdálo být plné beznaděje a jako by popíralo vývoj,
začínalo rašit něco nového. V ulicích a komunitních centrech začínaly znít melodie,
které do té doby v takové formě nikdo neslyšel a které si získávaly čím dál větší
osazenstvo fanoušků. Nový druh hudby tak postupně propojoval mládež napříč
Bronxem, která se v tomto novém stylu shlédla a s narůstajícím počtem tak postupně
dala vytvořit nové subkultuře.
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3 Hip hop
Ačkoliv je dnes možné se o situaci v Bronxu dozvědět z několika zdrojů, jeho
komunitám byla v mediích ve světle tehdejších událostí věnována pozornost jen velmi
okrajově. Obrázek tehdejšího nezájmu masmédií o desintegraci nejen městských
komunit černochů byla námětem i pro zpěváka Gila Scott-Herona. Jeho píseň „The
Revolution Will Not Be Televised,“ která byla vydaná v roce 1971, shrnuje rozdíly
mezi realitou a televizním vysíláním, které jako kdyby záměrně ignorovalo veřejné
dění. Situace v rámci afroamerické komunity, která byla plná nespravedlnosti, si žádala
revoluci, která ovšem podle Scotta neproběhne na televizních obrazovkách, ale na ulici,
kde budou kamery nepřítomné.
Stejně

tak
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nezdokumentované. Představa o počátcích hip hopu tak byla vytvořena až zpětně,
většinou prostřednictvím rozhovorů s hlavními aktéry, které jsou dokresleny alespoň
dobovými plakáty nebo nahrávkami. Ačkoliv je hip hop soubor elementů, z něhož dva –
graffiti a breaking – se objevovaly již v 60. letech, byla to až hudba v polovině 70. let,
která pomohla tyto elementy rozvinout a semknout je pod společný název.
Podle etnografa a antropologa Martina Lamotteho mohl hip hop vzniknout na
základě dvou aspektů, z nichž první byla možnost uspořádání tzv. block parties60 na
ulici.61 Prvními takovými DJi byli v těchto letech disko hrající umělci, kteří svoji
aparaturu napojili na elektrický oběh města skrze pouliční lampy a takto hráli často až
do ranních hodin za přítomnosti širokého publika. Ačkoliv se tyto venkovní seance ve
čtvrti konaly příležitostně již na konci 60. let, naplno mohly propuknout až po roce
1971, kdy mírová dohoda mezi gangy částečně rozbila síť doposud pečlivě střežených
teritorií a zbourala tak bariéry mezi jednotlivými bloky. Pár dní po podepsání míru
vystoupili na ulici samotní členové Ghetto Brothers, jejichž nejužší jádro tvořilo
hudební skupinu; organizováním pouličních hudebních akcí byli známí i Black Spades.
Zájem o muziku byl velký i u účastníků dalších gangů, kteří pravidelně pouliční
hudební akce navštěvovali a také iniciovali vznik prvních hudebních skupin. Režisér
snímku „Rubble Kings62“ popisuje zájem tehdejších členů gangů o hudbu jako důležitý
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aspekt přesunu od násilí k umění.63 Hudba byla prostředkem, který tlak mezi gangy
pomohl zklidnit. Stala se pojítkem, ale zároveň po vzoru gangové mentality převzala
aspekt soutěživosti a teritoriality, který byl propleten s možnostmi využití prostoru
Bronxu. Vznik prvních hiphopových umělců byl proto výrazně propojen s existencí a
činností gangových seskupení, pokud z ní přímo nevzešel.
Druhým aspektem byl vynález nahrávací techniky v 60. letech. Tzv. mixtape
umožnil prvním DJům nahrávat svoje melodie na kazety, které se následně daly velmi
rychle a snadno distribuovat. K prodeji, který zprostředkovával většinou DJ samotný
nebo další členové crew, pak docházelo ve škole, na ulici nebo v zadních místnostech
obchodu s nahrávkami. Produkce tak byla v rukou samotných umělců a pro ranou éru
hiphopových DJů byla neodmyslitelnou součástí propagace.64 Jako hlavním médium při
samotném hraní používali DJové sice gramofonové desky, tento způsob byl ale tehdy
odkázán na poslech naživo. Kazeta tak byla nosičem prvních hiphopových skladeb, jenž
umožnil zprostředkovat poslech lidem, kteří neměli šanci se k těmto písním jinak dostat,
čímž se rozšiřovalo obecné povědomí o této nově vznikající hudbě. Takto distribuovaná
hudba si ale udržovala pouze lokální charakter a do ostatních čtvrtí se téměř nedostala.
O vlivu na tehdejší mainstreamovou muziku se tedy nedá hovořit, hiphopová hudba
zůstávala pouze undergroundem.
Tyto dvě okolnosti tedy výrazně přispěly k tomu, aby mohla být reprodukována
hudba pro široký okruh lidí. O tom jaký formát hudba bude mít ale rozhodovalo
samotné publikum, jehož zábava bylo pro DJ důležitá z hlediska budoucí návštěvnosti.
Hledání nového druhu zábavy, která by tehdejším mladistvým obyvatelům Bronxu byla
blízká bylo ovlivněno zejména možností zábavy již v existujících klubech. Klubová
scéna byla v jižním Bronxu ovládána z velké části drogovými překupníky, kteří byli
napojeni na lokální gangy. Spousta klubů tak byla ve čtvrti postupně uzavírána, buď
jako důsledek boje s drogami nebo kvůli nebezpečí, které prostředí klubu kvůli
přítomnosti gangů generovalo. Ve fungujících klubech, jejichž repertoár se skládal
většinou z diska, byla ovšem stálé běžná segregace, pro mladší nadšence byla tato forma
zábavy kvůli věkové hranici odepřena úplně. Forma pouličních party tak ve všech
případech dokonale uspokojila poptávku tamějších mladých obyvatel.
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Druhým aspektem byl repertoár tehdejších rádiových stanic, který byl složen
převážně z disko interpretů jako Donna Summer, The Trammps a the Bee Gees.65
Ačkoliv byl například James Brown mezi barevnými posluchači velkým fenoménem,
ani rádiové stanice cílící na černošské obyvatelstvo ho na svůj playlist tehdy
nezařazovaly.66 Grandmaster Caz a Grandmaster Flash67 popisují disko hudbu jako
„sterilní“,

„bez

duše“,

jako

melodie,

jejichž

poslech

jednoduše

„necítili“.

Etnomuzikoložka Cheryl L. Keyes pak popisuje náhled zejména afroamerických
obyvatel na tehdejší disko hudbu slovy jako „příliš nervózní“ ve smyslu rychlosti, nebo
také „příliš gayské“. Tehdejší barevná mládež měla daleko větší cit k funku a vracela se
tak ke svým vlastním zdrojům, zejména k Jamesi Brownovi.68
Hledání „své“ hudby jako prostředku vyjádření se tak stalo hlavním cílem při
objevování nových Djů, kterých na začátku 70. let v Bronxu začalo přibývat. Jedním
z těch, kteří místo vlastního potěšení z hraní upřednostnili potěšení publika, byl i jeden
z tzv. otců zakladatelů – DJ Kool Herc.

3.1 DJ Kool Herc a 1520 Sedgwick Avenue
DJ Kool Herc, vlastním jménem Clive Campbell, je z rodiny jamajských
imigrantů, kteří se k odchodu do Ameriky rozhodli v 60. letech kvůli vyostřenému
vztahu mezi tehdejšími hlavními politickými stranami Jamaica Labour Party a People’s
National Party. Rozhodnutí rodiny plynoucí z tehdejší situace na Jamajce, kterou sám
Clive připodobňuje k občanské válce, bylo navíc výrazně ovlivněno rostoucím nátlakem
na Keitha, Clivova otce, který v oblasti zastával pozici lídra komunity, a velmi tak
přitahoval pozornost politiků. Zaměstnáním byl však Keith Campbell zvukař lokální
R’n’B kapely, což Clivovi umožnilo dostat se k procesu skládání hudby již během
dětských let. Hudební prostředí tak dotvářela mimo kruh rodiny i samotná země, jejíž
kultura je zejména s hudbou výrazně spjatá a kromě častých pouličních večírků byl
tento aspekt promítnut i do politiky. Politické kampaně vznikaly ve spolupráci
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s tamními sound systémy, jelikož si politici byli vědomi, jak velký vliv má hudba na
náladu a rozpoložení obyvatel a tím pádem i na jeho rozhodování.
Hudební založení tak Cliva ovlivnilo v následujících letech zejména poté, co se
rodina v roce 1967 přestěhovala do jižního Bronxu. Jako většina okolních rodin
v důsledku požárů změnili bydliště i Campbellovi a usídlili se do západního Bronxu,
nejprve do Concourse Plaza Hotel, který sloužil jako dočasné ubytování pro většinu
takto postižených rodin, později se jejich domovem stal bytový dům na 1520 Sedgwick
Avenue. A právě tato adresa je dodnes považována za místo vzniku hip hopu, jako
dějiště první hiphopové party, která byla uspořádána Clivem a jeho sestrou Cindy v
srpnu v roce 1973.69 Akce byla naplánována na konci prázdnin jako uvítání nového
školního roku, tudíž cílila zejména na středoškoláky. Do pronajaté místnosti v přízemí
snesli sourozenci s kamarády aparaturu, kterou umístili přímo na taneční parket, kde za
drobné vstupné (pánové 50 centů a dámy 20 centů) mohla mládež tančit celý večer.
Co tehdy již DJ Kool Herca odlišovalo od ostatních, byla hrací technika. Stejně
jako tehdejší DJové hrající disko používal dvě točny, které umožnily plynulý přechod
z jedné skladby na druhou. Důležitým aspektem se ovšem stalo pozorování publika, kdy
zejména jeho taneční složka nejvíce čekala na konec skladby, tedy když většina
hudebních nástrojů tvořící melodii, stejně tak jako zpěv utichly a rytmická sekce
skladby byla tvořena většinou pouze bicími. Jednalo se o jakousi instrumentální pauzu,
tedy anglicky „instrumental break,“ kterou bylo možno pomocí Hercem vynalezené
techniky merry-go-round napasovat za sebe a vytvořit tak kontinuální proud hudby
složené pouze z těchto částí, pro které se vžil název „breakbeaty“.70 Ačkoliv se
kvůli přibývající konkurenci v okolí snažili DJové svoje desky co nejvíce hlídat (častou
praktikou bylo přelepování textů na samotné desce), v několika rozhovorech Kool Herc
zmiňuje skladby, které při prvních akcích hrál. Jednalo se především o soulové a
funkové skladby; prostřední část písně Jamese Browna „Give it up or Turnit A Looses“;
„Funky Music Is The Thing“ od Dynamic Corvettes nebo „If You Want to Get Into
Something“ od Isley Brothers. Velmi oblíbenou skladbou se stala zejména verze
„Apache“ od The Incredible Bongo Band.71 Další Hercovou výhodou byla masivní
aparatura. Herc, stejně tak jako jeho otec, po přestěhování do Bronxu zůstali pracovat
v hudební sféře a rodina sama vlastnila velmi kvalitní techniku již z dob pobytu na
69
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Jamajce, jejíž tamější hudebníci byli hraním s obrovskou aparaturou proslulí. Pokud si
tedy Herca nepamatovali podle jeho stylu hraní, bylo to silné ozvučení, co ho ve čtvrti
proslavilo.
Za kolébku hip hopu je sice považován jižní Bronx, Sedgwick Avenue ale svojí
lokalitou odpovídá spíše západnímu Bronxu. Ačkoliv byla lokalita první hiphopové
události podmíněna Hercovým bydlištěm, okamžitý úspěch, který akce sklidila a
následná oblíbenost Hercových akcí plynula právě z umístění lokality. Západní část byla
daleko bezpečnější, protože gangy sem svojí aktivitou příliš nezasahovaly. Campbellova
rodina byla navíc v oblasti respektována a sám Herc nebyl nijak výrazně propleten
s činností gangu, ačkoliv pár let trávil ve společnosti skupin Five Percenters a Cofon
Cats.72 Rodiče dětí tak neměli strach, že by na večírku došlo k nějakému střetu. Kool
Herc si tak postupně ve čtvrti vybudoval reputaci a hrál téměř každý měsíc, než se po
roce rozhodl vyjít do ulic a uspořádat první block party, kde sklidil ohromný úspěch. Ze
Sedgwick Avenue se tak přesunul ještě více na sever do Cedar parku, který svojí
velikostí mohl pojmout jeho narůstající publikum.

3.2 Grandmaster Flash a Afrika Bambaataa
Kromě Kool Herca se mezi otce zakladatele hip hopu počítá i Grandmaster Flash
a Afrika Bambaataa. Ačkoliv byli všichni DJové, svojí existencí a vystupováním vnesli
do hiphopové kultury novou vlnu originalit, čímž ji výrazně ovlivnili a posunuli na další
úroveň. Grandmaster Flash, který na rozdíl od Herca v jižním Bronxu vyrostl, obohatil
hip hop stylem hraní díky svým znalostem v elektronice. Sám byl inspirován Hercem,
ale na jeho hraní mu vadil poněkud nerytmický přechod mezi jednotlivými breakbeaty.
Flash proto vytvořil tzv. peek-a-boo systém, tedy způsob, jak si skladbu poslechnout
předem do sluchátek a následně ji ve správný čas pustit do reproduktorů tak, aby byl
přechod mezi jednotlivými breakbeaty co nejplynulejší. Po skončení nahrávky ji
posunul zpátky na začátek přesně do místa, kde segment skladby začínal, a proto ji mohl
pouštět dokola tak, že zněla jako jedna celistvá skladba. Tuto techniku později Flash
naučil i svého kamaráda Grand Wizarda Theodora, který přidal do posunu na desce
rytmus, čímž vzniklo tzv. scratchování.
Afrika Bambaataa nejvíce ovlivnil hiphopovou subkulturu tím, že jí dal
vědomostní základ. Bambaataa pocházel z jihovýchodního Bronxu, kde začal
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s djováním již v roce 1970, tehdy ještě jako člen gangu Black Spades.73 Než jako DJ je
ovšem Afrika Bambaataa znám zejména jako zakladatel skupiny Zulu Nation,
prostřednictvím které se, již jako bývalý člen gangu, snažil sjednotit tamní
afroamerickou komunitu. Násilí, které přetrvávalo na ulicích Bronxu i po mírové
dohodě mezi gangy, ovlivnilo mnoho pozdějších afroamerických lídrů k tomu, aby se
v rámci komunity semkli a snažili se atmosféru ve čtvrti prostřednictvím svých aktivit
změnit. Spočívalo to hlavně v práci s tamější mládeží, kterou se snažili odlákat od
členství v gangu a trávení času na ulici. Zulu Nation tak měla stejný cíl a to vybudovat
ze zločinců ubližující jeden druhému bojovníky za svou vlastní komunitu. Základním
kamenem tohoto uskupení bylo učení Afroameričanů o svých kořenech, čímž se členům
snažili vštípit hrdost a sebeuvědomění. Afrika Bambaataa šel jako bývalý člen gangu
organizaci příkladem a osobně se snažil mladistvým pomoci, například různými
nabídkami práce.
Všichni tři zmínění hudebníci jako samouci vypilovali svoji techniku zejména
samotným tréninkem, inspirací jim ovšem byla i vystoupení ostatních DJů v oblasti.
Ačkoliv zastával na party hlavní pozici právě DJ, většinou nebyl jediným, kdo na akci
vystupoval. DJ se většinou snažil utvořit si kolem sebe menší skupinku lidí, tzv. crew,
která pak vystupovala společně. Hrací techniku tak předávali i tímto způsobem,
„studenty“ se většinou stávali nejbližší kamarádi. Kromě DJ byl hlavní součástí crew
ještě tzv. MC, který diváky celý večer prováděl pomocí mikrofonu. S tím, jak se šířilo
povědomí o hiphopové hudbě, narůstal i počet DJů a jejich crew, které si postupně
budovali svoje publikum. V polovině 70. let se jednalo o stovky fanoušků navštěvující
jednotlivé jamy konající se po celé čtvrti. Ta byla rozdělena, stejně jako během dob
gangových uskupení, do jednotlivých teritorií, přičemž Kool Hercovi patřila západní
strana a Flashovi jižní strana kolem 138. ulice, Cypress Avenue až ke Gun Hill. Afrika
Bambaataa měl jihovýchodní teritorium kolem řeky Bronx a sever za Gun Hill patřil DJ
Breakoutovi a Funky 4+1.74 Nelze říci, zdali k vytvoření těchto teritorií přispěla náhoda,
jelikož každý z těchto hudebníků pocházel z jiné oblasti, nebo jestli by k podobnému
rozdělení došlo i za předpokladu, že by dva umělci pocházeli například ze stejné ulice.
Tak či onak byla od začátku reputace DJů, kteří si ji získávali pomocí publika, velmi
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důležitá a umělci se navzájem respektovali do té míry, že své akce plánovali tak, aby se
nepřekrývaly s akcí jiné skupiny.
Samotný proces uspořádání takové party tak začínal právě domluvením
termínu. Po něm byl většinou osloven writer75, aby vytvořil letáky, jež byly následně
rozneseny po okolí. Na samotném jamu pak byli hlavními aktéry DJ a jeho MC,76 který
většinou oznamoval konání příští akce, upozorňoval diváky, na jaké skladby se mohou
ten večer ještě těšit, anebo pomocí krátkých a výstižných vět udržoval atmosféru.
Jednotliví MCs se mezi sebou často inspirovali a předávali si konkrétní fráze, které
postupně vylepšovali a pro lepší údernost se je snažili zrýmovat. Postupně se tak z této
praktiky vyvinulo rapování, které úplně pozměnilo ráz hiphopové hudby. V publiku pak
kromě běžných návštěvníků byli přítomní i tanečníci, neboli tzv. bboys,77 kteří si
zakládali svoje vlastní skupiny a pokud se potkali na některé z akcí s jinou skupinou,
poměřovali mezi sebou síly prostřednictvím tzv. battles.78 K podobným battlům
docházelo i mezi hudebními crew. Tyto souboje se ovšem nejvíce rozmohly až ve
chvíli, kdy se MCing vyvinul do rapování. Původní hlavní význam DJe byl tak přebit
samotnými rapery, kteří najednou zastávali stěžejní pozici. Již z tohoto popisu je znát
velmi výrazná převaha mužského pohlaví, která byla znatelná ve všech projevech hip
hopu, proto je důležité zmínit i ženský aspekt. Ačkoliv ženský element převládal
zejména v publiku a první writeři, DJové a tanečníci byli hlavně muži, mezi MCs se
našly tři výrazné ženské hlasy. Jednalo se o Sha Rock, která byla jedinou ženou
v uskupení Funky 4+1, Lisu Lee a Debbie Dee. Všechny tři se následně semkly a
vytvořily Us Girls, první ženskou rapovou skupinu vůbec.79 Stejně tak jako ony, musely
ženy čelit různým, zejména sexistickým narážkám i v graffiti nebo taneční sféře.
Obecně se většinou jednalo o nařčení z promiskuity, bgirls neboli tanečnice breakingu
pak byly označovány za nežádoucí a příliš maskulinní. Zajímavé bylo i rasové a etnické
složení. Zatímco první DJové, MCs a tedy i rapeři byli zejména Afroameričané,
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latinskoamerický element převládal zejména v tanci, v graffiti sféře byly zastoupeny
komunity obě.
Poznávacím znamením všech členů hiphopové subkultury byl pak zejména styl.
Pro tanečníky i hudebníky byly typické svršky s potisknutým nebo vyšitým názvem
skupiny, obecně však každodenní módu tvořilo několik typických kousků, které ale
nebyly pravidlem. Častými byly zejména Lee džíny nebo celé džínové soupravy, obecně
se však jednalo o kalhoty s vysokým pasem. Dále se nosily klobouky Kangol a tenisky,
zejména Puma Suede nebo Adidas Superstar. Typickým doplňkem pak byly řetízky,
které byly ovšem na začátku 70. let oproti pozdějšímu zlatému trendu stříbrné.80 Dress
code na některých, zejména krytých akcích, se ovšem nesl v daleko elegantnějším
duchu. Na začátku sedmdesátých let se ovšem stále jednalo o doznívající disko vlnu a
tedy košile s velkými límci, často rozepnuté do půlky hrudníku, kalhoty do zvonů a
společenské boty.81 Ženské publikum pak nosilo šaty a boty na podpatku. Byla to tedy
každodenní móda, která byla poznávacím prvkem prvních aktérů a fanoušků hip hopu
ve všech jeho formách a stala se tak stylem i celé subkultury. Prostředí party tak
propojilo všechny elementy hip hopu dohromady – DJing, MCing, breaking a graffiti.
Vznikl styl, způsob života – prostor, kde byli barevní obyvatelé mezi svými a mohli
prostřednictvím umění komunikovat se světem. Spíše než o zprostředkování zoufalé
situace, která v jižním Bronxu panovala, šlo o únik z tohoto světa. Ať už byl tento únik
ztělesněn několikahodinovou party, skládáním textu, tvorbou nového designu graffiti
nebo pilováním nového triku, primárním cílem byla zábava, což bylo reflektováno i v
obsahu prvních hiphopových textů nebo v samotném repertoáru DJe.82
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4 Zasazení hiphopové subkultury do kontextu Bronxu
Jižní Bronx jako „postindustriální prostor“83 se všemi jeho specifiky a
možnostmi vytvořil ideální prostředí, ve kterém se namíchaly všechny klíčové faktory,
které inspirovaly rozvoj kreativity prvních hiphopových umělců. Jejich kulturní terén
byl nalinkován tím, jak čtvrť limitovala nebo naopak umožnila přístup do určitých
prostorů. Stejně tak důležitá byla v oblasti i dostupnost materiálů potřebných
k sebezdokonalování související se samotnou možností vzdělání.84
Podle Johna Hagedorna je hip hop vyjádřením „vyděděnců,“85 jde o kulturu,
prostřednictvím které si její aktéři vytváří identitu jakési opozice. Jižní Bronx, kde
vznikly nejprve gangy a poté i hiphopová subkultura, měl podle jeho konceptu funkci
obranného prostoru před útlakem. Tato ochrana je vytvořena nepřístupnosti čtvrti
z pozice dominující nebo také vládnoucí skupiny.86 Jedná se tedy o jakousi skrytou
oblast, underground, který ovšem svojí tvořivostí a dosahem zároveň konfrontuje již
narýsované rozdělení mezi bohatým centrem a chudou periferií. Tento „hlas z ghetta“
byl nejviditelnější zejména prostřednictvím graffiti, které byly na soupravách metra
k vidění po celém městě. Původní vlastnost centra (Manhattanu) jako místa dění je
najednou převzata periferií a je tak vytvořena jakási alternativní geografie, kde aktuální
dění a výbuch tvořivosti zastává právě ona periferie, ačkoliv skrytě, bez přítomnosti
většího publika.
Profesor hudební analýzy Adam Krims v tomto ohledu hovoří o „městském
etosu,“ tedy o rámci reprezentací města a jejich možných modalit.87 Jako v případě
teorie etnoložky Tricii Rose se tak jedná o spektrum možností, které město poskytuje.
Městský etos tak vytváří soubor základních postojů vycházejících ze vztahu mezi
uspořádáním města a subjekty, které v něm žijí. Můžeme se tedy ptát na otázky, kdo
kam může jít a co tam může dělat? Koho město omezuje a koho naopak inspiruje
k činnosti?
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Struktura bydlení v jižním Bronxu reprezentovaná množstvím multietnických
čtvrtí jako tzv. hoods88 přispěla k vytvoření bohatého pouličního života. Došlo tak ke
konfliktu mezi autoritou a jedinci, kdy obyvatelé nad ulicí aktivně převzali kontrolu,
tedy proti obecně platnému předpokladu pouze jejího pasivního užívání. Takovéto
obývání, nebo lze-li říci zneužívání veřejného prostoru je typické pro členy gangových
uskupení, ale i prvních hiphopových umělců. Existence a aktivity obou skupin, které se
navzájem překrývají, jsou tak zakořeněny v zápase o veřejný prostor a nároku na ulici.
Možnosti, které veřejný prostor v Bronxu poskytl společně s nízkou policejní
kontrolou, umožnily pořádání block párty. Ty byly místem zábavy; prostorem možností,
který odvedl pozornost od reality ghetta,89 ale plnily i funkci určitého teritoria.90 Jednalo
se o území spadající pod kontrolu konkrétního umělce a jeho crew, jejich publikum a
ostatní umělci v oblasti tento nárok na území respektovali. Princip teritoriality a
soutěživosti, který byl převzat od praktik gangu, se promítal i ve všech elementech hip
hopu. U DJů a jejich crew to bylo prostřednictvím hraní v konkrétní oblasti a
pozdějšími souboji pořádanými mezi jednotlivými skupinami. Writeři si svoje území
„podepisovali“ pomocí tagů nebo rozsáhlejšími uměleckými výtvory. I tanečníci se
spojovali do skupin a pořádali mezi sebou souboje. Ačkoliv šlo v některých případech
také o to obhájit si svoje území, většina tanečních soubojů vznikala spontánně a šlo tedy
především o to dokázat, že je jedinec nebo skupina lepší než jeho soupeř „tady a teď,“
nezávisle na tom, o jakou lokalitu se jednalo. Block party se tak stala katalyzátorem pro
vytvoření hiphopové subkultury svoji dostupností pro širokou mládež v okolí a zároveň
tím, jak spojila všechny elementy hip hopu dohromady.
Pohyb ve městě a využívání jeho prostor ke konkrétním účelům je samozřejmě
podmíněn i samotným složením obyvatelstva. To, jakým zážitkům může být v rámci
města určitý jedinec vystaven, je ovlivněno zejména jeho sociálním statusem, věkem,
genderem a rasou nebo etnicitou. Tyto faktory u každého jedince vytváří soubor zvyků a
oblíbených činností, které se snaží ve volném čase uspokojit v rámci možností města.
Zejména sociální aspekt je v případě hip hopu velmi důležitý. Stát se součástí komunity
nevyžadovalo téměř žádné větší finance, tedy kromě samotných DJů, kteří si na nové
části aparatury vydělávali pomocí party nebo si v začátcích půjčovali jednotlivé části od
88
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známých. Ostatní aktivity jako tancování, writerství a MCing bylo možné vykonávat
téměř zdarma a v podstatě kdekoliv, i velká návštěvnost prvních party byla jistě
ovlivněna jejich cenovou dostupností.91 Podobně shrnuje tento aspekt i Grandmaster
Caz92: „My všichni, co bydlíme tam, kde hip hop vznikl, máme jednu věc společnou, a
to život v chudobě. Je to ghetto, my jsme lidi z ghetta. Ve čtvrti jsou basketbalová
hřiště, která mohou lidé využívat zdarma – to je důvod, proč jsme tak dobří
v basketbalu, protože to je všechno co máme. V rámci sebe samotných se snažíme
dosáhnout nějaké kreativity, a když přišel hip hop, zalíbilo se to každému mladému
člověku, protože to mohl dělat opravdu každý. Všechno co k tomu člověk potřeboval
bylo jen chtít to dělat. Bylo to něco, čeho jsi mohl být součástí a nepotřeboval jsi žádné
vybavení.“93
Grandmaster Caz tak kromě sociální situace zmiňuje i věk. Hip hop oslovil,
stejně jako je to v případě zrodu téměř každého nového žánru, zejména mladé lidi.
Začínající umělci a jejich publikum byly ve většině případů náctiletí, které tehdejší
disko hudba neuspokojovala. Pokud by měl být zhodnocen aspekt rasy a etnicity, ve
větší míře by se jednalo o zdůvodnění formy hiphopové hudby a dalších elementů
subkultury než jejího samotného vzniku. Je proto důležité rozdělit zmíněná kritéria na
ta, která dopomohla k samotnému vzniku hiphopové subkultury a ta, která byla důležitá
jen pro její specifickou formu. Afrodiasporický základ, kterým hiphopová hudba i tanec
oplývají, je jako měřítko bezúčelné a ohledně kritéria etnicity a rasy stejně jako
v případě věku tak zůstává klíčový zejména aspekt nespokojenosti s diskem a hledání
jiné formy zábavy. Velká koncentrace barevného obyvatelstva v Bronxu pak přispěla
k jejímu rychlému rozšíření, čímž dopomohla k dalšímu vývoji. Rovněž tak gender je
zavádějícím kritériem. Ačkoliv byli první hiphopoví umělci zejména mužského pohlaví,
nedá se vznik hip hopu postavit na faktu, že v Bronxu například převažovalo mužské
obyvatelstvo. V tomto ohledu zůstává hlavním důvodem nejspíše fakt, že k vytváření
subkultur mělo historicky vždy blíže mužské pohlaví.
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Závěr
Změny v sociální, věkové, rasové a etnické skladbě jižního Bronxu společně
s jeho rekonstrukcí byly pro vznik hiphopové subkultury v 70. letech určujícími faktory.
Přestavba Manhattanu, stavba silnice napříč Bronxem a četné požáry ve čtvrti způsobily
přesuny obyvatel nejen mezi jednotlivými distrikty, ale i samotnými čtvrtěmi a
předměstím. Rasové a etnické složení obyvatel Bronxu se tak během dvaceti let zcela
proměnilo a většinovou populací se oproti předcházejícím letům stalo barevné
obyvatelstvo. S přísunem zejména mladších rodin čtvrť zaznamenala i velké omlazení.
Nově usídlené obyvatelstvo z velké části pocházející z chudých poměrů se muselo
vyrovnat s kritickými podmínkami bydlení a nedostatkem pracovních pozic
způsobeným odsunem průmyslových společností, což se rychle začalo projevovat
v narůstající nezaměstnanosti. Ve čtvrti tak stále narůstala chudoba a situaci nepomohly
ani projekty sociálního bydlení, které měly sloužit alespoň jako dočasné útočiště pro
nízkopříjmové rodiny. Na základě těchto sociodemografických změn tak došlo ve čtvrti
k namíchání obyvatelstva, které svojí charakteristikou přesně splňuje kritéria aktérů
hiphopové subkultury.
Brzy se v ulicích Bronxu rozrostl pouliční život, který byl reprezentován
činností místních gangů, rapidně vzrostla kriminalita a bezdomovectví, které byly i
jedním z důsledků přetrvávajícího boje s drogami. Z jižního Bronxu se stala na začátku
sedmdesátých let jedna z nejnebezpečnějších oblastí tehdejších Spojených států, což
bylo částečně způsobeno i poklesem aktivity tamního policejního aparátu, jehož členové
se báli v některých distriktech zasahovat nebo je i aktivně hlídat. Díky nízké policejní
ochraně, nefungujícímu řádu a útlumu činnosti gangů po roce 1971 však mohly ve čtvrti
naplno fungovat venkovní hudební vystoupení neboli block party, které byly hlavním
katalyzátorem pro vznik hiphopové subkultury a jež se rozrostly i v důsledku
nedostatečného uspokojení, které klubová scéna tehdejší mládeži přinášela. Kluby byly
postupně uzavírány a v těch fungujících přetrvávalo nebezpečí, které vytvářely lokální
gangy. Nedostatkem v klubech byla i stále přetrvávající segregace barevné populace a
repertoár jejich DJů, který byl většinou složen z tehdy moderního diska. Ani rádiové
stanice svojí hudbou neuspokojovaly většinu mladých Afroameričanů a jejich
latinskoamerických sousedů. Mezeru zaplnil DJ Kool Herc, jamajský rodák, který
v roce 1973 uspořádal svojí první party, jež později dostala přízvisko první hiphopová
party vůbec. Herc tak dal vzniknout novému hudebnímu žánru, ke kterému se jako
k hudební složce hip hopu později připojily i další elementy.
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Hercův přínos pro vznik hiphopové subkultury tak nelze zpochybnit, zároveň je
však brát v potaz existenci dalších DJů v oblasti a všudypřítomnou touhu po nové formě
zábavy, která by inkorporovala zvyky všech barevných komunit v Bronxu. Vzhledem
k tomu, že hip hop vznikl na popud samotného publika, je tak možné, že by k jeho
vytvoření došlo i bez osoby samotného Herca. Klíčovým aspektem tak zůstává block
party, která byla díky pořádání ve veřejném prostoru a tedy dostupná pro široké
publikum bez ohledu na věk a finanční možnosti. Pro mladé a převážně chudé rezidenty
Bronxu byl hip hop atraktivním způsobem, jak kreativně trávit čas a to nejen z pohledu
fanouška, ale i samotných aktérů. Kromě aparatury DJů k praktikování všech dalších
elementů nebylo potřeba téměř žádného vybavení a vstup na zpoplatněné akce byl
většinou v řádu pár dolarů. Stoupající oblíbenost této nové hudby reprezentovaná
rozrůstajícími se řadami jejích aktérů a obrovskou návštěvností jednotlivých akcí tak
byla zapříčiněna homogenním rasovým a etnickým zastoupením rezidentů Bronxu. Tím
nechci tvrdit, že barevná populace má větší predispozici k hudebním a tanečním
projevům, spíše vycházím z faktu, že prvními DJi byli zejména černoši, kteří hráli
černošskou hudbu, a proto přirozeně lákali zejména černošské obyvatelstvo, které bylo
ve čtvrti majoritou.
Tímto docházím k závěru, že v průběhu vývoje hiphopové subkultury se tyto dva
jevy, jižní Bronx jako lokace a subkultura hip hopu, ovlivňovaly navzájem a u
některých událostí nelze kvůli množství proměnných vysledovat, který z těchto dvou
jevů hrál zásadní roli. Pro období před samotným vznikem subkultury je ovšem
nesporný fakt, že Bronx v sedmdesátých letech vytvořil prostředí, které umožnilo
pořádání venkovních seancí, které společně se strukturou tehdejšího obyvatelstva – jeho
rasou, etnicitou, vysokou mírou mladistvé populace a chudoby, přispěly k vytvoření
subkultury v této formě. Vzhledem k silné orientaci na publikum, kterou hip hop
představuje – ve všech elementech je rozhodující získat si respekt ostatních – považuji
za důležité oba dva aspekty (prostředí Bronxu a složení jeho obyvatel) stavět na stejnou
rovinu a jejich dílčím částem dávat stejně důležitý význam. Ke spojení těchto aspektů,
které vznik hiphopové subkultury zapříčinily, by ovšem bez vytvoření specifického
prostředí, který Bronx umožnil, nedošlo. Význam lokality jako hlavního faktoru pro
vznik hiphopové subkultury s možnostmi, které v 70. letech nabízel, je tedy
nepopiratelný vzhledem k faktu, že od něj byly odvozeny všechny faktory zbývající.
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Summary
Before the beginning of 1970’s when hip-hop was created, The South Bronx had
undergone radical changes. The rebuilding of Manhattan, construction of Cross-Bronx
Expressway and numerous fires in the area caused a massive exchange of people
between New York City’s boroughs, their districts and suburbs. It was represented by
white flight from the area of Bronx and a huge influx of minorities mainly consisted of
younger families. These new arrivals had to face the harsh realities of the housing
conditions and the lack of job opportunities in the area due to the displacement of the
industrial companies which soon produced high unemployment rate. The situation had
worsened by impoverished street life represented by gang activity, high rates of
homelessness and crime which were partly caused by ongoing war on drugs. In the early
70’s The South Bronx became one of the most dangerous places in America, where
even police was wary of involvement.
However, due to the lack of police control and stagnation of gang activity after
the peace treaty in 1971 block parties began to spring up all over the neighborhood. One
of the reasons these music events spread heavily was the disappointing club scene.
Great number of the clubs was closed and those that remained open were still dangerous
because of the ever present gangs. Morover, minorities were still segregated in some
club venues and repertoire of the DJ that mainly consisted of disco, a music genre that
left minorities wanting. This gap was filled by one of the DJs in the area named Kool
Herc. This native Jamaican organized his first party in 1973, for later being coined as a
first hip-hop party ever. Besides music, there are other forms or so called elements of
hip-hop subculture, that were later united under the same name.
The goal of this bachelor thesis was to find out how the environment of the
South Bronx created in the beginning of the 70s helped to create the hip-hop subculture.
In order to answer this question both phenomena are examined through the historical
analysis, the scope which uncovers how main factors of origin of this subculutre were
created and put together due to the possibilities that Bronx provided. Enabling the
creation of block parties, significat event due to which hip-hop music could have been
delivered, Bronx enticed their participants, young and impoverished minorities, who
unsatisfied by the era of disco were looking for the new kind of entertainment. Location
and environment of the Bronx was therefore a key factor which helped to solidify this
unique set of other factors, without which the birth of hip-hop subculutre would have
not been possible.
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