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Streszczenie: Punktem wyjścia artykułu jest następujący problem badawczy: Jaki występuje po-
ziom identyfikacji członków subkultur skinheadów i punków z własną grupą odniesienia oraz ja-
ki przejawiany jest stosunek do subkultury konkurencyjnej? Materiał empiryczny został zgroma-
dzony na podstawie arkusza do ukierunkowanego wywiadu z dyspozycjami według „życiorysu 
kierowanego” (po 5 stenogramów wywiadów ze skinheadami i punkami). Odwołujemy się więc 
tylko materiału jakościowego oraz takiej analizy i wyjaśniania (eksplikacji). Z porównawczego 
ujęcia analitycznego i syntetycznego treści wypowiedzi odnoszących się do własnej subkultury 
wynika bardzo duża jedność wewnętrzna, a tym samym pełna identyfikacja z ideologią i celami 
własnej grupy odniesienia. Natomiast porównawcze „zderzenie” treści wypowiedzi odnoszących 
się do subkultury konkurencyjnej wskazuje na wzajemnie negatywny odbiór i identycznie ne-
gatywną ocenę. Z dziesięcioletniej retrospektywy okazuje się, że nie zanikły wzajemna niechęć 
i uprzedzenia – skinhead jest nadal wrogo nastawiony do punka i odwrotnie.
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Analityczna ocena własnych subkultur:  
skinheadzi i punki o sobie

Część ta składa się z dwóch punktów. Ustalamy i przedstawiamy w nich pod-
stawowe wymiary treściowe, składające się na socjologiczny obraz badanych sub-
kultur skinheadów i punków. Istota treściowa subkultur będzie punktem wyjścia 
do ich wewnętrznej analizy; pozwoli to równocześnie na ustalenie poziomów i kie-
runków identyfikacji z własną grupą odniesienia. W przeprowadzeniu przyjętego 
kierunku analizy posłużymy się zgromadzonym materiałem empirycznym z badań 
jakościowych, przeprowadzając analizę treści wypowiedzi respondentów1, na pod-
stawie dyspozycji i pytań do nich zawartych w arkuszu do pogłębionego ukierunko-
wanego wywiadu na podstawie „życiorysu kierowanego”2.

1 D.P. Cartwright, Zastosowanie analizy treści, [w:] Metody badań socjologicznych, [wybór 
i oprac.] S. Nowak, Warszawa 1965, s. 149–160.

2 G. Rosenthal, Rekonstrukcja historii życia . Wybrane zasady generowania opowieści w wywiadach 
biograficznonarracyjnych, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, [red.] J. Włodarek, M. Ziółkowski, 
Poznań 1993, s. 97–112.
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1. Skinheadzi o sobie samych – poziomy identyfikacji z własną subkulturą

Pierwsza kwestia, którą ustaliliśmy w badaniu, było określenie genezy przystą-
pienia do subkultury i motywacji z tym powiązanych. Wszyscy rozmówcy podkre-
ślali, że związali się ze skinheadami jako ludzie bardzo młodzi i młodzi (przedział 
wiekowy od 15 do 21 lat). Odmienne były źródła i oczekiwania dotyczące decyzji o 
przystąpieniu do konkretnej subkultury. Jednak dla prawie wszystkich rozmówców 
osnową spajającą dokonanie takiego wyboru był nacjonalizm, który przewija się 
zarówno w ich wypowiedziach, jak też pojawia się jako sedno ideologii skinheadów, 
w odpowiedziach na dalsze pytania szczegółowe tej dyspozycji do wywiadu. Można 
to stwierdzić w odniesieniu do różnych kontekstów znaczeniowych, uzasadniają-
cych zarówno uczestnictwo w subkulturze, jak też podstawową treść jakościową 
spajającą do wewnątrz tę grupę odniesienia. Przykładowo dla Tico inspirujące było 
hasło „Polska dla Polaków”, które, według niego nie wytrzymało „próby czasu” 
w konfrontacji z napływającymi coraz częściej imigrantami, dla których znajdo-
wała się praca, która powinna być zarezerwowana dla Polaków. Sytuacja taka zde-
terminowała go emocjonalnie do tego stopnia, że postanowił zostać skinheadem 
w wieku 21 lat. Jak mówi: „zainspirował mnie do wstąpienia mój brat, tak brat 
może nie z krwi ale brat w skinowaniu – Roger”. Właśnie dla Rogera identycz-
na była motywacja nacjonalistyczna, będąca genezą przystąpienia do subkultury, 
wsparta zewnętrznymi symbolami oraz oznakami identyfikującymi skinheada do 
wewnątrz i na zewnątrz. W swojej sentymentalnej, przepełnionej emocjami wypo-
wiedzi stwierdza, że „miałem około 16 lat. Zaimponowała mi brutalność, poglądy 
prawicowe, narodowe, strój (ubiór) też przypadł mi od razu do gustu, nie wspomnę 
o muzyce, przy której ładowałem swoje tzw. baterie. Dla mnie nacjonalizm był reli-
gią, powietrzem, którym oddycham, moją drugą skórą, białą skórą! Był moją drogą 
życia, którą kroczyłem”. Zacytowane słowa są swego rodzaju wykładnią ideologii 
skinheadów, jej jakościową esencją. Łysa natomiast wspomina, że gdy miała 15 lat 
przyjechał do Barczewa skinhead z Jaworzna, który zmienił jej sposób postrzegania 
i odbioru skinheadów. Do tej pory nie miała o nich dobrego zdania. Jednak przy-
bysz, jako „fajny chłopak”, zmienił jej sposób oceny tej subkultury. Zainspirowała ją 
również muzyka i chęć zaimponowania Rogerowi, który „przyszedł do podstawów-
ki sprawdzić, kto jest na tyle odważny i jaka to gówniara z podstawówki śmie się 
nazywać skinheadką! […] Zaczęliśmy się spotykać częściej. I on do mnie kiedyś wy-
skoczył z tekstem – nosisz takie koszulki, to pewnie jesteś nacjonalistką. Ja oczywi-
ście nie miałam pojęcia o co chodzi, ale potwierdziłam że tak, a że on był dla mnie 
takim guru, poleciałam do domu, w książki i sprawdzanie co to jest nacjonalizm. 
Wtedy zaczęłam się bardziej interesować skinheadami od strony poglądów. Zaczę-
ło mnie to wkręcać. Wszystko co wiązało się z nacjonalizmem, nienawiścią do in-
nych narodów a miłością do swego kraju zaczęło mnie pochłaniać. Dla mnie to był 
duch w narodzie”. W duchu nacjonalizmu utrzymana jest również ta wypowiedź. 
Od powyższych ideologicznych uzasadnień odbiega wypowiedź Borka (skinhead 
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od 18 roku życia), z którą cechuje pewna płytkość treściowa, tym samym zubożony 
sens jakościowy przystąpienia do subkultury. Dla Borka ważne były „zadymy” na 
meczach piłkarskich „Stomilu” Olsztyn: „potrzebowałem wyżycia, więc zacząłem 
jeździć na mecze Stomilu. Oczywiście nie dla meczu ale dla ustawek [bijatyk]. 
Szybko zakolegowałem się z skins hooligans z Olsztyna […] Na mecze jeździłem, 
aby wyładować nadmiar agresji na innych denciakach. […] podobało mi się takie 
życie. Na ulicy byłem kimś ważnym, wiesz jak to jest, byłem kimś kto się nigdy nie 
wyłamywał. Zawsze szedłem dumnie na przedzie grupy, wiesz, taki ze mnie po-
strach był”. Wprawdzie Borek twierdzi, że jego ideologia i przekonania były zgodne 
z głównym nurtem subkultury, jednak doświadczenia i obserwacje współautorki nie 
potwierdzają takiego sposobu rozumowania. Można więc dostrzec, że nie wszyst-
kie osoby określające się mianem skinheada hołdowały podstawowym założeniom 
ideologicznym subkultury, a w związku z tym, nie była ona dla nich jednoznacznie 
i do końca grupą odniesienia.

Większość respondentów podkreśla, że zostali przyjęci otwarcie i życzliwie, 
można powiedzieć ogólnie, że zostali pozytywnie zaakceptowani przez członków 
subkultury. Jednak zauważa się w ich opisie, że akceptacja ta nie była bezwarun-
kowa, że było to „coś za coś” w postaci ich całkowitej lojalności i wierności wobec 
grupy odniesienia, wobec wszystkich jej członków. Występuje tu więc zasada wza-
jemności, „jak ty subkulturze, tak ona tobie”. Zasada taka jest niezwykle więzio-
twórcza, a równocześnie jest istotnym czynnikiem identyfikacyjnym członków do 
wewnątrz grupy; stanowi tym samym o jej spójności i hermetyczności. Przykłado-
wo, Tico mówi, że „zostałem przyjęty bardzo sympatycznie i miło. Szybko się zwią-
załem z grupą, wiesz, nikt jakby nawet nie zauważył mnie, że jest ktoś nowy. Grupa 
oczekiwała ode mnie wierności i zaufania, że nigdy nie zawiodę. Jak przyjdzie mi 
tu taki brudas [punk], to sobie z nim nie pójdę pić, a mu nakopię. Ja oczekiwałem, 
że mnie wysłuchają i że jak coś będę miał do powiedzenia to nie powiedzą: wynoś 
się, a poświęcą mi czas na moje problemy”. Potwierdza to Łysa: „Oczekiwałam 
tego co oni ode mnie – wierności w grupie, czyli gotowości, że będę wtedy, kiedy 
będą mnie potrzebowali i na odwrót; coś z zasady: jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego!, bo to było dla nas bardzo ważne”. Trafiająca w sedno sprawy jest 
w tym względzie wypowiedź Rogera: „Nigdy nie odczuwałem żadnych kłopotów ze 
strony grupy skinheadów, przystosowanie było momentalne, symbioza momental-
na. Oczekiwania były proste i wyraźne … Lojalność! Wobec braci! Narodu! Kraju! 
Mój fanatyzm wyssałem z mlekiem matki (chyba!). Byłem gotowy ponieść wszelkie 
koszty, konsekwencje w walce dla idei!”. W tym kontekście członkowie subkultury 
bez problemu wyczuwali, „wyłapywali” i oceniali wszelki fałsz, nieszczerość, pozer-
stwo i udawanie kogoś innego niż jest się w rzeczywistości, taki osobnik nie miał 
miejsca w ramach grupy odniesienia – podkreśla to Łysa.

Kolejna kwestia poruszana w pytaniu do tejże dyspozycji dotyczyła przyswa-
jania i akceptowania zasad oraz ideologii obowiązującej w subkulturze. W tym 
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miejscu ustalamy także, czy funkcjonowały w ramach grupy odniesienia albo poza 
nią uznane autorytety. Wszyscy rozmówcy zgodnie podkreślają, że nie tylko przy-
swajali i w pełni akceptowali ideologię skinheadów, ale również w pełni się z nią 
identyfikowali, uznając ją za tożsamą3 z podstawowymi wartościami swojego ży-
cia. Natomiast rozbieżności w opiniach dotyczą akceptowanych zasad i uznanych 
autorytetów. Przykładowo, Tico stwierdza: „Tak, zawsze. Zawsze walczyłem o to, 
żebyśmy my jako Polacy mieli lepsze, łatwiejsze życie. […] To część mojej ideologii. 
[…] Jestem rasistą i antysemitą. Kiedyś chciałem zabić «żydka», zrobiłem «koktajl 
motołowa» [„Mołotowa”], ale nie udało mi się”. Dopełniająca jest tu znowu wypo-
wiedź Rogera: „Ja się z tym utożsamiałem, to było moje życie. Choć były również 
rzeczy, które mi się nie podobały i nie podobają do tej chwili. Teraz bym się określił 
jako Polak-prawicowiec, sympatyzujący z ruchem skinheads”. Natomiast Głowak 
mówi: „Ideologię tak, autorytety nie do końca. Hitler na pewno nie głupi facet, 
zdobywał świat niczym Napoleon, ale jak on może być moim autorytetem? Zabijał 
ludzi, zabijał Polaków. […] Tak naprawdę sądzę, że skini nie mają autorytetów”.

Poprzez odpowiedzi na następne pytanie ustalaliśmy: czy w ramach wewnętrz-
nej struktury subkultury istniała demokratyczna zasada równości (czy taki egalita-
ryzm, jeżeli miał miejsce, przenosił się na relacje między poszczególnymi członka-
mi w ramach grupy odniesienia), czy też była to grupa z wyraźnie wyeksponowaną 
rolą przywódcy (mającym wobec pozostałych członków wyraźne prawa i przywile-
je). Jeżeli potwierdzi się w analizie druga opcja, to można będzie mówić o wyłonie-
niu gwiazdy socjometrycznej4, jako spoiwa na pewno nie formalnego ale ideowego, 
ukierunkowującego i dającego impuls dla pozostałych osób w ramach grupy odnie-
sienia: jak postępować, jak działać, w jakim kierunku powinna zmierzać subkultura 
skinheadów. Odpowiedzi rozmówców potwierdzają bezpośrednio i pośrednio, że 
w ramach analizowanej subkultury był przywódca i był nim Roger. Tak uzasadniają 
to członkowie grupy odniesienia: Tico mówi: „zawsze czułem się równy. Faktycznie 
może Roger przodował, ale on raczej tą grupę trzymał a nie nią rządził”. Jeszcze 
dalej w swojej opinii idzie Łysa, która twierdzi: „Nieformalnie Roger był naszym 
przywódcą a reszta była na równych zasadach”. Pośrednio uzasadnia to Borek: „Ol-
kien za Ciawesa [Cygana] powinna zostać wypier…… z grupy na zbity pysk, ale Ro-
ger postanowił że przeczekamy”. Z takimi opiniami nie zgadza się Głowak, który 
uważa, że „barczewska grupa – element kryminogenny, była traktowana na równi. 
Nikt się za bardzo nie łasił na władzę”. A co sądzi o tym Roger? Twierdzi on, że zaj-
mował miejsce „szeregowe, chociaż wielu miało mnie za przywódcę. Tak naprawdę 
nie miało to dla mnie znaczenia, moim zdaniem nie nadaję się na przywódcę – za 

3 Rozumienie tożsamości i identyfikacji przyjmuję za: M.S. Szczepański, Społeczności lokalne 
i regionalne a ład kontynentalny i globalny, za: A. Sosnowski, Tożsamość regionalna, narodowa, europej-
ska – poziomy współczesnej identyfikacji społecznej Polaków . Spojrzenie socjologa, Olsztyn 2008, s. 9–10.

4 M. Jahoda, M. Deutsch, S.M. Cook, Ogólna charakterystyka metody socjometrycznej; 
Ch.M. Proctor, Ch.P. Loomis, Analiza danych socjometrycznych, R.S. Bales, Układ ról w grupach zada-
niowych, [w:] Metody badań socjologicznych…, dz. cyt., s. 482–484, 485–496, 501–511.
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tępy jestem. Mogłem zawsze działać samodzielnie jak i w grupie i to było dla mnie 
ważne”. Pomimo tego samokrytycyzmu i skromności należy stwierdzić, że Roger 
był przywódcą barczewskich skinheadów, tym samym wypełnia znamiona gwiaz-
dy socjometrycznej. Na podstawie doświadczeń i obserwacji współautorki można 
przyjąć, że podkreślana przez niego samodzielność w działaniu miała szerszy kon-
tekst, wyrażała się również w niektórych decyzjach podejmowanych w imieniu gru-
py i na rzecz grupy.

W odpowiedziach na pytanie, co by respondenci zmienili w swojej subkulturze, 
rysuje się wręcz nieskazitelny jej wizerunek. Prawie wszyscy uważają, że ich gru-
pa odniesienia piętnaście lat wstecz była idealna (Łysa: „Absolutnie nic, bo jeżeli 
w coś wchodzisz w 100%, to się z tym w pełni zgadzasz i akceptujesz”; Borek: „Jak 
by mi cokolwiek nie leżało w subkulturze to zmieniłbym ją na inną”). Dwie kolejne 
osoby uważają również, że przed laty było idealnie, ale teraz, z dystansu czasu, mają 
nieco bardziej krytyczny stosunek do swojej grupy odniesienia (Tico: „Zachęcam 
do większej wiary, wiary w Polskę. Skinhead musi więcej wierzyć, bo jak patrzę, to 
teraz coraz więcej zła dzieje się wokoło”; Głowak: „trzeba zacząć kontrolować, kto 
do naszej subkultury przystaje i jak ją reprezentuje”). Najbardziej krytyczny wobec 
swojej subkultury jest jej nieformalny przywódca – Roger, który uważa, że „jest 
trochę tego. Na przykład pseudo skini – irytujące, że zwykłe wybryki chuligańskie 
podciągają pod walkę dla narodu; homo skins … no porażka! Skini geje, szczęka 
opada! Redskin’s – skini komuchy … niekiedy brak słów lub są zbyt wulgarne. Hmm 
Sharp’owcy – skini bez uprzedzeń rasowych, polscy naziści?! Polski nazista – dobre 
sobie! Gdy jego prababcia grzała piec w Majdanku … a on opowiada się za «Ada-
siem» [Adolf Hitler], no to normalny szok!”. Ze słów Rogera wyłania się program, 
zgodnie z którym należałoby oczyścić skinheadowską „stajnię Augiasza”, eliminu-
jąc z niej wszystkie poza nacjonalistyczne „przybudówki” i „naleciałości”.

Występuje absolutna zgodność wszystkich rozmówców, co do oceny pozosta-
łych osób z własnej subkultury (Tico: „Prawie wszystkich z naszej grupy lubię, wia-
domo są wyjątki ale nieliczne”; Łysa i Borek dają wręcz socjologiczny opis wzajem-
nych relacji: „My się po prostu przyjaźniliśmy. Trzymaliśmy się strasznie mocno 
ze sobą. W nas były te więzi niewytłumaczalne. Roger na to mówił złączka a Tico 
czujka”; „Jak mi nie przeszkadzają to jest ok., akceptuję ich”; „Wiesz to jest ciężkie 
pytanie. Ja zawsze od was odbiegałem. Ale jednak coś mnie z grupą łączyło i łączy. 
Jest jakaś braterska więź nie do rozerwania”.

Kolejne zagadnienie dotyczyło oceny, czy łatwo było zostać skinheadem i jakie 
warunki należało spełnić, by zostać przyjętym do grupy. Odpowiedzi na to pytanie 
są mocno zróżnicowane. Najbardziej obrazowo określa to Roger, że trzeba „po pro-
stu nim zostać. No oczywiście strój musi być odpowiedni, krótko ostrzyżone włosy, 
buty tzw. glany, fleyers [kurtka], szelki i duma w sercu, że jesteś Polakiem, że jesteś 
Biały”. Niektórzy, jak na przykład Tico odpowiadają ironicznie poprzez analogię 
do subkultury punk. „Zostać punkiem jest łatwo – upier….. się w błoto i tak leżeć. 
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Skinheadem zostać nie jest łatwo. Trzeba dbać o poglądy i wierzyć w nie. Wygląd 
to moim zdaniem inna kwestia. Wyglądamy jak wyglądamy, bo czemuś ma to słu-
żyć. Wywoływać strach”. Bardzo głęboką wykładnię przynależności do subkultury 
daje Łysa, która mówi: „Zostać jest łatwo. Gorzej później, zależy oczywiście, w jaki 
krąg się trafi. […] Jak trafisz w krąg facetów, którzy jeżdżą tylko na mecze […] to 
wystarczy tylko dobrze się bić i pić. […] Jeżeli wchodzisz w grupę taką jak nasza, 
w której trzeba wykazać się wszystkim – i znajomością poglądów, historii, polityki 
to już tak łatwo nie jest. Odpowiadaliśmy sami przed sobą za różne rzeczy i jeszcze 
trafialiśmy w inne środowiska, gdzie trzeba było powiedzieć, dlaczego jest się skin-
headem, dlaczego ma się takie poglądy. Na przykład w szkole, w klasie z nauczy-
cielami, musiałyśmy dużo wiedzieć na temat historii. Nikt nie mógł nas zagiąć. Jak 
się coś mówiło na lekcji o skinowaniu i historii Polski, to wszyscy słuchali z otwartą 
gębą tego co mam do powiedzenia, chociaż nikt nie brał pod uwagę takiego stylu 
życia. Ale dawało to ludziom do myślenia. Co do ubioru to owszem, jest określony 
ubiór i tak trzeba się ubierać”. Ciekawą myśl wyraża również Głowak: „Zostać 
jest łatwo, gorzej żeby zostać zaakceptowanym przez grupę. Bo możesz słuchać 
muzyki, ubierać się jak skinhead, nawet przyjąć ideologię ale jak cię grupa nie za-
akceptuje, jesteś nikim. Skinhead ma szansę tylko w grupie, to nie subkultura dla 
samotników”. Również głęboki namysł wynika z odpowiedzi Borka, który uważa 
w przeciwieństwie do poprzedników, że nie jest łatwo zostać skinheadem. Oto jego 
uzasadnienie: „Nie jest łatwo, bo trzeba zmienić całe swoje życie. Skinhead to nie 
tylko styl ubierania ale i silna wiara w ideologię, w to że Polska to mój jedyny dom. 
Teraz jak mamy Unię, brak granic, wszystko się kur.. mać rozpierdoliło. Polska 
przestaje być ważna, teraz liczy się Anglia, Irlandia, bo tam można kasę wyrwać, 
ch… z Polską! Nie można być skinem na okres młodzieńczy, to twój sposób na 
przetrwanie całego życia”.

Na pytanie, czy w ramach barczewskiej subkultury występował problem z uza-
leżnieniami (narkotyki, alkohol, papierosy), wszyscy respondenci podkreślają, że 
w pewnej mierze tak. Dlatego tylko w pewnej mierze, gdyż uzależnienia, tym sa-
mym nałogi wiązały się z alkoholem i papierosami, a nie z narkotykami. Alkohol 
był i jest jakby „wpisany” w działalność skinheadowskiej grupy, chociaż nie wszyscy 
badani zgadzają się z taką opinią. „Wszyscy z grupy pili i piją” twierdzi Tico, a Łysa 
dodaje: „tak – alkohol, dragi [narkotyki] – nie. Najgorszy alkohol ale […] się piło. 
Piło się zawsze razem. Nikt nie szukał innego towarzystwa do wypicia. Problem 
alkoholowy dotyczy wszystkich. […] Szkoda chłopaków ale uzależnienie nie wiąże 
się ze skinowaniem. To nie jest tak, że zostajesz skinheadem i od razu alkoholikiem. 
Oni by pili, czy by skinowali czy nie. Problem ich picia nie wiąże się ze skinowaniem 
a z patologią rodziny”. Ostatnie zdanie wypowiedziane przez Łysą dotyka istoty 
rzeczy, społecznego charakteru rodzin, z których wywodzą się nasi rozmówcy. 
W całej gamie negatywnych zachowań i nawyków, które „wyniosło się” z domu, 
a tym samym przejęło i dziedziczy, alkohol jest jednym z najbardziej szkodliwych, 
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gdyż niosących ze sobą inne groźne społecznie patogenne zachowania. Na szkodli-
wość takiego nałogu wskazuje Głowak, mówiąc: „alkohol jest moim wrogiem, nie 
lubię przebywać teraz w towarzystwie osób pijących, unikam alkoholowych libacji. 
Uzależnienie wyrządziło mi wiele szkody w życiu”. Podkreśla to również Roger, 
wskazując na „zaklęty krąg” alkoholowego nałogu: „Ja jestem uzależniony od alko, 
wiem że uzależnienie jest niedobre i nie wskazane ... ale jest!”.

Konsekwencją problemową i logiczną pytania poprzedniego jest kolejne, do-
tyczące występowania agresywnych zachowań – szczególnie „po alkoholu” – czyli 
stosowania przemocy wewnątrz grupy odniesienia oraz na zewnątrz, w stosunku do 
innych ludzi. Problem jest złożony o tyle, że przemoc jest jakby „wpisana” w ide-
ologię subkultury, w wymiarze nacjonalistycznych agresywnych zachowań. Jeże-
li jest jeszcze „podsycana” sporą ilością wypitego alkoholu, to może dodatkowo 
przybierać bardzo groźne społecznie formy. Z doświadczeń i obserwacji współau-
torki wynika, że przemoc w każdej postaci powstaje z frustracji, która wywołuje 
zachowania agresywne5, podobnie jak uzależnienie od alkoholu było „wynoszone” 
z rodzin pochodzenia i „przenoszone” na zachowania w obrębie grupy odniesie-
nia (rzadziej) i poza nią, przede wszystkim w konfrontacji z innymi subkulturami 
(częściej). Potwierdzają to wyniki naszych badań. Z występowaniem przemocy i jej 
znaczenia dla subkultury zgadzają się wszyscy rozmówcy, niektórzy wręcz entuzja-
stycznie. Wskazują jednak na nieco inne konteksty występowania zachowań agre-
sywnych: od zabawowych po ideologiczne. Wśród tych ostatnich przeważały bójki 
mające charakter „krucjat za ojczyznę”, prowadzone szczególnie z punkami. Przy-
wołajmy opinie respondentów o tym problemie. Według Tico: „Pewnie, że w sub-
kulturze występowała przemoc. […] W obrębie grupy nie pamiętam jakichś zatar-
gów i bijatyk. […] Subkultury inne pewnie, że się zaczepiało”. Łysa dodaje: „Ależ 
jak najbardziej! Bójki z punkami to obowiązek! […] Chłopcy pochodzą z rodzin 
patologicznych, więc oni już jakby wychodzą z agresją z domu. Gotowość do walki 
zawsze i wszędzie. Wrogowie – na pewno osoby z innych subkultur, osoby które 
stawały przeciwko komukolwiek z naszej grupy. […] Żyliśmy nienawiścią i pogardą, 
więc agresja była, bo tak to przecież działa!”. Na występowanie przemocy wewnątrz 
grupy odniesienia i poza nią wskazują Głowak i Borek; drugi z ogromnym ładun-
kiem negatywnych emocji. W kolejności wspominają: „Jak najbardziej! Wróg ten, 
kto okrada moją Ojczyznę i nie kocha mojej Ojczyzny. Z nudów osobiście ludzi 
na zewnątrz nie zaczepiałem, chyba że chodziło o punków. W obrębie grupy pod 
wpływem alkoholu były zadymy, bo dużo agresji we mnie drzemie”; „O, pytanie 
specjalnie dla mnie. Przemoc jest, w moim przypadku przeogromna. [...] Kur.., 
no uwielbiam się napier…, nie wiem z czego to wynika, ale nadaje mojemu życiu 
sens. W obrębie grupy […] jak ktoś miał dostać to dostał. […] Razem toczyliśmy 
wojnę z Hajaszową bandą zaćpanych syfilisów. Moja nienawiść do tych brudasów 

5 Odwołujemy się w tym miejscu do tezy Johna Dollarda z zakresu psychologii społecznej, że 
frustracja zawsze wywołuje agresję. Zob.: A. Sosnowski, Wiedza o społeczeństwie, Szczecin 1997, s. 96.
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jest wielka”. Natomiast na podkłady tylko ideologiczne („narodowa krucjata”) sto-
sowania przemocy wskazuje Roger: „Oczywiście, że jest przemoc i gotowość do 
walki z wrogiem. Wrogiem jest każdy, kto jest przeciw nam i przeciw Narodowi. 
Ideologicznie to punk, Żyd czy kolorowy, tzn. nieczysty rasowo. Gorzej jak punk 
jest Polakiem, no i co wtedy? Jest dylemat. Lecz ta wojna trwa od bardzo dawna. 
Punk jest anarchistą, czyli jest za rozkładem kraju, rządu i porządku. Za to skin 
stoi na straży czystości i moralności, więc dochodzi do starć między grupami. […] 
Przemoc była moim tzw. chlebem powszednim. Kult siły do tej pory jest w ruchu 
skinheads bardzo mocno rozpowszechniony. Być twardym i silnym jak głaz, to two-
ja powinność, obowiązek”.

Treść kolejnego pytania sytuuje nas problemowo w zakresie psychologii spo-
łecznej. Chodziło w nim o ustalenie, na ile subkultura pozwala zachować integra-
cję osobowościową jednostki, poprzez budowanie wewnętrznego „ja” (wewnętrz-
nej autonomii: spójności i harmonii). A może również przyczynia się do budowy 
i rozwoju niezależności myśli i sądów swoich członków? Troje naszych rozmówców 
zgadza się z tym bezwarunkowo (Tico, Łysa i Głowak). Twierdzą oni, że grupa 
pozwala zachować pewną autonomię osobowościową, przy założeniu, że poglądy 
jednostki nie kolidują z ideologią grupy odniesienia. Pogląd w tej kwestii dwóch 
pozostałych respondentów (Borek i Roger) jest ambiwalentny. Stanowisko niefor-
malnego lidera grupy jest tu szczególnie interesujące: „W pewnym sensie i tak, i nie. 
Jesteś w grupie i walczysz w grupie! Jednak wszelkie decyzje podejmujesz sam, 
więc zachowujesz po części autonomię”.

Poprzez odpowiedzi na kolejne pytanie tej dyspozycji do wywiadu staraliśmy 
się rozstrzygnąć dylemat: altruizm czy egoizm osnową aktywności subkultury? 
W tym wypadku również zdania rozmówców są podzielone. Jedni uważają, że tego 
typu grupa odniesienia wyklucza egoizm (Tico). Inni, wręcz przeciwnie, uznają 
iż altruizm nie ma miejsca w działalności skinheadów (Głowak). Dla niektórych 
jest to kwestia ambiwalentna, uwarunkowana sytuacyjnie; zakładają więc, w imię 
nadrzędnych racji ideologicznych i interesów grupowych że mogą występować za-
równo działania altruistyczne jak i egoistyczne. Jedni mówią o tym wprost (Borek 
i Roger), natomiast Łysa wyraża swój pogląd eufemistycznie. Jest to chyba pierw-
sza taka sytuacja, w której poglądy skinheadów są tak mocno podzielone. Współau-
torka na podstawie doświadczeń i obserwacji jest skłonna uznać stanowisko Borka 
i Rogera za najbliższe faktycznym działaniom i ideologii skinheadów.

Nie sądziliśmy, że następne pytanie („czy subkultura pozwala się samorealizo-
wać?”) okaże się aż tak prowokacyjne dla części rozmówców, że wywoła w nich tyle 
emocji. Poza tym znowu można dostrzec silne zróżnicowanie poglądów responden-
tów w rozstrzyganej kwestii. Dla jednych (Łysa) grupa odniesienia jest miejscem, 
w ramach którego poprzez swoje pozytywne działania (zgodne z ideologią) można 
być akceptowanym, szanowanym, poważanym, tym samym daje podstawy do samo-
realizacji. Stanowisko to podziela Roger wskazując na kwestie ideologiczne (propa-
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gandowe) i fascynacje muzyczne. Ambiwalentni i podzieleni w swych opiniach są 
Głowak i Borek. Pierwszy z nich twierdzi, że „do pewnego stopnia tak, ale później 
nie osiągnie się już nic więcej. Masz ideały, plany, chcesz działać, a później się oka-
zuje, że nic nie jesteś w stanie zrobić”. Borek dodaje, wskazując na „zamknięty krąg 
niemożności” w samorealizacji: „mając 20 lat powiedziałbym tak, mając 30 powie-
działbym, że chyba żartujesz. Teraz, jak jestem dorosły, mam dzieci, żałuję, że nie 
skończyłem dobrej szkoły, że nie mam dobrej pracy itp. Czuję się niezrealizowany. 
Nie takiego życia chcę, ale nie umiem go zmienić”. Natomiast zdecydowanie nie 
zgadza się z tym poglądem (z perspektywy ideologii skinheadowskiej) Tico, który 
mówi: „Dla mnie to pytanie to paranoja. Przecież wiesz, że Tejkowski też chciał 
zaistnieć i co? Nie udało mu się. Jak tu się realizować? Moim zdaniem nie ma szans 
na samorealizację”.

Na pytanie, jakie są dodatkowe osobiste przemyślenia dotyczące subkultury 
i własnego miejsca zajmowanego w tej grupie odniesienia, wszyscy rozmówcy po-
dzielili się swoimi refleksjami. Dotyczyły one różnych wątków: osobistych i ideolo-
gicznych (do wewnątrz subkultury), pozytywnych i bardziej krytycznych, miłych 
i mniej miłych oraz sentymentalnych, wspomnieniowych, jak to ma miejsce w wy-
padku Rogera.

2. Punki o sobie samych – poziomy identyfikacji z subkulturą

Rozmówcy bardzo wcześnie związali się z subkulturą – przedział wiekowy od 
14 do 17 lat (jedna z dziewczyn nie podaje tej informacji). Podstawową motywacją 
związania się z punkami była szeroko rozumiana „dobra zabawa”; szeroko rozu-
miana, gdyż badani wskazują równocześnie na różne elementy treściowe, w jakimś 
sensie łączące się. Najczęściej, bo w trzech wypadkach pojawiają się anarchia, nar-
kotyki, alkohol, łączone z muzyką typową dla punk (pogo), co razem było gwa-
rantem dobrej zabawy, gdyż każdy mógł robić co chciał (Światły: „Grupka moich 
kumpli zaczęła słuchać Dezertera, główny temat rozmów dotyczył anarchii, wolno-
ści i dobrej zabawy. Wiesz, bo anarchia to dobra zabawa. Nie ma ograniczeń, nie 
trzeba się zastanawiać, czy wypada to czy wypada tamto. […] Każdy pije, pali i ćpa 
bez strachu o konsekwencje. […] przestałem być chuliganem, a zostałem punkiem. 
Wiesz, anarchię to ja miałem w sobie od zawsze, tyle tylko że nie wiedziałem, iż 
nazywa się to punk. Wszedłem w to, bo w moim odczuciu to doskonale pasowało 
do mojego życia”. Anhela: „Najfajniejsi chłopcy z ulicy byli punkami. Byli starsi, 
stale razem, wyglądali na fajną paczkę. Jak postawiłam im wino, to mnie przyjęli 
bez gadania. Poszłam na koncert, impreza z winem, wąchanie kleju, rozpuszczalni-
ka, marycha, ech to był już rarytas”). Inne odpowiedzi są ukierunkowane również 
na alkohol i narkotyki, ale nie zwraca się uwagi na zasadę zbliżającą punków do 
siebie (anarchia i wolność), lecz na inne konteksty znaczeniowe (Biedrona: „Zauro-
czenie jednym z punków spowodowało chęć poznania zasad subkultury. Pierwszy 
krok, to zwrócenie na siebie uwagi grupy, czyli wydobycie z szafy czerwonej bluzy 
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z kapturem i jakichś starych porwanych spodni, do tego agrafki, znaczek anarchii 
i … zadziałało! Uwaga została zwrócona, wspólne wypady na koncert, […], zabawa 
zakrapiana winem, marychą [marihuaną], klejem, rozpuszczalnikiem, do tego wy-
marzony chłopak. Postanowiłam zostać punkiem”).

Wszyscy respondenci podkreślają, że zostali pozytywnie przyjęci do grupy, 
która od tego momentu stała się ich grupą odniesienia (poza Hajaszem, który 
w tym wypadku – jak twierdzi – był osobą przyjmującą, dlatego „się nie przystoso-
wywałem, to grupa się przystosowywała”). Akceptacja była powszechna, a przyję-
cie w poczet punka musiało być potwierdzone postawieniem alkoholu (najczęściej 
skrzynki piwa lub wina). Poza tym należało jednak przyjąć „jako swoje” zasady sub-
kultury, o których wspomnieliśmy już powyżej. Z wypowiedzi Kiełka przebija zadu-
ma i sentyment do czasów, które bezpowrotnie minęły: „musiałem skrzynkę piwa 
postawić, ale szybko poznali się na mnie. A więc można powiedzieć, że w hierar-
chii anarchistycznej awansowałem. […] Przystosowałem się w moment, zacząłem 
palić marihuanę, pić piwo i ubierać się jak chłopaki, słuchać muzyki, która mnie 
wciągnęła. Podobały mi się wieczorne spotkania na «basenach» lub pod «kinem», 
gdzie się ognisko paliło, miało się to wszystko w dupie czy policja przychodziła, bo 
nie mieli prawa nas tknąć w tamtych czasach. I ta niesamowita sztama, która była 
między nami i jest do tej pory. Wczoraj oglądałem film o Korze z 83 roku na TVP 
Kultura, jak popatrzyłem na tych pancurów w tych skórach, poczułem lato tamtego 
roku, to aż mi łzy poleciały. […] Teraz tego nie ma. Nie ma punka, nie ma anarchii, 
pseudopunkowiec się dla pozoru ubierze w pasiaki… to jest zupełnie coś innego, 
niż było kiedyś. […] nie miałem z rodziną zżycia, wciąż musiałem walczyć o swoje. 
W subkulturze znalazłem jakby taką drugą rodzinę. O którejkolwiek godzinie bym 
do nich nie poszedł, nikt mnie z domu nie wygonił. Nie masz noclegu, na strychu 
cię przenocują. I tak powstała przyjaźń z punkiem i z tymi ludźmi”. Na podobne 
wymiary bliskości w ramach grupy odniesienia wskazuje Światły: „Tu nie chodzi 
o przyjęcie, bo my się znaliśmy od zawsze, przynależność do subkultury była na-
turalna, bo razem trzymaliśmy się wcześniej. Nie było inicjacji; ja byłem „swój”. 
Grupa oczekiwała pewnie tego samego, co ja od nich: przyjaźni, zaufania, wspar-
cia. W domu z bratem (też należał do tej subkultury) się wyzywaliśmy, napier…, 
a w grupie byliśmy jedną rodziną. Naprawdę zupełnie inaczej rozmawialiśmy i się 
zachowywaliśmy w grupie niż poza nią – dziwne, no nie? Ale tak było!”.

Następny, bardzo ważny problem dotyczył stosunku rozmówców do podsta-
wowych zasad obowiązujących w ich grupie odniesienia, uznawanych autorytetów, 
a przede wszystkim ideologii obowiązującej punków. Czterech na pięciu respon-
dentów zgodnie stwierdza, że ich subkultura nie kierowała się żadną ideologią 
i tego typu założenia w ogóle nie obowiązywały. Syntetyczną analizę porównawczą 
w odniesieniu do wszystkich zagadnień przeprowadzimy w ostatnim punkcie tej 
części artykułu. W tym miejscu stwierdzamy tylko, że w odpowiedzi na to pytanie 
przedstawiciele obu analizowanych subkultur różnią się najbardziej. Badane osoby 
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uzasadniały swoją wypowiedź następująco. Biedrona: „W grupie punków nie ma 
żadnych zasad, jedynie trzeba się dobrze bawić; każde spotkanie grupy to impreza”. 
Kiełek dodaje: „My jako punki jesteśmy anarchistami. Anarchia polega na tym, że 
nikt nikim nie rządzi, każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoje wyznanie. Jestem 
anarchistą i nikt mi nic nie każe. U nas w grupie nie było jakiejś ideologii, zasad. 
Nie musiałem nic akceptować, nikogo słuchać. Po prostu jestem punkiem i już. 
[…] Anarchista nie podlega żadnym regulaminom”. Najbardziej dosadnie określa 
analizowany problem Hajasz, który stwierdza: „Punk to sposób myślenia, sposób 
na życie, a nie żadna ideologia”. Na tylko rozrywkowy charakter punków wskazu-
je Anhela, która podkreśla jednak więziotwórczy i równościowy charakter grupy 
odniesienia: „Grunt to dobrze się bawić, pełne wyluzowanie. Stale imprezy, picie, 
narkotyki. […] Niekończąca się opowieść pod tytułem: Impreza na luzie. Wiesz, 
najfajniejsze jest to, że nie ma zasad, ideologii, autorytetów, jesteśmy dla siebie naj-
ważniejsi, jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”. Od głównego nurtu uzasad-
nień w kwestiach ideologicznych odbiega wypowiedź Światłego, który podobnie jak 
Anhela wskazuje na spoistość wewnętrzną subkultury i jej egalitaryzm: „Ideologia 
punków była moją ideologią od samego początku. […] Jeśli chodzi o autorytety, to 
w punku nie ma czegoś takiego […] jesteśmy równi i to mi się najbardziej podo-
bało. Dla pozostałych byłem nikim, wytykano nas na podwórku, w szkole, zresztą 
gdziekolwiek byśmy się pojawiali – bezużyteczni i niebezpieczni. W grupie byliśmy 
równi, bez skreślania na starcie”.

Poprzez odpowiedzi na kolejne pytanie ustaliliśmy, na ile eksponowana wcze-
śniej zasada równości wszystkich wobec wszystkich potwierdzi się w odniesieniu 
do miejsca, które zajmował respondent w ramach grupy odniesienia. Rozmówcy 
są w tej kwestii podzieleni, granicą podziału jest płeć. Mężczyźni konsekwentnie 
potwierdzają równość jako zasadę funkcjonowania subkultury. Hajasz mówi, że 
jego miejsce było „żadne; ja naprawdę uważam, że nie było przywódcy, każdy miał 
równe prawa”. Twierdzi tak, mimo iż wcześniej podkreślał, że: 1) to on przyjmował 
a nie jego przyjmowano; 2) nie przystosowywał się do grupy odniesienia, gdyż to 
ona się do niego przystosowywała6, co jednoznacznie świadczy o jego subiektyw-
nym odczuciu, co do szczególnej roli nieformalnego przywódcy w ramach subkul-
tury (czy jednak wypełnia wszystkie socjologiczne znamiona „gwiazdy socjome-
trycznej”?). Jest to więc wyraźna niespójność głoszonych przez respondenta opinii. 
Kiełek natomiast podkreśla: „już mówiłem, że nie było miejsc przywódczych ani 
szeregowych”. Światły dodaje: „Mówiąc równi, mam na myśli, że nikt się nie starał 
nami rządzić; zresztą punk wyklucza działalność przywódczą”. Innego zdania są 
kobiety, gdyż Biedrona mówi, że „w grupie teoretycznie nie było przywódcy, jednak 
największy wpływ na wszelkie decyzje miał Hajasz. On decydował o planach na 
dany dzień, u niego odbywały się imprezy, wszelkie konflikty starał się rozwiązy-

6 Termin „przystosowanie” przyjmujemy za określeniem zawartym w poniższym opracowaniu. 
Zob.: A. Sosnowski, J. Walkowiak, Przystosowanie młodzieży, t. I, Szczecin 1987, s. 72–81.
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wać”. Zgadza się z tą opinią Anhela: „Hajasz był osobą trochę ważniejszą, reszta 
była na tym samym poziomie”.

Interesowało nas również, co rozmówcy zmieniliby (gdyby mogli) w swojej 
grupie odniesienia. W tej kwestii wszyscy badani są jednoznacznie zgodni: nic nie 
zmieniliby w swojej subkulturze. Odpowiedzi są bardzo do siebie zbliżone. Biedro-
na mówi: „Pewnie nic, po co zmieniać idealny układ; żyje się z dnia na dzień, nikt 
nie martwi się o jutro”.

Następnie respondenci mieli określić swój stosunek do pozostałych członków 
ich grupy odniesienia. Kiełek i Hajasz podkreślają, że nie wszystkich można było 
akceptować. Pierwszy z nich mówi: „Oprócz jednej osoby, której szmaty nienawidzę 
i w ogóle nie trawię, wszyscy są git”. Natomiast problem ten szerzej postrzega Ha-
jasz: „różnie bywało, raz lepiej, raz gorzej. Wiadomo, jak wszędzie; czasem się ktoś 
tam pokłócił, w nosa dał, ale ogólnie dobrze było”. Pozostałe osoby jednoznacznie 
pozytywnie określają innych punków ze swojej subkultury. Biedrona: „Ogólnie to-
warzystwo jest zgrane. […] Ci, którzy zostają na dłużej, już raczej nie odchodzą 
od punku i anarchii, taki styl przyjmują za swój i tak żyją”; Anhela: „W sumie się 
lubiliśmy, codzienne życie zbliża”. Najbardziej emocjonalny w swojej wypowiedzi 
jest Światły: „To moi przyjaciele, na dobre i złe, mogę na nich liczyć i oni wiedzą, 
że mogą na mnie liczyć”.

Interesowało nas również, co respondenci sądzą w kwestii: czy łatwo jest zo-
stać punkiem i jakie należy spełnić warunki, by być przyjętym do grupy. Jedynie 
Hajasz twierdzi, że „nie wiem czy łatwo, bo w końcu punk to sposób na życie, nie 
każdemu takie życie odpowiada”. Natomiast pozostałe osoby nie dostrzegają więk-
szych problemów w zostaniu punkiem. W wypowiedziach potwierdza się, że brak 
estetyki w wyglądzie zewnętrznym diametralnie różni punka od skinheada, który 
jest schludny i do przesady czysty, łącznie z wyczyszczonymi butami, które są jakby 
wizytówką skinheada.

Następne ważne zagadnienie dotyczyło uzależnień od narkotyków, alkoholu 
i papierosów w ramach grupy odniesienia. Badani zgodnie twierdzą, że uzależnie-
nia są jakby wpisane w subkulturę punków. Problem jest szczególnego znaczenia, 
gdyż niektóre z tych osób miały przez uzależnienia dramatyczne, traumatyczne 
przeżycia (Biedrona). Potwierdzeniem są słowa Anheli: „Tak. Bo stale pijemy, ćpa-
my, palimy. Dobre są grzybki, kleje. Nie ma kasy na coś lepszego, musi to starczyć”. 
Jeszcze bardziej dosadny w swojej wypowiedzi jest Kiełek: „ćpałem wszystko co 
było możliwe z natury i chemii, to znaczy marihuana, haszysz, opium, jakiś kurwa 
bieluń, grzybki, LCD, amfetamina, czasem przypaliło się nawet heroinę”. Najbar-
dziej wyważone są stwierdzenia Hajasza: „Wszystko jest dla ludzi a nie ludzie dla 
alkoholu czy narkotyków. Do wszystkiego trzeba umieć podejść, przede wszystkim 
z głową. […] Alkohol, jakby nie patrzył, grzejemy już kilkanaście lat”.

Z nadużywaniem narkotyków i alkoholu często idzie w parze przemoc i agre-
sja. Interesowało nas, jak kwestia ta przedstawia się w subkulturze punk. Występuje 
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w tym względzie podzielenie stanowisk. Przemoc i agresja tak, ale nie wewnątrz 
grupy odniesienia, natomiast szczególnie tak w „zderzeniach” ze skinheadami –
twierdzą kobiety, natomiast mężczyźni przyznają, że agresja występowała również 
w ramach grupy odniesienia. Biedrona: „Punki raczej unikają kłopotów, bo nie 
są lubiani przez policję. Do bijatyk dochodziło często po koncertach ze skinami, 
najczęściej na Starówce. […] naparzanie ze skinami to już rytuał, inne subkultury 
raczej nie prowokują „ustawek” [bijatyk, bójek]. Kiełek: „Ja osobiście lubiłem się 
naparzać, teraz wolę bardziej dyplomatycznie podchodzić do sytuacji. Jeżeli nie 
da się rozmawiać, to się naparzam”. Najbardziej szeroki kontekst odniesienia do 
przemocy i agresji prezentuje Hajasz: „Wrogiem był każdy, kto mnie zaczepiał. 
Mogła to być zakonnica, policjant, ksiądz – obojętnie. […] Bijatyki w obrębie grupy 
bywały […] Toczyło się walki z różnymi subkulturami. Ja osobiście nie propaguję 
przemocy”.

Mocno podzielone stanowiska prezentują rozmówcy w kwestii zachowania au-
tonomii osobowościowej (wewnętrznego „ja”), będąc członkiem analizowanej gru-
py odniesienia. Niektórzy zgadzają się z tym bezwyjątkowo, przykładowo Światły, 
który mówi: „Na pewno. Nikt mną nie kieruje, wszelkie decyzje podejmuję sam. 
Czuję się wolny”. Kiełek i Hajasz określają to porównawczo. Pierwszy twierdzi: „W 
latach 80. na pewno, teraz to wątpię”. Inny kontekst porównawczy prezentuje Ha-
jasz: „Sądzę, że nasza subkultura pozwala, bo u skinów wątpię. Tam jest jakaś ide-
ologia, więc nie ma własnego ja”. Natomiast kobiety twierdzą, że związanie z grupą 
uniemożliwiało zachowanie autonomii osobowościowej.

Zbliżone są natomiast stanowiska respondentów odnośnie do altruistycznych 
albo egoistycznych zachowań członków grupy odniesienia. Na kontekst życia zbio-
rowego i wewnątrzgrupowy altruizm wskazują Hajasz („Egoizm u punków jest nie-
dopuszczalny, jesteśmy nastawieni na «my» a nie na «ja»), Kiełek („Punk to grupa, 
my jesteśmy grupą, jak ktoś nie liczy się z grupą – wylatuje”), Biedrona („Jak ma 
się kasę i jakiś dobry towar, to nie kitra się [przechowuje się] go dla siebie a chce się 
podzielić z kolegami”. Natomiast nieco szerzej na problem patrzy Światły: „To za-
leży od charakteru człowieka, a nie przynależności do subkultury. Jak ktoś się, k... 
taki urodził to i taki k... umrze. Takich paru było. Nie izolowało się ich ale uważało 
się na nich. Jednak moi najbliżsi kumple nigdy nie zachowywali się egoistycznie”.

Na pytanie o dodatkowe opinie o swojej subkulturze, rozmówcy popadali naj-
częściej w zamyślenie i przejawiali poczucie dumy. Z ich wspomnień przebija no-
stalgia i przeświadczenie, że dzisiaj również wybraliby tę subkulturę.



212 ADAM SOSNOWSKI, WERONIKA TANKIELUN

Skinhead o punku, punk o skinheadzie  
– ścieranie się przeciwieństw

W odpowiedziach na pytania do tej dyspozycji dochodzi do konfrontacji wza-
jemnych przekonań, stanowisk, sądów, ocen i opinii przedstawicieli obu badanych 
subkultur względem siebie. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem przed-
stawienia i uwypuklenia konfrontacyjnych treści wypowiedzi będzie równoczesna 
prezentacja tego, co sądzą o sobie wzajemnie przedstawiciele konkurencyjnych 
grup odniesienia.

Nie we wszystkich uzasadnieniach pobrzmiewa wzajemna wrogość. Wśród 
skinheadów potwierdza to stanowisko Borka: „Jeśli chodzi o kontakt, to ja nie 
widzę powodu, dla którego nie miałbym rozmawiać z metalowcem czy satanistą 
[…] jednak omijam wchodzenie na temat ideologii”. Punk Światły mówi: „Grupo-
wo nie imprezuje się z innymi subkulturami, wystarczamy sobie w obrębie grupy; 
w pojedynkę jak najbardziej, nieraz zdarzyło mi się wypić czy wypalić dżojta z me-
talowcem czy depeszowcem”. Na drugim biegunie pojawiają się stanowiska prze-
ciwne, w których pobrzmiewa niechęć, a nawet złość, wrogość czy nienawiść do 
konkurencyjnych grup odniesienia. Skinhead Głowak przekonuje: „Nie mamy za 
dobrych stosunków. Zawsze dochodziło do rękoczynów i wyzwisk”. Natomiast jesz-
cze bardziej negatywne stanowisko prezentuje punk Kiełek: „Oczywiście pały łyse 
[skinheadzi], terrorysty, z którymi się naparzałem, obojczyki miałem połamane; 
nienawidzę szmat, bo pier… bzdety. Nie wiedzą, o co walczą, a walczą z punkami”.

Apogeum wzajemnych relacji na linii: skinheadzi – punki było pytanie bardzo 
precyzyjne w treści: co odczuwasz do subkultury skinhead/punk? Prawie wszyscy 
skinheadzi mają zdecydowanie negatywny stosunek do konkurencyjnej grupy od-
niesienia. Świadczą o tym następujące odpowiedzi: Tico: „Pewnie że wrogość, nie-
raz złapaliśmy się z Hajaszem za szmaty”; Łysa: „Wyzywanie, złośliwość, wciąż 
kłótnia”; Borek: „Jak wspominałem, tej subkultury nie trawię, dla mnie to pasożyty. 
Często jak jestem w grupie atakuję punków; słownie a czasem siłą. Zresztą oni sami 
o to proszą. Lubią być poniżani, to część ich ideologii”; Głowak: „Dużo agresji. 
[…] Taki negatywny stosunek do punków był i jest od zawsze. Jesteśmy wrogami od 
samego początku. […] Dla mnie to niższa kategoria ludzi”. Jedynie stanowisko Ro-
gera jest bardziej refleksyjne i relatywistyczne: „Dawniej wrogość. Niechęć często 
kończyła się zaczepkami, a czasem bójkami. Teraz jestem obojętny, ale serce drży. 
[…] Muszę zaznaczyć, że teraz mam kolegów i znajomych punków”. Wśród pun-
ków mniejsza ich liczba przejawiała i przejawia jednoznacznie negatywny stosunek 
do skinheadów; przykładowo: Kiełek: „Podnosiła się adrenalina. Często sam zacze-
piałem grupki, ale dostawałem w pysk, więc szybko zmądrzałem. […] Zaczepiałem 
skinów tylko, jak byli w pobliżu koledzy”; Obojętność prezentuje Hajasz: „Szczerze 
mówiąc nie rozumiałem ich i mi zwisało. Sam zaczepiać nie musiałem, bo skini 
sami się rwali do jakiejś zadymy”. Natomiast stanowisko relatywistyczne, z dystan-
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su, przejawia Światły: „Jak byłem młodszy to widok skina oznaczał zadymę, wiesz, 
lało się z przyzwyczajenia, szukało się prowokacji i już. Teraz jestem za stary na 
takie zachowanie, żyjemy z innymi w miarę w zgodzie”.

Podzielone są stanowiska respondentów w kwestii: czy możliwe jest przecho-
dzenie z jednej subkultury do drugiej? Skinheadzi uważają, że jest to po prostu nie-
możliwe. Uzasadniają to w sposób następujący: oceniająco Tico: „Moim zdaniem, 
takich rzeczy się nie robi. Nie ma się wtedy szacunku ani w jednej, ani w drugiej 
subkulturze”; stanowczo Łysa: „Ja sobie nie wyobrażam, absolutnie. Nie znam ta-
kiej sytuacji. Nie uznaję tego”; obrazowo, porównawczo i dosadnie Borek: „Mam 
nadzieję, że nie. Nawet jakby ktoś chciał coś takiego odpier…, to nie zostanie za-
akceptowany przez nową grupę. Nie można jednego dnia kochać wolności, a dru-
giego dnia ganiać z pałami za czarnuchami czy Żydami, nawołując do nienawiści”. 
Wśród punków jedynie kobiety uważają, że jest to niemożliwe (Anhela: „Chyba 
żartujesz, pewnie, że nie. Bez żartów, ha, ha, ha”; Biedrona: „Oczywiście że nie! 
Nie ma takiej możliwości! Jeżeli są takie przypadki, aczkolwiek o takiej historii 
nie słyszałam, to oznacza, że człowiek jest pozerem, nie zna ideologii, ulega tylko 
modzie!”). Mężczyźni dopuszczają taką możliwość, co może świadczyć o niższym 
poziomie identyfikacji z grupą odniesienia niż to ma miejsce wśród skinheadów 
(Kiełek: „Pewnie że można. Tyle tylko, że jak skinhead przejdzie do punków, to 
się zeszmaci; punk jest obojętny, a skin ma zasady”; natomiast refleksyjnie i z za-
strzeżeniami Hajasz: „Grupa by nie miała zastrzeżeń, ale ciężko jest odejść. […] 
Przywiązanie jest bardzo silne i trzyma w kręgu swoich”).

Najbardziej krytyczne stanowiska wyłaniają się, gdy rozmówcy wskazują, co 
im się podoba, a co razi w konkurencyjnej grupie odniesienia. Ze stosunku skinhe-
adów do punków wynika, że nic im się nie podoba w konkurencyjnej subkulturze. 
Oto przykłady: Tico: „To są denciaki [debile]. Nie walczą o nic”; Łysa: „nic mi się 
nie podoba, a wręcz przeraża. Zamiłowanie do dragów, bezsensowna egzystencja. 
To na pewno nie dla mnie”; Borek: „Nic mi się nie podoba. A razi mnie to, że są 
wiecznie naćpani, brudni i niby wolni. Pluję na punków i na ich tą chorą wolność”; 
Głowak: „Nic mi się w punku nie podoba, ćpają i imprezują. To jedyny ich cel. To 
taka wegetacja”: Roger: „Nie sympatyzuję w ich ideologii. Odczuwam zdecydowa-
ną wrogość i jak mam okazję, wprowadzam ją w działanie”). Punki odpowiadają 
skinheadom „pięknym za nadobne”. Poza jedną w miarę tolerancyjną wypowiedzią 
Światłego („Kurde, ja nie bardzo znam się na ich ideologii. To znaczy wiem, że 
walczą za Polskę i takie tam, ale pewnie w tym wszystkim jest coś więcej, dlatego 
nie chcę ich oceniać”), wszystkie pozostałe odpowiedzi są jednoznacznie negatyw-
ne. Oto uzasadnienia: Hajasz: „Czerwone szelki i sznurówki, na których bym ich 
z chęcią powiesił. […] Nienawidzą komuny, a chcieliby nas zamknąć, czyli wrócić 
do komuny”; Anhela: „wkurza mnie ideologia, przesadna czystość i to, że uważają 
się za lepszą rasę”).



214 ADAM SOSNOWSKI, WERONIKA TANKIELUN

Pomimo piętnastu lat, jakie minęły od okresu, o którym mówią respondenci, 
większości z nich nie udało się zdystansować emocjonalnie w ich stosunku i rela-
cjach do subkultury konkurencyjnej. W ich świadomości niezmiennie funkcjonuje 
negatywny stereotyp7, poprzez który postrzegają siebie wzajemnie. Podstawowe 
przymiotniki tego stereotypu o charakterze uprzedzenia, przesiąknięte są niekiedy 
nawet nienawiścią i wrogością, tym samym na dwóch przeciwnych biegunach sy-
tuują skinheadów i punków: przesadnie czystych zwolenników niezrozumiałej dla 
punków ideologii – nieestetycznych, tylko wegetujących brudasów bez żadnej ide-
ologii i zasad, w ocenie skinheadów. Narosły przez lata mur wzajemnych uprzedzeń 
tylko niektórym z nich pozwala dostrzec, że po drugiej stronie są zwyczajni ludzie 
a nie monstra, które trzeba zaciekle zwalczać.

Podsumowanie

Wnioski z badań

Wnioski z badań dotyczą obu części naszego opracowania. Formułując je 
mieliśmy na względzie treść przedstawionej w pierwszej części artykułu hipotezy 
głównej, która potwierdziła się w pełni w prezentowanych wnioskach (pełna wery-
fikacja).

1. Nasi rozmówcy są nisko wykształconymi osobami, najczęściej bez zawodu.
2. Stwierdzenie powyższe wiąże się z dziedziczeniem z rodziny pochodzenia 

niskiego wykształcenia i braku wyuczonego zawodu.
3. Identyczne spostrzeżenie dotyczy patologicznych zachowań w życiu co-

dziennym, przede wszystkim alkoholizmu i przestępczości (agresja i prze-
moc) oraz „wyuczonej bezradności”, również dziedziczonych przez więk-
szość członków subkultur z rodzin pochodzenia.

4. Można dostrzec porozrywane więzi z rodzinami pochodzenia8, z którymi 
tylko nieliczne badane osoby utrzymują jakikolwiek kontakt.

5. Silne i bardzo silne więzi łączą skinheadów i punków z ich subkulturami, 
z którymi najczęściej identyfikują się w pełni. Uważają więc swoją grupę 
odniesienia nie tylko za miejsce spotkań i aktywności subkulturowej, ale 
również – w jakimś sensie – uznają przyjaciół z „paczki” za członków rodzi-
ny. Można więc powiedzieć, że subkultura wypełnia pustkę emocjonalną, 
która powstała po zerwaniu kontaktów z rodziną pochodzenia.

6. Grupa odniesienia skinheadów przejawia i manifestuje na zewnątrz ideolo-
gię nacjonalizmu i patriotyzmu (rozumianego jako umiłowanie ojczyzny) 
oraz fascynację historią Polski i jej pozytywnych bohaterów.

7 Kategorię pojęciową „stereotyp” ujmujemy tak, jak rozumiane są uprzedzenia na gruncie psy-
chologii społecznej. Zob.: A. Sosnowski, Różnorodność życia społecznego, Szczecin 2000, s. 66–70.

8 Tamże, s. 56–57.
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7. Grupa odniesienia punków przejawia i manifestuje na zewnątrz anarchię 
oraz życie bez zasad („wszystko wolno”).

8. Z dwóch ostatnich ustaleń wynika, że sposób podejścia do zewnętrznego 
świata społecznego tak silnie różni obie subkultury, że należy je umiejsca-
wiać na dwóch przeciwnych biegunach. W związku z tym, nie ma między 
nimi punktów stycznych, są tylko różnice.

9. Skinheadzi wykazują istnienie i znaczenie przywódcy w ramach ich grup 
odniesienia (będącego w pełni „gwiazdą socjometryczną”) oraz uładzonej 
wewnętrznej struktury. Punki przeciwnie – nie dostrzegają w swojej subkul-
turze uporządkowania wewnętrznego, a ich nieformalny przywódca nie do 
końca wypełnia znamiona „gwiazdy socjometrycznej”.

10. W obie badane grupy odniesienia wpisana jest agresja i przemoc, które naj-
częściej były ukierunkowane na członków konkurencyjnej subkultury.

11. Przedstawiciele obu badanych grup odniesienia są zgodni, że pomimo upły-
wu czasu (piętnaście lat) pielęgnują w sobie sentyment do tego, co minione, 
i żywią głębokie przekonanie, że ich subkultura, przyjaciele z niej, na zawsze 
pozostaną w ich sercach i umysłach. Upływający piętnastoletni okres nie 
wniósł w tym względzie żadnej negatywnej weryfikacji.

Prognoza badawcza

Zachodzące w naszym kraju przemiany społeczne, kulturowe, obywatelskie, 
polityczne i gospodarcze mają również pewien wpływ na aktywność subkultur. Pra-
wie wszystkie tego typu grupy odniesienia mają „wpisane” w zasady swego funk-
cjonowania przeciwstawianie się istniejącemu porządkowi aksjonormatywnemu 
i prawnoustrojowemu. Wiąże się to też jednoznacznie z wiekiem biologicznym 
członków subkultur. Młodość jest czasem nonkonformizmu, buntu i kontesta-
cji zastanego porządku społecznego oraz różnorodnego manifestowania swojego 
niezadowolenia na rzecz jego zmiany. Jeżeli przybiera to postać tylko słownego 
przeciwstawiania się oraz nie narusza podstawowych norm i zasad współżycia spo-
łecznego, nie prowadzi do dezorganizacji społecznej, może być i niekiedy jest – 
w pewnym zakresie – społecznie konstruktywne. W wypadku agresji i przemocy 
mamy natomiast do czynienia z destrukcja społeczną, która jest groźna dla ładu 
i porządku społecznego.

Każda ze współcześnie istniejących subkultur wypełnia cząstkę „przestrzeni 
społecznej” dla młodzieżowej aktywności. Aktualnie liczba funkcjonujących sub-
kultur przerasta jakość głoszonych przez nie ideologii i zasad. Większość z nich, 
przykładowo „blokersi” i „szalikowcy”, nastawieni są wyłącznie na destrukcję spo-
łeczną, niosąc – tak jak starożytne plemiona Wandali i Wizygotów – bezmyślne 
zniszczenie, dewastację i fizyczne zagrożenie dla otoczenia społecznego. Patrząc 
prognostycznie można przyjąć, że skinheadzi i punki są subkulturami „schodzą-
cymi ze sceny” społecznej, na rzecz jeszcze bardziej agresywnych w stosowaniu 
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bezwzględnych form przemocy. Nasi rozmówcy są świadomi takiej niekorzystnej 
dla nich przyszłości, gdyż o sobie i swojej grupie odniesienia mówią w czasie prze-
szłym.
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A Sociological Sketch of Skinhead and Punk Subcultures 
 Internal Unanimity- Mutual Animosity (part 2)

Summary: The initial startup of this paper was the following issue: in which way and to what 
degree do members of the skinhead and punk subcultures identify with their respective peer-
groups and how do they express their attitude toward the rival subculture? The empirical mate-
rial was gathered with the help of a closedended questionnaire survey (guided interview) with 
questiontypes of the “normalized biography”, based on interview shorthand report s from punks 
and skins (five each). Our analysis and the subsequent processing of gathered data is based on 
qualitative research only. The comparison of the analytical and synthetical contents of these 
interviews concerning the respective subculture indicates an internal closeness and a fullscale 
identification of the group members with the ideology and the objectives of their respective peer-
group. The comparison of the attitudes towards the rival subculture reveals a mutual negative 
perception and evaluation. From a decade’s retrospective we can assess that animosity and prej-
udice between skinheads and punks did all but disappear- they remain mutual fiends now as ever.

Key words:  cultural identification, subcultures, skinheads, punks, group solidarity, aggression, 
preassigned foe concept, violence.


