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The paper examines the transformations of the idea of repatriation raised by Marcus Garvey’s postulate and which subsequently emerged from the Rastafari movement and developed within reggae
and dub lyrics. The mentioned idea has been analyzed in terms of widespread undergoing processes
of its dissemination within glocal diasporas and the creation of post-colonial mimicry. Drawing on
the so called doctrine of “ethiopianism” described by Marcus Garvey as a return to the “promised
land” in the aftermath of the coronation of Haile Selassie I for the King of Ethiopia, it became the
main leading concept in the settlement of the “Pinnacle” enclave in the early 1930s. By spreading
consequently this directive within two waves of persecution and re-settlement of the movement in
the downtown area of Kingston in the early 1950s, it stimulated the emergence of entrepreneurship
and the organization of the urban Sound Systems designed for the lowest social class and triggered
the development of its doctrine in the vast array of lyrical forms. These premises of anti-colonial
liberation and the improvement of life conditions were initially articulated in the form of a native,
Jamaican, creolized “patois” dialect, i.e. by Louise Bennett and subsequently by reggae artists, as
well as “dub poets”, such as Linton Kwesi Johnson, Oku Onuora, and Mutabaruka. As a result of the
dispersion of the idea within glocal diasporas, it was gradually in-rooted into music genres and
proliferated within a diversified industry. Thus, the unfinished project of utopian return has been
rearticulated in the stratified distribution market, gaining a trans-local revival thanks to the ability of
its transformation within new industrial conditions.
Kamil Lipięski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej, ul. ģw. Marcin 78, 61-809 Poznaę.

WSTČP
Przedmiotem niniejszych rozwaİaę jest próba rewizji wybranych aspektów postulatu repatriacji wynikajĈcego z rozwoju idei gãoszonej przez Mar-
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cusa Garveya i rozpowszechnionej nastčpnie w kontekĤcie dyseminacji ruchu Rastafari w globalnej diasporze. Analizujč owe przesãanki z teoretycznej
perspektywy Leonarda E. Barretta (1997: 172), opartej na koncepcji zwrotu
ku repatriacji (twist of repatriation), wpisanej z specyfikč powrotu ruchu do
„Ziemi obiecanej”, która zmieniaãa stopniowo swój punkt odniesienia. JednoczeĤnie przybliİam i akcentujč w nim uwikãania historyczne zachodzĈce
w krajobrazie etniczno-geograficznym jako efekt wystčpowania w karaibskiej
diasporze postčpujĈcych procesów glokalizacji i dyseminacji form artykulacji.
Przyjmujč jako punkt wyjĤcia analizč koncepcji gãoszĈcej delegitymizacjč kolonialnego status quo, opartĈ na artykulacji retoryki wyzwolenia powstajĈcej
w rezultacie dokonujĈcych sič procesów dekolonizacji i zjednoczenia diasporycznej Afryki.
PrzeprowadzajĈc wnikliwe badania rozpowszechniania sič ognisk diaspory, James Clifford (1994: 304) zauwaİyã, İe specyfikč diaspor charakteryzuje „oddalenie i separacja, podobnie jak w przypadku wygnania: istotny
jest tu zakaz powrotu lub jego odsuničcie w dalekĈ przyszãoĤþ”. Niemniej
dwuznacznoĤþ tego pojčcia wynika w jego przekonaniu z faktu, iİ „Diaspory równieİ ãĈczĈ wiele wspólnot rozãĈczonych populacji” (1994: 304). PowstajĈca tym samym kondycja wspólnot w rozproszeniu, wedãug Clifforda
(1994: 310), formuje w rezultacie „luĮnie koherentnĈ, adaptacyjnĈ konstelacjč
w odpowiedzi na mieszkanie w przemieszczeniu”. W konsekwencji braku
moİliwoĤci powiĈzania populacji, idea repatriacji krystalizuje tym samym
sens wspólnej kulturowej i historycznej toİsamoĤci ruchu Rastafari pod
wpãywem jej krytycznych transformacji. W przekonaniu Stuarta Halla (1990:
223) toİsamoĤþ kulturowa diaspory charakteryzuje przesãanka o istnieniu
jednej podzielanej kultury, rodzaju kolektywnej „jednej prawdy” zawierajĈcej wewnĈtrz wiele innych, bardziej powierzchownych lub sztucznych, narzucajĈcych „nam” wersjč „podzielanej historii i wspólnych przodków”.
PoszukujĈ te klasyfikacje obrazów ukazujĈcych „wyobraİonĈ spójnoĤþ
w doĤwiadczeniu rozproszenia i fragmentacji” (Hall 1990: 223). Wspomniane przedstawienia podzielanej „afrykaęskoĤci” zapewniajĈ takĈ spójnoĤþ
w efekcie przyjčcia przekonania, İe owa afrykaęskoĤþ wywodzi sič z dalekiej przeszãoĤci. Po drugie, wedãug Halla, punkt widzenia na kulturowĈ
toİsamoĤþ charakteryzuje punkty gãčbokiej i znaczĈcej róİnicy (por. Ashcroft
2002: 4-5) jako efekt zgody na dostosowanie sič do warunku unikatowoĤci
„stawania sič” oraz „pozycjonowania w okreĤlonych narracjach przeszãoĤci”
(Hall 1990: 225). W ten sposób polityka toİsamoĤci krystalizuje sič zarazem
w odwoãaniu do pozycjonowania „prawa Įródeã” (Hall 1990: 226) i wspóãtworzy reprezentacjč w postaci konkretnej formy ideologicznego konceptu.
Wraz z przyjčciem strategii mimikrycznego zawãaszczenia kolonizowana
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ludnoĤþ zaanektowaãa i przetransformowaãa te procesy, reartykuãujĈc materialnĈ bazč na drodze konstruowania dialogicznej, postkolonialnej wyobraĮni. OwĈ transformacjč opisujĈcĈ doĤwiadczenie kolonialne, zdaniem
Homi K. Bhabha, charakteryzuje dwuznacznoĤþ, jakĈ przedstawia kondycja
mimikry (Bhabha 2010: 85-87). Przyjčte powyİej ustalenia, w przekonaniu
Billa Ashcrofta, wymagajĈ obrania za punkt wyjĤcia taktyki opisywanej
przez Michela de Certeau (2008: XLII) jako „kalkulowana akcja zdeterminowana przez nieobecnoĤþ wãaĤciwego locus”. W ten sposób brak okreĤlonego
miejsca wiĈİe sič z przyjčciem efektu procesu glokalizacji, definiowanym
tutaj jako „dezartykulacja mimikry, która spotyka moment kapitaãu kulturowego dominujĈcej kultury zawãaszczonej i jednoczeĤnie przy tym okreĤla
dezartykulacjč powstajĈcĈ w rezultacie przeksztaãcenia konsumowania
podmiotu i poddania go transformacji” (Hall 1990: 224). JednoczeĤnie wedãug Clifforda (1994: 310) pojmowanie owego procesu w kategoriach nieokreĤlenia wãasnego miejsca pociĈga za sobĈ systematyczne przekraczanie
granic, stanowiĈc zarazem element powiĈzaę mičdzy nimi, gdzie „multilokalna kultura diaspory nie jest koniecznie definiowana przez specyficznĈ
geopolitycznĈ granicč”(Clifford 1994: 310). Diaspora formuje sič zatem w tej
perspektywie jako „luĮnie koherentna, adaptacyjna konstelacja miejsc do
zamieszkania w przemieszczeniu” (Clifford 1994: 310). W tym znaczeniu,
w efekcie poszerzania sič populacji zamieszkaãych w diasporze Clifford gãosi potrzebč transformacji, bez której nie moİna by byão mówiþ o zwiĈzku
z jednym miejscem.

1. KOLONIALNA IDEA MARCUSA GARVEYA
Wedãug Leonarda E. Barretta kamieniem milowym inicjujĈcym powstanie ruchu rastafariaęskiego jest rok 1914. W ostatniej dekadzie XIX wieku
rozpoczčãy sič procesy zmierzajĈce do uniezaleİnienia spod jurysdykcji brytyjskiej grup ludnoĤci jamajskiej, zwãaszcza tej wywodzĈcej sič z niİszych
klas spoãecznych. Marcus Garvey, dostrzegajĈc owe problemy i podejmujĈc
sič ich rozwiĈzania, w tymİe 1914 r. ufundowaã transnarodowe stowarzyszenie Universal Negro Improvement Association (UNIA) usytuowane na Harlemie w Nowym Jorku. Jego celem byãa zmiana obrazu czarnej rasy na Ĥwiecie
jako odpowiedĮ na kolonialny ucisk na Jamajce z przeãomu wieku (Barrett
1997: 66). CechĈ charakterystycznĈ przynaleİnoĤci do danego pokolenia
byãy wzglčdy etniczne powiĈzane z szerzonĈ przez Garveya ideĈ braterstwa
czarnej rasy na caãym Ĥwiecie oraz rozwojem Afryki, niezaleİnie od kolonialnej enklawy, z której ich wspóãbracia mogliby czerpaþ dumč. Rozwój
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Narodu „Czarnych” opieraã sič zarówno na idei separatyzmu, jak i na idei
powrotu do Afryki, skĈd Czarni przedstawiciele przemieszczaliby sič do
wszystkich krajów i miast na Ĥwiecie.
Garvey gãosiã takİe koncepcjč utworzenia czarnych instytucji edukacyjnych w celu nauczania Czarnych kultur i poprawy warunków İycia Czarnej
Rasy bez wzglčdu na usytuowanie jej na Ĥwiecie. Program ten rozpoczĈã sič
wraz z emigracjĈ Garveya w 1916 r. z Jamajki do Nowego Jorku, gdzie szerzyã on pod patronatem UNIA idee nawoãujĈce do wyzwolenia ludów kolonizowanych. Po utworzeniu w 1919 r. przedsičbiorstwa transportowego
Black Star Line, Garvey w pierwszy rejs wysãaã statek Yarmouth do Zachodnich Indii z niewielkĈ grupĈ osób pochodzĈcych z klasy pracowniczej. Ulokowani w Nowym Jorku czãonkowie Jamaican Progressive League, jamajscy
ekspatrianci, angaİowali sič w szerzenie idei Garveya artykuãowanej w Liberty Hall na Harlemie (Barrett 1997: 64) w efekcie opublikowanej przez
niego „Deklaracji Praw Czarnych Ludzi na ģwiecie”, gãoszĈcej sprzeciw
wobec „krzywd i niesprawiedliwoĤci” poniesionych przez przedstawicieli
Czarnej Rasy od „Biaãych braci” (Barrett 1997: 64). Gãówne przesãanki ruchu
zawarte w tej Deklaracji gãosiãy, İe „Czarna skóra nie ma nic do rzeczy,
z pewnoĤciĈ nie moİe byþ powodem do wstydu, juİ prčdzej do dumy”1.
Owej publikacji towarzyszyãy marsze „czarnej wspólnoty oraz wystĈpienia
publiczne”, np. stowarzyszeę pielčgniarek, takich jak Black Cross Nurses.
Poniewaİ jednak manifestacje wyzwoleęczych haseã przysporzyãy Garveyowi wielu oponentów, zostaã on w 1924 r. skazany bez przekonujĈcych
dowodów na pičþ lat wičzienia za defraudacjč, pod pretekstem wysyãki faãszywych reklam. Niemniej interwencje i protesty czarnej spoãecznoĤci przyczyniãy sič do tego, iİ prezydent Stanów Zjednoczonych Calvin Coolidge po
trzech latach zwolniã go z wičzienia. Garvey jako skazaniec nieposiadajĈcy
amerykaęskiego obywatelstwa zostaã deportowany na Jamajkč. ChcĈc poszerzyþ zasičg funkcjonowania UNIA, Garvey zaãoİyã filie w Montrealu,
Londynie i Paryİu, jednoczeĤnie angaİujĈc sič w 1928 r. w politykč na Jamajce, bez spodziewanego rezonansu spoãecznego, przez zaãoİenie Politycznej Partii Ludzi. Garvey, gãoszĈc hasão „wyzwolenia przez repatriacjč”
skierowane do osób o pochodzeniu afrykaęskim, zyskaã sobie szerokie
uznanie wĤród sãuchaczy i czytelników, m.in. Henry’ego Archibalda Dunkleya, który pozwoliã mu peãniþ rolč przedstawiciela rzĈdu etiopskiego na
Jamajce i przodownika ruchu Rastafari. Koronacja Ras Tafariego umoİliwiãa
Garveyowi bardziej zdecydowane gãoszenie idei repatriacji do Afryki i wiarč
w narodziny nowej ery sprzyjajĈcej panafrykaęskim roszczeniom na uchodĮ_______________
1

Przytaczam treĤþ w tãumaczeniu: Fenrych 1993: 16.
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stwie. Mianowanie wnuka King Shaeka Selahie of Shoa, króla Etiopii, odbyão sič w 1930 r., wraz z nadaniem mu imienia Haile Selassie i przydomka
Negus Negusta, tãumaczonego jako „Król Królów” i „Król Plemienia Judy”
oraz nastčpca króla Salomona (Barrett 1997: 81). Otrzymaã on tym samym
boski status, poniewaİ, jak przekonuje Michael Barrett, rastafarianie odnajdujĈ Boga w kaİdym czãowieku, niemniej istnieje jeden czãowiek, Haile Selassie, w którym zawiera sič on najbardziej immanentnie i caãkowicie (Barrett 2006: 877). Haile Selassie postrzegano wielorako, m.in. przez utoİsamienie go z Bogiem wcielonym, bĈdĮ teİ odwoãujĈc sič do niego jako do powracajĈcego Mesjasza; dla jeszcze innych stanowi on jednĈ z trzech osób Trójcy
Boga, albo jest reprezentantem jednoczeĤnie Boga, Ojca i Ducha ģwičtego
(Trinity). Garvey nie pozostawaã wszak bezkrytyczny wobec polityki narodowej Haile Selassie I, sprzeciwiajĈc sič inwazji Wãoch na Etiopič w 1934 r. i
zarzucajĈc mu niewprowadzenie modernizacyjnych reform. DĈİĈc do rozwoju utworzonych przez siebie przedsičbiorstw UNIA i Black Star Line
(jednak bez wymiernych efektów), wyemigrowaã w 1934 r. do Londynu,
gdzie przebywaã aİ do Ĥmierci 10 czerwca 1940 r. Pozostawiã w swoim dorobku takie kontrowersyjne idee, jak separatyzm i nacjonalizm z dominacjĈ
rasy czarnej oraz koncepcjč panafrykanizmu, w myĤl której Czarny lud
miaãby objĈþ caãy Ĥwiat. Propagowana przez niego wizja narodu czarnych
wspieraãa sič na zaãoİeniu dominacji millenarystycznych przesãanek gãoszĈcych powrót czarnych ludzi z Jamajki i Stanów Zjednoczonych do Afryki.
W konsekwencji narodziãa sič formacja kulturowa garveizmu jako ruchu
zãoİonego z naĤladowców i zwolenników gãoszonych przez niego poglĈdów. Ennis Barrington Edmonds zaznacza nie bezkrytycznie, İe Black Star
Line nie reprezentowaãa ruchu powrotu do Afryki, gdyİ charakteryzowaãa
jĈ afroamerykaęska akceptacja kapitalizmu jako Ĥrodka progresji (Grant
2003: 496). Niemniej moİna odnieĤþ wraİenie, iİ gãoszone przez Garveya
przesãanki tracĈ na wartoĤci epistemologicznej, poniewaİ kreujĈc ideologič
powrotu do Afryki, nigdy jednak osobiĤcie tego kontynentu nie odwiedziã.

2. OKRES INKUBACYJNY W ENKLAWIE
W nawiĈzaniu do poczĈtków powstawania ruchu Rastafari Leonard
E. Barrett (1997: 84) wskazuje jako wãaĤciwy dla nich okres inkubacyjny
w slumsach Kingston w latach 1930-1933. PodstawĈ ideowĈ ruchu rastafarian byão uznanie Marcusa Garveya za proroka i przyjčcie gãoszonych przez
niego idei, jako konsekwencji jego boskiego rodowodu, a nastčpnie, w efekcie koronacji Haile Selassie na króla Etiopii oraz – w ich przekonaniu – caãej

178

Kamil Lipięski

Afryki – ogãoszenie go nowym Mesjaszem. Rok 1939 oznacza punkt zwrotny
w formowaniu sič ruchu, gdy Leonard Howell, minister zniszczonych slumsów w zachodnim Kingston, utworzyã pierwsze osadnictwo rastafarian
w kolonialnym stanie Sligoville na wzgórzach ģw. Katarzyny. Zwierzchnictwo i wãadzč wykonawczĈ nad grupĈ, szacowanĈ mičdzy 500 a 2000 osób,
ochrzczonĈ mianem „Pinnacle”, przejĈã Howell, egzekwujĈc przestrzeganie
w niej reguã podporzĈdkowanych prawdom Haile Selassie. W nawiĈzaniu
do doktryny etiopianizmu, opartej na pacyfistycznej przesãance repatriacji
do Etiopii przeciwstawionej polityce rzĈdu jamajskiego, uwaİano ten ruch
za „pogardzany, uciskany i antykolonialny” (Walker 2005: 70). StĈd wynika
stopniowy upadek wspólnoty Pinnacle w konsekwencji przejĤcia dwóch fal
przeĤladowaę: w 1941 i 1953 r., gdy znakomita wičkszoĤþ przedstawicieli
wspólnoty zostaãa aresztowana pod zarzutem kultywowania rytuaãów na
spotkaniach wyznawców „Nyabinghi”, opartych na wspólnym biesiadowaniu, Ĥpiewie i grze na bčbnach. Lata czterdzieste i pičþdziesiĈte wyróİnia
szczególnie proliferacja marszów, poprzez które rastafarianie artykuãowali
swoje niezadowolenie wobec jamajskiego systemu spoãecznego, ekonomicznego i politycznego, manifestowali pragnienie repatriacji do Ziemi Obiecanej swoich afrykaęskich przodków, demonstrowali nieufnoĤþ dla poczynaę
rzĈdu jamajskiego, a nie stosujĈc sič do obowiĈzku uzyskiwania pozwoleę
na tego typu imprezy, prowokowali wãadzč do okreĤlonych reakcji. Istotnym elementem akcentowania wãasnej toİsamoĤci przez rastafarian od poczĈtku lat czterdziestych staão sič splatanie wãosów w formie dredów jako
odzwierciedlenie ich stosunku do porzĈdku spoãecznego przez opiekč,
z jakĈ ujmujemy nasze ciaãa lub pozostawienie ich w stanie wzglčdnego
opuszczenia. Kolejny najazd policji w 1954 r. spowodowaã uwičzienie Howella, zniszczenie wspólnoty i ostateczne przeniesienie jej do slumsów
Kingston, gdzie zaczčãa sič ona formowaþ jako podmiejska grupa w separacji. Przyczyny tego stanu rzeczy w zalĈİkowym stadium upatrywano
w nieumiejčtnoĤci dostosowywania sič do „kontekstualnych wymagaę”
spoãeczeęstwa, natomiast samemu Howellowi zarzucano zwãaszcza wprowadzenie reform skutkujĈcych wywoãaniem efektu dezintegracji ruchu
w osadnictwie w Pinnacle, gdzie zaczčão dominowaþ od tej pory doĤwiadczenie wygnania.
Przykãadem manipulacji wartej analizy jest niezrealizowany projekt repatriacji podjčty przez Claudiusa Henry’ego, który to po jednym zorganizowanym spotkaniu Nyabinghi postanowiã zostaþ na Jamajce, gdzie zaãoİyã
„Afrykaęski KoĤcióã reformowany” i nadaã sobie samozwaęczy tytuã The
Repairer of The Breach („naprawiacz pčkničcia”, za: Fenrych 1993: 18). PowoãujĈc sič na ideč repatriacji, wskrzesiã postulaty uchwalone w ramach
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„Deklaracji Praw Czarnych Ludzi na ģwiecie”, pozorujĈc organizacjč wyprawy przewidzianej na 5 paĮdziernika tego samego roku, na którĈ wyprzedaã
kilka tysičcy biletów o wartoĤci jednego szylinga za kaİdy. Znakomita wičkszoĤþ rodzin sprzedaãa caãy swój dobytek i tego dnia przybyãa do Kingston,
w którym jednak nie zastaãa ani organizatora zdarzenia, ani oczekiwanych
statków. Choþ Henry zostaã aresztowany po owym wyãudzeniu, nie poniósã
kary za ten czyn, poniewaİ – jak uzasadniaã – zmierzaã do zorganizowania
„mentalnego” powrotu do Afryki, co rastafarianie, wbrew jego intencjom,
potraktowali w sposób literalny.

3. ARTYKULACJE PRZYNALEįNOģCI LOKALNEJ
W PERSPEKTYWIE POSTKOLONIALNEJ
Warto zaznaczyþ, iİ po zniszczeniu „Pinnacle” ruch rastafarian zostaã
przesiedlony do Kingston, gdzie przeszedã okres regrupowania okoão roku
1959, pociĈgajĈc za sobĈ serič ulicznych zamieszek, manifestujĈcych nieufnoĤþ wobec establishmentu, okreĤlanego mianem „Babilonu”. Charakterystykč nowego obszaru osiedlania sič rastafarian, nazwanego Back-o-Wall lub
Shanty Town, wyraİaão w skreolizowanej wersji jčzyka angielskiego patois
pojčcie skuffling oznaczajĈce „czynienie İycia jak najlepszym za wszelkĈ
cenč” (Barrett 1997: 88). SpecyficznĈ cechč ruchu Rastafari stanowi zaĤ stosowanie hybrydycznego jčzyka patois, zwanego takİe „Jamajkanizmem” –
charakteryzujĈcego sič, zdaniem Edmondsa, formĈ zatrzymania (retention)
w efekcie zawierania rzadkich sãów poetyckich pozostajĈcych wciĈİ w uİyciu na Jamajce. Dialekt ten wyróİniajĈ równieİ nowe formacje, podzielone
na alternacje i kompozycje, kreacje hybrydyczne. OdznaczajĈ go teİ francuskie lub portugalskie zapoİyczenia wchodzĈce do jčzyka angielskiego
w XVIII wieku i jednoczesne przebrzmiewanie onomatopeicznego echa. Nie
posiadajĈc wyãĈcznie jamajskiej proweniencji, cechuje go uİycie sãów kreolskich specyficznych dla danej wyspy (Ashcroft 2002: 4-5). Nie tworzy on
tym samym staãego systemu jčzykowego, gdyİ czčĤciowĈ klasyfikacjč zãoİonej rodziny jčzykowej moİna stworzyþ wãaĤnie na podstawie rozmaitego
uİycia i lokalizacji. Naleİy ponadto zauwaİyþ, İe w szerzeniu kreolskiego
dialektu patois pionierskĈ rolč odegraãa folklorystyczna poezja Louise Bennett (publikujĈcej pod pseudonimem „Miss Lou” czy „Miss Mattie”) z lat
czterdziestych i pičþdziesiĈtych ubiegãego wieku, nawoãujĈca w róİnorodnych formach do akcentowania odmiennoĤci etnicznej i przeciwstawienia sič
w ten sposób kolonizacji za pomocĈ specyficznej artykulacji jčzyka narodowego. W ogromnym dorobku opublikowanych przez niĈ utworów istotnĈ
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rolč zajmujĈ przede wszystkim takie wiersze, jak Inwazja i Dokument Wãoch,
poĤwičcone walce Jamajki o niepodlegãoĤþ z wãadzĈ kolonialnĈ, a takİe migracji Jamajczyków z Anglii kolonialnej do Ziemi Obiecanej, jak choþby
w wierszu Colonizing in Reverse z 1966 r. (Ashcroft 2002: 4-5). W tym utworze
Bennett wspomina o potrzebie rewizji relacji pomičdzy kolonizatorem
a kolonizowanym, zarazem przekonujĈc do powrotu do Ojczyzny i tym
samym odwrócenia kolonialnej historii.
W odpowiedzi na niezadowolenie spoãeczne w latach 1962-1971 nastĈpião przekroczenie oczekiwanych ról spoãecznych w formie artykulacji dyskursu wymagaę przez grupč rastafarian, okreĤlonych przez Leonarda
E. Barretta mianem „ambiwalentnej rutynizacji” (Barrett 1997: 146). Tym
sformuãowaniem okreĤlano ostatni stan rozwoju ruchu zmierzajĈcego do
ustanowienia swojego miejsca w spoãeczeęstwie. JednoczeĤnie w latach
szeĤþdziesiĈtych dokonaã sič przeãom w wymiarze deklaratywnym w odniesieniu do repatriacji. Jego Įródãem byão wydanie (w 1962 r.) przez rzĈd Nigerii oficjalnego zaĤwiadczenia dla grup Rasta, zezwalajĈcego na ich migracjč na teren tego kraju. W przekonaniu wičkszoĤci rastafarian ostatni krok
przed repatriacjĈ do Ziemi Obiecanej w Etiopii stanowião sãawne przemówienie wygãoszone przez Haile Selassie podczas jego wizyty na Jamajce
w 1966 r., którego gãównym przesãaniem byão nawoãywanie do wyzwolenia
sič jego wyznawców z uciemičİonej sytuacjĈ ekonomicznĈ Jamajki. Naleİy
przy tym dodaþ, iİ postulat powrotu do Etiopii nie ograniczaã sič wyãĈcznie
do terytorium tego kraju, lecz obejmowaã caãĈ Afrykč par excellence, w tym
takİe Egipt (Barrett 1997: 74). Specyfikč formowania lokalnej koniunktury
charakteryzuje muzyka dancehallowa i kompleksy sound systemów organizowane przez ruch Rastafari w stoãecznym Kingston, gdzie stanowiĈ przestrzeę kreowania pewnoĤci i toİsamoĤci, dyseminujĈce idee repatriacji za
poĤrednictwem sãów piosenek i afrykaęskich brzmieę instrumentalnych.
Poniewaİ wywodzĈ sič one ĤciĤle z miejskiego terytorium downtown, doĤwiadczenie getta jest czčstokroþ powtarzane w tekstach piosenek, opisujĈc
w przekonaniu Barretta „przestrzenie ekstremalnie miejskiej biedy z duİym
wskaĮnikiem bezrobocia i miejskiej przemocy” (Barrett 1997: 74). W nawiĈzaniu do poetyki miejskiego getta narodziã sič znamienny album Skylarking
z 1972 r., z tytuãowym utworem Horace’a Andy’ego krytykujĈcym czynnoĤþ
bezcelowego bãĈkania sič nastolatków po mieĤcie.
Warto przy tym dodaþ, iİ w poetyce miejskiego getta pod koniec lat
czterdziestych wyãoniãy sič sound systemy jako nowe formy rozrywki dla
miejskiej biedoty niemogĈcej sobie pozwoliþ na kupno drogich biletów na
koncerty grup muzycznych. Generalnie rzecz biorĈc, odgrywaãy one styl
rhytm and blues (R&B) importowany ze Stanów Zjednoczonych, z okazjo-
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nalnym przeplataniem utworów mento (Jones 1995: 8). Edmonds wymienia
przy tej okazji trzy czynniki stymulujĈce we wczesnych latach szeĤþdziesiĈtych rozwój lokalnego przemysãu nagraniowego i wyãonienie sič ska. W jego
przekonaniu sound systemy stawiãy czoãa wieloletnim problemom zwiĈzanym z importowaniem nagraę w wystarczajĈcej iloĤci, by speãniaþ lokalne
wymagania, a w latach pičþdziesiĈtych i wczesnych szeĤþdziesiĈtych Įródeã
upadku produkcji R&B w Stanach Zjednoczonych upatrywano wãaĤnie
w braku moİliwoĤci importowania tych nagraę. W konsekwencji znakomita
wičkszoĤþ wãaĤcicieli sound systemów zaczčãa eksperymentowaþ z produkcjĈ
wãasnej muzyki dla ubogiej widowni, co byão symptomem kieãkujĈcej
przedsičbiorczoĤci. Produkcje te spotkaãy sič z entuzjastycznym przyjčciem
przez fanów dancehallu, lokalnych producentów, muzyków, Ĥpiewaków
dĈİĈcych do wykorzystania popularnoĤci krystalizujĈcego sič brzmienia
(Skelton 1998: 142). W rezultacie rozwoju róİnych form muzycznych w 1966 r.
powstaã gatunek rock steady, jako odpowiedĮ na ska, zaĤ w latach siedemdziesiĈtych narodziã sič dancehall, ugruntowany w kulturze miejskiej wyrosãej z getta, w której dominowaãy sound systemy – wykonane najczčĤciej za
pomocĈ wãasnorčcznie przerobionych gãoĤników. Wedãug Jonesa sound system stanowi „mobilnĈ wspólnotč DIY z korzeniami w jamajskim dancehallu
i émigré reggae oraz scenach hip-hop” (Lipsitz 2002). W przekonaniu Tracey
Skelton umoİliwiãy one rozwiničcie sič tej formy muzycznej, z której narodziãa sič muzyka reggae, uformowana w downtown jako odpowiedĮ na
doĤwiadczenie jego widowni, gdzie rytm i performens wyznaczaãy geograficznĈ granicč. Krystalizowaãa ona, zdaniem tej autorki, „przestrzeę kulturowĈ dalekĈ od deprawacji i codziennego İycia osadzonego w doĤwiadczeniu jamajskiego getta” (Skelton 1998: 142). Przykãadowo, w jamajskim
dialekcie patois takie okreĤlenia jak zinc czy galvanize uchodziãy za formy
synonimiczne okreĤlenia „brudnego İycia” (Barrett 1997: 154). Przede
wszystkim jednak performens w sali tanecznej tworzyã przestrzeę solidarnoĤci, przetrwania i afirmacji wspólnotowych wraİeę, powstaãych jako
obronna enklawa w dominujĈcej kulturze biaãych, a takİe jako miejsce,
gdzie „estetyka, filozofie, przyjemnoĤci ekspresywne kultur Czarnych mogĈ
byþ afirmowane i Ĥwičtowane” (Jones 1995: 8).
Dyskurs artykulacji reggae-dubowej w róİnych wariantach peãniã partykularne funkcje. Rolč religijnĈ tego kierunku szczególnie podkreĤlaã odãam
ruchu rastafariaęskiego Dwunastu Plemion Izraela zaãoİony przez Vernona
Carringtona, znanego pod pseudonimem Gadman oraz jako prorok Brat
Gad. Choþ grupa ta miaãa wãasne ciaão wykonawcze, wszystkie decyzje zaleİaãy od Gadmana, który z muzyki czyniã dominujĈcy element celebrowania uroczystoĤci odbywajĈcych sič w trakcie zgromadzeę „Nyabinghi”
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w latach siedemdziesiĈtych. Filie tego stowarzyszenia rozrastaãy sič na licznych terytoriach poza JamajkĈ, takich jak Etiopia, Ghana, Kana, Sierra Leone, Anglia (Londyn i Manchester), Niemcy, Szwecja, Kalifornia, Nowy Jork,
Barbados, Grenada, Saint Vincent, Trynidad, Tobago, Gujana, Australia
i Nowa Zelandia (Bedasse 2010: 962). W sferze wierzeę i obrzčdów tego
odãamu Rastafari oraz pod wpãywem inspiracji ideami Garveya dojrzewaã
autorytet Boba Marleya, którego plon zebraãa pãyta Burnin’ wydana w 1973 r.
W odniesieniu do tematyki repatriacji naleİy zwãaszcza wspomnieþ o jego
albumie Marcus Garvey nagranym przez Burning Speara i wydanym w 1975 r.
przez Studio One, w którym to opowiedziaã o poczynaniach proroka i szerzonych przez niego ideach w kontekĤcie powrotu do Ziemi Obiecanej. WartoĤciowym przykãadem najwaİniejszych transformacji garveizmu jest takİe
album Marcus Garvey nagrany przez Big Youtha oraz albumy Chant Down
Babylon Kingdom (1977) i Africa Queen (1980), w których Yabby You wzywaã
do repatriacji, gãoszĈc hasãa zerwania z kolonializmem. W odróİnieniu od
wyznawców „Króla Królów” od poczĈtku swojej kariery, juİ w pionierskim
utworze Conquering Lion (1977), w mniejszym stopniu nawiĈzywaã do wielkoĤci rastafariaęskiego guru Haile Selassie I, przesuwajĈc punkt cičİkoĤci na
zwiĈzek z chrzeĤcijaęstwem, m.in. w efekcie przyjčcia pseudonimu „Jesus
Dread” na znak zãoİenia hoãdu prorokowi Jezusowi Chrystusowi.
WartĈ odnotowania alternatywč wobec wielogatunkowej i popularnej
muzyki deejay stanowiĈ przedstawiciele poezji Ĥpiewanej odwoãujĈcy sič do
dziedzictwa lirycznego Louise Bennett. Do grupy Lintona Kwesi Johnsona
i Oku Onuora, rozpoczynajĈcych swojĈ karierč w drugiej poãowie lat siedemdziesiĈtych, doãĈczyã dekadč póĮniej Mutabaruka. Za pierwszego
przedstawiciela poezji dubu uchodzi Linton Kwesi Johnson, poniewaİ
wprowadziã w swoim debiutanckim albumie Dread Beat and Blood (1978)
swoisty styl poezji wykonywanej w jamajskim patois w bicie reggae na jeden
takt. JednoczeĤnie tematyka owej poezji obejmowaãa ideologiczne bitwy
Czarnych ludzi na ulicach, w wičzieniach, uniwersytetach, tym samym
uchodzĈc za prekursorskĈ dla nowej generacji muzyków. Warto zaznaczyþ,
iİ pomysãodawcĈ nazwy tego gatunku poezji Ĥpiewanej, ukutej w 1978 r.,
jest Oku Onuora. PrezentujĈc nowe spojrzenie w nagraniu Prugresiv Aartis
Muvmant w 1979 r., poãoİyã fundamenty pod „slam” i „conscious” poetów
teraĮniejszej epoki. W jego przekonaniu poezjč dubowĈ okreĤlano jako przestrzeę „sãowo-dĮwičków” przez fuzjč sãów i dĮwičków produkujĈcĈ nowe,
dynamiczne znaczenie. W nastčpnej dekadzie unikatowĈ formč przedstawiã
Mutabaruka poprzez wprowadzenie niektórych bardzo silnych rytmów
w albumie Check it oraz w póĮniejszych swoich nagraniach zrealizowanych
wraz z Luciano w latach dziewičþdziesiĈtych, z których najbardziej znany
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jest Psalm 24. JednoczeĤnie angaİujĈc sič w dwa projekty obejmujĈce nagrania
dub, zwróciã uwagč szerszej publicznoĤci w takich utworach, jak Revolutionary
Poets, Dis Poem lub The People’s Court, uznawanych za formč manifestacji
sprzeciwu wobec kolonialnej polityki i reartykulacji dyskursu toİsamoĤci
oraz przynaleİnoĤci do danego terytorium i wyznania (From Page-Poet…
2009: 24).

4. DOģWIADCZENIE W BRYTYJSKIEJ DIASPORZE
AnalizujĈc ideč powrotu do Afryki, warto zaznaczyþ, İe znaczĈce miejsce na mapie globalnej diaspory przedstawia terytorium Wielkiej Brytanii,
zamieszkiwane przez szacunkowo wysokĈ populacjč wyznawców ruchu
Rastafari. Imigranci przybyli z Jamajki artykuãujĈ w nim wãasne przeİycia,
podczas gdy pokolenia drugiej generacji powielajĈ opowieĤci swoich ojców,
przywoãujĈc trudne doĤwiadczenia İycia miejskiego w getcie Kingston. Lipsitz zdaje sprawč z owej sytuacji, zaznaczajĈc, iİ kulturč imigrantów charakteryzuje „kluczowy komponent w koptyjskiej kulturze karaibskiej stworzonej
w Anglii” (Lipsitz 2002: 235). Zwãaszcza pod koniec lat siedemdziesiĈtych
w Wielkiej Brytanii naleİy zauwaİyþ wytworzenie sič swoistej przestrzeni
hybrydycznej, w której zaczčãy funkcjonowaþ takie wydarzenia muzyczne
jak Punky Reggae Party zainicjowane przez DJ-a Dona Lettsa, który kontynuujĈc tradycjč sound systemów, odtwarzaã pãyty winylowe reggae i dub
w przerwach pomičdzy punkowymi koncertami w popularnym klubie Roxy
w Londynie. Owa hybrydyzacja gatunków znalazãa swoje odbicie w utworze
Punky Reggae Party z albumu Babylon by Bus nagranego w 1977 r., a powstaãego w konsekwencji spotkania Boba Marleya z Donem Lettsem w Londynie
w roku 1975, gdy ten ostatni opowiedziaã Marleyowi o kulisach londyęskiej
sceny punk-reggowej. Wbrew poczĈtkowemu resentymentowi Marleya do
nowego nurtu muzycznego opartego na prostych ukãadach rytmicznych
i niepochlebnemu stosunkowi do zachowaę publicznoĤci na koncertach,
staãy sič one dla niego Įródãem inspiracji hybrydycznego przeboju ãĈczĈcego
tempo punku z brzmieniem reggae w atrakcyjnej muzycznie formie2. IstotnĈ
formč krytycznego komentarza spoãecznego przyjmujĈ takİe teksty piosenek Petera Tosha poĤwičcone segregacji rasowej i klasowej opresji na Jamajce, gãoszone w imič równych praw i sprawiedliwoĤci. Tematowi kondycji
İycia w brytyjskiej diasporze poĤwičcono zwãaszcza album Trafalgar Square
_______________
2 Warto zauwaİyþ, İe w pierwszej dekadzie XXI wieku odbywaãy sič corocznie
w Poznaniu, w klubie „u Bazyla”, imprezy wskrzeszajĈce ideč Punky Reggae Party, na
których wystčpowaãy mičdzy innymi takie zespoãy, jak Bakshish, Zielone įabki, Farben Lehre.
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(1978) Pablo Gada, gãoszĈcego hasãa repatriacji powiĈzane z tematykĈ İycia
w dzielnicach robotniczych Londynu. Za najwaİniejszy tematycznie album
odwoãujĈcy sič do kwestii rozproszenia populacji moİna uznaþ klasyczny
album reggae Black Cinderella (1984) w wykonaniu Sister Carol zawierajĈcy
teksty gãoszĈce ideč mičdzynarodowego pojednania osób İyjĈcych w brytyjskiej diasporze.
Warto zaznaczyþ, İe gãównĈ ostojč przedstawicieli ruchu Rastafari
w Londynie, rozwijajĈcych wiele róİnorodnych pozostaãoĤci ruchu, takich
jak Lambeth Festival czy undergroundowe eventy dancehallowe „The
Mass”, organizowane w podziemiach dzielnicowego koĤcioãa katolickiego,
stanowi dzielnica Brixton. Odmiany dubu ulegaãy stopniowym przeobraİeniom wynikajĈcym z ãĈczenia poszczególnych gatunków, udoskonalenia
urzĈdzeę lub synkretycznych wierzeę religijnych nawiĈzujĈcych do wierzeę
buddyjskich w projekcie Suns of Arqa. Niemniej gãoszenie swoich poglĈdów
wiĈzaão sič niekiedy z cenzurĈ spoãecznĈ, na co wskazywaþ moİe przykãad
Black Uhuru. Ze wzglčdu na silne zaznaczanie w tekstach swoich rastafariaęskich przekonaę, grupa ta czčstokroþ byãa cenzurowana i niedopuszczana na festiwale. W sĈsiedztwie dzielnicy Brixton odbywa sič od 1966 r. Ĥwičto sound systemów Notting Hill Carnival, stanowiĈce drugi pod wzglčdem
wielkoĤci karnawaã po Rio de Janeiro, w którym spotykajĈ sič corocznie tak
znamienici wykonawcy sceny soundsystemowej, jak Jah Shaka, Channel One,
Aba-Shanti-I czy „white Man” Jah Free (zob. Connor, Farrar 2005: 262).
Obok rytmów reggae towarzyszĈcych szerokiej panoramie karaibskiej muzyki, takiej jak soca i steel band z Trynidadu, samba z Brazylii, jungle,
drum&bass lub dĮwičków brytyjskiego garage, festiwal ten w latach 19751988 ewokowaã jednoczeĤnie zmagania na polu rasowym, stanowiĈce
w przekonaniu Michaela Keitha efekt „przestrzennej realizacji gãčboko zakorzenionej historycznej walki” (Connor, Farrar 2005: 262). Choþ do tej pory
Notting Hill Festival pozostaje arenĈ zamieszek i interwencji policji, nie dochodzi w nim do masowych walk ze wzglčdu na, jak sič zdaje, przyzwolenie
na róİnorodnoĤþ gatunkowĈ i etnicznĈ poãĈczonĈ z rozwiničtĈ atencjĈ organów bezpieczeęstwa. Imigranci İyjĈcy w Wielkiej Brytanii podkreĤlajĈ natomiast, iİ przestrzeę sound systemów w ostatnich latach przeİywa regres
i przechodzi proces wyparcia z rynku przez bardziej komercyjne i zyskowne
grupy, wydajĈce wičksze nakãady pãyt, których nagrania sĈ dystrybuowane
w rozmaitych sieciach sklepów. StĈd poszczególne nagrania sound systemów
sĈ rozprowadzane jako unikalne w maãej liczbie egzemplarzy, gãównie zaĤ
w postaci kopii kopii rozpowszechnianych w pewnym sensie jako „urban
legend”, nieosiĈgalnych nawet w sieciach peer-to-peer. Nagrania w formie
pãyt CD i pãyt winylowych reggae i dub wpisane w brytyjski kontekst miej-
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ski przybierajĈ zarazem formč jednego z bardziej zdywersyfikowanych elementów krajobrazu etniczno-muzycznego powstajĈcych w efekcie stratyfikacji rynku dystrybucji, wypeãniajĈc zarazem poszczególne nisze rynku.
UlegajĈc postčpujĈcemu procesowi hybrydyzacji, zmieniajĈcych sič postaci
i przeobraİeę industrialnych, nagrania te nie budujĈ jednej spójnej artykulacji, linii stylistycznej ani wspólnej myĤli przewodniej, sãowem, cechuje je
róİnorodnoĤþ i poszukiwanie swojego miejsca na drodze gatunkowych
aliansów z muzykĈ hip-hopowĈ, tudzieİ punkrockowĈ. PostaciĈ silnie oddziaãujĈcĈ na rozwój dubu, posiadajĈcĈ wiele z tych cech, jest miksolog Adrian Sherwood, póĮniejszy zaãoİyciel firmy produkcyjnej On U Sound. We
wspóãpracy z Mad Professorem ãĈczyã on postpunk, reggae i dub, silnie wybijajĈce sič na scenie w Wielkiej Brytanii, zyskujĈc mičdzynarodowy rozgãos.
Na podstawie powyİszych analiz moİna dojĤþ do przekonania, İe utopijny postulat repatriacji, zrodzony z próby wyzwolenia sič z kolonialnego
ucisku, rozpowszechnia sič w postaci róİnorodnych form artykulacji, krystalizujĈc zarazem – w przekonaniu Edwarda Saida – nowy, postnarodowy
temat, wyraİony explicite w pismach Garveya (Said 1993: 224). Choþ omawiany ruch Rastafari, ulegajĈc stopniowej dezartykulacji, polega na fragmentarycznym podtrzymywaniu tradycji bez wypracowania konsekwentnych rozwiĈzaę dotyczĈcych gãoszonych haseã zjednoczenia, przechodzi
zarazem swoistĈ reartykulacjč w globalnej diasporze dzički nabyciu umiejčtnoĤci transformacji do nowych warunków przemysãowych.
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