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MODA NA GRUNGE I GRUNGE W MODZIE. 
OD COBAINA DO PATTINSONA – PRZEJAWY 
KONSUMPCJONIZMU SUBKULTUROWEGO

Streszczenie: Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
w dorosłość wkroczyło pokolenie okrzyknięte mianem Pokolenia X. W tym samym czasie po-
pularność zyskały zespoły grające muzykę grunge’ową, a wokół nich utworzyła się nowa subkul-
tura. To ona, za sprawą światowego sukcesu grunge’u, stała się przedmiotem zainteresowań nie 
tylko fanów, ale też specjalistów od marketingu. Celem artykułu jest wskazanie przykładów będą-
cych dowodem istnienia mody na grunge oraz scharakteryzowanie i zaprezentowanie przejawów 
konsumpcjonizmu subkulturowego. Rozważaniom towarzyszy refleksja nad uwarunkowaniami 
powstawania subkultur oraz funkcjonowaniem idoli w przestrzeni kultury popularnej i „zawłasz-
czaniu” ich przez przemysł reklamowy.
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Subkultura grunge  
– od alternatywy do mainstreamu

„Hype!”, dokumentalny film o muzyce grunge’owej, rozpoczyna zdanie infor-
mujące o tym, że Seattle było dla rock’n’rolla tym, czym Betlejem dla chrześcijań-
stwa1. To właśnie z tego miasta (i jego okolic) na podbój serc fanów muzyki rocko-
wej wyruszyły zespoły takie jak Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, 
Mother Love Bone, Mudhoney i wiele innych. Kapele te nie tylko stworzyły nowy 
gatunek muzyczny, jakim był wówczas grunge, ale wpłynęły także na sposób myśle-
nia znacznej części młodego pokolenia – Pokolenia X.

Nazwę tej generacji rozpowszechnił Douglas Coupland, opatrując takim tytu-
łem swoją książkę. „Pokolenie X”2 opowiada historię trójki dwudziestokilkulatków, 
którzy dostrzegają obłudę otaczającego ich świata. Coupland uczynił ze swoich 
bohaterów symbole tej części generacji, dla której kariera nie jest wyznacznikiem 
szczęścia, a rodzina wydaje się niepotrzebnym balastem, bo to nie z nią, lecz z gro-
nem przyjaciół łączą „iksa” silne więzy. Postaci autora „Poddanych Microsoftu” są 
uwikłane w przekazy medialne – są oni przedstawicielami pierwszego pokolenia, 

1 Zob. Hype!, reż. D. Pray, USA 1996.
2 D. Coupland, Pokolenie X. Opowieści na czas przyspieszającej kultury, [tłum]. J. Rybicki, 

Warszawa 2008.
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które wychowało się w czasach powszechnej dostępności do mediów3. To właśnie 
one kształtują poczucie tożsamości i dostarczają inspiracji do rozmów członkom 
tej generacji.

„Iksy” żyją w czasach, dla których charakterystyczny jest zarówno niedosyt 
historii, jak i jej przesyt, co skutkuje silnym przywiązaniem do mediów, w których, 
w zależności od potrzeb, można szukać albo zastępników ważnych wydarzeń histo-
rycznych, albo informacji o wszystkim, co się dzieje4. Pokolenie to dorasta w cieniu 
swoich rodziców, czyli baby boomerów, członków generacji, której z dużo większą 
łatwością przychodziło realizowanie „amerykańskiego snu”. Bohaterowie Couplan-
da uprawiają „wstępdopsychologizm” – dzięki znajomości psychologii w jej bardzo 
popularnym, poradnikowym wydaniu, analizują swoje postępowanie oraz doszuku-
ją się motywów zachowania innych osób5. Członkowie Pokolenia X, powodowani 
„sukcesofobią”6, podejmują McPracę, czyli zatrudnienie w sektorze usług, nie przy-
noszące wysokich dochodów, raczej nie pozwalające na awans, ale nie związane 
z dużą odpowiedzialnością. Cennym spostrzeżeniem dotyczącym tej generacji po-
dzielił się w jednym z wywiadów Edward Norton, odtwórca głównej roli w filmie 
„Fight Club”, zauważając, iż produkcja, w której wystąpił, jest formą buntu jego 
pokolenia: „do tej pory opowiadali o nas tylko nasi ojcowie; upraszczali wizerunek 
Pokolenia X. Przedstawiali nas, jako negatywnie nastawionych do świata, wiecznie 
niezdecydowanych imbecyli; a to, co czujemy, to nie tylko przekonanie o bezcelo-
wości wszelkich dążeń, to przede wszystkim głęboki sceptycyzm, cynizm, rozpacz, 
paraliż w obliczu zalewających nas informacji i technologii”7.

W książce „GEN X: Pokolenie konsumentów” Blanka Brzozowska zauważa, że 
można mówić o „pewnej genetycznej skazie”, która determinuje ich „dwuznaczny 
stosunek do konsumpcyjnego społeczeństwa, którego są członkami”8. Dwuznacz-
ność tego stosunku opiera się, z jednej strony, na świadomości technik marketingo-
wo-perswazyjnych stosowanych przez producentów, a z drugiej – na zaangażowaniu 
w konsumpcjonizm.

O ile Pokolenie X zostało już wielokrotnie scharakteryzowane, o tyle subkul-
tura grunge wydaje się ciągle czekać na jej opisanie. Jest ona najczęściej pomija-
na w opracowaniach dotyczących grup młodzieżowych w Polsce, co może dziwić, 
ponieważ wpływ grunge’u na przestrzeń popkulturową nawet w naszym kraju był 
(i nadal jest) zauważalny. Dowodem na to jest, na przykład, fenomen zespołu Hey, 

3 Zob. R. Bomba, Pokolenie X, „Wiedza i Edukacja”, http://wiedzaiedukacja.pl/archives/76.
4 Zob. D. Coupland, dz. cyt., s. 13.
5 Zob. tamże, s. 94.
6 Sukcesofobia – lęk przed osiągnięciem satysfakcji zawodowej. Zob. tamże, s. 37.
7 J. Schneller, W kręgu przyjaciół, „Film” 2000, nr 2, s. 37.
8 B. Brzozowska, Gen X: pokolenie konsumentów, Kraków 2005, s. 7. Warto jednak odnotować, 

że Brzozowska zastrzega w swym opracowaniu, iż ów „gen” ma charakter niejako uniwersalny, 
a więc można go odnaleźć także w osobach urodzonych poza przedziałem lat 1965–1991.
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który w początkowej fazie swojej twórczości w sposób bezpośredni nawiązywał do 
dokonań takich artystów jak Nirvana czy Pearl Jam.

Z licznych definicji pojęcia „subkultura” można wybrać kilka najważniejszych 
cech takich grup społecznych. Są to: ideologia, swoisty etos, moda i muzyka, a tak-
że postaci autorytetów i idoli. Co oczywiste, o subkulturze możemy mówić wów-
czas, gdy jest to grupa względnie spójna9 i podkreślająca swoją odrębność10. Obo-
wiązują w niej zasady i wzorce, które różnią się od powszechnie akceptowanych.

Bogdan Prejs zauważa, że w przypadku subkultur „podstawy […] kształtowa-
nia się, nawet tych wzajemnie się zwalczających, są niemal identyczne. Źródłem 
jest najczęściej sprzeciw wobec polityki lub uznanych norm społecznych, moral-
nych, kulturowych i tradycji. Stąd kolejne określenie subkultury – kontrkultura”11. 
Heath i Potter w książce „Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć” 
poświęcają sporo uwagi właśnie idei kontrkultury, konstatując, że ofiarą tejże, fał-
szywej z gruntu, idei stał się (okrzyknięty głosem swojego pokolenia) Kurt Cobain, 
który nie potrafił zaakceptować masowej popularności Nirvany, bo oznaczała ona 
zaprzedanie idei sceny alternatywnej12.

Subkultura grunge’owa wyrosła w opozycji do powszechnie wówczas panującej 
muzyki pop. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym narodzinom nowego brzmie-
nia było to, iż, jak zauważył Jack Endino, producent muzyczny współpracujący 
z Nirvaną, „komercyjny rock zrobił się totalnie żałosny i bezpłciowy”13. Co ciekawe, 
wielu obserwatorów współczesnej kultury popularnej podkreśla fakt, że grunge był 
rodzajem muzyki alternatywnej14.

John Storey w swojej książce „Studia kulturowe i badania kultury popularnej”, 
porusza problem konsumpcjonizmu subkulturowego, zauważając, że „Subkultury 
młodzieżowe komunikują się ze sobą przez akty konsumpcji”15, a więc przez spo-
sób użytkowania produktów przez daną grupę. Takie działanie ma służyć odróżnia-
niu. Storey zauważa także, że „Produkty łączy się i przekształca się na sposób nie-

9 Zob. M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur 
młodzieżowych, Lublin 2003.

10 Zob. B. Prejs, Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, Katowice 2005.
11 Tamże, s. 9.
12 J. Heath, A. Potter, Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, [tłum.] 

H. Jankowska, Warszawa 2010, s. 25–28.
13 E. True, Nirvana. Historia prawdziwa, [tłum.] Piotr Matela, Poznań 2008, s. 80.
14 Por. wypowiedź Bartka Koziczyńskiego: „W północnozachodnim zakątku Stanów 

Zjednoczonych […] wykształciło się […] specyficzne brzmienie – wynikające z odizolowania sceny 
od reszty kraju. W Seattle nikt nie liczył na ogólnokrajowy sukces, nie zważał na komercyjne trendy… 
Lokalni muzycy grali szczerze, czerpiąc z doświadczeń punkowych, które ożenili z zaszczepionymi 
w młodości inspiracjami hardrockowymi”. B. Koziczyński, Ślepym trafem, „Teraz Rock Kolekcja” 
2011, nr 2, s. 12.

15 J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, [tłum.] J. Barański, 
Kraków 2003, s. 112.



74 DARIA BRUSZEWSKA

przewidziany przez producentów”16. Spostrzeżenia autora „Studiów kulturowych” 
wydają się słuszne, ale wymagają uzupełnienia. Konsumpcja subkulturowa, prócz 
tego, że ma na celu wyróżniać daną grupę, ma też ją unifikować – jednostki stają 
się do siebie podobne, dzięki czemu można je przypisać do określonej subkultury. 
Po drugie, producenci zatrudniają obecnie całe sztaby ludzi odpowiedzialnych za 
to, by ich wytwory były kojarzone z pożądanym przez nich wizerunkiem. Moż-
na zatem stwierdzić, że subkultury nie tylko konsumują, ale są też konsumowane: 
przez przemysł rozrywkowy, odzieżowy, spożywczy i inne. Stają się atrakcyjne dla 
producentów oraz twórców strategii marketingowych, ponieważ, choć ich człon-
kowie często podkreślają swoją niechęć wobec mainstreamu, to one, co pokazuje 
właśnie przykład grunge’owców, na ów mainstream wpływają, a nawet go kształtują. 
Nie wydaje się to dziwne, skoro, jak przypominają Heath i Potter, cytując Johna 
Ralstona Saul’a, wszyscy żyjemy w „nieprzytomnej cywilizacji”, stając się „ofiarami 
konformizmu i grupowego myślenia”17.

Benjamin Barber w książce „Skonsumowani” zauważa, że obecnie to nie czło-
wiek określa sam siebie – staje się raczej „marką określaną przez rynek [...] towa-
rami, które kupuje”18. Tym samym można stwierdzić, że to nie konsument „podbija 
świat rzeczy”, ale to on jest „przez nie konsumowany”19.

Obserwacja współczesnej kultury pozwala postawić tezę, że do przyczyn 
powstawania subkultur, poza czynnikami psychologiczno-socjologicznymi (nie-
zadowolenie z rzeczywistości społeczno-politycznej, konflikt pokoleń, wspólnota 
zainteresowań), należy dodać także mechanizm marketingowy. Dostrzec można 
również, że subkultury zanikają, a ich miejsce zajmują amalgamaty wielu grup mło-
dzieżowych albo twory będące produktem specjalistów od reklamy, na co zwraca 
uwagę Bartek Chaciński w specjalnym wydaniu „Polityki” – „Niezbędniku inteli-
genta plus”20.

Uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że za taki „amalgamat” można uznać 
subkulturę emo, jedną z „najmłodszych” grup młodzieżowych, która wyrosła z po-
czucia niezrozumienia, smutku, niedopasowania do współczesnego świata. Nie-
chęć członków tej subkultury mieli wzbudzać raperzy – wulgarni, nastawieni na 
konsumpcję. Emo, z założenia, są więc wrażliwi, nastawieni na emocje, na prze-
żywanie. O członkach tej grupy mówi się jednak najczęściej ironicznie, z pewnym 
pobłażaniem, a nawet z agresją. Krytyka jest powszechna i wydaje się tylko umac-
niać przedstawicieli tej subkultury w przeświadczeniu o ich alienacji. Przestrzeń 
popkulturowa zapełnia się przedstawicielami tej grupy. W Polsce powstał nawet 

16 Tamże, s. 112–113.
17 J. Heath, A. Potter, dz. cyt., s. 122.
18 B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, 

[tłum.] H. Jankowska, Warszawa 2008, s. 53.
19 Tamże, s. 54.
20 B. Chaciński, Od Wertera do hipstera, „Polityka. Niezbędnik inteligenta plus” 2011, nr 1, 

s. 75.
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serial animowany „Troo”21 opowiadający o losach nastolatka utożsamiającego się 
z tą subkulturą. W Internecie można także odnaleźć grę „Kill emo”22. Jej istotą jest 
zadawanie cierpienia młodemu chłopakowi, który, w czasie gdy gracz wykonuje 
kolejne operacje, wypowiada hasła przypisywane subkulturze emo: „Nikt mnie nie 
lubi”, „nikt mnie nie rozumie”.

Analiza blogów nastolatków, którzy uważają się za emo, pozwala dostrzec, 
iż osoby te dość często za swojego idola uważają lidera Nirvany. Taki wybór uza-
sadniają poniekąd okoliczności śmierci artysty – Cobain popełnił samobójstwo. 
Fascynacja wokalistą tego zespołu jest więc dowodem na to, że swoista „moda” na 
samobójców jest nadal obecna w przestrzeni kultury popularnej23.

Emo przejęli elementy stylu subkultury grunge, odświeżyli też legendę postaci 
charakterystycznych dla tej grupy. Stali się jednocześnie doskonałymi konsumen-
tami produktów – nie można się przecież dać zwieść pozorom – chociaż nie są 
modsami, ich styl jest dokładnie zaplanowany. To, co dla grunge’owców z początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku było niechlujstwem, u emo zostało dopra-
cowane w najmniejszym szczególe. Podniszczone trampki to nie wynik ich użytko-
wania, ale pracy maszyny w fabryce produkującej markowe obuwie. Moda w stylu 
grunge kosztuje. I to niemało.

Moda

Atrybuty grunge’owca: podarte jeansy, flanelowa koszula, T-shirt z nazwą 
ulubionej kapeli, martensy albo trampki, były na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku bardzo tanie. Strój grunge’owy miał przywoływać skojarzenia z niedbal-
stwem, a nawet brzydotą. Cobain zwykł mawiać, że lubi wyglądać tak, by ludzie 
czuli się lepsi na jego widok.

Kiedy muzyka grunge’owa zawładnęła listami przebojów, projektanci posta-
nowili wykorzystać typowe dla tej subkultury elementy odzieży. Najbardziej znaną 
modelką kojarzoną z modą w stylu grunge była Kate Moss. Co ciekawe, kiedy 
zainteresowanie tą muzyką i subkulturą zdążyło stracić na sile, niemal 15 lat po 
symbolicznym końcu ery brzmienia Seattle, a więc śmierci Kurta Cobaina, to wła-
śnie Moss na nowo stała się ikoną stylu grunge. Rzecz jasna – w wydaniu jeszcze 
droższym niż w latach dziewięćdziesiątych.

21 Troo, sezon 1, reż. P. Wojciechowski, Polska 2008–2009.
22 Gra Zabij emo (Kill emo), „cda.pl”, http://www.cda.pl/gryonline/7410dd/Zabij-Emo-

Killthe-Emo (20. 05. 2011).
23 W sposób ironiczny zwraca uwagę na to Krzysztof Varga, autor „Tequili”, powieści 

opowiadającej o życiu muzyka rockowego. Varga pisze: „Strzelenie samobója to prawie jak wydanie 
kultowej płyty, ludzie to zapamiętują i nabierają szacunku. Ludzie pamiętają Kartisa i Kobejna. 
A kogo obchodzi, że zszedłeś na raka?”. K. Varga, Tequila, Wołowiec 2002, s. 99.
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Współcześnie grunge przeżywa swoisty renesans w modzie. Do sklepów marki 
H&M trafiła kolekcja wyraźnie inspirowana tą subkulturą. Podobne zakupy można 
zrobić także u innych producentów. Chodzenie w trampkach Converse’a jest nie-
zwykle, by użyć sformułowania typowego dla świata komercji, „trendy”, a ceny tych 
butów mogą wywołać zdumienie. Dzisiejsze gwiazdy chętnie pokazują się w kracia-
stych koszulach i podartych jeansach. Wydaje się więc, że można mówić o powro-
cie grunge’u do modowych łask. Nie bez zasług na tym polu jest Robert Pattinson 
– gwiazda filmowej sagi „Zmierzch”, na co dzień – fan mody w stylu grunge. Aktor, 
jako bożyszcze nastolatek, bez wątpienia wpływa na ich wybory – także te związane 
z wyglądem. Przez jakiś czas plotkowano nawet, jakoby ów aktor miał się wcielić 
w rolę Kurta Cobaina w filmie o życiu lidera Nirvany. Jak widać – image Pattinsona 
został jednoznacznie odczytany.

Heath i Potter twierdzą, iż „Podstawą społeczeństwa konsumpcyjnego jest 
przekonanie, że dobra materialne wyrażają i definiują naszą indywidualną tożsa-
mość. […] Ponieważ wierzymy jeszcze do tego, że moda jest wyższą formą ekspre-
sji, że ubiór przemawia własnym językiem, nietrudno pojąć, dlaczego bezlitosny 
cykl mody stał się osią rywalizacyjnej konsumpcji”24. Taka konstatacja tłumaczy, 
przynajmniej w pewnym stopniu, dlaczego moda, a więc strój jako zewnętrzny atry-
but, stanowi jeden z najważniejszych wyróżników danej grupy.

Powstaje pytanie: jak zarobić na subkulturze? Można oczywiście wykorzystać 
wizerunek jej ideologa albo postaci, która jest z nią kojarzona. Tak właśnie postą-
piła firma Dr. Martens, która w kampanii wykorzystała postaci nieżyjących muzy-
ków. Reklama, w której Kurt Cobain, Joe Strummer, Joey Ramone i Sid Vicious 
nawet w niebie noszą na nogach martensy, wzbudziła liczne kontrowersje. Wdowa 
po grunge’owym muzyku, Courtney Love, zabroniła wykorzystywania wizerunku 
męża w kampanii. Reklama została natychmiast wycofana, a firma Airwair – wła-
ściciel marki Dr. Martens, zwolniła Saatchi & Saatchi – agencję odpowiedzialną za 
przygotowanie tej kampanii.

Kolejnym ze sposobów zarabiania na członkach subkultury grunge’owej był 
pomysł marki Converse, która, tym razem za zgodą Courtney Love, wyprodukowa-
ła serię trampków sygnowanych podpisem Kurta Cobaina. Na butach znajdują się 
fragmenty z dzienników oraz piosenek artysty. W jednym z kolejnych sezonów na 
rynku pojawiła się następna odsłona kolekcji. Co ciekawe, zdania fanów na temat 
pomysłu Converse’a są podzielone. Analiza wypowiedzi na forach internetowych 
dowodzi, że niektórzy z nich wręcz wstydziliby się nosić takie obuwie, bo przy-
wodzi im na myśl skojarzenia z fanatycznie uwielbiającymi artystę nastolatkami25. 
Nie bez znaczenia jest też aspekt finansowy. Para takiego obuwia kosztuje ponad 
150 zł, a model skórzany – 100 zł więcej. Nie można jednak zapominać o tym, że 

24 J. Heath, A. Potter, dz. cyt., s. 232.
25 Por. wypowiedzi użytkowników forum internetowego Grunge Forum: http://www.

grungeforum.com/topics 22/butyz-logokurta-cvt 2200,15.htm.



77MODA NA GRUNGE I GRUNGE W MODZIE. OD COBAINA DO...

obecnie marka Converse jest czymś więcej niż tylko jedną z firm produkujących 
trampki – stała się także symbolem i nośnikiem informacji o osobie, która zdecy-
dowała się na zakup towaru opatrzonego charakterystyczną gwiazdką. Być może 
jest tak, jak mówił Kuba Wojewódzki, reprezentujący Polskę w kampanii zorgani-
zowanej z okazji rocznicy powstania firmy: „Chodzenie w trampkach Converse 
jest jak chodzenie z Marilyn Monroe – stylowe, zauważalne i świadczące o klasie. 
[…] Ten but to jeden ze słupów milowych pop kultury, obok coca-coli i rock and 
rolla”26. Tym samym fan grunge’u, który decyduje się na zakup tego obuwia, dodat-
kowo sygnowanego podpisem swojego idola, może poczuć się członkiem pewnego 
elitarnego grona27.

Kwitnie także rynek gadżetów dotyczących artystów grunge’owych. W skle-
pach internetowych można kupić niemal wszystko opatrzone logo Nirvany, Pearl 
Jam lub Soundgarden. Najwięcej produktów dotyczy, rzecz jasna, największej le-
gendy grunge’u, czyli Cobaina. Ceny takich produktów są także, co łatwe do prze-
widzenia, dość zawyżone, bo – to producenci wiedzą doskonale – wierny fan nie 
oszczędza na swoim idolu.

Przyczyn powrotu mody na grunge można, zgodnie z tym, co przedstawia 
w swoim artykule Bartek Chaciński, upatrywać w nostalgii za latami dziewięćdzie-
siątymi XX wieku28.

Muzyka

Specyfika muzyki grunge’owej polega nie tylko na jej brzmieniu – wykreowa-
nym pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, ale także, co równie istotne, 
na sposobie jej dekodowania przez odbiorców. Teksty utworów stawały się manife-
stami oddającymi stan świadomości młodej generacji. W tym kontekście przywołać 
można, a może nawet należy, utwór, który dzisiaj ma status hymnu muzyki grun-
ge’owej i na wielu listach przebojów zdobywa wysokie miejsca. Mowa, rzecz jasna, 
o „Smells Like Teen Spirit”. Piosenka ta, autorstwa Kurta Cobaina, została uznana, 
między innymi przez stację VH1, najważniejszym utworem lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, a w Topie Wszechczasów III Programu Polskiego Radia zajęła 
w 2004 roku 10 miejsce.

26 tw, Kuba Wojewódzki w trampkach Converse, „wirtualnemedia.pl”,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kubawojewodzki-wtrampkach-converse (10. 05. 2011).
27 Ciekawe w tym kontekście są wypowiedzi użytkowników forum poświęconego grunge’owi. 

Jedna z osób, posługująca się nickiem HarshSpirit, zauważyła, że noszenie conversów daje jej 
„satysfakcję, że Nirvana też ubierała się w Conversie”. Zob. „Grunge Forum”, http://www.
grungeforum.com/topics 22/butyz-logokurta-cvt 2200,15.htm (05. 04. 2011).

28 B. Chaciński, (Nie)dyskretny urok lat 90. Uciecha z obciachu i urok nostalgii, „Polityka.pl”, 
http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1508632,1,niedyskretnyurok-lat-90.read# 
ixzz1On86hgBP (10. 04. 2011).
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Covery tego utworu mają w swoim repertuarze między innymi Tori Amos 
i Patti Smith, a wśród polskich wykonawców Leszek Możdżer i zespół Goya. Żadne 
z tych nagrań nie wywołało jednak takich kontrowersji, jak wykonanie tego utwo-
ru przez Miley Cyrus. O wydarzeniu tym informowały różne media, a jeden z in-
ternetowych portali przeprowadził nawet sondę, by poznać opinie użytkowników 
na temat tego pomysłu29. Uznano, że gwiazda produkcji dla nastolatków zszargała 
świętość. Dopatrywano się w tym posunięciu przejawów hipokryzji i świadomej 
strategii marketingowej, mającej na celu zjednanie fanów Nirvany.

Trudno byłoby podważyć sytwierdzenie, iż Cobain był jedną z najbardziej cha-
ryzmatycznych postaci w dziejach muzyki rockowej. Fenomen grunge’u nie naro-
dził się jednak tylko dzięki jego osobowości. Wbrew pozorom – swoją popularność 
zawdzięcza też strategii marketingowej wytwórni Sub Pop. Zdaniem bohaterów 
filmu „Hype!”, taktyka Pavitta i Ponemana polegała na tym, że nie reklamowali 
oni swoich zespołów – reklamowi wytwórnię. Pożądania nie wzbudzała więc płyta 
Nirvany czy Soundgarden, lecz płyta, która ukazała się nakładem Sub Pop. Działa-
nia właścicieli wytwórni były przemyślane – zaprosili do Seattle Everetta True, bry-
tyjskiego dziennikarza muzycznego, by zapoznał się z nowym brzmieniem. True po 
powrocie do Anglii napisał artykuł, dzięki któremu i w Europie pojawiła się moda 
na grunge. Można wręcz powiedzieć, cytując jednego z założycieli Sub Pop, że to 
właśnie brytyjski dziennikarz sprzedał światu grunge30 – stempel z nazwą „Seattle” 
stał się wówczas nie tylko gwarantem nowej, dobrej muzyki, ale też reklamą samą 
w sobie.

Film

Pokolenie X i subkultura grunge stanowiły (i stanowią) źródło inspiracji dla 
twórców filmowych. Dowodem na to są filmy Kevina Smitha – naczelnego reży-
sera generacji „iksów”. Bohaterowie Smitha sportretowani w takich obrazach, jak 
„Sprzedawcy”31 czy „Szczury z supermarketu”32 są pozbawieni ambicji, nie dążą do 
zrobienia kariery, a swoją pracę wykonują bez wyraźnego zaangażowania. Chętniej 
przebywają z przyjaciółmi niż z rodziną i rzadko udaje im się wejść w poważne 
relacje uczuciowe. Prowadzą dyskusje na tematy związane z mediami i przestrze-
nią popkultury. I właśnie te dyskusje wydają się dużo ważniejsze, niż sama fabuła: 
przedstawiciele Pokolenia X wydają się urodzonymi opowiadaczami, co potwier-
dzają kolejne filmy i książki im poświęcane.

29 Zob. marz, Miley Cyrus śpiewa „Smells Like Teen Spirit”. Kurt przewraca się w grobie. A może 
nie?, „Portal informacyjny TOK FM.pl”, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103089,9549291,Miley_
Cyrus_spiewa__Smells_Like_Teen_Spirit___Kurt.html (25. 05. 2011).

30 Zob. Hype!, reż. D. Pray, USA 1996.
31 Sprzedawcy, reż. K. Smith, USA 1994.
32 Szczury z supermarketu, reż. K. Smith, USA 1995.
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Innym przykładem obecności Pokolenia X w przestrzeni filmowej są „Samot-
nicy”33 Camerona Crowe’a. Akcja tego filmu toczy się wokół postaci związanych 
z nurtem grunge, przez co staje się swoistą ilustracją tego zjawiska. Nie można 
jednak zapominać, że to nie grunge jest najważniejszy w tym obrazie – jego istotą 
są skomplikowane relacje damsko-męskie. Paweł Piotrowicz w recenzji tego filmu 
zamieszczonej w portalu „Onet.pl” 5 kwietnia 2011 roku, a więc w 17 rocznicę 
śmierci Kurta Cobaina i w 9 rocznicę śmierci Layne’a Staleya, zauważa, że ów 
obraz jest „wiarygodnym odbiciem pokolenia, które jako ostatnie miało szansę do-
rastać w czasach, gdy muzyka nie tylko coś znaczyła, ale potrafiła być wielkim 
kulturowym zrywem”34.

„Orbitowanie bez cukru” – kolejny obraz Pokolenia X wydaje się najlepiej od-
dawać ducha tych czasów. Autorzy filmu nie skupiali się na muzyce grunge’owej 
– istotniejsze okazały się dla nich problemy dwudziestolatków wchodzących w do-
rosłość na początku ostatniej dekady XX wieku. Polska wersja tytułu niewiele mówi 
o fabule – dużo lepsze byłoby dosłowne tłumaczenie, dzięki któremu widz natych-
miast dowiedziałby się, że, zdaniem twórców filmu, „Rzeczywistość gryzie”. I nic 
dziwnego, skoro w filmie mowa jest o rozwiedzionych rodzicach, a więc dość po-
wszechnym wówczas typie rodziny, strachu przed AIDS, przed dorosłością, zaanga-
żowaniem w poważne związki. Bohaterowie „Orbitowania bez cukru” nie potrafią 
znaleźć sobie zatrudnienia odpowiedniego dla ich wieku i wykształcenia. Z tego 
powodu podejmują pracę, którą można byłoby za Couplandem nazwać McPracą. 
Ojciec Lelainy, głównej bohaterki, zauważa, że przedstawiciele jej pokolenia nie 
szanują pracy i z tego właśnie wynikają ich trudności. W rzeczywistości jednak 
młodzi ludzie wchodzili na rynek pracy w niezbyt dogodnym czasie.

O tym, jak wyglądała sytuacja zawodowa typowego „iksa”, wydaje się dużo 
mówić dialog, którego uczestnikami są Lelaina oraz jej rodzice:

„— Idź do Burgeramy. Na pewno cię przyjmą... W telewizji pokazywali, jak przy 
kasie pracował taki niedorozwinięty chłopiec.
— Przecież nie jestem niedorozwinięta. Skończyłam uniwersytet z wyróżnie-
niem.
— Nie musisz o tym pisać w podaniu”35.
Troy Dyer, kolejny z bohaterów filmu, wydaje się reprezentantem subkultury 

grunge’owej – gra w rockowej kapeli, przyjmuje wyraźnie kontestacyjną, ale bier-
ną postawę. Unika wszelkich obowiązków, przez co można go uznać za typowego 
próżniaka.

33 Samotnicy, reż. C. Crowe, USA 1992.
34 P. Piotrowicz, Miłość, muzyka, ból, „Onet.pl”, http://muzyka.onet.pl/10174,1641254,wywiady.

html?drukuj=1 (05. 04. 2011).
35 Źródło: ścieżka dialogowa filmu „Orbitowanie bez cukru”. Rozmawiają postacie: Charlane 

McGregor, Lelaina, Wes McGregor. Zob. Orbitowanie bez cukru, reż. B. Stiller, USA 1994.
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Godne odnotowania jest także podejście bohaterów do konsumpcji. Troy za-
uważa: „Tego właśnie nam trzeba. Papieros, kawa i rozmowa. Ty, ja i pięć dolarów”36. 
Stwierdzenie to pozwala wierzyć, że nie ma on zbyt wygórowanych potrzeb, jak na 
przedstawiciela konsumenckiego pokolenia. Inaczej jednak rzecz ma się z Lelainą. 
Ona nie chce, a może nie potrafi, definitywnie zrezygnować z możliwości zrobienia 
kariery, dlatego realizuje film o przyjaciołach, podejmuje pracę w mediach, spotyka 
się z japiszonem Michaelem.

Wycofanie z korporacyjnego wyścigu w przypadku Lelainy objawia się dopiero 
wtedy, gdy przekonuje się, że nie można pogodzić jej wizji artystycznej i ideowej ze 
światem komercyjnych mediów. Wówczas rezygnuje z możliwości wyemitowania 
swojego filmu w popularnej stacji telewizyjnej.

Inne ciekawe zjawisko, które można zaobserwować w „Orbitowaniu bez cu-
kru” to takie, że bohaterowie tego filmu są niezwykle świadomi tego, jak specjaliści 
od marketingu manipulują przekazami reklamowymi. Zwraca na to uwagę Blanka 
Brzozowska, która przytacza ustalenia Billa Salzmanna. Dostrzegł on, że obecność 
niektórych produktów w filmie Bena Stillera można analizować w oparciu o kon-
cepcję mitu Rolanda Barthesa. Postaci „mówią «językiem produktów»”37, co jednak 
nie zmienia tego, że wygłaszane przez nie kwestie nie tylko mają charakter działa-
nia typowego dla produkt placement, ale także nadal pełnią funkcję perswazyjną, 
a więc reklamową. Z krytycznych rozmów „iksów” na temat konsumpcyjnego świa-
ta niewiele więc wynika.

Jednym z najnowszych przykładów wykorzystania subkultury grunge w prze-
strzeni filmowej jest odcinek animowanego serialu „Simpsonowie”. Epizod ten, 
zatytułowany „That 90’s Show”38, został wyemitowany w 19 sezonie tej popularnej 
amerykańskiej serii i opowiada o początkach miłości Homera i Marge. Kiedy ich 
związek się rozpada, Homer zakłada kapelę grunge’ową Sadgasm (będącą parodią 
Nirvany). Simpson wygląda jak Cobain, nosi identyczne ubrania, a utwory Sad-
gasm są podobne do piosenek autorów „Nevermind”. W odcinku pojawia się także 
„Weird Al” Yankovic, który parodiuje utwór Sadgasm (w rzeczywistości dokonał on 
przeróbki najważniejszego utworu Nirvany – „Smells Like Teen Spirit”). W końcu 
Homer, podobnie jak Cobain, zamyka się sam w domu. Kiedy znajduje go Marge, 
przekonana jest, że zażył narkotyki. Kobiecie udaje się go uratować, choć w końcu 
okazuje się, że Simpson wstrzykiwał sobie insulinę, a nie niedozwolone substancje.

Do filmografii o tematyce grunge’owej należałoby dopisać także filmy poświę-
cone Cobainowi: „Kurt i Courtney”, „About A Son”, czy, będące parafrazą dzie-
jów artysty, „Last Days”39. Ostatni z obrazów wydaje się być szczególny z kilku 
powodów: po pierwsze, trudno oprzeć się wrażeniu, że powstał na fali zaintereso-

36 Tamże. Postać: Troy.
37 B. Brzozowska, dz. cyt., s. 50–51. s. 51.
38 The Simpsons, That 90’s Show, sezon 19, odcinek 11, reż. M. Kirkland, USA 2008.
39 Last Days, reż. G. Van Sant, USA 2005.
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wań, jakie wzbudzają w fanach Cobaina okoliczności jego niewyjaśnionej śmierci. 
Po drugie, reżyser, zdecydowawszy się przedstawić w filmie ostatnie dni muzyka, 
musiał mieć świadomość, że jego film zostanie potraktowany jako jeden z głosów 
w dyskusji dotyczącej przyczyn zgonu artysty. Tym samym można powiedzieć, że 
obraz ten można wpisać w poczet dzieł próbujących (w tym wypadku metaforycz-
nie) odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule jednej z książek poświęconych 
temu zagadnieniu, a więc: „kto zabił Kurta Cobaina?”. Reżyser nie otrzymał od Co-
urtney Love zgody na wykorzystanie nazwiska męża ani utworów Nirvany, dlatego, 
mimo oczywistych podobieństw między filmowym Blake’iem a Cobainem, widz 
dowiaduje się, że wszystkie postacie są fikcyjne. Twórcy filmowi po raz kolejny 
skonsumowali więc postać Cobaina.

Literatura

W jednym z utworów zespołu Pidżama Porno pojawiają się ironiczne stwier-
dzenia dotyczące fascynacji nieżyjącym twórcą „Nevermind”. Autor słów do tej pio-
senki, Krzysztof „Grabaż” Grabowski, pisze na przykład: „Twoje kolejne kłamstwo 
/ Masz koszulkę z Kurtem / I nawet ci do twarzy / Nawet ci do twarzy z trupem”. 
W tym samym tekście, o dość wymownie przecież brzmiącym tytule „Pryszcze”, 
pojawia się także inne sformułowanie: „Sam mógłbym ci zaśpiewać: / Dobrze umrę, 
lepiej sprzedam”, co jest lapidarnym ujęciem faktycznego stanu rzeczy – śmierć 
„lepsza”, a więc w niewyjaśnionych okolicznościach, samobójcza, tragiczna, sprze-
daje się lepiej, a legenda jej bohatera na dłużej zapada w pamięć.

Wydaje się, że zarówno twórcy literatury, jak i jej wydawcy, doskonale wy-
czuwają zapotrzebowanie na biografie zespołów grunge’owych. Jak nietrudno się 
domyśleć, dominującą rolę odgrywają wydawnictwa poświęcone Nirvanie. Nawet 
największe legendy rocka nie doczekały się tylu publikacji, co właśnie to trio z Se-
attle. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest z pewnością charyzmatyczna osobowość 
lidera kapeli, kontrowersje związane z jego zgonem i liczne teorie spiskowe, które 
mu towarzyszą.

W języku polskim ukazało się do tej pory 10 publikacji książkowych poświęco-
nych Cobainowi i Nirvanie. Jako jedenaste dodać można także „Dzienniki” autor-
stwa samego Cobaina – książkę, której wydanie wzbudziło najwięcej kontrowersji. 
Fani muzyka apelowali o to, by zastosować się do jednego ze zdań pochodzących 
z zapisków muzyka: „Nie czytaj mojego pamiętnika, kiedy mnie nie będzie”40, inni 
jednak ripostowali, cytując inny fragment: „przeczytaj mój pamiętnik. Przejrzyj 
moje rzeczy i rozgryź mnie”41. Rozważano etyczność publikacji intymnych zapi-
sków muzyka, zastanawiano się także, w jakim stopniu są one ocenzurowane przez 

40 K. Cobain, Dzienniki, [tlum.] D. Chojnacka, Poznań 2002, s. 5.
41 Tamże.
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Courtney Love oraz ile wdowa po artyście na tym przedsięwzięciu zarobi. Fani 
Cobaina podzielili się na tych, którzy „Dzienniki” przeczytali i tych, którzy zrobić 
tego nie chcieli. Dyskusja o próbie „sprzedania” artysty pojawiła się na nowo42.

Na fenomenie popularności grunge’u bazuje powieść Marka Lindquista – „Re-
quiem dla Nirvany” (oryginalny tytuł: „Never Mind Nirvana”). Zarówno w polskiej, 
jak i amerykańskiej edycji, okładka książki nawiązywała do „Nevermind” Nirvany. 
Przedstawiony na fotografii mężczyzna w garniturze, tak jak dziecko uwiecznione 
na zdjęciu z najpopularniejszego albumu grunge’owego, nurkuje za dolarem.

Główny bohater książki Lindquista jest 36-letnim prokuratorem. Nie potrafi 
wieść ustabilizowanego życia, wciąż tkwi w zawieszeniu pomiędzy „dorosłością” 
związaną z odpowiedzialnym stanowiskiem a wspomnieniami lat wczesnej młodo-
ści, kiedy to był muzykiem grunge’owym. Właśnie ten gatunek muzyczny jest stale 
obecny w jego życiu, determinując nawet jego wybory uczuciowe (podczas randki 
długo rozważa wybór ścieżki muzycznej mającej towarzyszyć spotkaniu, a kiedy 
przychodzi mu odpowiedzieć na zadane przez partnerkę pytanie, który zespół woli: 
Pearl Jam czy Nirvanę, zastanawia się, czy różnica pomiędzy ich gustami będzie 
decydująca dla tego związku)43. Trudno uznać to wydawnictwo za przejaw wysokie-
go kunsztu artystycznego czy wyjątkowo interesującej fabuły, ale powieść ta spo-
tkała się z uznaniem osób związanych z nurtem grunge, czego dowodem mogą być 
opinie zamieszczone na IV stronie okładki „Requiem dla Nirvany”.

Książka Lindquista odczytywana była także jako historia przedstawiciela Po-
kolenia X. Jednak to nie on, lecz Douglas Coupland stał się kultowym pisarzem tej 
generacji, a dowodem na to, jak ważną rolę odegrały jego publikacje jest to, że na 
ustalenia, które odnotowywał w swoich powieściach, powoływali się nie tylko człon-
kowie opisywanej przez niego generacji, ale także socjolodzy i artyści.

Podsumowanie, czyli o konsumpcjonizmie subkulturowym 
słów (jeszcze) kilka

Za doskonałe podsumowanie zjawisk dotyczących konsumpcjonizmu subkul-
turowego służyć mogą słowa Heatha i Pottera, którzy polemizując między innymi 
z Naomi Klein44 zauważyli: „Krytyka społeczeństwa masowego należała do naj-
potężniejszych sił napędzających konsumpcjonizm przez ostatnie czterdzieści lat. 
[…] Nie dzieje się tak dlatego, że autorzy, wydawcy czy reżyserzy są hipokrytami, 
ale ponieważ nie zrozumieli prawdziwej natury społeczeństwa konsumpcyjnego. 
Utożsamiają konsumpcjonizm z konformizmem. W rezultacie nie dostrzegają, że 

42 Por. wypowiedzi użytkowników „Grunge Forum”: http://www.grungeforum.com/
topics22/dziennikikurta-czyto-uczciwevt 319,60.htm (10. 04. 2011).

43 Zob. M. Lindquist, Requiem dla Nirvany, [tłum.] R. Zabrzeski, Poznań 2003.
44 Por. N. Klein, No logo, [tłum.] H. Pustuła, Izabelin 2004.
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to bunt, a nie konformizm jest od dziesiątków lat siłą napędową rynku”45. Konsta-
tacja ta stanowi sedno problemu: stereotypowe przypisywanie subkulturom skłon-
ności do kontestowania rzeczywistości i oporu wobec mainstreamu nie musi wcale 
oznaczać rezygnacji z konsumpcji, czego najlepszym potwierdzeniem są moda oraz 
dzieła popkulturowe: muzyka i film.

Można zastanowić się, czy to, co obserwujemy współcześnie, nie jest dowodem 
na to, że grunge przestaje być subkulturą w znaczeniu nowoczesnym, a staje się 
postsubkulturą, a więc tworem charakterystycznym dla czasów ponowoczesnych. 
Członkowie takiej grupy, jak pisze Muggleton, stykają się z nią wiele razy za po-
średnictwem mediów. Mogą też dowolnie łączyć style, a nawet, na co zwraca uwagę 
badacz, „surfować” po nich46. Bycie częścią jakiejś subkultury (postsubkultury) nie 
obliguje do zachowywania jednorodnej tożsamości – można czerpać z dowolnych 
nisz, zachowując się niczym klient w supermarkecie stylów, tym bardziej, że „klasy-
fikacja subkultur to w wielu przypadkach zjawisko stworzone przez media”47, a nie 
przez członków tychże grup48.

Pomijając wszystkie te zastrzeżenia, można stwierdzić, że moda na grunge nie 
przemija, choć, jak to z modami bywa, ma swoje lepsze i gorsze lata. Obecnie jeste-
śmy świadkami wzrostu zainteresowania tą subkulturą. Grunge na nowo zawładnął 
przemysłem odzieżowym. Coraz więcej dzieje się także w muzyce, czego dowodem 
jest powrót Soundgarden i Alice In Chains.

W 2011 roku w Experience Music Project w Seattle otwarto wystawę „Nir-
vana: Taking Punk to the Masses”. Zarówno jej tytuł, jak i samo jej zorganizowanie, 
wydają się znamienne. Nirvana, podobnie jak i sama subkultura grunge, stała się 
legendą, a opinia Leszka Bugajskiego, który twierdził, że muzyka grunge’owa była 
„ostatnią dobrą rzeczą, jaka przydarzyła się rockowi”49, wydaje się wciąż aktualna. 
Poza jednym zrywem, związanym z „nową rockową rewolucją”50, który można było 
zaobserwować na początku XXI wieku, trudno byłoby wskazać zjawisko związane 

45 J. Heath, A. Potter, dz. cyt. s. 126.
46 D. Muggleton, Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, [tłum.]. A. Sadza, 

Kraków 2004, s. 63.
47 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, [tłum.] A. Sadza, Kraków 2005, s. 456.
48 Podobny problem dotyczy także, niezwykle popularnego, „tworzenia” pokoleń. Zwraca 

uwagę na to Mariusz Czubaj: „Przypadek Pokolenia X pokazuje, że samo pojęcie pokoleniowości 
(generacyjności) przestało być kategorią opisu socjologicznego, a stało się częścią strategii 
konsumpcyjnej i medialnej”. M. Czubaj, Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów, 
Warszawa 2007, s. 109.

49 L. Bugajski, Seks, druk i rock and roll, Warszawa 2006, s. 125.
50 „Nowa rockowa rewolucja” to muzyka z początku nowego stulecia, wykonywana przez 

takie zespoły, jak The White Stripes, Franz Ferdinand, The Strokes, The Libertines, Interpol. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że „rewolucja” polegała raczej na wzroście zainteresowania muzyką 
rockową, aniżeli na próbie wypracowania nowego brzmienia. Każda kapela stworzyła swój własny 
styl, a łączy je to, że czerpią inspiracje z rocka, dość swobodnie jednak go modyfikując. Samo 
określenie tego nurtu rozpowszechniły znane czasopisma muzyczne, jak „Rolling Stone” czy „New 
Musical Express”, stając się tym samym kreatorami mody na nową falę muzyki rockowej.
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z muzyką rockową, które swoją popularnością choć trochę zbliżało się do tego, co 
osiągnął gatunek z Seattle dwadzieścia lat temu.

Grunge więc, mimo zapowiedzi samego Cobaina, nie umarł i wydaje się być 
w dobrej formie. Można jednak, parafrazując znany cytat z polskiego filmu, zapy-
tać: ile grunge’u w grunge’u?
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Fashion for Grunge- Fashionable Grunge. From Cobain  
to Pattinson – manifestations of subcultural consumerism

Abstract: At the end of the eighties the USA experienced the coming of age of a generation later 
on to be tagged as Generation X. It happened at this particular time that bands playing a brand 
of music referred to as „grunge“ gained increasing popularity. Out of this environment a new 
subculture originated. The global success of grunge was not restricted to a limited fan commu-
nity only, but aroused the interest of marketing experts. Issue of this paper is an exemplary pres-
entation of phenomena being evidence of an actual fashion for grunge as well as the characteri-
zation and presentation of how subcultural consumerism manifests itself.

Some general considerations on the circumstances favouring the emergence of subcultures 
in general, the role idols of the public assume in popular culture as well as their „appropriation“ 
by the marketing industry round out this study.

Key words:  Grunge, juvenile subcultures, Generation X, subcultural consumerism, popular cul-
ture, rock music.




