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Streszczenie: Prezentowany artykuł dotyczy różnych problemowych i teoretycznych ujęć doty-
czących określenia „subkultury”. Przyjęto i zastosowano trzy poziomy analizy: kategorialny, de-
finicyjny i faktograficzny. W ujęciu kategorialnym i definicyjnym odniesiono się do rozumienia 
pojęcia „młodzież” w różnych kontekstach znaczeniowych. W dalszej kolejności zaprezentowa-
no motywy przystąpienia młodzieży do subkultur w relacji do preferowanego systemu warto-
ści. Przywołano również wybrane teorie subkultur dewiacyjnych, a także teorie konfliktu kultur 
i anomii. Przechodząc do części faktograficznej, omówiono przypadek „skinhead” jako sub-
kulturę ucieczki i izolacji w świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich ideologii. 
W kontekście porównawczym przywołano subkulturę „punk” jako wyraz buntu społeczno-oby-
czajowego, również w odniesieniu do świata i Polski, z uwzględnieniem ich ideologii (a w zasa-
dzie jej braku).

Słowa kluczowe:  subkultura, młodzież, uczestnictwo młodzieży w subkulturach, „skinhead” 
i „punk”, sprzeciw i bunt młodzieży, ideologia i agresja subkultury.

Pojęcie subkultur

Zacznę od ogólnego stwierdzenia, że w ujęciu kategorialnym określenia „mło-
dzież” zawarte są wszystkie jej podstawowe cechy: biologiczne, demograficzne, psy-
chologiczne, socjalizacyjne, socjologiczne i kulturowe. Wyróżnione imponderabilia 
wzajemnie się przenikają i dopełniają, tworząc konglomerat opisowy i definicyjny.

Młodzież można więc ujmować nie tylko jako grupę społeczną (częściej), ale 
również jako kategorię społeczną (rzadziej), skupiającą ludzi młodych w sensie 
chronologicznym i biologicznym. W takim rozumieniu kategoria ta kojarzona jest 
z młodością. Termin młodzież „odnosi się zatem do zbioru osobników w określo-
nej grupie wiekowej, zaś termin młodość do stanu, jaki przeżywają”1.

Nie istnieje wyraźna granica biologiczna i demograficzna oddzielająca mło-
dość od dzieciństwa i dorosłości2. Kryterium wieku jest niewystarczające, aby 
zdefiniować młodość, gdyż młodzież to nie tylko osoby w określonym przedzia-

1 M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur 
młodzieżowych, Lublin 2003, s. 24.

2 Patrz E. B. Hurlock, Rozwój młodzieży, Warszawa 1965; B. Zazzo, Oblicza młodości. 
Psychologia różnicowa wieku dorastania, Warszawa 1972.
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le wiekowym, to także jednostki społeczne mające określone wzory osobowych 
zachowań, własne dążenia, prawa i obowiązki, ubiór itd. Poza tym młodzi ludzie 
stanowią odrębną kategorię społeczną, nie mającą pełnego dostępu do uprawnień 
społecznych. Z jednej strony jest to więc stan przejściowych ograniczeń (kiedyś 
będą dorosłymi i nabiorą pełni praw przysługujących tej kategorii wieku), nato-
miast z drugiej strony – patrząc ku przyszłości jest to stan zapewniający otwarte 
perspektywy życiowe. Młodość jest to więc taki czas w życiu jednostki, w którym 
zachodzą doniosłe zmiany wyrażające się w:

•	 Stopniowym uniezależnieniu się od rodziców. Wiąże się z tym czas zawie-
rania przyjaźni z wyboru, miłości młodzieńczych oraz szukania partnera. 
Ingerencja rodziców w te wielce osobiste i intymne sfery życia młodego 
człowieka powoli zanika. Młodzi ludzie często szukają autorytetów poza 
rodziną, kogoś, kogo słuchają i naśladują, szukają wzoru osobowego.

•	 Budowaniu własnej autonomii. W okresie młodości ustala się typową dla 
tej kategorii wieku własną hierarchię wartości. Młody człowiek sam chce 
decydować o swoim stylu i sposobie życia; chce uniezależnić się od sugestii 
i opinii innych osób.

•	 Stopniowym wzroście i rozwoju umiejętności społecznych. Młody człowiek 
zaczyna dostrzegać, że konkretne zdarzenia i sytuacje mogą być pod jednym 
względem dobre, a pod innym złe; zachodzi tym samym relatywizacja ocen 
występujących zdarzeń i sytuacji społecznych. W konsekwencji młody osob-
nik nabywa umiejętności poznawczych, a także kształtuje się u niego świa-
domość rezygnowania z działań altruistycznych bądź aktywnego działania 
dla dobra innych ludzi3.

Rozwój społeczny człowieka dokonuje się poprzez uczestnictwo w różnego ro-
dzaju grupach społecznych i grupach odniesienia. Socjologiczny sens rozumienia 
grupy społecznej oddaje stosunkowo uniwersalna definicja autorstwa Jana Szcze-
pańskiego, według którego jest to „pewna liczba osób (przynajmniej trzy) powiąza-
nych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne 
wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wspólną zasadą odrębno-
ści”4.

W kontekście powyższej definicji będę ujmowała i rozpatrywała socjologiczne 
rozumienie subkultur młodzieżowych, jako szczególnego przypadku grupy odnie-
sienia dla ludzi młodych. Przykładowo Marian Filipiak definiuje subkulturę w na-
stępujący sposób: „Gdy wiele jednostek ma podobne problemy i gdy na gruncie 
wspólnych zainteresowań i dążeń powstają dość trwałe więzi między rówieśnikami, 
którzy tworzą im tylko odpowiadające i ich tylko obowiązujące normy, wartości 

3 Patrz M. Filipiak, dz. cyt., s. 25–27; A. Sosnowski, J. Walkowiak, Przystosowanie młodzieży, 
t. I, Szczecin 1987.

4 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, za: A. Sosnowski, Różnorodność życia 
społecznego, Szczecin 2000, s. 35–36.
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i wzory, to pewna całość tych norm, wartości i wzorów stanowi podkulturę określo-
nej zbiorowości”5. Natomiast Mirosław Pęczak definiuje subkulturę nieco inaczej, 
jako „względnie spójną grupę społeczną, powstającą na marginesie dominujących 
w danym systemie życia społecznego, wyrażającą swoją odrębność poprzez zane-
gowanie lub podważanie utrwalonych i powszechnie akceptowanych wzorów kul-
tury”6.

Kreacja subkultur młodzieżowych jest odzwierciedleniem zarówno procesów 
kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych, jak i przemian cywili-
zacyjnych zachodzących w danym społeczeństwie. Jej charakter oraz dynamika 
wynikają z potrzeby posiadania własnej autonomii przez młodzież. Subkultury 
młodzieżowe są w tym znaczeniu istotnym elementem całościowej kultury mło-
dzieży, która prezentując w ten sposób swoją odrębność, pragnie jak najszybciej się 
usamodzielnić7.

Młodzi ludzie podkreślają swoje oddzielenie od „świata dorosłych” najczęściej 
poprzez ideologię, strój, muzykę, slang, slogan i temu podobne manifestacje. Chcą 
w ten sposób zaznaczyć swoją inność oraz niezależność od świata ludzi dorosłych. 
Można powiedzieć, że „subkultury młodzieżowe są efektem krystalizacji odrębnej 
kategorii społecznej jaką jest sama młodzież. Stąd też należy podkreślić, że jednym 
z istotnych czynników kreacji subkultur młodzieżowych jest sama młodzież jako 
kategoria społeczna, przeżywająca swoje życie w kontekście nowych wyzwań spo-
łecznych”8.

Przemiany społeczne wywołały różnorodne zmiany kulturowe, społeczne, poli-
tyczne i gospodarcze, a także mentalne (świadomościowe) dotyczące samej warto-
ści życia człowieka. Nowa sytuacja stawiała jednostce nowe wyzwania. Jednym z ta-
kich wyzwań było powszechne uznanie znaczenia wykształcenia w życiu człowieka, 
co spowodowało wydłużenie okresu nauki, a tym samym czasu pomiędzy okresem 
dzieciństwa a dorosłością. Dotąd młodość była uważana za przejściowy okres mię-
dzy dzieciństwem a dorosłością i była kojarzona z rozwojem biologicznym człowie-
ka. Natomiast w połowie XX wieku zyskała odrębne znaczenie społeczne. Młodzież 
drugiej połowy XX wieku często protestowała poprzez manifestacje ideologiczne, 
polityczne, a także kulturowe przeciwko światu dorosłych na różnych kontynentach 
i w różnych krajach (przykładowo w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Francji, 
a także w Polsce). Poprzez głoszenie własnej ideologii młodzież chciała zaznaczyć 
swą obecność w życiu społecznym. Swój sprzeciw wyrażała między innymi poprzez 
specyficzny język porozumiewania się między sobą, ubiór, muzykę9. Młodzi ludzie 
w różnych krajach chętnie nawiązywali kontakt z rówieśnikami, odnajdywali osoby 

5 M. Filipiak, dz. cyt., s. 13.
6 M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1995, s. 1–2.
7 T. Bąk, Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Warszawa 2008, s. 15.
8 Tamże, s. 16.
9 Tamże, s. 18–19.
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podobnie myślące i przeżywające zbliżone problemy okresu adolescencji. Czuli się 
w ten sposób akceptowani, zauważani i doceniani w danej grupie.

Obecnie młodzież charakteryzuje ogromne zróżnicowanie. Kryteria dorosło-
ści, takie jak zawarcie małżeństwa czy praca zawodowa, przestały być wystarczające. 
Aktualnie młodzi ludzie bardzo często odkładają w czasie małżeństwo i założenie 
rodziny, celowo wybierając samotne życie bądź nieformalne związki partnerskie. 
Powstał nowy, a zarazem modny styl życia zwany „singiel” – życie w pojedynkę, 
bez stałego związania się i angażowania emocjonalnego i materialnego z partne-
rem. Dzisiaj mówiąc o młodzieży, a szczególnie o subkulturach młodzieżowych, 
należy brać pod uwagę zachodzące współcześnie – jak wspomniałam – procesy 
ekonomiczne, polityczne, społeczne i cywilizacyjne. Jednakże wiele subkultur jest 
kreowanych przede wszystkim poprzez różnego rodzaju przemysł rozrywkowy 
i odzieżowy. Niekiedy przynależność młodego człowieka do danej subkultury jest 
powodowana tylko modą młodzieżową, bez zagłębiania się w kontekst ideowy10.

Mówiąc o subkulturach młodzieżowych musimy pamiętać, że młodzież jest 
grupą społeczną i kategorią społeczną o specyficznych uwarunkowaniach. Odnosi 
się to do swobody kształtowania własnej psychiki poprzez rozwijanie zaintereso-
wań, pasji i innych upodobań. Młody człowiek zaczyna coraz wyraźniej dostrzegać 
swoje potrzeby, coraz wyraziściej kształtuje swoje postawy światopoglądowe – naj-
częściej są nimi: idealizm, cynizm, nihilizm11.

Młody człowiek w czasie swojego rozwoju osobowościowego szuka innego 
młodego człowieka, z którym mógłby się identyfikować, a niekiedy uznawać za 
autorytet. Hipotetycznie przyjmuję, że autorytetem może stać się ktoś z subkultu-
ry bądź ktoś z innej grupy rówieśniczej, będącej równocześnie grupą odniesienia. 
Autorytet ma znaczny wpływ na kształtowanie się osobowości młodego człowieka; 
niekiedy zostaje przeniesiony na okres dorosłości, jednak znacznie częściej „rozmy-
wa się” i zanika w wieku dorosłym.

Trudności życiowe, z jakimi spotyka się młody człowiek na co dzień, skłaniają 
go do poszukiwania grupy wsparcia. Niepowodzenia w szkole, dramatyczne przeży-
cia osobiste, takie jak śmierć bliskiej osoby, zawód miłosny czy kryzys wiary popy-
chają młodych ludzi w środowisko subkultur młodzieżowych. W tym czasie spada, 
a niekiedy zanika autorytet rodziców na korzyść grup rówieśniczych. Młodość to 
okres, w którym jednostka ma możliwości zdobycia coraz to nowych doświadczeń, 
może poeksperymentować i „wypróbować” różne tożsamości, aby zbudować to 
właściwe, czyli satysfakcjonujące daną jednostkę „ja” osobowościowe12.

Niestety, w wielu wypadkach przynależność do subkultury wiąże się z patolo-
gią społeczną, prymitywizmem zachowań i niską jakością uczestnictwa w kulturze. 
Z wielce niekorzystnym zjawiskiem patologii społecznej kojarzy się „margines spo-

10 Tamże, s. 20.
11 P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003, s. 23.
12 Tamże, s. 23–25.
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łeczny”. Jest to kategoria nieco odmienna od „marginalizacji społecznej”, poprzez 
którą określa się „spadek znaczenia danej grupy w społeczeństwie, między innymi 
z powodu zmniejszania się liczebności, osłabienia jej funkcji i pozycji w hierarchii 
społecznej, reprezentowania skrajnych poglądów, podejmowania zachowań nieak-
ceptowanych przez większość”13. Natomiast w rozumieniu socjologicznym stosuje 
się termin „marginalność społeczna”. Ma on dwa konteksty znaczeniowe. W pierw-
szym znaczeniu dotyczy kulturowej obcości jednostek bądź grup, których wartości, 
wzory, obyczaje i sposoby percepcji różnią się na tyle od kultury ich otoczenia spo-
łecznego, że utrudniają procesy komunikowania się z nim i korzystania z jego insty-
tucji. W takim rozumieniu termin ten bywa kojarzony z dezorganizacją społeczną. 
W drugim kontekście kładziony jest nacisk na niedosyt statusowych uprawnień, 
które przysługują jednostkom czy całym grupom społecznym i niedosyt możliwości 
realizowania tychże uprawnień.

*

Przynależność do subkultury często daje jednostce silne oparcie emocjonal-
ne; poza tym zaspokaja potrzebę miłości, wyrażania uczuć, zachowania własnej 
tożsamości oraz własnej wartości („ja” osobowościowe). Kolejnymi przyczynami 
wchodzenia przez młodych ludzi w podkultury jest możliwość redukcji napięć psy-
chicznych oraz frustracji, a także poszukiwanie własnego miejsca i pozycji społecz-
nej oraz samorealizacja w różnych dziedzinach życia. W takiej grupie odniesienia 
jednostka zyskuje aprobatę własnych zachowań oraz często jest w pełni akceptowa-
na przez członków danej subkultury14.

Syntetycznie problem ujmując można stwierdzić, że na decyzję o wstąpieniu 
do danej subkultury wpływ mają przede wszystkim poniższe sytuacje społeczne:
1) Nieprawidłowe i mało skuteczne oddziaływania opiekuńcze i socjalizacyjno- 

-wychowawcze na jednostkę, bez możliwości samorealizacji i zaspokojenia wła-
snych potrzeb.

2) Brak synchronizacji i konsolidacji oddziaływań socjalizacyjno-wychowawczych 
w instytucjach i komponentach środowiska społecznego, pod których wpływami 
znajduje się młody człowiek.

3) Zaburzenie więzi emocjonalnych w rodzinie młodego człowieka.
4) Występowanie zjawisk patologicznych w rodzinie, a tym samym negatywne 

wzory osobowe i wzory zachowań, skłaniające młodego człowieka do naśladow-
nictwa.

5) Utrudnione kontakty społeczne w środowisku rówieśniczo-koleżeńskim.
6) Formy i sposoby spędzania wolnego czasu przez młodego człowieka.

13 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. IV, Warszawa 1996, s. 89.
14 M. Wołosewicz, I. Wołosewicz, Psychopedagogiczne uwarunkowania przynależności 

młodzieży do subkultury skinów, „Szkice Humanistyczne” 2005, t. V, nr 1–2, s. 142–143.
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7) Bliskie kontakty z osobami należącymi do subkultur15.
Trafnym podsumowaniem tego punktu będzie wskazanie, jakiego rodzaju 

subkultury są szczególnie charakterystyczne dla naszego kręgu cywilizacyjnego. 
Należy zwrócić uwagę, że już w samej nazwie danej podkultury wpisana jest treść 
ideologiczna, kontestacyjna i znaczeniowa. Oto podstawowe rodzaje subkultur:

• buntu społeczno-obyczajowego
• religijno-terapeutyczne
• ekologiczno-pacyfistyczne
• kreatywne16.

*

Subkultury młodzieżowe stanowią integralny składnik kultury alternatywnej 
w zakresie wzorów osobowych, wzorów zachowań, postaw życiowych oraz syste-
mów wartości. Wybór i zaakceptowanie danego systemu wartości bądź jego części 
wpływa na kształtowanie sfery motywacyjnej i światopoglądowej młodego człowie-
ka. Poprzez uczestnictwo w subkulturach młodzi ludzie wyrażają swój stosunek do 
wartości narzucanych im przez subkulturową grupę odniesienia (pozytywny) oraz 
proponowanych przez „świat dorosłych” (negatywny). Marek Jędrzejewski wymie-
nia następujące wartości, szczególnie cenione przez młodzież:

• Tolerancja – występowała jako ważne hasło do walki z ideologią i systemem 
społecznym i politycznym, który nakazywał młodym ludziom jak mają żyć.

• Wyobraźnia – mająca znaczenie w procesie uczenia się, pogłębia oraz we-
ryfikuje wiedzę poprzez odwołanie się do własnych uczuć. Wyobraźnia roz-
budza krytycyzm i wpływa na kształtowanie się osobowości. Jest cenna dla-
tego, że stwarza porządek etyczny i estetyczny, poprzez kreowanie wartości 
wspólnotowych oraz prywatnych.

• Podmiotowość – młodzież ceni podmiotowość jednostki, a zarazem dąży 
do bycia w grupie rówieśniczej, która dla niej jest podstawową grupą odnie-
sienia. Można ją osiągnąć w grupie subkulturowej, gdzie panuje wzajemna 
otwartość.

• Alternatywny styl życia – wyrażający się w spontanicznej ekspresji. Młode 
pokolenie żyje w pośpiechu, doświadcza wielu konfliktów, staje się przed-
miotem oddziaływania różnego rodzaju instytucji i grup rówieśniczych. Wy-
bór stylu życia staje się coraz bardziej trudny. Alternatywny styl życia wy-
raża wartości szczególnie łączące młodzież: symbole, a także wyobrażenia 
nadające sens życiu młodego człowieka.

• Równość – stanowi często argument przetargowy wobec dorosłych. Nierów-
ne traktowanie młodzieży w ramach społeczeństwa stało się wezwaniem do 

15 Tamże, s. 143–144.
16 A. Nowak, O co chodzi młodzieżowym subkulturom?, „Nowa Szkoła” 2006, nr 4, s. 19.
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buntu. Młodzi szukają sojuszników w grupie subkulturowej, która stanowi 
zastępczą wobec „świata dorosłych” formę równego traktowania.

• Wolność – młodzież poszukuje różnego rodzaju obszarów wolności. W mło-
dzieżowym odbiorze i ocenie, wolność stanowi wartość, dla której młodzi 
ludzie gotowi są zerwać wszelkie więzi, przynależności i zależności od ko-
goś lub czegoś.

Tolerancja, wyobraźnia, alternatywny styl życia, równość i wolność są silnie 
powiązane ze sobą17.

*

Na rozwój spontanicznej kultury młodzieżowej składają się trzy fazy, wyróż-
nione w następującym porządku:

1. Subkultura młodzieżowa rozumiana jako chęć odróżnienia się od społeczeń-
stwa jako całości. Następuje to głównie poprzez zewnętrzne atrybuty, takie 
jak: ubiór, język, styl lub sposób spędzania wolnego czasu. Wzory zachowa-
nia tego rodzaju grup mieszczą się w ramach powszechnie obowiązującego 
porządku społecznego.

2. Okres kontrkultury – młodzież uświadamia sobie wtedy swoją odrębność 
pokoleniową i kulturową. Manifestuje się to poprzez protest przeciwko zasa-
dom funkcjonowania oraz wartościowania, tworzącym zachodnioeuropejski 
krąg cywilizacyjny.

3. Faza kultury alternatywnej, będąca najbardziej dojrzałym stadium kultu-
ry młodzieżowej. W jej ramach dotychczasowa krytyka zastanego świata 
dorosłych jest stopniowo zastępowana przez próby kreowania autorytetów, 
wzorów osobowych i zachowań pozytywnych. Społeczności alternatywne 
są nastawione bardziej na twórczą aktywność niż atakowanie starego syste-
mu18.

Wybrane teorie subkultur dewiacyjnych

Albert K. Cohen w swej koncepcji, nazywanej teorią zablokowanych aspiracji, 
sądzi, „że w społeczeństwie istnieje ustalony system podstawowych dążeń, lecz nie 
wszyscy mają możliwość ich realizacji”19. Subkultury zaczynają powstawać w mo-
mencie interakcji jednostek, mających problemy z przystosowaniem się do śro-
dowiska kulturowego czy społecznego. Osoby zagubione sprawdzają pozostałych 
członków grupy, czy mogą liczyć na zainteresowanie i zrozumienie. Jeśli tak jest, 

17 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, Warszawa 2001, s. 26–32.
18 P. Piotrowski, dz. cyt., s. 10–11.
19 T. Bąk, dz. cyt., s. 49.



16 WERONIKA TANKIELUN

osoba się „otwiera na grupę” i przekazuje pozostałym osobom swoje stanowisko 
oraz poglądy; może to prowadzić do unifikacji tychże, a co najmniej do ich zbliże-
nia. W efekcie końcowym w grupie pojawiają się normy i wartości odmienne od do-
tychczas obowiązujących. Zjawisko subkultur jest charakterystyczne dla młodzieży 
z niższych warstw społecznych. Młodzież ta chce osiągnąć szeroko rozumiany suk-
ces i pozycję natychmiast, ale w wyniku odmiennych, niekorzystnych warunków 
wychowawczych i niepowodzenia szkolnego (sfera socjalizacyjna) oraz problemów 
zawodowych, najczęściej trudno jest jej skutecznie konkurować z młodzieżą z klas 
wyższych. W swojej teorii Albert K. Cohen wymienia następujące podstawowe ce-
chy subkultur młodzieżowych:

• Bezcelowość – przejawia się w dokonywaniu przestępstw traktowanych jako 
forma zabawy, wypełnianie czasu wolnego i radzenie sobie z nudą.

• Złośliwość – wrogość wobec rodziców, nauczycieli i rówieśników, może się 
przejawiać w walkach gangów czy prześladowaniu kolegów spoza subkultu-
ry.

• Negatywizm – odrzucenie akceptowanych w społeczeństwie norm i warto-
ści20.

Kompleks niższości, brak wykształcenia, brak możliwości awansu oraz fru-
stracja, wywołująca często agresję sprawiają, że pojawia się poczucie zagrożenia 
i niepewności, a w ślad za tym marginalizacja społeczna.

Z założeń koncepcji warstw niższych Waltera B. Millera wynika, że subkultu-
ry są kontrpropozycją dla kultury warstw średnich. Wysoko cenionymi wzorami 
osobowymi są gangsterzy, spryciarze, bokserzy, osoby wykazujące się siłą fizyczną 
i inni, dla których typowa jest przemoc, posiłkująca się tężyzną fizyczną. Dlatego 
w subkulturach ceniona jest odwaga, odporność na ból, pogarda dla powszechnie 
akceptowanego w społeczeństwie systemu wartości, siła fizyczna stosowana wobec 
innych, a także specyficzny język. Dla członków subkultur często problemem jest 
uzależnienie się od różnego rodzaju używek, również tych prawnie zakazanych. 
Głównymi punktami zainteresowania i przekonań subkulturowej młodzieży, często 
również wyrażanych na zewnętrz manifestacji, są:

• Kłopoty – będące stałym elementem życia osób z klasy niższej; codzienna 
aktywność polega na unikaniu i „oddalaniu” problemów bądź nieumiejęt-
ności ich rozwiązywania. Balansowanie na granicy prawa czy postępowanie 
wbrew prawu może być pożądane, gdyż wpływa na pozytywną opinię w gru-
pie i podnosi status w jej ramach.

• Twardość – siła, odwaga, odporność na ból, nieokazywanie emocji. W nie-
których subkulturach (przykładowo skinheadów) kult męskości wyraża się 
w agresywnej postawie wobec homoseksualistów.

• Spryt – umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji, ważne jest, aby reali-
zować swoje cele za pomocą oszustwa, manipulacji.

20 P. Piotrowski, dz. cyt., s. 15–16.
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• Emocje – rozładowanie nagromadzonej energii na dyskotece, meczu piłkar-
skim, imprezie, które to wydarzenia są często długo wspominane.

• Przeznaczenie – wiara w los i w to, że starania jednostki nie mają znaczenia, 
gdyż życiem człowieka sterują siły wyższe. Takie przekonanie umożliwia 
zrzucenie odpowiedzialności za popełnione czyny.

• Niezależność – dążenie do autonomii, dotyczącej szczególnie płci męskiej 
z warstw niższych, odrzucenie autorytetów, poleganie na samym sobie; ma 
to płytki charakter (powierzchowny), skrywa się pod tym niepewność21.

W warstwach niższych charakterystyczny jest matriarchalny model rodzi-
ny, brak ojca oznacza brak męskiego wzoru osobowego i wprowadza zakłócenia 
w ukształtowaniu się męskiej roli społecznej. Subkultura staje się w takiej sytuacji 
zastępczym środowiskiem wychowawczym i tym samym nieformalnie wspiera jed-
nostkę.

Koncepcja Richarda A. Clowarda i Loyda E. Ohlina zwana jest teorią zróżni-
cowanych możliwości bądź teorią struktur okazjonalnych. Podstawowe jej treści 
zawierają się w założeniu, że początkiem zachowań dewiacyjnych jest niepowodze-
nie w osiąganiu podjętych do realizacji celów, a za taki stan wini się obowiązujący 
porządek społeczny. Następstwem tego jest uznanie wszelkich norm społecznych 
za niesprawiedliwe, nieskuteczne czy też niepożądane, tym samym dana osoba 
nastawia się na popełnianie czynów dewiacyjnych. Zakwestionowanie zasad spo-
łecznych wywołuje lęk i poczucie winy, dlatego jednostka poszukuje zrozumienia 
i wsparcia w grupie subkulturowej. Autorzy omawianej koncepcji wyróżnili trzy 
główne rodzaje podkultur:

• Podkultura przestępcza – społeczność lokalna jest zintegrowana, spójna, 
nasycona przestępczością. Dewiacyjne wartości, normy i wzory są stałym 
elementem kultury danego środowiska. Wzory osobowe i wzory zachowań 
są skierowane tylko na karierę przestępczą, której uczy się poprzez obserwa-
cję oraz ćwiczenie technik i zachowań przestępczych. Gangi odgrywają tu 
ogromne znaczenie, gdyż nie tylko uczą technik dokonywania przestępstw, 
ale także lojalności, dyscypliny i pracy zespołowej.

• Podkultury konfliktowe – charakteryzują się dużą mobilnością jednostek, 
brakiem więzi międzyludzkich, słabym systemem kontroli społecznej. Mło-
dzież ma utrudniony dostęp zarówno do wzorów osiągania sukcesu, jak 
i wzorów kariery przestępczej. Pozycję w grupie osiąga się za pomocą siły 
fizycznej, odporności na ból, gotowości do walki.

• Podkultura wycofania – członkami takiej subkultury są narkomani. Tworzy 
się na obszarach, gdzie występuje duża migracja ludności, słaba kontrola 
społeczna oraz dezorganizacja życia społecznego. Członkowie grupy nie 
osiągnęli sukcesu ani w sposób aprobowany społecznie, ani na drodze kon-
fliktowej i przestępczej. Są to tak zwani podwójni przegrani, podatni na 

21 Tamże, s. 17–18.
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ucieczkę od świata społecznego (niekiedy ucieczkę w nicość) i w uzależnie-
nia22.

Według poglądów Williama I. Thomasa, Floriana Znanieckiego i Teodora 
Sellina, subkultury powstają na skutek konfliktu kultur, dezorganizacji społecznej 
i konfliktów międzypokoleniowych. Przymuszenie do zmiany miejsca zamieszka-
nia wywołuje w jednostce rekonstrukcję osobowości społecznej i weryfikację do-
tychczasowego systemu wartości. Pojawia się poczucie alienacji i dezintegracji, co 
pozytywnie wpływa na to, że jednostka ulega wpływom nowego środowiska, w któ-
rym czuje się potrzebna i zaakceptowana. Styczność z wieloma konkurencyjnymi, 
a często i sprzecznymi systemami wartości, normami i wzorami osobowymi powo-
duje nawet całkowite zerwanie z dotychczas akceptowanym systemem aksjologicz-
nym. Konflikty międzypokoleniowe są przyczyną napięć i różnic między rodzicami 
a dziećmi. Powoduje to osłabienie relacji i więzi rodzinnych. Przyczyn takiego kon-
fliktu upatruje się:

• w hermetyzacji środowiska osób starszych, co powoduje braki komunikacyj-
ne z młodzieżą;

• w przywiązaniu osób wiekowych do usankcjonowanych przez pokolenia tra-
dycji, norm, wartości i zachowań;

• w niechęci ludzi starszych do wszelkich nowości oraz innowacji23.

Skinhead jako subkultura ucieczki i izolacji

Przykładami w jakiejś mierze reprezentatywnymi współczesnych subkultur 
młodzieżowych są, według mnie, skinheadzi i punki. Skinhead jest subkulturą po-
wstałą w Wielkiej Brytanii na początku lat sześćdziesiątych XX wieku jako odłam 
angielskich „modsów” – subkultury, której członkowie wywodzili się ze środowisk 
robotniczych. Początkowo subkultura nosiła różne nazwy: brushcuts, spikeys, pe-
anuts, bootboys, nuts24, w końcu jednak przyjęła miano „skinhead”. W Stanach 
Zjednoczonych Ameryki wobec tej subkultury stosowane jest określenie „marines”. 
Jej nazwa odzwierciedla faktyczny wygląd jej przedstawicieli, czyli wygoloną głowę 
lub bardzo krótko przystrzyżone blisko skóry włosy. W potocznym języku przyjęła 
się skrótowa nazwa: skin. Większość skinheadów wywodziła się z rodzin robot-
niczych, ubogich, patologicznych, więc proces uspołeczniania skinów był często 
zaburzony. Efektem była niechęć do „obcych” i rówieśników z „dobrych domów”. 
Fascynowali się kulturą czarnych emigrantów z Karaibów, naśladując ich w wyglą-
dzie i stylu życia25. Zawołanie „Oi!” – tradycyjne, slangowe pozdrowienie angiel-

22 Tamże, s. 19–21.
23 T. Bąk, dz. cyt., s. 39–41.
24 M. Filipiak, dz. cyt., s. 58.
25 P. Piotrowski, dz. cyt., s. 71–72.
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skich robotników, jest dla ruchu skinhead tak charakterystyczne, jak łysa głowa. 
Wykorzystuje się je w muzyce i w tytułach fanzinów – niskonakładowych gazetek 
tworzonych przez członków subkultury.

Początkowo subkultura skinheadów nie przyjęła się w innych krajach, a nawet 
zaczęła zanikać w Wielkiej Brytanii. Odrodzenie i rozwój nastąpił dopiero w latach 
siedemdziesiątych XX wieku, jako reakcja na tworzenie się subkultury punk. W po-
łowie lat siedemdziesiątych ruch skinheadów rozpadł się na dwa odłamy. Pierwszy: 
nacjonalistyczny – walczył z punkami i innymi młodzieżowymi grupami. Drugi 
natomiast: anarchistyczny – odwrotnie, identyfikował się z punkami i występował 
przeciwko obcym grupom rasowym i nacjonalistycznym. Obydwa odłamy łączyła 
jednak nienawiść do wszelkich przeciwników (młodzieżowych i pozamłodzieżo-
wych) i duży stopień agresji. Pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku osiem-
dziesiątych XX wieku „modę na skinheadów” wprowadziły neofaszystowskie partie 
w USA, Niemczech i Francji.

Subkultura ta przeniknęła niemal do wszystkich państw Europy. Najbardziej 
popularna jest w Rosji, prawie równie często spotykana jest w Niemczech i Francji. 
Na innych kontynentach i w krajach pozaeuropejskich subkultura ta ma także swo-
ich zwolenników, między innymi w Japonii, Brazylii, USA i Kanadzie. Jej przed-
stawiciele głoszą poglądy nacjonalistyczne, neonazistowsko-rasistowskie, anarchi-
styczne, apolityczne i skrajnie lewicowe. Największa liczba, bo blisko 60 tysięcy 
skinheadów, działa w Rosji, są to prawie wyłącznie skinheadzi o przekonaniach 
nacjonalistycznych. Skini deklarują przywiązanie do religii: katolickiej, protestanc-
kiej albo też neopogaństwa nazywanego odynizmem, a w Polsce zadrugizmem26.

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku subkultura skinheadów 
zawitała do Polski. Pierwsze grupy pojawiły się na ulicach Szczecina, Warszawy, 
Gdańska i Wrocławia. Pierwsi skinheadzi to przede wszystkim nacjonaliści, wie-
rzący w wyższość białej rasy27, pełni gniewu i buntu wynikającego z otaczającego 
systemu komunistycznego. W początkowej fazie ruchu polski skinhead nie miał 
ideologii, naśladował on zaledwie postawy i zachowania zachodnich przedstawicie-
li tej subkultury, w dużej mierze inspirowane rasizmem, faszyzmem czy niekiedy 
zwykłym chuligaństwem.

Duże znaczenie w próbach jednoczenia środowiska skinheadów w Polsce ode-
grał Bolesław Tejkowski (w 1990 roku kandydat na prezydenta RP). Próbował on 
skupić dużą grupę odważnych, silnych skinheadów wokół swojej partii – Polskiej 
Wspólnoty Narodowej – Polskiego Stronnictwa Narodowego. Przedstawiał się jako 
ten, którego „poglądy nie wymagają rozumu, wymagają odwagi”. Bolesław Tejkow-
ski w filmie o skinheadach nakręconym przez Tomasza Wiszniewskiego jest spo-
kojny, opanowany, mówi płynnie o koncepcji miłości – jako uczuciu pierwszym, 
i nienawiści – jako uczuciu pomocniczym. Ze swobodą wplata selekcje narodowo-

26 E. Wilk, Krucjata łysogłowych, Warszawa 1994, s. 46.
27 B. Prejs, Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, Katowice 2005, s. 81.
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ściowe typu: Mickiewicz i Tuwim – Żydzi, Wyspiański i Reymont – Polacy, Goethe 
– Niemiec, Heine – Żyd.28 Jednak wszelkie zabiegi mające na celu zjednoczenie 
ruchu skinheadów w Polsce nie powiodły się. Na liczącą kilka tysięcy „armię” skin-
headów w Polsce, aktywnych politycznie, w zależności od miasta, jest od 5 do 30 
procent. Większość skinheadów nie ma pojęcia o polityce, „dysponują dwoma sza-
rymi komórkami: jedną do żarcia i picia, drugą do bicia”29.

Mirosław Pęczak pisał: „Trudno powiedzieć, by skinheadzi dysponowali w peł-
ni spójną ideologią. Są to raczej oderwane slogany, w których przejawia się postawa 
rasistowska, szowinistyczna oraz stale obecny kult siły fizycznej, przemocy i swo-
iście pojmowanego porządku”30. Główne hasła głoszone w ich ideologii (nie za-
wsze zbieżne z ideologiami skinheadów w innych krajach) to: patriotyzm, rebelia, 
populizm. Patriotyzm rozumiany jest w tym ruchu przede wszystkim jako poczucie 
wspólnoty ze swoją dzielnicą, miastem, regionem, narodem, rasą.

Skini, z jednej strony, starają się izolować od społeczeństwa, z drugiej zaś 
stanowią nieodłączną jego część31. Skinheadzi bardzo mocno identyfikują się ze 
społecznością lokalną, rozumianą przeze mnie jako zbitka trzech immanentnych 
cech: wspólnota terytorialna, interakcje społeczne i istnienie trwałej więzi między 
członkami danej społeczności32. Członkowie prezentowanej subkultury nie buntują 
się przeciw światu rodziców, nie kwestionują tradycyjnych norm życia rodzinne-
go, zaś to co lokalne, środowiskowe, bliskie, traktują z szacunkiem i sentymentem. 
Skinheadzi są zbuntowani przeciw instytucjom i zjawiskom, które jako wrogie jawią 
się również ich rodzicom33.

Zewnętrznym przejawem ideologii subkultury skinów jest ich wygląd. Jego ce-
chy charakterystyczne to – o czym pisałam wcześniej – bardzo krótkie bądź wygo-
lone do samej skóry włosy, dwustronna, czarnopomarańczowa kurtka typu flyers, 
dżinsowe spodnie bądź spodnie wojskowe typu „moro”, elastyczne szelki często 
w kolorze czerwonym i opuszczone na spodnie oraz wysokie, ciężkie i wypastowa-
ne do połysku buty z blachami – martensy. Broń skinheada to łańcuchy, noże, kije 
do bejsbola34.

Skinhead w kurtce fleyers wywróconej na kolor pomarańczowy symbolizuje 
gotowość do walki. Jego nienaganny ubiór jest przejawem czystości, porządku i ma 
wzbudzać respekt.

Podstaw własnej ideologii poszukują polscy skini między innymi w pismach 
i książkach Romana Dmowskiego, w których głównymi hasłami są: duma, honor 
i ojczyzna w swojej nacjonalistycznej, najbardziej skrajnej postaci.

28 E. Wilk, dz. cyt., s. 53.
29 Tamże, s. 40.
30 M. Pęczak, dz. cyt., s. 91.
31 M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, Warszawa 1999, s. 179.
32 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002, s. 597.
33 E. Wilk, dz. cyt., s. 41.
34 Tamże, s. 183.
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Skinheadzi nadali sobie miano obrońców tradycji narodu polskiego. Toczą 
walkę o „Polskę dla Polaków”. Członkowie tej subkultury to przeważnie wysporto-
wani i sprawni fizycznie mężczyźni, z reguły nie nadużywający alkoholu i unikający 
narkotyków – to podstawowy warunek przynależności do tej grupy. Zdyscyplino-
wanie, siła fizyczna, gotowość do walki i odporność na ból, to obraz prawdziwego 
skina. Nie może on okazać słabości, aby nie zostać wyeliminowanym z grupy. Sa-
mookaleczenia dowodzą o męskości i odporności na ból. Do większości subkultur 
nastawieni są wrogo. Często wszczynają bójki, które kończą się zwykle ciężkim 
pobiciem lub okaleczeniem ofiar. Poprzez agresję manifestują swoją własną od-
rębność i tożsamość, chcą tym również zwrócić na siebie uwagę. Widoczne jest to 
szczególnie na koncertach rockowych i meczach piłkarskich35.

Polscy skini są przeciwni demokracji, która kojarzy im się z dominacją po-
nadnarodowych organizacji. Demokrację rozumieją jako bałagan i anarchię. Doma-
gają się rządów silnej ręki i katolicko-narodowego państwa wyznaniowego. Uważa-
ją, że państwem powinien rządzić autokratyczny przywódca z silną armią i policją 
polityczną. Swoją ideologię rozpowszechniają za pomocą skinzinów (fanzinów) 
– niskonakładowych gazetek („Biały Front”, „Błyskawica”, „Biała siła”, „Krzyżo-
wiec”, „Honor”), w których umieszczane są wizerunki polskich rycerzy, arystokra-
tów, a obok zdjęcia skinów, którzy zamiast miecza trzymają kij bejsbolowy na wro-
gów Polski36. Typowy fanzim ma w sobie coś z listu adresowanego do przyjaciela. 
Stałym elementem każdego numeru są wywiady z liderami kapel albo wydawcami 
innych zinów, informacje o nowościach muzycznych, relacje z koncertów i innych 
wydarzeń (manifestacji, bijatyk) oraz korespondencje od kolegów z innych miast.

W jednej z nacjonalistycznych gazetek anonimowo widnieje tekst dotyczący 
„skinów”: „Wrogowie pacyfizmu, anarchii, narkomanii. Bezwzględni w walce, soli-
darni i skuteczni w działaniu. Są uczciwi, ideowi, patriotyczni. Są silni, dynamiczni, 
szlachetni, inteligentni i oczytani. Wierni polskiej ziemi, z której nie emigrują. Nie 
szukają azylu i zwalczają azylantów. Przywiązani do tradycji, kultury, Narodu. Nie 
dbają o karierę, pieniądze, przywileje. Wysportowani, zdrowi, sprawni, odważni. Są 
czyści duchowo, moralnie i fizycznie. Dbają o wygląd, czyste ubranie i buty. Mają 
cechy samurajów, sarmatów i tak jak tamci podgolone głowy. Oto kim są skinheadzi 
– polscy nacjonaliści. Rycerze nacjonalizmu. Szlachetni, dumni, zdecydowani”37.

35 M. Filipiak, dz. cyt., s. 59.
36 Tamże, s. 186.
37 E. Wilk, dz. cyt., s. 105.
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Punk – subkultura buntu społeczno-obyczajowego

Zalążki zespołów punkowych na świecie pojawiły się w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Za pierwszy zespół punkowy uznaje się brytyjski Sex Pistols, 
który zapoczątkował nie tylko nowy gatunek muzyczny, ale także trend w modzie 
i obyczajach. Skandalizujący styl tego zespołu stał się podstawą zachowań subkul-
tur punkowych. W Polsce dużą rolę odegrały zespoły punkrockowe Brygada Kryzys 
i Tilt.

Na rozwój omawianej subkultury ogromny wpływ miał kryzys społeczno-eko-
nomiczny. Odłam tego ruchu z Wielkiej Brytanii ma proletariacki rodowód, stąd 
też ten nurt muzyczny nazywany jest „muzyką z kolejki po zasiłek dla bezrobotny-
ch”38. Z tą subkulturą identyfikowała się przede wszystkim młodzież mająca ograni-
czone możliwości kształcenia się, robienia kariery i zdobywania wyższych pozycji 
w społeczeństwie.

Subkultura punk odrzucała elitarność, przez co identyfikowały się z nią te 
osoby, które szukały możliwości wyrażenia swego buntu przeciwko rzeczywistości, 
wszyscy ci, którzy szukali sposobu wyrażania samych siebie stosując przy tym środ-
ki odurzające. Najpopularniejsze były wówczas trójchloroetylen, popularnie zwany 
„tri”. Stosowano również takie środki, jak: tardyl, glimid i parakopan, które łączono 
z alkoholem.39

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia na-
stąpił wyraźny podział punk na dwa nurty. Jeden pozostawał na pozycji skrajnie 
negatywistycznej, natomiast w drugim pojawiały się pewne wartości etosowe, takie 
jak:

• Wolność rozumiana jako odrzucenie udziału w istniejących instytucjach 
oraz jako wolność osobista – wolność robienia tego, co się chce, jak się chce 
oraz z kim się chce.

• Równość wszystkich ludzi. Członkowie tej subkultury udzielają się w ru-
chach pacyfistycznych, emancypacyjnych i antyrasistowskich.

• Prawda, czyli bycie takim, jakim ktoś faktycznie jest. Czas spędzony w gru-
pie przyjaciół jest czasem egzystencji autentycznej, natomiast szkoła i dom 
to dla punków obszar egzystencji nieautentycznej. Autentyczność oznacza 
życie w prawdzie i zakłada szczerość w kontaktach wewnątrz subkultury, 
w przeciwieństwie do nieszczerości panującej w świecie ludzi dorosłych.

• Wspólnota to wartość wyrażana w pragnieniu „bycia razem”, jednak bez for-
malizacji. Małe wspólnoty subkulturowe są oparte na równości wszystkich 
członków40.

38 M. Filipiak, dz. cyt.,s. 60.
39 E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Pułtusk 2004, s. 39.
40 M. Filipiak, dz. cyt., s. 61.
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W Polsce punk narodził się pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
jako odpowiedź na sytuację społeczną i ekonomiczną. Punk w Polsce wywoływał 
mieszane uczucia. Z jednej strony, budził odrazę i strach, z drugiej natomiast po-
jawiały się odruchy sympatii jako bunt przeciwko zastanej rzeczywistości. Załogi 
punków szybko opanowały wielkie i małe miejscowości, co było wówczas feno-
menem. Subkulturę charakteryzowała duża solidarność grupowa. W mniejszym 
stopniu do zachodnich kolegów byli nastawieni negatywistycznie i nie przejawia-
li agresji, co umożliwiło organizowanie dla tej subkultury młodzieżowej festiwali 
muzycznych (na przykład w Jarocinie). Ruch punkowy był ruchem apolitycznym. 
Jego domeną była sfera stosunków międzyludzkich. Nie interesowały ich konflikty 
ideologiczne ani polityczne dotyczące świata dorosłych. W politykę angażowali się 
tylko w momencie, gdy naruszano ich wolność ekspresji, wolność bycia sobą. Pun-
ki posiadali pesymistyczną i negatywistyczną wizję świata ukazywaną na murach 
polskich miast: „punk is not dead”, w wykrzykiwanych hasłach „No future”, a także 
w tekstach piosenek punkrockowych zespołów, na przykład Dezerter: „Żadnej sa-
tysfakcji, za dużo frustracji, oto obraz naszej generacji, nie mamy celu, nie mamy 
przyszłości, nie mamy nadziei, nie mamy radości”41. Obecnie ruch punkowy powoli 
zanika. Hasło „bez przyszłości” przestało być atrakcyjne dla młodych ludzi. Sym-
bolicznego charakteru nabrała likwidacja festiwalu rokowego w Jarocinie. W efek-
cie nastąpił głęboki podział tego ruchu. Punk z wielkiego miasta ma coraz mniej 
wspólnego z punkiem małomiasteczkowym. To, co dla pierwszego jest przeżytkiem 
i anachronizmem, dla drugiego jest autentycznym wyborem tożsamości subkultu-
rowej. Punk z prowincji wybiera zachowania agresywne, prowokujące, zaczepne. 
Natomiast punk z wielkiego miasta decyduje się na bycie anarchistą, nie broni anty-
estetyki punkowej, uważając ją za anachronizm. Również wąchanie kleju czy picie 
„wynalazków”, na przykład acnosanu z wodą mineralną tylko po to, by wywoływać 
awantury, już go nie interesuje42. Znaczna część punków działa w ruchach antyfa-
szystowskich typu Radykalna Akcja Antyfaszystowska lub jest związana z ruchem 
anarchistycznym43.

Ze względu na ewolucję poglądów, rozwój różnych podgrup w obrębie sub-
kultury (np. anarchopunk, straight edge, oi!, crust punk) i indywidualizm samych 
punków bardzo trudno jest przedstawić ich poglądy. Punk, którego początkowym 
założeniem był brak ideologii, z biegiem czasu zaczął przekształcać się w ruch spo-
łeczno-polityczny atakujący instytucje, które, według członków subkultury, ogra-
niczają wolność i niezależność człowieka. Negacja wszelkich form rządów dopro-
wadziła do przyjęcia przez większość punków ideologii anarchistycznej. Można ją 
określić jako doktrynę sprzeciwiającą się wszelkiej władzy, dążącą do stworzenia 

41 Dezerter, Poroniona generacja, „Jak powstrzymałem III wojnę światową” [dokument 
dźwiękowy] 1993.

42 M. Jędrzejewski, Młodzież …, s. 170.
43 M. Filipiak, dz. cyt., s. 69–71.
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ustroju gospodarczego wolnego od jakiegokolwiek przymusu, opartego na zasa-
dach moralnych i harmonijnych stosunkach międzyludzkich. Hasła głoszone przez 
punków wyrażały pesymizm i niechęć do odpowiedzialności za cokolwiek. Dla 
punka patriotyzm jest czymś równie odrażającym, jak każde inne konwencjonalne 
pojęcia czy instytucje życia społecznego. Sprzeciwiali się wszelkiemu porządkowi 
hierarchicznemu, wrogo nastawieni byli do armii i policji.

Charakterystyczne cechy ideologii subkultury punków można przedstawić na-
stępująco:

• Odrzucenie tradycyjnego systemu społecznego opartego na dominacji pań-
stwa nad jednostką i wyzysku.

• Kwestionowanie autorytetów.
• Sprzeciw wobec dyskryminacji, rasizmu, podziałów politycznych czy eko-

nomicznych.
• Niechęć do tradycyjnych wartości i instytucji społecznych je realizujących.
• Brak zaufania do medialnego przekazu różnych treści, który jest postrzega-

ny jako środek mający na celu manipulowanie opinią społeczną.
• Poglądy anarchistyczne, pacyfistyczne a w niektórych środowiskach także 

proekologiczne44.
Swój nihilizm i abnegację punki wyrażali w muzyce i hasłach typu „No Fu-

ture”, ale przede wszystkim w ubiorze. Styl punków celowo był mało estetyczny, 
by prowokować otoczenie. Wygolona po bokach głowa, pośrodku włosy ułożone 
w czub, zwany Irokez, stara skórzana kurtka nabijana ćwiekami, ćwiekowy pas, 
pieszczocha (bransoleta) na przegubach dłoni, spodnie podarte lub w kolorowe 
łaty z zamkami błyskawicznymi, do tego „glany” (buty) z czerwonymi sznurów-
kami, chaotyczne gitarowe brzmienia, szaleńczy taniec pod sceną na koncertach. 
Punki wprowadzili także zwyczaj noszenia kolczyków przez mężczyzn, a czasami 
do swoich ubrań przypinali żyletkę bądź agrafkę45. Swoim wyglądem sprawiali wra-
żenie brudnych i prymitywnych, co często jest powodem agresji innych subkultur 
wobec tej formacji.

Wraz z pojawieniem się subkultury punk zrodziła się także charakterystyczna 
dla niej muzyka. Można wyróżnić z niej następujące nurty:

•New wale – nowa fala,
•Gotyk – nurt odwołujący się do metafizyki i magii,
•Industrial – monotonna i agresywna muzyka elektroniczna,
•Cold – nowa fala w mrocznym brzmieniu,
•Hardcore – połączenie punku i trash metalu,
•Speedcore – agresywne brzmienie hardcore.
Początkowo wykonawcami tego rodzaju muzyki byli ludzie nie umiejący grać 

na instrumentach, dlatego nawet proste utwory były niezharmonizowane. Najważ-

44 P. Piotrowski, dz. cyt., s. 64.
45 B. Prejs, dz. cyt., s. 66.
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niejsze było, by grać głośno. Wokaliści bardzo często używali wulgarnych tekstów 
w swoich piosenkach, aby bardziej dosadnie ukazać negatywne strony życia. Współ-
czesne punkowe polskie kapele muzyczne to: Dezerter, Włochaty, Inicjacja, Psy 
Wojny, Uliczny Opryszek, Prowokacja, Zwłoki.

Muzyka odgrywała w ruchu punkowym duże znaczenie, była czynnikiem wię-
ziotwórczym, ukazywała bunt i podtrzymywała poczucie tożsamości. Czas spędzo-
ny na koncercie punkrockowym był dla punka czasem wyjątkowym46.

Omawiany rodzaj muzyki doczekał się własnego, bardzo charakterystyczne-
go tańca zwanego pogo, polegającego na podskokach z rękami przyciśniętymi do 
boków i obijaniu się podczas tańca o innych tańczących. Jest to istotny element 
więzi wewnątrzgrupowej. Pogo to siła bez nienawiści, wyżycie się bez obrażeń ciała. 
Każdy, kto się wywróci nie zostanie stratowany, ale podniesie się przy wsparciu ko-
legów. Kiedy taniec zaczyna nudzić, robi się zadymę poprzez zakurzenie otoczenia. 
W pogo bardzo rzadko uczestniczą dziewczęta, co tłumaczy się ich brakiem siły 
fizycznej47.

Niekiedy zarzuca się punkom wrogość, brutalność, a nawet stosowanie prze-
mocy. Generalnie jednak w tej subkulturze agresywne zachowania są obce. Teksty 
piosenek nie nawołują do przemocy, poruszają natomiast problematykę bezrobocia 
i niezadowolenia punków z zastanego porządku społecznego. Pokój i wolność to 
wartości zawsze cenione przez tę subkulturę.

Punk lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia głosił hasła nihilizmu i destruk-
cji. Natomiast teraźniejszy punk także krytykuje otaczający nas współczesny świat, 
jednak pragnie również zmienić go na lepszy („lepszy” w jego enigmatycznym ro-
zumieniu).
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Juvenile Subcultures – Categorial, Definitional and 
Factographical Approaches

Summary: This paper deals with various problembased and theoretical approaches of the term 
“subculture”. The analysis was performed under three differing aspects: categorical, definitional 
and factographical. The categorical and definitional approach examined the use of the term 
“młodzież= juvenile/ youth” in different contexts. In the following we investigated the various 
reasons that dispose young persons to hook up with some form or other of “subculture”, depend-
ing on their respective value systems. We drew on select theories on deviant subcultures, the the-
ory of culture conflict and anomia. The factographical part examines the exemplary case of the 
“skinheads”, represented as a subculture of evasion and isolation, as a worldwide phenomena 
and in its Polish variety, in particular representing their “ideology”. We compared them with the 
“punk” subculture as a protest on the sociocultural level, likewise on a worldwide and national 
scale, investigating their ideology- or- more to the point- the lack of any ideology.

Keywords:  subculture, youth, the share of juveniles in subcultures, Skinheads and Punks, youth 
protest and revolt, ideological framework and aggression of subcultures.


