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WSTÊP
Subkultur m³odzie¿owych zdecydowanie nie mo¿na okreliæ zjawiskiem nowym lub niezbadanym. Ju¿ w momencie powstawania i rozkwitu ich swoistych
pierwowzorów, a wiêc kontrkultur, próbowano badaæ to interesuj¹ce socjologicznie zjawisko. Jest to jednak sfera trudna do badania i interpretacji.
Szczególnie ciekawy wydaje siê system norm i wartoci obecnych cz³onków
subkultur m³odzie¿owych. W latach 60. i 70. okrelenie zasad i celów, jakimi
kierowali siê np. hippisi czy punki, by³o ³atwiejsze do zrozumienia ni¿ obecnie.
Wczeniej mielimy do czynienia ze zjawiskiem kontrkultur, obecnie wydaje siê,
¿e nie s¹ ju¿ one nastawione przeciwko g³ównemu nurtowi, a przynajmniej ju¿
nie w tak stanowczy sposób. ¯yj¹c w czasach promocji indywidualizmu, nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e wyró¿nianie siê typem zachowañ staje siê elementem g³ównego nurtu kulturowego.
Dodatkowym czynnikiem, który mia³ wp³yw na zajêcie siê powy¿szym tematem, jest fakt zmiennoci tytu³owego zjawiska. Ju¿ w 1975 roku A. Jaw³owska
zaobserwowa³a, ¿e ruch m³odzie¿y przechodzi w chwili obecnej nowe przeobra¿enia. Gromadz¹ siê nowe fakty wymagaj¹ce rozszerzenia interpretacji. Nale¿a³oby wiêc uzupe³niæ i rozwin¹æ zaledwie rozpoczête w¹tki1. Analiza literatury
traktuj¹cej o tych specyficznych grupach m³odzie¿owych ujawni³a liczne b³êdy.
By³ to jeden z przyczynków do zajêcia siê tym tematem jako nie do koñca jeszcze
zg³êbionym i w pewnym stopniu le zaprezentowanym.

1

A. Jaw³owska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 315.
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Wydaje siê, ¿e istniej¹ce obecnie normy i wartoci subkultur m³odzie¿owych
s¹ trudne do jednoznacznego okrelenia. Prac dotycz¹cych tematu subkultur ukaza³o siê jedynie kilka, a ze wzglêdu na zmiennoæ tego zjawiska oraz trudnoci
badawcze z nim zwi¹zane, nie da siê ich uznaæ za kompletne, nie mówi¹c ju¿
o mo¿liwoci dokonywania porównañ miêdzy ró¿nymi ujêciami podejmowanej
tu problematyki.
Celem niniejszego tekstu jest wiêc przede wszystkim uzupe³nienie ju¿ posiadanej przez socjologów, pedagogów i kulturoznawców wiedzy o subkulturach
oraz normach i wartociach w nich dominuj¹cych. Bêdzie to kolejny element
powolnego budowania obrazu tych, jak¿e specyficznych, grup. Z powodu trudnoci dostêpu do respondentów oraz du¿ej ró¿norodnoci danych subkultur w poszczególnych regionach Polski i wiata, zostanie podjêta próba opisania norm
i wartoci trzech wybranych subkultur m³odzie¿owych, a wiêc punków, skinów
i metali, na podstawie badania przeprowadzonego na terenie województwa mazowieckiego.
Wybrano wymienione wy¿ej grupy ze wzglêdu na kilka cech je wyró¿niaj¹cych. Po pierwsze, s¹ to subkultury bardzo charakterystyczne wizualnie, które
w³aciwie codziennie mo¿na zauwa¿yæ na ulicach i z du¿¹ pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e wci¹¿ istniej¹. Po drugie, punki i skini wydaj¹ siê byæ swoimi przeciwieñstwami pod wzglêdem wartoci, natomiast metale wydaj¹ siê takowych w ogóle
nie mieæ, co jest czêsto podkrelane w literaturze przedmiotu. Po trzecie, interesuj¹ce wydaje siê zbadanie tych mocno ju¿ ugruntowanych grup w momencie, gdy
powstaj¹ nowe subkultury promowane niejako przez popkulturê, jak kreuj¹ca siê
dopiero w Polsce subkultura emo. Po czwarte, subkultury te stanowi¹ g³ówn¹
reprezentacjê m³odzie¿owych grup symbolicznych w typologii T. Palecznego, który
opisuje je w nastêpuj¹cy sposób: ich status okrelony jest przez styl ¿ycia cz³onków, sposób ubierania, rodzaj noszonych ozdób oraz uczesania, gatunek preferowanej muzyki, sposób spêdzania wolnego czasu, symbole, kody komunikowania.
Grupy subkulturowe tego typu opieraj¹ siê przewa¿nie na wiêzi symbolicznej,
lecz posiadaj¹ wspólne obszary wartoci i elementy ideologii prowadz¹ce do podobieñstwa reakcji i zachowañ2. Grupy te s¹ i by³y g³ównym nurtem subkultur
m³odzie¿owych zarówno w Polsce, jak i na wiecie.
Poni¿szy tekst zawiera wyniki badania jakociowego przeprowadzonego wiosn¹ 2009 roku. W jego sk³ad wesz³o 21 wywiadów pog³êbionych z cz³onkami
subkultury punków, skinheadów i metali (po 7 wywiadów na dan¹ subkulturê).
Aby lepiej przybli¿yæ czytelnikowi metodê pozyskania danych, poni¿ej zostanie
przedstawionych kilka formalnych uwag na ten temat.

2 T. Paleczny, Kontestacja. Formy buntu we wspó³czesnym spo³eczeñstwie, Kraków 1997, s.

168.

NORMY I WARTOCI M£ODZIE¯OWYCH SUBKULTUR SYMBOLICZNYCH

161

1. PRZEDSTAWIENIE I UZASADNIENIE METODY BADAWCZEJ
G³ównymi orodkami funkcjonowania subkultur m³odzie¿owych by³y i s¹
obecnie wielkie aglomeracje miejskie. Jednym z najbardziej specyficznych miast
w Polsce jest Warszawa jako najwiêksze miasto w kraju, stolica i miejsce swoistych pielgrzymek ludzi w poszukiwaniu pracy i w celu zdobycia wykszta³cenia.
Do Warszawy przyje¿d¿a du¿o osób na studia, do pracy, ale tak¿e m³odzie¿ z okolicznych miejscowoci doje¿d¿a do gimnazjów i liceów, by zapewniæ sobie lepszy start na studia. Spotykaj¹c wiêc ludzi w Warszawie, czêsto ma siê stycznoæ
z mieszkañcami w³aciwie ca³ego województwa mazowieckiego  od Radomia
po P³ock i Ostro³êkê.
Podobnie sytuacja wygl¹da w przypadku subkultur. Ca³a tzw. scena muzyczna danych grup jest zazwyczaj zwi¹zana z du¿ymi miastami. Wiêkszoæ mazowieckich zespo³ów koncertuje w klubach warszawskich, st¹d i cz³onkowie subkultur zje¿d¿aj¹ siê do Warszawy i tutaj tocz¹ swoje subkulturowe ¿ycie. Co wiêcej, to w³anie tutaj stopieñ zró¿nicowania ró¿nych od³amów konkretnych
podkultur oraz obecnoæ chyba wszystkich subkultur m³odzie¿owych jest tak du¿a,
¿e na ulicach prawie co chwilê mija siê ich cz³onków.
Jak podkrela M. Filipiak o ile rekonstrukcja ideologii subkultur jest bardzo
utrudniona, o tyle sfera obyczajowoci, wyranie i celowo w subkulturach manifestowana, daje siê ³atwiej odczytaæ i scharakteryzowaæ. Opiera³a siê ona na za³o¿eniu, ¿e jednostka jest nadrzêdna wobec norm moralnych. Konsekwencja takiego za³o¿enia przejawia³a siê w poszukiwaniu nowych stylów ¿ycia, wiêkszej swobodzie, naturalnoci w stroju i sposobie bycia, spontanicznoci, otwartoci
i bliskoci w kontaktach miêdzyludzkich3. Warto zaznaczyæ, ¿e s¹ to jednak cechy
wspólne wszystkim subkulturom, zarówno tym stawiaj¹cym w centrum wartoci
czy normy, jak i zwyk³¹ powierzchownoæ. Wygl¹d zewnêtrzny pe³ni³ w subkulturach wielorak¹ funkcjê: by³ zewnêtrznym znakiem to¿samoci grupowej zastêpuj¹cym legitymacjê, mia³ uczyæ tolerancji wobec wszelkich dziwactw i odmiennoci, a tak¿e  byæ znakiem i narzêdziem prowokacji4.
Wiele cech subkultur mo¿na by zbadaæ, opisuj¹c wygl¹d lub styl ¿ycia jej
cz³onków. Wed³ug M. Filipiaka ideologie subkultur rzadko by³y formu³owane
w programach czy manifestach; ich poszczególne elementy zawarte s¹ w wypowiedziach przedstawicieli danych rodowisk, w publikowanych gazetkach, piosenkach czy innych formach sztuki uprawianej w ramach ruchów subkulturo-

3 M. Filipiak, Subkultury m³odzie¿owe  ogólna charakterystyka subkultur, w: Subkultury m³o-

dzie¿owe wczoraj i dzi, red. M. Filipiak, Tyczyn 2001, s. 125.
4 Tam¿e, s. 126.

162

MICHA£ JAN LUTOSTAÑSKI

wych5. Jednak analiza jedynie tekstów piosenek i zinów6 nie by³aby wystarczaj¹ca do opisu wartoci i norm cz³onków subkultur, wybrano wiêc wywiady pog³êbione jako metodê badawcz¹, s³u¿¹c¹ dotarciu do nie zawsze uzewnêtrznianych
norm i wartoci panuj¹cych w subkulturach i wród jej cz³onków. Metoda ta pozwala na wnikniêcie znacznie g³êbiej w motywacje, jakimi kieruj¹ siê respondenci w swoich dzia³aniach i postawach, ni¿ da³oby to badanie ilociowe. Szczególnym atutem tej metody jest mo¿liwoæ wyciagniêcia wstêpnych wniosków przy
dostêpie do niewielkiej liczby respondentów.
Badanie subkultur m³odzie¿owych jest zadaniem doæ trudnym, poniewa¿
populacja ich cz³onków jest w³aciwie nieokrelona. Nie ma wiêc mo¿liwoci
stworzenia ¿adnego operatu, by dokonaæ choæby jednowarstwowego doboru losowego do próby. Trudno by³oby tak¿e zastosowaæ dobór celowy, czy chocia¿by
kwotowy.
W literaturze przedmiotu do badania grup, do których utrudniony jest dostêp,
a za takie uwa¿a siê w³anie subkultury m³odzie¿owe, zaleca siê stosowanie nieprobabilistycznego doboru próby. Najczêciej sugerowan¹ metod¹ doboru próby
jest tutaj metoda kuli nie¿nej (snowball sampling). Ta procedura jest w³aciwa,
gdy trudno jest odszukaæ cz³onków jakiej specyficznej populacji7. Zastosowano j¹ wiêc w tym przypadku. Dziêki kontaktom z przedstawicielami wybranych
subkultur uda³o siê pozyskaæ kolejnych, by pod koniec przeprowadziæ 21 wywiadów pog³êbionych (po 7 z ka¿dej subkultury).
Struktura wywiadu opiera³a siê na 3 blokach tematycznych, dotycz¹cych kolejno:
 indywidualnego systemu norm i wartoci,
 wartoci proponowanych przez subkulturê,
 obowi¹zuj¹cych norm.
2. NORMY I WARTOCI SKINHEADÓW
Jako pierwsze zostan¹ opisane normy i wartoci skinheadów. Opis zostanie
dokonany na podstawie danych z badania przeprowadzonego w marcu, kwietniu
i maju 2009 roku.
2.1. Indywidualny system norm i wartoci
Aby móc porównywaæ ze sob¹ subkultury, zadano badanym dwa pytania zamkniête dotycz¹ce ich stosunku do problemów spo³ecznych oraz o wartoci nada5

Tam¿e, s. 124.
Gazetka, produkowana i dystrybuowana pocz¹tkowo w rodowiskach zwi¹zanych z ruchem punk - M. Pêczak, Ma³y s³ownik subkultur m³odzie¿owych, Warszawa 1992, s. 23.
7 E. Babbie, Badania spo³eczne w praktyce, t³um. A. KloskowskaDudziñska, Warszawa 2004,
s. 205.
6
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j¹ce ich ¿yciu sens. W pierwszym pytaniu zastosowano skalê od 1 do 10, gdzie
1 oznacza³o odpowied osoby uto¿samiaj¹ce siê z tym nie s¹ dla mnie ludmi,
a 10 uto¿samiam siê z tym. rednie odpowiedzi skinheadów przedstawia poni¿szy wykres.
Rys. I  Stosunek skinów do problemów spo³ecznych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badania empirycznego.

Zdecydowanie najbardziej pozytywnie skinheadzi odnosz¹ siê do antykoncepcji, seksu przedma³¿eñskiego oraz picia alkoholu. Dopuszczaj¹ równie¿, przemoc i emigracjê Polaków za granicê. Obojêtny stosunek maj¹ do palenia papierosów i imigracji innych nacji do Polski. Nie dopuszczaj¹ i nie toleruj¹ natomiast
eutanazji, aborcji, kradzie¿y i wolnej mi³oci. Zdecydowanie negatywny stosunek maj¹ do narkotyków, sekt, homoseksualizmu i zdrady.
Cz³onkowie subkultury skinheads mieli równie¿ wybraæ trzy najwa¿niejsze ich zdaniem wartoci nadaj¹ce sens i cel ich ¿yciu. Na pierwszym miejscu
wskazali oni na mi³oæ i przyjañ, a tak¿e ciekaw¹ pracê. Kolejnymi wartociami
okaza³o siê bycie dla innych, udane ¿ycie rodzinne i seksualne oraz niezale¿noæ w pracy. Widaæ wród nich wyj¹tkowe zogniskowanie odpowiedzi, gdy¿
wybierali jedynie szeæ odpowiedzi z listy piêtnastu. Nie wymienili oni m.in. ¿ycia bez konfliktów, sukcesu zawodowego, gospodarczego, politycznego ani finansowego.
Na pytanie o to, co bêd¹ robiæ za 1015 lat, wiêkszoæ skinów wspomina³a
o tym, ¿e bêd¹ pracowaæ i za³o¿¹ swoj¹ rodzinê. Kilku podkrela³o równie¿, ¿e
prawdopodobnie dalej bêd¹ zwi¹zani z t¹ subkultur¹ i licz¹, ¿e wci¹¿ bêd¹ chodzili na koncerty. Tak mówi o tym jeden z nich: Za 10 lat bêdê skinem i to jest
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pewne ( ) Tak naprawdê nie wiem co bêdê robi³  nie da siê tego przewidzieæ.
Na pewno bêdê ca³y wydziabany8  o, tego jestem pewien (miech)9.
Skinheadzi mieli równie¿ okreliæ swoj¹ grupê wsparcia, czyli osoby, które
s¹ im najbli¿sze. W pierwszej kolejnoci badani wymieniali swoich przyjació³,
a nastêpnie rodzinê, ze szczególnym wyró¿nieniem matki, oraz swoje ¿yciowe
partnerki. Tak relacje z najbli¿szymi sobie osobami opisuje jeden z cz³onków tej
subkultury: Najbli¿szymi osobami w moim ¿yciu s¹ moja mama i przyjaciele.
Ze wzglêdu na odleg³oæ dziel¹c¹ mnie od domu rodzinnego, grup¹ wsparcia jest
dla mnie grupa wypróbowanych przyjació³, choæ gdy problemy przybieraj¹ dosyæ
powa¿ny obrót i nie umiem sobie sam z nimi poradziæ, na pewno pierwsz¹ osob¹,
do której zg³aszam siê po pomoc, jest mama10.
Odnajdywanie w rodzinie i rodzicach grupy wsparcia wi¹¿e siê równie¿ ze
stosunkiem do ich pogl¹dów politycznych. Wiêkszoæ przyznaje, ¿e ma podobne
pogl¹dy do reprezentowanych przez ich rodziców lub nieznacznie siê ró¿ni¹ce.
Du¿a czêæ podkrela jednak, ¿e w ogóle nie interesuje siê polityk¹. Tak opisuje
to jeden z badanych: ( ) moja wizja wiata w pewnych punktach jest zgodna
z wizj¹ rodziców, tzn. doceniam rolê religii dla kszta³towania siê naszego spo³eczeñstwa, prezentujê równie¿ postawê antypopulistyczn¹ i antykomunistyczn¹ ( )
Jednak nie ma obecnie partii, która reprezentowa³aby moje pogl¹dy. ( ) Z zasady wiêc nie g³osujê, b¹d wybieram mniejsze z³o11. Warto zaznaczyæ, ¿e prawie
wszyscy badani skini twierdzili, ¿e nie istnieje ¿adna partia polityczna mog¹ca
reprezentowaæ ich pogl¹dy polityczne, a czêæ podkrela³a, ¿e g³osuj¹c, zawsze
wybiera tzw. mniejsze z³o.
2.2. Promowane przez subkulturê wartoci
Skinheadzi pytani o wartoci promowane przez subkulturê, do której nale¿¹,
najczêciej wymieniali nastêpuj¹ce trzy: przyjañ, zabawê oraz bycie twardym
i bezkompromisowym. Opisuje je jeden z nich w nastêpuj¹cy sposób: Ka¿dy
z nas ma do siebie wzajemny szacunek i trzymamy siê razem. Te wartoci, które
s¹ w naszym ruchu, nas odnalaz³y  zebra³y i nas trzymaj¹ razem w ciê¿kich
chwilach12. Trzymanie siê razem, lojalnoæ, duma oraz szacunek do siebie nawzajem pojawia³y siê czêsto w wypowiedziach badanych.
Trudny do okrelenia jest natomiast stosunek skinheadów do wiary. Mniej
wiêcej po³owa z nich ma do niej stosunek pozytywny lub chocia¿ szanuje religiê
8

W slangu m³odzie¿owym oznacza to osobê posiadaj¹c¹ du¿¹ liczbê tatua¿y.
Kamil - 22 lata, wywiad nr 9, 16.04.2009.
10 Micha³ - 24 lata, wywiad nr 6, 11.04.2009.
11 Tam¿e.
12 Marcin - 24 lata, wywiad nr 11, 13.04.2009.
9
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za jej wp³yw na podtrzymywanie oraz kszta³towanie kultury i tradycji oraz rolê,
jak¹ odgrywa w spo³eczeñstwie. Druga po³owa natomiast nie wierzy w Boga i uwa¿a tak¹ postawê za objaw s³aboci. Nie mo¿na wiêc twierdziæ, ¿e wiara stanowi
dla ogó³u jak¹ wartoæ, jest to indywidualna sprawa ka¿dego z badanych.
2.3. Obowi¹zuj¹ce normy
G³ówn¹ zasad¹ i typem zachowañ wymaganym od cz³onków subkultury skinheads jest lojalnoæ. Dopiero póniej badani podkrelali istotn¹ rolê ubioru, przemocy i bycia sob¹. Jako znacz¹ce wymieniano równie¿ takie normy, jak wiernoæ
czy przyjañ oraz zwracano uwagê na wa¿n¹ rolê dobrej zabawy i picia piwa
w stylu ¿ycia tej grupy. Czasami jako obowi¹zuj¹c¹ zasadê wymieniano równie¿
patriotyzm.
W przynale¿noci do subkultury wa¿ny jest te¿ swojego rodzaju konformizm.
Na pocz¹tku przynale¿noci do subkultury nale¿y siê zachowywaæ tak samo jak
inni, by byæ akceptowanym. Tak opisuje to jeden ze skinów o najd³u¿szym sta¿u
w subkulturze: Subkultury posiadaj¹ nawet swoj¹ nieformaln¹ hierarchiê, o której istnieniu ¿aden uczestnik subkultury nigdy nic nie powie. Jak zostajesz skinem, musisz zachowywaæ siê jak inni skini, których znasz. Wszelkie odchy³y od
tej regu³y  przynajmniej w pocz¹tkowej fazie ¿ycia skinowskiego  nie s¹ tolerowane13.
Jednym z istotnych elementów bycia skinem, jak ju¿ wspominano, jest specyficzny wygl¹d. W³aciwie wszyscy badani cz³onkowie tej subkultury uznali, ¿e
wygl¹d jest bardzo wa¿nym elementem samej subkultury, ale równie¿ i dla nich
osobicie pe³ni istotn¹ rolê. Kilku podkrela³o jedynie, ¿e z wiekiem przyk³adaj¹
coraz mniejsze znaczenie do wygl¹du, jednak w pierwszych latach przynale¿noci k³adli na to bardzo silny nacisk. Tak opisuje swój stosunek do wygl¹du jeden
z reprezentantów tej subkultury: Kiedy by³ na pewno bardzo wa¿ny  glany,
szeleczki i inne lansiarskie ciuszki. Teraz ju¿ mniej14.
W badaniu próbowano równie¿ okreliæ stosunek skinów do innych subkultur. Najbardziej nielubianymi przez respondentów s¹ hippisi, co bez w¹tpienia
mo¿na uznaæ za normê panuj¹c¹ w tej grupie. Negatywny stosunek maj¹ równie¿
do m³odzie¿y chodz¹cej po klubach, skateów, metali oraz Antify, czyli antyfaszystowskich bojówek lewicowych. Natomiast czêæ z nich lubi punków i psychowców15, ale jest to raczej opinia indywidualna niektórych cz³onków. Tak okrela
swój stosunek do innych grup jeden ze skinheadów: Nie lubiê hippisów i Antify.
13

Pawe³ - 28 lat, wywiad nr 8, 14.04.2009.
Piotrek - 25 lat, wywiad nr 19, 20.04.2009.
15 Nazwê tej subkultury czyta siê z j. ang. jako sajkowcy; nazwa ta pochodzi od s³uchanej
przez nich muzyki psychobilly.
14
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Oni wszêdzie doszukuj¹ siê nazioli. Nie przepadam te¿ za grungami ( ). O emo
to ju¿ nie wspominaj¹c16.
Rozbudowywanie w³asnej subkultury nie jest u skinheadów norm¹. Wiêkszoæ badanych skinów nie prowadzi ¿adnej dzia³alnoci maj¹cej na celu rozwijanie ruchu. Czêæ deklarowa³a jedynie, ¿e wspiera lokaln¹ scenê muzyczn¹, chodz¹c na koncerty znajomych zespo³ów i pij¹c z nimi piwo, a tylko co niektórzy
byli cz³onkami tych¿e kapel.
3. NORMY I WARTOCI PUNKÓW
Kolejn¹ subkultur¹ która zostanie poni¿ej opisana pod wzglêdem przyjmowanych norm i wartoci s¹ punki. Jest to subkultura uwa¿ana potocznie za przeciwstawn¹  pod wzglêdem systemu aksjonormatywnego  skinheadom.
3.1. Indywidualny system norm i wartoci
Tutaj równie¿ podjêto próbê opisania systemu wartoci konkretnych punków. Wyniki ukazuje poni¿szy wykres.
Rys. II - Stosunek punków do problemów spo³ecznych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badania empirycznego.

16

Janek - 24 lata, wywiad nr 5, 10.04.2009.
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Najbardziej pozytywny stosunek cz³onkowie subkultury punk maj¹ do picia
alkoholu, antykoncepcji, seksu przedma³¿eñskiego i palenia papierosów. Punki
nie maj¹ te¿ nic przeciwko emigracji. Zdecydowanie najbardziej negatywnie zosta³a oceniona kradzie¿. Nie akceptuj¹ równie¿ zdrady i sekt. Do najwiêkszej czêci wymienionych problemów maj¹ jednak stosunek obojêtny, z lekkim przesuniêciem w kierunku negatywnego. Tak jest z imigrantami, woln¹ mi³oci¹, homoseksualizmem, aborcj¹ i braniem narkotyków. Podobnie wypada równie¿ przemoc,
choæ w tym przypadku odpowiedzi roz³o¿y³y siê na skrajnych pozycjach skali 
czêæ osób uto¿samia siê z przemoc¹, a czêæ wrêcz przeciwnie.
Pytani o trzy najwa¿niejsze rzeczy w ich ¿yciu i o to, co nadaje mu sens,
punki najczêciej wskazywa³y na ciekaw¹ pracê oraz barwne ¿ycie. Dopiero na
trzecim miejscu znalaz³a siê mi³oæ i przyjañ (bêd¹ce  wed³ug badañ CBOS
z 2008 roku  najwa¿niejsze dla polskiej m³odzie¿y17) i, co ciekawe, razem z udanym ¿yciem seksualnym i niezale¿noci¹ w pracy. Jeszcze dalej, bo a¿ na ostatniej pozycji, znalaz³o siê udane ¿ycie rodzinne, spokojne ¿ycie bez konfliktów
i osi¹gniêcie sukcesu w dziedzinie sztuki. Nikt natomiast nie wymieni³ osi¹gniêcia sukcesu w polityce czy gospodarce, zrobienia kariery, zdobycia maj¹tku, a tak¿e
¿ycia zgodnie z normami religijnymi ani bycia dla innych.
Pytani o plany na przysz³oæ, punki odpowiadaj¹ najczêciej, u¿ywaj¹c has³a
z pocz¹tków kszta³towa³a siê tej subkultury  no future. Nie maj¹ oni planów, nie
myl¹ o tym lub po prostu nie wiedz¹, co bêd¹ robiæ za 10 lat. Dopiero w drugiej
kolejnoci wspominaj¹, ¿e warto by³oby mieæ pracê. Nikt nie wspomina o rodzinie, natomiast czêsto pojawiaj¹ siê wypowiedzi o tym, ¿e wci¹¿ chcieliby chodziæ
na koncerty i utrzymywaæ kontakty z cz³onkami tej subkultury. Tak to opisuje
jedna z cz³onkiñ: Planów na przysz³oæ nadal nie mam. Nie mam pojêcia co bêdê
robiæ po studiach. W ogóle staram siê ¿yæ dniem dzisiejszym18.
Najwa¿niejsz¹ osob¹, u której punki szukaj¹ wsparcia jest partner ¿yciowy,
czyli ch³opak albo dziewczyna. Nastêpnie jest to rodzina i dopiero na koñcu przyjaciele oraz mama.
Ma³y zwi¹zek z rodzin¹ przek³ada siê niejako na stosunek do polityki i ró¿nice w pogl¹dach miêdzy cz³onkami subkultury a ich rodzicami. Jak mówi jeden
z cz³onków: Moi rodzice raczej nie maj¹ ukierunkowanych pogl¹dów politycznych. To znaczy s¹ tacy jak wszyscy doko³a. To co mówi telewizja, gazety i znajomi. Generalnie jestem patriot¹ historycznym i narodowowyzwoleñczym, ale
jeli chodzi o partie odnosz¹ce siê do moich pogl¹dów gospodarczych lub socjalnych, to s¹ to partie lewicowe, tylko ¿e generalnie reprezentuj¹ je osoby, które mi

s. 11.

17 Por. M. Lutostañski, Plany, d¹¿enia i aspiracje ¿yciowe m³odzie¿y, Opinie i diagnozy 13(2009),
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nie pasuj¹, ( ) bawi¹ siê w lansowanie homoseksualizmu, który mnie nie interesuje i nie ma nic do mojego ¿ycia i co to w ogóle ma do wiata. Nie ma wiêc
partii19.
Ró¿nice miêdzy cz³onkami tej subkultury a ich rodzicami nie s¹ jednak du¿e.
Wiêkszoæ punków w ogóle nie interesuje siê polityk¹, a tym bardziej nie interesuj¹ ich pogl¹dy rodziców. A jeli tak, to czasami zgadzaj¹ siê z nimi mniej, a czasami bardziej. Pod tym wzglêdem nie ma regu³y. Za to ¿aden z badanych nie
uwa¿a, ¿e istnieje partia, która mog³aby reprezentowaæ jego pogl¹dy.
3.2. Promowane przez subkulturê wartoci
Wartoci¹, któr¹ badani cz³onkowie subkultury punk wymieniali najczêciej
jako promowan¹ przez ich subkulturê, jest kontestacja. Wiêkszoæ wspomina³a
tak¿e o wolnoci jako wartoci, na któr¹ punki k³ad¹ du¿y nacisk. Wymieniano
równie¿ trzymanie siê razem, przyjañ i zabawê. Tak o tym mówi jedna z cz³onkiñ tej subkultury: Jedn¹ z wartoci, któr¹ promuje ta subkultura to odrzucenie
tych sztampowych, które próbuje nam wpoiæ czasem szko³a, czasem rodzice w sensie: znajd dobr¹ pracê, niewa¿ne, czy bêdzie Ciê interesowaæ ( ). Dziêki temu
zauwa¿y³am, ¿e wa¿ne jest to, co ja chcê, a nie to, czego chc¹ wszyscy dooko³a,
co uwa¿am za bardzo wa¿ne20.
Wiary jako takiej wród punków nie mo¿na uznaæ za wartoæ, gdy¿ nie nale¿¹ oni do osób zbyt wierz¹cych. Jak mówi jeden z nich: Ja na przyk³ad by³em
dzisiaj w kociele. By³a msza za moj¹ babciê. Ona wierzy³a w Boga, w wiarê
chrzecijañsk¹ i ona chcia³aby, ¿ebym tak siê za ni¹ pomodli³, tak po chrzecijañsku. Zrobi³em to dla babci. A tak ogólnie, to Bóg jest zbyt skomplikowany, ¿eby
go ogarn¹æ21.
Wiêkszoæ z nich natomiast szanuje tradycjê chrzecijañsk¹ i jej wp³yw na
kszta³towanie i kultywowanie ró¿nych tradycji. W wiêta i uroczystoci rodzinne
chodz¹ wiêc do kocio³a. Traktuj¹ to jednak jako element tradycji i kultury polskiej, a nie jako formê prze¿ycia religijnego.
3.3. Obowi¹zuj¹ce normy
G³ównymi zasadami postêpowania, przyjêtymi w subkulturze punków jest
dobra zabawa, picie alkoholu, je¿d¿enie na ró¿ne koncerty i festiwale, jak równie¿ wygl¹d. Jak mówi jeden z nich: Kurwa, musisz wyjebaæ trochê win, no nie?
( ) musisz lataæ na koncerty. Byæ, kurna, twardy w pogo22. Jedziæ na festiwale
19

Przemek - 22 lata, wywiad nr 2, 5.04.2009.
Anna - 20 lat, wywiad nr 20, 29.04.2009.
21 Przemek - 22 lata, wywiad nr 2, 5.04.2009.
22 Metoda tañca polegaj¹ca na podskakiwaniu i przepychaniu siê w rytm muzyki.
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( ) Musisz byæ parê razy spisany przez suki, musisz byæ parê razy w radiolce.
Szarpaæ siê z ochron¹ i z policj¹23.
Jednoczenie czêæ punków uwa¿a, ¿e w ich subkulturze nie panuj¹ ¿adne
zasady, a jedyn¹, jak¹ mo¿na by sformu³owaæ, to brak zasad i bycie samym sob¹
 co wynika prawdopodobnie z szerokorozumianej kontestacji. Nie przeczy to
jednak wy¿ej wymienionym normom, gdy¿ wiêkszoæ z nich uwa¿a dobr¹ zabawê i koncerty za podstawê egzystencji w subkulturze punk.
Wymieniony ju¿ wygl¹d jest wa¿ny w subkulturze punk. Jego istotnoæ zmienia siê jednak w trakcie przynale¿noci do grupy. Czêæ z punków podkrela³a, ¿e
k³adzie ju¿ mniejszy ni¿ kiedy nacisk na ubiór, ale wci¹¿ w jaki sposób nawi¹zuje fryzur¹ i doborem ubrañ do punku. Mimo zmniejszania siê radykalizmu
w ubiorze, wygl¹d ci¹gle stanowi wa¿ny element w byciu cz³onkiem subkultury.
Tak o tym mówi jeden z nich: Wbrew pozorom lans w punk rocku jest bardzo
wa¿ny. Swojego czasu przywi¹zywa³em do tego du¿¹ wagê. Musisz mieæ irokeza, papê, glany. Musisz siê wyró¿niæ. Musz¹ zwróciæ na ciebie uwagê. Niby punk
rock jest taki otwarty, ale na takie szczegó³y, jak koszulka czy marka ciuchów,
d³ugoæ w³osów zwraca siê uwagê24.
Za normê mo¿na równie¿ uznaæ negatywny stosunek do przedstawicieli subkultury metali, nielubianych przez wiêkszoæ punków, z którymi przeprowadzono wywiady. Tak o nich mówi jeden z cz³onków: Ja nie lubiê metaluchów, m³odych, kumatych oi!owców, a jeszcze bardziej nie lubiê kumatych skinhead girl
( ). Jednak najbardziej przypa³ow¹ subkultur¹ s¹ chyba nazi black metale  naziole, hipisi i satany w jednym25.
Ogólnie, punki nie wypowiadaj¹ siê w ogóle o innych subkulturach pozytywnie. Oprócz wspomnianych ju¿ metali, najbardziej nie lubi¹ neonazistów, m³odych oi!owców (czyli apolitycznych skinheadów) i m³odych skinhead girl (czyli
kobiet zwi¹zanych z subkultur¹ skinheads). Nie przepadaj¹ równie¿ za hippisami
i komunistami. Czêsto nawet mówili, ¿e nie lubi¹ ¿adnej z subkultur, lub ¿e nie
oceniaj¹ ludzi po subkulturze.
Norm¹ jest anga¿owanie siê w rozwój swojej subkultury. Najczêciej przybiera to formê wspierania lokalnej sceny muzycznej poprzez chodzenie na koncerty i kupowanie p³yt zespo³ów. Czasami jest to zaznaczanie swojej obecnoci poprzez pisanie na murach punks not dead lub robienie koszulek i wlepek26 swoich brygad. Czêæ cz³onków subkultury gra równie¿ w zespo³ach punk
rockowych.
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Przemek - 22 lata, wywiad nr 2, 5.04.2009.
Tam¿e.
25 Kacper - 20 lat, wywiad nr 3, 5.04.2009.
26 Ma³e naklejki rozlepiane w autobusach.
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4. NORMY I WARTOCI METALI
Nastêpn¹ i zarazem ostatni¹ przebadan¹ subkultur¹ s¹ metale. Wyniki przeprowadzonych z nimi wywiadów pog³êbionych znajduj¹ siê poni¿ej.
4.1. Indywidualny system norm i wartoci
Respondenci mieli odnieæ siê do listy pewnych spornych spo³ecznie kwestii. Poni¿szy wykres prezentuje stosunek metali do tych problemów.
Rys. III  Stosunek metali do problemów spo³ecznych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badania empirycznego.

Wykres pokazuje, ¿e najbardziej pozytywny stosunek metale maj¹ do antykoncepcji i seksu przedma³¿eñskiego oraz picia alkoholu i palenia papierosów.
Najbardziej negatywny natomiast do kradzie¿y oraz sekt jako formy aktywnoci
religijnej. Mniej radykalnie, ale równie¿ negatywnie odnosili siê do zdrady, narkotyków oraz homoseksualizmu, a pozytywnie do eutanazji, emigracji Polaków,
aborcji i imigracji do Polski. W³aciwie obojêtny jest ich stosunek do wolnej mi³oci i przemocy.
Zapytano równie¿ respondentów o trzy najwa¿niejsze w ¿yciu wartoci, które nadaj¹ mu sens i cel. Podobnie jak u wiêkszoci polskiej m³odzie¿y, najwa¿niejsz¹ wartoci¹ okaza³a siê mi³oæ i przyjañ. Kolejne by³o spokojne ¿ycie bez
k³opotów. Czêsto wymieniane by³y równie¿: sukces w dziedzinie sztuki, udane
¿ycie rodzinne, zdobycie maj¹tku oraz ciekawa praca. Ani razu nie wymieniono
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za to bycia u¿ytecznym dla innych, ¿ycia zgodnego z zasadami religijnymi, niezale¿noci w pracy, podejmowania wa¿nych decyzji gospodarczych ani zdobycia
w³adzy politycznej.
Pytani o to, co zamierzaj¹ robiæ za 1015 lat, najczêciej stwierdzali, ¿e dalej
bêd¹ s³uchali metalu i bêd¹ czuli siê czêci¹ tej subkultury. Dopiero póniej wspominali o tym, ¿e bêd¹ prawdopodobnie pracowaæ. Du¿a czêæ chcia³aby tak¿e
osi¹gn¹æ sukces, graj¹c w zespole muzycznym lub zajmuj¹c siê jak¹ form¹ sztuki. Dopiero na koniec wspominaj¹ o dzieciach czy ma³¿eñstwie. Tak mówi o swoich planach jeden z metali: Mam zamiar mia¿d¿yæ na scenie, jak i pod ni¹, a¿ mi
starczy si³. Rozwijaæ siê dalej w grze na wiole, w fotografii. No i mo¿e wrócê do
modelarstwa  zobaczymy27.
Badani, mówi¹c o najbli¿szych im osobach, na które zawsze mog¹ liczyæ,
jako podstawow¹ grupê wsparcia wskazywali swoj¹ rodzinê, z której szczególnie
wyró¿niali rolê matki (podobnie jak skinheadzi). Wa¿nymi osobami, na które mog¹
liczyæ, s¹ tak¿e przyjaciele, w poczet których zaliczaj¹ czêsto kolegów z zespo³u,
w którym graj¹ oraz swoich partnerów: Najwa¿niejsi s¹ rodzice, brat, babcia
i przyjaciele od lat. Jest tych osób trochê i w sumie najbli¿si s¹ mi rodzice28.
Odnajdywanie w rodzinie grupy wsparcia przek³ada siê równie¿ na stosunek
badanych do polityki. Najwiêksza czêæ metali ocenia, ¿e ich pogl¹dy polityczne
s¹ bardzo podobne do tych, jakie maj¹ ich rodzice. Uwa¿aj¹ oni  podobnie jak
cz³onkowie pozosta³ych dwóch subkultur  ¿e nie istnieje partia, która reprezentowa³aby ich wizjê wiata. Tak opisuje pogl¹dy swoje i swoich rodziców jeden
z badanych: Rodzice i ja mamy podobne  generalnie centrowe, liberalne, ostra
represja karna dla najgorszych pojebów, uproszczona dzia³alnoæ administracji,
raczej nie za du¿o cudzoziemców czy peda³ów. Wiêcej mo¿liwoci rozwoju ni¿
barier. O partiê ciê¿ko29. Co warte podkrelenia, du¿a czêæ badanych deklarowa³a, ¿e w ogóle nie interesuje siê polityk¹.
4.2. Promowane przez subkulturê wartoci
Metale, z którymi zosta³y przeprowadzone wywiady, jako g³ówne wartoci
promowane w ich subkulturze najczêciej wymieniali muzykê, seks oraz hedonizm. Czasami wspominali tak¿e o nihilizmie, braterstwie, wolnoci, kontestacji,
s³awie i patriotyzmie. Wypowiedzi badanych przypomina³y niniejsz¹: Najwa¿niejsze w kulturze metalowców jest d¹¿enie do przyjemnoci, czyli czysty hedonizm. Powiedzonko sex, drugs & metal oddaje to w pe³ni30.
27
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30 Tam¿e.
28

172

MICHA£ JAN LUTOSTAÑSKI

Odnosz¹c siê do spraw wiary, w porównaniu z innymi subkulturami, metale wypadli zdecydowanie najbardziej radykalnie. Du¿a czêæ mia³a negatywny
stosunek do religii w ogóle, a katolickiej szczególnie. W³aciwie wszyscy deklarowali siê równie¿ jako ateici lub osoby niewierz¹ce. Niektóre wypowiedzi by³y wrêcz przepe³nione nienawici¹. Oto jedna z mocniejszych opinii na temat wiary i religii: Jestem ateist¹. Wiara jest dla ludzi pozbawionych rozumu ( ). Koció³ katolicki jest zwyk³¹ instytucj¹ zdzieraj¹c¹ pieni¹dze od naszych babæ
i poddaj¹c¹ ludzi manipulacji. To ma byæ religia? Gówno!31. W tym kontekcie,
wartoci¹ wród metali jest zdeklarowana areligijnoæ i ateizm, a czasami wrêcz
antyreligijnoæ.
4.3. Obowi¹zuj¹ce normy
Z normami, jakie obowi¹zuj¹ w subkulturze metali zwi¹zany jest przede
wszystkim specyficzny rodzaj ubioru oraz typ s³uchanej muzyki. Norm¹ jest noszenie czarnych i czêsto wojskowych ubrañ, zapuszczanie d³ugich w³osów, kupowanie koszulek ulubionych zespo³ów oraz  co najwa¿niejsze  s³uchanie metalu.
Istotne jest tak¿e, by zachowywaæ siê jak inni starsi cz³onkowie subkultury, co
czêsto wi¹¿e siê ze spo¿ywaniem alkoholu, a tak¿e stosowaniem przemocy czy
nietolerancj¹. Ubiór jest wród metali uwa¿any za istotny element kultury tej grupy, ale  podobnie jak to by³o w przypadku punków  k³adzenie nacisku na typ
noszonych ubrañ i ozdób jest odwrotnie proporcjonalny do d³ugoci bycia cz³onkiem tej subkultury. Tak opisuje normy obowi¹zuj¹ce w tej subkulturze jeden
z nich: Trzeba znaæ muzykê, której siê s³ucha, ma ona stanowiæ czêæ twojego
serca, je¿eli tak nie jest, to jeste pozerem. Wygl¹d jest te¿ dosyæ wa¿ny (d³ugie
pióra, jaka koszulka z ulubionym zespo³em, glany)32.
Co warte podkrelenia, metale, podobnie jak punki, wymieniali te normy niechêtnie, twierdz¹c, ¿e  ogólnie rzecz bior¹c  ¿adne konkretne nie istniej¹, a najwa¿niejsza jest kontestacja i wolnoæ w prostym rozumieniu jej jako zasady
wszystko wolno. Za normê mo¿na równie¿ uznaæ granie w kapeli metalowej,
gdy¿ wiêkszoæ badanych deklarowa³a taki sposób dzia³alnoci jako formy dzia³ania na rzecz rozwoju i promocji swojej subkultury. Niektórzy prowadzili równie¿ wraz ze znajomymi ziny muzyczne lub wspierali lokaln¹ scenê muzyczn¹,
kupuj¹c p³yty i koszulki niszowych zespo³ów.
Stosunek do innych subkultur jest w przypadku metali doæ rozdrobniony.
Nie stanowi wiêc on normy, a raczej s¹ to pogl¹dy poszczególnych osób. Najwiêksza ich czêæ uwa¿a, ¿e nie lubi¹ wszystkich innych subkultur lub, co analo-
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giczne, ¿e lubi¹ tylko swoj¹. Tak mówi jeden z nich: Nie oceniam ludzi po ich
subkulturze. Jednak wiadomo, ¿e ³atwiej ³apiê kontakt z ludmi podobnymi do
mnie, a wiêc g³ównie z metalami, ale czasem te¿ z punkami, czy z grungami33.
PODSUMOWANIE
Pomimo licznych ró¿nic wystêpuj¹cych pomiêdzy punkami, skinheadami
i metalami, mo¿na powiedzieæ, ¿e subkultury te maj¹ kilka wspólnych cech. Po
pierwsze, istotn¹ rolê odgrywa w nich muzyka  to ona przyci¹ga do subkultur
nowych cz³onków i to ona stanowi centralny punkt zainteresowañ m³odzie¿y 
tak jest szczególnie w przypadku metali, ale u punków i skinów równie¿. Po drugie, wa¿na jest dla nich zabawa oraz spêdzanie czasu ze swoimi znajomymi 
równie¿ cz³onkami subkultury. Po trzecie, czuj¹ siê oni tak¿e powi¹zani ze swoimi grupami wizerunkowo, co mo¿na by nazwaæ wiêzi¹ symboliczn¹. Objawia
siê ona miêdzy innymi w wyra¿aniu jednoci z innymi cz³onkami grupy poprzez
unifikowanie swojego wygl¹du (golenie g³owy i pastowanie butów w przypadku
skinheadów, zapuszczanie d³ugich w³osów i ubieranie siê na czarno w przypadku
metali oraz noszenie kolorowych fryzur i podniszczonych skórzanych lub jeansowych kurtek w przypadku punków) oraz noszenie naszywek lub znaczków z nazwami ulubionych zespo³ów muzycznych. Pomimo to, wszyscy staraj¹ siê jednak
byæ niezale¿ni i nie dawaæ siê zbyt ³atwo szufladkowaæ, a równoczenie stoj¹
w pewnej opozycji  czy to do Kocio³a, czy do spo³eczeñstwa, kontestuj¹c ogólnie przyjmowane spo³ecznie normy. Nale¿y wiêc przyznaæ racjê T. Palecznemu
i potwierdziæ, i¿ trzy omawiane subkultury  punki, skinheadzi i metale  rzeczywicie ³¹cz¹ siê w opisywanych przez niego wymiarach i mo¿na je nazywaæ subkulturami symbolicznymi.
PUNKS, SKINHEADS & METALHEADS.
NORMS AND VALUES OF SYMBOLIC SUBCULTURES
Summary
The aim of this article is to present youth subcultures, which still have not been analyzed deep
enough by social scientists. While new types of subcultures are forming around the world, classic
subcultures are still very interesting. This article presents norms and values of three youth subcultures in the changing modern world. They were called symbolic subcultures (T. Paleczny, 1997).
This article is based on 21 indepth interviews done in 2009 with members of three subcultures 
Skinheads, Punks and Metalheads. Skinheads and Punks were chosen to this analysis because they
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seems to be opponents in their values. Metalheads in literature are described as those without any
specific value. However this research did not confirm this fact. This article shows what are the most
important things in subcultures members lifes and what kind of rules dominate their social world.
Keywords: Subcultre, Punk, Skinhead, Metalhead, Values, Norms, Youth
Nota o Autorze: mgr Micha³ Jan Lutostañski  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
SWPS. Do zainteresowañ intelektualnych autora nale¿y przede wszystkim m³odzie¿ oraz jej normy,
wartoci oraz styl ¿ycia, a w szczególnoci specyficzne grupy m³odzie¿owe  subkultury. Zajmowa³
siê tymi tematami zarówno podczas wspó³pracy z Centrum Badania Opinii Spo³ecznej, jak i podczas dzia³alnoci naukowej. W ramach zainteresowañ mieszcz¹ siê równie¿ ilociowe analizy oraz
metody i techniki badawcze zarówno w badaniach spo³ecznych, jak i marketingowych, co jest powi¹zane z prac¹ zawodow¹ (wczeniej wspó³praca z CBOS, a obecnie analizy rynku konsumenckiego w TNS OBOP).
S³owa kluczowe: subkultura, Punk, Skinhead, Metal, Metalowiec, wartoci, normy, m³odzie¿

