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Charakterystyka!j$zykowo-kompozycyjna recenzji
na portalu Popkiller.pl
G %wnym!celem!niniejszego!artyku u!jest!analiza!j$zyka,!jakim!pos uguj&!si$!
dziennikarze rzeczonego portalu w tekstach publikowanych w dziale Recenzje1.!Teksty!te!dotycz&!g %wnie!muzyki!rap,!jednak!wyst$puj&!odst$pstwa!od!tej!
zasady,!co!zostanie!przedstawione!w!dalszej!cz$'ci!artyku u.!Dodatkowo!analizie! zostanie! poddane,! czy! elementy! nazywane! wyr%(nikami! gatunkowymi!
recenzji!wyst$puj&!w!tych!publikacjach.
Popkiller2.pl!jest!najwi$kszym!polskim!portalem!internetowym,!w!kt%rym jest poruszana tematyka subkultury hip-hop3,!a!szczeg%lnie!jej!najpopularniejszego!elementu,!czyli!muzyki.! Jest!to! portal!zajmuj&cy!si$!informowaniem!i!kreowaniem!opinii!o!obecnych!i!przesz ych!wydarzeniach!ze!'wiata!tej!
kultury.!Redakcja,!opr%cz!portalu,!wykorzystuje!do!publikacji!swoich!materia%w – nie tylko tekstowych – r%(ne! kana y! udost$pniane! przez! nowoczesne!

https://www.popkiller.pl/recenzje,!dost$p:!20.10.2018.!
Dwuznaczna!nazwa!portalu.!Pierwsze!znaczenie!odnosi!si$!do!os ony!mikrofonu,!kt%ra!niweluje!
wszelkie! szumy! i! zak %cenia! mog&ce! zniekszta ci)! nagrywany! d"wi$k.! Drugie! jest! zlepkiem!
angielskiego rzeczownika pop,!kt%ry!odnosi!si$!do!kultury!popularnej,!uwa(anej!za!mia k&!oraz!
czasownika killing,!czyli!zabija).!Po &czenie!nale(y!rozumie)!jako!zabójca nijakości/zabójca popu.
3 Hip-hop!nale(y!definiowa)!jako!kultur$!miejsk&,!subkultur$!i!nurt!artystyczny!maj&ce!sw%j!pocz&tek!w!latach!70.!XX!wieku.!Hip-hop zosta !zapocz&tkowany!przez!afroameryka#sk&!spo eczno')!Stan%w!Zjednoczonych,!zamieszkuj&c&!nowojorsk&!dzielnic$!Bronx.!Has o!hip-hop, za Lawrencem!„KRS-ONE”!Parkerem,!wywodzi!si$!z!po &czenia!dw%ch!s %w!z!j$zyka!ulicznego,!gdzie!
hip jest!definiowane!jako!co'!tera"niejszego,!a!hop okre'la!specyficzny!styl!chodzenia.!Pocz&tkowo!
nazwa!wywodzi a!si$!od!pejoratywnego!okre'lenia!hip-hoppers, popularnego w latach 70. XX w.,
kt%rego!u(ywano!wobec!pionier%w!tej!subkultury.!Jako!pe noprawna!nazwa!ruchu!kulturowego!
pojawia!si$!w!nast$pnej!dekadzie.
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media, jak: fanpage 4 i! grup$! dyskusyjn& 5 na Facebooku, profil na YouTube 6 ,
Instagramie7 oraz Twitterze8.
Historia!Popkillera!rozpoczyna!si$!w!2006!roku,!gdy!Mateusz!Natali!–
wsp% pracuj&cy! z! periodykiem! „*lizg”! licealista! – pozna ! Daniela! Wardzi#skiego.!Po!zamkni$ciu!czasopisma!w!2007!roku,!przyszli!za o(yciele!portalu!
przez!ponad!rok!pisali!dla!za o(onego!przez!AOL!portalu!Spinner.!Po!tym,!jak!
rzeczony!serwis!zosta !wycofany!z!rynku!europejskiego, w polskim dziennikarstwie hip-hopowym! nasta ! moment,! w! kt%rym! powsta ! omawiany! portal.!
Redakcja!w!sk adzie:!Mateusz!Natali,!Daniel!Wardzi#ski,!Jacek!Kowalczyk!i!Jan!
Be ezina!otworzy a!nowy!rozdzia !dla!medi%w!zajmuj&cych!si$!t&!subkultur&.!
Jak! t umaczy ! to! Mateusz! Natali! w! artykule! „Zarazi) hip-hopem, odwlec od
papki!i!ch amu!– Popkiller”9,!redakcja!mia a!od!pocz&tku!misj$:!popularyzowa)!
gatunek! muzyczny,! jakim! jest! rap;! zapoznawa)! potencjalnych! odbiorc%w!
z!dan&!subkultur&!oraz!promowa)!m odych!artyst%w!– g %wnie!raper%w,!producent%w!muzycznych!i!DJ-%w.!Nast$pstwem!ostatniego!z!zada#!redakcji!sta a!
si$!akcja!promuj&ca!– na!wz%r!ameryka#skiej!inicjatywy!XXL Freshmen – m odsze!pokolenie!artyst%w,!kt%r&!nazwano!Popkiller Młode Wilki. Od 2011 roku, gdy
ukaza a!si$!pierwsza!edycja!PMW,!Popkiller!zorganizowa !6!edycji!wydarzenia,!
kt%re!z!ka(dym!kolejnym!razem!dzieli!polskie!'rodowisko!hip-hopowe10.
Budowanie!silnej!marki!przez!zesp% !redakcyjny!Popkillera!sprawi o,!
(e!portal!zosta !zauwa(ony!r%wnie( poza!granicami!kraju.!Najwi$ksz&!nobilitacj&!w!bran(y!medi%w!hip-hopowych!dla!serwisu!by o!zestawienie!w!rankingu!
tych!najlepszych!europejskich!oraz!cytowanie!i!udost$pnianie!autorskich!materia %w! przez! najpoczytniejsze! portale! ameryka#skie 11 . Na rynku polskich

https://www.facebook.com/PopkillerPL
https://www.facebook.com/groups/popkillerpl
6 https://www.youtube.com/user/popkillerpl
7 https://www.instagram.com/popkillerpl
8 https://www.twitter.com/PopkillerPL
9 A.!+opusiewicz!„Zarazi)!hip-hopem,!odwlec!od!papki!i!ch amu!– Popkiller”,!https://mamstartup.pl/sukces/6740/zarazic-hip-hopem-odwlec-od-papki-i-chlamu-popkiller z dn. 23.11.2018.
10 W!'rodowisku!obserwator%w!i!s uchaczy!gatunku!muzycznego,!kt%ry!jest!g %wnym!tematem!
publikacji!portalu!Popkiller,!z!edycji!na!edycj$!– szczeg%lnie!od!czasu!PMW4!– nast$puje!podzia !
opinii!o!s uszno')!wydarzenia.!Pierwszy!ob%z!uznaje!za!s uszne!wcielanie!do!grona!uczestnik%w!
m odych!raper%w!o!ju(!mocnej!pozycji!na!scenie,!zestawiaj&c!ich!z!osobami,!o!kt%rych!du(a!liczba!
s uchaczy!nie!mia a!okazji!do!tej!pory!pozna).!Druga!strona!dyskusji!uznaje!ten!zabieg!za!blokowanie miejsca – ich zdaniem – bardziej!zas uguj&cym!na!wyb%r!raperom,!argumentuj&c!to!has em!
„Nie!Popkiller!promuje!raper%w,!a!raperzy!Popkillera”.
11 Materia y!umieszczone!na!portalu!Popkiller.pl!by y!udost$pniane!na!portalach:!Hiphopdx.com,!
Thizzler.com, Ambrosiaforheads.com.
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medi%w!o!danej!subkulturze!Popkiller!jest!portalem!o!najwi$kszej!liczbie!unikatowych!wej')!w!poszczeg%lne!materia y!i!najwi$kszej!liczbie!u(ytkownik%w!
obserwuj&cych!i!subskrybuj&cych!kana y!na!wymienionych!wcze'niej!platformach.
Nadawcami!komunikat%w pojawiaj&cych!si$!na!portalu!jest!zesp% !redakcyjny Popkillera, o! sk adzie! ulegaj&cym! zmianie! na! przestrzeni! lat.! S&! to!
osoby! b$d&ce! pasjonatami! kultury! hip-hopowej,! m ode,! maj&ce! rzeczywisty!
wp yw!na!kszta towanie!jej!obrazu!w!Polsce.!Nadawca!stawia!sobie za cel informowanie i kreowanie opinii na temat hip-hopu, promowanie swojej marki
oraz!docieranie!do!jak!najwi$kszej!liczby!os%b.!Zesp% !posiada!wiedz$!tematyczn&! oraz! typowo! dziennikarsk&,! co! dowodzi! publikowaniem! materia %w!
o!wysokiej!jako'ci.
Za odbiorc w! – czytelnik w! i! widz w! – Popkillera! uwa"a! si#! osoby!
w!r "nym!wieku,!z!r "nym!wykszta$ceniem!i!statusem!spo$ecznym.!Osoby!te!
posiadaj%!te"!r "ny!stopie&!wiedzy!o!danej!subkulturze!i!w!r "nym!stopniu!anga"uj%!si#!w!ni%.!S%!to!najcz#'ciej!fani!lub!antyfani!raper w,!kt rych!dotycz%!
produkowane!materia$y,!osoby!z!danego!'rodowiska,!konkurencyjni!dziennikarze!bran"owi,!blogerzy!i!vlogerzy.
Jak!zosta$o!to!zasygnalizowane!w!tytule!artyku$u,!przedmiotem!niniejszych! bada&! s%! publikacje! tekstowe! umieszczone w odpowiednim dziale na
stronie internetowej www.popkiller.pl. W literaturze przedmiotu (za badaniami!Kaliszewskiego!i!Wolnego!Zmorzy&skiego,!2006:!181-182)!recenzj%!jest
omówienie i/lub ocena dzieła artystycznego, naukowego lub innej publikacji będącej przedmiotem działania prawa autorskiego dokonane w prasie lub innych
środkach masowego przekazu. Jest pokrewna recenzji naukowej jako gatunkowi
piśmiennictwa naukowego i recenzji krytycznej jako gatunkowi krytyki literackoartystycznej.
Jest to gatunek klasyfikowany!jako!przynale"ny!do!rodzaju!publicystycznego.!Recenzja!posiada!dodatkowo!podzia$!na:!naukow%,!krytycznoliterack%!/!
krytycznoartystyczn%!i!dziennikarsk%.!Osoby!pisz%ce!recenzje!na!$amach!Popkillera!nie!s%!zawodowymi!krytykami!muzycznymi,!co!u$atwia!okre'lenie!przynale"no'ci!tekst w!do!odpowiedniego!podgatunku!– recenzji dziennikarskiej.
Tego! rodzaju! recenzja! dopuszcza! mo"liwo'(! omawiania! kolejnych! wyda&!
wcze'niej! opublikowanego! tworu! artystycznego.! Recenzje! dziennikarskie! s%!
nastawione na docieranie!do!odbiorc w,!a!nie!nadawc w,!jak!w!przypadku!recenzji!naukowych!lub!krytycznych,!gdzie!obie!strony!s%!r wnie!wa"ne.!Zdaniem Andrzeja Kaliszewskiego (2015) ten rodzaj recenzji jest postrzegany
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przez!czytelnik w!jako!„»informacja«!o!oferowanych!przez!r "nych!wytw rc w!kultury!dobrach!+produktach),!maj%cych!dostarcza(!odbiorcy!przyjemno'ci!+w!tym!rozrywki)!i!satysfakcji”.
W!literaturze!przedmiotu!zwraca!si#!uwag#!na!okre'lon%!budow#!wzorcowej!recenzji!i!elementy,!kt re!powinny!by(!w!niej!zawarte.!Wed$ug!Ewy Koz$owskiej!+2003):
Struktura!recenzji!jest!do'(!schematyczna:!wyst#puj%!w!niej!elementy!informacyjne, analityczno-krytyczne!i!oceniaj%ce.!Nie!znaczy!to!jednak,!"e!jej!kompozycja!r wnie"!ma!by(!taka.![...] Elementy!strukturalne!wyst#puj%!w!r "nych!wzajemnych!uk$adach,!uzupe$niaj%!si#!i!przeplataj%!– w!zale"no'ci!od!wymog w!odbiorcy, charakteru medium, podejmowanego tematu, a ich skomponowanie jest
wyrazem!sprawno'ci!pi ra!recenzenta,!oryginalno'ci!uj#cia![...].!
Konstrukcja recenzji prezentuje typ kompozycji!zamkni#tej,!kt ra!charakteryzuje!si#!'cis$ym!powi%zaniem!element w!sk$adowych!tekstu,!co!ma!za!zadanie!
u$atwi(!odbiorcy!odczytanie!jednoznacznego!rozstrzygni#cia!– zach#ty!do!kontaktu z utworem lub odradzenia go. Na poziomie powierzchniowym recenzja ma
wyra*ny!pocz%tek!+zazwyczaj!wprowadzaj%cy!informacj#!o!utworze!lub!o!kontek'cie!jego!powstania)!oraz!koniec!+podsumowanie,!konkluzj#,!a!nawet!puent#!
czy!maksym#).

Zdaniem!Zdzis$awa!Beryta!+1996)!struktura!recenzji!powinna!mie(!indywidualny charakter, chocia"!zak$ada!on!istnieje!jednego!schematu,!kt ry!jest!
realizowany!najcz#'ciej:!
Tyle!jest!form!recenzji,!ilu!autor w.!Ale!istniej%!pewne!u'wi#cone!tradycj%,!
jak!te"!takie,!kt re!zyskuj%!prawo!obywatelstwa!na!zasadzie!akceptacji!ich!przez!
wi#kszo'(,!a!przynajmniej!znacz%c%!cz#'(!czytelnik w.
We*my!najpierw!form#!najprostsz%,!najbardziej!gazetow%.!Tak!wi#c!podaje!
ona!na!pocz%tku!gdzie!i!co!si#!odby$o.!Dalej!– czyje to. Jeszcze dalej – jak to wygl%da,!to!znaczy,!"e!w!tym!momencie!nast#puje!opisanie!+wystawy, spektaklu,
seansu – niepotrzebne!skre'li().!Teraz!kolej!na!ocen#,!czyli!na!g$askanie!i!podszczypywanie. Koniec.
Nie!musz#!zapewnia(,!"e!jest!to!– niestety – forma recenzji najbardziej popularna.!Tylko,!"e!zarazem!najgorsza,!najnudniejsza.!I!nie!wystawiaj%ca!autorowi!
pochlebnej opinii.

Zadaniem recenzji jest informowanie o nowym dziele – w tym wypadku
g$ wnie!albumie!muzycznym!– oraz!przedstawienie!go.!Recenzent!w!tek'cie!
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ma!na!celu!przedstawi(!sw j!os%d!dotycz%cy!tworu!kulturowego!i!ukszta$towa(!
gust odbiorc w!wzgl#dem!tego".
Materia$em!s$u"%cym!do!analizy!w!tym!artykule!by$o!20!recenzji!o!r "nej!
obj#to'ci,!zamieszczonych!na!omawianym!portalu!na!przestrzeni!2017!i!2018!
roku.!Zosta$y!one!napisane!przez!r "nych!autor w,!kt rych!charakteryzuj%!
odmienne style! budowy! tekst w! publicystycznych! i! wykorzystywanego!
w!nich!j#zyka.!Teksty!powsta$y!z!inicjatywy:!Macieja!Sulimy!+6),!Mateusza!Nataliego!+3),!Macieja!Wojszkuna!+2),!Kamila!Migonia!+2),!Paw$a!Miedzielca!+1),!
Marcina!Nataliego!+3),!Kacpra!Szyma&skiego!+1)!i J#drzeja!Paw$owskiego!+2).!
W!16!przypadkach!tematem!recenzji!by$!rap!– polski!i!ameryka&ski,!w!trzech!
muzyka soul!i!rnb!+1,!2,!3!MN),!a!ostatni!tekst!dotyczy$!filmu!+2,!MW).
W!literaturze!przedmiotu!wyst#puje!stwierdzenie,!"e!tytu$!recenzji!powinien!zar wno!informowa(!i!zach#ca(!odbiorc w!do!przeczytania!materia$u.!
W!przypadku!tytu$ w!recenzji!na!Popkillerze!wi#kszo'(!autor w!stosuje!schemat autor albumu + tytuł albumu z!dodatkowym!has$em!recenzja lub przedpremierowa recenzja,! na!przyk$ad!Hades „Świattło” – przedpremierowa recenzja
(3, MS), Taco Hemingway „Cafe Belga” – recenzja +1,!KM).!Odst#pstwami!od!tej!
regu$y!w!analizowanej!pr bie!s%!dwa!teksty!redaktora!naczelnego!portalu! –
Mateusza Nataliego – pisz%cego!w!spos b!mocno!nacechowany!emocjonalnie
i sensacyjny: Logic udowadnia, że boombap w 2018 nadal się sprzedaje oraz
E-40 (2, MtN) i B-Legit pokazują, że są jak wino – tak trzeba się starzeć! (3, MtN).
Dowodzi!to,!"e!tytu$y!recenzji!maj%!g$ wnie!informowa(!odbiorc w!o!tre'ci!publikacji,!a!do!zapoznania!si#!z!opini%!dziennikarza!potrzebna!jest!lektura!tekstu.
Pod! samym! tytu$em! portal! umieszcza:! imi#! i! nazwisko! autora! tekstu;!
kategori#,!do!kt rej!tekst!jest!przypisany,!dat#!opublikowania!materia$u!oraz!
liczb#!ewentualnych!komentarzy!dodanych!pod!nim.
Teksty!nie!maj%!wyszczeg lnionego!graficznie!pierwszego!akapitu!– lidu
– jednak! wci%"! spe$niaj%! jego! rol#! – maj%! za! zadanie! zaciekawi(! odbiorc#
i!w!przybli"eniu!zapozna(!z!nastawieniem!osoby!pisz%cej!tekst!o!danym!tworze.!W!niekt rych!przypadkach!jest!to!cytat!z!wypowiedzi!artysty:
Nie śpiewam jedynie swoim głosem, śpiewam głosami swojej rodziny.
Śpiewam głosami wszystkich przyjaźni, które kiedykolwiek zawarłem.
4piewam!tak"e!g$osem!os b,!kt re!maj%!trudno'ci!z!wyra"eniem!swoich!uczu(,!
os b!takich!jak!ja!+...)!W!ci%gu!swojego!kr tkiego!dotychczasowego!"ycia!+przed!
tym albumem), czułem się samotny, niezauważany. Kiedy zabiera!em g!os,
wydawa!o mi si", #e nikt nie s!ucha! tego, co mia!em do powiedzenia. Przesta!em
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wi"c m%wi&. Przestałem mówić i zacząłem pisać. Zebrałem to, co napisałem
i zacząłem śpiewać. To trochę pomogło (3, MN).

Jednak wi"kszo'& z nich prezentuje si" w spos%b nast"puj(cy:
Tw%rczo'& KPSNa, pochodz(cego z Zambrowa producenta i rapera, jest mi
znana od d!u#szego czasu. Sądząc po wypisywanych na Ślizgu, i nie tylko tam,
propsach dotyczących singli zwiastujących "Tędy to tam?", jak i innych
rzeczy, w których maczał palce Piotrek, jego rozpoznawalność w rapgrze
stoi na dość wysokim poziomie. A trzeba zaznaczy&, #e jego dzia!ania
muzyczne ograniczaj( si", p%ki co, jedynie do podziemia. P!ynie z tego prosty
wniosek - kawa! dobrej muzyki broni si" sam. Co wi"cej, nie b"dzie przesadnym
stwierdzenie, #e dzi"ki postaciom pokroju KPSNa truskulowy underground ma
si" dobrze. Jak nawijał dziesięć lat temu Eldoka - "Znajdziesz hip hop, jeśli
chce ci się go szukać", tak w kontekście "Tędy to tam?" mamy do czynienia
z czystą zajawką na hip hop w bitach i zwrotkach (1, MS).

Korpus recenzji stanowi( informacje o autorach p!yt, producentach,
go'ciach zaproszonych do nagrania wsp%lnych utwor%w na album, tematyce
utwor%w czy kontek'cie powstawania ca!o'ci. Recenzenci, czyli osoby pe!ni(ce
rol" fachowc%w-przewodnik%w, przeprowadzaj( czytelnik%w po ka#dym
istotnym elemencie. Recenzowane dokonania raper%w – i ich go'ci – s(
por%wnywane do nagra) poczynionych na poprzednich p!ytach. W cz"'ci
g!%wnej wyst"puj( r%wnie# zwroty oceniaj(ce, co mo#na zaprezentowa& na
przyk!adzie:
Ju# w pierwszym numerze dowiadujemy si", czego spodziewa& si" po
pozosta!ych – „On The Regular” to soczysty banger idealnie wpisuj(cy si"
w ca!okszta!t tw%rczo'ci Meeka. Nawijka kipi agresj(, a bit oparty na samplu ze
znanej kompozycji „O Fortuna” Carla Orffa podkre'la klimat utworu i sprawia,
#e ci"#ko jest przesta& kiwa& g!ow( […] Tematyka pozostaje niezmieniona –
Meek opowiada o swojej niełatwej drodze z ulic Filadelfii na rapowe
szczyty, które udało mu się osiągnąć, choć wiele osób najchętniej
zobaczyłoby go martwego. […] W „Litty” Tory Lanez, wed!ug mnie najlepszy
go'& na p!ycie, pokazuje, #e autotune m%g!by by& zarezerwowany tylko dla niego.
*wietne, wpadaj(ce w ucho refren i zwrotka Kanadyjczyka sprawiaj(, #e jest to
jeden z lepszych numer%w na tym albumie +1, KS-.

W recenzji filmu autor omawia w korpusie zagadnienia, kt%re s( dla
danej produkcji istotne, mi"dzy innymi wcze'niejsze dokonania ekipy filmowej,
fabu!", prac" kamery, co mo#na zaobserwowa& na poni#szym przyk!adzie:
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"Rock Rubber 45s" to - w pierwszej kolejno!ci - odyseja przez histori" i rozliczne
pasje u!miechni"tego od ucha do ucha, jowialnego turbozajawkowicza Bobbito.
Dowiadujemy si", jak wielk# rol" od najm$odszych lat odgrywa$a w jego %yciu
koszyk&wka, jak wkr"ci$ si" w hip-hop – i jak daleko zaprowadzi$y go jego
zainteresowania. Podszlifowawszy swoje umiej"tno!ci, kr"c#c poprzednie filmy
("Doin' It in the Park" i "Stretch and Bobbito: Radio That Changed Lives"),
Bobbito wie jak nakr"ci' pulsuj#cy energi# i wci#gaj#cy dokument. "Rock
Rubber 45s" to szalony melanż wywiadów, klipów, dokumentów i zdjęć,
nierzadko ekskluzywnych nagrań meczów koszykówki (niektóre akcje,
jakie mają miejsce w filmie, przechodzą ludzkie pojęcie), oczywiście
wsparty przez świetny soundtrack (nad którym pieczę sprawowali m.in.
sam Bobbito, DJ Spinna, Robert Glasper, DJ Rob Swift i Pharoahe Monch).
Przed kamer# - opr&cz samego zainteresowanego - wyst#pili liczni przyjaciele
Bobbito, m.in. Rosie Perez, Patti LaBelle, ?uestlove, DJ Spinna, Raekwon, Chuck
D, Russell Simmons, aktor Lin-Manuel Miranda czy Michael Rapaport (2, MW).

Elementy – nie zwroty – oceniaj#ce wyst"puj# w wi"kszo!ci analizowanych recenzji. S# one zazwyczaj zamieszczane w ostatnim akapicie, jako jedno
ze zda( podsumowania i pewnego rodzaju puenta ca$ego tekstu. Zauwa%alne
jest, %e skala stosowana przez autor&w ma system zbli%ony do szkolnego 1-6,
do kt&rego padaj# nawi#zania. Forma zapisu samej oceny jest jednak r&%na:
Szkolna piątka z plusem (1, MN), 4+ na 6, Czwórka z plusem na zachętę (5, MS),
Piątkowy materiał i nie mówcie, że nie (2, MS). Najd u!sz"#konstrukcj"#zawieraj"c"# ko$cow"# ocen%# by o# podsumowanie# przez# Mateusza# Nataliego#
albumu#„Egzotyka”:#
Jednak#mimo#up ywu#czasu#zdania#nadal#nie#zmieniam#i#patrz"c#na#sam"#warstw%#muzyczn"#wystawi&#musz%#szkolne#5,#a#patrz"c#na#„Egzotyk%”#jak#na#holistyczny#koncept,#5#z#plusem”#(1,#MtN).

W#recenzjach#na#portalu#Popkiller.pl#nie#ma#du!ego nagromadzenia element'w#oko otekstowych.#W#18#z#20#przypadk'w#przy#pocz"tku#tekstu#znajduje#si%#niedu!a#ilustracja,#kt'ra#przedstawia#ok adk%#omawianej#p yty.#Dope nia#to#funkcj%#informacyjn"#tekstu,#poniewa!#odbiorca#w#Internecie#wykorzystuje#g 'wnie#zmys #wzroku.#Umieszczana#jako#obraz#g 'wny#tekstu#ok adka#
p yty#pokazuje#si%#r'wnie!#w#dziale#ze#sklasyfikowanymi#publikacjami#obok#
tytu u# i# fragmentu# pierwszego# akapitu.# Czytelnik# dostaje# sygna # wzrokowy#
tytuł tekstu plus okładka,# !e# opublikowany# materia # dotyczy# oceny# danego#
albumu#muzycznego.#Opr'cz#ilustracji,#autorzy#recenzji#zamieszczaj"#w#niekt'-
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rych#recenzjach#odtwarzacz#z#platformy#YouTube,#kt'ry#umo!liwia#przes uchanie# ca ego# omawianego# albumu# lub# jego# singla# promuj"cego# (dla# przyk adu#
w 2, MN).
Badania stylistyczne mia y#g 'wnie#na#celu#pokazanie#trend'w#leksykalnych,# kt're# wyst%puj"# w# recenzjach# opublikowanych# na# amach# Popkillera.#
Analiza#j%zykowa#mia a#na#celu#zbadanie#zachowa$#j%zykowych#w#nich#wyst%puj"cych, zestawienie ze stylem dziennikarskim. Na podstawie zebranego materia u#zbadano,#jakie#jest#nasycenie#wyra!eniami#slangowymi,#s ownictwem#
specjalistycznym# i# muzycznym,# zapo!yczeniami,# potocyzmami,# kolokwializmami i wulgaryzmami.
Mo!na#stwierdzi&,#!e#slangowe#okre+lenia#uto!samiane#z#j%zykiem#hiphopu#wyst%puj"#w#publicystyce#udost%pnianej#przez#dziennikarzy#Popkillera#
cz%+ciej#ni!#w#tekstach#informacyjnych.#J%zyk#tej#subkultury#przenikn" #do#j%zyka#codziennego#os'b#poruszaj"cych#si%#w#niej#tak#mocno,#!e#„odsianie”#przyk ad'w#od#s ownictwa#fachowego#lub#zapo!yczonego#staje#si%#nie atwe.#J%zyk#
hip-hopu#jest#obecnie#terminem#o#szerokich#granicach,#przez#co#nie#mo!na#jednoznacznie# stwierdzi&,# na# ile# u!ywana# przez# dziennikarzy# i# ich# rozm'wc'w#
terminologia#operuje#jeszcze#jako#j%zyk#uliczny#a#na#ile#jako#j%zyk#fachowy, jednak#mo!na#wyodr%bni&#kilka#przyk ad'w,#jak:
Wrzucam# zatem# kompakt# do# odtwarzacza# i# zapinam# pasy# wciskaj"c# "play" z#g o+nik'w#zaczyna#wydobywa&#si%#d*wi%k#mocnego#piania,#w#asy+cie#kt'rego#
"wjeżdża westcoastowy wuja", jak nawija o sobie Peja w otwieraj"cym#album#numerze "Boo-Ya (jak Tribe)" (1, PM).

J%zyk#fachowy#przejawia#si%#w#tekstach#redakcji# Popkillera#za#spraw"#
stosowania#okre+le$#z#kojarzonych#zar'wno#z#muzyk"#i#kultur"#hip-hop. Przejawia#si%#on#g 'wnie#podczas#oceniania#przez#recenzent'w#warsztatu#technicznego# raper'w# i# opisu# podk ad'w# muzycznych,# na# kt'rych# zosta y# nagrane#
zwrotki.#W#zale!no+ci#od#mo!liwo+ci#wyst%powania#terminologii#w#j%zyku#polskim,# autorzy# pos uguj"# si%# zwrotami angielskimi i ojczystymi zamiennie,
w#celu#urozmaicenia#przekazu#tekstowego,#jak#w#przypadku#fragment'w#recenzji#p yty#„Kamikaze”#ameryka$skiego#rapera#Eminema:#„Zabawa#flow,#g%sto+&#rym'w,#b yskotliwo+&#– skillsowo i lirycznie Eminem wyprzedza nowe
pokolenie# graczy# o# kilka# d ugo+ci”# (1,# MW)# i# najnowszego# albumu# grupy#
A#Tribe#Called#Quest#„Ciep y,#jazzuj"cy#podk ad#tego utworu kontrastuje jednak
ze# spo eczno-polityczn"# wymow"# tekstu# […]# oparty# na# brudnych# b%bnach#
i samplu z Black Sabbath (!) swoisty protest#song#w#stylu#Public#Enemy”#lub#
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kr tkiej!p"yty!– EP!„Triste!Sol”!– duetu Te-Tris!x!SoulPete!„I!ja!to!szanuj#,!jako!
zagorza"y!fan!drapania!winyli!na!trackach”!(1,!JP)!oraz!„Ghostwriting!nie!wyst#puje!w!hip!hopie!nad!Wis"$,!no!mo%e!poza!pojedynczymi!plotkami!kr$%$cymi! w! kuluarach”! w! odniesieniu! do! pionierskiego! projektu! warszawskiego!
rapera Pjusa (2, MS).
Kolejn$!mod$!j#zykow$,!kt ra!ma!silny!wp"yw!na!j#zyk!Popkillera, jest
wykorzystywanie!zwrot w!nazywanych!potocznymi,!kolokwialnymi!i!wulgarnymi. Stosowanie tych pierwszych i drugich w tekstach medialnych skierowanych do – przewa%nie!m"odych!– odbiorc w!nie!mo%e!powodowa&!szoku,!o!tyle!
publikowanie! wulgaryzm w! jest! 'ci'le! powi$zane! z! charakterem! hip-hopu.
Wyst#puj$ce! w! analizowanym! materiale! wulgaryzmy wyst#puj$! g" wnie!
w!nielicznych!cytatach!z!wers w!utwor w!– w!zdecydowanej!wi#kszo'ci!recenzji!autorzy!w!og le!nie!cytuj$!utwor w!z!omawianych!album w!muzycznych!oraz!nie!stosuj$!zwrot w!powszechnie!uwa%anych!za!wulgarne.!Mo%na!
jedynie!si#!zastanawia&,!w jak!du%ym!stopniu!stosowanie!j#zyka!odbiegaj$cego!
od!norm!dziennikarskich!przez!grup#!redakcyjn$!jest!'wiadomym!zabiegiem!
dziennikarzy,!kt rzy!r wnie%!nale%$!do!u%ytkownik w!j#zyka!miejskiego.!Nale%y!zwr ci&!uwag#!na!ich!stosunkowo!du%$!liczb#!i!ekspresywno'&,!jak!w!zamieszczonym!przyk"adzie!autorstwa!Mateusza!Nataliego:
Nobody can't f*ck wit E-40! je'li! chodzi! o! d"ugowieczno'&! i! wyczucie! 'wie%ej!
jazdy.!50!lat,!dopiero!co!odebrana!platyna!i!zn w!wjazd!na!pe"nej!mocy!i!na!w"asnych!zasadach.!Ka%demu!raperowi %ycz#!%eby!tak!si#!starza"!(3,!MtN).

Trendem!zauwa%alnym!w!j#zyku!wykorzystywanym!w!publikowanych!
tekstach!jest!stosowanie!!anglicyzm w.!Jest!to!zrozumia"e,!gdy!we*mie!si#!pod!
uwag#! miejsce! narodzin! tej! subkultury! i! jej! obecn$! mi#dzynarodow$! form#!
spojrzy!si#!na!hip-hop!jako!rynek!mi#dzynarodowy.!Zazwyczaj!zapo%yczenia!
z!j#zyka!angielskiego!maj$!na!celu!przedstawienie!oryginalnego!nazewnictwa!
danego!zjawiska,!na!kt re!czasami!brakuje!odpowiednika!w!j#zyku!polskim.!
Jest!ono!zazwyczaj!zapisane!w!spos b!gramatycznie!odpowiadaj$cy!orygina"owi!zamiast!stosowania!usilnego!spolszczania!i!stosowania!zapisu!fonetycznego.!Wyj$tkami!od!tej!regu"y!sta"y!si#!zwroty!jak!skreczowanie,!benger,!kt re!
przyj#"y!si#!w!fonetycznie!spolszczonej!formie.
W przypadku analizowania warstwy!j#zykowej!nast#puje!roz"am.!Z!jednej!strony!teksty!s$!pisane!z!wykorzystaniem!zwrot w!mo%liwie!neutralnych!
i!fachowych,!wliczaj$c!w!to!zas b!odpowiednich!angielskoj#zycznych!okre'le+.!
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Z! drugiej! zauwa%alne! s$! trendy! do! stosowania! s"ownictwa! kolokwialnego
i!emocjonalnego.!Mo%na!to!t"umaczy&!jako!zabieg!stworzenia!j#zyka!b#d$cego!
r wnocze'nie! dziennikarsko! neutralnym! i! hip-hopowo energicznym. Argumentem!stoj$cym!za!stosowaniem!kolokwializm w!jest!r wnie%!za"o%enie,!%e!
grupa!redakcyjna!jest!z"o%ona!z os b!stosunkowo!m"odych.!Stosowanie!zwrot w!z!j#zyk w!obcych!mo%e!'wiadczy&!r wnie%!o!obyciu!z!dodatkowymi!j#zykami!i!'wiadomo'ci$!w!bytowaniu!w!'rodowisku!hip-hopu.
Z!kolei!trudno!okre'li&,!czy!grupa!docelowa!ma!rzeczywisty!wp"yw!na!
styl!j#zykowy!przyj#ty!przez!redaktor w!portalu.!Mo%na!za"o%y&,!%e!j#zyk!wykorzystywany!przez!grup#!pisz$cych,!wraz!z!jego!wymienionymi!zaletami!i!wadami,!jest!u%ywany!w!pe"ni!'wiadomie!i!zrozumiale!– dla!nich!i!odbiorc w.!Pod!
wzgl#dem!strukturalnym!recenzje!te!realizuj$!za"o%enia!przyj#te!w!literaturze!
przedmiotu.!Je'li!we*mie!si#!pod!uwag#!ca"e!dziennikarstwo!hip-hopowe na
przestrzeni!jego!istnienia!w!Polsce,!to!recenzje!z!portalu!Popkiller!s$!materia"ami!o!wysokiej!jako'ci,!tworzonymi!ze!'wiadomo'ci$!brania!udzia"u!w!tworzeniu!pogl$du!na!ca"e!'rodowisko.
Spis źródeł i wykaz ich skrótów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Maciej Sulima, KPSN „Tędy to tam?” – recenzja (1, MS)
Maciej Sulima, Pjus „Słowowtóry” – recenzja (2, MS)
Maciej Sulima, Hades „Świattło” – przedpremierowa recenzja (3, MS)
Maciej Sulima, Te-Tris x SoulPete „Triste Sol” - recenzja (4, MS)
Maciej Sulima, Frosti Rege „Young Midas” – przedpremierowa recenzja (5, MS)
Maciej Sulima, Proceente/Metro „Kolej podziemna” - recenzja (6, MS)
Mateusz Natali, Quebonafide „Egzotyka” – recenzja pół roku później (1, MtN)
Mateusz Natali, Logic udowadnia, że w 2018 boombap nadal się sprzedaje (2, MtN)
Mateusz Natali, E-40 i B-Legit pokazują, że są jak wino – tak trzeba się starzeć! (3, Mtn)
Maciej Wojszkun, Eminem „Kamikaze” – recenzja (1, MW)
Maciej Wojszkun, „Rock Rubber 45s” – recenzja filmu (2, MW)
Kamil Migo! Taco Hemingway „Cafe Belga” – recenzja (1, KM)
Kamil Migo!, E-40 „The Gift of Gab” – recenzja (2, KM)
Pawe" Miedzielec, Peja/Slums Attack „Remisja” – recenzja (1, PM)

15. Marcin Natali, Solange „A Seat at the Table” - recenzja (1, MN)
16. Marcin Natali, John Legend „Darkness and Light” – recenzja (2, MN)
17. Marcin Natali, Khalid „American Teen” – recenzja (3, MN)
18. Kacprer Szyma!ski, Meek Mill „DC4” – recenzja (1, KS)
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19. J#drzej Paw"owski, A Tribe Called Quest „We Got It from Here… Thank You
4 Your Service” – recenzja (1, JP)
20. J#drzej Paw"owski, J.Cole „4 Your Eyez Only” – recenzja (2, JP)
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Language and composition characteristics of the review at Popkiller.pl
Summary: The main purpose of this article is to present language forms used by journalists
of the www.popkiller.pl website. Moreover, I have examined the structure of the reviews and
their compatibility with the model. The following has been proven in the analysis: 1) in terms
of construction, reviews on the website follow the genre standards. 2) linguistic analysis
shows that there are many colloquialisms and loan words in the information and assessment
elements. 3) the language of the reviews is a balance between journalistic objectivity and
hip-hop slang.
Słowa kluczowe: dziennikarstwo internetowe, dziennikarstwo muzyczne, genologia, recenzja
Keywords: online journalism, music journalism, literary genetics, review
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