
Последните двадесет години могат категорично да бъдат определени като години на
възход на хип-хоп културата. В световен мащаб тя се популяризира от музикалните
канали от типа MTV, MCM, FOX и твърде много се отмести от своята автентична среда
– негърските гета на САЩ, където се заражда през 70-те и 80-те години на 20. век. Там
тя възниква в първичния си автентичен вид – рап музика. За разлика от популярния
медиен вариант хип-хоп рапът е в неразчленима връзка със социалната среда, в която се
поражда. Именно заради тази си връзка рапът е определян като музика на чернокожите
престъпници. По отношение на формалния си белег – речитатив – рапът се поражда
като следствие на „тайното“ говорене на чернокожите затворници  в затворите на
САЩ. Те използват кодирани фрази, които формално свързват посредством рими. Така
осъществяват безпрепятствено тайно говорене, заобикаляйки надзирателския контрол.
След популяризирането си рапът продължава да използва тези устойчиви кодирани
фрази, който, напуснали първичната си среда, се превръщат от „таен говор“ в сленг (от
англ. somebody’s languge – (нечий език), но вече в негърските гета. Тук трябва да се
направи уточнението, че думи като „гето“ (ghetto, hood), „негър“ (nigga) , „куче“ (dogz)
нямат оценъчен характер, тъй като се употребяват от самите афроамериканци. Все пак
сленгът е корпоративен тип жаргон, който откроява принадлежността към определена
социална група и служи за емоционална изразителност, което поддържа и днес силна
връзката на рапа с гетото. Самата дума „гето“ е развила значенията си.1 Днес означава
място, където група хора от дадена расова или етническа група живеят насилствено или
доброволно. В този смисъл автентичният рап принадлежи на гетото, на неговата улица
и служи за споделяне, решаване на спорове или за забавление. В текстовете засегнатите
дотук проблеми са ясно назовани:

Бях отгледан с негърско съзнание,
Но за да оцелея убих свойто състрадание...
...
Престъпността като възможност за оцеляване...

Въпреки че робството в САЩ е официално отменено още при президента Ейбрахам
Линкълн (1809–1865) и е обявено равноправие между хората независимо от цвета на
кожата и религията им, съществува сегрегиране на големи групи от хора. Доста
съвременни гета в градски райони в САЩ се населяват от афро-американци например
„Хънтър Поинт“ в Сан Франциско, кварталът „Либърти“ в Питсбърг или части от
квартала „Харлем“ Бруклин, Бронкс в Ню Йорк, както и Комптън (Калифорния). В
някои от тези области безработицата и бедността са много високи. Голяма част от тях
са „рискови“ зони с висок процент на престъпност. Доста често ниското ниво на
образование на голяма част от жителите на гетата не позволява тяхната интеграция в
обществото. Расовата дискриминация, оказвана срещу тях, има също голямо значение.
По този начин много от младите се присъединяват към организирани локални банди,
които им дават възможност да печелят пари, занимавайки се с всевъзможни
престъпления.

1 За първи път думата „гето“ като означение на изолирано място се появява през 16. век във Венеция и е
свързана с ограничено място на живеене на изгонените от Испания евреи. Те се появяват във Венеция в
началото на 12. век и се установяват главно на остров Джудека. Постепенно броят им критично нараства.
На 29 март 1516 г., след молба на папата за изгонването на евреите от Венеция, Съвета на десетте приема
компромисно решение за уреждането им на обособено за целта място – на остров в района на Канареджо,
известен като Getto Nuovo. Евреите неправилно възприемат тази дума и оттук произлиза термина гето.
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Голяма част от емигрантите в САЩ живеят в гета, без да имат възможност да излязат
оттам, да работят и да живеят добре. За тези  хора единствената възможност  е: Thug
Life or die. (Бъди гангстер или умри.)
Съчинителният съюз or само привидно предлага избор. Между това, да бъдеш гангстер
и да избереш смъртта, смислова разлика не съществува. По-любопитно обаче е новото
значение, което придобива гангстерството и то личи точно в цитирания стих. Thug Life
е израз, чието авторство принадлежи на американската рап-легенда Тупак Шакур и
буквално означава гангстерски живот. Тупак разширява значението му и то вече не
означава просто криминален живот, а живот, който е социално ангажиран. По този
начин спонтанно възникналата рап-култура се превръща система от норми, чиято
основна цел е социалната борба, която има изразена расова оцветеност.

Те не могат да държат черният човек долу
Те ме държат в капан...

Тук трябва да бъде подчертана една основна характеристика на ъндърграунд-културата
– нейният синкретичен характер. Тази черта се реализира не само по отношение на
чисто естетичните стойности, които притежава, но и по отношение на нравствено-
етичните стойности, които са същностна канава на рап текстовете. Това е възможно,
тъй като комуникативната реализация на текстовете не е ограничена във времето и
пространството посредством механизми на официалната култура. Рапът е част от
ъндърграунд културата и е органично свързан с улицата, т.е. типично за
неспециализираната култура може да бъде изпълняван навсякъде, по всяко време и от
непрофесионални музиканти. По тези си белези противостои на специализираната
художествена култура, която се изпълнява „на сцена“, т.е. в определено време, на
определено място и от професионални музиканти. По този начин неспециализираната
ъндърграунд култура се превръща в отличен проводник на етичните норми на гетото
или иначе казано на Thug Life or die. В новото си значение обаче изразът може да бъде
преведен в смисъла на аналогичното „живот или смърт“, което Вазов във „Немили-
недраги“ представя във формулата „...а хъш значи да се мъчиш, да гладуваш, да се
биеш, с една дума да бъдеш мъченик“. В песните на Тупак Шакур минава от „Мислите
в главата ми бяха – пистолета и по-добър живот“ до „...един живот, в който няма
да се нуждаем от богатство.“

Хората живеещи в гетата осъзнават факта, че са престъпници, че са неуспяли и че
едва ли ще имат нормален живот, а ако го имат, той ще е защото вършат нещо
незаконно. Някои се примиряват, други се борят, но малко са тези, които успяват да
излязат от там. Тези хора имат малко източници на надежда и един от тях е религията.
Вярата в нещо или в някои, който седи там горе и ако си достатъчно праведен и
вършиш добро, ще те възнагради, ако не тук, на земята, то поне на небето, като отвори
вратите на рая за гангстерската душа. В много от рап текстовете се споменава господ, в
някои се задават въпроси към него, в други просто се иска прошка за това, че се вършат
престъпления, в трети просто той е един събеседник.

В крайна сметка много от хората в гетото не оцеляват. Независимо дали биват убити
или победени от наркотиците, вкарани в затвора или решили да прекратят живота си
сами. На нас ни остава само да вникнем в тези текстове и да си направим изводи за
човешката същност, която дори и престъпна - може да бъде добра.
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