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Przedmowa do II wydania
Dodruk książki niemal zawsze, (przynajmniej za życia autora), sprawia, iż
pojawiają się rozterki: zostawiać tekst "tak jak jest" czy go zmieniać; dodawać
nowe fakty, czy zachować merytoryczny kształt pracy. W tym wypadku tego
rodzaju wątpliwości było szczególnie dużo, ponieważ kultura młodzieżowa
jest niezwykle zmiennym przedmiotem badań. Co bardzo ważne, od
pierwszego wydania niniejszej pracy zmienił się także system szkolny,
pojawiło się wiele nowych zjawisk w stylach życia młodzieży, a kultura
młodzieżowa zaczęła powszechnie wykorzystywać internet i telefonię
komórkową. Niektóre z opisywanych niżej grup subkulturowych już nie
istnieją, inne rozwinęły się, w przewidywanych lub nieprzewidywanych
kierunkach, pojawiły się także nowe, ciekawe subkultury i ruchy. Ekspresję
młodzieży obecnie w znacznie większym stopniu, niż miało to miejsce w
opisanym w książce czasie, kształtują media i kultura popularna. Wszystko to
sprawia, że w dotychczasowej postaci, zwłaszcza w warstwie faktograficznej,
książka ta jest już pracą historyczną. (W gruncie rzeczy aby opisać w podobny
sposób kolejne etapy rozwoju kultury młodzieżowej w naszym kraju
musiałabym napisać nową pracę o co najmniej podobnej objętości). Mam
jednak nadzieję, że podejście teoretyczne, metodologia i sposoby interpretacji
danych, które tutaj proponuję, zachowały aktualność.
Przygotowując zatem nowe wydanie "Dzikich..." zdecydowałam się
dokonać tylko niewielkich poprawek: wyeliminować błędy korektorskie,
nieco uaktualnić literaturę przedmiotu, a przede wszystkim przedstawić w
postaci tabeli dane dotyczące fanzinów (por. część II). Ten ostatni zabieg
wyraźniej pokazuje, iż - wbrew opiniom, że moje badania dotyczyły tylko
Warszawy - objęły one zasób informacji pochodzących z ponad 100 dużych i
małych miejscowości w Polsce; od Tatr po Bałtyk.
Lipiec 2005 r.

autorka

6

„... że inni są dziećmi jakiegoś niewprawnego
boga i że nic na to nie da się poradzić”
Umberto Eco [1993: 149]
„Czysto intelektualne traktowanie ludzi i
rzeczy zawiera z pewnością w sobie coś
okrutnego”
Georg Simmel [1997:408]

Wprowadzenie
Przy

pisaniu

tej

książki,

a

wcześniej

jeszcze

przy

prowadzeniu

przedstawionych w niej badań, towarzyszyło mi wiele rozterek i wątpliwości.
Bardzo długo szukałam dla niej odpowiedniego tytułu. (Tytuł nie może się
rymować! Powiedział mi zgorszony przyjaciel). Zarówno z tytułu, jak i
podtytułu chciałabym się na wstępie wytłumaczyć. Nie po to by zanudzać
Czytelnika wątpliwościami lecz dlatego, że pełny tytuł wskazuje dziedzinę,
przedmiot i - pośrednio - metodę niniejszych rozważań o kulturze
młodzieżowej we współczesnej Polsce. Kilka słów wstępnego komentarza jest
potrzebnych również po to, by wskazać, które z zagadnień kultury
młodzieżowej starałam się tu omówić, które zaś (i dlaczego) nie zostały
podjęte. Zarazem odpowiadając na pytanie o czym jest ta książka trzeba
udzielić nie jednej lecz kilku odpowiedzi oraz wskazać zamierzenia, które
doprowadziły do jej powstania.
W przestrzeni publicznej stykamy się z grupami młodych ludzi, którzy,
mimo iż są częścią naszego społeczeństwa, wydają się nam inni,
niezrozumiali, co najmniej dziwaczni. Razi nas ich zachowanie, ubiór i język.
Boimy się ich potencjalnej i rzeczywistej agresji. Ich zbiorowe wystąpienia
kojarzą nam się z „najazdem Hunów”, „zalewem barbarzyństwa”,
„wandalizmem”, „chuligaństwem”. Często potępiając formę, nie jesteśmy już
w stanie dostrzec treści, które ona przesłania. Nie możemy znieść braku
7

szacunku, agresji, wulgarności, no i przede wszystkim HAŁASU! Tak
patrzymy na nich z pozycji normalnych ludzi uczestniczących w podstawowej
prowincji znaczenia - w świecie życia codziennego [Berger, Luckmann 1983].
Niby swoi - a jednak obcy. Udajemy, że nie słyszymy, ale także nie mamy
czasu na słuchanie co ci młodzi ludzie mają do powiedzenia. Nie słuchając
skłonni jesteśmy wszystkich postrzegać jako „dzikusów”, zagrażający,
jednolity żywioł.
Niekoniecznie zawsze uświadamiana opozycja obcości/swojskości
wydaje się organizować nie tylko potoczną percepcję kultury młodzieżowej.
Często także - chociaż w nieco subtelniejszej postaci - można ją spotkać w
myśleniu przedstawicieli nauk społecznych, w tym badaczy kultury.
Zajmowanie się specyfiką kultury młodzieży, zwłaszcza badanie subkultur
bywa w naszym kraju zajęciem uważanym przez kolegów za trochę
niepoważne. A także za wyraz nostalgii (szukanie w badaniach echa własnej
młodości - co się zdarza, pokusa bowiem jest wielka). Parafrazując slogan
Newton-Smith'a, cytowany przez Edmunda Mokrzyckiego [1993: XVII],
można by rzec, iż „antropologia młodzieży jest tylko dla dewiantów”.
Pierwszy wątek, na który chciałam zwrócić uwagę w niniejszym
wprowadzeniu, dotyczy perspektyw, z jakich przyglądam się kulturze
młodzieżowej. Perspektywy teoretyczna i badawcza przyjęte tutaj wywodzą
się z antropologii, chociaż granic między dyscyplinami nie przestrzegam, jak
się Czytelnik zorientuje, zbyt skrupulatnie. Mimo częstych odwołań do badań
socjologicznych patrzę na kulturę młodzieżową jako antropolog właśnie, a nie
tylko jako socjolog młodzieży. Z tego też względu postanowiłam na początku
przyjrzeć się antropologii; takiej, jaka jest współcześnie uprawiana w Polsce.
Szczególnie interesuje mnie samoświadomość mojego pokolenia badaczy; to
jak obecni piędziesięciolatkowie odpowiadają na pytanie czym jest
antropologia, co to znaczy być dzisiaj antropologiem w Polsce, jakie obszary
badawcze nauka ta powinna eksplorować. I tu pojawia się podstawowa
trudność: pomiędzy dyskursem teoretycznym antropologii współczesnej w
naszym kraju, a „sprawozdawczością badawczą” istnieje obecnie - jak sądzę 8

znaczny rozziew. Ci, którzy teoretyzują często (chociaż, oczywiście, nie
wszyscy i nie zawsze) oddalają się od praktyki badań empirycznych. Jeśli ją
dostrzegają to nie po to, bynajmniej, by ją poprawiać lecz by pisać i mówić o
niej w tonach krytycznych lub nawet nieco wzgardliwych. W jednym z takich
dyskursów postuluje się tworzenie nauki o kulturze w zasadzie bez wsparcia
empirycznego. Jednak, mimo tego rodzaju głosów, twierdzących m.in., iż
antropologia nie jest nauką o kulturze lecz jedynie nauką o człowieku
[Bednarek 1995: 8-10], dla mnie, jak i dla wielu przywoływanych tutaj
autorów, jest ona nauką o człowieku tworzącym kulturę, przechowującym ją i
posługującym się nią. W tym sensie jest nawet bardziej nauką o kulturze niż o
człowieku. Antropolog po „właściwą” wiedzę o człowieku jest skłonny
odsyłać do psychologów, którzy zresztą - o ile mi wiadomo - niechętnie
naiwnych poszukiwaczy takiej wiedzy przyjmują, ale to już nie należy do
problematyki tej książki.
Z przyjmowanego tutaj ogólnego punktu widzenia młodzież (lub jakaś
wyodrębniona jej część) jest tylko jednym z wielu możliwych „przedmiotów”
badania dla antropologa współczesności. Jakkolwiek - co staram się pokazać jest to „przedmiot” wdzięczny, ponieważ pewne zjawiska i trendy
współczesnej

rzeczywistości

kulturowej

oraz

dylematy

współczesnej

antropologii na przykładzie badań młodzieży można dosyć wyraziście
przedstawić. Zamiennie użyłam wyżej terminów antropologia współczesna i
antropologia współczesności, dalej wskazuję jednak różnice między nimi.
Książka ta jest jedną z wielu możliwych opowieści o dziedzinie modnej
wśród studentów nauk społecznych, ale dręczonej niepewnym statusem
instytucjonalnym i - jak chcą niektórzy - permanentnym, trwającym od jej
narodzin, kryzysem tożsamości. Claude Lévi-Strauss pisząc w „Antropologii
strukturalnej” o miejscu antropologii wśród nauk społecznych i o jej
nauczaniu [1970: 443 - 484] już na wstępie zauważył: „Wydaje się, że nasz
problem znika właśnie w chwili, gdy go podejmujemy” [op.cit.: 443].
Dodajmy, że uwaga tego mistrza antropologii współczesnej pochodzi z roku
1954 - a więc w omawianej kwestii nihil novi sub sole.
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Lévi-Straussowi antropologia „roztapiała” się między naukami
przyrodniczymi i humanistycznymi; między etnografią, etnologią, socjologią,
językoznawstwem i psychologią, a nawet między geografią i cybernetyką. Ja
chcę zająć się bliżej relacjami występującymi obecnie w Polsce pomiędzy
antropologami i socjologami oraz etnografami. Przedstawiam zatem niżej
polską antropologię współczesną jako naukę uwikłaną w związki z etnografią
i socjologią; związki, dodajmy, podszyte z lekka sadomasochistycznym
uczuciem miłości-nienawiści. Kształt tej nauki (raczej zespołu nauk) w
naszym kraju wyznacza stosunkowo wąskie środowisko, skupione w kilku
uniwersytetach i instytutach pozauniwersyteckich, wokół kilku pism, przede
wszystkim „Polskiej Sztuki ludowej-Kontekstów”, „Kultury i Społeczeństwa”,
„Kultury Współczesnej” oraz bardziej specjalistycznych pism etnograficznoetnologicznych, takich np., jak „Lud” czy „Łódzkie Studia Etnograficzne”1.
Liczące się współcześnie środowiska to: warszawskie (tu jest chyba najwięcej
antropologizujących socjologów) i poznańskie (posiadające własny instytut);
krakowskie (związane najsilniej z tradycją antropologii społecznej), łódzkie
(oparte na tradycji etnograficznej) i wrocławskie (to ufundowane na tradycji
kulturoznawczej i programowo odcinające się od „ograniczonego” podejścia
antropologicznego. „Szkoła Wrocławska” deklaruje, że chce zajmować się
„kulturą jako kulturą”). Warto wspomnieć jeszcze o środowiskach lubelskim2
i gdańskim3. Dylematy teoretyczne polskiej antropologii współczesnej oraz
zarysowujące się programy antropologii współczesności omawiam w
pierwszym rozdziale niniejszej pracy.
Drugim, po antropologii, kluczowym pojęciem używanym tutaj jest
młodzież. Dane statystyczne i inne dane dotyczące młodzieży „w ogóle” są
dostępne m.in. w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), ośrodków demoskopijnych, w
pracach socjologów młodzieży, w raportach i publikacjach Ośrodka Badań
1

Nowe, młode, ale interesujące pismo, dostępne m.in. w internecie, to "Op.cit.".
Którego ważnym animatorem był nieżyjący już dziś Krzysztof Brozi.
3
Stosunkowo nowym zjawiskiem jest migracja antropologów do szkół niepublicznych; jak niektórzy z nich
twierdzą, bynajmniej nie "za chlebem" lecz za "nowymi wyzwaniami". Osobiście jestem zwolenniczką
utrzymywania ciągłości, poziomu i rozwijania się w granicach tradycyjnego matecznika - uniwersytetu.
2
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Młodzieży UW, (por. bibliografię). Niektóre z nich, potrzebne do pokazania
tła moich rozważań, omawiam w rozdziale drugim książki. Przedstawiam tam
także w sposób syntetyczny rozmaite ujęcia kulturowych i społecznych
zróżnicowań współczesnej młodzieży polskiej. Pozwala to wstępnie
wyodrębnić grupy, którymi bardziej szczegółowo zajmuję się w dalszych
rozdziałach.
Trzecim ważnym pojęciem w niniejszej pracy jest kultura młodzieżowa.
Traktuję ją jako typ idealny4 i, posiadający swoiste cechy, podsystem
kulturowy. Pojęcie to staram się przeanalizować w trzecim rozdziale, w
kolejnych, coraz węższych kontekstach. Każdy z tych kontekstów pozwala,
jak sądzę, wskazać szczególne cechy odróżniające kulturę młodzieżową od
innych podsystemów kulturowych. Najpierw analizuję jak się ona ma w
stosunku do wybranych koncepcji kultury zarówno klasycznych, jak i
współczesnych. Staram się także opisać jak można interpretować kulturę
młodzieżową w perspektywie komunikacyjnej i w perspektywie wyznaczonej
przez pojęcie ładu kultury. Jeszcze inne właściwości kultury młodzieżowej
ujawniają się gdy zestawiam ten podsystem kulturowy z koncepcją trzech
układów kultury Antoniny Kłoskowskiej.
Książka ta traktuje również (często zresztą nie wprost) o naiwnym i
radykalnym myśleniu w antropologii kultury młodzieżowej. Naiwność i
radykalizm mają tutaj niejedno oblicze ponieważ dotyczą w równej mierze
podejścia badawczego, jak i światopoglądów i zachowań badanej przeze mnie
młodzieży. Tak więc, wątek ten przewija się w książce w wielu miejscach i
występuje w wielu kontekstach. Zarys własnego stanowiska mieszczącego się
pomiędzy postawą naiwną a radykalną przedstawiam w rozdziałach
pierwszym i czwartym. By jednak już teraz przybliżyć Czytelnikowi o co mi

4

Typ idealny według twórcy tego pojęcia - Maxa Webera to „obraz myślowy, który nie jest rzeczywistością
historyczną czy zgoła ‘właściwą’, który tym bardziej więc nie nadaje się do tego, by służyć jako schemat,
któremu rzeczywistość byłaby podporządkowana jako egzemplaryczna konkretyzacja, lecz taki obraz
myślowy, który ma znaczenie czysto idealnego pojęcia granicznego, do którego ‘przykłada’ się
rzeczywistość, by uwyraźnić określone znaczące części składowe jej empirycznej zawartości i z którym się ją
porównuje.Pojęcia takie są tworami, za pomocą których, przez zastosowanie kategorii obiektywnej
możliwości, budujemy konteksty, które nasza skierowana ku rzeczywistości i wyćwiczona fantazja ocenia
jako adekwatne” [Weber 1985: 83-84].
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chodzi posłużę się cytatem z artykułu Umberto Eco „Nowe Średniowiecze”:
„Dziecinna byłaby chęć utrwalenia jakiegoś dokładniejszego obrazu ‘nowych
barbarzyńców’, także ze względu na negatywne i mylące obciążenie, jakie
ciągle pojęcie ‘barbarzyńcy’ ma w naszym wyobrażeniu: trudno powiedzieć,
czy mieliby nimi być Chińczycy, czy ludy Trzeciego Świata, czy pokolenie
młodzieżowych kontestatorów albo imigranci z Południa, (...) trudno
powiedzieć, czy napierają oni na jakieś granice (tam, gdzie są), czy też już
działają wewnątrz społecznego organizmu” [Eco 1996: 80].
Znane
„prawdziwych

jest

zamiłowanie

dzikich”

antropologów

ruszyli

oni

na

do

metafor.

poszukiwanie

Z

braku

„dzikich

metaforycznych”. Mogą nimi być nowi barbarzyńcy Eco; wśród nich
młodzież albo mieszkańcy wielkich miast - jak chciałby Marvin Harris [1996],
albo nawet sami antropologowie [Burszta 1992a: 181]. (Określenie „szybkie
plemiona” w stosunku do młodzieży przywołał w swojej książce Benjamin R.
Barber [1997]). Tak czy owak, „dzikość” jest tu zawsze mniej lub bardziej
udaną metaforą odnoszoną do świata współczesnego. Posługiwanie się nią nie
służy jednak pustej zabawie lecz pomaga odnajdywać i wskazywać ważne
cechy pozornie chaotycznych i/lub, jak chcą niektórzy, homogenicznych
społeczeństw współczesnych. Budowę, funkcjonowanie owych grup i
społeczeństw antropolog może analizować w oparciu o jawną, ale i ukrytą jak by powiedzieli Lakoff i Johnson [1988] - część tej metafory. Nośność
metafory „dzikich” użytej w stosunku do badanych przeze mnie grup
młodzieży sprawdzam w rozdziale czwartym. Znajdzie tam Czytelnik również
nawiązania do niektórych podstawowych dylematów trapiących antropologię
od jej prenaukowych jeszcze początków.
W rozdziale piątym staram się - przygotowując sobie grunt do
przedstawienia protestów młodzieżowych (co czynię w rozdziale ósmym) krytycznie omówić kategorie buntu, protestu i resentymentu, które uważam za
konstytutywne dla kultury młodzieżowej. Zajmuję się tu ponadto pojęciem
pokolenia, którego zarówno potocznie, jak i w ujęciach naukowych, używa się
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by uporządkować chronologicznie, merytorycznie, (a często również
ideologicznie) problematykę związaną z młodzieżą.
W niniejszej pracy staram się także przedstawić, jak można wydzielić z
olbrzymiego obszaru antropologii oraz socjologii, innych nauk społecznych i
humanistycznych pojęcia, teorie, metody przydatne do antropologicznego
badania wybranych grup młodzieży i tworzonej przez nie kultury. Nie było
moim zamiarem fundowanie subdyscypliny pod nazwą antropologia
młodzieży. (Antropologia interesowała się zresztą od dawna młodzieżą, by
wspomnieć chociażby prace Margaret Mead [1979, 1986]). Mnie samą od lat
interesuje głównie „antropologia młodzieży aktywnej”. Zajmowałam się i
zajmuję aktywnymi uczestnikami i twórcami kultury młodzieżowej,
nietożsamej z kulturą tworzoną dla młodzieży w ramach tzw. kultury
dominującej. Jest to przedsięwzięcie znacznie bardziej ograniczone niż projekt
całościowej subdyscypliny antropologicznej. O możliwych do wykorzystania
metodach takiej zatem antropologii kultury młodzieżowej piszę w rozdziale
szóstym.
Jest to także książka o wybranych grupach i środowiskach
młodzieżowych oraz o ich kulturze. Mam tu na myśli przede wszystkim grupy
subkulturowe, ale również inne aktywne na scenie publicznej środowiska
młodzieżowe (przede wszystkim polityczne i/lub dysponujące zarysowaną i
artykułowaną publicznie koncepcją światopoglądu) .Grupy te są, jak pokazują
badania młodzieży oparte na próbach reprezentatywnych, dosyć marginalne.
Jednak ze względu na swoją aktywność kulturotwórczą są widoczne i ważne
społecznie. W niniejszej pracy chciałam przedstawić perspektywę teoretyczną
dotyczącą tych właśnie grup, środowisk i organizacji młodzieżowych oraz
zaproponować metody ich badania. Zarysowaniu perspektywy teoretycznej
tego rodzaju badań ma służyć część pierwsza książki, w której starałam się
przeanalizować pojęcie kultury młodzieżowej na tle zarówno wybranych,
pojęć antropologicznych, jak i pojęć specyficznych dla proponowanej tu
wersji antropologii kultury młodzieżowej. Mimo iż rozważania z tej części
pracy dotyczą teorii i interpretacji antropologicznych, to odwoływałam się
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tutaj także do badań ilościowych i jakościowych, własnych i innych badaczy.
Najwięcej takich odwołań jest w rozdziałach drugim, trzecim, czwartym i
piątym.
Ważnym zadaniem tej pracy było także porządkowanie wiedzy
dotyczącej

kultury

młodzieżowej,

zwłaszcza

pochodzącej

z

badań

prowadzonych w ostatnich dwóch dziesięcioleciach w Polsce. Nie znajdzie tu
jednak Czytelnik ani zbyt wielu „barwnych” opisów ekscesów i dziwactw, ani
aktualnej panoramy ruchów muzycznych, ani wyczerpujących danych
statystycznych na temat kultury młodzieżowej. Takich wiarygodnych
statystyk nie ma, a dlaczego - staram się w tej pracy odpowiedzieć. Wiele z
wymienionych tematów opisali i opisują inni, by wspomnieć chociażby prace
Jerzego Wertensteina-Żuławskiego, Wojciecha Marchlewskiego, Mirosława
Pęczaka,

Sławomira

Gołaszewskiego,

Beaty

Hoffman

czy

Alberta

Jawłowskiego. Najwięcej danych na temat treści kultury młodzieżowej
znajdzie Czytelnik w drugiej części pracy5.
W części drugiej przedstawiam wybrane wyniki moich wieloletnich
badań nad różnymi aspektami kultury młodzieżowej scharakteryzowanej w
części pierwszej pracy. Zdecydowałam się na zaprezentowanie kulturowych
działań grup, organizacji i środowisk młodzieżowych w pewnym, w zasadzie
zamkniętym, przedziale czasowym, tzn. w latach 1989-1993.6 Wybór tego
okresu nie jest przypadkowy. Jak łatwo się bowiem zorientować, opisuję tym
samym

funkcjonowanie

kultury

młodzieżowej w

pierwszych

latach

transformacji społecznej w Polsce. Okres ten charakteryzuje się dużą
aktywnością interesujących mnie grup młodzieży, zarówno gdy chodzi o
działanie na scenie publicznej, jak i o procesy kształtowania się symbolicznej i
światopoglądowej warstwy kultury młodzieżowej.
Wprowadzeniem do kolejnych rozdziałów jest krótka prezentacja
wykorzystanych przy ich pisaniu materiałów empirycznych.

5

Pamiętać należy (por. przedmowa do II wydania), iż obecnie wiele z nich ma już charakter historyczny;
pewne procesy i gry społeczne opisane tutaj wydają się jednak - jak dotąd - bardziej odporne na upływ czasu.
6
Podanych ram czasowych nie przestrzegam konsekwentnie wszędzie tam, gdzie chciałam pokazać
temporalne i kulturowe konteksty opisywanych i analizowanych zjawisk lub procesów.
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W rozdziale siódmym zajmuję się typami doświadczeń kulturowych
będących udziałem liderów i aktywnych członków badanych grup młodzieży.
Charakteryzuję także postrzeganie i użytkowanie przez nich dwóch ważnych
kategorii konstytuujących doświadczenia kulturowe: czasu i przestrzeni. Z
kolei, w rozdziale ósmym omawiam zagadnienia związane z buntami i
protestami młodzieżowymi. Szczególnie interesujące wydały mi się - co
starałam się opisać - formy ekspresji różnych nonkonformizmów kulturowych.
W ostatnim rozdziale - dziewiątym, stanowiącym zarazem zakończenie
opowiadanej tutaj, ale wciąż otwartej, historii kultury młodzieżowej w Polsce,
zastanawiam
współczesnej

się

nad

kultury

niektórymi

uwarunkowaniami

młodzieżowej.

Piszę

tam

funkcjonowania
o

„zagrożeniach

komercjalizacją” i o swoistych doświadczeniach, jakie młodzież wynosi z
uczestnictwa w subkulturach, ruchach i innych ugrupowaniach. Ten końcowy
rozdział można także potraktować jako polemikę z teoretykami lub raczej
prorokami „próżni”,” „końca”, „kryzysu” czy „upadku” współczesnej kultury
młodzieżowej.
Większość podstawowych ideii teoretycznych i metodologicznych
zawartych w tej książce została, w postaci mniej lub bardziej rozwiniętej
(raczej - mniej), sformułowana już wcześniej. Niektóre z nich mogłam tutaj
przenieść

bez

zasadniczej

korekty;

lwią

część

rozwinęłam;

część

zweryfikowałam albo zrobili to za mnie bohaterowie książki. Tak więc,
obecna publikacja jest zebraniem i podsumowaniem badań prowadzonych od
1988 roku, mających swoją „prehistorię” w latach 1986 -1987 - piszę o tym w
rozdziale szóstym. Trudno sobie wyobrazić, iż dotąd trzymałam wszystkie
wyniki pod korcem. Szkice do „Dzikich z naszej ulicy” publikowałam w
postaci artykułów już wcześniej. Ślady tych publikacji znajdzie Czytelnik w
bibliografii, zawiera ona także prace, które nie były ogłaszane drukiem, ale
stały się również materiałem roboczym do napisania książki.
Niniejsza praca, jakkolwiek jest podsumowaniem pewnego etapu
dziejów kultury młodzieżowej w Polsce i - zarazem - moich badań, nie jest
tych badań, a tym bardziej tych dziejów, zakończeniem. Samodzielna
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„spontaniczna” kultura młodzieżowa, wbrew niektórym, będzie się dalej
rozwijać, ja natomiast mam świadomość do ilu obszarów, problemów i źródeł
powinnam jeszcze dotrzeć.
I jeszcze uwaga na temat bibliografii. Zastosowałam tu niejako
podwójny

zapis

dotyczący,

tak

ostatnio

rozpowszechnionych,

prac

zbiorowych. Kiedy cytuję artykuł z pracy zbiorowej w bibliografii jest on
zapisany pod nazwiskiem autora, oprócz tego cała publikacja pojawia się
jeszcze raz pod nazwiskiem redaktora lub redaktorów wtedy, kiedy odwołuję
się do ogólnych ideii danego dzieła.
Książkę tę poświęcam dwóm pokoleniom. Moim Mistrzom - Rodzicom,
Profesorom: Andrzejowi Sicińskiemu, Aldonie Jawłowskiej, Elżbiecie
Tarkowskiej, Andrzejowi K. Paluchowi, Zbigniewowi Bokszańskiemu,
Hannie

Świdzie-Ziembie,

Hannie

Malewskiej-Peyre

i

Pawłowi

Czartoryskiemu. Oraz moim Studentom, których pomoc przy prowadzeniu
opisywanych
Przemysławowi

tutaj

badań

była

Zielińskiemu,

bezcenna:
Katarzynie

Tomaszowi
Górniak,

Karoniowi,
Grzegorzowi

Gredeckiemu, Markowi Rauowi, Danielowi Bubelowi, Klarze Maleckiej,
Zbigniewowi Modrzewskiemu i Michałowi Dylewskiemu. Tym, którzy
przepisywali wywiady - a jest to praca bardzo nużąca. I - oczywiście
Wszystkim, którzy ze mną i moimi współpracownikami rozmawiali,
przekazywali informacje, zgadzali się na udział w badaniach. Mam nadzieję,
że nie zawiodłam Państwa zaufania.
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Część pierwsza
Rozważania ogólne. Teorie antropologiczne a badanie młodzieży

Rozdział pierwszy - charakterystyka pojęć: antropologia współczesna i
antropologia współczesności.

Antropologia współczesności i antropologia współczesna.
Zacznijmy od pojęcia, z proponowanej tutaj perspektywy, najogólniejszego:
jest nim antropologia współczesności. Problematyka antropologicznego
badania

młodzieży

wraz

z

konkretnymi

przykładami

rozwiązań

szczegółowych kwestii teoretycznych i metodologicznych mieści się, jak
sądzę, w obrębie tego, co dyskursie antropologów nazywane jest właśnie
antropologią współczesności. Pojęcie to nie ma jednak wyraźnie określonego
desygnatu, nie dysponujemy także jego adekwatną definicją. Dla różnych,
posługujących się nim, autorów jest ono najczęściej zespołem, mniej lub
bardziej jasnych, intuicji teoretycznych, metodologicznych i - chyba przede
wszystkim - filozoficznych, związanych z historią antropologii, jej stałymi
dylematami poznawczymi oraz - popularnym do niedawna - podejściem
postmodernistycznym.

Według

mego

przekonania,

rzadziej

nazwa

antropologia współczesności jest właściwą etykietą dla codziennej praktyki
badawczej etnologów i antropologów. Praktyka ta odwołuje się bowiem po
prostu do antropologii lub do jej tradycyjnie wyróżnianych paradygmatów
chociaż, trzeba przyznać, to ostatnie czyni najczęściej nie wprost i nie
konsekwentnie. I wreszcie warto wspomnieć, że, mimo wskazanych wyżej
braków w sposobie rozumienia pojęcia, antropologia współczesności jest
nazwą

przedmiotów,

(nierzadko

całych

specjalizacji

akademickich),

nauczanych na uniwersytetach.
Spróbuję poniżej krótko omówić sformułowane tu tezy. Pozwoli to, być
może, przybliżyć się do zrozumienia czym jest antropologia współczesności i
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wyjaśnić mój sposób rozumienia tego pojęcia. To z kolei, pomoże w
usytuowaniu w obszarze antropologii współczesności specyficznej dziedziny
jaką jest antropologia kultury młodzieżowej.
W dyskusjach nad tym czym jest antropologia współczesności używa
się również innego terminu, a mianowicie antropologia współczesna. O
antropologii współczesności i antropologii współczesnej pisze się i dyskutuje
omawiając stan nauki antropologicznej w obecnej dobie i jego liczne
uwarunkowania. W takim ujęciu oba terminy często występują jako
substytuty. Na ogół jednak są one rozróżniane, co najmniej, ze względu na
zakres. Antropologia współczesna jest postrzegana jako pojęcie zdecydowanie
szersze niż antropologia współczesności. Opisywać, (często również
reinterpretować), ma bowiem wszystko to, co w nauce antropologicznej
(zespole nauk) się mieści. Oczywiste i możliwe jest więc, przy takim
rozumieniu,

współistnienie

różnych

tradycji,

tendencji,

kierunków,

metodologii, etc. Antropologia współczesności odsyła natomiast przede
wszystkim do przedmiotu (współczesność), nie przesądzając wprost przy
pomocy jak zorientowanej teoretycznie i metodologicznie antropologii
należałoby przedmiot ów badać. Rozróżnienie tak proste nie wydaje się jednak
wystarczające, a to głównie dlatego, iż dyskusje nad antropologią
współczesną, (podobnie jak nad antropologią współczesności), zdominowane
są, od co najmniej dekady w naszym kraju (gdzie indziej trwało to znacznie
dłużej), przez nowy styl czyli postmodernizm7. Inne możliwe, a przede
wszystkim zauważane, różnice pomiędzy wskazanymi pojęciami ujawnią się
w poniższej analizie.
Aby przybliżyć Czytelnikowi typowe punkty widzenia w toczonych
współcześnie

dyskusjach

przedstawiam

kilka

wybranych

stanowisk.

Sformułowało je w ostatnich latach średnie pokolenie przedstawicieli kręgu
dyscyplin obejmującego etnografów, antropologów i antropologizujących
socjologów.

7

W roku 2005 wydaje się, iż ta denerwująca moda także w Polsce nareszcie mija.
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Centrum i peryferie
Wydaje się, że dla uporządkowania spectrum różnych poglądów, tradycji i
odniesień polskiej antropologii współczesnej przydatne jest rozróżnienie
zaproponowane przez Wojciecha Bursztę i Krzysztofa Piątkowskiego w
książce „O czym opowiada antropologiczna opowieść” [1994; por. też Burszta
1992a: 121, 164; Burszta 1996]. Piszą oni, iż, mimo że świat przestał się
dzielić na centrum i peryferie (co nawiasem mówiąc jest dyskusyjnym
stwierdzeniem), jest jednak sens mówić o antropologii centralnej i
peryferyjnej. Centrum i peryferie można wyróżnić na trzy (co najmniej)
sposoby. Część pierwsza cytowanej pracy i zawarte w niej rozważania wokół
tego rozróżnienia nieustannie oscylują, np., opozycja my - oni także widziana
jest w tej perspektywie [Burszta, Piątkowski 1994: 31; 67-68]. Po pierwsze
rozróżnia się „Kontynent nauki amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej” jako
„główny ląd antropologii międzynarodowej” i otaczające go „mniejsze lub
większe Archipelagi wysp” - „antropologie lokalne, regionalne, względnie
narodowe” [op.cit.: 23]. To w obrębie trzech wymienionych antropologii
„kontynentalnych” powstają teorie, idee, wiedza. Stamtąd płyną nowe impulsy
do podejmowania badań. Problematyka antropologiczna „załamuje się” i
rozprasza w antropologiach lokalnych i lokalnych tradycjach. W innej,
przywołanej wyżej pracy, Wojciech Burszta zauważa, iż kultura nowożytna,
„nowożytnoeuropejska” posiada cechę referencyjności wyrażającą się w
traktowaniu innych kultur jako peryferyjnych wobec siebie. Antropolog
lokalny (peryferyjny) przezwyciężyć ową peryferyjność może jedynie - jak
sugeruje autor - korzystając z aktualnych ideii rozpowszechnianych przez
„centrum”, a mianowicie: „krytycznie przyjrzeć się językowi nauk
humanistycznych i rozważyć rodzaj dyskursu, jakim do tej pory się one
posługiwały” [Burszta 1992a: 164]. Tak więc, od antropologicznej kultury
centrum nie ma ucieczki, tym bardziej że w ostatnim rozdziale pracy o
„Wymiarach

antropologicznego

poznania
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kultury”

Burszta

pokazuje,

analizując stan polskiej etnografii, jak bardzo refleksja tego rodzaju jest
potrzebna [op.cit.:188-212, por. też Burszta, Damrosz (red.) 1994].
Mimo iż autorzy odżegnują się od tego sposobu rozumienia centrum i
peryferii we współczesnej antropologii, to jednak praktycznie pozostają we
władzy

„kontynentalnych

tyranów”,

podobnie

zresztą

jak

pozostali

wymieniani tutaj badacze, nie wykluczając autorki. Można zauważyć, iż
dzieje się tak nie tylko dlatego, że nikt w naszym kraju nie wymyślił ani
postmodernizmu, ani żadnego z paradygmatów antropologicznych. Są i inne
przyczyny, o których dalej.
Panowanie „kontynentu” nad umysłami antropologów „lokalnych”
zaczyna się od edukacji i - co do tego wszyscy są zgodni - inicjacji do
„zawodu i powołania”. Edukacja opiera się na pewnym istniejącym już
kanonie wiedzy, a inicjacja na konieczności prowadzenia badań w terenie,
także według zawsze określonych standardów metodologicznych [Barley
1997]. Przyznają to nawet tak „gabinetowi” uczeni jak Claude Lévi-Strauss
[Lévi-Strauss 1970:475]: „nikt nie powinien nauczać antropologii, jeśli nie
przeprowadził przynajmniej jednego poważnego badania w terenie (...)
nauczanie antropologii winno być zastrzeżone tylko dla świadków”. Dla
antropologa praktyka terenowa jest odpowiednikiem takiej inicjacji - pisze
dalej autor - jaką przechodzi kandydat na psychoanalityka sam poddający się
psychoanalizie. Są to zatem uznawane powszechnie realia - jak dotąd i mimo
wszystko, chociaż z „kontynentu” dochodzą niepokojące wieści o nowych
zagrożeniach: „Skoro uniwersytety zaczęły już - pisze Ernest Gellner - (na
wydziałach filozofii) zatrudniać ludzi, mających za zadanie wyjaśnienie,
dlaczego wszelkie poznanie jest niemożliwe, nie znajduję powodu, dla którego
katedry antropologii w sposób nieco amatorski miałyby dublować to zadanie”
[Gellner 1997: 44].
Podział na „kontynent” i „archipelagi”, wobec tego, wbrew intencji
Burszty i Piątkowskiego, wydaje mi się istotniejszy niżby chcieli oni
przyznać. Gubi jednak pewien ważny aspekt zagadnienia: zbyt dosłowne
potraktowanie go nie pozwala antropologom z „archipelagów” podtrzymywać
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własnych tradycji, ugruntowywać swojej wiedzy w konfrontacji lokalnych
poprzedników z mistrzami z „kontynentu”. Argumenty na rzecz tego dosyć
kategorycznego stwierdzenia przedstawiam także w następnym podrozdziale.
Tutaj dodam jeszcze, że według autora „Wymiarów antropologicznego
poznania kultury” rozwiązanie tego problemu jest dosyć zabawne albowiem
ma polegać na przyjęciu dyrektyw płynących z „kontynentu” czyli
„decentracji” statusu kultury centrum, „destrukcji pojęć przyjętych na jej
gruncie i służących jako punkt odniesienia dla poznawania i oceniania kultur
dotąd peryferyjnych” [Burszta 1992a: 164]. Jak zobaczymy dalej, na gruncie
pewnych stanowisk zarysowany tak problem nie jawi się jako specjalnie
ważny, ponieważ zadania i rola antropologii współczesnej są tam widziane
zupełnie inaczej.
Nie proponuję tutaj antropologicznego autarkicznego zaścianka, ale
merytoryczną dyskusję obejmującą, oprócz dyskusji z ideami „centrum”,
także szeroką i gruntowną dyskusję z dorobkiem lokalnych poprzedników (co
we fragmencie dotyczącym etnografii Wojciech Burszta wielokrotnie już
czynił). Jednakże bardzo potrzebna i odświeżająca byłaby również dyskusja z
dorobkiem polskiej socjologii teoretycznej i empirycznej czy też dorobkiem
dyscyplin humanistycznych, takich jak np. historia. Potrzebę owej dyskusji
wykazała ostatnio Elżbieta Tarkowska [1996] pokazując, niestety bardzo
skrótowo, pewne elementy wzajemnych stereotypizacji, niewiedzy i
rzeczywistych różnic, płynących choćby z odmiennego stosunku socjologa i
antropologa (etnografa) do podmiotowości osób badanych. Przesadną aż
dbałość socjologów o etyczny wymiar badania (ochronę prywatności
badanych) etnografowie - jak wykazała to autorka - traktują całkiem
niefrasobliwie. Pisząc tedy tyle o podmiotowości w wymiarze teoretycznym
zdarza się, że niewiele uwagi poświęcają jej prowadząc badania w terenie.
Po drugie, Burszta i Piątkowski wskazują, iż wspólna edukacja według
kanonu tworzy inne, „niewidzialne” centrum kultury antropologicznej.
Centrum to jednak w ich opinii nie ma granic: „Dyskurs antropologiczny nie
jest zastrzeżony dla antropologów, nie jest ich własnością” [Burszta,
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Piątkowski 1994: 33]. W tym ujęciu koncepcja wspólnoty poprzez edukację
nie wydaje się jasna. Po co się bowiem w takim razie męczyć, „wkuwając”
szczegóły programu badawczego, np., Boasa czy cierpiąc niewygody wśród
jakichś Innych, skoro reguły dyskursu są ogólnodostępne [por. też Gellner
1997: 63 i następne]. Dalej znajdzie Czytelnik odpowiedzi (mi wydają się one
mało satysfakcjonujące) i na to pytanie. Uprzedzając nieco wywód można
powiedzieć, że zacytowane wyżej stwierdzenie Burszty i Piątkowskiego
obrazuje stan już istniejący. Charakteryzują go m.in: wykorzystywanie materii
antropologicznej

przez

antropologii

badania

od

filozofów;

odwrót

terenowego

na

koryfeuszy
rzecz

współczesnej

analiz,

np.,

tekstu

antropologicznego; w ogóle „rozmycie” granic między antropologią a innymi
dziedzinami kultury; postulat prymatu uczestnictwa nad poznaniem; etc.
Jest jeszcze trzeci podział. Popatrzmy zatem na kolejną możliwość
zdefiniowania problematyki centrum i peryferii proponowaną przez Bursztę i
Piątkowskiego. Centrum stanowi tutaj Człowiek, jego kultura a właściwie
teoria tej kultury. Peryferie dostarczają natomiast „argumentów centralnych
nie tylko dla teorii antropologicznej, ale i w ogóle dla teorii ludzkiego
uwikłania w możliwe formy bytu kulturowego” [Burszta, Piątkowski 1994:
23]. Dalej autorzy wyjaśniają dokładniej tę myśl:

„Dialogiczność,

konwersacja, empatia, tubylczy punkt widzenia, rozumienie od ‘wewnątrz’,
ustępują miejsca teoretycznemu porządkowi obiektywnego wyjaśniania,
prawom, prawidłowościom, wzorom kultury. W tym sensie kultura ‘centrum’,
reprezentowana przez badacza, dominuje nad swoimi ‘peryferiami’ na mocy
tego, co w niej samej jest dominujące. ’Centrum’ to królestwo poznania.”
[op.cit.: 31]. Powstaje tu pytanie o granice decentracji i destrukcji. Czego w
gruncie rzeczy bronimy dokonując częściowego tylko rozmontowania
antropologii jako nauki. I czy rozmontowując kanony „tylko troszeczkę”
możemy bezpiecznie powracać do tradycyjnej racjonalności, nie bacząc na to,
iż w konsekwencji tego rodzaju działań naszego naukowego „świata życia
codziennego” logicznie rzecz biorąc już nie ma i być nie może.
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Korzystając z metafory kontynentu i archipelagu (centrum/peryferii)
inaczej określiłabym jej znaczenie. „Kontynentem” byłaby tradycja naszej
dyscypliny (również ta lokalna), zaś „archipelagiem” współczesność. Przy
takiej interpretacji tej metafory każdy antropolog ma szansę „dodryfować” do
„kontynentu”. Jak pisał Bronisław Malinowski „być etnologiem to w
rzeczywistości być obywatelem całego świata, przeszłego i dzisiejszego”
[Malinowski 1946: 103]. Na marginesie dodajmy, że cytaty z klasyków są
wyjątkowo

bezbronne

wobec

współczesnych,

„postmodernistycznych”

interpretacji.
Czym są więc (powinny być według mnie) centrum i peryferie
współczesnej antropologii polskiej. (Uznanej, w prezentowanej wyżej
perspektywie, za antropologię par excellence lokalną). Sądzę, że centrum
wyznaczają: tradycja i historia tej dyscypliny, pewne przekonania „etosowe”
dotyczące metody oraz silne środowiska akademickie podtrzymujące kontakty
z innymi środowiskami. W sensie formalnym centrum istnieje tam, gdzie
można bez skrępowania (np. brakiem środków, ale i brakiem tradycji)
prowadzić badania i nauczać. Peryferie to rzeczywistość kulturowa, którą
zaludniają Inni, a więc ex definitione z ludzkiego i zawodowego punktu
widzenia, dla antropologa Dziwni i Interesujący. Wchodzi on z nimi w kontakt
oparty, według mnie - zawsze, na zasadzie wymiany. (Szerzej rozwijam ten
wątek w rozdziale szóstym). Bez peryferii tak rozumianych antropologia traci
rację swojego istnienia jako odrębna dyscyplina nauki. Zaproponowane ujęcie
ma ponadto tą zaletę, że pozbawia polskie środowisko antropologiczne
resentymentu i kompleksów odwracających uwagę od istotnych problemów
współczesności.

Nie

odwraca

natomiast

uwagi

od

dyskursu

międzyśrodowiskowego i międzykulturowego.

Przegląd wybranych stanowisk
Zacznijmy od,

tak

obecnie

modnych,

rozważań

metateoretycznych.

Antropologią współczesną z perspektywy metateoretycznej zajmuje się w
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sposób najbardziej chyba systematyczny, spośród omawianej poniżej grupy
polskich autorów, Marian Kempny. Stara się on przede wszystkim wskazywać
relacje pomiędzy socjologią i antropologią oraz przedstawiać nowe kierunki
myślenia w antropologii współczesnej. Autor należy do tych, którzy
wprowadzają do lokalnych polskich debat bardziej światowe tony. Czyni to m.
in. przyswajając polskiej refleksji dorobek socjologów i antropologów
zachodnich oraz amerykańskich. Przedstawiając główne ustalenia jego
propozycji można wyjść od konstatacji o przesileniu czy też swoistym
kryzysie w naukach społecznych (tożsamych tu przede wszystkim z
socjologią). W socjologii nie ma obecnie dominującego paradygmatu; jest za
to wiele różnych opcji i orientacji. Edmund Mokrzycki we wstępie do książki
Turnerów, poświęconej analizie stanu socjologii amerykańskiej, pisze: „Okres
wielkich teorii skończył się dawno, okres ‘teorii średniego zasięgu’ nigdy nie
zaowocował nawet porządną definicją swojego pola zainteresowania, okres
postępującej specjalizacji i profesjonalizacji doprowadził zaś do zatraty
intelektualnej i - paradoksalnie - zawodowej tożsamości dyscypliny (...) Kilka
wielkich idei zrodziło ongiś dyscyplinę i zawód. Idee przeszły do historii,
pozostał zawód.” [Mokrzycki 1993a: 6]. Z tego m.in. powodu - według
Kempnego - wielu przedstawicieli nauk społecznych zaczęło doceniać
atrakcyjność

kulturowej,

antropologicznej

perspektywy

w

badaniach

społecznych. Jednakże - jak pokazuje to autor - odwołują się oni raczej do
klasyki antropologicznej niż do dokonań współczesnej postmodernistycznej
myśli antropologicznej [Kempny 1994a: 165-175; por. też 1994b]. „W efekcie
‘kulturalizacja’ socjologii albo oznacza zmianę statusu kategorii ‘kultury’,
która z czynnika życia społecznego podlegającego determinowaniu przeobraża
się w metakategorię, rodzaj ‘kodu’ organizującego całość życia społecznego
na swój sposób (...) lub jedynie wyraża wzrost zainteresowania sferą zjawisk
kulturowych ze względu na rolę przypadającą im dziś w procesie przeobrażeń
ponowoczesnych społeczeństw Zachodu. Z inną sytuacją mamy do czynienia
w antropologii, której przedstawiciele zdają się być lepiej przygotowani do
analizy tych zjawisk, dzięki świadomości, iż właśnie na skutek tych
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przeobrażeń kultura uwolniona od funkcji integracji systemu społecznego
uległa rozszczepieniu, stając się wielością autonomicznych dyskursów, form
życia kreowanych przez jednostki” [op.cit.: 174]. Zaznaczmy tutaj, że
przytoczona

diagnoza

konkretnie

dotyczy

socjologii

kulturowej,

amerykańskiej. Jonathan i Stephen Turnerowie [1993] w cytowanej pracy,
charakteryzując socjologiczne subdyscypliny, o analizie kulturowej piszą, iż
różne typy aktywności w jej obrębie jednoczy przekonanie, że to „‘system
symboli’ ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia procesów społecznych”.
Amerykańska socjologia kultury jest, według nich, zakorzeniona w starych
tradycjach

teoretycznych:

strukturalizmie,

funkcjonalizmie

„zamerykanizowanej”

i

semiotyce i

neofunkcjonalizmie,
„raczej mglistych,

europejskich zainteresowaniach”: modernizmie i postmodernizmie. Poza tym
amerykańscy badacze interesują się tradycyjną problematyką pomiaru
„podstawowych wartości”. Tak czy owak konkluzja jest podobna: „W
pewnym sensie analiza kulturowa jest nową etykietką dla starych nurtów
badań, które stale podlegają redefiniowaniu” [op.cit.: 143-144]. W kontekście
powyższych stwierdzeń spróbuję teraz wskazać zasadnicze problemy
„kontynentalnej” antropologii współczesnej, które Kempny przyswaja jej
lokalnej, polskiej odmianie.
Teorię antropologiczną w punkcie wyjścia swych rozważań traktuje
autor jako część teorii społecznej. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli
uwzględni się fakt inicjacji do „zawodu i powołania” autora w Zakładzie
Antropologii Społecznej UJ i późniejsze jego związki ze środowiskiem
krakowskim

(kultywującym

tradycje

funkcjonalistycznej

antropologii

społecznej) [por. np. Kempny, Szmatka (red.) 1992: 5-71; Kempny 1979].
Częściowo w zgodzie, częściowo w opozycji do tej tradycji [por. Gellner
1997] Marian Kempny zajmuje się problemem warunków i konsekwencji
swoistości poznania antropologicznego. Według niego jest ono uzależnione od
„kulturowego uwikłania” procesu konstytuowania przedmiotu poznania.
Jednak autor problem zaledwie zarysowuje; nie rozpatruje zbyt szczegółowo
konkretnych uwarunkowań stwarzanych przez współczesną rzeczywistość
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(rzeczywistości), szkicując tylko poglądy różnych badaczy. W dalszej części
książki powrócę do tego zagadnienia in concreto i in crudo, podejmując
refleksję w tym punkcie, w którym Kempny ją pozostawia.
Z drugiej strony, obecny stan antropologii współczesnej wynika z
niemożliwości spełnienia się klasycznego projektu antropologii jako nauki
przekraczającej ograniczenia kultury, która powołała ją do życia. Kwestii tej
także Marian Kempny nie dyskutuje w nawiązaniu do badań empirycznych,
(własnych lub kolegów), lecz jedynie w oparciu o wyniki, a głównie - teorie
(jeśli termin ten nie jest w przypadku postmodernizmu nadużyciem), autorów
obcych [por. też Kempny 1993a: 129-147]. Na marginesie zauważmy, iż w
świetle jego wywodów, a przede wszystkim wywodów omawianych przezeń
badaczy, wydaje się, że jednym z głównych problemów orientacji
postmodernistycznej

jest

problem

etnocentryzmu

(„logocentryzmu”)

zachodniej kultury.
Sytuacja rzeczywiście wydaje się kryzysowa, wziąwszy pod uwagę, iż
socjologia, jako projekt poznawania form życia społecznego zawiodła,
podobnie jak antropologia. A to z powodu swego nieuleczalnego
pozytywizmu i uwikłania w spory epistemologiczne [Kempny 1994a:
141;167-174]. Wydaje się jednak, że zbyt pochopne byłoby umieszczanie
całej socjologii w nurcie pozytywizmu. I na tej podstawie żądanie od niej
wyboru pomiędzy pozostawaniem w wyczerpanym modernistycznym
projekcie a żeglowaniem po oceanach postmodernizmu czy ponowoczesności.
Sam Kempny zresztą parokrotnie stwierdza, że antropologia została w
pewnym momencie postawiona wobec tych samych problemów co socjologia,
a „mianowicie problemów powiązania dwóch perspektyw - jednej
zorientowanej na teorię działania oraz drugiej, zogniskowanej wokół
paradygmatu interpretatywnego z kluczową dla niego kategorią sensu
(znaczenia)” [Kempny 1993a: 138-139]. W świetle surowej diagnozy
Turnerów nie zamierzam bronić socjologii przed nią samą, ale warto tu może
przypomnieć stosunkowo niedawne dyskusje nad tzw. interpretatywnym
paradygmatem w socjologii [por. np.: Mokrzycki 1984: 5-11; Ziółkowski
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1981: 9-23]. Nie mówiąc już o podejmowaniu zagadnienia swoistości nauk
społecznych w klasycznej polskiej myśli socjologicznej [Ossowski 1983].
Ostatecznie, jak się wydaje, Kempny zgadza się z tymi, spośród
współczesnych antropologów, którzy są skłonni „wyjąć” antropologię
współczesną z kontekstu nauk społecznych, osadzając ją raczej w kontekście
„przemian w filozoficznej refleksji nad naturą poznania i naturą samej
rzeczywistości społecznej” [Kempny 1994a: 71]. Analogiczną sytuację
przedstawił Marek Czyżewski opisując dekadę wcześniej etnometodologię:
„Uderzającym faktem jest to, że źródłami obydwu teoretycznych tradycji,
które stanowią podłoże etnometodologii, nie są koncepcje socjologiczne lecz
w pełnym tego słowa znaczeniu filozoficzne (fenomenologia i filozofia
pragmatyzmu)” [Czyżewski 1984: 11]. Nie trzeba przypominać w tym
kontekście, że etnometodologia uznana została za projekt chybiony. Od
deklaracji antropologicznego postmodernizmu różni ją wszelako, m.in.,
stanowisko wyrażane przez Garfinkla i Morrisa, którzy twierdzą, iż pisząc o
etnometodologii badacze praktykujący ją

„‘oblewają się

wzajemnie

intelektualnymi pomyjami’. Aby dowiedzieć się czym jest etnometodologia
trzeba ją po prostu uprawiać: ‘Materiał jest nauczany na ulicach’ ” [op.cit.: 4].
Tymczasem wszyscy postmoderniści - mówiąc skrótowo - lubią pisać o
postmodernizmie, a niektórzy z nich nie sądzą aby antropologię dało się
jeszcze uprawiać.
Dalsze omawianie poglądów Mariana Kempnego będzie tutaj
prowadzone z punktu widzenia konsekwencji, jakie mają one dla działalności
antropologa-empiryka. I tu natykamy się od razu na problem fundamentalny
dla badacza wierzącego „naiwnie” w możliwość uprawiania współcześnie
antropologii jako nauki. Filozoficzne, a przede wszystkim epistemologiczne
tezy, które przywołuje Kempny wykluczają bowiem - jak to sygnalizowałam
wyżej - taką ewentualność.
Powołując się na Baudrillarda (koncepcja „symulakrów”) [1983],
Derridę („fałszywa metafizyka obecności”) [Jameson 1972, por. też Jameson
1997 :196], Marcusa i Fischera („kryzys reprezentacji w humanistyce”) [1986]
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i wielu innych autorów Kempny pokazuje, iż naiwne jest mniemanie, że
można dotrzeć do obiektywnie istniejącej rzeczywistości społecznej i/lub
kulturowej. W szczególności nie da się do niej dotrzeć posługując się
tradycyjnym instrumentarium pojęciowym antropologii, co widać, gdy
przyjrzymy się destrukcji i dekonstrukcji pojęcia kultury [Kempny 1994a: 5371; 163-173]. Postmodernistyczne teorie są, według autora, opierającego się
tym razem na poglądach Ihaba Hassana, „częścią kultury ‘destrukcji’
(unmaking), której regułami są dezintegracja, dekonstrukcja, decentracja,
dekompozycja, dysjunkcja, delegitymizacja, demistyfikacja, detotalizacja itp.
czyli kultury polifonicznej, heterogenicznej i wielopostaciowej” [tamże: 163].
Przyznam, że nie widzę prostego przejścia ani koniecznego związku pomiędzy
polifonicznością kultury a wszystkimi tymi słowami na „d”. Nie wyłączając
„decentracji”. Odwołam się do teorii muzyki, która o takiej odmianie
polifonii8 jak kontrapunkt, mówi, iż „istotnym czynnikiem konstrukcyjnym
jest melodia”. Jak pouczają kompetentne źródła: „w kontrapunkcie słyszymy
także współbrzmienia bo poszczególne głosy tej samej wartości rytmicznej
zderzają się ze sobą równocześnie, ale tok całości nie jest postępem akordów
lecz współbrzmienia te wynikają dopiero z prowadzenia głosów, czyli są w
kontrapunkcie wtórnym czynnikiem.” Zasady „sformułował jasno i zwięźle J.
de Muris (1320 r.) w trzech tezach: kontrapunkt należy zaczynać i kończyć
konsonansem doskonałym, a więc unisonem, oktawą lub kwintą, dysonans
musi się rozwiązać w konsonans i głosy należy prowadzić ruchem
przeciwnym dla uniknięcia błędnych postępów, to jest jawnych kwint i
oktaw.” [Reiss 1960: 358-360]. Jak widać, w świetle reguł kontrapunktu
zarówno wielogłosowość kultury, jak i wielogłosowość teorii nie muszą
stanowić nierozwiązywalnego problemu, ponieważ zasadą tu jest „melodia”
kultury. Georges Balandier [1984] cytując Wertheima [1960] pisze: „‘Poza
tematem dominującym istnieją zawsze odmienne serie wartości, z którymi
wiążą się, przynajmniej do jakiegoś stopnia, pewne grupy społeczne i które
8

„Polifonia [gr.], technika kompozytorska łącząca ze sobą dwa lub więcej głosów w ten sposób, że każdy z
nich snuje własną linię melodyjną, a wszystkie dają całość o zadowalającym współbrzmieniu” [Reiss
1960:596].
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stanowią

jakby

kontrapunkt

linii

melodycznej’.

Aby

rozpoznać

tę

kontrpartyturę w partyturze kulturowej, Wertheim zajmuje się na początek
objawami, a więc krytyką wyrażaną przez teatr tradycyjny na Bali,
stereotypowe żarty, bajki ludowe itd.” [Balandier 1984: 184]. Metafory
muzyczne lepiej pasują, moim zdaniem, do tradycyjnej, zdyscyplinowanej
teoriopoznawczo, antropologii. Może zatem zasugerować postmodernistom by
zmienili metaforykę? Podobnie nie sądzę aby potok owych słów na „d” wiązał
się logicznie z koncepcją heterogeniczności czy wielopostaciowości kultury.
Że nie wiąże się jednoznacznie z cechami rzeczywistości kulturowej będę
starała się pokazać w części książki poświęconej prezentacji wyników badań.
Można sądzić, iż słowa te destruują etc., nie tyle samą rzeczywistość
kulturową, ile sposób jej opisywania. (Powrócę do tego wątku podsumowując
cały fragment poświęcony prezentacji poglądów Mariana Kempnego).
Po drugie, tacy autorzy jak np., cytowany przez Kempnego (co prawda
jako radykał), Stephen Tyler pokazują nam, iż język opisu antropologicznego
nie może być transparentnym medium dla (wątpliwych w świetle poprzedniej
tezy - niemożność dotarcia do przedmiotu ) treści tego opisu. Już nie tylko
„koncepcja kultury stanowi narzędzie poznawczego dystansowania się
badacza wobec rzeczywistości” [Kempny 1994a: 55], ale nauka w ogóle „nie
posiada żadnej możliwości legitymizowania innych istniejących gier
językowych” [op.cit.: 61]. Z tego punktu wywodu wiodą nas dwie drogi jedna w stronę optymistycznego postulatu analizy różnych gier językowych,
ujawniania heteronomiczności wiedzy antropologicznej, „dialogiczności”,
dopuszczania głosów nieobecnych dotąd w dyskursie; druga - w stronę
„nieufności

wobec

meta-narracji”9,

nieusuwalnej

„niesprawiedliwości”

dyskursu, ale zarazem niemożności wyeliminowania zeń antropologa-

9

„Wielka opowieść, niezależnie od sposobu, w jaki dokonuje unifikacji wiedzy, to znaczy niezależnie od
tego, czy jest opowieścią spekulatywną, czy emancypacyjną, straciła wiarygodność” pisze Lyotard. I dalej:
„Wśród pleniących się gier językowych zdaje się znikać sam podmiot społeczny. Więź społeczna ma
charakter językowy, ale nie stanowi jej jednolita nić. Jest to tkanina, w której krzyżują się co najmniej dwie, a
w rzeczywistości niezliczona ilość gier językowych rządzących się odmiennymi regułami” [Lyotard 1997:
111,116].
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opisywacza, a więc w stronę pesymizmu poznawczego - i jak się wydaje swoistej mizantropii.
Po trzecie, przyjęcie „miękkich” założeń w podejściu do badania kultur
nie rozwiązuje trudności związanych z dotarciem do świata Innych. Pokazuje
to analiza pojęcia interpretacji, która doprowadza nas po raz kolejny do
nieusuwalnego etnocentryzmu i barier stwarzanych przez naturę języka (jego
nieusuwalną dyskursywność) oraz do problematyczności „surowych” danych i
problemu nowego ugruntowania autorytetu wiedzy antropologicznej. W
efekcie skołatany badacz-empiryk uzyskuje wskazówki by pisząc o kulturze
(kulturach) stosował ironiczne strategie i tworzył paraliterackie fikcje
„fantastycznej rzeczywistości rzeczywistej fantazji” [Kempny1993a: 140];
albo też przyjmuje błogosławieństwo od Jamesa Clifforda, który analizując
tekstualne

zabiegi

(paradygmaty

odwołujące

się

do

doświadczenia,

interpretatywne, dialogiczne i polifoniczne) mające uprawomocnić wiedzę
antropologiczną, stwierdza: „wszystkie sposoby nadawania (etnograficznego)
autorytetu (...) są dostępne wszystkim piszącym etnograficzne teksty,
należącym do świata Zachodu i doń nie należącym. Żaden nie jest
przestarzały, jak też żaden nie występuje w czystej formie: pola dla inwencji
nie brakuje w żadnym z tych paradygmatów” [op.cit.: 142].
Po czwarte, wycofanie się antropologii współczesnej z uroszczeń do
tradycyjnie rozumianej naukowości (jej przejście od metafory „Prawodawcy”
do metafory „Tłumacza” [Bauman 1987]) nie wydaje się także idealnym
rozwiązaniem ponieważ „Tłumacz” może, co najwyżej - w świetle
powyższych konstatacji - wytłumaczyć coś sobie, a nie innym. W antropologii
współczesnej, tak jak ją przedstawia Kempny, omawiając uprzednio poglądy
Lyotarda: „Z jednej strony dyskurs antropologiczny (...) uznawany jest za
całkowicie niezależny od kultury przedmiotowej stanowiąc przykład owej
‘sytuacji niesprawiedliwości’, w której partner zmuszony jest do milczenia. Z
drugiej strony ów tekst (zamiast tekstów badanej kultury) traktowany bywa
jako przedmiot metajęzykowej analizy. W efekcie z faktu heterogeniczności
dyskursów postmoderniści w antropologii wyprowadzają wniosek, iż istotą ich
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profesji

jest

badanie

‘praktyki

językowej’

samej

dyscypliny

czyli

metarefleksja nad antropologią jako owym antropologicznym ‘Innym’”
[Kempny 1994a: 162]. Tak więc różnymi drogami dochodzimy do punktu, w
którym wystarczy (lub jedynie jest możliwe) pisanie o antropologii nie zaś jej
uprawianie wobec, w związku, ale także z Innymi spoza „antropologicznego
getta” [por. też Buchowski 1995a: 174-175].
Konkluzje Kempnego z wielokroć tu przywoływanego artykułu
„Współczesna antropologia kulturowa wobec zmienności rzeczywistości
kulturowej i praktyki teoretycznej nauk społecznych” [1993a] są dosyć
krytyczne, a akceptacja dla omawianych koncepcji wyraźnie ostrożna;
odwrotnie niż ma to miejsce w pracy o „Antropologii bez dogmatów - teorii
społecznej bez iluzji” [1994a], z której trudno odczytać jego własną ocenę
postmodernizmu. Wydaje się bowiem, że autor przejął się tu zanadto
postulatem

sformułowanym

na

gruncie

rzeczonych

koncepcji,

tym

mianowicie, który mówi o roli antropologa jako pośrednika w dyskursie. W
efekcie w jego pracy „cytaty rozmawiają ze sobą”, a autor je tylko dopuszcza
do głosu. Przyjmijmy jeszcze na moment opisaną strategię i posłużmy się w
charakterze podsumowania niniejszego fragmentu kolejnym cytatem. Będzie
to głos zdeklarowanego przeciwnika postmodernizmu - Ernesta Gellnera:
„Postmodernizm jest ruchem współczesnym - ruchem silnym i bardzo
popularnym. Oprócz tego jednak nie ma pełnej jasności, czym, do diaska, tak
naprawdę jest” [Gellner 1997: 36]. I dalej: „Ściśle biorąc, reszta powinna
(logicznie) pozostać ciszą. Postmoderniści publikują

jednak, i to wcale

niemało, co znaczyłoby, że nie całkiem jednak pojęli logiczne następstwa
własnego

wyrafinowania.

Może

jednak

istnieją

naprawdę

dobrzy

postmoderniści, którzy w ogóle nie publikują? Ex hipotesi, naprawdę dobry
postmodernista zachowuje milczenie. Być może pewnego dnia jakiś
prawdziwy geniusz postmodernizmu przekona nas, byśmy podziwiali jego
szczególnie głębokie milczenie” [op.cit.: 53]. Dodajmy może, iż w podobnym
tonie utrzymane krytyki pojawiły się również w polskiej literaturze
poświęconej postmodernizmowi [por. np. Mizińska 1992].
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Zgadzając się w zasadzie z opinią Gellnera na temat konsekwencji
założeń omawianego kierunku10, nie zgadzam się do końca z radykalnym jego
odrzuceniem. Żargon postmodernistyczny - co prawda - jest wyjątkowo
denerwujący. Braki logiczne stanowią łatwy łup dla, mniej lub bardziej
wyrafinowanej, ironii opartej na klasycznym ratio, ale nie sposób
jednocześnie zakwestionować wszystkich elementów diagnozy „świata
ponowoczesnego” i wszystkich „postmodernistycznych” analiz kulturowych
[por. Morawski 1994: 31-39]. Sam Gellner doceniał, przynajmniej niektóre,
pytania przed jakimi stawia nas postmodernizm. W artykule „Kultura jako
problem teoretyczny dla współczesnej socjologii - o postmodernizmie w teorii
społecznej” [Kempny 1994b] Marian Kempny formułuje jedno z takich
nieodmiennie

ważnych,

chociaż

bardzo

tradycyjnych

pytań:

czy

postmodernizm jest przejawem głębokich zmian społecznych, czy też raczej to
„ponowoczesność rodzi się jako emanacja postmodernistycznych praktyk”
[op.cit.: 100]. Jest to pytanie o zależność między kulturą a społeczeństwem.
Kempny, jak można sądzić z przywoływanego tekstu, jest skłonny
opowiedzieć się raczej za rozwiązaniami Baudrillarda i Scotta Lasha (kultura
narzuca światu ład, bo „wszystko” staje się obecnie kulturowe, ale zarazem
rzeczywistość taka jest problematyczna) niż Baumana („ponowoczesność
oznacza system społeczny ze swą własną logiką, który zastępuje ‘klasyczne’
nowoczesne, kapitalistyczne społeczeństwo, zaś dokonujące się procesy
kulturowe są zaledwie rodzajem mimetycznego odzwierciedlenia tej logiki”)
[op.cit.].
Wydaje się więc, że postmodernistyczne pytania i diagnozy da się,
chociaż częściowo, włączyć do w miarę tradycyjnego warsztatu. Powracając
do różnych wątków i problemów sygnalizowanych wyżej będę się starała to
czynić, nie dbając o określenie swojej przynależności do któregoś z
konkurencyjnych

stanowisk

(zwolenników

lub

przeciwników).

Takie

postawienie sprawy jest już wszak „zwycięstwem” postmodernizmu, wyrazem
„zainfekowania” jego postulatami. Chociaż z drugiej strony - jak pokazał to w
10

Gellner w cytowanej pracy interpretuje postmodernizm przede wszystkim jako relatywizm.
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swojej pracy Marian Kempny - jest to stanowczo za mało by czuć się
„autentycznym” bądź „radykalnym” postmodernistą.
*
Kolejni autorzy, których wizję antropologii współczesnej i antropologii
współczesności chciałabym teraz przedstawić, różnią się od Mariana
Kempnego przede wszystkim tym, że sami prowadzą badania empiryczne. Z
drugiej jednak strony, część z nich teoretyzuje w podobnym duchu. Silniejsze
związki, niż w przypadku poprzedniego autora, łączą ich z polską tradycją
etnograficzną.
Sposób

widzenia

współczesności

antropologii

odnajdujemy

w

współczesnej

pracach

jako

antropologów

antropologii
ze

„Szkoły

Poznańskiej”. Przede wszystkim Wojciecha Burszty i Michała Buchowskiego.
Ich refleksja na ten temat jest obecnie chyba najbogatsza (i to zarówno
jakościowo jak i ilościowo - por. bibliografię). Nie mając nadziei na
wyczerpujące omówienie wszystkich poglądów obu autorów chciałabym
jednak wskazać cechy charakterystyczne ich stanowiska w tych kwestiach,
które stanowią tutaj punkt wyjścia do prezentacji antropologii kultury
młodzieżowej.
Zarówno Michał Buchowski, jak i Wojciech Burszta podejmują wątki
teoretycznych dyskusji, które już tu się pojawiły. W swoich rozważaniach
teoretycznych

i

metametodologicznych

reinterpretacjom

antropologicznego

pierwotnych,

dyskusji

nad

poświęcają

stanowiska

wiele

dotyczącego

relatywizmem,

miejsca
kultur

racjonalności

nowożytnoeuropejskiej, etnocentryzmu i wreszcie problemowi interpretacji
kultur [Burszta 1992a, Buchowski 1990; Buchowski, Burszta 1992]. Obaj
autorzy wychodzili od koncepcji tzw. socjoregulacyjnej teorii kultury [Kmita
1982]. Patrząc na ostatnie ich dokonania można już, jak sądzę, wskazać pewne
różnice w ich zainteresowaniach. Michał Buchowski wydaje się bliższy
sceptycznemu poglądowi Gellnera dotyczącemu możliwości uprawiania
antropologii w radykalnie postmodernistycznym wydaniu. Wojciech Burszta sam lub z innymi współautorami - zanurza się w problematykę
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postmodernistycznie rozumianej antropologii współczesności. Takie prace jak
redagowane przezeń „Antropologiczne wędrówki po kulturze” czy - napisana
wraz z Krzysztofem Piątkowskim „O czym opowiada antropologiczna
opowieść”

-

realizują

typ

pisarstwa,

który

szczególnie

preferują

postmoderniści, ów specyficzny "genre of writing" [Kempny 1994a: 128-130].
Nieco złośliwie można powiedzieć, że przejawia się w nich dominacja
antropologicznej kultury centrum - widać to chociażby po stylistyce, użyciu
pewnych metafor (ciągle zresztą tych samych). Postmodernizm nie wytworzył
swej lokalnej polskiej odmiany, w przeciwieństwie do, np., kultury punk,
którą będę się zajmowała dalej.
Wyraziste credo naukowe Michała Buchowskiego można znaleźć w
pracy „Racjonalność. Translacja. Interpretacja” [1990]. Autor przyjmuje tu
zasadę historycznej interpretacji dziejów teorii antropologicznej. Interpretacja
kultury ma zachowywać zdecydowanie scjentystyczny charakter. Po to zaś
aby zachować intersubiektywną kontrolę hipotez jest zdecydowany odrzucić
metody intuicyjne. Z całą mocą podkreśla on zarazem, że antropolog nie może
wyzwolić się od swoich sądów kulturowych. „Nie podchodzi więc do oglądu
badanej materii w sposób bezzałożeniowy, ani

nie postrzega też

bezzałożeniowo ‘nagich faktów’ (‘rzeczywistości’), które miałyby być
pomostem dla pojęciowej komunikacji między nim a badanym” [op.cit.: 69].
Ponadto Buchowski opowiada się za tezą, iż cele nauki są odmienne od celów
wyjaśnień formułowanych przez przedstawicieli społeczeństw pierwotnych.
Nauka wyjaśnia fakty społeczne wykraczające poza świadomość jednostek.
Docenia wagę modeli, które budowane są ponad cząstkowymi opisami
dostarczanymi przez jednostki. Autor charakteryzuje ostatecznie swoje
stanowisko w sposób następujący: „Krótko mówiąc, przyjmuję więc
stanowisko

antynaturalizmu

ontologicznego

oraz

naturalizmu

metodologicznego. Uznaję tym samym odmienność przedmiotu badań nauk
społecznych - o której decyduje ich podmiotowy charakter - w stosunku do
nauk przyrodniczych. Zarazem uważam, iż podstawowe reguły postępowania
badawczego dotyczące zasad wyjaśniania, dochodzenia i kontrolowania
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twierdzeń naukowych pozostają wspólnymi (choć zmiennymi historycznie)
normami obowiązującymi we wszelkiej praktyce naukowej” [op.cit.: 69 - 70].
Wyjaśnianie antropologiczne ma uwzględniać przekonania tubylcze dotyczące
obiektywnie zachodzących zjawisk kulturowych, jednakże „nie oznacza
koniecznie ani hermeneutycznego ich rozumienia, ani ograniczania się do
proponowanych w ramach tych przekonań wyjaśnień” [ibidem]. Rozumienie
kultury to nie to samo co utożsamienie się z jej prawami i treściami. Sztuka
antropologicznej interpretacji - wedle autora - polega na formułowaniu
twierdzeń o „obiektywnych” standardach i konwencjach. Analityczne prawa
odkrywane przez antropologa służą do skutecznego operowania w kulturze.
„W konkretnej sytuacji empirycznej wystarcza prawidłowe posługiwanie się
normami danej grupy” [ibidem]. Buchowski cytuje tu Hollisa: „Jeśli działanie
jest racjonalną intencją jednostki w ramach zasad, to posiada ono wewnętrzne
determinanty swej poprawnej interpretacji” [ibidem]. W przypisie na stronie
następnej autor dodaje: „Obecność ogólnych założeń teoretycznych przy
rozpoznawaniu zjawisk indywidualnych nie odbiera tym ostatnim mocy
uzasadniającej względem różnych hipotez teoretycznych, ale odbiera im rangę
absolutnie

niezależnych

od

teorii

stwierdzeń

i

ewentualnych

„niewzruszonych” przesłanek wnioskowania indukcyjnego” [op.cit.: 71].
Powracając na grunt badania terenowego [Buchowski 1996] autor nawiązuje
ponownie do antropologicznej tradycji „anglosaskiej”. Deklaruje łączenie
„etnograficznego szczegółu” z „teoretycznym spojrzeniem”. Rzadkie na
polskim gruncie jest odwoływanie się autora do danych statystycznych i
socjologicznych studiów tematu, chociaż zarazem stwierdza on, iż „Urok
interpretacji antropologicznej polega na tym, że opiera się na tym co robią i
mówią ludzie działający w konkretnej sytuacji kulturowej (...) Antropolog
odsłania

w

ten

sposób

nie

tylko

ideologiczny

charakter

kultury,

mechanizmów, za pomocą których steruje ona ludźmi i czyni, że świat
podziałów społecznych jawi się jako ‘naturalny’, ale także analogiczny status
konstrukcji badawczych” [op.cit.: 103]. Takie podejście pozwala zachować
antropologii współczesności jej naukowy charakter zarazem interpretacja
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antropologiczna staje się krytyką kulturową „w rozumieniu Marcusa i
Fischera”. Świadomość, iż sami antropologowie jako ludzie podlegają
badanym przez siebie mechanizmom - powiada autor - nie zwalnia ich od
obowiązku krytycznej refleksji.
Można zatem - jak sądzę - zasadnie twierdzić, iż Michał Buchowski
należy do tych spośród przedstawicieli średniego pokolenia antropologów,
którzy nie odwracając się od dyskusji centralnych tematów w antropologii
współczesnej podejmowanych, zarazem starają się jednak ocalić ją jako
naukę. Z drugiej strony, na baczną uwagę zasługują próby podejmowane przez
tego autora by budować program badawczy antropologii współczesności jako
antropologii

lokalnej:

„Antropologia

współczesności

w

kontekście

środkowoeuropejskim to więc także badanie ludzkich odpowiedzi na
wyzwania rzucone im w procesie przekształceń” [Buchowski (red.) 1996: 4;
por. też Buchowski 1993].
Inne stanowisko reprezentuje drugi z przywoływanych tu poznańskich
autorów. We wstępie do książki „Antropologiczne wędrówki po kulturze”
[Burszta (red.) 1996] Wojciech Burszta przedstawia zarówno przedmiot
antropologii współczesności, jak i zadania antropologa zajmującego się
współczesnością. Powiada tam, że współczesność budzi wśród badaczy
ambiwalentne uczucia z jednej strony; z drugiej - polaryzuje stanowiska.
Cechami współczesności są: płynność, doraźność, nieustabilizowanie,
nieukształtowanie, stawanie się. Przeszłość staje się w konfrontacji ze
współczesnością czymś lepszym i bardziej wyrazistym. Łatwiej postrzegać ją
jako całość gdy tymczasem współczesność jawi się jako hybryda, do której z
trudnością stosują się teoretyczne schematy. Dodam tutaj od razu, iż w świetle
pełnych pasji dyskusji nad przeszłością, jakie przetaczają się od pewnego
czasu przez humanistykę, nauki społeczne i w życiu codziennym, powyższe
konstatacje odnosić się mogą tylko do pewnej wersji świata codziennego, bo
przecież nie do jego całości. Dalej autor stwierdza, że „poznawcze
manipulacje” współczesnością są również trudne, ponieważ nie tylko jako
badacze, ale przede wszystkim, jako ludzie jesteśmy w niej zanurzeni. Poza
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tym, jako badacze właśnie obawiamy się - według Burszty - banału i
wyważania otwartych drzwi [op.cit.: 7 - 8]. Na marginesie stwierdzeń autora:
w części drugiej książki pokazuję jak bardzo niektórzy, wcale liczni,
przedstawiciele młodego pokolenia uwikłani są w poznawcze manipulacje
przeszłością i teraźniejszością oraz jak dziwne skutki dla ich rozumienia
teraźniejszości to przynosi.
Wszelako przedmiotem antropologii współczesności niekoniecznie
musi być - wbrew pozorom - współczesność. Przedmiotem może być zarówno
realność (rzeczywistość), jak i kultura. O rzeczywistości czytamy (a
pobrzmiewa tu echo koncepcji Baudrillarda), że „mamy dziś świat jako jeden
wielki Disneyland, świat, w którym wszystko się za nas i - rzekomo - dla nas
planuje, wyposaża w niezbędne utensylia; kolorową, sztuczną i martwą w
swej uniwersalności transkontynentalnej hiperrzeczywistość fikcji” [Burszta
1996a: 35]. Jeśli za przedmiot antropologii współczesności uznamy kulturę to
- według cytowanego autora - realizacja postulatów antropologicznych w
rzeczywistości doprowadziła do tego, iż antropologowie przez ową
rzeczywistość czują się oszukani. Każdy ma swoją kulturę: „tak skądinąd
umiłowani przez antropologów Mniejsi Bracia są w błędzie i zamiast słuchać
fachowców, co to naprawdę jest kultura, dają posłuch własnym fałszywym
wyobrażeniom, ułudom i prostactwom, uwierzyli po swojemu, iż wszystkie
kultury są równie dobre” [op.cit.: 43-44]. Znów słowo komentarza do tego
cytatu. Osobiście nie widzę w, opisanym przez Bursztę (powołującego się na
Marshalla Sahlinsa), stanie specjalnego powodu do rozczarowania czy
weltschmertzu. Dopóki bowiem różni złośliwi lub denerwujący Inni będą
ulegać swoim fałszywym wyobrażeniom, ułudom i prostactwom antropolog
(mówiąc nieco cynicznie) będzie mógł zarobić na chleb. (Kontynuację tego
wątku,

jak

również

wątku

tradycyjnej

„miłości

do

przedmiotu”

antropologicznego badania znajdzie Czytelnik w rozdziałach poświęconych
metodologii i metaforze „dzikich”).
Kultura dzisiaj - pisze dalej autor - demonstruje się poprzez
konsumpcję. Kultura symboliczna jest częścią kultury konsumowania i
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produkowania. W tym kontekście interpretacja czynności symbolicznych
podlega powielaniu zarówno na poziomie samych czynności, jak i wzorów ich
interpretowania. „Co nie podlega interpretacji ginie w społecznej niepamięci”
[op.cit.: 44]. Coraz częstsze we współczesnej kulturze są „interpretacje
drugiego stopnia”, których - według Burszty - „kultura popularna nie blokuje,
mimo iż taka ‘powierzchowna’ i monolityczna” [ibidem]. Kultura popularna
nie wydaje się - moim zdaniem - możliwa do opisania przy pomocy określeń z
tradycyjnego słownika - nawet jeśli to ironia czy modny pastisz. Na pewno nie
jest dzisiaj już ani powierzchowna, ani monolityczna. Pokazują to między
innymi szkice w książce, z której pochodzi cytowany artykuł. Dlaczego
Redaktor nie wziął tego pod uwagę? Im większe bogactwo interpretacji
chociażby - tym bardziej ekscytujące wyzwanie dla antropologa. Być może
świat wymknął się spod władania nauki, jak konstatuje Burszta, ale antropolog
nie musi być skazany na obcowanie z tym światem wyłącznie z pozycji
flaneura. Ba - szukając nowych metod, nowych języków może umocnić
pozycję antropologii zarazem pokornej i zdystansowanej, ale nie skazanej
nieodwołalnie na pokorę i dystans.
Antropologia współczesności - przy wszystkich wskazywanych
trudnościach jej określenia - „W pewnym sensie przylega (...) metonimicznie
do rzeczywistości, z którą się skądinąd mierzy i zmaga, podzielając pospołu z
nią pewną hybrydalność i nie-dokończoność wszystkiego, co jest właśnie
teraz. Stąd antropologia współczesności nie może mieć jednej metody, bo
niekiedy całkowicie intuicyjnie ustala, czym się zajmuje i jaki obszar z całego
potencjalnego spektrum możliwości stał się jej udziałem.” [Burszta (red.)
1996: 8].
Antropolog

współczesności

jest

w

przywoływanym

tekście

porównywany do detektywa, który jednak nie ma pewności, że rozwiązał
zagadkę; do Baumanowskiego włóczęgi, który nie wie jak długo będzie dążył
w wybranym kierunku i na jak długo w danym miejscu się zatrzyma.
W kolejnej publikacji, już tutaj cytowanej, Wojciech Burszta [1992a]
definiuje na użytek innych rozważań swój sposób rozumienia kultury, którą
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traktuje jako „pewną wyodrębnioną rzeczywistość mentalną, jako zbiór czy
układ sądów funkcjonujących w skali globalnej w ramach społeczeństwa”
[op.cit.: 83]. Takie „podmiotowe” ujęcie uzasadnia faktem, iż „wszelkie
analizy czynności i procesów społecznych w sposób nieunikniony implikują
analizę pojęć” [op.cit.: 85]. Sądy, o których mowa wyżej, można podzielić na
normy

(przekonania

normatywne:

regulują,

wskazują

orientacje

wartościujące) i dyrektywy (sądy dyrektywalne: reprezentacje, deskrypcje,
wyjaśnienia). Badacz powinien zaś zmierzać w kierunku zrekonstruowania
(ujawnienia) tychże sądów ukazując założenia ich semantyki. Owe założenia
to „przedsemantyczne charakterystyki świata, umożliwiające społeczne
funkcjonowanie komunikacji” [op.cit.: 87]. (Tu także pozwolę sobie na glosę i
zarazem votum separatum: wobec poglądów autora na totalność języka
niezbyt

jasna

wydaje

się

konstatacja

dotycząca

wspomnianych

„przedsemantycznych charakterystyk”).
Podmiotowa

rekonstrukcja

kultury

mieści

się

w

podejściu

interpretacyjnym, o którym niejednokrotnie była już i będzie jeszcze mowa.
Według Burszty rekonstrukcja ta ma pozwolić na opis reprezentacji
pojęciowej badanych kultur oraz na wskazanie tego, co powoduje, że
reprezentacja posiada określony, dany kształt [op.cit.: 115].
Autor precyzuje rozróżnienie interesujące nas w tym rozdziale między
antropologią współczesną i antropologią współczesności. Ta pierwsza to,
według autora, taka antropologia, której przedstawiciele wierzą w naukę i jej
metodę oraz poszukują „naprawy” antropologii na gruncie epistemologii,
teorii i metody właśnie. W tym nurcie krytyczna refleksja powinna zapewnić
rozwój i adekwatność poznawczą - cokolwiek to by, w świetle
dotychczasowych rozważań, znaczyło. Aktywność zawodowa reprezentanta
antropologii współczesnej nie musi polegać na diagnozowaniu kultury. Uważa
on - według autora - że czyniąc to wręcz wykracza poza dyscyplinę
akademicką, ponieważ może się wikłać w wartościowania. Tymczasem
antropologia współczesności charakteryzowana jest przez Bursztę jako
dziedzina aktywności, w której współtworzy się aktualną rzeczywistość. O ile
39

owo współtworzenie „realiów obecnego świata” - by posłużyć się
oryginalnym sformułowaniem - w przypadku przedstawiciela antropologii
współczesnej jest postrzegane jako działalność pozanaukowa. (W zamian
badacz nasz powinien natomiast pochylić się nad tym, „co reprezentowana
przezeń teoria czy koncepcja teoretyczno-metodologiczna wyznacza jako swój
zakres przedmiotowy” [op.cit.: 180]). O tyle antropolog współczesności
diagnozę stanu kultury uważa za swoją podstawową powinność. Wypełnia on
to zadanie dzięki i poprzez „rodzaj twórczej partycypacji i namysłu nad (...)
światem i własnym w nim miejscem” [ibidem]. W optyce Wojciecha Burszty
antropolog współczesności to zarazem osoba przekształcająca, zmieniająca
świat wedle własnych przekonań aksjologicznych. Na swoich sztandarach tak
rozumiana antropologia współczesności mogłaby wypisać co następuje:
„Antropolog współczesności jest nim zawsze i wszędzie, przy czym
wykorzystuje on komentarze krytyczne na temat dorobku swej dyscypliny w
poczynaniach na polu współczesności” [ibidem]. Po tych radykalnych
zaleceniach autor konstatuje, iż tak właśnie należy rozumieć postulat
„‘antropologizacji’ naszej własnej kultury”. Nie sposób wszakże bez poprawki
na rewolucyjny zapał, jakiemu uległ autor w cytowanym fragmencie swojego
dzieła - jak sądzę - traktować dalszego ciągu tego programu. Otóż, według
Burszty, to antropologiczni postmoderniści przodują w partycypacji
kulturowej i „nie idzie już właściwie o badania (w tradycyjnym sensie), lecz o
specyficzny udział w kulturze” [op.cit.: 181]. Niestety autor porzuca ów
pasjonujący wątek, by oddać się rozważaniom nad ideałami poznawczymi
regulującymi sytuację w „starej” i „nowej” antropologii. W świetle ustaleń
Mariana Kempnego można jednak przypuszczać, że postulat partycypacji
antropologa w kulturze ostatecznie nie będzie się realizował jako autentyczne
zmienianie świata poprzez udział w konkretnych praktykach społecznych i/lub
kulturowych lecz poprzez udział w jednej tylko praktyce, a mianowicie w
pisaniu o kulturze na modłę paraliteracką. Eseistyka antropologiczna, taka
jaką uprawiają Burszta i Piątkowski w drugiej części swojej książki,
współautorzy tomu „Antropologiczne wędrówki po kulturze” czy też Piotr
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Kowalski [1996] a za nimi młodsze pokolenie antropologów, byłaby zapewne
dobrym przykładem owej postmodernistycznej partycypacji w kulturze. Nie
wszyscy bowiem zachowują się tak jak jeden z filozoficznych „papieży”
postmodernizmu - Jacques Derrida, który, oprócz pisania, grał w filmach,
współpracował z architektem przy projekcie parku czy przygotował w Luwrze
wystawę rysunków [Banasiak 1992: 13-14].
*
Analizę poglądów na antropologię współczesną kolejnych przedstawicieli
środowiska etnograficznego przedstawiam na przykładzie dwóch krótkich
artykułów, pierwotnie referatów na temat użyteczności antropologii dla
socjologów i dla problemu badania zmiany społecznej w naszym kraju.
Katarzyna Kaniowska w tekście poświęconym „Antropologicznym
propozycjom badania zmian społecznych” [Kaniowska 1995:21-27] zwraca
uwagę na eklektyzm, wyraźne preferencje w podejściu do badania kultury
oraz utwierdzającą się tożsamość antropologii współczesnej. Ponieważ
zestawienie tych cech może się wydawać niejasne przyjrzyjmy się bliżej
charakterystyce przedstawianej przez autorkę. Zaczynając od końca:
tożsamość

antropologii

współczesnej

określają

według

Kaniowskiej

„specyficzne sposoby rozumienia przedmiotu badań oraz specyficzne sposoby
interpretacji wiedzy o tym przedmiocie” [op.cit.: 22]. Podejście badawcze
przedstawia autorka w kontekście rozważań nad badaniem zmiany społecznej,
akcentując trzy kwestie.
Po pierwsze, „Antropologia współczesna dostrzega płynność kultury,
nieustanne restrukturyzowanie się jej zjawisk (...) Kultury więc nie tyle trwają,
ile ‘dzieją się’”. Po drugie, rozszerzenie przedmiotu badań spowodowało
zmiany w metodologii. Pozostając nauką par excellence empiryczną
antropologia utwierdziła się w świadomości, iż ma do czynienia „z opisem
opisu i interpretacją interpretacji” [op.cit.: 24] jest zatem „sztuką
interpretacji”. W innym tekście [Kaniowska 1994: 55-77] autorka, prezentując
różne podejścia do opisu w etnologii, stwierdza krytycznie: „Jednakże sądzę,
iż etnologia (tj. metodologia etnologii) zbyt mało zajmuje się opisem - jednym
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z podstawowych swych elementów. Myślę, że etnolog zawierza raczej swej
intuicji niż rzetelnej metodologicznej wiedzy, kiedy uznaje dany opis mający
stać się materiałem jego naukowych dociekań, za opis dobry.” [op.cit.: 55]. Po
trzecie, badania zmiany muszą odnosić się do teorii ewolucjonistycznych,
przypominających nam o biologicznym zdeterminowaniu człowieka oraz o
fundamentalnych dla wszelkiej antropologii problemach relacji między naturą
i kulturą, a także o problemie antropocentryzmu.
Z krótkiego, szkicowego tekstu Kaniowskiej trudno zorientować się na
czym miałby polegać eklektyzm współczesnej antropologii, chociaż może nie
jest to konieczne, ponieważ każdy praktykujący na tym obszarze nauki
niewątpliwie

ma

intuicyjną

świadomość

owego

eklektyzmu.

Jak

wspomniałam we wprowadzeniu - moje podejście do badania kultury
młodzieżowej jest wręcz programowo „eklektyczne”, zwłaszcza w zakresie
rozwiązywania problemów metodologicznych. Co natomiast wydało mi się w
charakterystyce Katarzyny Kaniowskiej niepokojące, to podtrzymanie w
badaniach współczesności tradycyjnego podziału na antropologię kultury i
antropologię społeczną oraz twierdzenie o „niebezpiecznej bliskości”
antropologii i innych nauk [Kaniowska 1995: 22, 26]. W kwestii pierwszej
bliższe jest mi raczej stanowisko negujące zasadność takiego podziału. Jak
pisze Wojciech Burszta: „Linia podziału (...) przebiega bardziej wzdłuż
partykularnych

wyborów

epistemologicznych

i

teoretyczno-

metodologicznych, stosunkowo niezależnych od dotychczasowych tradycji
uprawiania badań antropologicznych w poszczególnych krajach”; tym co
obecnie integruje antropologów miałby być rozkład dotychczasowych
podziałów i paradygmatów oraz pojawienie się nowych wyzwań [Burszta
1992a: 41]. Kwestia druga także w omawianym artykule nie jest wyjaśniona,
więc nie wiadomo czy z niebezpieczeństwa zbliżania się różnych nauk płynie
zagrożenie eklektyzmem dla antropologii, (która - w moim przekonaniu zawsze była eklektyczna, np. w sensie czerpania z innych dziedzin wiedzy).
Tym trudniej owe niebezpieczeństwa lokalizować, iż autorka wskazuje, że
zbliżenie między różnymi dziedzinami humanistyki nie wpływa na
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„rzeczywistą współpracę międzydyscyplinarną” ani nawet na znajomość
osiągnięć w obrębie „sąsiedniej” dyscypliny. Taki stan rzeczy każe - jak sądzę
- dosyć sceptycznie traktować tezę o utrwalonej tożsamości antropologii
współczesnej.
Ten wątek kontynuuje Zbigniew Benedyktowicz [Benedyktowicz
1995a: 37 - 44] w artykule „Antropologia wobec zmiany”. Autor przedstawia
się jako etnograf, stwierdzając zarazem, że jego macierzysta dyscyplina „To
nie jest nauka, która by budowała teorie” [op.cit.: 37]. Jeśli odnosić się do
rozróżniania na nauki nomotetyczne i idiograficzne, wprowadzonego przez
WilhelmaWindelbanda, to rzeczywiście etnografia tradycyjnie zaliczana była
do tych drugich, ale dla Benedyktowicza inne podziały wyznaczają
charakterystykę jego dziedziny. Czym jest antropologia (zamiennie:
etnografia) wyjaśnia on odwołując się do Jamesa Clifforda [1988]: „jest do
pewnego stopnia tworzeniem poważnych fikcji literackich czy fikcji
naukowych

dotyczących

naszego

doświadczenia

kulturowego

i

egzystencjalnego (...) sztuką opisu i interpretacji przylegającą do doświadczeń
innych dziedzin humanistyki” [Benedyktowicz 1995a: 42]. Jest jednak także
czymś więcej: sposobem widzenia świata, dokumentowania go i przeżywania.
Opisując przedmiot tej nauki-sztuki Benedyktowicz wskazuje następujące
zagadnienia: środki masowej komunikacji wraz z kształtowaną przez nie
opinią publiczną (zbiorem klisz, stereotypów i ideologii), język ideologii,
język współczesnych mitów, zagadnienie symbolizmu. Od innej strony
patrząc - na przedmiot etnografii-antropologii składają się problemy: Innego i
interetnicznych relacji, statusu etnografii (antropologii), „istotnych elementów
kultur”, granic kultur, sytuacji badania traktowanej jako „spotkanie”. Kulturę
współczesną Benedyktowicz widzi za Cliffordem raczej jako „translację,
przekład i przeszczepianie” niż jako „miejsce źródeł i zakorzenienia” [op.cit.:
38]. Przeciwnie - według niego - właśnie dla ludzi współczesnych
charakterystyczne jest doświadczenie wykorzenienia. Aż chciałoby się, wobec
tego, zapytać jak w tej współczesnej kulturze istnieje to, z czego jednostka się
wykorzenia. Nota bene można tu także przywołać inny cytat z Jamesa
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Clifforda. Clifford pisze: „W świecie (...) gdzie korzenie każdego są w
pewnym stopniu podcięte - w takim świecie coraz trudniejszą rzeczą staje się
połączenie ludzkiej tożsamości i znaczenia ze spójną ‘kulturą’ czy ‘językiem’
[Clifford 1997: 241]. Każdy, kto chociażby jako dziecko (a więc z
perspektywy dosłownie bliższej ziemi) przyglądał się światu roślin mógł
zaobserwować „heroiczną” walkę o życie „najnędzniejszej” trawki, której
podcięto korzenie. Między podcięciem korzeni i wykorzenieniem jest wielka
różnica. Moim zdaniem, a jak można przeczytać jest to też zdanie Clifforda,
każdy z nas wysiłku tworzenia, wspomnianych w cytacie, połączeń codziennie
dokonuje w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i konieczne zarazem. W
jednej z „Pocztówek z Ogrodu Botanicznego” Clifford pisze: „Cywilizacja
przesadzona. ‘Ale jeśli nie mam korzeni, to dlaczego moje korzenie tak mnie
bolą’”. [Sznajderman 1994: 83].
Perspektywa

charakterystyczna

dla

opisywanego

przez

Benedyktowicza ujęcia zawiera się między „strukturami długiego trwania” i
współczesnością. A nawet trzeba byłoby zapewne powiedzieć, iż w
ambiwalencji (jeśli perspektywa może w ambiwalencji się mieścić) między
tradycją a współczesnością. Oprócz tego co proponuje Clifford, omawiany
autor odwołuje się do tradycji hermeneutycznej w badaniu kultury
reprezentowanej dlań przez Gilberta Duranda, Paula Ricoeura, Mirceę
Eliade’go. Z inspiracji tą tradycją czerpie, według niego, antropologia
współczesna swoisty optymizm: „symbol jest wciąż czymś żywym”. Źródłami
dla takiej antropologii są: film, fotografia, biografia, dokument, dziennik,
zapis literacki. Zakończę ten fragment przypomnieniem pewnej anegdoty:
idącego z kimś przez krakowski Rynek Ludwika Stommę, niosącego pod
pachą czterotomowy francuski „Słownik symboli” zaczepił Piotr Skrzynecki i
rzekł: „- Jak wam dobrze, jacy jesteście szczęśliwi, tyle macie symboli...”
[Stomma 1997].
*
Zauważmy, że każdy z projektów antropologii (etnografii) zaproponowanych
przez omówionych tutaj autorów jest inny. Wizja Benedyktowicza w gruncie
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rzeczy jest inną wizją tej nauki (jeśli jest to jeszcze nauka) niż wizja
Kaniowskiej, mimo iż ta autorka także podkreślała, że antropologia
współczesna to sztuka interpretacji. W stosunku do wizji Benedyktowicza
wizja Kaniowskiej pozostaje niedopuszczalnie wręcz „scjentystyczna”.
Podobne różnice zachodzą między wizjami Burszty i Buchowskiego. A
przecież dla nich obu pojęcie interpretacji także jest kluczowym pojęciem
zarówno antropologii współczesnej, jak i antropologii współczesności.
Odwoływanie się do owych kluczowych dla antropologii pojęć nie stwarza
zatem, jak widzimy, wspólnej i spójnej perspektywy. Jest to raczej praktyczny
wyraz, wspominanego przez Katarzynę Kaniowską, eklektyzmu na poziomie
już nie tylko ujęcia badawczego lecz także sensów przypisywanych
podstawowym pojęciom. Pomiędzy tradycjami, do których odwołują się
autorzy odległość wydaje się znaczna. Łączące wszystkie cytowane teksty
pojęcie interpretacji trudno jest wobec tego uznać za przejaw „nowego
synkretyzmu” w antropologii.
„Knieje zaroiły się od gorliwych interpretatorów” powiada o obecnej
sytuacji Clifford Geertz wyjaśniając czym jest interpretacja: „Wyjaśnienie
przez interpretację - a jest to forma wyjaśnienia, nie zaś natchnione
wielosłowie - kieruje uwagę na sens, jaki instytucje, działania, wyobrażenia,
wypowiedzi, zdarzenia, obyczaje, wszystkie te powszednie przedmioty
socjologicznego zainteresowania, mają dla tych, do których należą”. [Geertz
1997: 217-218]. Geertz widzi zresztą w antropologii współczesnej nie tyle
dążenie do synkretyzmu, co do wielość ujęć, które jednakowoż służą
„systematycznemu rozwikływaniu światów pojęciowych”. Ujęcia te zaś
wspierają się obecnie nie tyle na tradycji czerpania analogii ze świata
przyrodników i inżynierów (jak to czynili np., Alfred L. Kroeber czy Claude
Lévi-Strauss), ile na tradycji „obrazowania humanistycznego”. Ten ostatni
fakt zmienia, według niego, zasadniczo problematykę autonomii antropologii
jako dyscypliny naukowej. Konsekwencje wspomnianej zmiany dotykają
zresztą nie tylko antropologów: „Wraz z przechodzeniem teorii społecznych
od metaforyki napędowej (język tłoków) do metaforyki ludycznej (język
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rozrywek), humanista, zasilając owe teorie swoim obrazowaniem, styka się z
nimi nie jako sceptyczny widz lecz jako wspólnik, może podsądny.” [op.cit.:
224]
Charakterystyka antropologii współczesności
Jak widzieliśmy z przedstawionego wyżej (skrótowego przecież) przeglądu
stanowisk nowa refleksja teoretyczna i zwłaszcza metateoretyczna na gruncie
antropologii w naszym kraju jest dosyć bogata (chociaż niepełna). Brakuje
tutaj, według mnie, refleksji ugruntowanej na rzeczywistej, aktualnej praktyce
badawczej i problemach z niej wynikających. Jeśli się taka pojawia, dotyczy
nie tyle problematyki współczesności, ile kłopotów stwarzanych przez
niejasny do końca status polskiej etnologii i/lub antropologii uwikłanych z
jednej strony w tradycję etnograficzną; z drugiej strony determinowanych
przez związki instytucjonalne i personalne z socjologią. Znaczący w tym
kontekście jest np. fakt, iż większość członków sekcji antropologii społecznej
PTS

stanowią

(etnolodzy)

„antropologizujący”

skupiają

się

raczej

socjologowie,

wokół

a

organizacji

antropologowie
o

proweniencji

etnograficznej. Ci mają problemy tożsamościowe wynikające z konieczności
redefinicji swojego przedmiotu badań (już nie tradycyjna kultura ludowa lecz
właśnie kultura współczesna). Sytuacja taka sprzyja narastaniu barier i
nieporozumień, nie sprzyja natomiast rzeczowej dyskusji, której potrzebę już
parokrotnie podkreślałam.
O antropologii współczesności mówi się zaś w kilku wyraźnie
widocznych już kontekstach:
- po pierwsze, i wydawałoby się najbardziej oczywiste, w związku z
„nowym” przedmiotem antropologii, jakim są społeczeństwa współczesne w
przeciwieństwie do przedmiotu tradycyjnego (społeczeństw tzw. pierwotnych,
kultur tradycyjnych);
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- po drugie, w związku z przeformułowaniem podstawowych
problemów antropologicznych, takich jak stosunek natury do kultury,
zagadnienie etnocentryzmu, relatywizmu czy relacja badacz-badany; 11
- po trzecie, w związku z koniecznością odpowiadania - również przez
etnologów i antropologów czy antropologizujących socjologów - na wyzwania
badawcze stawiane nauce przez „t-d (transition to democracy)” [Kempny
1995:45];
- po czwarte, (o czym pisałam wyżej) w związku ze zbyt daleko idącym,
moim

zdaniem,

utożsamieniem

antropologii

współczesności

z

postmodernistycznymi trendami w humanistyce i naukach społecznych oraz
niedocenianiem (deklarowanym) innych tradycji i kierunków myślenia ;
- po piąte, w związku z rozczarowaniami, jakie w obliczu
współczesności przyniosły badaczom ich macierzyste dyscypliny - w takim
przypadku antropologia jest postrzegana jako nowy świat - ziemia nadziei.
Nie rozwijając tych zagadnień i odsyłając Czytelnika do innych lektur
(cytowanych obficie w poprzednim podrozdziale) wskażmy tylko, że tak
różnorodne konteksty utrudniają precyzyjne określenie czy antropologia
współczesności jest dziedziną wyróżnioną ze względu na przedmiot, na
odmienną

od

tradycyjnej

postawę

antropologa,

na

nową

metodę,

„zapotrzebowanie społeczne”, nowy obszar interdyscyplinarności czy też
może modę. Jeśli prześledzi się publikacje antropologiczne i etnologiczne w
Polsce z ostatnich kilku lat można zauważyć w miarę stałe zjawiska, tendencje
a także upodobania autorów, które powodują, że pewne sposoby użytkowania
pojęcia antropologia współczesności z tych, które wskazałam wyżej, są
bardziej widoczne (by nie rzec popularne) - inne zaś nie cieszą się specjalnym
zainteresowaniem piszących.

11

Część tej problematyki musiała się zmienić chociażby dlatego, że zmieniły się relacje między kulturą a
rzeczywistością społeczną (pojawiło się, np., myślenie w perspektywie wyznaczanej przez pojęcie
globalizacji). Zmieniły się również relacje między kulturą a rzeczywistością przyrodniczą (pojawiła się
ekologia). W obrębie rzeczywistości kulturowej mamy do czynienia z problemami, takimi jak problem
przemian nowoczesnej kultury popularnej, zagrożenia bytu tzw. kultury wysokiej czy kultury ludowej.
Zmiany nastąpiły także dlatego, że zmieniły się standardy i style uprawiania samej antropologii (zarówno
jako działalności teoretycznej, jak i działalności badawczej - tu wielkiej wagi nabrały, np. zagadnienia
etyczne).
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Zbyt mało w moim przekonaniu mamy refleksji nad przedmiotem
antropologii współczesności czyli nad współczesnym społeczeństwem i jego
kulturą (kulturami). Jak pokazują to udokumentowane dyskusje jest to obecnie
raczej domena refleksji socjologicznej niż stricte antropologicznej [Sułek,
Styk, Machaj (red.) 1995; Tarkowska (red.) 1995]. Nad stanem świadomości
kulturowej współczesnych Polaków zastanawiają się częściej socjologowie
kultury i literaturoznawcy niż antropologowie [Kłoskowska 1996; Janion
1996]. Jedną z nielicznych i - jako praca zbiorowa, siłą rzeczy szkicowych publikacji poświęconych tej problematyce jest „Kulturowy wymiar przemian”
pod redakcją Aldony Jawłowskiej, Mariana Kempnego i Elżbiety Tarkowskiej
[1993]. Można wskazać, że w wyniku takiej sytuacji antropologowie,
etnolodzy i - przede wszystkim - etnografowie prowadzą głównie różne
przyczynkarskie studia nad marginalnymi, „etnograficznymi” detalami kultury
współczesnej, nie sięgając już nie tylko jej całości lecz także ważnych
problemów

„przekrojowych”.

Powstają

wcale

liczne

minimonografie

poszczególnych zjawisk kulturowych brakuje natomiast odpowiedzi na
pytania o kształt współczesnej kultury polskiej, o jej związki z kulturą
masową (popularną), kulturami społeczności lokalnych, grup wiekowych,
etnicznych, etc. [por. np.: Banaś (red.) 1992; Czaja (red.) 1994; Burszta (red.)
1996].
Być może jest to diagnoza zbyt surowa, ale współczesna antropologia
polska nie dostarcza wiedzy o współczesnej kulturze, zwłaszcza wiedzy
zsyntetyzowanej, ugruntowanej w czytelnej teorii (teoriach) kultury.
Wszechobecni postmoderniści powiadają nawet, że jest to dzisiaj niemożliwe
(popularny slogan o „kresie wielkich narracji”) postulując w zamian różne
opisy i różne interpretacje, lecz, jak to widzieliśmy wyżej, wolą raczej pisać o
niemożności uprawiania antropologii jako nauki i/lub o marginaliach i
dziwactwach współczesnej kultury polskiej niż przedstawić choćby i
paraliteracką,

choćby

skrajnie

indywidualną i

idiosynkratyczną,

całościową jej interpretację [Kempny 1994a; Burszta, Piątkowski 1994].
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ale

Dużo miejsca natomiast poświęca się samemu badaczowi szczegółowo
analizując jego wątpliwości, postawy, możliwości poznawcze, etc. Co
ciekawe, dyskusję w tych kwestiach wyznaczają i podtrzymują raczej prace
autorów obcych, odwołujące się do innego niż nasze „tu i teraz” [Gellner
1995, 1997; Lévi-Strauss 1993; Geertz 1983 i inni]. Jedną z nielicznych
publikacji opartych na polskich doświadczeniach jest praca Anny Wyki, ale co znamienne - jest to praca socjologa [Wyka 1993]. Inną nowszą pozycją jest
monograficzny numer „Łódzkich Studiów Etnograficznych. Wobec kultury.
Problemy antropologa” [1996] ze względu jednak na różnorodność artykułów,
orientacji badawczych i problemów tam pomieszczonych, obrazujący wiele
wskazywanych wyżej niedostatków refleksji teoretycznej i metodologicznej.
Podsumowując,

nie

można

wskazać

zbyt

wielu

prac

krytycznie

ustosunkowujących się do sytuacji polskiego badacza, a nawet odnoszących
ustalenia, wskazanych wyżej, obcych autorytetów do specyficznej polskiej
sytuacji. Typowe jest raczej omawianie problemów podnoszonych przez
antropologów

z

centrum

w

specyficznej

atmosferze

salonowego

wtajemniczenia, w której lokalne problemy wydają się zabawną ciekawostką
zupełnie nie á la mode.
Jeśli chodzi o miejsce refleksji metodologicznej - znów w odniesieniu
do stanu polskich badań nad kulturą współczesną, w tym badań
antropologicznych - to trzeba stwierdzić, iż takiej refleksji jest jak na
lekarstwo.

Tymczasem

obserwując

praktyki

badawcze

socjologów

zajmujących się współczesnością, polskim „tu i teraz” i praktyki
antropologów (by pozostać przy tym umownym określeniu), ale także
praktyki zainteresowanych kulturą filologów czy literaturoznawców i
przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych można dojść do wniosku,
że to w sferze stosowanych metod następuje rzeczywiste zbliżenie pomiędzy
nimi.

Ma

ono

niewątpliwie

również

korzenie

w

przełomie

antypozytywistycznym na obszarze socjologii. O ile antropologia współczesna
zajmowała się w ostatnich latach raczej metarefleksją metodologiczną
(warunkami poznania antropologicznego, relacją badacza do badanego itp.), o
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tyle w socjologii w tym samym czasie ugruntowywał się paradygmat
interpretatywny,

który

przyniósł

istną eksplozję nie

tylko

nowych

przedmiotów badań (podstawy interakcji, etc.), ale i metod i technik
badawczych. Odnoszę wrażenie, że boom ten nie został w antropologii
współczesności ani w antropologii w ogóle dostatecznie zauważony i
doceniony. W socjologii obserwujemy pewne znużenie nadmiarem pomysłów,
które przyniósł nowy paradygmat, powrót do tradycji, potrzebę stateczności
po latach ekstrawagancji teoretycznych i metodologicznych. Są one obecnie
traktowane trochę jak genialne (i kłopotliwe) dziecko w rodzinie, która musi
zarobić na chleb. Tym bardziej dziwne wydaje mi się, że polska antropologia
ze swoimi zainteresowaniami nie potrafiła stworzyć temu dziecku rodziny
zastępczej. Antropologia, którą się tutaj zajmujemy, wędrowała w ostatnich
dziesięcioleciach od coraz bardziej złożonych analiz tekstów kultury (a więc
drogą wytyczoną przez paradygmat semiotyczny) aż do swoistej „ściany” jaką
stał się dla niej filozoficzny i praktykowany przez wielu postmodernizm, który
owocuje

dowolnymi,

paraliterackimi

interpretacjami

zjawisk

kultury

współczesnej. Na niebezpieczeństwa tego stanu rzeczy zwracał niedawno
uwagę nawet jego apologeta - Zbigniew Benedyktowicz [1995b: 3 - 4].
Autorka niniejszej pracy próbowała w swojej działalności stosować do
badań kultury młodzieżowej i jej tekstów metody i techniki wypracowane
przede wszystkim właśnie na gruncie socjologicznego paradygmatu
interpretatywnego. Dotyczy to analiz biograficznych i analiz innych tekstów
kultury (szczegółowe przedstawienie używanych technik oraz wybrane wyniki
znajdzie Czytelnik w rozdziale szóstym i w drugiej części tej książki).
Przyjrzyjmy się z kolei, jak antropologia współczesności reaguje na to,
co wyżej zostało nazwane „zapotrzebowaniem społecznym”. Ten aspekt
problematyki współczesności związany jest z bieżącym rozpoznawaniem
rzeczywistości kulturowej na użytek praktyki społecznej. Zwrócił na to
ostatnio uwagę Michał Buchowski [1995b]. Autor ten wymienił nawet
konkretne pożytki (w myśl zasady, że podaż tworzy popyt) płynące z wiedzy
antropologicznej dla rozstrzygania problemów społecznych i politycznych. Są
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to przykładowo: kwestia nowego podziału terytorialnego kraju, polityka
wobec mniejszości, a w perspektywie bardziej „globalnej”: problemy głodu,
cierpienia, przeciwstawiania się nacjonalizmowi i rasizmowi, popieranie
tolerancji, traktowanie ginących kultur. „Tymczasem - pyta retorycznie
Buchowski - czy i jak szeroko rozumiane środowisko antropologiczne w
Polsce reaguje na przejawy nacjonalizmu, ksenofobii, obskurantyzmu w
naszym kraju? Czy stanęliśmy na wysokości zadania wobec kryzysu w byłej
Jugosławii (...) Czy rzeczywiście wypowiadamy się w sprawie budowania
praw wszelkiego typu mniejszości, od narodowych po seksualne i chorych na
AIDS?” [op.cit.: 66-67]. Wydaje się, że katalog problemów badanych przez
antropologów czy etnologów i mogących przyczyniać się do rozwiązywania
istotnych kwestii społecznych i politycznych mógłby być bardzo bogaty.
Socjologowie i - przede wszystkim - badacze opinii zajmują eksponowane
miejsce w naszym życiu publicznym. Ich zdanie (nieznośnie sztampowe:
„zdaniem socjologa” w telewizyjnych „Wiadomościach”; podobne zwroty i
nastawienie innych środków masowego przekazu) uwiarygodnia decyzje
władzy, współtworzy opinię publiczną. Patrząc z tej perspektywy ze „zdaniem
antropologa” liczy się, snobuje się na nie, co najwyżej środowisko
akademickie. A w mass mediach pojawia się on najczęściej z okazji
udowadniających „wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami
Wielkanocy” albo by wykazać, że zespół „Krywań” nie należy do kultury
ludowej. (Z czym nota bene głęboko się nie zgadzam).
Przedostatni z wyróżnionych tutaj istotnych kontekstów, w którym
funkcjonuje antropologia współczesności to moda. Ci badacze, których do
niedawna jeszcze satysfakcjonowała etykieta „socjolog kultury” obecnie są
„socjologami antropologizującymi”. Ich „antropologizacja” nie wynika zresztą
na ogół z generalnej zmiany orientacji naukowej. Z reguły zajmują się tym
samym przedmiotem, którym zajmowali się jako socjologowie kultury.
Zmiana

najczęściej

dotyczy

metod.

Co

ciekawe,

pod

hasłem

antropologizowania poszerzają oni swój warsztat zwykle o techniki
wypracowane głównie w interpretatywnym paradygmacie socjologii, a nie o
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techniki znajdujące się w instrumentarium metodycznym antropologii. By nie
być gołosłownym: różne techniki wywiadu stosowane we współczesnych
badaniach socjologicznych bliższe są osiągnięciom Fritza Schützego niż
Bronisława

Malinowskiego

[Helling

1990;

Czyżewski,

Piotrowski,

Rokuszewska-Pawełek (red.) 1996].
Patrząc od innej strony na wspomnianą modę: jak wynika to chociażby
z niedawno przeprowadzonej przeze mnie analizy recenzji zamieszczanych w
pismach z zakresu nauk społecznych przymiotnik „antropologiczny” dodaje
dziełu, problematyce, autorowi niewątpliwego splendoru [Fatyga 1996b: 223].
Podobnie jest z nazwami przedmiotów wykładanych na uniwersytetach.
„Antropologiczne problemy...” czegoś są chętniej studiowane przez studentów
nauk społecznych i humanistycznych niż, np., „Wybrane problemy...” tego
samego. Nie trzeba już chyba się rozwodzić nad faktem, że - przy
sygnalizowanych przez antropologów i etnologów kłopotach z tożsamością,
ich własną jako badaczy i uprawianej przez nich dyscypliny wiedzy - ten
niewątpliwy snobizm na antropologię nie zawsze spełnia pozytywną rolę
kulturotwórczą. Często staje się natomiast zwykłym nadużyciem, komercyjną
etykietą mającą właśnie przyciągnąć studentów. Ok. 40 różnych przedmiotów,
mających w tytule terminy „antropologia...” lub „antropologiczne...”,
„kultura...” lub „kulturowe...” wykładanych w Uniwersytecie Warszawskim w
roku akademickim 1995/96, przy szczupłości lokalnego środowiska
antropologów, etnologów i „antropologizujących” socjologów rzeczywiście
czynnych, widocznych w życiu naukowym chociażby poprzez publikacje czy
konferencje, powinno budzić niepokój o poziom wiedzy antropologicznej
przekazywanej studentom. (Szerzej omawiałam ten problem w referacie
wygłoszonym na posiedzeniu sekcji Antropologii Społecznej PTS jesienią
1996 roku).
Jeśli chodzi zaś o tych przedstawicieli nauk społecznych, dla których
antropologia jest „ziemią obiecaną” nowych możliwości badawczych to
najwięcej jest ich chyba wśród socjologów. Wielu „ortodoksyjnych”
socjologów-empiryków uznało w ostatnich latach, że ich standardy
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metodologiczne są przestarzałe, nie pozwalają chwytać istotnych problemów
transformującego się społeczeństwa i zaczęło szukać nowych źródeł inspiracji
metodologicznej. Andrzej W. Rostocki wypowiedział się w tej sprawie chyba
najszczerzej a zarazem dosyć emocjonalnie (niech mi wybaczy tą złośliwość jak na „socjologa ilościowego”): „Po wielu latach pracy wydaje mi się, że
opuszczam tereny, które były mi do tej pory bliskie. Ku antropologii pchnęło
mnie rozczarowanie możliwościami socjologii empirycznej i jej przywiązanie
do inwigilujących procedur, w rodzaju wywiadu kwestionariuszowego. To, co
odepchnęło mnie ostatecznie od socjologii, którą Andrzej Tyszka nazwał ‘
opartą na schematach neopozytywistycznych’ to niesłychana jej odporność na
krytykę i na zmiany.” [Rostocki 1993: 21].

Propozycja programu badawczego
Po tym przeglądzie kontekstów w jakich funkcjonuje antropologia
współczesności, różnorodnych sposobów rozumienia tego pojęcia w
prowadzonych obecnie dyskusjach czas zaproponować, przynajmniej ogólny i
wstępny, własny sposób ujmowania tej subdyscypliny antropologicznej. Musi
on uwzględniać specyfikę zarówno problematyki badawczej, jak i specyfikę
teorii i metody uzasadniając tym samym potrzebę wyodrębnienia się z
rozległego kontynentu antropologii współczesnej.
Najmniej wątpliwości budzi kwestia wyodrębnienia antropologii
współczesności ze względu na przedmiot. Środowiska antropologów,
etnologów i etnografów zgodne są co do tego, że tradycyjny przedmiot badań,
którym były „kultury pierwotne” lub „warstwy ludowe społeczeństw
europejskich” zanika. Często powiada się nawet, że nigdy go nie było, że
stanowi on jeden z konstytutywnych dla antropologii mitów. Kwestionuje się
więc poznawcze możliwości tego mitu: „Czy etnografia Trobriandów
zarysowana przez Bronisława Malinowskiego wyglądałaby dokładnie tak
samo, gdyby nie inspirowali go jego informatorzy z Omarakana? (...)
Antropolog, tak jak ów Lévi-Straussowski bricoleur, zdaje się składać większe
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całości z części i materiałów, jakie ma po prostu do dyspozycji”. [Buchowski,
Burszta 1992: 8]. Inna linia krytyki dotyczy modelu społeczności
tradycyjnych przedstawianych dotąd jako: „zgodne z mityczną konstytucją
(...) posłuszne zasadzie naczelnej i chroniące ład świata”, pozostające w
„stanie jednomyślności”, konformizmu i konsensusu, powtarzające się,
„zimne”, istniejące „poza historią” [Balandier 1984: 179-186]. W tym
kontekście cytowany autor przypomina ostrzeżenia Marcela Maussa na temat
badań „stanu trupiego” [op.cit.: 181]. Jednakże siła tego mitu jest ciągle
bardzo duża. Autorzy pracy „O założeniach interpretacji humanistycznej”
stwierdzają: „Etyczny normatywizm a zarazem <<techniczna>> użyteczność
dyskutowanego pojęcia (kultury pierwotnej - BF) prowadzą do tego typu
ambiwalentnej sytuacji” [op.cit.: 11]. Niemniej, jakkolwiek spory o
interpretację (reinterpretację) dorobku antropologii nabrały w ostatnich
czasach

intensywności,

to

aby

nauka

ta

pozostała

„żywa”

musi

zagospodarować stosunkowo nowe obszary rzeczywistości. Wydaje się przy
tym, iż - wbrew niektórym kategorycznym twierdzeniom wiążącym
antropologię z przeszłością ludowych i prymitywnych społeczeństw oraz
walką z etnocentryzmami w Europie - podstawowe kryteria tej nauki mogą
być użyteczne, również jeśli chodzi o problemy kultur współczesnych. Pragnę
przypomnieć tu punkt widzenia przedstawiony przez Lévi-Straussa: „Znaczy
to, że antropologia nie jest absolutnie związana z kamiennymi toporami,
totemizmem i poligamią. Dowiodła tego zresztą w ciągu ostatnich lat, gdy
antropologowie zwrócili się ku tzw. społeczeństwom ‘cywilizowanym’”
[Lévi-Strauss 1970: 444].
Antropologia współczesności w prezentowanym tu kształcie bliższa jest
tradycji antropologii kultury niż antropologii społecznej.12 (Jednakże godzi się
z tymi, którzy sens takiego rozróżnienia kwestionują w odniesieniu do obecnej
sytuacji w antropologii). Odwołując się do tego rodzaju tradycji obszar
współczesności traktuje jako pole, na którym różne kultury (kultury różnych
12

Bliższa mi jest zatem tradycja uprawiania antropologii wywodząca się od A.L. Kroebera, R.Benedict i
E.Sapira niż od B.Malinowskiego czy A.R. Radcliffe-Brown’a [Paluch 1990].
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grup społecznych) współistnieją ze sobą, mieszają się, czasem ze sobą walczą,
ulegają dominacji lub same dominują. Procesy te ponadto nie zawsze
przebiegają wyłącznie między dobrze określonymi, spójnymi, całościami
kulturowymi. Natura wzorów i wzorców kulturowych współczesności jest
bowiem taka, iż często oddziaływują one w poprzek tych całości. Tempo i
możliwości ich zmiany są również nieporównywalne do czegokolwiek z
przeszłości (dzięki elektronicznym mediom i innym urządzeniom cywilizacji
technicznej, ale i dzięki niestabilności samej sfery kultury współczesnej). Na
nowo trzeba zatem przemyśleć kwestie związane z dyfuzją kulturową.
Towarzyszyć

powinna

temu

problematyka

kontaktu

kulturowego.

Antropologia współczesności musi odnieść się zarówno do pojęcia kultury
dominującej, jak i do pojęcia kultury masowej (popularnej). Powinna też, jak
sądzę, na nowo zdefiniować czym są kultury mniejszości i subkultury. Innym
wielkim problemem antropologii współczesności jest tradycja. Wydaje się, że
współcześnie tradycja oddziaływuje inaczej niż niegdyś. Przestała być
monolitem, jest raczej składzikiem bricoleura-użytkownika [Lévi-Strauss
1969: 30 -55]. Mimo to, a może właśnie dlatego, swoista gra z tradycją
(tradycjami) jest wielkim tematem dla antropologa współczesności. Kolejny
temat to problematyka stylów życia. Na tym obszarze, który był raczej
przypisany socjologii, rola antropologa jest nie do przecenienia. Próbowałam
wykazać to analizując koncepcje stylów życia w klasyce socjologicznej,
antropologicznej i we współczesnych polskich badaniach (Andrzeja Tyszki,
Andrzeja Sicińskiego i innych). [Fatyga 1989]. Polska lokalna antropologia
współczesności nie może także odwracać się od zagadnień związanych z
transformacją systemową w kraju i regionie. Pomiędzy tymi podstawowymi
tematami jest miejsce dla wielu szczegółowych antropologii: polityki, biznesu,
nędzy, młodzieży, etc.
Właśnie na przykładzie antropologii kultury młodzieżowej chciałabym
zaproponować

jak,

według

mnie,

można

uprawiać

antropologię

współczesności. Antropologię podejmującą ważkie problemy społeczne, nie
uciekającą od pytań o modele kultury współczesnej, radykalną w odrzuceniu
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niektórych postulatów postmodernizmu (np. tego dotyczącego „kresu wielkich
narracji”) i naiwną w przekonaniu, iż postmodernizmem sama nie jest
dotknięta (trudności w tworzeniu owych „wielkich narracji”). Naiwną także w
przywiązaniu do tradycji antropologicznego zdziwienia i życzliwości dla ludzi
tworzących kultury. Postawa naiwna ma swoje zalety umożliwia bowiem
dostrzeżenie tego, co z punktu widzenia panujących trendów, snobizmów i
mód pozostaje niewidzialne i milczące. Pierre Bourdieu charakteryzując
środowiska akademickie mówi: „Odkryłem, że - jak w powieści Kafki - za
wąskim przejściem, strzeżonym przez groźne cerbery nie było niczego lub
prawie niczego, tylko pretensjonalność i frywolność; że najbardziej
‘rewolucyjni’ byli niemal zawsze najbardziej burżuazyjni, zmuszający innych
do płacenia ceny za ich wyrzuty sumienia wpierw narzuciwszy im własne
urojenia postępowe (...) że prosta zgoda na wymogi pracy intelektualnej oraz
troska o sprostanie odpowiedzialności wiążącej się z przywilejem takiego
‘posłania’ były uważane za szczyt naiwności” [Neyman 1989: 187].
Wszyscy zabierający głos na ten temat są zgodni co do pewnych
zagadnień jakimi antropologia współczesności powinna się zajmować.
Najczęściej wymienia się tutaj kwestie związane z etnicznością, następnie
problemy grup znajdujących się na marginesach postindustrialnych i
industrialnych społeczeństw, zagadnienia religijności, „kwestię kobiecą”.
Nietrudno zauważyć, że lista powyższa, z nieznanych powodów - wyjąwszy
może modę - jest niekompletna. Po pierwsze, nie ma na niej wielu subkultur,
nie tyle żyjących na obrzeżach, co raczej składających się na kulturę
współczesną. Wiele tu paradoksów. Mamy powszechnie przyjmowaną tezę o
pluralizmie społeczeństwa współczesnego i brak refleksji jak wygląda kultura
spluralizowanego polskiego społeczeństwa. Brakuje modeli pokazujących jak
np., możliwa jest swoista osmoza między kulturą dominującą, legitymizowaną
[Bourdieu 1979, 1990], a kulturami różnych grup społecznych. Jakie
mechanizmy, oddziaływania, wpływy są tu istotne. To zatem kolejny wielki
temat do podjęcia. (Na część tego rodzaju pytań próbował odpowiedzieć
Janusz Mucha realizując wraz z grupą współpracowników badanie
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poświęcone

wizji

kultury

dominującej

w

oczach

wybranych

grup

mniejszościowych [Babiński, Mucha, Sadowski 1997]).
Prawie nie pojawia się antropologiczna refleksja nad morfologią
współczesnych grup społecznych. Antropologowie zbyt mało interesują się
takim „klasycznym” przedmiotem swych zainteresowań jak rodzina i system
pokrewieństwa

we

współczesnym

społeczeństwie

polskim.

Próbą

konkretyzacji i realizacji (na przykładzie wybranych grup młodzieży)
niektórych punktów tak zarysowanego programu będą dalsze rozdziały
niniejszej książki.
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Rozdział drugi - młodzież

Charakterystyka zbiorowości
Zanim przejdę do analiz, wybranych przeze mnie do badań grup młodzieży,
chciałabym przedstawić szkic do portretu całej tej kategorii psycho-społecznokulturowej oparty zarówno na pewnych danych ilościowych, jak i
charakterystykach jakościowych.
Obecnie w tzw. juwentologii [Kłoskowska 1987: 23] terminem
młodzież określa się najczęściej wiekową kategorię nastolatków, dla osób,
które przekroczyły dwudziesty rok życia rezerwując termin młodzi dorośli.
Nie znajduje to, niestety, odzwierciedlenia w zestawieniach Głównego Urzędu
Statystycznego [Rocznik Statystyczny GUS 1998], który w obrębie szkoły
podstawowej nie rozróżnia dzieci i nastolatków (stosując „zbiorczą” kategorię
wieku: 7 - 14 lat). Ogółem było ich w Polsce w 1997 roku 4.854.716.
Zapewne statystyka GUS w najbliższych latach przystosuje się do podziałów,
które mają zostać wprowadzone wraz z reformą oświaty, wyróżniając
gimnazjalistów (13 - 15 lat).
Badaczy młodzieży cieszy natomiast rozbicie kategorii wieku 15 - 19 lat
na poszczególne podkategorie (15 lat - 681.410 osób; 16 lat - 650.224 osób;
17 lat - 664.388 osób; 18 lat - 654.264 osób i kategoria wieku 19 lat - 642.194
osób). Łącznie młodych ludzi w wieku 15 - 19 lat było w Polsce w 1997 roku,
według GUS, 3.292.480.
Kategorię nazwaną tutaj młodymi dorosłymi, stanowią osoby w
przedziale wieku 20 - 24 lata. Takich osób w roku 1997 GUS naliczył
3.042.845. Badacze młodzieży woleliby by ta kategoria obejmowała młodych
dorosłych w wieku 19 - 25 lat, a także aby oni również byli wyszczególniani
według

podkategorii

tak,

jak

młodzież

szkół

ponadpodstawowych.

Pozwoliłoby to precyzyjniej określać wiek startu życiowego oraz występujące
w poszczególnych podkategoriach bariery edukacyjne [por. Fatyga, Fluderska
1992; Gęsicki 1993; Fatyga, Fluderska, Wertenstein-Żuławski 1993;
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Fluderska 1997]. W Polsce, w roku 1997 było 6.335.325 młodych ludzi w
wieku od 15 do 24 lat. Stanowi to 16,2% populacji ludności naszego kraju
Oprócz wieku, kryterium wyróżniania młodzieży, co do którego raczej
nie ma sporów, jest sytuacja edukacyjna. Potocznie przyjmuje się często, iż
młodzież to ci, którzy się uczą a nie pracują. Popatrzmy zatem na wskaźniki
skolaryzacji, które obliczył GUS dla lat 1990 - 1998, (tab.1).
Tab.1 Wskaźniki skolaryzacji brutto*

wyszczególnienie

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98

szkolnictwo
średnie
techniczne i zawodowe

podstawowe

7 - 14
99,9
99,6
99,3
99,2
99,0
99,0
99,1
99,7

ogólnokształcące

ogółem

18,9
20,5
22,3
23,7
25,2
26,3
27,3
28,6

w wieku lat
15 - 18
61,2
60,4
60,0
60,1
60,2
60,1
59,3
58,5

policealne

w tym
zasadnicze
zawodowe

34,5
33,1
31,8
30,3
29,0
27,8
26,4
24,9

19 - 24
3,6
3,3
3,0
3,4
3,9
4,6
5,1
5,2

* wskaźnik skolaryzaji brutto jest to - wyrażony procentowo - stosunek wszystkich osób

uczących się na danym poziomie edukacyjnym do całej populacji będących w wieku
nominalnie przypisanym temu poziomowi. Obliczamy go w następujący sposób:
Wsb= Up
----- x 100, gdzie: Up - ogólna liczba uczniów danego poziomu kształcenia, Li Li
liczba ludności w i-tym przedziale wieku nominalnie przypisanym danemu poziomowi
kształcenia p (według stanu z dnia 31 XII);źródło: Oświata i wychowanie [1998].

Jeśli chodzi o młodzież studiującą w wieku od 19-24 lat, to jak podaje
Mały Rocznik Statystyczny z 1998 roku, wskaźnik skolaryzacji brutto
kształtował się następująco w latach:1980/81 - 11,5%; 1990/91 - 12,9%;
1995/96 - 22,3%; 1996/97 - 25,4%; 1997/98 - 29,2%.
Dobry obraz sytuacji edukacyjnej polskiej młodzieży dają tzw. wykresy
przepływów edukacyjnych. Poniżej zobaczymy taki wykres uwzględniający
dane z różnych okresów.
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Rys. 1.Wykres przepływów edukacyjnych

(Źródło: GUS 1998)
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Dla młodego człowieka szczególnie ważny jest moment startu życiowego,
który wiążemy z zakończeniem edukacji i rozpoczęciem kariery zawodowej.
(Celowo nie używam tutaj pojęcia usamodzielnienie dlatego, że wiele
młodych osób w dalszym ciągu po podjęciu pracy pozostaje w ścisłych
związkach - przede wszystkim mam tu na myśli uzależnienie ekonomiczne i
wspólne zamieszkiwanie - z rodziną pochodzenia). Jak powszechnie
wiadomo, nawet następny ważny element startu życiowego czyli zawarcie
małżeństwa nie zmienia zasadniczo sytuacji młodych ludzi w naszym kraju.
Między innymi w związku z tymi zjawiskami od lat socjologowie mówią o
„przedłużonym

dojrzewaniu

społecznym”

polskiej

młodzieży.

Jeśli

chcielibyśmy przyjrzeć się wykształceniu i sytuacji życiowej tych osób
musielibyśmy dokonać przeliczeń danych gusowskich, ale uzyskane wyniki i
tak nie dałyby nam dokładnego obrazu, ponieważ w różnych tabelach
statystycznych dane są „cięte” według nieporównywalnych kategorii
wiekowych.
Jak widać z powyżej przedstawionych danych, nie ma jednolitego progu
symbolizowanego przez zakończenie edukacji, który poszczególne roczniki
przekraczałyby w tym samym czasie. Sytuacja życiowa młodych ludzi
różnicuje się zasadniczo już na poziomie wyboru szkoły średniej. Wybór ten
przesądza w znacznym stopniu o dalszej drodze życiowej. Socjologowie
polscy

niejednokrotnie

zwracali

uwagę

na

dramatyzm

wyborów

dokonywanych nie do końca świadomie przez bardzo młodych 14-15-letnich
ludzi decydujących się na porzucenie szkoły lub dalsze kształcenie bądź pod
wpływem rodziców, bądź kolegów, bądź pod presją zaistniałych tu i teraz
okoliczności życiowych.
Zmierzenie liczebności środowisk podatnych na oddziaływania różnych
nurtów kultury młodzieżowej jest sprawą bardzo trudną. Orientacyjnie można
przyjąć, że młodzież aktywna, zaangażowana w jakąś działalność oraz biorąca
udział w jakiejkolwiek formie życia stowarzyszeniowego (formuła od luźnego
ruchu do „kadrowej” organizacji) stanowi około 1/8 ogółu młodzieży w naszym
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kraju [Fatyga 1993c].13 W podanej liczbie mieszczą się więc zarówno
„konformiści”, jak i „radykałowie”; młodzież „alternatywna” i „upartyjniona”;
„zrzeszeni” i „luźni sympatycy” czy „wakacyjni subkulturowcy”.
Na potrzeby tej pracy przyjmuję, iż interesująca mnie szczególnie
młodzież to zarówno nastoletni uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych,
uczniowie szkół średnich oraz studenci i inni „młodzi dorośli”, którzy, mając
nawet za sobą moment startu życiowego, zarazem nie zrywają związków z
grupami subkulturowymi, organizacjami, ruchami i środowiskami, w których
koncentruje się przeważająca część lub - rzadziej - całość ich aktywności
życiowej. Jak widać z przytaczanych wyżej danych statystycznych, o
potencjalnej klienteli młodzieżowej kultury możemy się na ich podstawie
tylko wstępnie orientować. Nieco dokładniejszy obraz polskiej młodzieży (w
tym grup będących głównym przedmiotem zainteresowania w tej pracy)
rysuje się w oparciu o badania ilościowe prowadzone przez ośrodki
demoskopijne na próbach reprezentatywnych - przede wszystkim myślę tu o
powtarzanym co dwa lata badaniu CBOS „Młodzież”14. Zamieszczone w
następnych dwóch podrozdziałach rekonstrukcje obrazów społecznego świata
młodzieży i jej głównych orientacji aksjologicznych opierają się na badaniach
CBOS, uzupełnionych o wyniki innych badaczy i zespołów badawczych.
Z punktu widzenia antropologa warto przypomnieć, że młodość to nie
tylko kategoria demograficzna. Pojęcie to oznacza także pewne specyficzne
usytuowanie w życiu danego społeczeństwa. Młodość jest fenomenem
kulturowym, każdorazowo kulturowo opracowywanym, mającym bogatą i
złożoną symbolikę [Kłoskowska 1987: 21, 28].

Krótka charakterystyka społecznego świata młodzieży w świetle badań
socjologicznych.

13

W cytowanej publikacji podaję taką wielkość w oparciu o dosyć żmudne przeliczenia i ekstrapolacje
danych GUS, CBOS, oraz danych pochodzących z dokumentów organizacji, partii, grup, ruchów i aktywnych
środowisk młodzieżowych.
14
Niestety, badanie "Młodzież" utraciło już swój wyjątkowy status. Obecnie jest nachylone w stronę
problematyki substancji psychoaktywnych, a zamawia je przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.
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Można sądzić, że świat społeczny polskiej młodzieży jest znacznie mniej
stabilny niż to ma miejsce na przykład we Francji czy w Niemczech
[Kośmider, Tyszkiewicz (red.) 1993; Fluderska, Kłosiński (red.) 1994; Fatyga,
Jonda, Koseła 1996; Kiwerska, Sakson, Tomczak (red.) 1996]. Nie oznacza to,
oczywiście, sugestii, iż współczesny Zachód nie ma kłopotów ze swoimi
młodymi pokoleniami. Jednak „ich” kłopoty mają nieco inne przyczyny niż
nasze. Inna jest także skala owych problemów, metody ich diagnozowania i
rozwiązywania. Instytucje społeczne, z państwem na czele, inaczej niż u nas
reagują na podobne nawet problemy. Wystarczy wspomnieć o obecnych we
francuskich szkołach automatach z prezerwatywami, gdy tymczasem u nas
trwa „święta wojna” o tak elementarną sprawę jak edukacja seksualna w
szkole. W Polsce w zasadzie żaden z wielkich egzystencjalnych tematów,
ważnych dla młodego człowieka, nie daje się opisać w sposób jednoznaczny.
Ma to również związek z brakiem, nazywanej po imieniu, polityki
młodzieżowej państwa, która jest domeną chaotycznych i przypadkowych
decyzji15. Nie dokończona, niektórzy twierdzą, iż nawet nie zaczęta, reforma
edukacji; niestabilny, chimeryczny rynek pracy; niejasne perspektywy startu
życiowego

(problem

braku

mieszkań);

zagubienie

dorosłych,

które

uniemożliwia im pełnienie roli przewodników i autorytetów - te i inne, nie
wymienione tutaj czynniki, sprzyjają wytwarzaniu się u młodych ludzi
strategii przystosowawczych „ad hoc”, myśleniu o swoim życiu w kategoriach
doraźności. Natomiast warto czasem przypomnieć, że nie istniejemy - jako
społeczeństwo - w izolacji, i że nie są to tylko lokalne polskie problemy
jednoznacznie przypisane przejściowej, transformacyjnej sytuacji. Pokazuje to
chociażby Michel Crozier opisując nieefektywność systemu edukacyjnego we
Francji [1997: 25 - 28; 35 - 46].
Z perspektywy socjologa młodzieży opis tej kategorii społecznej nie jest
sprawą prostą [Kłoskowska 1987]. Niedawno Antoni Sułek przypomniał, iż
nie da się wypowiedzieć ani jednego sądu, który byłby trafny w stosunku do
15

W 2004 roku Rząd RP przyjął tzw. Strategię Państwa dla młodzieży, ale jak pokazała diagnoza
poprzedzająca ten dokument, nierozwiązanych problemów jest w dalszym ciągu bardzo wiele [Fatyga (red.)
2004].
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młodzieży jako całości [Fatyga, Frączek, Koseła, Sułek 1998]. Inna rzecz, iż,
jak już wspomniałam, polscy socjologowie w pierwszych latach trwania
procesu transformacji ustroju byli zafascynowani dwiema sprawami:
badaniem politycznego wymiaru przemian i gorączkową dokumentacją,
pozostawiającą na ogół mało czasu na refleksję i namysł teoretyczny. Dopiero
od roku 1994 mamy do czynienia z próbami teoretycznego ujęcia zmian, które
się w Polsce dokonują. Juwentologii jednak prawie wcale to nie dotyczy.
Przeważają tu prace bądź będące raportami z badań, bądź zawierające próby
doraźnej interpretacji, uzyskanych w badaniach, wyników oraz typologie
postaw, orientacji życiowych, aksjologicznych, szkice stylów życia etc. [por.
Koseła (red.) 1993; Fatyga, Tyszkiewicz (red.) 1997].
Wiadomo natomiast, że te grupy dorosłych, które odnalazły się w
świecie gospodarki rynkowej już się raczej nie będą poszerzać. Stąd, m.in.,
zainteresowanie socjologów transformacji młodym pokoleniem. Stąd też
staranne śledzenie jak młodzież reaguje na sprawy gospodarcze i polityczne,
gdzie widzi dla siebie szanse. Wydaje się także, że inne znaczenie ma obecnie
pewne ważne w badaniach sformułowanie: „społeczeństwo obywatelskie”. W
latach Okrągłego Stołu i w czasie rządów Tadeusza Mazowieckiego
traktowano je dosyć euforycznie. Badacze nierzadko mieli coś na kształt
pretensji do młodzieży, iż nie wykazuje w tej sprawie dostatecznego
entuzjazmu. Po paru latach jednak okazało się, że budowa społeczeństwa
obywatelskiego to proces długi, żmudny i mało efektowny; że nie da się go
zrealizować tak jak „czynu społecznego” czy „zrywu niepodległościowego”.16
Na podobne zjawiska wśród badaczy reprezentujących zachodnią socjologię
młodzieży

zwracała

uwagę

Antonina

Kłoskowska

w

związku

z

obserwowanymi przez nich najpierw młodzieżową rebelią, a potem zwrotem
16

Tadeusz Szawiel pisze podsumowując ewaluację projektu „Demokracja. Idee i działania”: „Jaki jest stan
wiedzy uczniów o podstawowych instytucjach demokratycznych i prawach człowieka? (...) W kwestiach
trudniejszych, mniej intuicyjnych, trafną wiedzę posiada od 20% do 30% uczniów. W kwestiach łatwiejszych
trafną wiedzę demonstruje z reguły około połowy uczniów.(...) Zaobserwowaliśmy także, że uczniowie,
którzy potrafią trafnie wskazać ogólną zasadę, mają ogromne kłopoty z jej zastosowaniem w konkretnej
sytuacji. Okazało się, że nastawieniem prodemokratycznym charakteryzuje się co najwyżej co czwarty uczeń
(...) Natomiast co dziesiąty (12%) wyraźnie preferuje niedemokratyczne sposoby” [Szawiel 1998:48].
Badanie zrealizowano w 1997 r. na próbie N=662 uczniów VII klas wybranych szkół podstawowych z
Ursynowa w Warszawie.
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części młodego pokolenia w kierunku konserwatyzmu, prawicowego
radykalizmu, ruchów neofaszystowskich, etc. Pisała ona: „Socjologiczna
interpretacja
zróżnicowana

motywów
i

często

i

znaczenia ruchów
nie

pozbawiona

młodzieży była

zależności

od

dosyć

osobistego

zaangażowania autorów (...) Rebelia uniwersytecka i kontrkulturalna
przyjmowana była przez niektórych socjologów z aprobatą jako twórcza siła i
zapowiedź narodzin nowego i w istocie wspaniałego świata.” [Kłoskowska
1987: 30]. Z kolei: „Z oporami i niepokojem odnoszą się natomiast badacze
do zjawisk przeobrażania się ruchów młodzieży w bezideologiczny terroryzm
i do jej udziału w ruchach neofaszystowskich. Te zjawiska nie odpowiadają
wartościującemu ujęciu socjologów o liberalnym lub lewicowym nastawieniu”
[op.cit.: 32].
Pewne trendy obserwowane wśród polskiej młodzieży drugiej połowy
lat 90. dają różnym autorom asumpt do podobnych stwierdzeń, a mianowicie,
iż zarys „nowego wspaniałego świata’ już widać lub też, że widać głównie
niebezpieczeństwa nowego

totalizmu

lub

przedłużającego

się

stanu

niedostosowania polskiej młodzieży [Ankieta CBOS 1994; Staszewski 1995;
Fluderska 1997]. Generalnie jednak, dominującą przed paroma laty potrzebę
udokumentowania szybko zmieniającej się rzeczywistości zastępuje obecnie
potrzeba szybkiej diagnozy. (Do takiego stanu rzeczy przyczyniają się w dużej
mierze media: prasa, radio, telewizja, które wyniki badań podają skrótowo i
szybko jako mniej lub bardziej sensacyjne news’y).
Mało kto zastanawia się, chociaż wyniki badań, jak sądzę, do tego
skłaniają, że sygnały wysyłane przez młodzież mogą świadczyć o tym, iż
świat budowany już teraz przez nią (a w niedalekiej przyszłości przez nią
zdominowany) będzie światem nieoczekiwanym. W tym świecie znane
badaczom cechy i właściwości uzyskają nowe znaczenia, a stare atrybuty i
podziały wraz z właściwym im symbolizmem te znaczenia, może na zawsze,
utracą. ”Co mnie obchodzi, że zabili jakichś tam górników” powiedziała
uczennica jednego z najlepszych warszawskich liceów z okazji prawyborów
prezydenckich w swojej szkole [Ostałowska 1995].
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I

tak dochodzimy do najważniejszego, wspominanego wyżej,

paradoksu. Badań młodzieży robi się w Polsce, mimo ogromnych trudności
finansowych, sporo, jednakże trudno jest orzekać, które z masy „istotnych”
zależności, „silnych” korelacji obrazują coś więcej niźli tylko przypadkowe,
skrajnie nawet sytuacyjnie uwarunkowane, „tu i teraz”. Dekompozycja,
znanych

z

ancien

regime’u

czynników

statusu,

towarzysząca

im

dekompozycja w miarę stabilnej i spójnej Polakom hierarchii wartości,
nierozwiązane

problemy

społeczne,

żywiołowość

wielu

procesów

przekształcających polskie społeczeństwo każą ostrożnie podchodzić do tak
ważnego zadania jak interpretacja zmiany. Często to, co twierdzimy dzisiaj w
odniesieniu do młodych ludzi, jak i w odniesieniu do całego społeczeństwa,
już za pół roku ulega zasadniczej rekompozycji.
Zjawiska, którym poświęcona jest ta książka dotyczą tylko części
populacji młodzieży. Od dawna w badaniach socjologicznych interesowano się
nie tyle grupami opinio- i wzorotwórczymi, ile tzw. szarą lub milczącą
większością. Owa większość wybierała zwykle strategie przystosowawcze do
rzeczywistości. Socjologowie polscy musieli przede wszystkim uporać się z
charakterystyczną „orientacją na prywatność” [Raport 1985; Lindenberg 1986;
Świda-Ziemba 1987; Sułek 1989; Marody (red.) 1991; Wertenstein-Żuławski
1991]. Niezależnie bowiem od sytuacji społeczno-politycznej w danym okresie i
tak większość młodzieży pytana w ankietach o cele życiowe wybierała życie
rodzinne, pracę przynoszącą utrzymanie i spokojne życie w gronie przyjaciół. W
latach ancien regime'u tłumaczono to odwracaniem się młodych ludzi od
systemu nie dającego im szans na samorealizację zawodową, społeczną czy
polityczną. Strategie ucieczkowe i przystosowawcze utrzymały się jednak w
okresie transformacji ustrojowej [Fatyga, Fluderska, Wertenstein-Żuławski
1993] Tym razem wycofanie i bierność współczesnej młodzieży polskiej
próbuje się tłumaczyć:
- kosztami transformacji ustrojowej: trudnościami gospodarczymi odbijającymi
się na poziomie życia rodzin, zagrożeniem ubóstwem, lękiem przed
bezrobociem, zablokowaniem szans startu życiowego;
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- kosztami transformacji systemu społecznego, polegającymi na zerwaniu
dotychczasowych więzi społecznych, braku artykulacji interesów grupowych,
przemianie roli i funkcji instytucji społecznych;
- kosztami towarzyszącymi tworzeniu demokracji: chaosem w mass mediach i
dyskursie publicznym, zmiennym obrazem instytucji politycznych, negatywnym
oddziaływaniem,

pozostałych

w

świadomości

społecznej,

resztek

realsocjalizmu;
- i oczywiście - niewydolnością systemu oświatowego czekającego ciągle na
sensowną reformę.
Niechęć do ponoszenia tych kosztów przejawia jednak całe społeczeństwo - nie
tylko młodzież.

Główne orientacje aksjologiczne współczesnej młodzieży polskiej.
Istniejące obecnie różnice w akceptowaniu i realizowaniu przez różne odłamy
młodzieży różnych układów (proponuję nie używać w tym przypadku
sugerującego stabilność terminu „hierarchie”) wartości można spróbować
opisać wedle kilku wymiarów:
- na kontinuum od wartości autotelicznych do heterotelicznych;
- ze względu na stosunek do „mocy pieniądza”;
- ze względu na postawy prospołeczne i romantyzm versus postawy
egoistyczne i pragmatyzm;
- ze względu stosunek do religii.
Można tu, gdy porównamy stan obecny z sytuacją sprzed dziesięciu lat,
dostrzec pewne względnie trwałe zmiany stosunku młodych ludzi do
określonych wartości. [Malewska-Peyre, Kurczewski (ed.) 1991; Fatyga,
Fluderska, Wertenstein-Żuławski 1993; Świda-Ziemba 1995; Fluderska 1993;
1997]. Zmiana dotyczy stosunku do wykształcenia, które prawie powszechnie
przestało pełnić rolę wartości autotelicznej i w różnych zaprezentowanych
poniżej układach występuje jako wartość instrumentalna, środek do osiągania
innych wartości-celów. Ważna zmiana nastąpiła także w stosunku do
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pieniędzy: także prawie powszechna „monetaryzacja świadomości” powoduje,
iż podziały i różnice są dziś fundowane i postrzegane głównie poprzez
wartości ekonomiczne. Podział na „bogatych” i „biednych” - równie dosadny,
jak i symboliczny rzutuje nieomal na wszystkie inne, dostrzegane dzisiaj
wśród młodzieży podziały i zróżnicowania.17 Inna ważna w latach 80. i
wcześniej oś to prospołeczność - prywatność. Obecnie podział ten,
wyznaczony przez oba skrajne wzorce zachowań indywidualnych i
zbiorowych, traci na znaczeniu, bowiem dominujące niemalże w całej
populacji stają się wartości „prywatne” (sprzyja temu między innymi
obserwowany od 1989 roku, a nawet - w pewnych środowiskach - wcześniej,
odwrót młodzieży od polityki i wielu innych zachowań prospołecznych).
Warto tu wskazać, iż w świetle wyników badań z kilku ostatnich lat, bardziej
prospołecznie nastawione wydają się być dziewczęta, chociaż nie przekłada
się to na widoczne społecznie działania i pozostaje w sferze deklaracji.
(Obserwacja działań organizacji nierządowych pokazuje , iż gdy już dochodzi
do zaangażowania się w działania, w wolontariat, to działają głównie
chłopcy). Zmiana nastąpiła także na osi romantyzm - pragmatyzm:
zachowania charakterystyczne dla romantycznych wzorców są tylko
deklarowane i to zwykle w stosunku do, tak odległej od codziennej krzątaniny,
wartości jaką jest „naród”. „Za naród trzeba oddać życie”, ale nikt, oprócz
skrajnie prawicowych ugrupowań, nie przewiduje aby taka konieczność
realnie zaistniała. [Illasiewicz-Skotnicka 1991]. Dominują więc wartości z
gatunku pragmatycznych.18 I wreszcie zmiana następuje również w stosunku
młodych Polaków do religii - mniej już jest to tradycyjna, obrzędowa polska
religijność. Religia także się „sprywatyzowała”: życie religijne staje się
bardziej domeną wewnętrznego przeżycia niż spektakularnych gestów.
17

Jako „bogaci”, np., postrzegani są nie tylko ci, którzy pochodzą z rodzin o obiektywnie wysokiej pozycji
ekonomicznej i wysokich dochodach, ale również ci, którzy mają dostęp do kapitału kulturowego przy
stosunkowo niskch dochodach i niskich pozycjach ekonomicznych. Dla uczniów zawodówek - np. uczniowie szkół społecznych to „bogaci”.
18
Podsumowując polsko-francuskie badania licealistów z lat 1985-1986 Malewska-Peyre pisała, iż w
porównaniu do młodych Francuzów - pragmatyków poszukujących praktycznych sensów, optymistycznych i
mających postawy prospołeczne polscy licealiści byli romantykami: sfrustrowanymi, pesymistycznymi,
nonkonformistami z lekka podszytymi donkiszoterią i nie mającymi zbytniego respektu dla prawa [
Malewska-Peyre 1991: 120].
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Rozluźnia się związek między wartościami patriotycznymi i religijnymi,
chociażby dlatego, iż te pierwsze w niebezpieczny sposób słabną w młodym
pokoleniu Polaków [Koseła 1993; Kiciński 1993; Wilska-Duszyńska i in.
1993; Kowalczewska, Siemaszko 1997]. Najbardziej trwałe pozostały
wartości rodzinne. Rodzina ciągle jest wśród naczelnych autotelicznych
wartości młodych Polaków [Fluderska 1993, 1997]. W cytowanym wyżej
parokroć artykule Antoniny Kłoskowskiej autorka zwraca uwagę, iż znaczna
część sygnalizowanych tu zjawisk wcześniej była przedmiotem analiz
socjologów zachodnioeuropejskich, japońskich i amerykańskich w związku z
problemami młodzieży w ich krajach [Kłoskowska 1987: zwłaszcza 33 -34].
Dostrzeżone przez socjologów młodzieży na przestrzeni lat 1989 - 1996
układy wartości i cechy stylów życia będę niżej omawiała w kolejności od
najbardziej do najmniej rozpowszechnionych. Podstawą były tutaj dla mnie
wyniki badania CBOS [Ankieta CBOS Młodzież 92’, 94’, 96’; Fatyga,
Fluderska, Wertenstein-Żuławski 1993: 78-81], a także wyniki badań
cytowanych wyżej autorów oraz moje własne badania ilościowe, jakościowe i
obserwacje prowadzone wśród różnych grup młodzieżowych. Każdy z tych
układów wartości ma swoje, dosyć już wyraźnie widoczne dominanty ideowe
(główne cele życiowe) i dominanty regulatywne (wartości instrumentalnie
„kierujące” całym układem). Te właśnie dominanty ideowe i regulatywne
stanowią tutaj osi czy też zasady generujące zróżnicowania. Przedstawiam je
podsumowując poszczególne opisy. Rekonstrukcje te proponuję traktować
jednak raczej jako pewne modele stylów życia czy też typy idealne niż jako
systematyczną klasyfikację empirycznych grup.
Na początek układ charakteryzujący tzw. normalsów - kategorię
najliczniej reprezentowaną w każdej populacji. Tym nieco żartobliwym
mianem określam tutaj młodzież nie należącą do żadnej socjologicznej czy
politycznej ekstremy. Polscy normalsi pochodzą przede wszystkim z rodzin
robotniczych i z rodzin „średniej inteligencji technicznej i biurowej”. Zwykle
matka ma trochę wyższe wykształcenie niż ojciec. Często ich status społeczny
można opisać określeniem, iż są to „dzieci proletariatu” i/lub „sfery
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budżetowej” [Fatyga, Fluderska, Wertenstein-Żuławski 1993]. Sami kształcą
się głównie w średnich szkołach technicznych. Jeśli są licealistami, to
wybierają te kierunki studiów, które - jak zapewniają „transformacyjne mity” pozwolą zdobyć intratny zawód (ekonomia, prawo, organizacja i zarządzanie,
etc.). Jeśli się nie dostali na studia chodzą do szkół pomaturalnych lub na
kursy. W pierwszych latach transformacji ich obawy i lęki, jako grupy
najliczniejszej, były najbardziej spektakularne. Oni też dają przykład
przystosowania się do nowych warunków społeczno-gospodarczych. Dla nich
najważniejsze są wartości rodzinne. Wartość pracy jest lokowana wysoko
ponieważ praca pozwala zapewnić godziwe życie rodzinie. Dla chłopców ta
instrumentalnie traktowana wartość kariery zawodowej lokuje się na drugim
lub nawet pierwszym miejscu w tym układzie wartości; dla dziewcząt
przesuwa się na nieco dalsze pozycje. Praca służy tu przede wszystkim
zdobyciu pieniędzy na realizację odpowiedniego stylu życia. Wzorców
dostarczają głównie amerykańskie filmy i seriale „klasy B”. Wartość
autoperfekcjonizmu jest zwykle podporządkowana karierze zawodowej. Cenią
więc kompetencję bo jest ona wartością rynkową. Kompetencję tę można
zresztą prosto opisać: składają się na nią dyplom wyższej uczelni, znajomość
języka obcego i umiejętność pracy z komputerem. Dodajmy jednak, że nie
wszyscy tego rodzaju kompetencję mogą uzyskać w trakcie coraz droższej
edukacji. Chłopcy z kategorii normalsów nie deklarują skłonności
prospołecznych, dziewczęta chętnie by zaangażowały się w działalność
charytatywną. Kolejna ważna wartość w tym układzie to „normalność”. Jest
to, jak można sądzić, metonimiczne ujęcie innych, bardziej szczegółowych
wartości, a mianowicie: spokoju, stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa.
Młodzi Polacy z tej grupy wysoko cenią porządek, zarówno w sensie
przewidywalności prywatnego losu, jak i wydarzeń na scenie publicznej.
Uważają, iż jest on podstawą przewidywania i planowania własnego życia.
Wartości odświętne są tu rzadko przywoływane, dominują te, które pomagają
przystosować się do codzienności. Innowacyjnością normalsi kierują się tylko
wtedy i o tyle, o ile wymaga tego konkretna strategia przystosowawcza - czyli
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o ile zmienia się sytuacja zewnętrzna. Cenią oni „radzenie sobie”. Nie
powinno ono jednak - według nich - przekraczać granic „przyzwoitości” czyli
naruszać reguł współistnienia z innymi z najbliższych małych grup. Dlatego
mimo rosnącego poparcia normalsów dla przemian rynkowych tak nieliczni
spośród nich (2 -3%) stają się prawdziwymi „młodymi wilkami” w naszym
stadium „wilczego kapitalizmu”. Większość widzi siebie jako pracowników
najemnych w dobrych, to znaczy dobrze płacących firmach. To tej kategorii
dotyczy też to, co napisałam wyżej o religii. Mamy tu do czynienia ze
znacznie mniej ostentacyjnym katolicyzmem niż wśród starszych. Niektóre
nauki Kościoła nie są, jako „nieżyciowe”, respektowane, ale też nie podejmuje
się z nimi ideologicznej zwady tylko po prostu się je pomija. Tak więc,
deklaruje się przed wstąpieniem w związek małżeński (traktowany bardzo
poważnie) wypróbowanie partnera przed ślubem, przez wspólne z nim
mieszkanie [Fluderska 1997: 26]. Inna rzecz, na którą badania wyraźnie
wskazują, to fakt, że młodzi ludzie deklarujący się jako wierzący i
praktykujący katolicy znacznie lepiej przystosowują się do obecnej polskiej
rzeczywistości niż ogół. Z drugiej strony, przyznają się oni coraz częściej i
bardziej otwarcie do kontaktów seksualnych czy do eksperymentów z
narkotykami. W typologii stworzonej przez Hannę Świdę-Ziembę [1995]
opisanym wyżej normalsom najbliższy byłby zapewne (chociaż nie
identyczny z nim) typ homeostatyczno-wspólnotowy [op.cit.: 280].19
Podsumowując można byłoby powiedzieć, iż dominantą ideologiczną
tego układu wartości jest prorodzinność, zaś dominantą regulatywną konformizm. Podsumowanie powyższe nie wyczerpuje - rzecz oczywista problemu polskich normalsów. Jednym z przejawów, wspominanego wyżej,
świata nieoczekiwanego jest bowiem ich i ich rodziców „drugie życie”.
19

„Wartością fundamentalną jest dla niego życie wewnętrznie spokojne, pozbawione stresów i napięć, nie
zakłócone burzliwością emocji, dystansów interpersonalnych, zaangażowania. Docenia on podobieństwo
wzajemne ludzi, stwarzające szansę wzajemnego zrozumienia i harmonii; dostrzega też walory sytuacji, w
których można zdać się na los, bez potrzeby zaangażowania wysiłku (...) Ceni małżeństwo oparte nie na
gorących uczuciach lecz na przyjaźni i dobrym dostosowaniu, a także widzi wartość i sens takiego
małżeństwa, którego jedyną racją jest narodzenie dziecka. Dostrzega też walory pracy monotonnej, nie
absorbującej psychicznie (...) Tak więc to, co postrzega on jako zagrożenie, to interpersonalny dysonans i
emocjonalne, osobiste zaangażowanie; nie stanowią natomiast dla niego zagrożenia pewne uciążliwości i
dramaty życia, które przynosi los” [Świda-Ziemba 1995: 280].
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Chodzi o narastającą od paru lat falę przestępczości dzieci i młodzieży.
Poruszające w ciągu ostatnich lat opinię publiczną ciężkie przestępstwa
dokonywane przez młodych i bardzo młodych ludzi z tak zwanych
porządnych, normalnych domów każą zastanowić się czy etykieta
„normalności” nie stała się maską skrywającą poważne problemy społeczne20.
Jerzy Wertenstein-Żuławski nawiązywał w swoich charakterystykach
młodzieży okresu transformacji do pojęcia anomii. [Wertenstein-Żuławski
1988: zwłaszcza 145-149; 151-154]. W cytowanym artykule analizował jak
kultura młodzieżowa (jej aktywni przedstawiciele) reaguje na anomiczną
sytuację społeczną. Pisał: „Można powiedzieć, że kultura młodzieżowa przez
swe poszukiwania sygnalizuje obszary konfliktu struktury społecznej i
kulturowej generujące anomię” [op.cit.: 148]. Kategoria „normalności”,
kontestowana przez kulturę młodzieżową, powinna stać się obecnie
najbardziej podejrzaną kategorią dla badacza młodzieży jako siedlisko nie
tylko anomii (normy społeczne rozkładają się po cichu i często w sposób
trudno zauważalny), ale i resentymentu ( a ten ma różne postacie: bywa głośny
i spektakularny bywa też ukryty, chociaż niemniej przez to groźny). Z tego
punktu widzenia kategoria normalsów powinna być obecnie obiektem bardziej
wnikliwych

studiów

niż

barwne

i

widoczne

społecznie

inne,

charakteryzowane niżej odłamy młodzieży. Dodam jeszcze, że taka, jak
wyżej, charakterystyka powinna stać się materiałem wyjściowym do
„dekonstrukcji” dla psychologów i antropologów. Uogólnienia bowiem,
jakkolwiek użyteczne, łacno mogą stawać się mityzacjami. Tu zatem
niezwykle

pożądana

byłaby

postawa

detektywa,

którą

w

ramach

antropologicznego badania współczesności postulował Wojciech Burszta.
Następna kategoria to młodzież dawniej zwana inteligencką. Pochodzi z
rodzin, gdzie przynajmniej jedno z rodziców ma wyższe wykształcenie, i/bądź
z takich, w których nienajgorszej pozycji ekonomicznej towarzyszyły
aspiracje do kształcenia dzieci. Najczęściej wykształcenie było elementem
20

W okresie od napisania tej książki do roku 2000 problem ten wydawał się tak istotny, że OBM ISNS
opublikował na ten temat osobną pracę [Fatyga, Tyszkiewicz (red.) 2001].
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dziedziczonego (często, co prawda, dopiero od pokolenia lub dwóch) etosu
albo też było czynnikiem zdobywania i podwyższania prestiżu rodziny. Jeśli
chodzi o typ wykształcenia tej młodzieży są to głównie licealiści i studenci.
Tu „moc pieniądza” okazuje się duża, a „ruchy tektoniczne” w obrębie
naczelnych wartości najbardziej dostrzegalne. Zmiana, którą możemy teraz
zaobserwować polega na przekształcaniu się młodej warstwy inteligenckiej w
warstwę - jak by to nazwał Thorstein Veblen - „kapitanów przemysłu”
[Veblen 1971], czy „integratorów”, jak określa ich Alvin Toffler [1997: 115122]. Z inteligenta przywiązanego do tradycyjnego etosu, preferującego
postawę romantyczną, kult służby społecznej, perfekcjonizm w zakresie tak
zwanej kultury duchowej, na ogół przywiązanego też do wartości lewicowych,
powstaje na naszych oczach typ menedżera. Jest on przygotowany do
dokonujących się w Polsce przemian. Autotelicznie pojmowane w pokoleniu
jego rodziców wykształcenie, w jego przypadku stało się wartością
instrumentalną, niezbędną do osiągania wysokich pozycji w nowotworzącej
się hierarchii społecznej. Stało się także, ze względu na warunki zewnętrzne,
idealnym kapitałem szybko pomnażającym kapitał prawdziwy. Z tradycyjnego
etosu i stylu życia pozostały dobre maniery i odpowiednie koneksje. Chociaż
te ostatnie w coraz większym stopniu szybkobieżne szczeniaki zawdzięczają
nie tyle rodzinie co sobie. Charakterystycznym podtypem są tu „pracoholicy”.
Sukcesy i stresy tej grupy są mniej więcej podobne wszędzie tam, gdzie we
współczesnym świecie ona występuje. Ci młodzi ludzie cenią kompetencje i
profesjonalizm. Praca - koniecznie wysoko opłacana - stopniowo staje się
sensem ich życia. Wartości rodzinne lokują oni na dalszych miejscach;
częściej niż w przypadku normalsów cenią życie pełne przygód, barwne i...
samotne. Na tradycyjną, inteligencką „służbę społeczną” nie mają czasu, a
ponadto uważają ją za pojęcie anachroniczne. W tej sprawie wystarcza im
działalność charytatywna. (Chętnie „przetańczą noc za ojczyznę” i jej
uboższych współobywateli na ekskluzywnym balu, a jeszcze chętniej dadzą na
szlachetny cel i odpiszą to sobie od podatku). W ich orientacjach politycznych
dominuje liberalizm lub jakaś łagodna wersja prawicowości. W religijnych 73

mniej lub bardziej wyraźny indyferentyzm czasami maskowany zewnętrzną
pobożnością. Cenią przedsiębiorczość i indywidualną zaradność. Lecz oni
także zaznali strachu: po roku 1989, kiedy to inteligencja, sfera budżetowa
gwałtownie ubożała, a gazety pisały, że powinna zejść ze sceny publicznej do
lamusa historii. Wygląda na to, że inteligenckie dzieci postanowiły zachować
dominującą rolę w społeczeństwie na zasadach jakie teraz obowiązują czyli
zasadach dominacji ekonomicznej. Inne wartości kultywują mimochodem lub
odkładają do lepszych czasów. Miejmy nadzieję, że nie ad calendas greacas.
W typologii Świdy-Ziemby bliski tej kategorii byłby zapewne typ chłodno rywalizacyjny.21
Podsumowując - wartościami dominującymi ideologicznie są dla tej
grupy kariera zawodowa i wysoki prestiż oparty o dochody, a wartościami
regulatywnymi są kompetencje i odziedziczony kapitał kulturowy. Ten
wyrazisty typ może jednakowoż podlegać różnym metamorfozom. Drogi
wiodące go z powrotem ku tradycji, oczywiście zmodyfikowanej, mogą
prowadzić poprzez z jednej strony osiągnięcie sukcesu; z drugiej przez
doświadczenie klęski. W każdym razie odwracanie odeń uwagi ze względu na
zrozumiały psychologicznie motyw („ci i tak sobie poradzą”) byłoby zapewne
dużym błędem badaczy. W sytuacji, w której antropolog zajmuje się co
najwyżej etnografią japiszonów, zasadniczą skłonność mając do zajmowania
się grupami „milczącymi” łatwo może dojść do przekształcenia również tej
grupy w grupę „nieobecną” czy „milczącą”. Jak widać, staram się tutaj
zwrócić uwagę na inne możliwe przyczyny zainteresowania badaczy tym
typem niż zwykle się podnosi. Zwykle bowiem uzasadnia się badanie tej
części młodzieży twierdząc, że to od nich, ich wiedzy i przedsiębiorczości

21

„Typ chłodno-rywalizacyjny. Uznaje on konkurencję za zdrową zasadę, konstruktywnie regulującą życie
społeczne i ekonomiczne (...) Towarzyszy temu wszakże nie tylko nastawienie na sukces (nastawienie to
występuje tylko u dziewcząt), ile negacja bliskich związków z innymi. Preferuje on życie swobodne, nie
skrępowane zależnością emocjonalną i odpowiedzialnością za innego człowieka. Nie chce przeżywać miłości,
być spętany związkiem ze stałym partnerem, mieć dzieci. Potrafi natomiast docenić wartość życia
przebiegającego wśród ciągłych stresów i napięć, życia ‘bez odpoczynku’”[Świda-Ziemba 1995: 279]. W
cytowanym badaniu „sukces” jako wartość nadającą sens życiu wybrało 12,3% respondentów, zaś odrzuciło 29,8% [op.cit.:272].
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„zależy pomyślność nas wszystkich” oraz, że to oni utworzą klasę średnią i
średnią-wyższą.
Trzeci z wyróżnionych układów wartości najwyraziściej reprezentują
młodzi ludzie z zawodowych szkół zasadniczych i częściowo - techników. Są
to na ogół dzieci drobnych przedsiębiorców. Ich rodzice często w ancien
regime’ie należeli także do tej właśnie kategorii . „Moc pieniądza” przejawia
się tu inaczej niż w poprzednim układzie. Dominuje przekonanie, że wszystko
da się kupić, którego nie temperują reguły przyzwoitości, dobre maniery czy
nowoczesny profesjonalizm. Życie codzienne ci młodzi ludzie dzielą między
interesy (nie zawsze zgodne z prawem), a przyjemności. Praca podejmowana
jest wtedy, gdy nie da się zakombinować. Wykształcenie nie jest tu cenione
ani jako wartość autoteliczna, ani instrumentalna. Środkiem do celów są
bowiem zawsze pieniądze. W stosunkach z innymi ludźmi ważna jest
przewaga oparta na dochodach i/lub sile fizycznej. Polityka i życie publiczne
są traktowane jako jedno wielkie oszustwo. Religia jest dosyć obojętna i/lub
przeżywana bardzo płytko, zewnętrznie. Pojawiają się czasami prymitywnie
rozumiane wartości narodowe; tu właśnie często funkcjonuje słynna zbitka
„Polak - Katolik” jako uzasadnienie ksenofobii. Jest to typowo męski świat
wartości. Kobiecie przypisuje się w nim role tradycyjne: żony i matki lub też
„odpoczynku wojownika”. Wyrazistym, niejako modelowym przykładem tego
typu może być subkultura jumaczy22. Do niedawna działała na granicy z
Niemcami jako typowa subkultura przestępcza, ostatnio pojawia się nie tylko
coraz dalej od granicy, ale także w liceach małych miast na zachodzie Polski.
Często „miksuje” się tam lub przenika z subkulturą dresiarzy. Juma czyli
kradzież jest szybkim środkiem dorobienia się, a potem „ostentacyjnej
konsumpcji”.
Układ ten funkcjonuje w oparciu o „moc pieniądza”, a regulują go
dosyć prymitywny hedonizm i wysoko ceniony spryt. Środowiska
młodzieżowe konstytuujące typ opisany wyżej są dla antropologa-etnografa
bliskie z powodu ich podobieństwa do dawnego przedmiotu badań (barwny,
22

Nazwa pochodzi od westernu „15.10 do Jumy”.
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małomiasteczkowy

i

wielkomiejski

„margines”).

Jednakże

zarówno

obyczajowy sztafaż (dyskoteki), jak i pojawienie się tutaj zachowań stricte
patologicznych, agresji,

wreszcie trudny

dostęp

czynią

koniecznym

zreformowanie tradycyjnego warsztatu badawczego.
Kolejny odmienny układ wartości można napotkać wśród uczniów
„zawodówek” i tych licealistów, których rodzice przeliczyli się z siłami
pragnąc kształcić swoje dzieci, a także wśród młodych bezrobotnych
absolwentów szkół. Typ ten można byłoby nazwać nieudacznikami. Ta grupa
znajduje się (lub zapewne znajdzie) na marginesie przemian. Tu liczy się
przetrwanie, stąd też wielkiej wartości nabierają ograniczone, ale silne więzi z
innymi. Bliskość i wzajemna wymiana usług pozwalają ratować, zagrożone w
zewnętrznym

świecie

bezpieczeństwo.

Ten

układ

jest

najbardziej

„postpeerelowski”. Częsta jest w nim np. postawa roszczeniowa wobec
państwa - wspierana u dzieci przez, równie przegranych jak one, rodziców.
Wykształcenie jest postrzegane jako „dobro rzadkie” i wysoko cenione jako
wartość instrumentalna. Przecenia się nawet czasem jego znaczenie
ekonomiczne. Najczęściej pojawia się

tutaj

resentyment

powodując

przechodzenie niektórych jednostek do agresywnych subkultur, u reszty zaś
nie w pełni uświadomioną obcość (wycofanie) w stosunku do systemu
społecznego (por. rozdział piąty). W tej grupie młodzieży spotykamy też
najbardziej tradycyjną postać polskiej religijności. Praca jest teraz jedną z
najbardziej pożądanych wartości instrumentalnych, od niej bowiem zależy
pomyślna realizacja autotelicznych wartości bezpiecznego życia rodzinnego.
Wycofanie i bierność oznaczają tu także nieangażowanie się w życie
publiczne.
Wartościami ideologicznie najbardziej cenionymi w tej grupie są
spokój i poczucie bezpieczeństwa; wartością regulatywną jest praca nieważne czy legalna czy w szarej strefie. Oto zatem typowa grupa, którą
powinien

badać

zwolennik

postmodernistycznych

tez

dotyczących

dopuszczania do głosu w dyskursie grup „milczących”. Tu także pojawia się
pole do aktywnej „partycypacji” w życiu badanej kultury. Tu wreszcie wiedza
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antropologiczna mogłaby być sensownie praktycznie wykorzystywana przez
sektor pomocy i samopomocy społecznej. Antropolog zorientowany mniej
altruistycznie, a bardziej poznawczo znaleźć tutaj mógłby interesujące pole do
badania na przykład tradycji i tradycjonalizmów.
Jeszcze inne układy wartości można odnaleźć wśród uczestników
subkultur. Pierwszy z nich reprezentuje młodzież punkowa i anarchizująca.
Drugi jest charakterystyczny dla ruchów i subkultur prawicowych. Trzeci
charakteryzują, w odróżnieniu od tamtych, prawie wyłącznie wartości
ludyczne, zaś jego przedstawicielami są członkowie takich subkultur jak
skejtowcy23 czy technomani

24

. Adres społeczny tej młodzieży jest

niejednolity. Możemy ją znaleźć wśród wszystkich warstw społecznych.
Pierwszy

z

podtypów

reprezentuje

wartości

kontrkulturowe

i

alternatywne. Odrzuca państwo, kontestuje oficjalną religię, rozwija postawy
prospołeczne i proekologiczne. Często deklarowaną wartością jest tolerancja.
W ostatnich latach popularny jest etos walki przeciw rasizmowi i nazizmowi,
rozwija się feminizm. Wysoko cenione są wolność i wartość samorealizacji
oraz indywidualizm i poczucie humoru. W subkulturach zbliżonych do
anarchizmu

możemy

spotkać

dwie

odmiany:

bardziej

intelektualną

(ideologiczną) i bardziej plebejską. Upraszczając: „intelektualiści” są z reguły
poszukujący, zaś „plebejusze” - walczący.
Naczelną wartością ideologiczną jest zawsze wolność, a wartością
regulatywną - nie zawsze dobrze skoordynowane - działanie: „trzeba COŚ
ROBIĆ”.25
Drugi podtyp reprezentują uczestnicy subkultur prawicowych, przede
wszystkim różne odłamy subkultury skinheads. Ich matecznikiem są głównie
szkoły zawodowe i technika. (Ale często matecznikiem ich ideologów i
liderów są niektóre wydziały uniwersytetów). Bywa, iż u ich rodziców
spotyka się postawy antysemickie, a w życiu bezradność. Podkreśla się

23

Ich wizytówką na murach miast jest np. inskrypcja: „SK8”.
Orientację w „oficjalnej zawartości” tej subkultury daje m.in. jej pismo „Plastik” .
25
COŚ ROBIĆ to magiczne słowa-klucze dla aktywnych uczestników kultury młodzieżowej, dlatego piszę je
tutaj zawsze z dużej litery.
24
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wysoki

poziom

frustracji

tej

młodzieży,

deprywację

potrzeb.

Od

nieudaczników różni ich natomiast bunt (wyrosły z resentymentu) zamiast
skupienia się na przetrwaniu. Tu także spotykamy odmianę intelektualną i
plebejską. „Intelektualiści” zwykle zasilają lub tworzą prawicowe partie
polityczne. „Plebejusze” piją piwo i są „mięsem armatnim” na demonstracjach
albo (nie rezygnując bynajmniej z piwa i zadym) tworzą grupy o charakterze
gangów ulicznych, grupy ludyczne i/lub przechodzą do subkultury kibiców.
Dosyć trudno wskazać tu jedną wartość ideologiczną; chyba jednak jest
nią siła pod przebraniem takich haseł jak naród czy biała rasa. Wartością
regulatywną jest także działanie, ale skierowane głównie przeciwko
domniemanym i rzeczywistym „wrogom”.
Trzeci podtyp wyraziście reprezentują takie subkultury, których
ideologią jest zabawa, a nie próby naprawiania świata. Jak pokazały to opisy
subkultury techno [np.: Szlendak 1997], ich uczestnicy żyją po to by, w czasie
wyłączonym z rytmu życia codziennego, na swój sposób pogrążać się w
„czystej ludyczności”. Nie ma tu na ogół ideologicznie uzasadnionej
prowokacji w stosunku do świata dorosłych, ani nawiązywania do jakiejś
zmityzowanej przeszłości czy przyszłości. W zasadzie nie ma także agresji,
ale są za to inne niebezpieczeństwa, chociażby te związane z narkotykami.
Dominującą wartością ideologiczną w tym układzie jest zabawa, a
regulatywną wyłączenie spod presji codzienności.
Przedstawiciele dwóch pierwszych orientacji, a więc anarchistycznopunkowej i prawicowo-skinheadzkiej, są dla mnie głównym „przedmiotem”
uwagi w tej książce. Jak to już w komentarzach do poszczególnych, opisanych
wyżej typów, starałam się przedstawić nie oznacza to braku zainteresowania
dla innych środowisk i grup.
Ostatni z zarysowanych tutaj układów wartości i zarazem typów stylu
życia reprezentuje młodzież wywodząca się z rodzin inteligenckich, często
tych, które płacą koszty przemian, a więc zubożałych. Rodziny te jednak
ciągle jeszcze są w stanie przekazywać tradycyjnie inteligenckie wartości.
Podstawowy

ich

zrąb

nie

jest

jednak
78

„romantyczny”

lecz

raczej

„pozytywistyczny”. Mamy tu bowiem ideał służby społecznej, egalitaryzm
rozumiany jako równość szans, działanie na rzecz upośledzonych grup
społecznych. Jest to zarazem ta grupa młodzieży, która jest dobrze
wyposażona w kapitał kulturowy: po dobrych liceach, oczytana, bywała w
świecie.

Bardzo

uwewnętrzniony,

często

młodzi

odnowiony

ludzie

katolicyzm,

z

tej

grupy

bliższy

w

reprezentują
swej

istocie

protestantyzmowi (ze względu na etos pracy, pewną surowość w stosunku do
ludyczności). Jeśli są wierzący to prawdy wiary i nauka Kościoła są tu
dokładnie przestrzegane. Nie znajdzie się wśród nich zwolenników seksu
przedmałżeńskiego, rozwodów czy aborcji. W tych sprawach są równie
pryncypialni jak sam Papież. Wartości inteligenckie splatają się w ich
przypadku z kultem perfekcjonizmu zarówno gdy chodzi o własne
doskonalenie duchowe, jak i o kompetencje profesjonalne. Ciekawy jest ich
stosunek do pieniędzy - z jednej strony Mamon na pewno nie jest ich
bożkiem, ale - z drugiej strony, sprawne działanie wymaga środków
finansowych; nie wypada po prostu nie umieć ich zdobyć. Wartości rodzinne
są tu wysoko cenione, jednakże w praktyce wiele osób z tej grupy długo
pozostaje samotnych ze względu na „pracoholizm” i brak czasu. Natomiast
jeśli już zakładają rodziny to funkcjonują one równie dobrze jak firmy, w
których pracują.
Podsumowując można powiedzieć, że podstawowe dla tej grupy
wartości ideologiczne mieszczą się w kanonie tradycyjnych „zasad
moralnych”, zaś naczelną wartością regulującą zachowania jest sprawne
działanie. Wbrew pozorom grupa ta - mimo że otwarta i profesjonalnie wręcz
komunikatywna (dzięki zaliczonym kursom public relations) - wcale nie jest
dla badacza łatwo dostępna. Z jednej strony - wykształcenie poucza jej
przedstawicieli co badacz może odkryć; z drugiej - często potrzeba bieżącego
działania i doświadczenia z nim związane dezawuują w oczach przedstawicieli
tego typu środowisk sens autotelicznego badania naukowego.
*
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Przedstawiłam wyżej kilka najbardziej wyraziście rysujących się układów
wartości generujących odmienne zachowania i treści kulturowe stylów życia
współczesnej młodzieży miejskiej.
Trzeba tu wskazać na pewne odmienności interpretacji zjawisk wśród
badaczy opisujących współczesną polską młodzież. Wynikają one z różnic w
zakresie badanych próbek młodzieży, z odmienności metodologii i - przede
wszystkim - odmiennych problemów i pytań, stawianych sobie przez
poszczególnych badaczy. I tak - przywoływana tu wielokroć Hanna ŚwidaZiemba w książce o „Wartościach egzystencjalnych młodzieży lat 90.” [1995],
opartej na badaniu młodzieży i studentów Warszawy, skonstruowała cztery
typy idealne obrazujące zróżnicowania postaw: typ autentycznego katolika,
typ chłodno - rywalizacyjny, typ emocjonalnego indywidualisty i typ
homeostatyczno - wspólnotowy [op.cit.: 279-280]. Autorka konstatuje: „Nie
można powiedzieć np. że młodzież ‘w ogóle’ jest raczej antytradycyjna lub
antyrywalizacyjna, prorodzinna czy antyrodzinna. Mimo że pewne tendencje
są wyrazistsze od innych (...) to wydaje się jednak, że niewiele postaw jest
traktowanych jako samooczywiste i naturalne. Świat jawi się jako taki, w
którym można dokonywać zróżnicowanego wyboru aksjologii i nastawień do
życia.” [op.cit.: 281]
Inny autor - Jerzy Wertenstein-Żuławski [1993: 162-164] zaproponował
w swojej ostatniej książce trzy kryteria wyznaczania nowych podziałów
społecznych, (dotyczących, co prawda ogółu społeczeństwa, a nie tylko
młodzieży). Kryteria te to: kryterium interesu ekonomicznego, ideowe i
moralne oraz akomodacji do nowego ładu. W wypadku pierwszego kryterium
większość młodzieży mieści się, według Wertensteina-Żuławskiego, w
kategorii osób, którym „niewiele się zmienia w ‘naszej’ Polsce”. Stosując
pozostałe dwa kryteria autor nie wyróżnia młodzieży, domniemywać zatem
można, iż uważa, że pomiędzy nią a „dorosłymi” nie ma większych różnic w
tym zakresie. Tak więc, wśród młodych ludzi także możemy znaleźć grupy:
„apologetów nowego ładu, rozczarowanych tokiem przemian, trzeźwych
sceptyków i spokojnych optymistów” oraz (ze względu na kryterium trzecie 80

akomodacji): „zadowolonych z odzyskanej wolności (elity), przerażonych
chaosem, ‘chcących powrotu do celi’ i dążących do poszerzenia wolności
(niewielkie grupy o charakterze etosowym)”. Cytowany autor zauważa:
„Takie typologie mogą nużyć i gmatwać obraz społeczeństwa, ale czy nie
wychwytują one kilku istotnych, a mało docenianych, wektorów społecznych
nierówności i podziałów?” [op.cit.: 164]. Wydaje się, że wychwytują, co
potwierdzają badania młodzieży w innych krajach europejskich. Przywołam tu
tylko jeden, ale za to dosyć znamienny przykład. W badaniach jakościowych
Kirsten Kaib nad mobilnością młodzieży zachodnioniemieckiej [1996] autorka
przedstawiła następującą typologię postaw i orientacji: pragmatycy, hedoniści,
otwarci i ciekawi świata, osiadli, zrezygnowani i zaniedbani [op.cit.: 79 - 84] .

Młodzież wiejska i jej problemy
Znacznie mniejszą wiedzę posiadamy, jeśli chodzi o młodzież wiejską. Aby
wskazać specyfikę tej grupy oprę się na pracy Krystyny Szafraniec [1991].
Autorka ta uzupełnia naszkicowany wyżej obraz wskazując na kilka aspektów:
„obecność chłopów w strukturze społecznej systemu nie jest bez znaczenia dla
logiki i dynamiki jego zmian. (...) wieś i jej mieszkańcy ciągle jeszcze
stanowią podstawową bazę reprodukcji głównych warstw społecznych w
Polsce(...) marginesowe usytuowanie wsi w systemie społecznym rodzi i
podtrzymuje jej zapóźnienie cywilizacyjne, kulturowe (...) ów syndrom
upośledzenia i specyfika kultury chłopskiej powodują (...) że wieś inaczej (...)
reaguje na ofertę kulturową systemu społecznego” [op.cit.: 6; por. też
Kłoskowska 1987: 28 - 29]. Wypada się zgodzić z autorką, gdy pisze ona, iż
diagnozy

socjologiczne

formułowane

na

reprezentatywnych

próbach

eksponują problemy społeczności miejskich, stwarzając wrażenie, że w
miastach rozstrzygają się najważniejsze dla naszego kraju problemy i tam
powstają zasadnicze podziały i zróżnicowania.
Analizując procesy migracyjne między wsią i miastem Szafraniec
wskazuje na tendencję do pozostawania na wsi ludzi pochodzenia chłopskiego
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i robotniczego, słabo wykształconych: „Sukces szkolny lub jego brak jest
czymś co szczególnie bezwzględnie wyrokuje o losach młodzieży wiejskiej bardziej bezwzględnie niż kompetencje kulturowe i sprawność umysłowa”
[op.cit.: 131] Dzieje się tak, iż szkoła naznacza młodego człowieka ze wsi,
który to naznaczenie przyjmuje znacznie poważniej niż jego miejski
rówieśnik. To stwierdzenie jest o tyle ważne dla naszego tematu, iż w mieście
bunt przeciw rodzinie i szkole jest często przyczyną poszukiwania
„bezpiecznej wspólnoty” w grupie subkulturowej. W tym kontekście warto
wspomnieć, o kilku przynajmniej danych z badań dzieci wiejskich (7-14 lat,
N= 1835), które przeprowadziłam na przełomie lat 1996 - 1997 dla Fundacji
„Bank Żywności SOS” w ramach realizacji programu PHARE-Lien
„Dzielimy się tym, co mamy” w 6 regionach Polski objętych tym programem
[Fatyga 1997c]. Okazało się, że 30% dzieci pytanych o to czy łatwiej coś
osiągnąć samemu, czy z innymi, odpowiedziało, że samemu. Przytoczę
jeszcze jeden symptomatyczny wynik: oto aż 68% badanych dzieci
stwierdziło, że nigdy (32%), bądź rzadko (36%) zwraca się ze swoimi
problemami do kolegów z klasy. W badaniach tych zauważyliśmy ponadto, że
jakkolwiek zmienił się model socjalizacji dziecka wiejskiego (już nie socjalizacja przez pracę lecz podobnie jak u miejskich rówieśników przez
zabawę), to jednak dzieci te gros wolnego czasu spędzają „ganiając się” koło
szkoły, na drodze czy w lesie. Jakkolwiek upośledzenia kulturowego dzieci
wiejskich nie wyznacza już ostra opozycja pomiędzy „modelem ucznia”
(miejskim) i „modelem pastucha” (wiejskim), którą sformułował Józef
Chałasiński [Kłoskowska 1987: 28] to jednak w zmienionych formach ono
dalej istnieje. Więzi społeczne z rówieśnikami są płytkie i powierzchowne, zaś
teza Szafraniec o naznaczaniu przez szkołę została również w moich
badaniach potwierdzona empirycznie.
Podsumowując swoje badania Krystyna Szafraniec zestawia obraz wsi
końca lat 80. z charakterystykami Chałasińskiego [1966]. Stwierdza:
„Szczególnie trudno w nich (opisach wsi współczesnej - B.F.) znaleźć ów
‘ferment ideowy’, tak typowy dla postaw i zachowań obu młodych pokoleń
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wsi - przed i po wojnie. Dzisiaj młodzież na wsi nie szuka szerszych
uzasadnień ideowych dla własnych dążeń ani w tradycji, ani w ideologii
ogólnospołecznych przeobrażeń, ani nawet w istniejących młodzieżowych
kontrkulturach” [Szafraniec 1991: 157]. Świat wartości współczesnej
młodzieży wiejskiej nie jest już, według autorki, zamknięty czy odmienny od
wartości innych grup społecznych - najważniejsze są indywidualizacja dążeń
do osobistego szczęścia i sukcesu. „Następuje odwrócenie porządku idei i
kryteriów wartościowania świata. W mniemaniu młodych to, co społeczne,
zbiorowe ogólnoludzkie, staje się wartością dopiero wtedy, gdy zanurzone jest
w tym, co indywidualne i osobiste” [op.cit.: 157].
Jeśli chodzi o uczestnictwo młodzieży ze wsi i małych miast w kulturze
warto przytoczyć tu wnioski z badań przeprowadzonych na zlecenie
Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1993 i 1994 [Illasiewicz-Skotnicka
(red.) 1995]. Środowisko kulturalne zostało w tych badaniach zdefiniowane
znacznie szerzej niż to zwykle się czyni, ponieważ za instytucje edukujące
kulturalnie uznano: środowisko lokalne, rówieśnicze, rodzinę, środki
masowego przekazu, profesjonalne instytucje kultury wysokiej, imprezy
regionalne

[op.cit.: 9].

Tezę

o

upośledzeniu kulturowym młodych

mieszkańców wsi i małych miasteczek wspierają następujące konstatacje
autorów cytowanego raportu: lokalne instytucje kultury nie znają potrzeb
młodzieży. W niektórych gminach tylko 10 - 20% młodych ludzi potrafi
odpowiedzieć czy w ich otoczeniu takie instytucje istnieją. Własne działania
młodzieży dotyczą potrzeb ludyczno-rekreacyjnych, a aspiracje kulturalne
lokowane są poza środowiskiem lokalnym. Główną barierą uczestnictwa
kulturalnego młodzieży, według autorów raportu, jest „rażąco niski poziom
pobudzonych potrzeb w tym zakresie” [op.cit.: 13]. Ta bariera jest istotniejsza
niż problem odległości i dostępu do oferty kulturalnej. W cytowanym raporcie
stwierdzono ponadto ciekawe rozbieżności pomiędzy oceną roli edukacji
kulturalnej w takich instytucjach jak szkoła i dom kultury (nauczyciele
oceniali wyżej; młodzież - niżej), środowisko rodzinne (młodzież - wyżej;
nauczyciele niżej) czy parafia (młodzież - wyżej; nauczyciele - niżej). Niestety
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wskazano rozbieżności lecz już ich nie wyjaśniono. Podobnie możemy tylko
podejrzewać co dzieje się w czasie wolnym. Elżbieta Chmielewska [op.cit.:
27] informuje nas bowiem, że: „młodzież w czasie wolnym spędzanym poza
domem preferuje nie zorganizowane formy kontaktów rówieśniczych (...)
Czas wolny jest więc wypełniony kontaktami bezpośrednimi, nieformalnymi i
uczestnictwem w kulturze masowej”. Więcej tu pytań niż odpowiedzi jaki jest
stan świadomości kulturalnej młodego pokolenia wsi i małych miast.
Doświadczenie wyniesione z obserwacji lecz tylko częściowo potwierdzone
badaniami podpowiada, że przedstawiona powyżej diagnoza odnosi się w
rzeczywistości do resztek tradycyjnych wzorów „panieństwa” i „kawalerki”
realizowanych w subkulturze disco polo. Mimo pewnych nowości (definicja
środowiska edukacyjnego) cytowane badania ze względu na tradycyjne w
badaniach

socjologii kultury sposoby

rozumienia

takich

pojęć

jak

uczestnictwo w kulturze, kultura, czas wolny nie pozwalają odpowiedzieć co
jest treścią zachowań kulturalnych badanej młodzieży. Skądinąd wiemy, że po
przejściu do szkoły średniej w małym nawet mieście część młodzieży, o której
tu mowa, angażuje się w życie grup subkulturowych czy w działalność w
rozmaitych

organizacjach.

Nie

zapomnę

wyjątkowo

dekoracyjnego

góralskiego skina napotkanego podczas wakacyjnych wędrówek w jednym z
małych miasteczek na południu Polski.
*
Antropologowie chcący zajmować się młodzieżą powinni śledzić i
wykorzystywać jako inspirację wyniki i interpretacje socjologów młodzieży.
A przede wszystkim podejmować pracę w takich obszarach badawczych, do
których socjologowie kultury czy socjologowie młodzieży już - jak
widzieliśmy na podanych przykładach - nie docierają.
Dla naszego przedmiotu (kultury młodzieżowej) przedstawione wyżej
interpretacje socjologiczne stanowią zarazem tło i punkt wyjścia. Pokazują
ponadto, czego będę starała się dowieść w dalszych częściach książki, że
wiele wskazanych tu składowych poszczególnych typów w empirycznym
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świecie uczestników kultury młodzieżowej nakłada się na siebie albo
krzyżuje.

Wstępna charakterystyka polskiej kultury młodzieżowej
Można przyjąć, że pierwszy stricte młodzieżowy bunt w naszym kraju
(wyjąwszy może Powstanie Listopadowe w wersji przekazanej nam przede
wszystkim przez romantyków) miał miejsce w marcu 1968 roku. Zbiegł się on
w czasie z wybuchem kontrkultury na zachodzie Europy i w USA, chociaż w
„polskim wydaniu” rewolta studencka miała nieco inne znaczenie i skutki niż
tam. O polskiej kulturze młodzieżowej, zaczęto więc mówić w okresie od
końca lat 60. Nowe impulsy (także - polityczne) pojawiły się w niej po roku
1976 i w latach 80. [Wertenstein-Żuławski 1988]. Poza specyficznym
naznaczeniem polityką polska kultura młodzieżowa, podobnie jak tego
rodzaju zjawiska w innych krajach, rozwijała się od fascynacji i inspiracji
ruchem hippisowskim, dającym całemu pokoleniu złudzenie światowej
wspólnoty [Leary 1998], poprzez kolejne nowe mody, trendy, grupy i ruchy,
aż do wykształcenia się w latach 90. pięciu podstawowych orientacji i całego
szeregu bardziej lub mniej sezonowych subkultur. Tak można ujmować ten
proces w 1998 roku na jesieni lecz, oczywiście, nie oznacza to bynajmniej, że
jest on zakończony.
Obecne na scenie publicznej drugiej połowy lat 90. orientacje w
kulturze młodzieżowej to: orientacja punkowo-anarchistyczno-ekologiczna,
orientacja skinhedzko-prawicowa, orientacja „czysto” ludyczna (techno,
skejci), orientacja skupiająca młodzież „upolitycznioną” oraz kultura discopolo będąca często ekspresją normalsów, jakkolwiek nie do końca z
przejawami ich uczestnictwa kulturalnego tożsama [por. Kłosiński 1992;
1996]. W ramach wyróżnionych orientacji można mówić: o generacji X, o
Straight Edge’u,26 o rolkowcach (skejtach) popularnych głównie wśród
26

„Straight Edge to kolejny wynalazek przywleczony do nas ze zgniłoimperialistycznej Ameryki. Tym razem
jednak małpowanie wstrętnych Jankesów będzie dosyć trudne, gdyż SE to ruch propagujący m.in. wszelką
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uczniów szkół podstawowych, technomanach, wychodzących już nieco z
mody grunge’owcach27 o punkach, anarchistach, skinach, jumaczach,
dresiarzach, graficiarzach, różnych odłamach kibiców (piłkarskich), ale także
o członkach młodzieżowych stowarzyszeń i partii politycznych. Niektóre
organizacje społeczno-kulturalne i polityczne młodzieży chętnie wykorzystują
subkulturowe zaplecze.
Jeśli chodzi o liczebność subkultur i ruchów młodzieżowych w Polsce
to można ją określać wyłącznie szacunkowo. W badaniach CBOS „Młodzież”,
do uczestnictwa w jakichkolwiek formach życia stowarzyszeniowego
przyznaje się ok. 1-3% respondentów. Z subkulturami identyfikuje się 1%
uczniów. Trzeba jednak uwzględnić, jak sądzę, fakt, że próba reprezentatywna
CBOS w badaniu „Młodzież” to uczniowie ostatnich klas wszystkich typów
szkół ponadpodstawowych. Badanie przeprowadzane jest w kwietniu, a więc
w okresie, w którym młodzi respondenci myślą głównie o problemach
związanych z ukończeniem szkoły, pracą dyplomową, maturą. Siłą rzeczy ich
aktywności na innych polach muszą ulegać ograniczeniu. Zaś tych, którzy
„oddali” duszę subkulturom, bądź jakiejś innej działalności w szkole, gdzie
przeprowadzane jest badanie, trudno raczej spotkać.
Na podstawie różnego typu danych oceniam, iż w różnych momentach
swojej biografii ok. 20% młodzieży pozostaje w orbicie oddziaływania
poszczególnych grup, środowisk, organizacji lub/i orientacji subkulturowych.
Mieszczą się tutaj zarówno zdeklarowani członkowie i twórcy tych grup, jak i
znacznie luźniejsze grono fanów i sympatyków, oraz osoby przyciągane „na
chwilę” bądź to ze względu na modę, bądź związki towarzyskie, sympatie
ideologiczne, spektakularne działania (na przykład uliczne) czy wreszcie
zwykły przypadek.28
wstrzemięźliwość - NIE PIĆ, NIE PALIĆ, NIE ĆPAĆ, NIE PIEPRZYĆ. Oczywiście to tylko fundamentalne
hasła - stanowią one wstęp do dalszej drogi, bo SE jest właśnie drogą rozwijania własnej osobowości. (...)
Potępiany jest raczej seks sportowy - czyli częste zmienianie partnerów, ale nie sex w ogóle. Chodzi między
innymi o zwrócenie uwagi na relacje między ludźmi oraz walkę z sexizmem-dyskryminacją na tle płci.” ["No
alcohol", 1990?: 2]
27
Grunge to styl muzyczny (inaczej tzw. brzmienie z Seattle) oraz bardzo „luzacki” styl bycia i równie
„luzacka” moda odzieżowa z lat 80. i początku 90.
28
W badaniu Instytutu Socjologii UW „Młodzież wobec wymagań społeczeństwa demokratycznego”
zrealizowanym na próbie losowej (N=1631) uczniów trzecich klas szkół ponadpodstawowych w 1995 r. na
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Jak pokazują biografie liderów i aktywnych członków tych ugrupowań
[Fatyga 1993a] roli przypadku w żadnym razie nie należy lekceważyć. Ich
aktywni członkowie są bowiem ludźmi poszukującymi i w związku z tym
ruchliwymi. Sieci ich towarzyskich i quasi-towarzyskich kontaktów są bardzo
rozległe. Wielu z nich przechodzi przez kilka różnych, czasami krańcowo od
siebie odległych, ugrupowań np.: od członka artystyczno-punkowej komuny
poprzez bycie skinheadem do utożsamienia się z kulturą rasta [o rastamanach
por.: Gołaszewski 1990]; od harcerstwa, przez grupę oazową do partii
politycznej. Podobnie wygląda ich dojrzewanie światopoglądowe, co swego
czasu natchnęło mnie by sformułować hipotezę o „śmietniku symbolicznym”,
do której jeszcze powrócę w dalszych rozdziałach [por. też Fatyga 1993b].
W podrozdziale tym chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedno
zagadnienie. Chodzi mianowicie o pozycję w grupie poszczególnych
uczestników kultury młodzieżowej w zależności od wieku. W okresie
inicjacyjnym (ostatnie lata tzw. podstawówki) jest się często fanem lub
sympatykiem jakiejś subkultury, grupy lub środowiska. Ci, spośród
aktywniejszych młodych ludzi, którzy dążą do bezpośredniego kontaktu z
wybraną grupą mają szanse na stopniowe uzyskanie w niej statusu pełnego
członka. Osobliwością takiego statusu jest łączenie biernego i czynnego
uczestnictwa w kulturze, bycie zarazem odbiorcą, jak i twórcą kultury, a
często także „osobą-komunikatem” [Fatyga 1997a]. W tym okresie zdarzają
się, wspomniane wyżej, konwersje. Są one związane bądź ze zmianą
światopoglądu, mody, z nowymi kontaktami, bądź też z „wypaleniem się”
dotychczasowych środowisk, ich rozpadem.
W haśle „nie wierzcie nikomu po trzydziestce” jest sporo racji,
ponieważ najwytrwalsi nawet uczestnicy kultury młodzieżowej w tym wieku
albo tracą młodzieńczy żar i zapał, albo odchodzą od swoich środowisk
pytanie „jakie grupy budzą Twoją sympatię, są ci bliskie?” od 64 do 98% respondentów stwierdziło, że zna
poszczególne grupy, organizacje i subkultury wymienione w kafeterii (byli to: harcerze, dyskomani, kibice,
rapowcy, oazowcy, rockersi, antyfaszyści,heje/hipisi, metalowcy, punki, depesze, buddyści, anarchiści,
skinheadzi). 35% badanych uczniów stwierdziło, że lubi jedną z grup określonych przez badaczy jako
krytyczne, kontestacyjne wobec dorosłych (byli to: metalowcy, punki, skini, hipisi, rockersi, anarchiści i
antyfaszyści). 15% wskazało dwie takie lubiane przez siebie grupy, a 13% zadeklarowało sympatię do „trzech
lub więcej typów krytycznie nastawionych ideowych społeczności” [Koseła 1998: 16-19].
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zasilając kategorię dorosłych normalsów, albo próbują dalej żyć z działalności
politycznej, kontrkulturowej lub alternatywnej „sprzedając się” - najczęściej
„biznesowi”, polityce lub mediom. Przykładem tego ostatniego rozwiązania są
chociażby

losy

części

gdańskiej

alternatywy

i

takich

programów

telewizyjnych jak „Alternativi” czy „La-la-mi-do”. W tych środowiskach
trudno o przykład „pozytywnej komercjalizacji” (dla autorki jest nim
chociażby „Mać-Pariadka. Anarchistyczny magazyn autorów”, który jednakże
bywa trochę zgorzkniały, trochę "podpuszczający małolatów" i często
obrzucany przez nich inwektywami za sprzeniewierzenie się ideałom).
Bardzo trudnym zadaniem jest analiza zarówno granic czasowych, w
jakich działają ruchy młodzieżowe i grupy subkulturowe jak i percepcji czasu,
sposobu jego przeżywania przez członków tych zbiorowości. W każdym razie,
zwłaszcza w okresie, który przebadaliśmy dokładniej, a więc latach 80. i 90.
[Fatyga 1994; Fatyga, Górniak, Gredecki, Zieliński 1995] koncepcja czasu
społecznego wypracowana w stosunku do zbiorowości dominującej przez
Elżbietę Tarkowską [1992; 1996] nie znajdowała adekwatnego zastosowania.
Dla, będącej przedmiotem opisu, grupy mniejszościowej (liderów i aktywnych
członków środowisk młodzieżowych) czas biegł trochę inaczej niż dla
dorosłej części społeczeństwa [Karoń 1994]. Ciekawe, iż wielu tym młodym
ludziom 4 czerwca 1989 roku nie kojarzył się z początkiem nowej ery czy też
czymś podobnym. Dla badanych liderów z alternatywnych środowisk
młodzieżowych czerwiec 1989 to: czas dojrzewania papierówek (BF -!) [JT
1990]. Dla liderów z ugrupowań stricte politycznych data ta także nie była
raczej symbolem przełomu lecz istniała w pewnym logicznym ciągu
czasowym zaczynającym się wraz z początkiem ich działalności. Dlatego też
w swoich studiach nad grupami subkulturowymi i aktywnymi środowiskami
młodzieżowymi posługuję się „najprostszą” koncepcją czasu kalendarzowego,
która nie przesądza z góry o znaczeniu treści ów czas wypełniających.
Znaczenia poszczególnych okresów czasowych badaliśmy w cytowanej wyżej
pracy zbiorowej analizując zwroty językowe, używane przez młodych ludzi
do określania czasu (por. roz. siódmy).
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Jak można skonceptualizować opisany wyżej obszar w kontekście
zaproponowanego

programu

antropologii

współczesności

staram

się

przedstawić w dwóch kolejnych rozdziałach poświęconych pojęciu kultury (w
szczególności

kultury

młodzieżowej)

współczesnego świata.
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i

młodzieży

jako

„dzikim”

Rozdział trzeci - kultura młodzieżowa, kultura dominująca i inne kultury

Koncepcje kultury
W licznych teoriach kultury napotykamy ujęcia porządkujące kulturę w
oparciu o trzy etapy i/lub stadia rozwojowe (ewolucjoniści), wyróżniające
potrójne aspekty kultury (Alfred L.Kroeber), stosujące podział na trzy
dziedziny (Alfred Weber), sensy (Richard Rorty), układy (Antonina
Kłoskowska) lub porządki zjawisk kulturowych (Rober MacIver). W innych
propozycjach kultura umieszczana jest jako segment trójczłonowego podziału
rzeczywistości w ogóle (MacIver, Kroeber) lub tylko rzeczywistości
społecznej (Weber, Anna Giza-Poleszczuk). Równie popularne współcześnie
są propozycje ujmujące kulturę według podziałów dychotomicznych
(Benjamin Barber). Przykłady można mnożyć, niżej omawiam zaledwie kilka
z nich by przy ich pomocy umiejscowić w obrębie szeroko rozumianej kultury
kulturę młodzieżową. Z teoretycznym ujęciem kultury zawsze były kłopoty,
podobnie jak ze znacznie młodszym pojęciem kultury młodzieżowej. W
rozdziale tym próbuję nie tyle opanować istniejący zamęt pojęciowy, ile
naszkicować możliwe podobieństwa i różnice pomiędzy tymi ogólnymi
koncepcjami kultury, które wydają się dobrze charakteryzować współczesną
rzeczywistość

i

podsumowaniach

wybranymi
do

koncepcjami

kolejnych

rozważań

kultury

młodzieżowej.

proponuję

własny

W

sposób

rozumienia czym jest kultura młodzieżowa.
*
Przypomnijmy koncepcje ewolucjonistyczne: stadia dzikości, barbarzyństwa i
cywilizacji Adama Fergusona i Edwarda B.Tylora [Paluch 1990: 15, 33].
Według tych koncepcji żyjemy obecnie w stadium cywilizacji, a ewentualne
„przeżytki”, w postaci pozostałości ze stadiów wcześniejszych, dokumentują
tylko słuszność takiego sposobu dzielenia sfery kultury. Dzisiaj korzysta się z
tych pojęć albo na poziomie języka potocznego, utożsamiając zresztą dzikość i
barbarzyństwo oraz przeciwstawiając je cywilizacji (czyli redukując pierwotne
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trzy stadia do dwóch kategorii nacechowanych aksjologicznie), albo
wykładając historię antropologii, albo traktując je jako metafory (por. roz.
czwarty).
*
W swojej teorii kultury klasyk amerykańskiej antropologii kulturowej Alfred
L. Kroeber wyróżnił kulturę rzeczywistości, kulturę wartości i kulturę
społeczną [Kroeber 1973: 362-396; Fatyga 1989]. Koncepcja ta opierała się na
szeregu

innych

podziałów,

proponowanych

przez

innych

autorów.

Nawiązywała do Alfreda Webera rozróżnienia cywilizacji i kultury. Do
pierwszej miałyby należeć nauka i technologia, do drugiej filozofia, religia i
sztuka. [Kroeber 1973:367]. Dosyć szczegółowo Kroeber przedstawił jako
uzasadnienie własnej teorii poglądy Roberta MacIvera, który wskazywał trzy
dziedziny bytu: fizyczną, organiczną i świadomą, a w obrębie dziedziny
świadomej wyróżnił trzy „porządki”: kulturowy, technologiczny i społeczny
[Kroeber 1973: 370].
Aby scharakteryzować współczesną kulturę młodzieżową, przydatne
wydaje się zwłaszcza ogólne podejście teoretyczno-metodologiczne Kroebera.
Uczony ten był, jak wiadomo, empirykiem tworzącym teorię, często zresztą
zostawiającym ją bez konkluzji, precyzyjnych definicji czy wyraźnie
sformułowanego stanowiska. Stąd łatwiej u niego znaleźć inspiracje niż
gotowe, całościowe formuły teoretyczne. Z jego rozważań teoretycznych
wykorzystuję tutaj zwłaszcza rozróżnienie kultury rzeczywistości (warstwy
przejawowej, empirycznej; warstwy zjawisk kulturowych) i kultury wartości,
którą niektórzy współcześni interpretatorzy Kroebera nazywają „sferą
aksjosemiotyczną”, a więc sferą wartości i znaczeń [Pietraszko 1980].29 W tej
sferze mieścić się ma eidos kultury. To, co Kroeber nazywał kulturą społeczną
umożliwia - według mnie - komunikację między obiema zasadniczymi sferami
kultury. Można by rzec, iż wprawia je w ruch, dostarcza im energii. Tak
29

„Reasumując - pisze Kroeber - pojęciowe rozróżnienie tych dwóch wielkich segmentów kultury ludzkiej, z
których jeden jest skierowany ku rzeczywistości, a drugi ku wartościom wydaje się posiadać pewien walor
(...)Pierwszy ma głównie charakter kumulatywny i rozprzestrzenia się w drodze dyfuzji. Drugi jest wiecznie
twórczy. Przeciwnie, trzeci główny segment, to znaczy kultura społeczna, nie wydaje się ani szczególnie
kulmulatywny, ani szczególnie twórczy.” [Kroeber 1973: 395]
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rozumiana kultura społeczna jest warunkiem koniecznym istnienia zarówno
kultury rzeczywistości, jak i kultury wartości w tym sensie, iż jednostki i
grupy społeczne są „nośnikami” wzorów i wzorców kulturowych.
Do konkretnych analiz szczególnie przydatna wydaje się definicja
podstawowego czy też fundamentalnego, jak go nazywa autor, wzoru kultury:
„Krótko mówiąc wzory podstawowe są to siatki elementów kulturowych,
które uzyskały wyraźną i spójną strukturę, skutecznie funkcjonując jako
całość oraz uzyskując znaczenie i trwałość historyczną” [Kroeber 1973: 218 219]. Nieco wcześniej autor,odróżniając swoją koncepcję wzoru od koncepcji
Ruth Benedict, pisze, iż tak rozumiane wzory podstawowe „są formami
bardziej przenikliwymi i trwałymi obejmującymi szczególny zbiór elementów
kultury i mającymi tendencję do rozprzestrzeniania się z jednego
społeczeństwa i kultury na inne” [op.cit.: 218]. W kontekście obszernego
rozważania analogii pomiędzy naturą i kulturą30 Kroeber stwierdza: „Nie ma
powodu sądzić, że jakakolwiek spośród istniejących kultur jest w mniejszym
stopniu (niż współczesna mu „cywilizacja amerykańska” - BF) mieszaniną”
[ibidem]. Warto zapamiętać tą opinię, ponieważ heterotelia elementów
kulturowych wydaje się nam często cechą szczególną tylko naszej kultury,
albo - jak to pokazuję niżej na przykładzie Rorty’ego - kultury przyszłości.
W swoich badaniach starałam się zawsze podążać drogą wytyczoną
przez tego uczonego: od empirii do teorii; od empirycznych analiz kultury
rzeczywistości poprzez badania kultury społecznej do tez na temat kultury
wartości. Zaczęłam od analiz stylów, wzorów i wzorców w konkretnych,
empirycznych kulturach (chłopskiej, młodzieżowej), a być może uda mi się
kiedyś powiedzieć coś o stylu kultury współczesnej, na którą tamte m.in. się
składają.31 Za podstawowe kategorie analityczne używane w moich badaniach
uważam kategorie wzoru i wzorca w kulturze. O ile wzory (rozumiane tak, jak
u Kroebera) odnosiłyby się do kultury rzeczywistości, o tyle wzorce - jako
30

W postscriptum z 1951 r. do cytowanego artykułu Kroeber pisze: „Analogia wzorów organicznych i
kulturowych wydaje mi się nadal analogią prawomocną ” [op.cit.: 221].
31
Istotne wydaje mi się odróżnienie za Kroeberem i Maxem Weberem stylu w kulturze (odpowiadającego
empirycznie poznawalnej rzeczywistości kulturowej) od stylu kultury (odpowiadającego kulturze wartości i
będącego swego rodzaju typem kultury).
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układy generujących wzory wartości i znaczeń - odpowiadałyby tym
pierwszym na poziomie kultury wartości. (Szerzej omawiam Kroebera teorię
kultury

w

pracy

„Koncepcje stylów życia

w

polskich

badaniach

socjologicznych” [Fatyga 1989]).
*
Do klasycznych propozycji przywoływanych w kontekście studiów nad
młodzieżą (a więc szczególnie cennych dla niniejszych rozważań) należy
przedstawiona w pracy Margaret Mead „Kultura i tożsamość. Studium
dystansu międzypokoleniowego” [1978] koncepcja trzech typów kultury:
prefiguratywnego postfiguratywnego i kofiguratywnego.
„Kultura postfiguratywna - jak pisze Władysław Adamski we wstępie
do pracy Mead - jest w gruncie rzeczy modelem chłopskiej kultury
tradycyjnej” [Adamski 1978: XXVII]. Nie znaczy to jednak bynajmniej by ta
postać kultury należała już bezpowrotnie do przeszłości. Margaret Mead w
podsumowaniu rozważań na jej temat pisze: „Dziś znamy

już wiele

przykładów i wiele form kultur postfiguratywnych, którymi charakteryzują się
ludy żyjące na wszystkich szczeblach historii człowieka (...). Mamy już
pojęcia i narzędzia do studiowania tych kultur. I choć prymitywne ludy,
małomówni chłopi i mieszkańcy zacofanych terenów rolniczych lub miejskich
slumsów nie potrafią nam powiedzieć, co widzą i słyszą, możemy
zarejestrować ich zachowanie, by poddać je badaniu w przyszłości, możemy
także ich samych wyposażyć w kamerę i polecić, by zarejestrowali, i pozwolili
nam dostrzec to, czego pod wpływem naszego wychowania nie potrafimy
dostrzec sami” [Mead 1978: 63]. Jak można zauważyć porównując
zacytowaną wypowiedź autorki z tym, co pisałam wyżej o młodzieży
wiejskiej (por. roz. drugi), jej optymizm wydaje się dzisiaj niezbyt dobrze
uzasadniony stanem badań nad „kulturami milczącymi”.
Kultura kofiguratywna jest związana z pojawieniem się społeczeństw
przemysłowych i w niej to po raz pierwszy młodzież staje się odrębnym
podmiotem, actorem w świecie społecznym. W tym typie kultury
charakterystyczne jest współistnienie różnych pokoleń na scenie publicznej i
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stosunkowo duża tolerancja wobec postaw i zachowań młodych generacji.
Mead pisze, iż w takiej kulturze „dominującym wzorem dla członków
społeczeństwa jest zachowanie rówieśników” [Mead 1978: 65]. Mimo
istnienia wskazanego wzoru starsi w dalszym ciągu określają formy i granice
kofiguracji. Jak mogą to czynić pokazuje chociażby przykład znany z
prywatnych i publicznych epopei opisujących „bitwy o włosy” (a raczej ich
długość) w latach 60. i 70. Rozszerzaniu się wpływów tej kultury sprzyjają
migracje, które powodują, że młodzież - zachowując się inaczej niż dorośli łatwiej adaptuje się w nowych środowiskach. W tym kontekście bardzo ważna
staje się przedzielona wręcz przepaścią różnica pokoleniowych doświadczeń
w obrębie zbiorowości migrującej. Doświadczenie młodych i prawidłowo
przystosowanych do nowych warunków socjo-ekonomiczno-kulturowych
staje się stopniowo doświadczeniem dominującym w kulturze kofiguratywnej,
będąc zarazem, głównie doświadczeniem grup rówieśniczych. „Młodzi ludzie
sami muszą wynaleźć nowe style zachowania, oparte na ich osobistym
doświadczeniu i przekazać je jako wzór innym rówieśnikom” [op.cit.: 71].
Wraz z kulturą kofiguratywną pojawiają się z całą siłą, wyrazistością i
różnorodnością konflikty pokoleniowe, które - jak trafnie zauważa Mead mogą być dziedziczone społecznie [op.cit.: 76]. Pojawiają się również
specjalne instytucje „dzielące młodzież na grupy wieku lub instytucje
legalizujące nastroje buntownicze w pewnym okresie dorastania” [op.cit.: 73].
Chciałoby się tu przywołać sposób myślenia Michela Foucault o kontroli i
panowaniu społecznym oraz starą, łacińską zasadę: divide et impera! Kultura
kofiguratywna zmusza niejako do życia teraźniejszością, często odrywa
pokolenia wstępujące zarówno od przeszłości, ale i od przyszłości, która
wydaje się niejasna i niepewna. Przytoczmy jeszcze jedną ważną dla naszych
rozważań tezę Mead: „Im silniejsze oczekiwanie zmiany, tym mniej zaburzeń
wprowadzają do kultury elementy kofiguracyjne” [op.cit.: 95]. W kulturach
kofiguratywnych każde następne pokolenie musi ponadto przystosowywać się
do zmian, jakie niosą chociażby nowoczesne technologie, a one same
dostatecznie już rewolucjonizują „bycie w świecie”, co wraz z innymi
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czynnikami

powoduje

ową,

wspomnianą

wyżej,

nieprzewidywalność

przyszłości.
Kultury prefiguratywne z kolei, to takie, w których rozłamy
międzypokoleniowe dokonują się w skali globalnej oraz coraz częściej
doprowadzają, już nie tylko do różnicy poglądów, lecz do otwartego buntu
młodzieży. W kulturach prefiguratywnych, jak i w kofiguratywnych spotykają
się nosiciele różnych tradycji i praktyk kulturowych (co zwiększa wydatnie i
upowszechnia odczucie, iż kultura jest "mixtem" a nie jednorodną całością).
Pojawiają się tutaj „emigranci w czasie”, którzy są nosicielami dawniejszych
postaci kultury. Zarazem oddziaływuje tu kultura popularna homogenizując
postawy, zachowania i światopoglądy. Całość rzeczywistości kulturowej jest
niespójna, a reakcją na ten stan jest bądź poczucie zagrożenia i
postfiguratywna gorliwość bądź postfiguratywna lojalność wobec własnych
wartości wyznawanych przez starsze pokolenia. Kultura prefiguratywna, m.in.
dzięki nowym technologiom, zmienia się jednak stale i nieodwołalnie
konstatuje Margaret Mead. Zmiany te powodują w młodych pokoleniach
swego rodzaju znieczulenie: „współczesna młodzież nie reaguje tak jak
poprzednie pokolenie na zdarzenia, które głęboko nami wstrząsnęły
kilkadziesiąt lat temu” [op.cit.:119]. Poczucie wyobcowania, tak często
ostatnio doświadczane przez ludzi starszych w stosunku do młodzieży, bierze
się również z tego, iż nie potrafią oni już dzisiaj narzucić młodym ludziom
swoich moralnych imperatywów, a nawet nie potrafią podtrzymywać dyskursu
międzygeneracyjnego.

Wyjątkowo

trudne

do

zaakceptowania

przez

starszychjest także to, iż w kulturach prefiguratywnych młodzież jest lepiej od
nich wyposażona i przygotowana do życia. Wartość doświadczenia
czerpanego z przeszłości drastycznie się obniża. Starsi muszą więc od
młodych ludzi „uczyć się życia”. Takżec pytania, na jakie dzisiaj szuka
odpowiedzi młodzież, są zasadniczo odmienne od pytań, przed którymi swego
czasu stanęli starsi. „Jeśli mamy zbudować kulturę prefiguratywną, w której
przeszłość odgrywać będzie raczej rolę narzędzia, a nie środka przymusu,
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zmienić musimy lokalizację przeszłości” [Mead 1978: 146]32.
*
Koncepcje

zewnętrznych

i

wewnętrznych

charakterystyk

kultury

z

wykorzystaniem trójpodziału często spotykamy również w teoriach bardziej
współczesnych. Daniel Bell [1994: 182-207] pisał o świecie natury, świecie
technicznym i świecie społecznym. Trójkowy podział stosował mówiąc o
znaczeniach, poprzez które człowiek odnosi się do świata. Są one - według
niego - ucieleśnione w religii, kulturze i pracy. Odpowiadają temu podziały
niższego rzędu „Skoro traktujemy pracę jako czynnik różnicujący cechy
osobowości, możemy mówić o pracy w społeczeństwie preindustrialnym,
industrialnym i postindustrialnym”. W tym pierwszym życie jest grą
przeciwko naturze; w drugim - grą przeciwko naturze sztucznej; w trzecim
typie społeczeństwa żyje się by prowadzić grę między osobami [Bell 1994:
183-184]. Każdy z tych światów ma zresztą swoje zasady kosmologiczne,
odpowiada im „trzech Faustów”, którzy symbolizują nie tyle tradycyjną
prometejską wizję dziejów ludzkości i jej kultury, ile raczej Proteusza, „który
nigdy nie zatrzymuje się na tyle, byśmy mogli rozpoznać jego ostateczne cele”
[op.cit.: 197].
Zarówno Proteusz - jako postać będąca dla mnie metaforyczną
prefiguracją kultury młodzieżowej, jak i sama ta kultura - jako efekt
Bellowskiej gry między osobami (historycznie rzecz biorąc to w typie
społeczeństwa postindustrialnego się ona pojawia) wydają się ciekawymi
pomysłami do dalszego rozważenia. Równocześnie warto może jeszcze raz
zaznaczyć, że podzielam pogląd, wedle którego kultura jest pojęciem
obejmującym takie całości, jak praca czy religia. Nie jest zatem w stosunku do
nich równorzędna lecz nadrzędna. Znaczenia, poprzez które - według Bella człowiek odnosi się do świata, poza kulturą nie mogą zostać wytworzone. W
tym sensie praca, jako dziedzina autonomiczna istniejąca obok kultury, byłaby
tylko zespołem fizycznych oddziaływań, których sensu nikt by nie rozumiał, a
32

Szerzej pewne zastrzeżenia, które można mieć do koncepcji Mead omawiam w artykule „Pseudo-kultura i
pseudo-tożsamość czyli czego nie przewidziała Margaret Mead” [Fatyga, Tyszkiewicz (red.)2001].
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już mówienie o pracy byłoby tym bardziej niemożliwe. (Odmienne
stanowisko na gruncie polskiej teorii kultury przyjmuje, np. Antonina
Kłoskowska. [Kłoskowska 1980]).
*
Przyjrzyjmy się jeszcze jednej z nowszych polskich koncepcji kultury. Anna
Giza-Poleszczuk dokonując interpretacji kultury socjalistycznej pisała, że,
tzw. przez nią, kultura społeczna jest: „charakterystycznym dla danego
społeczeństwa porządkiem wartości formującym, systematyzującym i
hierarchizującym

uczucia,

pragnienia

oraz

przekonania

jednostek

i

jednocześnie normującym je w kategoriach ideałów piękna, dobra i prawdy”
[Giza-Poleszczuk 1991: 156].33 Nieco dalej wymieniła trzy momenty
charakterystyczne dla procesu kształtowania się nowoczesnych społeczeństw po pierwsze: obiektywizację, autonomizację i formalizację wartości; po
drugie: indywidualizację, to jest uwalnianie się od topiki przeżyć, od
normującego oddziaływania kultury; po trzecie: tendencję kryzysową
wyrażającą się w narastaniu dystansu pomiędzy zobiektywizowanymi
systemami kultury a wiedzą potoczną [ibidem]. Chciałabym zwrócić tutaj
uwagę na kilka kwestii podniesionych przez Gizę-Poleszczuk, a przydatnych
przy rozpatrywaniu kultury młodzieżowej.
W świetle definicji Gizy-Poleszczuk kultura młodzieżowa tylko
częściowo mogłaby być „kulturą społeczną”, w podanym rozumieniu,
ponieważ, jakkolwiek niewątpliwie formuje ona oraz systematyzuje i
hierarchizuje uczucia, pragnienia i poglądy jednostek, to niekoniecznie
odwołuje się wprost do normatywnych ideałów piękna, dobra i prawdy. Co
więcej, zabiegi te nie przynoszą najczęściej trwałych efektów. W moim
przekonaniu również nie każda postać „zwykłej” kultury do tych akurat
ideałów aksjologicznych się odnosiła, a zwłaszcza odnosi. Równie dobrze
ideałami aksjologicznymi opisującymi kulturę współczesną mogłyby być:
popularność i typowość, dobrobyt czy prawdopodobieństwo. W wypadku
takiej charakterystyki także mielibyśmy zapewne wątpliwości czy jest ona
33

Kultura społeczna byłaby tutaj zatem odpowiednikiem Kroebera kultury wartości.
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trafna i wyczerpująca. Natomiast w świetle doświadczeń, jakie można zebrać
obserwując

różne

odłamy

współczesnych

społeczeństw

(np.

grupy

młodzieżowe), trudno zgodzić się z tezą, że proces kształtowania się
społeczeństw przebiega jednoznacznie jako formalizacja i obiektywizacja
wartości. Ruch wartości wydaje się tutaj bowiem znacznie bardziej
skomplikowany. Formalizacji i obiektywizacji wartości towarzyszą procesy
rozpadu hierarchii, subiektywizacji, zmiany sensów, tworzenie się płynnych,
sytuacyjnie nawet uwarunkowanych, układów wartości. Indywidualizacji jako
uwalnianiu się od topiki przeżyć towarzyszy z kolei, jak sądzę, tworzenie
nowych topik czasami tylko ową indywidualizację utwierdzających, a czasami
wprowadzających nowe, chociaż znów niekoniecznie trwałe, poczucie
wspólnoty. Takie zjawisko jak moda jest tego świetnym przykładem. A
tendencja kryzysowa nie polega li tylko na rozsuwaniu się światów
zobiektywizowanych systemów kultury i świata życia codziennego, ale
również - np. - na nieustannych próbach delegitymizacji owych systemów,
delegitymizacji podstawowej prowincji znaczenia przez różne grupy i
segmenty współczesnych twórców i uczestników kultury.
Chciałabym wskazać, że jakkolwiek blisko tu już jesteśmy „metafizyki
trójcy”, to wymienionych wyżej koncepcji nie wybrałam wyłącznie dlatego,
że coś w nich jest dzielone na trzy. Krytyczne odwołanie się do tych
sposobów myślenia ma pomóc wskazać, przynajmniej niektóre, cechy
współczesnej kultury młodzieżowej. Udokumentowane, m.in. w moich
badaniach, autodeskrypcje młodych ludzi opisujących własną kulturę oraz
opisy badaczy wskazują, że kultura młodzieżowa jest specyficzną,
wielopoziomową całością, na którą patrzeć warto pod różnymi kątami.
Wyjaśniać ją można odwołując się do wskazanych wyżej koncepcji, ale takie
wyjaśnianie pozostawi uczucie niedosytu. Uzupełnijmy więc nasz punkt
widzenia o inne jeszcze perspektywy teoretyczne.
*
Jednej z takich perspektyw dostarczają definicje trzech kultur i trzech typów
racjonalności Richarda Rorty`ego. O kulturze1 pisał on, że kultura ta to „po
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prostu zbiór wspólnych zwyczajów działania, takich które umożliwiają
członkom pojedynczej wspólnoty ludzkiej dawanie sobie rady ze sobą, jak i z
otaczającym środowiskiem” [Rorty 1993: 32]. Kultura2 to, z grubsza biorąc,
kultura wysoka, produkt edukacji wymagającej czasu i pieniędzy. Kultura3 zaś
„jest tym, co miałoby stopniowo okrzepnąć (gained ground) wraz z
przebiegiem historii, ponad ‘naturą’ - nad tym, co dzielimy z osobnikami
prymitywnymi (...) Uniwersalne królestwo kultury3 jest celem historii”
[ibidem]. Zauważmy, że najłatwiej empirycznie uchwytna jest kultura1. Oba
pozostałe typy mogą się pojawić jako jej mniej lub bardziej konieczne
„przymioty”, atrybuty. Tym trzem sensom terminu kultura towarzyszą, (bo nie
odpowiadają wprost) trzy sensy terminu racjonalność. I tak racjonalność1 to
odpowiednik neutralnej etycznie zdolności radzenia sobie z wymogami
otoczenia. Nie pomaga ona - według Rorty’ego - w podejmowaniu decyzji.
Racjonalność2 wyraża naszą odmienność w stosunku do świata przyrody,
ponieważ ustanawia cele i hierarchie wartościowania inne niż związane z
przetrwaniem. I wreszcie racjonalność3 to rodzaj cnoty kompromisu i
tolerancji, „pozwala żyć sobie i innym, układa w całość nowe, synkretyczne,
kompromisowe sposoby życia. Tak więc racjonalność w tym sensie
pojmowana jest czasami, jak u Hegla, jako prawie synonimiczna z wolnością”
[op.cit.: 31]. W zakończeniu swego artykułu o racjonalności i różnicy w
kulturze Rorty pisze: „podejrzewam, że rzeczywista praca budowania
globalnej multikulturowej utopii będzie wykonywana przez osoby, które na
przestrzeni następnych kilku stuleci zdołają rozpleść każdą kulturę1 na wiele
delikatnych nici składowych, a następnie spleść te nici z równie delikatnymi
nićmi wyciągniętymi z innych kultur1; tak więc promujemy coś na kształt
rozmaitości - w - jedności, charakterystycznej dla racjonalności3 ”34 [Rorty
1993: 42].
W przedstawionej niżej interpretacji kultury młodzieżowej przyjmuję
założenie, że praca, o której wspomina Rorty, już od dawna, (zgodnie z tezą
34

Racjonalność3 dokładniej rzecz biorąc „z grubsza synonimiczna z tolerancją (...) Zdolność ta występuje
wraz z gotowością do zmieniania własnych przyzwyczajeń (habits)” [Rorty 1993:31].
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Kroebera odnoszącą się do kultury w ogóle), trwa i przynosi określone wyniki.
Rorty podkreśla, jak widzieliśmy, utopijny charakter tego przedsięwzięcia.
Warto zatem zwrócić uwagę, że stosunkowo często kultura młodzieżowa jest
ujmowana właśnie jako próba realizacji jakieś utopii. Daniel Bell przyjmuje tę
właśnie perspektywę omawiając szeroko - acz, w moim przekonaniu,
wyjątkowo tendencyjnie - „wrażliwość lat 60-tych” [Bell 1994]. Autor ten
stwierdza, że kultura młodzieżowa w latach 60. była naznaczona szaleństwem.
Nie tracąc z pola uwagi problemu realności - utopijności idei funkcjonujących
we współczesnej polskiej kulturze młodzieżowej w dalszych rozdziałach tej
książki chciałabym zająć się przede wszystkim konkretnymi warunkami, które
umożliwiają realizację tychże idei oraz procedurami kulturowymi zarówno
tworzącymi utopię, jak i zagrażającymi jej.
*
Poza koncepcjami odwołującymi się do, mniej lub bardziej konsekwentnie
stosowanych, trójczłonowych podziałów warto wziąć pod uwagę koncepcje
dychotomizujące kulturę współczesną, z których chciałabym przytoczyć tu,
jako przykład, jedną. Koncepcja Benjamina Barbera [1997] dostarcza nieco
innych inspiracji niż wszystkie podejścia teoretyczne dotąd cytowane.
Pozwala także powiązać, a może nawet utożsamić, współczesną kulturę
dominującą z kulturą popularną. W książce Barbera spotykamy także liczne,
chociaż rozproszone, uwagi o młodzieży, którą autor ten uważa za jednego z
głównych adresatów zarówno trendów ideowych Mcświata, jak i Dżihadu:
„Zarówno ortodoksyjni chasydzi, jak i mnożący się w szybkim tempie
neonaziści sięgnęli po muzykę rockową jako środek mający przekazać ich
przesłanie młodym pokoleniom” pisze Barber, dodając że „serbscy oprawcy”
obuci są w adidasy i słuchają z walkmanów przebojów Madonny [Barber
1997:7]. Ani Mcświat, ani Dżihad nie są nowymi zjawiskami w kulturze.
Według Barbera, istnieją one co najmniej od Oświecenia jako dwa główne
trendy kulturowe i przeciwstawiane są przezeń: postępowi, suwerennym
państwom, demokratycznym instytucjom. „Dżihad jest więc wściekłą reakcją
na kolonializm i imperializm oraz ich ekonomiczne wytwory - kapitalizm i
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modernizację. Jest różnorodnością w stanie amoku, wielokulturowością, która
zmieniła się w złośliwy nowotwór” [op.cit.: 16]. Zaś „Mcświat to wytwór
kultury masowej napędzanej przez ekspansjonistyczny handel. Wzorzec jest
amerykański, forma szykowna. Towarami są zarówno obrazy, jak przedmioty
materialne, asortyment estetyczny i konkretny. Kultura jest na sprzedaż,
zewnętrzny wystrój stanowi ideologię” [op.cit.: 24]. Z europejskiej
perspektywy

zwłaszcza

„szykowność”

formy

amerykańskiej

kultury

popularnej wydaje się w wielu przypadkach wątpliwa. Tak różne od siebie,
trendy te są zarazem głęboko, dialektycznie powiązane: „Dżihad prowadzi
krwawą politykę tożsamości, Mcświat - bezkrwawą politykę zysku. Należąc
automatycznie do Mcświata każdy staje się konsumentem, poszukując własnej
tożsamości każdy należy do jakiegoś plemienia. Nikt jednak nie jest
obywatelem, a czy do pomyślenia jest demokracja bez obywateli?” [op.cit.:
11]. W książce Barbera nieustannie natykamy się na tego rodzaju
katastroficzną retorykę. Tymczasem rzeczywistość wydaje się podzielona
między więcej przewodnich orientacji kulturowych niźli dwie analizowane
przez autora. I tak, przykładowo, nie wszyscy badani przeze mnie
przedstawiciele ruchu punk podważają pojęcie obywatelskości, a ich
światopoglądy i zachowania nie zamykają się wyłącznie w plemiennych
waśniach i nienawiści do Mcświata. Można się jednak zgodzić z inną
konstatacją Barbera, a mianowicie, iż obecnie coraz częściej „Kultura
globalna dostarcza kulturze lokalnej środka przekazu i publiczności, formułuje
także jej roszczenia” [op.cit: 25]. Zgoda na tą tezę musi być jednakże
połączona z nieco bardziej wszechstronną analizą kulturowych zróżnicowań
niż analiza zaproponowana przez Barbera. Do wątków zasygnalizowanych w
niniejszym fragmencie powracam w następnym rozdziale.
*
Ostatnie odwołanie do teorii kultury współczesnej dotyczy koncepcji kultury
dominującej i kultur tzw. mniejszościowych. Jest to ujęcie niezmiernie
obecnie popularne. Kultura dominująca jest tu rozumiana w duchu Pierre’a
Bourdieu [Bourdieu, Passeron 1990: 67], który wraz z Jean-Claude
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Passeronem pisze o niej w ten sposób: „W określonej formacji społecznej
układy sił między grupami i klasami składowymi tej formacji społecznej
wysuwają na pozycję dominującą w systemie arbitralności kulturowych tę
arbitralność kulturową, która wyraża w sposób najbardziej pełny - aczkolwiek
zawsze zapośredniczony - obiektywne interesy (materialne i symboliczne)
grup lub klas dominujących”. Janusz Mucha [1996:2] proponuje aby w
badaniach i analizach relacji pomiędzy kulturą dominującą a kulturami grup
mniejszościowych używać „szerokiego, powiedzmy postboasowskiego ujęcia
kultury”, (później stwierdza, iż najbardziej, spośród klasycznych definicji
odpowiada mu definicja kultury Ralpha Lintona35 [Mucha 1998]). Autor ten
pisze dalej: „Interesuje mnie (...) CZY przedstawiciele rozmaitych mniejszości
kulturowych sądzą, że ‘coś takiego występuje’, a może nawet lepiej czy sądzą
oni, iż jest w Polsce coś w rodzaju dających się zidentyfikować wspólnych dla
większości ludzi wzorów kulturowych”[op.cit.: 3]. W innym tekście [Mucha
1995] zaś wyraża to tak: „Nie jest, moim zdaniem, sprawą zupełnie jasną,
czym dokładnie charakteryzuje się ta zbiorowość dominująca w Polsce”
[op.cit.: 109]. Jako jedną z hipotez badawczych podaje następującą
charakterystykę: „Jest to zbiorowość składająca się z osób przypisujących
sobie

(...)

polskie

pochodzenie

etniczne,

będących

wyznania

rzymskokatolickiego, mających średnie wykształcenie i średnie zarobki,
będących

mężczyznami

w

średnim

wieku,

zdrowych

(...),mających

nastawienie heteroseksualne” [op.cit.: 110]. Zbiorowość o powyższych
cechach traktowana jest - nieco, jak przypuszczam, ironicznie - jako typ
idealny, hipoteza badawcza.
Nietrudno zauważyć, że pojęcie mniejszości, w takim rozumieniu,
rozszerza się bardzo znacznie. Grupy, którymi się tutaj zajmujemy, w
porównaniu

do

Muchy

zbiorowości

dominującej,

są

zdecydowaną

mniejszością - zwłaszcza kulturową. Zauważmy przy okazji także, iż Bourdieu
stwierdza autorytatywnie istnienie kultury dominującej na przykładzie
35

Linton definiuje tzw. kulturę rzeczywistą następująco: „Kultura stanowi układ wyuczonych zachowań ,
których elementy składowe są wspólne dla członków danego społeczeństwa i przekazywane w jego
obrębie”.[Linton 1975:44]
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znacznie bardziej stabilnego społeczeństwa niż nasze (francuskiego). Dla
Janusza Muchy natomiast samo istnienie kultury dominującej, a zwłaszcza
sposób jej percypowania z perspektywy zewnętrznej - „neutralnej” (badacza) i
perspektywy grupy dominującej, do której badacz „przeważnie” należy36 jest
już poważnym problemem badawczym. Zwraca on uwagę na znaczenie
trzeciej

możliwej

perspektywy

czyli

perspektywy

„mniejszości”

wyznaczającej niejednokrotnie odrębny sposób widzenia zarówno kultury w
ogóle, jak i kultury dominującej i kultury grupy własnej [Mucha (red.) 1999,
Fatyga 1999].
Podobnie jak kilku innych cytowanych tu autorów, Mucha przyjmuje,
że kultura jest „atrybutem” grup oraz, iż ma charakter inkluzywny, chociaż nie
całkowicie koherentny. Kultura całości społecznych nie obejmuje wszystkich
treści składających się nań kultur mniejszościowych (niektóre, chciałoby się
rzec poza nią „wystają”, „nie pasują”). Niemniej jednak owa całościowa
kultura wywiera nacisk na swe składowe. Jakkolwiek mówi się o społecznym
stosunku dominacji kulturowej, to wypada zauważać również naciski ze
strony kultur mniejszości. Przywoływany autor zainteresowany jest przede
wszystkim problematyką dominacji kulturowej i oporu wobec tejże.
Dominujące jest to, co najczęstsze albo uprzywilejowane [Siciński 1991]. Nie
musi to być jednak odnoszone do konkretnych podmiotów społecznych ani w
pełni intencjonalne. Kultura dominująca byłaby także kulturą narzucaną przez
oficjalne instytucje lub przez „ducha” kultury czy też ideologie [Wyka 1991,
Jawłowska 1988]. „Wiemy też - pisze Mucha - że tworzenie kultury
alternatywnej jest przejawem oporu wobec dominacji kulturowej. Nie mamy
tu jednak rozbudowanej teorii” [Mucha 1998: 3]. Za Kłoskowską [1991: 39 40] autor odwołuje się do dominacji realizowanej poprzez system edukacyjny.
Janusz Mucha pisząc o swoim projekcie badawczym analizuje
koncepcję kanonu kulturowego sformułowaną przez Andrzeja Szpocińskiego
[Szpociński 1997]. Kanon kulturowy byłby tutaj: „zbiorem elementów kultury
36

Wielkim marzeniem zbadanych przeze mnie polskich liderów grup subkulturowych jest powołanie
niezależnych instytucji badawczych, które miałyby się zajmować m.in., poruszaną tutaj problematyką.
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(dzieł, mitów, legend) zdarzeń i osób, o których członkowie pewnych
zbiorowości wiedzieć coś powinni.” [op.cit.: 99]. Byłby zatem zbiorem dzieł,
postaci

i

zdarzeń

powszechnie

znanych,

wyznaczających

horyzont

przeżywanych, obowiązujących i dziedziczonych tradycji. Kanon taki
zawierałby także wzory symbolizujące tożsamość grupową i wspierany byłby
niejako z zewnątrz przez wyspecjalizowane w jego narzucaniu i
utrzymywaniu instytucje - przede wszystkim szkołę.
Z naszego punktu widzenia cenne są uwagi Szpocińskiego dotyczące
rozluźniania się sposobów funkcjonowania tak rozumianego kanonu w
kulturze współczesnej. Kanony kulturowe są zwykle otwarte, co znaczy, iż
„dany jest jedynie zbiór elementów, ich zaś interpretacja (przypisanie im idei,
wartości, wzorów zachowań) pozostaje sprawą otwartą. W kanonie otwartym
tworzące go elementy funkcjonują jako miejsca pamięci” [Szpociński 1997:
103]37 Obecnie można obserwować przechodzenie od mocnych do słabych
postaci kanonu. W postaciach słabych nie ma kodyfikacji elementów, a
zamiast niej występuje „reguła kanoniczności” czyli nakaz zachowywania
ciągłości kulturowej i przekonanie, iż są w kulturze jakieś godne uwagi
obszary. Słabe kanony ponadto mają ograniczone - siłą rzeczy - funkcje
integracyjne, są spartykularyzowane. A przede wszystkim - co dla nas ważne towarzyszą im inne kanony, zawierające na przykład, elementy kultur innych
narodów czy wspólnot. W słabym kanonie dokonują się, według
Szpocińskiego, istotne zmiany jakościowe i dotyczące konfiguracji jego
elementów: słabnie znaczenie przeszłości, wypada z niego kultura artystyczna,
nabiera znaczenia polityka i skierowanie na przyszłość. Szpociński sądzi, że
kultura

może

być

doświadczana

i

przeżywana

w

sposób

„niekanoniczny”[op.cit.:101].
Z punktu widzenia antropologa zajmującego się badaniem kultury
młodzieżowej na kulturę dominującą składają się nie tylko te postacie czy
formy kultury które, widać z perspektywy badania mniejszości etnicznych
37

Poprzez pojęcie miejsc pamięci Szpociński nawiązuje do starożytnej sztuki mnemotechniki, opisanej przez
Frances Yetes [1977].
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czyli różne wersje i kanony polskiej kultury narodowej [Kłoskowska 1996;
Janion 1996] lecz także - a może nawet przede wszystkim - kultura masowa
(popularna). Ta zaś jest dzisiaj lokalna czy partykularna (jest taka w
niektórych swych manifestacjach - por. chociażby szkic Umberto Eco o
amerykańskich „fortecach samotności” i innych dziwactwach tamtejszej mass
culture [Eco 1996: 11-73]), ale i zarazem globalna i uniwersalna [Barber
1997]. Jak można sądzić, to współczesna kultura popularna wytwarza cały
szereg słabych, w rozumieniu Szpocińskiego, kanonów kulturowych. Kultura
młodzieżowa zaś wytwarza słabe kanony ze względu na swe eidos czyli swoje
główne, konstytuujące ją wartości, również te odczuwane przez resztę
społeczeństwa jako obce i/lub wrogie (por. roz. ósmy).
*
Kultura dominująca - jak to starałam się przeanalizować w tekście „Nosiciele
zarazy czy forpoczta nowej kultury” [Fatyga 1998] traktowana jest z reguły
przez różnych przedstawicieli kultury młodzieżowej jako zjawisko par
excellence negatywne. Najczęściej występuje w masce „SYSTEMU” i
oznacza globalną sieć różnego rodzaju zniewoleń. SYSTEM jest zarazem
lokalny i globalny. W związku z tym walczyć z nim można (i należy) na
wszelkie możliwe sposoby: broniąc squotów38 w Warszawie czy Pradze,
rozrzucając na podwórcu biskupim w Krakowie prezerwatywy, organizując
prawicowe manifestacje w Zgorzelcu czy Berlinie, walcząc o ścieżki
rowerowe w Londynie i bijąc się z policją wszędzie. SYSTEMU nienawidzą
zarówno punki i anarchiści, jak i skini czy członkowie prawicowych partii
młodzieżowych. Inaczej jednak definiują sens tego pojęcia i stosują wobec
niego odmienne metody walki. (por. roz. siódmy i ósmy).
Kultura narodowa traktowana jako kultura dominująca jest także
odrzucana (albo jako fałszywa, bo de facto zdominowana przez „obce”
elementy, albo jako nazbyt „bogoojczyźniana”). Instytucje takie, jak: rodzina,
szkoła, państwo, policja czy Kościół uważane są przez aktywną młodzież za
38

Squoty to tzw. pustostany zajmowane nielegalnie przez młodych ludzi, w wielu takich miejscach
prowadzona jest bardzo interesująca działalność, np. artystyczna.
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strażników i depozytariuszy kultury dominującej więc jako takie są na ogół
nielubiane. Po prawej stronie sceny młodzieżowej instytucje te ocenia się jako
te, które zdradziły prawdziwie narodowe wartości (lub na taką zdradę są
podatne); po lewej zaś uważa się, iż reprezentują one wartości przeciwne
wolności,

w

najlepszym

razie

obojętne,

czasem

traktowane

jako

anachroniczne, by nie rzec martwe.
Kultura dominująca jako kultura popularna jest częściej lekceważona i
wyśmiewana niż traktowana jako poważny wróg. (To drugie częstsze jest
wśród grup o charakterze prawicowym). Chociaż - z drugiej strony - kultura
młodzieżowa bezustannie czerpie z kultury popularnej zarówno motywy
(stereotypy) treściowe, jak i formalne. Sprzeciw twórców i uczestników
kultury młodzieżowej wobec tej postaci kultury dominującej jest najczęściej
sprzeciwem wobec trywialnej i groźnej amerykanizacji oraz nieokiełznanej
konsumpcji.39
Kultura dominująca jawi się również jako cywilizacja – anarchopunki
bytujące na squotach, kibice piłkarscy, skini w małych miasteczkach żyją,
można obrazowo rzec, na śmietniku i/lub na marginesie bogatej cywilizacji. Z
tak rozumianą kulturą dominującą związana jest często możliwość budowania
prawdziwej alternatywy; życia w prawie całkowitej izolacji od „normalnego”
świata. (Spotykać tu można motywy „ucieczki do natury” lub rewitalizację
jakichś wartości tradycyjnych, takich jak naród). Pojawiają się jednak tutaj
także resentyment i bunt bo dobra cywilizacyjne nie dla wszystkich są
dostępne.
Kiedy ujmiemy kulturę dominującą jako kulturę wysoką nie da się,
moim zdaniem, budować wyrazistych opozycji pomiędzy tą pierwszą a
kulturą młodzieżową (co często się jednak czyni). Z jednej strony bowiem, dla
wielu „prostych” uczestników subkultur i ruchów młodzieżowych, podobnie
jak dla ich „normalnych” rówieśników, kultura wysoka pozostaje w gruncie
rzeczy terra incognita; z drugiej strony, bez niektórych tradycji kultury
39

Można jednak w obrębie kultury młodzieżowej wskazać grupy, które z amerykanizacji i konsumpcji
uczyniły główne wyznaczniki swojego stylu życia - tymi się w niniejszej pracy nie zajmuję.
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wysokiej kultura młodzieżowa zapewne nie mogłaby istnieć w obecnej
postaci. Próbując określić sposoby „użytkowania” kultury wysokiej przez
aktywną młodzież trzeba odwołać się do indywidualizmu jako wartości.
Często nie ceni się tutaj (chociaż się posiada) wysokich kompetencji czy
tradycyjnego znawstwa. Używa się motywów kultury wysokiej dla ich
indywidualnych, niekoniecznie powiązanych z historycznymi kontekstami,
wartości. Generalną zasadą kompozycyjną kultury młodzieżowej jest collage.
Socrealistyczne postacie silnych ludzi funkcjonują np. w fanzinach40 obok
rysunków Berdsleya, ludowych motywów Stryjeńskiej41, „klasycznych”
komiksów, japońskich grafik, motywów starogermańskich czy - tak
ulubionych - celtyckich. Połączenie różnych stylów dyskursu można także
napotkać w treściach werbalnych (por. drugą część książki).
Nie da się, moim zdaniem, stwierdzić, że w stosunku do wszystkich
tych postaci i odmian kultury dominującej obowiązują w kulturze
młodzieżowej jednolite poglądy i strategie postępowania. Jedno jest pewne:
generalnie - ramą dla postaw i zachowań jest tu dystans: wrogi i aktywnie
zwalczający i/lub ironiczny i wykorzystujący „zastaną materię” bez pardonu.
Na relację między kulturą młodzieżową a kulturą dominującą można
popatrzeć jeszcze jako na swego rodzaju metonimię. Kultura młodzieżowa
nawiązuje do wątków w tradycyjnej kulturze europejskiej zawsze obecnych.
Mamy

tu

bowiem:

poszukiwanie

utopii,

idee

harmonijnego

lub

hiperaktywnego życia; w tym postulaty dotyczące życia twórczego, otwartości
na inne kultury, ale i obronę prawa do autonomii, sprzeciw wobec tego, co w
głównym nurcie kultury martwe lub martwiejące. Mamy wreszcie ciekawe
40

od „<ang. fanzine, od fan magazine, zine od magazine>, gazetka, produkowana i dystrybuowana
początkowo w środowiskach związanych z ruchem punk.(...) w latach 1976 -1977. Zawierały krótkie
artykuły, opinie i komentarze dotyczące płyt, koncertów, a także wywiady z wykonawcami muzyki punk (...)
drukowano też teksty kwestionujące podstawy systemu politycznego i dominującej kultury, afirmujące
anarchizm i nowe formy ekspresji artystycznej (...) W Polsce f. podobnie jak w innych krajach pojawiły się
wraz z ekspansją punku.” [Pęczak 1992:25] Obecnie fanzin (lub gazetkę o podobnej stylistyce) wydaje każda
grupa młodzieży pragnąca zaistnieć publicznie oraz pojedyncze osoby, pragnące dzielić się swoimi
poglądami. Fanziny wydaje się legalnie i nielegalnie (w tzw. trzecim obiegu - por. dalej), w dużych i małych
miastach. Rynek tej prasy podzielił się i wyspecjalizował oprócz fanzinów czysto muzycznych, poetyckich,
magazynów komiksów mamy pisemka polityczne i społeczne, organy grup subkulturowych, etc. (por. notkę
otwierającą część drugą pracy i roz. dziewiąty). Jak już wspominałam, obecnie ziny przeniosły się do
internetu.
41
Nalepki na piwie Żywiec.
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związki z kulturą śmiechu, zabawy, karnawału, obronę sfery sacrum, tradycje
cyganerii, rewolucji i idee walki za sprawy niemożliwe do wygrania. W tym
sensie kultura młodzieżowa jest częścią i przedłużeniem rozmaitych
nieklasycznych

i

nieakademickich

(zarówno

„postępowych”,

jak

i

„reakcyjnych”) trendów zawsze w kulturze europejskiej obecnych.
*
Widzimy, że zarysowane w niniejszym rozdziale wątki teoretyczne zaczynają
się powoli splatać. To, co twierdzą Mucha i Szpociński odnosi się bowiem i
do poglądów klasyków antropologii i do koncepcji nowszych Burdieu, Bella,
Rorty’ego czy Eco. Jakkolwiek opisanie kształtu kultury współczesnej, w tym
również kształtu polskiej kultury współczesnej i polskiej współczesnej kultury
młodzieżowej jest niezwykle trudne, kilka ustaleń już można przedstawić.
Spróbuję zatem podsumować jak ujmuję kulturę młodzieżową w świetle
powyższych rozważań.
Kultura młodzieżowa zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej mogła
się pojawić jako rezultat rozwoju cywilizacyjnego i społecznego. Jest ona
częścią kultury prefiguratywnej. Rozumiem ją jako odrębny od innych
podsystem kulturowy, który traktuję tutaj (podobnie jak pozostałe podsystemy
kulturowe) jako, możliwe do analitycznego rozdzielenia, złożenie trzech
warstw: sfery konkretnej rzeczywistości kulturowej, sfery aksjosemiotycznej i
sfery społecznej którym odpowiadają wzory i wzorce kulturowe oraz także
uwzorowane

zachowania

komunikacyjne.

Dominujące

w

kulturze

młodzieżowej wzory i wzorce kulturowe odnoszą się do „gier między
osobami”. Kultura młodzieżowa jest więc zdecydowanie „antropocentryczna”.
(Chociaż redefiniuje także – np. poprzez postawy proekologiczne - relacje
między naturą i kulturą). Wzorce (a więc układy wartości i znaczeń) w tej
kulturze mają mniejszą relatywną trwałość niż w innych kulturach
składających się na pejzaż kultury współczesnej. Analiza konkretnych
wzorców kultury młodzieżowej (przedstawiona w drugiej części książki)
wykazuje, iż istnieją w niej wszystkie trzy typy racjonalności, które
wyodrębnił Rorty. Wbrew tendencjom do dwubiegunowego widzenia
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zróżnicowań kulturowych [Barber 1997] widzę kulturę młodzieżową jako
„generator różnorodności”, siedlisko słabych kanonów (w rozumieniu
Szpocińskiego). Tendencjom do indywidualizacji odpowiadają tu tendencje do
życia wspólnotowego. Formalizacji i instytucjonalizacji wartości procesy ich
ciągłej dekonstrukcji. Stały ruch wartości i znaczeń jest - jak się wydaje szczególną cechą tej kultury. Jakkolwiek od pewnych odmian i/lub warstw
kultury dominującej kultura młodzieżowa jest genetycznie i funkcjonalnie
zależna (od kultury wysokiej, cywilizacji czy kultury popularnej) to jednak
można wskazać szereg kryteriów, które ją od nich mocniej lub słabiej
odróżniają. Są to - według mnie - kryteria dotyczące reguł komunikowania,
typu więzi społecznych i porządku (ładu) kulturowego. W dalszej części
niniejszego rozdziału chciałabym doprecyzować te kryteria. Aby dokładniej
określić jak jest tutaj rozumiana kultura młodzieżowa, warto krótko
prześledzić podziały, wytworzone w ostatnich dziesięcioleciach w praktyce
kulturowej

(językowej)

współczesnej

Polski.

Następnie

proponuję

przeanalizować to pojęcie w kontekście trzech układów kultury opisanych
przez Antoninę Kłoskowską. Cały czas będę także odwoływała się do
specyficznej aksjologii kultury młodzieżowej.

Trzy obiegi kultury
Perspektywa badawcza wyznaczana przez potoczne pojęcie „obiegu” kultury
jest

(albo

powinna

być)

przede

wszystkim

perspektywą

nauk

o

komunikowaniu. W ujęciu takim akcentowana jest cyrkulacja treści
kulturowych pomiędzy różnymi grupami odbiorców. Dla nas istotne jest
również, że w każdym z niżej wyróżnionych obiegów treści cyrkulują od
szczególnego
specyficznymi,

typu

nadawców

pod

pewnymi

do

szczególnego

przynajmniej

typu

odbiorców

względami,

i

kanałami

komunikacyjnymi. Te elementy składają się na sytuacje komunikowania, w
których

powinny

być

jeszcze

uwzględniane, np.,

zróżnicowane

w

poszczególnych obiegach kultury, konteksty nadawania, przekazu i odbioru,
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kompetencje kulturowe nadawców i odbiorców czy też, specyficzne dla
każdego z tych obiegów, typy komunikatów (tekstów kultury) [Bokszański,
Czyżewski, Piotrowski 1977; Piotrowski, Ziółkowski 1976; Eco 1996]. W
inaczej nachylonej perspektywie widzi problematykę trzech obiegów
Mirosław Pęczak: „Pierwszy obieg, drugi obieg, trzeci obieg... Stosuję te
terminy

z

całą

świadomością

ich

niewystarczalności,

niezupełnej

adekwatności. Zostały mi one, jak i innym narzucone, narzucone przez
politykę, która upraszcza” [Pęczak 1988: 35].
Widziany z opisanej wyżej perspektywy nauk o komunikowaniu trzeci
obieg kultury42 można przeciwstawić zarówno tzw. kulturze oficjalnej
(nazywanej

czasami

także

„wysoką”,

„wąsko

rozumianą

kulturą

symboliczną”, ale i kulturą masową - popularną)43, jak i kulturze drugiego
obiegu, które to pojęcie zaczyna obecnie mieć sens wyłącznie historyczny, a
miało głównie polityczny: „Obieg opozycyjny (drugi) był tworzony przez
środowiska solidarnościowe i inne nie uznające cenzury oraz przepisów
koncesjonujących wytwarzanie informacji” [Wertenstein-Żuławski 1991:
225]. „W latach 1976-1980 drugi obieg - pisze Mirosław Pęczak - obok
eksponowania opozycyjnej opcji politycznej spełniał - moim zdaniem - ważną
funkcję: uzupełniał obieg pierwszy.” [Pęczak 1988: 29]. Trzeci obieg powstał
przez zanegowanie pierwszego - oficjalnego obiegu kultury, a także „odnosił
się do problemów ‘obcych’ i lekceważonych przez dorosłe społeczeństwo”
[Wertenstein-Żuławski 1991: 228]. Te ostatnie jego cechy współtworzyły
względnie autonomiczne układy wartości i odróżniły go od obiegu drugiego. 44
Negacja oraz dystans pozostały najważniejszymi cechami trzeciego
obiegu. Im bardziej oficjalna kultura utożsamiała się z kultura masową
(popularną), tym bardziej - implicite i explicite - trzeci obieg starał się od niej
42

Jako pierwszy użył tego terminu w odniesieniu do subkultury punk Rafał Jesswein [1985], por. też. [Pęczak
1988 i [Wertenstein-Żuławski 1991]. Ja używam tej nazwy jako substytutywnej w stosunku do kultury
młodzieżowej widzianej w perspektywie komunikacyjnej.
43
Obecnie, dzięki elektronicznym środkom przekazu oraz prasie, popularnym wydawnictwom itd. coraz
trudniej w moim przekonaniu wydzielić kulturę masową (popularną) z tzw. kultury oficjalnej. Podobnie
trudno znaleźć przekonujące uzasadnienia dla ostrego rozdziału kultury elitarnej, „wysokiej” od kultury
popularnej, która również ma już swoje arcydzieła, swoje precyzyjne kryteria perfekcjonizmu i znawstwa.
44
Nazwa „drugi obieg” określała w latach 70. i 80. formę kultury wyrosłą na bazie społecznego sprzeciwu
wobec realnego socjalizmu w oparciu o tworzone i rozpowszechniane nielegalne wydawnictwa; kultura ta
była nazywana „kulturą samizdatów”.
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odróżniać, chociaż nie zawsze się to udawało - co już sygnalizowałam. Z
okresu kontrkultury przełomu lat 60. i 70. pochodzą podstawowe zarzuty
formułowane pod adresem pierwszego obiegu. Miał on być komercyjny,
konsumpcyjny i niesłuszny ideologicznie [Bell 1994; Jawłowska 1975;
Wertenstein-Żuławski 1990]. Ten ostatni zarzut interpretowano bardzo różnie:
oprócz sprzeciwu wobec kultury „dorosłych” istotny był tu również sprzeciw
polityczny. Ponadto, ponieważ treści przekazywane w kulturze oficjalnej
widziano jako zhomogenizowane i łatwo przyswajalne, odbiorca stawał się w świetle takiej krytyki - gnuśny i bezmyślny. Na marginesie zauważmy, iż
niektóre z tych zarzutów, (można byłoby je jeszcze mnożyć), powtarzały (i
powtarzają) krytykę głoszoną przez takich elitarnych obrońców kultury
„wysokiej”, jak np. José Ortega y Gasset [1982]. Nie oznacza to jednak ani
całkowicie świadomego korzystania z tego typu tradycji, ani ideowej jedności
wśród twórców i odbiorców skupionych w trzecim obiegu.
Krytyka ideologii w oficjalnej kulturze PRL-u początkowo była
wspólna uczestnikom drugiego i trzeciego obiegu. Atrakcyjny dla młodzieży
był także zespół wzorów kulturowych składających się na opozycyjnokonspiracyjny i solidarnościowy model funkcjonowania drugiego obiegu
kultury. Jednakże, już w początkach lat 80. pojawiły się tutaj pęknięcia
[Waluszko 1992; Karoń 1994; Fatyga 1994]. Młodzież rozumiała ten model
zbyt dosłownie i wyciągała zeń zbyt radykalne konsekwencje. Stopniowo
doprowadziło to do odchodzenia części aktywnych młodych ludzi od tej
postaci kultury opozycyjnej, jaką reprezentowała „Solidarność” [WertensteinŻuławski 1993].
Ostatecznie

trzeci

obieg

kultury

czyli

kultura

młodzieżowa,

ukonstytuował się wykorzystując własną tradycję, sięgającą lat 60., budując
własne mocne i słabe kanony kulturowe, wspierając się o „odnawialne” grupy
społeczne i wysnuwając poszczególne „delikatne nici” - jak by powiedział
Rorty - z obiegu pierwszego i drugiego.
Podsumowując, trzeci obieg - kulturę młodzieżową można określić jako
względnie autonomiczny podsystem kultury istniejący jako także względnie
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autonomiczne

sieci

nadawców

i

odbiorców,

funkcjonujących

w

specyficznych, najczęściej zmarginalizowanych w stosunku do kultury
dominującej, kontekstach. Ma on inaczej niż w dwu poprzednich obiegach
ukształtowany sposób cyrkulacji treści (wykorzystujący np. specyficzne
kontakty face to face oraz nowoczesną technikę - internet i pocztę
elektroniczną). Opiera się na odmiennych, w stosunku do dwóch pozostałych
obiegów, systemach wartości i ich konkretyzacjach w postaci wzorców i
wzorów kulturowych. I nie chodzi tu bynajmniej o podkreślanie jakiejś jego
bezwzględnej nowości czy oryginalności, lecz raczej o oryginalność splotu
kulturowej tkaniny - w sensie Rorty`ego (por. część druga książki). Tak
rozumiany podsystem kulturowy realizuje się przede wszystkim jako „obieg” cyrkulacja

treści

kulturowych.

Jest

więc

niezmiernie

dynamicznym

zjawiskiem kulturowym. Istotne konteksty dla owej cyrkulacji współtworzone
są przez wiązki różnorodnych ram

45

i wzorców kulturowych wyznaczanych

przez:
- komunikujące się podmioty (ich cechy psychiczne, kulturowe i społeczne);
- specyficzne sytuacje, w których zachodzi przekazywanie treści (w
szczególności przyjęte reguły dyskursu prywatnego i „publicznego”);
- ramy ideowe wyznaczające granice dla uznania danych treści za „wraże” i
obce lub swoje i bliskie;
- przyjęte rozwiązania estetyczno-formalne.
Istotnym składnikiem trzeciego obiegu są działania, dzięki którym to
wszystko jest możliwe. W skrajnych przypadkach samo działanie staje się
tutaj wartością-wzorcem i, mniej lub bardziej „rozmytym”, wzorem kultury.
Nie bez kozery kultura młodzieżowa przejęła od współczesnej plastyki formę
happeningu [Pęczak 1992; Fatyga 1990, Lipka 1990]. Dobrym przykładem na
wysoką wartość działania samego w sobie jest swoista hipertrofia kategorii
„COŚ ROBIĆ” [Falczyński, Wójcik 1990].
45

„Rama sytuacyjna (situational frame) to najmniejsza zdolna do samodzielnej egzystencji jednostka kultury,
analizowana, możliwa do nauczenia i przekazania, a także pozostawiana potomności jako całkowita jedność.
Ramy obejmują komponent językowy, kinezyczny, proksemiczny, czasowy, społeczny, materialny,
osobowościowy i wiele innych.(...) Ramy stanowią tworzywo i konteksty, w których pojawia się
działanie(...)” [Hall 1984: 172].
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Kultura młodzieżowa a koncepcja trzech układów kultury Antoniny
Kłoskowskiej.
Gdyby z kolei umieścić pojęcie współczesnej kultury młodzieżowej w sieci
pojęć wprowadzonych do polskiej socjologii kultury przez Antoninę
Kłoskowską, to zabieg ten pozwoliłby podkreślić pewne podobieństwa, ale i
różnice pomiędzy trzema, wyróżnionymi przez tę autorkę układami kultury i
interesującym nas podsystemem kulturowym, rozumianym w powyżej
przedstawiony sposób. Moglibyśmy coś więcej powiedzieć o więziach
kulturowych i społecznych charakterystycznych dla uczestników kultury
młodzieżowej.
Pierwotny układ kultury Antonina Kłoskowska wyróżnia ze względu
na: rodzaj ramy społecznej, charakter styczności społecznych i podwójne
rozumienie pierwotności kontaktu w tym układzie. Kontakty międzyludzkie są
tu pierwotne zarówno w sensie chronologicznym, jak i w tym sensie, iż są
najbardziej elementarne. „W pierwotnych grupach naturalnych, zwłaszcza w
rodzinie i grupach rówieśniczych dzieci oraz młodzieży, dokonuje się
elementarna

inicjacja

kulturalna,

która

wyprzedza

instytucjonalne

wprowadzenie w kulturę, a towarzysząc wczesnemu działaniu elektronicznych
mediów określa także zwykle zasady wyboru i oceny ich treści.” [Kłoskowska
1981: 354]. Autorka podkreśla, że żadna normalna jednostka nie jest
wyłączona spod wpływów tego układu. Jeślibyśmy próbowali teraz określić,
które z wymienionych przez Kłoskowską cech posiada współczesna kultura
młodzieżowa, to warto zwrócić uwagę, że prawie cała, podana wyżej,
charakterystyka pasuje do „ognisk” czy też skupisk jej uczestników.
Szerszego komentarza wymaga kwestia powszechności wpływu. W kulturze
młodzieżowej jest to cecha, która wiąże się z formowaniem się tzw.
światopoglądu zbiorowego [Świda-Ziemba 1995:47-52]. (Odsyłam tutaj
Czytelnika do rozdziału piątego, gdzie omawiam problem kształtowania się
pokolenia). W kulturze młodzieżowej z wielu powodów nie pojawia się
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natomiast jedna istotna właściwość pierwotnego układu kultury czyli trwałość.
Grupy twórców i odbiorców są nietrwałe (odchodzi się od nich do innych grup
lub/i z nich „wyrasta”). Względna trwałość przysługuje, w moim przekonaniu,
nie tyle poszczególnym środowiskom, ile całemu zjawisku. Ów brak trwałości
nie powinien być rozpatrywany wyłącznie jako problem zogniskowanej bądź
niezogniskowanej interakcji. Względna autonomia grup, ruchów i subkultur
młodzieżowych oraz wyraźne przedmioty zainteresowania ich uczestników
tworzą

tutaj

wyizolowane

lecz

silne

układy

więzi

społecznych

i

emocjonalnych. Ponadto, podobnie jak treści, między poszczególnymi
grupami cyrkulują tu także jako komunikaty - osoby, co zwiększa możliwości
integracji całego podsystemu.
Z drugiej strony, chociaż komunikowanie polega na przekazywaniu
(poprzez ruchy, gesty, strój) informacji o sobie i swoim statusie - tak samo
jak w pierwotnym układzie kultury - to różnica polega na tym, iż według
Antoniny Kłoskowskiej komunikowanie tego rodzaju w pierwotnym układzie
kultury nie jest ani w pełni intencjonalne, ani w pełni refleksyjne. Natomiast w
kulturze młodzieżowej posiada obie te właściwości. Osoby-komunikaty w
trzecim obiegu kultury są zarówno w pełni intencjonalne, jak i w pełni
refleksyjne - innymi słowy - zdolne do budowania uzasadnień nad
przekazywanym tu i teraz komunikatem. Jeśli np. dzieci z pewnych środowisk
uczą się już na poziomie nauki mówienia „brzydkich wyrazów”, co je
odróżnia potem od rówieśników, to dla punka „grube” słownictwo (podobnie
jak rodzaj słuchanej muzyki, rodzaj i forma udziału w życiu społecznym) jest
znakiem markowym jego grupy, świadomie stosowaną konwencją wyrażającą
bunt. Oczywiście nie dotyczy to „luźnych” fanów czy sympatyków, którzy nie
muszą mieć jasnej świadomości uwarunkowań przynależności do określonej
grupy. I tu pojawia się jeszcze jedna ważna różnica pomiędzy pierwotnym
układem kultury a kulturą młodzieżową. W pierwotnym układzie kultury jest
się niezależnie od swej woli („rodziny się nie wybiera”). Tymczasem
przynależność do grupy subkulturowej zawsze wymaga akcesu, często wiąże
się z jakąś symbolicznie opracowaną inicjacją. Inna rzecz czy młody człowiek
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na podwórku zdominowanym przez jakąś załogę rzeczywiście ma całkowicie
wolny wybór. Nie przyzna się na ogół, iż zamiast wystawać w bramach z
kolegami chciałby należeć do kółka plastycznego. Zamiast tego będzie
rysował komiksy w lokalnym fanzinie, albo wyżyje się na murach, wagonach
metra etc., tworząc tzw. tagi, szablony, graffiti lub umieszczając quasikonceptualne, quasi-surrealistyczne rysuneczki i napisy, zwane „wlepkami”,
w autobusach [Flankowska 1998; Polskie mury 1991;Vulbeau 1990, La petita
1998: 18].
Drugi układ kultury charakteryzuje Kłoskowska jako oparty także na
stycznościach bezpośrednich lecz realizowanych w kontaktach formalnych.
Mamy tu do czynienia z interakcją zinstytucjonalizowaną. Nadawcy i
odbiorcy występują w sformalizowanych, społecznie określonych rolach; przy
czym, role te odnoszą się do ich funkcji w procesie komunikowania. Nadawca
jest tu profesjonalistą [Kłoskowska 1981]. Ten układ kultury utożsamiany jest
z reguły z, omawianą wyżej, kulturą oficjalną, dominującą, prawomocną (a
przynajmniej z istotną jej częścią - kulturą „wysoką” bazującą na wyróżnieniu
„artysty” i „publiczności”). Zarazem uważa się go często za najdalszy od
treściowej charakterystyki kultury młodzieżowej. Jednakże gdyby nie patrzeć
przez pryzmat wąskiego pojęcia instytucjonalizacji, („artysta” musi pracować
na etacie, a co najmniej legitymować się dyplomem magistra sztuki lub/i
uznaną społecznie marką) to zapewne niektóre cechy tego układu dałoby się
wskazać w kulturze młodzieżowej. Można, np., łatwo wskazać podobieństwa
treści między kulturą oficjalną (drugim układem) a kulturą młodzieżową,
która w wielu swych przejawach jest pokrewna awangardzie artystycznej
[Fatyga 1990, Lipka 1990], a bywa nawet obrończynią swoiście rozumianych,
słabych, otwartych kanonów kulturowych - w tym także kanonu narodowego
[Janicki, Pęczak 1994].
Pewne kategorie nadawców komunikatów kulturowych w kulturze
młodzieżowej profesjonalizują się, w zwykłym sensie tego słowa, wychodząc
zarazem z tej kultury do kultury wysokiej (oficjalnej) czyli do układu
drugiego, a zwłaszcza do trzeciego układu kultury (kultury masowej,
115

popularnej). Są to głównie muzycy, ale nie tylko: takie kariery obserwujemy
także wśród plastyków czy undergroundowych poetów. Ostatnio podobne
próby podejmują także wydawcy fanzinów - mimo silnego oporu
ortodoksyjnej części środowiska46. Całe grupy młodych ludzi aktywnych
jeszcze niedawno wyłącznie w kulturze młodzieżowej weszły do telewizji,
gdzie mają (lub miały) własne programy (por. np. „Alternativi”, I program
TvP). Niewątpliwie nie bez znaczenia jest tu zjawisko „wyrastania” z
subkultury

czy

„alternatywy”.

Pozostali

nadawcy

z

kręgu

kultury

młodzieżowej realizują swoje role według wzorców utworzonych w
spektakularnej opozycji do drugiego układu (kultury oficjalnej) wyróżnionego
przez Kłoskowską, co nie znaczy, że brak tu miejsca na znawstwo i
profesjonalizm (por. chociażby akcję plakatową w Warszawie z okazji 30.
rocznicy paryskiego maja - Warszawa, maj 1998, a także roz. dziewiąty).
Najbardziej charakterystyczne dla współczesnej kultury młodzieżowej
jest wszakże to, że odmiennie niż w drugim układzie kultury (kulturze
oficjalnej), odbiorca jest tu zarazem twórcą i nadawcą. Taki jest przynajmniej
postulat „ideologiczny”, bo w praktyce wydzielają się jednak nadawcy w
sensie ścisłym i fani lub sympatycy. W każdym razie rola odbiorcy jest tutaj
przechodnia; może on być - i często bywa - twórcą i/lub współtwórcą zdarzeń
kulturowych. To zbliża go do charakterystyki odbiorcy z pierwotnego układu
kultury. Najczęściej jest też żywym medium (osobą - komunikatem) dla treści
kultury młodzieżowej, które wizualizuje (np. przez ubiór, graffiti etc.) i
werbalizuje (np. przez pisemka, ulotki czy okrzyki w trakcie akcji ulicznych).
Trzeci układ kultury wyróżnia, według Kłoskowskiej, pośredni kontakt
między nadawcą i odbiorcą związany z pośrednimi środkami komunikowania
-masowymi, przede wszystkim elektronicznymi, mediami. Media te wymagają
znacznej formalizacji ról nadawców. Nadawcy stają się kategorią złożoną z
twórców i pośredników (wydawców gazet, producentów filmowych i
telewizyjnych i tym podobnych) [Kłoskowska 1981: 346-347].
46

Nie tylko z punktu widzenia ideologii internet okazał się cudownym narzędziem w rękach przedstawicieli
wszelkich grup subkulturowych.
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Odbiorcy w trzecim układzie kultury, jak zauważa Kłoskowska, są - w
odróżnieniu od odbiorców z układu drugiego, a nawet pierwszego - bardziej
swobodni. Korzystając z elektronicznych mediów, np., nie są bowiem
krępowani relacją face to face, jeśli chodzi o swobodę w inicjowaniu i
zaprzestaniu odbioru.
Wydaje się, że kultura młodzieżowa w stosunku do trzeciego układu
kultury ujawnia również pewne cechy hybrydalne. Zapośredniczenie kontaktu
sprzyja tutaj szczególnej, często zresztą sytuacyjnej, konsolidacji wspólnoty, a
nie jej rozproszeniu i zindywidualizowaniu. Rozproszenie grup powoduje
bowiem, że kontakt jest podtrzymywany głównie przez pocztę, ostatnio e-mail
i cały czas podróże, a to wymaga większego wysiłku niż tylko pstryknięcie
pilotem telewizora. Zarazem jednak model kontaktowania się nie likwiduje
poczucia swobody w inicjowaniu i zaprzestaniu odbioru. Jest to jedna z
ważniejszych cech konstytutywnych tego podsystemu kulturowego. Nie
funkcjonuje tu, np., norma savoir-vivre`u zakazująca wyjścia z koncertu czy
powstrzymująca wydawanie opinii. Zauważmy, że odbiorca kultury oficjalnej
ma ograniczone środki aby uzewnętrznić swoją reakcję na przekazywane
treści; najczęściej jest to wyłączenie telewizora, odłożenie gazety. Te
codzienne gesty oznaczają zwykle désintéressement, gdy tymczasem
używanie nieparlamentarnego słownictwa w wymianie opinii w fanzinach czy
zadymy w trakcie koncertów i manifestacji są znakiem zaangażowania.
Wyjście z imprezy, odmowa uczestnictwa jest tu zarazem opowiedzeniem się
za czymś innym. Dosyć skrajny przykład podał mi niedawno młody człowiek,
który zamiast wziąć udział w hapenningu i koncertach grup subkulturowych
pojechał na festiwal folklorystyczny (gdzie zresztą świetnie się bawił)
ponieważ nie akceptował nieporozumień „ideowych” między organizatorami.
Zróżnicowanie

form

podporządkowane

kontaktu

regułom

w

kulturze

technologicznym,

młodzieżowej
tylko

nie

jest

aksjologicznym47.

Wykorzystanie wyrafinowanej czasem techniki służy innym celom niż w
47

Jeżeli wartością jest np. wspólnota to działania przeciwko niej (choćby de facto była iluzoryczna) będą
nieprzychylnie odbierane przez większość danej grupy. Nieporozumienia w sferze wartości często prowadzą
tutaj do zdrady, schizmy czy - najłagodniej - konwersji.
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trzecim układzie kultury. Komunikacja, np. w fanzinach, tworzona przez
współuczestników opisywanych wydarzeń, przebiega na ogół według wzorów
odtwarzających

bezpośrednie

spotkanie,

a

nie

według

wzorów

zinstytucjonalizowanego dyskursu prasowego.
Wydaje się ponadto, że w kulturze młodzieżowej możemy obserwować
jak silny bodziec kulturotwórczy daje, następna, po opisanych przez
Kłoskowską, faza rozwoju cywilizacji. Chodzi o możliwość indywidualnego
dostępu do takich osiągnięć technicznych jak sieci komputerowe, nie mówiąc
o zwykłym komputerze czy kserografie. Kultura młodzieżowa zaczęła te
możliwości bardzo szybko wykorzystywać i asymilować. Warto wspomnieć w
tym kontekście chociażby o pojawieniu się subkultury tzw. cyberpunków48. W
kulturze młodzieżowej pokazano, że użycie środków technicznych nie musi
wiązać się ze wzrostem instytucjonalizacji nadawców a, wręcz przeciwnie,
może

sprzyjać

pomnażaniu

treści

skrajnie

zindywidualizowanych,

upublicznianiu najbardziej prywatnych ekspresji osób-komunikatów. Taki,
zresztą, według wielu badaczy jest ogólny trend kultury współczesnej - jako
przykłady podaje się tu najczęściej telewizje kablowe i internet.
Podsumowując: wydaje się, że zjawisko kulturowe, nazwane tutaj
kulturą młodzieżową tworzy nową jakościowo całość, nie dającą się bez reszty
wpisać w koncepcję trzech układów kultury49. Bowiem zarówno w stosunku
do nich, jak i w stosunku do tworzonego przez nie całościowego systemu
kultury jest swego rodzaju hybrydą. Kultura młodzieżowa, ze względu na
swoje znaczenie, rozmiary oraz zasięg (daleko wykraczający przecież poza
partykularną kulturę polską), tworzy osobny model funkcjonowania kultury.
Być może mógłby się on stać rodzajem laboratorium dla tradycyjnych
układów kulturowych. Na pewno jednak nie jest ani marginesem, ani

48

Pierwsze informacje o tej subkulturze uzyskałam od amerykańskiego badacza i dziennikarza D. Korema.
Charakteryzowała się ona wykorzystywaniem komputerów oraz tworzeniem sieci komunikacyjnej w oparciu
o komputery, a także osobnym rynkiem i łamaniem przepisów dotyczących ochrony danych i obowiązujących
użytkowników komputerów praw. Obecnie stosunkowo popularny jest nurt muzyczny tzw. cyberpunka. [por.
też Qu’est -ce que la cyberculture 1998]
49
Jak to zasygnalizowałam wyżej wydaje się także, iż do wyróżnionych przez Antoninę Kłoskowską trzech
układów warto byłoby już dzisiaj dodać czwarty, opisujący przemiany jakościowe kultury masowej ostatnich
20-30 lat.
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„przedpokojem” kultury „wysokiej”. Cechy konstytutywne dla, wyróżnionych
przez Kłoskowską, układów są w kulturze młodzieżowej traktowane
instrumentalnie, zmieniają znaczenie, inaczej są skonfigurowane. Jak już
wspomniałam, tej nowej konfiguracji cech i wzorów kulturowych towarzyszy
odmienna, nie dająca się przypisać żadnemu z układów kultury bez reszty,
aksjologia. Spróbuję scharakteryzować niektóre właściwości tej aksjologii
analizując poniżej specyfikę dyskursu i stosunek do idei porządku (ładu) w
trzecim obiegu kultury.

Specyfika dyskursu w kulturze młodzieżowej
Wydaje się, że dobrym wstępem do rozważenia modelu dyskursu i aksjologii
obowiązujących w kulturze młodzieżowej jest koncepcja Nowej Retoryki,
łącząca aspekt normatywny dyskursu z aspektem empirycznym. W tej teorii
dyskursu przy formułowaniu reguł bierze się pod uwagę ludzkie przekonania i
postawy [Zirk-Sadowski 1992]. Argumenty nie muszą być tutaj spójne
logicznie, istotne jest natomiast, że kierowane są do określonego audytorium,
które decyduje jakie racje są uznawane za relewantne, a jakie nie. Ważny jest
przede wszystkim ich wpływ na rozmówców. Jeśli partner nie kwestionuje
argumentu, to nie ma potrzeby go uzasadniać. Kryterium jest skuteczność
wpływania na dany typ audytorium. Nowa Retoryka bada związek grup
społecznych z pewnymi typami argumentów. „Zasada pluralizmu jako
podstawa dyskursu praktycznego, która okazuje się wymogiem etycznym
formułowanym przez Nową Retorykę pod adresem dialogu, jest w zasadzie
jedynym, choć niekoniecznym wymogiem etycznym stawianym dyskursowi.
Zdaniem Perelmana, monizm etyczny nie da się pogodzić z tezą o
relatywizacji racjonalności do pojęcia audytorium. Jednym z celów Nowej
Retoryki okazuje się zatem obrona autonomii człowieka” [op.cit.: 67].
Dyskurs charakterystyczny dla kultury młodzieżowej najłatwiej badać
można na przykładzie fanzinów i gazetek młodzieżowych ugrupowań i partii
politycznych. Posiada on wszystkie te cechy, które zostały przytoczone w
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powyższym omówieniu. Komentarza wymaga chyba tylko kwestia pluralizmu
jako wymogu etycznego dyskursu. Zastosowanie zasady pluralizmu podlega w
kulturze młodzieżowej ciągłym i znaczącym przeobrażeniom. Są one
związane po pierwsze - ze względną izolacją tego podsystemu kultury; po
drugie - ze stałą wymianą uczestników (znacznie szybciej przebiegającą niż to
ma miejsce w Kłoskowskiej trzech układach kultury); po trzecie - z
charakterystyczną dla okresu transformacji „infekcją” podsystemu przez
uwarunkowania zewnętrzne (sytuacja w kraju i na świecie) i wewnętrzne
(przekształcenia w grupach wzorotwórczych i opiniotwórczych, mody w
kulturze młodzieżowej). Dobrym przykładem takiej infekcji jest stosunek
współczesnej kultury młodzieżowej do polityki. W Polsce wyrażało się to
poprzez początkową akceptację treści opozycyjnych (lata 70. i 80.), następnie
stopniowe odchodzenie od „polityki dorosłych”, aż do uznania własnych
problemów za najistotniejsze. Jednym z takich sztandarowych tematów-idei
stał się w ostatnich latach (1993-95) antynazizm, który podzielił środowiska
aktywnej młodzieży, ale też przyczynił się istotnie do poszerzenia procesów
integracyjnych w skali międzynarodowej [Fatyga 1994]. W podzielonych
grupach adwersarzom odbiera się w ogóle prawo głosu i kwestionuje ich
przynależność do gatunku ludzkiego, a dyskusja jest zastępowana tzw. akcją
bezpośrednią czyli działaniami fizycznie niszczącymi i/lub mającymi na celu
„uszkodzenie” przeciwników. Wydawałoby się zatem, że ideologiczny
wymóg pluralizmu dyskursu - tak istotny jeszcze na przełomie lat 80. i 90. nie jest już w kulturze młodzieżowej respektowany [Fatyga 1994].
Tymczasem na łamach, m.in., anarchistyczno-punkowej „Mać Pariadki”
toczyła się poważna dyskusja nad kształtem ruchu antynazi, w której
zadawane były również niewygodne dla ekstremistów pytania. Z drugiej
strony barykady, w środowiskach skinheadów - co prawda znacznie rzadziej pojawiają się od czasu do czasu wezwania, by pod powierzchownymi
różnicami dostrzec pewne cechy wspólne wrogim subkulturom. (Punki to co
prawda nie-ludzie, ale jednak Polacy).
Czy różnice polityczne i ideologiczne zniszczą Nową Retorykę kultury
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młodzieżowej, pokażą zapewne najbliższe lata. Może się już niedługo okazać,
iż jakiś kolejny amerykański lub brytyjski import albo nowa lokalna hybryda
nadadzą nowe ramy obecnym, dezintegrującym ją tendencjom i inaczej
skanalizują istniejący w niej potencjał buntu. Wśród polskich badaczy kultury
młodzieżowej istnieje pogląd (reprezentowany, np., przez Wojciecha
Marchlewskiego [1989]), że polska kultura młodzieżowa jest w znacznym
stopniu wynikiem „importu”, „dyfuzji” i - w najłagodniejszym sformułowaniu
-„kontaktu kulturowego”, a więc, że jest zjawiskiem wtórnym, mało
oryginalnym czego konsekwencją w stosunku do ogółu społeczeństwa jest jej
swoista „obcość kulturowa”. W obrębie kultury młodzieżowej istniałaby, w
myśl tego poglądu, kultura centrum (tworzona przede wszystkim w Anglii i
USA) oraz przejmujące wpływy lokalne, niesamodzielne kultury peryferii.
Nie bez znaczenia są tu czynniki, wspomniane wyżej: względna
autonomia (izolacja) podsystemu kultury młodzieżowej oraz szybka wymiana
jej uczestników. One to bowiem, m.in., współtworzą klimat obcości, pozornie
uniemożliwiając komunikację pomiędzy kulturą „dorosłych” a kulturą
młodzieżową. Procesy kulturowe, które w trzech układach kultury
Kłoskowskiej muszą być śledzone z perspektywy „długiego trwania” tu dzieją
się błyskawicznie. Zmiany mogą następować w okresach nawet krótszych niż
rok. Wewnętrzne przekształcenia w strukturze grup młodzieżowych,
wpływające na treść i formy dyskursu, są regulowane nie tylko obiektywnym
procesem demograficznym i modami lecz także swoistą konwersją zarówno
pojedynczych uczestników, jak i całych grup. Możemy przytoczyć wiele
przypadków przechodzenia od uczestnictwa w Ruchu Oazowym do WIP-u
czy ugrupowań radykalnie ekologicznych, od oficial hooligans do
rastamanów, od punka do oficjalnej działalności politycznej. Powszechnie
znane są liczne przypadki przekształcania się załóg punkowych w
skinhedzkie, ale można też wskazać przejścia od skinheadów do zwolenników
grunge`u.
W rozdziale ósmym prezentuję m.in. szczegółową analizę dotyczącą
zagadnienia jak sprzeciw wobec „antywartości”, którą była dla aktywnych
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środowisk młodzieżowych „komuna” pomógł wykrystalizować się dwóm
wielkim wartościom - kategoriom dyskursu młodzieżowego: „wolności” i
„niepodległości”. Inne ważne cechy - wartości dyskursu dominującego w
kulturze młodzieżowej to: infantylizm, brutalizm i - z drugiej strony specyficzne wyrafinowanie estetyczne. Cechy te w konkretnych tekstach
kultury występują razem. Łączenie sprzeczności jest w prawie każdym
przejawie kultury młodzieżowej chętnie stosowanym zabiegiem. Tworzy to
pozorny50, bardzo tu lubiany, melanż aksjologiczny. Abstrakcyjny humor,
cienką ironię prezentuje się w „grubej”, prymitywnej formie językowej i/lub
wizualnej

„Poważne”,

wręcz

filozoficzne treści

przemyca

się

pod

płaszczykiem „ohydnego” słownictwa i w atmosferze grubego rechotu. Ten
styl

reprezentuje

przede

wszystkim

prasa

punkowo-anarchistyczna.

„Prawicowcy”, np. skinheadzi, bardzo dbają o poprawność wyrażania, ale
dzięki temu wpadają w setki pułapek, jakie stwarza używanie „wysokiego”
języka [Janicki, Pęczak 1994]. Komiksy, które od niedawna zaczęły się
pojawiać w ich prasie, reprezentują nieco przyciężki i jednostajny rodzaj
humoru. (Przykłady znajdzie Czytelnik w drugiej części książki).
Z punktu widzenia obserwatora nastawionego na tropienie wartości
najważniejszą cechą tej produkcji kulturowej jest autodydaktyzm. Fanziny i
inne gazetki młodzieżowe, ze względu na swą powszechność, są potężnym
narzędziem samowychowania się młodzieży. W tym kontekście warto
wskazać funkcje, jakie pełni kultura młodzieżowa wobec swoich uczestników.
Otóż dostarcza im ona schematów identyfikacyjnych, wskazuje normy,
formułuje sankcje, gratyfikuje sławą i/lub prestiżem. Jest istotnym czynnikiem
więziotwórczym i wzorotwórczym. Umożliwia wymianę poglądów i wrażeń
bez skrępowania rygorami obecnymi w innych postaciach dyskursu, no i
upowszechnia informacje, dostarczając w ten sposób wiedzy, kształtując
kanony znawstwa.

50

Pozorny, ponieważ w gruncie rzeczy wartości traktowane są tutaj bardzo poważnie.
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Łady sytuacyjne jako ramy dyskursu w kulturze młodzieżowej
Kolejną ważną właściwością kultury młodzieżowej jest zarówno programowe,
jak i praktyczne zaprzeczanie idei stabilnego ładu kultury. Wynika ono z
bardzo wielu przyczyn i uwarunkowań, z których tylko kilka postaram się
wskazać. Jedną z przyczyn jest, wspomniana już, charakterystyka uczestników
tego podsystemu. Aktywnie w kulturze młodzieżowej uczestniczy młodzież
poszukująca zmiany a nie stabilizacji i kontynuacji.
Kultura młodzieżowa, jako całość, sytuuje się w opozycji do
ideologicznych uporządkowań i hierarchii aksjologicznych ze wszystkich
trzech układów kultury. Jest więc opozycyjna wobec rodziny i rówieśników,
szkoły i innych instytucji, mass mediów itp. Jeśli pojawiają się w niej
pojedyncze wartości i znaki obecne w innych obiegach i układach
kulturowych to z reguły będą inaczej skonfigurowane i inaczej dekodowane.
Będą też uruchamiały zupełnie inne działania. Takie wartości, jak np.
„wolność” odczytane zostaną tutaj bardziej konsekwentnie i zbyt - jak na
konformistyczny gust „dorosłych” - radykalnie.
W kulturze młodzieżowej stale obecne są odwołania do tradycji
podważających zastany ład, a interpretacje porządków kulturowego i
społecznego mają potwierdzić tezy, że obecny ład nie jest ani właściwy, ani
„prawdziwy”. Kultura młodzieżowa jedną uniwersalną tradycję realizuje
konsekwentnie - tęsknotę za utopią (może to być zarówno utopia braku
państwa, jak i utopia anarchosyndykalistycznej wspólnoty, utopia państwa
„prawdziwie” narodowego czy jeszcze jakaś inna). Tu - na ziemi symbolizują ją małe, nietrwałe grupy, w których możliwe jest utrzymanie
ducha wspólnoty i - rozrastające się ostatnio do rozmiarów nawet
ponadnarodowych - sieci wymiany pozytywnej, których wyrazem jest np.
rynek

fanzinów,

nieskomercjalizowany

ruch

koncertowy,

działania

informacyjne czy samopomocowe. Ponieważ jednak jest to jeden z najbardziej
dynamicznych, jeśli nie najdynamiczniejszy podsystem kulturowy, nie ma w
nim możliwości konserwowania żadnej - nawet własnej, dla siebie
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wypracowanej - formy porządku społecznego. Biologiczne - wiekowe
kryterium przynależności cechę tę tylko wzmacnia. Z kultury młodzieżowej
„wyrasta” się nie tylko psychicznie, ale i społecznie. „Komunikacyjność”
trzeciego obiegu jest jedną z najtrudniejszych do przeanalizowania jego cech,
m.in. z tego właśnie powodu.
Kultura młodzieżowa faworyzuje ponadto „świeżość” spojrzenia
łączącego, jak by to powiedział Brükner, „zdobycze Zachodu z darami
przyrody Słowiańskiej” [Tazbir 1992:6]. Nierzadko można w literaturze
przedmiotu spotkać tezy mówiące o całkowicie „importowanym” charakterze
polskiej kultury młodzieżowej. Tak twierdzą, jak to wskazywałam wyżej,
„dyfuzjoniści” wśród polskich badaczy. Osobiście skłaniam się raczej ku
interpretacji podkreślającej lokalne cechy ponadnarodowych formacji
młodzieżowych51. Gdy jednak od tej strony popatrzymy na możliwość
wykrystalizowania się w miarę stabilnego ładu kulturowego, to musimy
zwrócić uwagę na poddawanie się kultury młodzieżowej modom i różnym
zagranicznym, ideologicznym „infekcjom”, które są, co prawda, swoiście
przekształcane i modyfikowane, ale nie wpływają na jej stabilizowanie się.
Kultura młodzieżowa jest w równej mierze kulturą słowa, co kulturą
obrazu i kulturą działania. Wyraża się i przejawia w działaniach doraźnych i
manifestacjach - dosłownie - ulicznych. „Archeologia” tej kultury jest często
uzależniona od kasy miejskiej, a ściśle mówiąc - od tego, które miejsca w
zmiennym miejskim pejzażu są częściej sprzątane. Wraz ze sprzątnięciem
ulicy, odnowieniem muru znikają cenne świadectwa. Archiwistyka zaś zależy
często od tego czy młody człowiek jest wierny swoim wyborom, czy zostając
apostatą lub wybierając konwersję do innej grupy zniszczy czy przekaże
innym swoje zbiory płyt, kaset, gadżetów i - przede wszystkim - druków.52
Archiwistyka ta pokazuje zarazem, iż rzeczywiście ważną wartością jest tutaj
bellowska „gra między osobami”. Ta zmieniająca się stale gra jest czynnikiem
wpływającym na rodzaj i jakość toczonego dyskursu oraz na kształtowanie się
51

Najbliższa jest mi zatem perspektywa glokalizacyjna.
Dzięki apostazji i konwersji zdobyłam cenne archiwa zbierane prywatnie przez młodych ludzi. Dzisiaj
wiele z tych świadectw jest archiwizowanych w internecie (por. też roz. szósty).

52
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ładów sytuacyjnych.
O ile w ideowo-symbolicznej płaszczyźnie można zapewne mówić o
jakiejś postaci nowego synkretyzmu widocznego w kulturze młodzieżowej, o
tyle w płaszczyźnie rozpatrywania nowego ładu kultury można z kolei, co
najwyżej, analizować różne sposoby chwilowego uporządkowania zmiennych
elementów składających się na łady sytuacyjne, będące ramami dla aktualnego
dyskursu. Dyskursu prowadzonego nie tylko środkami werbalnymi i
ikonicznymi, ale i przy pomocy języka akcji bezpośrednich. Dyskursu, który
przekształca poszczególne porządki i zarazem zmienia cały podsystem.

Kultura młodzieżowa i grupy subkulturowe
W „Małym słowniku subkultur młodzieżowych” [Pęczak 1992] hasła „kultura
młodzieżowa” i „subkultura” nie występują. Za punkt wyjścia przyjmuję tutaj
rozróżnienia pojęciowe zawarte w pracy Jerzego Wertensteina-Żuławskiego
„To tylko rock’n’roll!” [1990: 9]. Autor ten pisze następująco: „Mówiąc o
kulturze młodzieżowej nawiązujemy do sposobu, w jaki Umberto Eco
rozumie kontrkulturę [1977], ale musimy sprecyzować to pojęcie i
wyodrębnić trzy jakościowo różne zjawiska: subkulturę, kontrkulturę i kulturę
alternatywną”.
I tak subkultura jest rozumiana przez Wertensteina-Żuławskiego jako
zespół wzorów kulturowych, wyróżniających daną grupę w społeczeństwie.
Jednakże wzory te nie regulują całej aktywności grupy, w tym sensie dotyczą
tylko niektórych przejawów życia grupy i muszą być uzupełnione

przez

wzory kulturowe dominujące. Subkultury tak rozumiane - konstatuje autor nie mogą istnieć samodzielnie.
Kontrkultura to, z kolei, taki zespół wzorów kulturowych, który
kształtuje się w opozycji do wzorów dominujących. Istotne jest również i to,
że obejmuje on całokształt aktywności kulturowej grupy chociaż, podobnie
jak kategoria poprzednia nie może istnieć bez kultury dominującej, którą
podważa, przewartościowuje a nawet odmawia jej znaczenia. Można
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powiedzieć, iż w tym przypadku kultura dominująca jest dla kontrkultury
„antykulturą”53 negatywnym, acz koniecznym, układem odniesienia [Łotman,
Uspieński 1977: 158- 160].
I wreszcie kultura alternatywna to, według autora, zespół wzorów
kulturowych autonomiczny wobec kultury dominującej, stanowiący odmienną
całość, chociaż - co jest tu podkreślone - nie wszystkie składające się nań
wzory muszą być sprzeczne z wzorami kultury dominującej. „Jest to bowiem pisze Wertenstein-Żuławski - pozytywna propozycja przeformułowania
elementów kultury dominującej, wzbogacona o pewne elementy nowe lub
pochodzące z innych kręgów kulturowych” [op.cit.:10].
Zgadzając się w zasadzie z zaproponowanymi wyżej rozróżnieniami
chciałabym jednak dopisać do nich krótki komentarz. Rozróżnienia te są
wstępem do dalszych poszukiwań teoretycznych, więc traktuję je jako rodzaj
formy, która musi zostać wypełniona trochę inną treścią niż uczynił to
przywoływany autor - socjolog kultury. Zaznacza on, że pojęcia kontrkultury i
kultury alternatywnej w jego rozumieniu różnią się od użytych przez innych
[Jawłowska 1975; Musgrove 1974; Roszak 1970], którzy nazywają
kontrkulturą wszelkie przejawy aktywności młodzieży nastawione na
zaprzeczanie tradycyjnym wzorom i wypracowanie alternatywnych wzorów w
latach 1966-1975 [Wertenstein-Żuławski, op.cit.]. Na marginesie: warto tu
wskazać, że Daniel Bell [1994] przedstawia inną niż cytowani autorzy
charakterystykę „wrażliwości lat 60.” W moim przekonaniu, jak już
zaznaczyłam wyżej, jest to zresztą charakterystyka krzywdząca i jednostronna.
Poza tym zdarzają się Bellowi pomyłki faktograficzne i ewidentne błędy
interpretacyjne, co łatwo sprawdzić sięgając chociażby do pracy Kazimierza
Brauna o drugiej reformie teatru [1979], książeczki Petera Ansorge’a [1975],
wspomnianej już pracy Aldony Jawłowskiej, publikacji Sławomira Magali i
innych dzieł zajmujących się tym okresem.
53

„antykulturę buduje się w tym wypadku izomorficznie w stosunku do kultury, na jej podobieństwo:
antykulturę również traktuje się jako system znakowy posiadający własne wyrażenie. Można więc
powiedzieć, że odbiera się ją jako kulturę ze znakiem ujemnym, tak jak gdyby stanowiła pewnego rodzaju
lustrzane odbicie kultury (gdzie związki pozostają nienaruszone, lecz uzyskują wartość przeciwną” [op.cit.:
159].
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Powracając po tej dygresji do naszych ustaleń definicyjnych trzeba
zauważyć następujące kwestie. Zakres zjawisk będących przedmiotem
niniejszej analizy wykracza poza zarysowany przez cytowanych autorów
horyzont czasowy (1966-1975) - to po pierwsze. Po drugie, trzeba ustalić
(czego autor nie uczynił) jak jest rozumiana dalej kultura dominująca (por.
wyżej). Po trzecie, jak sądzę, próby definiowania takich pojęć, jak subkultury,
kontrkultura i kultura alternatywna, zwłaszcza w przyjętej przeze mnie
perspektywie antropologicznej, muszą nawiązywać nie tylko do kategorii
wzorów (zespołów wzorów) kulturowych, ale przynajmniej także do kategorii
wzorców kulturowych i stylów życia [Fatyga 1989].
Wertenstein-Żuławski wiąże pojęcie kontrkultury z okresem 1966-1970,
a pojęcie kultury alternatywnej z okresem 1970-1975. Nie podaje natomiast
odniesień czasowych do pojęcia subkultura. Co jest zgodne z ogólną definicją
tego pojęcia przezeń przyjętą. Z dzisiejszej (lata 90.) perspektywy fundowanie
poszczególnych definicji na dokładnych rozgraniczeniach czasowych może
mieć sens tylko w wypadku analizowania historii kultury młodzieżowej.
Zauważmy, że wskazane pojęcia nie są jedynymi, których używa się do opisu
kultury tej mniejszości, jaką stanowi młodzież. François Dubet [1987]
zatytułował swoją książkę „La Galere” zastanawiając się w jednym z
rozdziałów czy owa tytułowa „galera” jest podkulturą54: „ou bien encore estelle une des manifestations de la sous-culture populaire des Jeunes?” [op.
cit.:125-142]. Dan Korem [1994] opisując gangi współczesnych suburbii
stawia taki, charakterystyczny znak „” pomiędzy pojęciem subkultury i
gangu młodzieżowego oraz wskazuje na podobieństwa w sytuacji subkultur w
USA i Europie. Jan Waluszko [1992:3] w monografii Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego tak charakteryzuje własne środowisko: „RSA wywodzi się ze
środowiska gdańskiej alternatywy, działającego na pograniczu opozycji

54

Jako antropolog konsekwentnie nie używam pojęcia „podkultura” ponieważ sugeruje ono jakiś rodzaj
„gorszości” w stosunku do „kultury”. Uważam bowiem, co sygnalizowałam w tym rozdziale, iż często kultura
młodzieżowa zawiera to, co w kulturze „w ogóle” szczególnie ciekawe i cenne, nie zasługujące zatem na z
góry degradujące etykiety.
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politycznej i młodzieżowej kontrkultury, a skupionego wokół pisma
‘Gilotyna’.”
Analizując fenomen aktywności kulturowej i kulturalnej młodych ludzi
warto zauważyć, iż mimo upływu czasu, w rozważaniach dotyczących kultury
młodzieżowej terminologia i pojęcia wcale nie uległy ujednoliceniu. Jedyne
co autorka może zatem zrobić, by nie przyczyniać się do zwiększania chaosu
w tym zakresie, to wskazać, że w gruncie rzeczy, obecnie działające grupy
subkulturowe zmierzają na ogó (nie wszystkie zresztą świadomie) do
wytworzenia tego, co Wertenstein-Żuławski nazwał kulturą alternatywną, a co
ja proponuję nazywać kulturą młodzieżową. W tym sensie konkretne grupy
subkulturowe (o różnym stopniu sformalizowania więzi społecznej) są
nosicielami kultury alternatywnej w stosunku do kultury dominującej. Grupy
te są empiryczne uchwytne i nie muszą - zgodnie z ustaleniami WertensteinaŻuławskiego - realizować całości wzorów i wzorców kultury alternatywnej.
Kultura alternatywna (młodzieżowa) właściwie jest bardziej konstruktem
teoretycznym,

typem

idealnym

niż

całością

empirycznie uchwytną.

Stwierdzenie to dotyczy możliwości poznawczych zarówno jej badaczy, jak i
uczestników. Jej cechy i właściwości badacz może wyabstrahować i uogólnić
analizując

kolejne

przypadki

grup

subkulturowych

oraz

szerszych

zbiorowości, takich jak ruchy młodzieżowe, wspólnoty pokoleniowe, formacje
i orientacje światopoglądowe oraz tym podobne całości kulturowe. Taką samą,
bądź podobną „pracę” wykonują jej twórcy i uczestnicy uogólniając swoje
doświadczenia z życia w grupach subkulturowych. Dla części z nich hasło
kultura alternatywna nabiera dodatkowo ideologicznego znaczenia oraz jest
symbolem wspólnoty ponad lokalnymi ograniczeniami. Historycznie rzecz
biorąc pojęcie kultury alternatywnej wiąże się z hippiesami, punkami i
anarchistami. Pojęcie ogólne - kultura młodzieżowa - tych wspólnotowych
odniesień aksjologicznych nie zawiera wprost. Jest więc - jak sądzę - bardziej
neutralne i bardziej przydatne badaczowi.
Kultura

młodzieżowa

może

być

znacznie

bardziej

spójna

i

konsekwentna, może też bardziej ekspresywna niż poszczególne składające się
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na nią zjawiska. Chociaż, z drugiej strony, trzeba również pamiętać o tym, iż
rzeczywistość jest często bardziej zaskakująca od swoich, najbardziej nawet
wyrafinowanych modeli.
Przedmiotem moich wieloletnich badań empirycznych (por. drugą część
książki) jest właśnie działalność grup subkulturowych i - szerzej - grup, które
wytworzyły, w mniejszym lub większym stopniu kompletne i/lub odrębne, od
kultury dominującej, rzeczywistości kulturowe lub w nich twórczo
uczestniczą.
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Rozdział czwarty - młodzież jako metafora „dzikiego”

Różnice i podobieństwa między antropologicznym i socjologicznym
badaniem młodzieży.
Antropologiczne

badanie

współczesnej

młodzieży

byłoby,

w

moim

przekonaniu, niezbyt dobrym badaniem gdyby implicite nie zawierało ustaleń
takich nauk jak demografia, socjologia czy psychologia. Podejście
antropologiczne jest ex definitione podejściem otwartym i dobrze jest o tym
pamiętać. Jednak analizując stan badań można wskazać nie tylko
podobieństwa, ale i różnice między sposobami patrzenia na młodzież przez
socjologa i antropologa.
Młodzież jako kategoria społeczna (określenie socjologów) bywa
interpretowana przez tychże jako segment struktury społecznej ze wszystkimi
konsekwencjami z takiej interpretacji wynikającymi. Często w rezultacie tego
„unifikującego” podejścia gubiona jest specyfika tej kategorii. To jest stratą,
ale jest i korzyść: możliwe są porównania młodzieży z innymi segmentami
struktury.

Młodzież

jest

przez

socjologów

traktowana

jako

część

społeczeństwa, często także jako jego dobra reprezentacja (por. uzasadnienia
badań Stefana Nowaka nad „Studentami Warszawy” [1991]). Wynikiem
takiego podejścia badawczego może być, np., przekonanie, że zmianę
społeczną najłatwiej „wyśledzić” badając właśnie młodych ludzi.
Młodzież jako grupa (czy raczej jako federacja grup) przez
antropologów jest postrzegana, przede wszystkim, w ogólnej perspektywie
badania odrębności, zróżnicowań. Jak już pisałam, antropolodzy nie zadają
pytania o liczebność poszczególnych grup. Niestety, nie interesuje ich ogół
młodzieży

ani

nawet

większość

konkretnych

grup,

możliwych

do

wyodrębnienia w owym ogóle. Najczęściej interesują ich subkultury i grupy
par excellence peryferyjne, a nie fenomen młodości. Te różnice optyki
badawczej są w dalszym ciągu istotne. Perspektywa antropologiczna do badań
zróżnicowań, nie mówiąc już o badaniach znaczenia wzorów i wzorców
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kulturowych, lepiej się chyba nadaje pod warunkiem wszakże, iż
zainteresowania antropologów zbliżą się do zainteresowań socjologów
młodzieży.
Teraz spróbujmy spojrzeć na badania młodzieży z perspektywy
ogólniejszej. Dominuje tu kilka strategii postępowania. Jedną z nich jest
traktowanie młodzieży (lub jakiejś jej części) jako miniaturowego modelu
całego społeczeństwa. Przypomnijmy zatem znany pogląd wyznawany, np.,
przez Edmunda Leacha czy Claude’a Lévi-Straussa, że poznając prostsze
kultury, pod pewnymi względami mniej zaawansowane możemy lepiej poznać
naszą własną kulturę. Ale czy wyrazem podobnego stanowiska nie jest
chociażby znane hasło Stefana Nowaka o studentach Warszawy jako
„barometrze przemian” dla całego społeczeństwa? Studenci i licealiści
warszawscy często i dzisiaj (np. z braku pieniędzy na ogólnopolskie badania)
spełniają rolę „modelowego Trobriandczyka”. Prowadzi to zresztą do
powstawania całego szeregu niebezpiecznych artefaktów, często spotykanych
także na gruncie klasycznej antropologii, a mianowicie, najczęściej uogólnia
się wnioski z prób warszawskich na całą populację, zapominając o specyfice
stolicy.
Inny wymiar „antropologiczności” w badaniach młodzieży pokazuje
analiza stanu tych badań. Podobnie jak u pierwszych antropologów
terenowych prawie każdy raport z badań przypomina osobną monografię, do
rzadkości należą zaś prace, w których dokonuje się porównań, przy czym nie
chodzi mi tutaj o porównania w zakresie poszczególnych zmiennych lecz o
porównania całościowych interpretacji danych. To ostatnie po roku 1989
zostało zastąpione równie mechanicznym (i ideologicznym) poszukiwaniem
zmienności, przy założeniu, że kto jak kto, ale młodzież na zmianę systemową
- jako plemię proste w swoich odruchach - zareaguje w sposób prosty i znany
już wcześniej badaczom czyli: radośnie zaakceptuje zmianę i en masse rzuci
się budować nowy ład. Zabawne i pouczające było śledzenie objawów
resentymentu wśród socjologów, kiedy rzeczywistość okazała się bardziej
złożona. Krytycznie można także spojrzeć, moim zdaniem, na występujące w
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badaniach młodzieży kanony tematów badawczych. W ancien regime’ie
badano, (co krytykował, m.in., Tadeusz Szawiel [1982] w odniesieniu do
ogółu badań socjologicznych), przede wszystkim postawy i wartości i to
według ściśle określonego wzorca. W pierwszym okresie transformacji
zajmowano się głównie badaniami polityczności młodzieży. „Ekscentryczne”
dla socjologów tematy, takie jak np. fenomen „Pomarańczowej Alternatywy”
podejmowali głównie etnografowie i antropolodzy. Z tego punktu widzenia
badania prowadzone w ostatnich latach istnienia Instytutu Badań Problemów
Młodzieży (do 1991 roku) i później w Ośrodku Badań Młodzieży UW
wypełniają istotne luki w wiedzy o młodzieży. Najważniejszą cechą tych
badań

była

i

jest,

przełamująca

dotychczasowe

schematy,

interdyscyplinarność. Realizowana zarówno jeśli chodzi o przygotowanie
badaczy, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności naukowe (od
antropologii fizycznej do socjologii pracy), jak i „przedmioty” badawcze (od
małych grupek subkulturowych po reprezentatywne badania całej populacji),
jak i stosowane metodologie (od procedur statystycznych po techniki analizy
autobiografii, psychologiczne czy wywodzące się z badań nad językiem).
[Fatyga, Szymańczak (red.) 1992; Sytuacja...1993; Fluderska, Kłosiński (red.)
1993].

Młodzież jako „dzicy” współczesnego świata.
We współczesnym społeczeństwie - społeczeństwie „globalnej wioski”
[McLuhan 2004] - zniknął tradycyjny przedmiot badań antropologii: małe,
egzotyczne, izolowane kultury istniejące na obrzeżach wielkich cywilizacji.
Jak wiadomo, w związku z tym, antropologowie zainteresowali się grupami,
które są w jakiś sposób zmarginalizowane, ale wchodzą w skład społeczeństw
globalnych. Zbiegło się to ze zmianami w sposobie widzenia owych
społeczeństw przez socjologów i innych przedstawicieli nauk społecznych.
Przekształcenia obserwowane w okresie ostatnich, co najmniej, 150 lat w
takich społeczeństwach początkowo interpretowane były w duchu tez
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sformułowanych przez teoretyków społeczeństwa masowego, krytyków
kultury

masowej

czy

ideologów

wieszczących

zmierzch

„galaktyki

Gutenberga” lub takich badaczy jak Margaret Mead, która zaobserwowała
pojawianie się w kulturze współczesnej elementów kultury prefiguratywnej.
Później zauważono jednak, iż różnorodne podziały w tzw. społeczeństwach
masowych bynajmniej nie poznikały - inaczej się kształtują, nierzadko
dotyczą innych niż dawniej, zbiorowości i mają inną skalę; często, np.,
ponadnarodową. Nie układają się także zbyt przejrzyście, co utrudnia
interpretacje.
Stanowisko prezentowane w tym rozdziale bliskie jest przedstawicielom
nauk społecznych; w tym antropologom, którzy sformułowali koncepcję
„nowego trybalizmu” w kulturze współczesnej. Nota bene, jak powiada
Christopher Lasch: „‘Nowy trybalizm’, zyskujący zwolenników nie tylko
wśród postmodernistycznych akademików, ale także w środkach przekazu, w
świecie komercyjnej rozrywki i w kulturalnych salonach i butikach
nawiedzanych przez japiszonów, wchodzi na scenę dokładnie w momencie,
gdy

prawdziwa

plemienność

została

pozbawiona

konkretnej

treści.

‘Trybalizm’ jest tylko modą rzuconą na rynek przez konsumerystyczny
kapitalizm - ten sam, który zastępuje sąsiedztwa centrami handlowymi,
podkopując prawdziwy partykularyzm, którego namiastkę tak chętnie pakuje
następnie jako towar na sprzedaż.”[Lasch 1997:133]. Pogląd Lascha jest bliski
mojemu zdaniu w tej kwestii. Jednakże można przyjąć hipotezę, że dla
„współczesnych plemion” jest to jedyna forma bytowania i muszą one wieść
żywot podobny do opisanego przez tego i innych cytowanych tu autorów.
(por. niżej uwagi na temat Baudrillarda) Są one w pewnym sensie plemionami
„medialnymi”, a nawet „wirtualnymi”. Nie wszystkie wyznaczniki tradycyjnej
„plemienności” byłyby w tym wypadku możliwe do zaobserwowania.
„Wioska”

zamieszkiwana przez

te

plemiona

jest

bowiem bardziej

spartykularyzowana i zarazem globalna niż kiedykolwiek przedtem w historii.
Może zatem zasadniej byłoby mówić o quasi-trybalizmie. Pamiętając o tych
zastrzeżeniach stawiam tu tezę, że młodzież zarówno w skali naszego kraju,
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Europy i całego kręgu euroamerykańskiego (wraz z jego strefami wpływów)
dla współczesnego antropologa jest upersonifikowaniem metafory „dzikiego”.
Rozpatrzmy argumenty, jakie za nią przemawiają.
Młodzież jest grupą (kategorią społeczną) zmarginalizowaną, bądź
„zagrożoną marginalizacją” - taka opinia jest bardzo rozpowszechniona np.
wśród badaczy francuskich, (por. chociażby prace grupy autorów z
Vaucresson - np. Hanny Malewskiej-Peyre [1993], ale nie tylko: także
François Dubeta [1987]). Można go spotkać również w środowisku polskich
socjologów, zajmujących się młodzieżą, zwłaszcza w pracach dotyczących
początków transformacji. Nie szukając daleko - sama wraz z dwójką kolegów:
Grażyną Fluderską i Jerzym Wertensteinem-Żuławskim postawiłam taką tezę,
opisując wyniki badań CBOS [1993].
Jako grupa zmarginalizowana, dla ogółu jest młodzież grupą „bliskich obcych”, nierzadko bardziej tajemniczą niż znani z telewizyjnego okienka
przysłowiowi Aborygeni („dalecy - znani” i/lub „dalecy - oswojeni”).
Zwiększająca się lawinowo w telewizji produkcja programów młodzieżowych
wcale tego efektu obcości nie osłabia (w przeciwieństwie do prezentacji kultur
„autentycznie” obcych, na które tradycyjnie reagujemy z sympatią,
zaciekawieniem). Po pierwsze, telewizja, podobnie jak reszta społeczeństwa,
boi się młodzieży „nieulizanej”; zwłaszcza subkultur i bardzo lubi
„przyprawić im gębę”, wygodnie zaetykietować jako obcych właśnie. Po
drugie, dopuszcza do głosu tych przede wszystkim, którzy nie zrobią
skandalu. Wydarzenia z udziałem młodzieży, które mogłyby zostać
udokumentowane jako kawałek prawdy o niej, są li tylko sensacyjnym
news’em. I nie stają się przedmiotem międzygeneracyjnego dialogu lecz co
najwyżej opisanej przez Margaret Mead (por. wyżej) „postfiguratywnej
gorliwości i lojalności”. (Klasycznym przykładem takiego postępowania
zarówno mediów, jak i uczonych ekspertów oraz specjalistów „od młodzieży”
była publiczna dyskusja po tzw. wydarzeniach słupskich mających miejsce
wiosną 1998 roku). Po trzecie, oglądając w telewizji, starających się
poprawnie wysławiać punka, kibica czy skinheada, w gruncie rzeczy nie
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poznajemy ich samych, tylko ich medialnie wykreowane wizerunki i nie
dopuszczamy myśli, iż „to też ludzie”.55 Skutecznie pomaga nam w tym spora
rzesza dziennikarzy. Oni wiedzą lepiej co podoba się i/lub co przyprawi o
dreszczyk „normalną” publiczność.
Młodzież jest grupą (kategorią społeczną) względnie społecznie
izolowaną. Wyróżnia się ją zwykle ze względu na kryteria: wieku, głównego
rodzaju

aktywności

-

czyli

udziału

w

procesie

edukacyjnym,

(nieuczestniczenie w działalności produkcyjnej). Powołując się na Raya
Oldenburga [1989], cytowany już Lasch, pisze: „Ma również Oldenburg rację,
kiedy zauważa, że zmierzch segregacji płciowej zbiegł się z rozwojem o wiele
bardziej podstępnej segregacji ludzi - segregacji według wieku(...) Ogólnie
rzecz biorąc, młodzi ludzie byli niegdyś bardziej zaangażowani w sprawy
świata dorosłych, niż to ma miejsce obecnie.(...) Mieli też więcej okazji do
swobodnej obserwacji starszych. Dzisiaj to młodzież pozostaje pod
profesjonalną obserwacją całej armii dorosłych, pełnych dobrych intencji, i
oczywiście

w

miejscach

specjalnie

przeznaczonych

do

celów

pedagogicznych” [Lasch 1997:125]. Charakterystyczne dla współczesnego
społeczeństwa amerykańskiego „Sieci (networks) tworzone przez dorosłych
mających wspólne zainteresowania i gusty obejmują mężczyzn i kobiety, ale
nieuchronnie wykluczają młodzież. Takie sieci, zdaniem Oldenburga, ‘są...
antydziecięce’. Są także ‘elitarne’ ponieważ większość z nich jest
przeznaczona dla ludzi z pieniędzmi, wykształceniem i - rzecz jasna prywatnymi środkami transportu.”[op.cit.: 126].
Nasuwa się, w związku z tym co opisałam wyżej, hipoteza, nad którą jak sądzę - warto byłoby się zastanowić. Oto przy okazji dyskusji o „nowym
trybalizmie” twierdzi się często, iż kultura młodzieżowa dostarcza swym
uczestnikom „plemiennej tożsamości”. Opinię taką wygłosił profesor Legutko
w telewizyjnym programie „Centrum uwagi” z okazji przyjazdu do Polski

55

Nawet superpoprawny, uczesany i ubrany w garnitur młody polityk jest odbierany także jako obcy i/lub
jako karykatura dorosłego kolegi. Inny przykład - do formalnie dorosłych młodych ludzi wyglądem
sugerujących przynależność do subkultur dziennikarze telewizyjni ostentacyjnie zwracają się per „ty”,
chociaż powinni używać formy „Pani, Pan”.
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zespołu „Rolling Stones” [Centrum uwagi 1998]. Moja hipoteza byłaby
odwrotna. To wymogi kultury dominującej są obecnie takie, iż każdy
znajdujący się w jej polu obiekt musi być oznaczony, zaetykietowany,
nazwany, co daje nie tylko złudzenie władzy i kontroli nad takimi obiektami
lecz także uspakajające poczucie, iż mają one rozpoznaną i zdefiniowaną
tożsamość. (Jakkolwiek nie byłaby ona tymczasowa i płytka, a w wielu
wypadkach nieautentyczna czy, po prostu, fałszywa). Kultura młodzieżowa
dostarcza, oczywiście, znaków różnicy i pozwala zdobyć i zdefiniować
tożsamość, ale w takich zjawiskach jak koncert, techno party, zadyma czy
manifestacja pozwala się od nich (tymczasowo) uwolnić. Uwolnić się od
wszystkich nadanych tożsamości i roztopić je w muzyce i/lub ruchu. Na
marginesie dodajmy, że "Stonesi" jako zjawisko kulturowe trwają już dłużej
niż zapewne trwać będzie intelektualna moda dotycząca rozważań nad „nową
plemiennością”.
Przypomnijmy, że swoistą cezurą w życiu młodego człowieka, w
naszym kręgu kulturowym, jest moment startu życiowego - odpowiednik
rytuałów inicjacyjnych w obrzędach przejścia. Izolacja społeczna młodzieży w
różnych warunkach kulturowych przebiega w sposób zróżnicowany i
niejednakowo dotyka grup charakteryzowanych przez odmienne wartości
wskaźników socjodemograficznych, ekonomicznych a nawet „terytorialnych”.
Opisywane wyżej różnice między miejscem zamieszkania w mieście i na wsi
są tego dobrym przykładem. Najsłabiej izolowani są, w sensie izolacji
społecznej, normalsi; najbardziej - młodzież subkulturowa, szybkobieżne
szczeniaki i niektórzy nieudacznicy. Inna, w każdym z tych przypadków, jest
reakcja na izolację: od „prefiguratywnego nadkonformizmu” dążących do
dominacji szybkobieżnych szczeniaków; poprzez akceptację izolacji i
wyzwanie do tworzenia alternatywnej kultury przedstawicieli orientacji
punkowo-anarchistycznej; wycofanie i resentyment nieudaczników; aż do
otwartego buntu i łamania wszelkich norm przez przedstawicieli subkultur
przestępczych. Jeszcze inne formy izolacji i specyficznego wykorzenienia ze
środowisk rówieśniczych występują wśród - np. - młodych polityków, którzy
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dobrowolnie zamykają się w gettach środowiskowych zwanych (chyba nieco
na wyrost) elitami politycznymi. Społecznie widoczna jest również izolacja
kulturowa młodzieży, wyrażająca się całymi systemami symbolicznych
zróżnicowań, takich jak: odmienności wyglądu, języka, zachowań, wytworów
kulturowych (głównie muzyki).
Młodzież jest także grupą (kategorią społeczną) właśnie ze względu na
posiadanie,

odmiennej

od

dominującej,

kultury

bardzo

dla

reszty

społeczeństwa egzotyczną. Zwłaszcza subkultury są postrzegane jako „dzikie
plemiona”, których wygląd i zachowania wydają się niezrozumiałe, a często
zagrażające. Przebywają w miejscach, gdzie „normalny” człowiek nie zagląda
lub/i tworzą sobie enklawy, które dorośli omijają wielkim łukiem bądź nawet
nic o nich nie wiedzą. Relacje z takich miejsc oraz kontakty z owymi „dzikimi
plemionami” są przygotowywane w specyficzny sposób podobny do sposobu
prezentowania „prawdziwych” obcych. Zawsze bowiem jest to sonda
zapuszczona w nieznany świat. Fragment wydobyty „na światło dzienne”
potwierdza egzotykę i tak oto koło się zamyka. Co istniało jako przedsąd
zostaje potwierdzone w słowie i obrazie. Świadectwa w pejzażu miejskim
pozostawiane przez tych „nowych dzikich” jeszcze dodatkowo wzmacniają
efekt egzotyczności i przekonanie o „barbarzyństwie” tej kategorii obcych.
W wersji łagodniejszej nawet „obiektywne” kryteria: edukacja, start
życiowy sprzyjają socjopsychologicznemu efektowi egzotyczności młodzieży.
Ile razy zdarza mi się - np. - wejść do szkoły czuję się po trosze jak intruz, po
trosze podróżnik i odkrywca w jakimś innym świecie, w którym obowiązują
normy słabo już pamiętane, takie które przypominają mi się w koszmarnych
snach albo nowe, których nie potrafię zlokalizować odwołując się do swoich
przeszłych doświadczeń i których dopiero muszę się nauczyć.
Problem etnocentryzmu - między antropologią heroiczną a demoniczną
Antropologiczne badanie młodzieży jako dzikich współczesnego świata
rozpatrzymy teraz w perspektywie jednego z podstawowych dylematów
antropologii. Jest to problem etnocentryzmu. Wskażmy zatem w jakich
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(wybranych) kontekstach toczy się współcześnie dyskusja nad znaczeniem
etnocentryzmu i co może z niej wynikać dla naszych rozważań.
”Pewien wojowniczo usposobiony ruch trzeciego świata ogłosił nawet,
iż nie życzy sobie być przedmiotem żadnego badania etnograficznego” - pisał
Ernest Gellner we wstępie do „Pojęcia pokrewieństwa” [1995:11].
Zastanówmy się nieco nad sensem tej informacji. Gellner stwierdza, że
niechęć przedstawicieli władzy w byłych koloniach do rzetelnych badań jest
często umotywowana względami ideologicznymi, nie mniej podejrzanymi niż
dawniejsze intencje kolonizatorów. Jednak generalnie rzecz biorąc, ruchy i
ludy

w

swoich

decyzjach,

dotyczących

pożytków

z

badania

antropologicznego, stają się autonomiczne. Z drugiej strony, dostępność takich
kultur dla niepohamowanej ciekawości antropologów staje się z tego powodu
(lub może się stawać) mniejsza. Z pewną nutką nostalgii Gellner stwierdza, że
„Nie ma już wielkich scentralizowanych imperiów kolonialnych stanowiących
dla antropologa ogromny rezerwuar w pewnej mierze izolowanych, a mimo to
łatwo dostępnych i dających się bezpiecznie badać społeczeństw” [op.cit.: 11].
Jednakże zadaniem antropologii, według Gellnera, pozostaje zachowanie
„zawodowej wrażliwości” nie tyle (nie tylko) na fakt, iż kultury, a szczególnie
ich systemy pojęciowe, przymuszają do czegoś jednostki, ile i na „małe i
skomplikowane struktury społeczne, tę świadomość, że same źródła
dokumentalne nie wystarczają, to poczucie znacznie większej zawiłości
rzeczywistości społecznej, które stało się jej znakiem ochronnym” [op.cit.:
13]. Tak scharakteryzowana wrażliwość zawodowa antropologa wywodzi się,
z - charakterystycznego dla brytyjskiej antropologii społecznej - łączenia
doświadczeń empirycznych ze spekulacjami teoretycznymi, a co najmniej z
szacunkiem dla empirii. W kontekście częstej niechęci „wojowniczych
ruchów i ludów” wobec antropologii i antropologów program to heroiczny. Co
z niego wynika dla antropologii młodzieży?
Dostęp do wielu środowisk młodzieżowych także jest utrudniony.
Uzyskanie go związane jest z wieloma zabiegami opisanymi w klasycznym
instrumentarium antropologicznym: akceptacją badacza przez „przedmiot”
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jego badania, pozyskaniem informatorów-przewodników, wyprawą w interior
i ustawieniem tam swojej „chatki”, uczestnictwem w zbiorowych praktykach
„badanego ludu”, cierpieniem niewygód, etc. Badacz narażony jest tu na wiele
niebezpieczeństw, łącznie z zagrożeniem życia i zdrowia (w przypadku
badania szczególnie agresywnych subkultur). Niebezpieczeństw także
„moralnych” gdy styka się z racjami i zachowaniami, których nie akceptuje, a
nawet „prywatnie” uważa, iż należy im zdecydowanie przeciwdziałać.
Znane z klasycznej literatury antropologicznej jest także inne
niebezpieczeństwo:

bezkrytyczne

zaufanie

„etatowym”

informatorom.

Dobrym przykładem są chociażby badania nad warszawskimi skinami.
Niektórzy z nich ochoczo udzielają informacji, śmiejąc się w kułak z
naiwności „jajogłowych”. Inny efekt, który można opisać na tym samym
przykładzie, to nie tyle „wykorzystywanie” niewinnych młodzianków przez
badaczy, ile demoralizacja tych pierwszych, którzy już nie udzielają wywiadu
bez stosownej zapłaty. (Oczywiście przyczyniły się do tego nie tyle zasobne
kieszenie badaczy, co prasa i telewizja).
Ciekawą perspektywę do dyskusji nad aberracjami etnocentryzmu
wnosi analiza przykładu podanego przez Baudrillarda w tekście o „Precesji
symulakrów”: „Etnologia otarła się o własną paradoksalną śmierć któregoś
pięknego dnia 1971 roku, kiedy rząd Filipin zdecydował się zostawić na
pierwotnym szczeblu rozwoju, poza zasięgiem kolonistów, turystów i
etnologów, kilka tuzinów Tasadajów odkrytych niedawno w głębi dżungli,
gdzie przeżyli osiemset lat bez styczności z resztą rodzaju ludzkiego. Na
dodatek na życzenie samych etnologów, bo ci widzieli już nieraz, że w
kontakcie z nimi tubylcy natychmiast się rozkładają jak mumia na świeżym
powietrzu” [Baudrillard 1997: 182]. Zauważmy najpierw znamienną różnicę
w przykładach podanych przez Gellnera i Baudrillarda: w pierwszym
przypadku „wojowniczy ruch” sam decyduje czy chce, czy nie chce być
badany; w drugim decyzję tę podejmują inni, zaś autor subtelnie to wspiera
samym sposobem pisania prezentującym Tasadajów jak przedmioty „tubylcy
rozkładają się jak mumie....”. Wedle Baudrillarda nauka (etnologia
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współczesna) próbuje w ten drastyczny (i - jak się wydaje - mało skuteczny
sposób) ocalić swój przedmiot - ba - ocalić coś więcej: zasadę rzeczywistości.
Jednak - paradoksalnie rzecz biorąc - tego właśnie ocalić nie jest w stanie
ponieważ „są to pośmiertni Dzicy: zamrożeni, hibernowani, wysterylizowani,
zagłaskani na śmierć, zmienili się w referencyjne simulakra, sama nauka zaś
przeobraziła się w czystą symulację” [op.cit.: 183]. Jeśli etnologia
Baudrillarda dojdzie do tego etapu to już nic jej nie przeszkodzi wspierać takie
wątpliwe skanseny także w świecie białego człowieka. Co zresztą się dzieje:
„Wszyscy jesteśmy Tasadajami” konkluduje autor. Zadaniem demonicznej
etnologii Baudrillarda „jest szpikowanie wszystkiego fikcyjnymi różnicami i
fikcyjnymi Dzikimi, aby ukryć przed nami, że cały nasz świat zdziczał, to
znaczy że spustoszyła go różnica i śmierć” [op.cit.: 184].
Diagnoza tyleż efektowna, co wyspekulowana. Co więcej podważająca
sens proponowanych nie tylko tutaj podejść, ale w ogóle moralny sens
antropologii

współczesności.

Argumentacja

Baudrillarda

jest

dlatego

wyjątkowo niepokojąca intelektualnie, że obywa się w ogóle bez odwołań do
moralności. Umiejętnie przez autora dobrane przykłady (mumia Ramzesa,
zamrożony Disney i „cieplutki”, infantylny, ale również „zamrożony”
Disneyland, zamknięte groty Lascaux, Creusot i klasztor św. Michała z Cuxa
wędrujący między tradycjami i kontynentami) budzą niepokój, który, jak
sądzę, tylko powrót do empirii może ukoić, chociaż nie zlikwidować. Czytając
Baudrillarda można odnieść wrażenie, iż manipuluje on opisanymi przez
siebie symulakrami w zgodzie z własną teorią. Gdy tymczasem - jak wskazał
to Gellner - antropolog nie powinien zapominać, że nie tylko pojęcia
wymuszają. W naładowanej negatywnymi emocjami prozie Baudrillarda nie
ma przedmiotu antropologii - człowieka. Jest jego symulakrum - fantom w
fikcyjnej,

medialnej

rzeczywistości.

W

metaforze

parkingu

przed

Disneylandem jako obozu koncentracyjnego eksponowana jest samotność, a
nie hałaśliwość zadowolonej i dzieciatej amerykańskiej rodziny wsiadającej
do obrzydliwego - fakt - rodzinnego samochodu. Powraca w tym kontekście
zastrzeżenia formułowane w klasyce „To nie kultura maluje sobie paznokcie”,
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czy, jak stwierdzała Kłoskowska, istnieją niekulturowe residua interakcyjne.
W tym sensie symulacrum nas nie nakarmi, ani nie odzieje, chociaż będzie
wpływało na sposób naszego karmienia i odziewania.
Czy badania młodzieży ukrywają fakt, że świat zdziczał? Myślę, że
raczej stawiają pytanie o sens współczesnego pojęcia dzikości. Odsłaniają
resentymenty,

zmitologizowane

pokoleniowo

sądy

i

wyobrażenia.

„Bezlitosne” procenty i oparte na heroicznym programie interpretacje,
pokazują świat inaczej zagospodarowywany niż to się wydaje dorosłym. Inne
są także konstytuujące ów świat warunki. Już nie tylko dla Baudrillarda (ur.
1929 roku), ale dla znacznie młodszych badaczy coraz wyrazistsza, po prostu
zastana, staje się cezura kulturowego przełomu związanego z pojawieniem się
kultury zdominowanej przez „młodość” i elektroniczne media. Zarazem
pojawia się tu pewien fundamentalny brak porozumienia. Dla współczesnej
młodzieży, zwłaszcza reprezentującej środowiska i ruchy wzorotwórcze,
świat, który tego autora przeraża, a mnie często niepokoi, jest światem
udomowionym. Wydaje się jednak, że demoniczny program antropologii dla
zrozumienia tego świata jest mniej skuteczny niż program heroiczny oparty na
metaforze dzikości, chociaż przecież nie wyłącznie na niej.
Antropologia empiryczna - jak zwrócił na to słusznie kiedyś uwagę
Andrzej Tyszka - zwykle natyka się, analizując swój przedmiot, na kilka
podstawowych opozycji: opozycję między starymi i młodymi, swoimi i
obcymi oraz kobietami i mężczyznami. W każdej kulturze, a w kulturach
trybalnych w szczególności, opozycje te są zwykle szczegółowo symbolicznie
opracowywane. Przyjrzyjmy się jak można je opisać w przypadku młodzieży
metaforycznie potraktowanej jako „nowi dzicy” współczesnego świata.

Opozycja starzy - młodzi56

56

Ten i następne podrozdziały są oparte na analizach materiałów scharakteryzowanych w rozdziale szóstym i
w notce otwierającej część drugą książki.
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Opozycja między kategoriami „starych” i „młodych” nie dotyczy li tylko
stosunków społecznych i gier interakcyjnych pomiędzy względnie odrębnymi
światami młodzieży i różnych kategorii dorosłych. Pojawia się ona również,
np. wewnątrz grup subkulturowych głównie jako konflikty między starymi i
młodymi załogami. W konfliktach tych eksponowana jest nie tylko
obiektywna różnica wieku lecz także, a może przede wszystkim, eksponowane
są różnice mentalne i kulturowe. Starzy (czyli ponaddwudziestokilkuletni)
przedstawiciele subkultur często czują się wypaleni. Nie przejawiają już
radykalnego entuzjazmu, w pożądanym przez młodych (czyli nastolatków),
wymiarze. Są bardziej „utemperowani” w poglądach. Wiedzą, że pewne
eksperymenty ze sobą i innymi nic dobrego nie niosą, ale wiedzą także, że
młodsi koledzy w tej sprawie nie będą chcieli ich słuchać, tak jak oni w swoim
czasie również nie słuchali starszych i mądrzejszych. Na gorzkiej mądrości,
płynącej z faktu, że doświadczenie jest nieprzekazywalne, trudno budować
ciągłość w kulturze młodzieżowej [ZM 1997]. Dla starszego pokolenia
zaczynają się liczyć inne sprawy („życiowe”) i odsuwa się ono po trosze od
aktywności, która, jak to zaczyna dostrzegać, jest nieco jałowa. Aktywność ta
bowiem opiera się na „wiecznym początku”, na bezustannym zaczynaniu od
nowa, a to uniemożliwia odczuwanie głębszej satysfakcji z rezultatów
własnych działań. Bo co się jeszcze może zdarzyć? Świat znów tak bardzo się
nie zmienił, kolejne fale młodych uczestników do złudzenia przypominają
poprzednie (wyjąwszy modę). Jeszcze jedna pikieta, jeszcze jedna
manifestacja, znów jakiś fanzin się pojawił, a inny zniknął. Głównym
problemem starych staje się problem jakiejś formy instytucjonalizacji kultury
młodzieżowej [ZM 1997]. Ale kumulacja doświadczeń kulturowych nie
odbywa się tutaj w prosty sposób. Dokonuje się raczej skokowo, ciągle można
ją porównać raczej do grzebania w symbolicznym śmietniku [Fatyga 1993b],
do układania puzzle’a z przypadkowych kawałków, czerpanych z otwartych
zasobów różnych kultur. Starzy mają także, chociaż niechętnie się do tego
przyznają, problem przywództwa i autorytetu. W tym zresztą punkcie
metafora „dzikości” okazuje się niewystarczająca, a mówienie o quasi142

trybalizmie uzasadnione, bo w tradycyjnych społecznościach plemiennych
starsi i doświadczeni cieszyli się zwykle poważaniem i autorytet posiadali.
Liderzy subkultur w największym chyba stopniu są liderami „sytuacyjnymi”,
a ich autorytet jest czasowy i nietrwały. Dominujące w kulturze młodzieżowej
indywidualizm, nieco (lub całkowicie) anarchicznie pojmowane, wolność i
równość uniemożliwiają istnienie trwałych przywódców i trwałych,
niekwestionowanych autorytetów.
Bywa i tak, że starsi załoganci „nie rozumieją” zachowań młodszych,
ich gustów muzycznych (te prawie zawsze są traktowane jako gorsze, a co
najmniej jako mniej autentyczne). Piętnują ich głupotę, i odmawiają im, w
imię swoich doświadczeń, prawa do własnych błędów. Młodsi nie pozostają
dłużni; drażni ich paternalizm establishmentu, który uważają za ustawiony i
zdradzający ideały.
Kryterium wieku nie zawsze jest tutaj traktowane dosłownie. W wielu
grupach istnieje nieformalny podział na dzieciaki i zgredów. (Określenia są
etnograficznym szczegółem - chodzi o kryjącą się pod nimi różnicę). Zgredy
to nie tylko (nie zawsze) biologicznie starsi, ale także ci, którzy przesadzają w
ortodoksji, są twardogłowi i nie dostrzegają zmian. Dzieciaki z kolei, to nie
tylko (nie zawsze) biologicznie młodsi lecz również ci, którzy się nie
rozwijają - przede wszystkim umysłowo. Dzieciaki nie widzą jak ich grupy
ewoluują, nie rosną razem z nimi, są przywiązane wyłącznie do negacji i
ludyczności. A więc kryterium wieku ma znaczenie także kulturowe i - jak to
tutaj bywa - sytuacyjne: dzieciakiem może być zarówno neofita, jak i
zatrzymany w rozwoju ortodoks; zgredem jest zarówno zasklepiony w swojej
wizji „starszak”, jak i jego młodszy kolega ograniczający się do picia piwa i
"rozpierdzielania wszystkiego" w imię wąsko pojmowanego buntu.
Ciekawy przyczynek do relacji między „starymi” i „młodymi” w
strukturach partyjnych i międzypartyjnych znajdujemy w artykule Marka
Wojciechowskiego „Trzy pokolenia Polski narodowej” [Wojciechowski 1994:
15-17], który jest sprawozdaniem z dyskusji w siedzibie NOP. Mirosław
Żochowski stwierdził, np., iż formalnie NOP działający od 1981 roku jest
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starszy od niektórych „starych” SN-ów, działających od 1989-1990 roku, zaś
Adam Gmurczyk zadeklarował: „Jesteśmy młodym pokoleniem ruchu
narodowego, ale jesteśmy także pierwszym pokoleniem nowego polskiego
nacjonalizmu. Zniszczenie struktur i wymordowanie kadr narodowych
stworzyło 40-letnią przepaść - więź

organizacyjna została przerwana

Jesteśmy narodowcami, czy ściślej: nacjonalistami, ale nie zostaliśmy
wykształceni przez narodowe pokolenie powojenne, gdyż takiego po prostu
nie było Zaczynając samodzielnie swoją narodową drogę, z łatwością
oparliśmy się pokusie sięgnięcia po stare wzory. Czerpiemy z dorobku
ideowego obozu narodowego - bo jest to i nasz dorobek, ale pracujemy na
własny rachunek, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za nasze
zwycięstwa i klęski, za sukcesy i porażki.” [op.cit.:16].

Opozycja swoi - obcy
Z dyskusji nad etnocentryzmem można wywieść jeszcze inny wątek. Chodzi o
opozycję między swoimi i obcymi. W wypadku młodzieży i dorosłych różnica
wieku jest równie ewidentna jak kolor skóry, podobnie jest z różnicami ubioru
pomiędzy - np. - normalsami i technomanami. Specjalnie omawiam tutaj tak
wydawałoby się oczywistą sprawę jak różnica wieku pomiędzy młodzieżą a
dorosłymi nie w kontekście opozycji starzy - młodzi lecz opozycji swoi obcy. Dorośli, według mnie bowiem, należą przede wszystkim do świata
obcych. Teza ta wywiedziona jest z wcześniejszych rozważań na temat
izolacji i egzotyczności młodzieży.
Stosunek do dorosłych-obcych nie jest jednolity. Tak jak „prawdziwi
dzicy” rozróżniali między misjonarzem, handlarzem i - dajmy na to antropologiem, tak młodzież rozróżnia wiele kategorii dorosłych: rodziców,
nauczycieli, sąsiadów i np. - badaczy. Stosunek do nich również nie jest
jednolity: rodziców w zasadzie się toleruje, nauczycieli nie lubi, sąsiadów
omija a badacze sami sobie zasługują na sposób w jaki są traktowani. Na
spotkaniu w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, poświęconym pamięci
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Jerzego Wertensteina-Żuławskiego, Mirosław Pęczak wspominając badania w
Jarocinie opowiedział znamienną anegdotkę. Oto badane tam różne grupy
subkulturowe włączyły badaczy do swojej sytuacyjnej (festiwalowej)
wspólnoty nazywając ich ankietersami. Ksywka ta jest znakiem różnicy i
zarazem znakiem możliwej akceptacji.
Z drugiej strony, młody badacz techno pisze o swoim doświadczeniu
kontaktu z tą subkulturą: „Aby uczestniczyć w technoparty badacz musi
spełnić szereg warunków. Przede wszystkim powinien być osobą młodą (ok.
20 lat), ułatwi to wmieszanie się w tłum tańczących na sali osób. W trakcie
obserwacji niezbędna okazać się może dobra kondycja fizyczna (...)Ważny
jest także ubiór badacza. Warto byłoby upodobnić się do (...) typu idealnego,
aczkolwiek obserwator nie powinien w tym punkcie przesadzać.”[Szlendak
1997: 126]. Z moich osobistych doświadczeń wynika, iż najgorszy efekt po
nawiązaniu kontaktu uzyskuje badacz, który (co nie jest wcale takie rzadkie)
usiłuje od razu „zostać tubylcem”. Mówi wszystkim „ty”, czasem jest nawet
„stosownie”, wedle własnego mniemania, przebrany. Z reguły, właśnie ze
względu na „oczywistość” różnic między badaczem a badanym (wiek, status,
a czasem także niezbywalnie „inteligenckie” czy „akademickie” maniery),
zabiegi te budzą politowanie w środowiskach młodzieżowych. Absolutnie nie
mogę się także zgodzić z zastrzeganiem pewnych badań wyłącznie dla
dwudziestolatków.

(O

„moich”

metodach

nawiązywania

kontaktu,

wchodzenia w środowiska młodzieżowe i obserwacji piszę w roz. szóstym).
Opozycja między swoimi i obcymi modeluje relacje nie tylko na
poziomie zróżnicowań między ludźmi młodymi i starymi (dorosłymi), wpływa
także na relacje pomiędzy różnymi grupami młodzieży tworząc kontinuum od
stosunków bliskości, symbolicznego pokrewieństwa (np. między hipisami a
anarchopunkami), poprzez dystans i/lub obojętność (między normalsami a
dowolną grupą subkulturową, w tym młodymi politykami) aż do otwartej
wrogości, (chociażby między skinami i punkami). W ostatnim wypadku
skrajna obcość przejawia się nie tylko jako próba fizycznego uszkodzenia
(zniszczenia) przeciwnika, ale także odbija się w języku - grupa obca to:
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"bydlaki, naziol"e i z drugiej strony: "brudasy, śmiecie", a nawet "substancja".
(Niektórzy dorośli to zresztą też nie-ludzie: policjanci to "psy" lub "bękarty",
zaś

prawdziwe

kategorie

nie-ludzi

są

pieszczotliwie

nazywane

"zwierzątkami"). Aktywne grupy młodzieżowe zmieniają swój stosunek do
swoich i obcych także w czasie. Kiedy w 1989 roku przeprowadzaliśmy
pierwsze wywiady biograficzne z liderami prawie wszyscy - niezależnie z
jakiego środowiska by się nie wywodzili - deklarowali, iż "mogą rozmawiać
ze wszystkimi". Później stopniowo okazywało się, że przestaje się rozmawiać
ze wszystkimi, a czasem nawet ze swoimi trudno się dogadać. Język dialogu
zaczął być zastępowany językiem konfrontacji i akcji bezpośrednich. W
upolitycznionej części subkultury punk zbiegło się to z odwrotem od ideologii
działania non violence.
Obecnie „ideologicznie obcy” - wręcz wrogowie to, dla przedstawicieli
orientacji

punkowo-anarchistyczno-ekologicznej,

np.:

„Rzeźnicy,

wiwisektorzy, hodowcy zwierząt na futra, myśliwi, pracownicy cyrków i inne
szmaty,

myślący

chujami

seksiści,

naziści,

rasiści,

faszyści

itp.

skurywysyństwo, cała katolicka mafia z Wojtyłą i Glempem na czele, politycy
myślący o stołkach, wszelkie chamstwo i kołtuństwo” ["Dezynsektor" 1997:
2]. Z kolei prawdziwi skini charakteryzują swoich poprzedników oraz
ideologicznie obcych następująco: „Naturalnymi subkulturami były: teddy
boys, modsi, rockersi, skinhead, punk (lecz jedynie w jego początkowej fazie),
hools, a w Polsce dodatkowo gitowcy. Pozostałe subkultury, czyli hippisi,
core, grunge, skayte, rave są tylko ‘wentylem bezpieczeństwa’ stworzonym
przez dorosłych w celu kontrolowania młodzieży. To dla nich zorganizowano
Woodstock, stworzono programy tv (‘LUZ’, ‘Róbta co chceta’, ‘Alternativi’,
‘Lalamido’) pisma ‘Mać Pariadka’ czy też całe stacje telewizyjne (MTV,
VIVA). (...) Ponadto zyskano rzesze pokornych baranów powtarzających
wszystkie hasła zasłyszane u swych guru (Owsiak, Ikonowicz, Kuroń...) (...)
Dlatego też jednym z celów ofenzywy ‘gówniarzy z liceów i prywatnych
szkół’ jest subkultura skinhead. Wmawiano im, że skin to faszysta, naziol,
rasista i trzeba go zwalczać. Próbuje się też przeciwstawić skinom SHARP-ów
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jako tzw. ‘prawdziwych skinów’ (czyli takich co mają lewackie poglądy,
ćpają i kochają zwierzęta). SHARP jest bowiem owocem nieudanej, na
szczęście, próby okiełznania subkultury skinhead przez żydów” ["Prawdziwa
subkultura" 1997:V].

Opozycja kobiety - mężczyźni
W różnych środowiskach młodzieży ciekawie przedstawia się opozycja
między kobietami i mężczyznami. Wśród części normalsów można, np.,
zaobserwować powrót do tradycyjnych ról kobiecych i męskich, wśród
skinów i anarchopunków po początkowym okresie mody unisex wykształciły
się warianty ubioru i wyglądu typowe dla dziewcząt [Marshall 1994]. W
zachowaniach nie jest to już tak wyraźne, ale istnieją wcale liczne świadectwa,
że dziewczęta, np., skinheadki bardziej „przepisowo” realizują pewne wzory
zachowań, tu: zachowania agresywne. Młode punkówy (zwłaszcza te z
„plebejskiej” odmiany ruchu) są bardziej ortodoksyjne niż ich koledzy oraz
nadużywają ponad rozsądne normy „grubego” słownictwa. Zaś członkinie
stowarzyszeń i młodzieżowych partii politycznych często przypominają
witkacowskie „kobietony” skrzyżowane z wzorcem ancien regime’owej
„działaczki”. Generalnie jednak na młodzieżowej scenie publicznej, gdzie
tworzy się młodzieżowa kultura, dziewczęta, przynajmniej do niedawna
odgrywały mniejszą rolę i były mniej widoczne niż chłopcy. A także było ich
mniej liczebnie. Często wiązały się z danym środowiskiem, grupą lub
organizacją bardziej z powodów towarzyskich czy emocjonalnych (tzw.
chłopak należał) niż z powodu autentycznych przekonań i potrzeby działania.
Wielu liderów organizacji młodzieżowych i młodzieżówek partyjnych
pytanych w wywiadach wprost o stosunek do dziewcząt odpowiadało, że nie
mają na nie czasu, albo nawet, że "dziewczyny są głupie". Towarzyszyły
takim wypowiedziom marzenia o założeniu rodziny z kobietą, która będzie
podzielała światopogląd swojego mężczyzny, ale raczej zajmie się domem i
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dziećmi, niż stanie się jego „towarzyszką broni” działającą w tej samej grupie
[ JK 1991, JT 1989, JW 1992, PC 1993, WG 1992].
Nowa tendencja różnicująca pojawiła się wraz ze wzrostem
popularności problematyki feministycznej. Takie pojęcia jak seksizm,
radykalny feminizm dają nowe znaczenie wojującej kobiecości i wprawiają w
niejaką konfuzję męską część niektórych ruchów i orientacji młodzieżowych.
Konfuzja zresztą, jak to najczęściej bywa, przeradza się w prowokację wobec
feministek, na którą reagują one rzadko - jako ruch walczący - z poczuciem
humoru . Na ogół są bardzo pryncypialne. Czym jest seksizm możemy
dowiedzieć się chociażby z artykułu pod tytułem „Uwikłanie w Patriarchalny
system”: „Jeżeli chodzi o mnie - seksizm pojmuję jako dyskryminację ze
względu na płeć. Już słyszę głosy protestu ‘prawdziwych’ mężczyzn - że
przesadzam, że zdarzają się również sytuacje, w których to kobiety
wykorzystują facetów i poniewierają nimi. Jednakże nie są to przypadki
nagminne. Nikt nie zaprzeczy, że głównie kobiety są dyskryminowane w
całym tym patriarchalnym gównie, więc nie pozwólmy zamknąć sobie ust
stwierdzeniem, że to feministki same stwarzają problemy” [Kaśka 1997: 14].
Tzw.

„otwarci”

przedstawiciele

orientacji

punkowo-anarchistyczno-

ekologicznej w ramach nowej political corectness uważają za stosowne w
wywiadach wyeksplikować swój stosunek do feminizmu, a niektórzy z nich
przedstawiają się jako feminiści i deklarują niechęć do tych subkultur czy
ruchów, które "źle traktują kobiety". Są to, wedle takiej wykładni, chociażby
harekrisznowcy [MP 1998]. (Ci są także zwalczani przez same emancypunki).
Jak wynika z ustaleń lubelskiego (?) magistranta, kryjącego się pod
pseudonimem Zorro dziewczęta stanowią obecnie w subkulturze punk
liczniejszą grupę niż to miało miejsce w latach 80. i na początku lat 90.
„można by (je - BF) podzielić następująco:
- zaangażowane
- dziewczyny punkowców
- takie, którym podoba się otoczka, wygląd zewnętrzny
- ‘lekkich obyczajów’” [Zorro 1997:25].
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Nie trzeba dodawać, że - z punktu widzenia feministek - takie rozróżnienie
jest w niedopuszczalny sposób seksistowskie. (Ciekawe, że autor nie umieścił
w, drukowanym w „Małej Ulicznicy”, fragmencie swojej pracy, odpowiedzi
na pytanie jak same dziewczęta, uczestniczki subkultury punk widzą swoją w
niej rolę).
Z drugiej strony, gdy się poczyta feministyczne ziny lub ziny z ostatnich
lat, które prawie obowiązkowo podejmują problematykę feministyczną,
można zaobserwować wyraźną chęć młodzieżowego ruchu feministycznego
do pozostania w szeroko rozumianej orientacji punkowo-ekologicznoanarchistycznej. Walkę o akceptację kobiecości prowadzi się w kontekście
walki przeciwko tradycyjnym nieprawościom świata: patriarchalnej i
chrześcijańskiej socjalizacji, nierównościom w szkole i w domu, zgnilizmie
SYSTEMU, bezmyślnej konsumpcji, faszyzmowi i rasizmowi, etc. [por.
np.:Jenny 1998:5; Elwira 1998:5]. Oto jak przedstawia się członkini
najbardziej chyba znanej ostatnio feministycznej kapelki „Piekła Kobiet”:
„Należymy do osób, które chcą wyrażać to co czują i prawdę mówiąc nie
mamy na celu przypodobania się komukolwiek. Obojętnie czy to kobiecie czy
mężczyźnie, feministce czy nie. (...) Jestem anarcho-feministką, dla mnie nie
oznacza to nienawiści do mężczyzn i miłości do wszystkich kobiet. Kobiety i
mężczyźni powinni nawiązywać współpracę, razem niszcząc seksizm we
wzajemnych stosunkach. Wychowanie w tradycji sprawia, że wiele kobiet
podejmuje misję bycia słodką idiotką, co nie dopinguje mnie do
uszczęśliwiania kogokolwiek na siłę. To co robię ma bardzo osobisty
wydźwięk (...) Nie wydaje mi się byśmy przeginali. Kobiety albo będą głośno
krzyczeć, albo pozostaną tylko kolorowymi ozdobami swoich chłopaków”
["Piekło Kobiet" 1998: 71-72]. Zauważmy, na marginesie tej wypowiedzi, że
współpraca kobiet i mężczyzn jest możliwa w gruncie rzeczy po redefinicji
plemion tworzących federację. To dopiero świadome swej tożsamości
Amazonki mogą zawierać układy z męskim światem. W tak rozumianym
feminizmie zasadą organizującą dyskurs jest, tak jak w całej orientacji, collage
i - opisane wyżej - obrazoburstwo oraz łamanie tabu, m.in., językowego.
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Teksty „Piekła Kobiet”, „Ulrike Meinhof”57 i innych tego rodzaju zespołów są
tego znakomitym przykładem [por. "Dezynsektor" 1997]
*
Federacja plemion - uczestników kultury młodzieżowej jest zjawiskiem
kulturowym, jak to już wielokrotnie wskazywałam, bardzo dynamicznym.
Metafor „plemienności” czy „dzikości” nie używałam tutaj bezrefleksyjnie.
Starałam się natomiast pokazać w jakich granicach można je stosować i co, w
gruncie rzeczy, mówimy o świecie kultury młodzieżowej, kiedy ich używamy.

57

To ten sam zespół, tylko pod inną nazwą [por. Ulrike Meinhof 1997:29].
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Rozdział piąty - dyskusja pojęć pokolenie, bunt i resentyment.

Pojęcia pokolenia i wspólnoty pokoleniowej
W rozdziale tym chciałabym omówić kolejne pojęcia, które wydają mi się
niezbędne do charakteryzowania kultury młodzieżowej w przyjętej tutaj
antropologicznej perspektywie. Pierwsze z nich to pojęcie pokolenia. Ma ono
swoją tradycję nie tylko w wąskospecjalistycznych badaniach młodzieży
[Ossowska 1963; Garewicz 1983; Kłoskowska 1987]. Antonina Kłoskowska
pisząc o koncepcji pokolenia przypomina powiedzenie Erika Eriksona, że
„młodość stanowi okres, w którym indywidualna historia życia przecina się z
Historią” [op.cit.: 25]. W odniesieniu do większości pokoleń analizowanych
poniżej stwierdzenie to szczególnie, jak sądzę, zasługuje na przypomnienie. (Jest
ono także bliskie sposobowi rozumienia pokolenia przedstawionemu przez Jana
Garewicza [1983]). Jak pokazuje Kłoskowska - współczesna refleksja dotycząca
kategorii pokolenia wykazuje podobieństwo do koncepcji Wilhelma Diltheya, w
myśl której „znaczące przeżycie wspólne kilku kohortom demograficznym o
zbliżonym wieku wytwarza między ich członkami więź pokoleniową”
[Kłoskowska 1987: 25-26]. Garewicz zwraca uwagę w „Pokoleniu jako
kategorii socjofilozoficznej”, że istotnym czynnikiem kształtowania się pokoleń
- zwłaszcza polskich - była doznana w młodości trauma [Garewicz 1983: 7778]. Kłoskowska przypomina za Gadamerem, że specyficzne przeżycie jakim
jest przeżycie pokoleniowe kształtuje się nie ze względu na „prosty fakt
współczesności doświadczeń” lecz ze względu na przypisanie mu szczególnego
znaczenia [Kłoskowska 1987: 26]. Czynnikami sprzyjającymi spojeniu
doświadczeń w przeżycie pokoleniowe są podobieństwa sytuacji i statusu.
Dilthey, (w przeciwieństwie do Garewicza wyznaczającego nawet
konkretne granice wiekowe: 16 - 25 lat, w których kształtują się pokolenia), nie
ograniczał swojej koncepcji do młodzieży. Ja chciałabym podkreślić, że
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pokolenia nie musi tworzyć trauma. W związku z tym pojęcie przeżycia
pokoleniowego,

konstytuującego

pokolenie,

oparte

na

doświadczeniu

„zawalania się świata” czy też nawet pierwszego, traumatycznego zetknięcia się
ze złem, jak chce Garewicz [Garewicz 1983: 78, 82] nie nadaje się do opisu
wszystkich pokoleń współczesnej Polski. Jak pisze Hanna Świda-Ziemba
charakteryzując swoje ostatnie badania: „dla wyodrębnienia pokoleń czynnikiem
decydującym stały się ostatecznie dla mnie zbliżone uwarunkowania
światopoglądów i postaw określonych roczników młodzieży, nie zaś
podobieństwo ich samych. Innymi słowy ‘pokoleniem’ nazwałam młodzież,
której okres dojrzewania przebiegał w podobnej sytuacji społeczno-kulturowej”
[Świda-Ziemba 1995:50]. Zgodzić się natomiast można z Garewiczem, gdy
stwierdza on, że: „należy się tylko do jednego pokolenia” [op.cit.:76],
„zdarzenie pokoleniowe jest inicjacją” [ibidem], „przeżycie pokoleniowe staje
się (...) dla jego uczestników układem odniesienia lub zgoła pryzmatem, przez
który ogląda się późniejsze swoje społeczne doświadczenia” [op.cit.: 79],
„zewnętrznym wyrazem przeżycia pokoleniowego jest coś, co można by nazwać
mentalnością kombatancką” [ibidem].
Ponadto proponowałabym wyróżnić pokolenie w sensie wąskim - jako
konkretną grupę ludzi, związaną wspólnotą doświadczeń, które grupa ta potrafi
tak opracować, że opowieści o nich działają na zasadzie podobnej do przemocy
symbolicznej [Bourdieu, Passeron 1990]. Z reguły także charakteryzuje taką
grupę podobieństwo sytuacji i statusu. Nierzadko jednostki ją tworzące są
zaprzyjaźnione, a nie tylko razem coś przeżywają.
Odmienny sens ma stosowanie pojęcia pokolenia do szerszych
zbiorowości społecznych, które nie identyfikują się z całością złożonego
pokoleniowego przeżycia lecz tylko z niektórymi jego elementami (wybranymi
wątkami światopoglądu, niektórymi zachowaniami, określonym językiem,
modą, muzyką, etc.) bądź ze stereotypami wytworzonymi na użytek szerszej
publiczności i przez nią samą. Ten drugi typ nazwałabym wspólnotą
pokoleniową, co podkreśla integrujący wpływ wymienionych wyżej elementów
na ludzi, którzy z różnych powodów do pokolenia właściwego nie mogą zostać
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zakwalifikowani. O ile tylko pokolenie we właściwym sensie tego słowa może
wytworzyć taką specyficzną formę transmisji kulturowej, jaką są legendy
pokoleniowe [Garewicz 1983: 83], o tyle to określone warunki społecznokulturowe powodują, że legendy te w całości lub fragmentach przejmuje
wspólnota pokoleniowa.
Legendy funkcjonują w różnych planach społecznych i semiotycznych.
Jeśli chodzi o plan semiotyczny to warto zwrócić uwagę zarówno na ich
zróżnicowane „semantyki”, na ciekawe połączenia „syntaktyczne” różnych
części indywidualnych opowieści oraz na swoistą „pragmatykę” legend
pokoleniowych użytkowanych nie tylko przez różnych ludzi, ale i w rozmaitych
celach. Część tych legend ma quasi-anegdotyczny charakter i pozostaje
własnością lokalnych grup; część zaś odpowiednio spreparowana, a więc
uproszczona, zestereotypizowana staje się własnością wspólnot pokoleniowych,
a w końcu także własnością kultury popularnej.
Groźnym wszakże zjawiskiem jest wytwarzanie takich quasi-legend przez
badaczy społecznego świata. Widać to wyraźnie w stosunku do pokoleń i
wspólnot pokoleniowych powstałych w latach 60. i 70. Bywa bowiem jednak i
tak, że opowieści owe są wykorzystywane do szerzenia „złej wiary”. Czyni tak,
na co wskazywałam wyżej, w moim przekonaniu Daniel Bell opisując
„wrażliwość lat 60.” A także - niestety - Jan Garewicz próbujący, w swym
inspirującym, wielowątkowym i niegdyś szeroko dyskutowanym artykule,
uchwycić różnicę między przeżyciem pokoleniowym, które jego samego
ukształtowało oraz przeżyciem pokoleniowym młodzieżowych buntowników
okresu kontrkultury. To drugie - według autora - „wyrosło na podłożu zdarzeń
nie bardzo wytłumaczalnych” i miało „charakter sfingowany” [op.cit.: 85].
Argumentacja na rzecz owego „sfingowania” nie jest zbyt jasna i zamyka się w
następującej tezie: co prawda rozruchy młodzieżowe nie były wynikiem
spiskowej teorii dziejów, ale nie były także autentyczne ponieważ poprzedzała
je potrzeba przeżycia pokoleniowego, z której owo przeżycie tylko
„spontanicznie” wyrosło. Między wierszami mamy tu ukryte przeświadczenie,
że tylko Historia może i powinna legitymizować pokolenie; spontaniczność i
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„samowola” są niedopuszczalne. A więc można również przypuszczać, iż
istnieją Historia i historie - by nie rzec historyjki; niepoważne i w gruncie rzeczy
nie mogące legitymizować cudzego życia. Potrzeba poprzedziła tutaj, według
autora, zdarzenia, które przeżycie wywołały. Stąd „irracjonalność” ówczesnych
wypadków, „zbędny zupełnie wandalizm, którego nie spotyka się w
autentycznych zdarzeniach” (? - BF) i „ekscesy seksualne w okupowanym
Odeonie”. Ponieważ takie, godne potępienia, fakty składały się na owo
sfingowane przeżycie pokoleniowe kontestatorów „powrót do normalności był
szczególnie trudny dla czołowych uczestników lub przynajmniej dla części z
nich. Wobec tego, że fale opadły, nastąpiło sztuczne podtrzymywanie stanu
napięcia, którego zewnętrznym przejawem był terroryzm (...) wynikał [on - BF]
z samego przeżycia niedosytu, z przeżycia pokoleniowego, niejako ‘pustego’,
które nie zakończyło się, jak zwykle zwycięstwem tej lub tamtej strony, lecz
‘wyciekło’” [op.cit.: 85]. Kiedy patrzyło się na tą problematykę z perspektywy
roku 1983 linie mityzacji obu porównywanych pokoleń już były w tekście
Garewicza widoczne. Z dzisiejszej perspektywy są jeszcze wyraźniejsze, ale
tylko dla tych, którzy zachowali pamięć lub włożyli w rekonstrukcję przeżyć
pokoleniowych bohaterów wojennych i kontrkulturowych dużo wysiłku. To, co
w świetle moich doświadczeń badawczych i dydaktycznych wydaje się bardzo
niepokojące, to fakt, że współczesna młodzież, niezbyt zainteresowana
problematyką łączności pokoleniowej, nie szuka wcale pogłębionej wiedzy w
tym zakresie. Jan Garewicz występuje i jest odbierany jako autorytet (podobnie
jak Bell) więc obraz przezeń przekazany uważa się za prawdziwy i utrwala.
Tymczasem o jakim zwycięstwie mówi Garewicz w powyższym cytacie: czy
tym czczonym 8 (a dawniej - 9) maja czy tym, które wyraziło się w
cywilizacyjnym przezwyciężeniu zniszczeń po drugiej wojnie światowej? Czy
spontaniczność i potrzeba przeżycia pokoleniowego nie były częścią tegoż w
życiorysach młodych żołnierzy i partyzantów? Ponadto - istnieje wszak wielka
literatura mówiąca o „wypalonych” bohaterach wielkich wojen. Czy da się
zmierzyć doświadczenie ich pustki i doświadczenie pustki kontrukulturowych
„wraków” ludzkich? Czy to ta sama pustka, czy ilościowo i jakościowo różna?
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Która i w świetle jakiej aksjologii jest „lepsza” lub/i „godniejsza”? Wcześniej
Garewicz pisze, że łatwiej mu się porozumieć z wrogiem-Niemcem niż z
młodym człowiekiem - członkiem jego własnego narodu. Sposób widzenia
kontrkultury, jaki zaprezentował w cytowanym tekście, dobitnie to potwierdza:
tym bardziej jednak dziwi, że na wstępie omawianego fragmentu autor
zaznacza, iż zjawiska te mają ogromną literaturę. „Zła wola” niezrozumienia jest
jeszcze trudniejsza do zaakceptowania w świetle argumentacji z ostatniej części
omawianego tekstu. Powiada on bowiem dalej, że zbuntowanej młodzieży
towarzyszył nastrój „niech się dzieje co chce, ale tak dalej żyć nie można”.
Takie

nastroje

społeczne

w

warunkach

„niesfingowanych”

przeżyć

pokoleniowych - jak twierdzi - towarzyszyły rewolucjom, wojnom,
powstawaniu dyktatur. Powołując się na biograficzne doświadczenia Karla
Gutzkowa autor opisał fazy przebiegu wojen i rewolucji od euforii i zaufania do
władzy (oczekiwania, że dokona ona koniecznych zmian) poprzez etap
zawiedzionych nadzieji i zamiany euforii w gniew i wściekłość, pojawienie się
ekstremistów i „obłędu” wśród ludzi aż do etapu, w którym „grabarz spadkobierca - dyktator” grzebie rewolucję. Garewicz zwraca uwagę, że sam
Gutzkow „kiedy fala opadła wszedł do establishmentu jako dziennikarz, literat,
dramaturg, a pod koniec życia dyrektor nadwornego teatru” [op. cit.: 86] Można
tu zadać pytanie, w świetle charakterystyki przeżycia pokoleniowego podanej
przez Garewicza i cytowanej wyżej, oczywiste: czy Gutzkow był, po tym co go
spotkało w latach 30. ubiegłego stulecia, „tym samym” człowiekiem, czy jednak
zmienionym? W tym kontekście warto przypomnieć, że pochodną kontrkultury
nie był jedynie terroryzm lecz zmiana mentalności i sposobów życia, zmiany
techniczne i cywilizacyjne - być może zmiana całej kultury współczesnej.
Twórca PC (komputera osobistego) jest byłym hippiesem, a „ideologia” tego
produktu, rewolucjonizującego nasze życie, była według niego pochodna od
wolnościowych ideii kontrkultury. Terroryzm - wbrew temu co twierdzi
Garewicz - nie był li tylko próbą zapełnienia pustki po nieautentyczności
doświadczenia buntu młodzieżowego; był natomiast jedną z wielu radykalnych
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konsekwencji wyciągniętych z pierwotnych przekonań ideowych, podobnie jak
szerzenie się narkomanii, rozwój ruchów religijnych i parareligijnych, etc.
Skądinąd ciekawa jestem co by powiedział ten autor na pewne nowe w
kulturze popularnej zjawisko, a mianowicie, „medialne” i marketingowe
kreowanie pokoleń - próby takie już mieliśmy: marketingowym wytworem
pozostała generation X, a w 1998 roku Marcin Meller postanowił wykreować w
tygodniku „Polityka” pokolenie frugowców [Meller 1998].58
Przyjrzyjmy się, z kolei, innemu wątkowi dyskusji kwestii pokolenia.
Mimo istnienia „mentalności kombatanckiej” zróżnicowane identyfikacje
tworzące zarówno pokolenia, jak i wspólnoty pokoleniowe podlegają nieraz,
wraz z upływem czasu, bądź ze względu na inne czynniki, daleko idącym
modyfikacjom. Mentalność taka w miarę przemijania młodości przestaje być
eufunkcjonalna wobec życia jednostek i grup. („Po czterdziestce nie można już
chyba mówić o pokoleniu w rozumieniu wspólnoty” ["Czy istnieje" 1988: 4]).
Mechanizmy destruujące oba typy pokoleniowych grup to, np., zmiana
realizowanych wartości. Zamiast więzi pokoleniowej (silniej lub słabiej
odczuwanej) pojawiają się indywidualne dążenia do założenia rodziny, kariery
zawodowej, osobistego odnalezienia się w społeczeństwie, o których pisze Jan
Lityński w cytowanym tekście. Inne przykłady mechanizmów destrukcji to
przypadki mechanizmu kulturowego zapominania [Łotman, Uspienski 1977:
153-154] lub mechanizmu, który można nazwać hipertrofią pamięci. Dobrym
przykładem tego ostatniego są rozrastające się szeregi kombatantów w różnych
pokoleniach:

wojennych

bohaterów,

byłych

hippiesów,

prawdziwych

opozycjonistów, etc. Jak jednostki robią „porządek” ze swoimi biografiami ze
względu na sytuację pokazał Jerzy Jedlicki [Jedlicki 1997]. Do mentalności
kombatanckiej wraca się albo po to by, w zgodzie z nową Historią,
„przepracować” małą historię swojego życia, albo już po okresie aktywnym, „u
progu starości”. Wtedy zmityzowane wersje przeżycia pokoleniowego, legendy
pokoleniowe znów nabierają znaczenia i wartości dla swch głosicieli.
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Nazwa pochodzi od agresywnej i konfrontacyjnej w swej wymowie telewizyjnej reklamy soczku
owocowego „Frugo”, w której „młody i piękny” młodzieniec „anihilizuje” beznadziejnie ględzących i
brzydkich przedstawicieli starszego pokolenia.
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Pokolenie jest kategorią tak naładowaną emocjonalnie, ważną dla opisu
tożsamości, że z reguły każdy widzi je przez pryzmat osobistego doświadczenia,
jak już wspomniałam, najczęściej przefiltrowanego przez legendę oraz
mityzowanego doraźnie, nie zawsze w zgodzie z przebiegiem biografii. Bywa
też mityzowane post factum, co pokazałam na przykładzie tekstu Garewicza, w
celu uporządkowania doświadczenia i „niezrozumiałej” rzeczywistości. Ze
względu na dokonujące się w pewnym wieku wyjście z pokoleniowej wspólnoty
lub nawet z pokolenia w wąskim sensie tego terminu różnicują się także oceny
doświadczenia pokoleniowego. Co ciekawe jednak, sądy te nie są z reguły
utemperowane; pozostają emocjonalne („heroiczne” lub „turpistyczne”), rysują
różnice i podziały, przerzucają mosty pomiędzy kolejnymi generacjami, od
innych

zdecydowanie

się

odcinając

["Czy

istnieje"

1988].

W

„postpokoleniowych” środowiskach może istnieć zatem kilka, również
sytuacyjnie uwarunkowanych, wersji pokoleniowej legendy. Swoje interpretacje
dokładają także „młodsi bracia”, którzy na tych legendach z kolei pragną
budować własne pokoleniowe opowieści o tożsamości.
W pochodzącym z 1958 roku filmie „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy
Maciek Chełmicki, grany przez idola młodzieży Zbigniewa Cybulskiego ginie
głupio i niepotrzebnie na śmietniku59. Jest to efekt splotu przypadkowych i
nieprzypadkowych okoliczności, ale najważniejszą przyczyną takiego końca
bohatera jest niemożność odnalezienia się w powojennej rzeczywistości. O
Cybulskim można spokojnie już z perspektywy czasu mówić jako o legendzie i
symbolu pokolenia. Wielością pokoleniowych legend obrosły pokolenie ZMP,
pokolenie 56’ i pokolenie marca 68’. Grupy pokoleniowe lat 70. mają także
swoje opowieści zakorzenione w wydarzeniach politycznych lub w działalności
kontrkulturowej. Do ich upowszechnienia przyczynił się nie tylko przekaz ustny
lecz także kultura dominująca i popularna.

59

Popiół i diament, reżyseria: Andrzej Wajda, 1958 r. Film oparty na książce Jerzego Andrzejewskiego pod tym
samym tytułem. Zbigniew Cybulski, grający tu byłego żołnierza Polski Podziemnej ginie w konfrontacji z siłami
nowego porządku. Po tym filmie Cybulski stał się kultowym bohaterem młodzieży.
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W roku 1993 Roman Gałuszko odsiadywał karę więzienia za odmowę
służby wojskowej. Do dziś jeszcze spotkać można ślady na murach po kampanii
dotyczącej jego uwolnienia. Kto je rozumie, kto pamięta dzisiaj kim jest Roman
Gałuszko? Którzy bohaterowie i ich otoczenie zostaną zapamiętani i staną się
legendą? Dotykamy tu jeszcze innych ważnych, kulturowo i temporalnie cech
grup, które mogą, (ale nie muszą) stać się pokoleniem. Po pierwsze, o
pokoleniach najłatwiej mówić ex post. Weryfikuje je historia czy - jak chcą
Łotman i Uspieński - kultura jako pamięć zbiorowa. Trudność związana z tym
faktem to realna możliwość badania nie tyle żywego pokolenia, ile jego legend
właśnie. Po drugie, nieciągłość kultury młodzieżowej, być może, bez wsparcia
innych porządków kulturowych nie pozwoli produkować nic ponad
krótkotrwałe opowieści i anegdoty. Pamięć uczestników grup subkulturowych
nie wzmacniana dostatecznie przez inne źródła jest bardzo krótka. Nie sprzyja
tworzeniu się pokoleniowych symboli stosunkowo szybka rotacja uczestników.
W roku 1996, a nawet wcześniej, niektórzy badacze młodzieży
„wieszczyli” zmierzch subkultur. Dochodziło do tego, że na spotkaniu
warszawskiej Federacji Anarchistycznej w 1997 roku zgromadzeni tam młodzi
ludzie pytali mnie czy to prawda. To anegdota jak najbardziej autentyczna.
Różne fakty z życia grup młodzieżowych stały się, (stają się) przedmiotami
symbolicznego opracowania. Niektóre z nich pozostaną tylko środowiskowymi
anegdotami,

przemijającymi

opowieściami,

inne

dostarczą

budulca

pokoleniowym legendom.
Kilkakrotnie wspomniałam, że tradycyjna koncepcja pokolenia jako
grupy ukształtowanej przez wspólnotę doświadczeń, zwłaszcza traumatycznych,
nie wydaje mi się wystarczająca do uchwycenia współczesnych grup i wspólnot
pokoleniowych w zaproponowanym wyżej sensie tych obu pojęć. W odniesieniu
do badanej przeze mnie młodzieży: uczestników grup aktywnie tworzących
kulturę młodzieżową jest to szczególnie - moim zdaniem - widoczne, ale
widoczne także jest gdy patrzy się na grupy pokoleniowe i subkulturowe trzech
ostatnich dziesięcioleci. Zasadniczą trudność sprawia tu rozległość zjawiska.
Zarówno przestrzenna, jak i rozległość zróżnicowania kulturowego. W
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przypadku hippiesów można w analizach bazować na wspólnocie pokoleniowej,
a nie tylko na grupach pokoleniowych. Chociaż to te grupy właśnie wytworzyły
wzorce różnych orientacji światopoglądowych i różnych działań, to jednak
zarówno osoby-komunikaty, jak i style dyskursu jawiły się w miarę przejrzyście.
Walka i ludyczność miały wyraźne kulturowe manifestacje. W ostatnim
dwudziestoleciu (umownie biorąc) ze względu na znacznie większe
rozproszenie grup młodzieży aktywnej, a także ich rozproszenie w sensie
ideowym i zróżnicowania wewnętrzne oraz mobilność uczestników, kategorie
pokolenia i subkultury wydają się od siebie oddalać. Pojawiło się także inne
zjawisko, które w miarę rozrostu kultury popularnej „żerującej” na młodzieży
będzie się zapewne coraz częściej powtarzać, obracając wniwecz cytowane
dotąd ustalenia definicyjne. Oto polska odmiana tzw. generacji X - najpierw
pojawia się etykieta i „produkt rynkowy” wykreowany na potrzeby
marketingowe wizerunek, który obecnie wypełnia się rozmaitymi treściami,
szuka się dlań „szacownych przodków”, etc. Czy to znaczy, że ujęcie
pokoleniowe uległo „postmodernistycznej” destrukcji? W pewnym sensie tak.
Ale z drugiej strony, wielość możliwości wyboru, produkowanie stale nowych
podziałów, w tym również podziałów stricte pokoleniowych wewnątrz, np., tzw.
ruchu pokazuje, że poszczególne elementy konstytuujące pojęcie pokolenia są
ciągle używane. Nie tylko jednak przestały być czyjąkolwiek własnością, ale
funkcjonują obecnie trochę tak jak zabawa w puzzle. Wydawało się, że obrazki
(pojęcia) są ułożone, tymczasem niesforne dzieci potrząsnęły pudełkiem,
wysypały zawartość i nie kierując się załączonymi instrukcjami jak „należy”
składać całości robią to po swojemu. Gdy coś nie pasuje wyrzucają,
przemalowują, przycinają poszczególne elementy. Na pretensje odpowiadają
przecież to nasza zabawa. Zaś specjaliści od młodzieżowego rynku
podpowiadają - bawicie się w imię Wolności (Konsumpcji)! Nie zapominajmy
również, że pokolenia ujawniają się jednak ex post. Tak więc wracając do
perspektywy pokoleniowej w miarę jej skracania (zbliżania się do
teraźniejszości) skazani jesteśmy na postępujący brak pewności. Opis staje się
tylko przybliżeniem - jedną z wielu możliwych interpretacji.
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Tło historyczne protestów i pokolenia młodzieżowych buntów
Chciałabym teraz przedstawić typologię opartą na rozszerzonej, chociaż
tradycyjnej koncepcji uzależniającej pojawienie się pokolenia od wyrazistego
(nie tylko traumatycznego, ale i ludycznego) przeżycia pokoleniowego.
Kategorią kluczową jest tutaj kategoria protestu, (teoretycznie przeanalizowana
w jednym z następnych podrozdziałów).
W powojennej Polsce protesty młodzieżowe przejawiały się rozmaicie.
Od początku miały swoje specyficzne formy wyrazu, ale do roku 1968 młodzież
w zasadzie towarzyszyła dorosłym. Własne sposoby wyrażania niezadowolenia
wypracowane były przede wszystkim w środowiskach młodzieży inteligenckiej i
wśród studentów. Bardziej zresztą pasuje tu określenie „sprzeciw” niż protest:
słynne hasło „socjalizm - tak, wypaczenia - nie” pojawiało się jeszcze w marcu
1968 roku. Chociaż - z drugiej strony - w marcu pojawiło się hasło „prasa
kłamie”, jak wspomina Lityński w ankiecie „Więzi”: „Było ono bowiem nie
tylko stwierdzeniem oczywistego faktu, ale i odkryciem, że w życiu publicznym
oobowiązują kategorie prawdy i fałszu, odkrycie dla naszego pokolenia,
rzekłbym egzystencjalne” ["Czy istnieje" 1988: 3]. To pociągało zaangażowanie
w aktywność publiczną w postawie „odrzucania idelogicznego absurdu”, bliskiej
już buntu.
Jeśli do roku 1968 młodzież znajdowała formy wyrazu dla sprzeciwu
wobec politycznej rzeczywistości to były one swoiste dla stosunkowo
niewielkich środowisk. Tworzono w tym czasie, zwłaszcza w latach „odwilży”
(1956 rok), kluby studenckie, kółka dyskusyjne, kabarety i Studenckie Teatrzyki
Satyry. Ryszard Pracz [1994] pisze: „Były to lata (50. - BF) młodzieżowych
grup agitacyjno-propagandowych, zespołów pieśni i tańca. Ale w połowie tej
dekady doszło do narodzin zjawiska, które wyszło daleko poza krąg kultury
studenckiej. Były to satyryczno-kabaretowe zespoły studenckie. Pierwszym był
warszawski STS, czyli Studencki Teatr Satyryków. Po nim powstał w Gdańsku
Teatrzyk Bim-Bom. Już w maju 1955 roku na I ogólnopolskim Przeglądzie
Studenckich Teatrów Satyrycznych w Warszawie spotkały się (poza naszym
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STS-em); DSS (Dziennikarska Spółdzielnia Satyryczna) przy Wydziale
Dziennikarstwa UW, Bim-Bom z Gdańska, ‘Cytryna’ i ‘Pstrąg’ z Łodzi,
‘Satyrymycyna’ z AM w Rokitnicy na Śląsku i poznański 'Żótodziób’. (...)
Tworzył się front młodych, myślących ludzi. Byliśmy pionierami odwilży w
Polsce. Dlatego może taką karierę zrobił tytuł naszego czwartego programu
‘Myślenie

ma

kolosalną

przyszłość’”

[op.cit.:

19].

Słuchano

jazzu,

podejmowano próby prowadzenia własnych czasopism. Poetykę ówczesnego
dyskursu obrazuje dyskusja prasowa na temat poczynań młodego Jerzego
Grotowskiego: „trzeba krytykować jego poglądy i postawę, gdyż przynoszą one
szkodę

młodemu

Związkowi

Młodzieży

Socjalistycznej

(...)

<<linia

Grotowskiego>> to linia krzywa. Idąc nią, nie kroczy się naprzód” i odpowiedź
późniejszego twórcy „Apocalypsis cum Figuris”: „śpieszę uzupełnić rejestr
moich przewin wobec ruchu młodzieżowego i Polski Ludowej:
1. W ramach walki pokoleń kastruję staruszków.
2. Podgryzam słupy telegraficzne w celu wprowadzenia anarchii.
3. W nocy w czasie występnych wędrówek pozdrawiam towarzyszy
słowem ‘dzień dobry’ w celu wprowadzenia zamętu ideologicznego.
4. Co tydzień dobudowuję nową kondygnację Pałacu Kultury.
5. Wykupuję mleko gospodyniom domowym w celu obniżenia stopy
życiowej ” [Osiński 1980: 29]. Jak wiemy z opisów Jerzego Tyrmanda
nawet moda była w tym okresie (lata 50.) naznaczona stygmatem polityczności:
kolorowe skarpetki i fryzura były „wyzwaniem” dla SYSTEMU [Tyrmand
1989].
Rodzaj i styl sprzeciwu i/lub protestu wyznaczały w naszym kraju
przynależność pokoleniową, a w każdym razie współkształtowały pokoleniową
legendę. Jan Garewicz zwracał uwagę na fakt, że polskie pokolenia kształtowały
się wokół ważnych, traumatycznych wydarzeń politycznych. I tak - sięgając
czasów II Wojny Światowej mamy „pokolenie Kolumbów rocznik 20-ty” (to ci,
którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, byli w partyzantce, do nich należał
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wspomniany wyżej Chełmicki-Cybulski)60; „pokolenie młodszych braci” (to ci,
którzy zamiast do partyzantki musieli pójść do szkoły i na wielkie budowy
socjalizmu) - zwane także "pokoleniem ZMP"61 [Świda-Ziemba 1991];
„pokolenie 56’” (to ci, którzy podnieśli głowy po śmierci Stalina w 1953 roku,
ale zmian chcieli dokonywać w ramach realiów ustrojowych); „pokolenie marca
68’” (to pokolenie nieudanej próby zreformowania socjalizmu, ale i - po raz
pierwszy od powojnia - rzeczywistej walki (vide rozruchy na wyższych
uczelniach) ["Czy istnieje" 1988, Głowiński 1991; "Sypiąc" 1992]. Później, do
roku 1980 w Polsce nie było już szerokiej identyfikacji pokoleniowej na
płaszczyźnie politycznej. Autorce wydaje się jednak, że warto wyodrębnić
wielką wspólnotę pokoleniową, jaka powstała na podłożu polskiego hippizmu,
narodzin

kultury

młodzieżowej,

koncepcji

parateatralnych

Jerzego

Grotowskiego i innych tego typu zjawisk społeczno-kulturowych w latach 70.
Kolejne polskie pokolenie to „pokolenie 80’” - w odróżnieniu od wszystkich
poprzednich ton nadawali mu głównie młodzi robotnicy. Jakkolwiek sierpień
1980 roku i następne miesiące, aż do Stanu Wojennego angażowały większość
społeczeństwa. Przypomnijmy, że w szczytowym okresie NSZZ „Solidarność”
liczył ok. 10 milionów ludzi. W omawianym tutaj przypadku młodzieży
symbolem protestu społecznego nie był student lecz młody robotnik reprezentant wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. Mówi się również często o
„pokoleniu Stanu Wojennego”, (duże grupy młodzieży zajmowały się polityką i
sztuką, która wszakże specyficzną politycznością była naznaczona); o pokoleniu
„dzieci Solidarności” (młodzież, przede wszystkim robotnicza lecz nie
wyłącznie, która wzięła udział w strajkach majowych roku 1988). Nowe
pokolenie może się ukształtować wokół buntu przeciwko kierunkowi przemian
w Polsce (cokolwiek by to nie znaczyło !). Być może zatem będzie to
„pokolenie pełzającej rewolucji”. Nie wielkiej rewolty lecz pojawiających się tu

60

Nazwa od tytułu książki Romana Bratnego, "Kolumbowie rocznik 20-ty". Pozycja ta figurowała w ancien
regime’ie jako obowiązkowa lektura szkolna współkształtując obraz owego pokolenia w oczach następców.
61

Hanna Świda-Ziemba opisała to pokolenie w książce: „Mechanizm zniewalania społeczeństwa - refleksje u
schyłku formacji”. Szczególnie polecałabym rodział:”Młodzież okresu stalinowskiego” [Świda-Ziemba 1990].
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i ówdzie, ale stale wybuchów niezadowolenia, aktów destrukcji i przemocy.
Może się jednak zdarzyć również, że ex post ktoś scharakteryzuje je jako
„pokolenie wykorzystanej szansy” lub „budowniczych klasy średniej”. Wokół
czego i czy w ogóle utworzy się natomiast wspólnota pokoleniowa, w podanym
wyżej znaczeniu, trudno dzisiaj prorokować (por. roz. drugi).
Jakkolwiek by nie dzielić pokoleń polskiej młodzieży to należy
podkreślić, że pierwszym, prawdziwie młodzieżowym protestem w okresie
powojennym był marzec 1968 roku. Wydarzenia marcowe wyodrębniły nie
tylko grupę pokoleniową, ale i pokolenie w szerokim sensie tego słowa.
Pokolenie to miało swą wspólnotę doświadczeń wyznaczającą drogi życiowe,
własnę legendę, własny język; w dyskursie publicznym otrzymało ono swój
własny propagandowy opis i etykiety, na przykład: "wichrzyciele" czy
"komandosi". Jego legendę wykorzystywały i „przepracowywały” kolejne grupy
pokoleniowe w różnych zresztą celach. ["Czy istnieje" 1988, Głowiński 1991:
34 -35; "Sypiąc" 1992].

Czy ruch anarchopunkowy stworzy pokolenie?
Trudności, sygnalizowane wyżej, związane z zastosowaniem perspektywy
pokoleniowej do analizy współczesnej młodzieży można lepiej pokazać na
konkretnym przykładzie orientacji anarchistyczno-punkowo-ekologicznej.
(Niektórzy badani przeze mnie jej uczestnicy odrzuciliby z oburzeniem nawet
tą, ostrożną przecież, etykietę. Sami używają ostatnio takich określeń, jak:
środowisko niezależne, środowisko wolnościowe czy ruch).
Opisane poniżej środowisko stale wytwarza mniej lub bardziej trwałe
podziały zarówno w swoim obrębie, jak też w stosunku do otoczenia
zewnętrznego. Podziały te mają również bardziej lub mniej sytuacyjny
charakter, (co w odniesieniu do sfery publicznej przedstawiam w roz. ósmym).
Zacznijmy analizę od tych różnic i podziałów, jakie badane osoby
wyprodukowały w związku z opisem własnej grupy. Można je uporządkować
w oparciu o kilka dość wyraźnie rysujących się kryteriów.
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Pierwsze z nich to kryterium wieku traktowane zresztą niekoniecznie i
nie zawsze dosłownie. Obiektywnie rzecz biorąc w obecnych załogach
spotykają się - jak pisałam wyżej - różne grupy wiekowe. Charakterystyczny
jest z lekka paternalistyczny stosunek starszych do "dzieciarni" (por. np.:
Pietia 1994; Pietia 1997]. Starsi nie akceptują jej zachowań, gustów
muzycznych, a przede wszystkim poglądów. Uważają młodszych za, ogólnie
rzecz biorąc, głupszych i nieźle się bawią stosując wobec nich różne
prowokacje.

Dzieciaki

z

kolei,

bywają

krytycznie

nastawione

do

„establishmentu”, co wykazała chociażby dyskusja w „Maci Pariadce”
ciągnąca się w roku 1994 i 1995, w której jeden z oburzonych „małolatów”
pisał, że ci, którzy kończą teraz studia i projektują doktoraty chcą ich
(najmłodszych) odwodzić od nauki i wysyłać do ulicznych zadym w
charakterze armatniego mięsa. Na inny powód zadrażnień wskazuje C.
(należący do młodszej generacji): "Wkurwia mnie, że ludzie przesadzają,
znam zbyt wielu kolesi, którzy są chujami (...) oni coś do mnie mają, czasami
widzę po prostu jak sam fizyczny kontakt ze mną sprawia im przykrość, a sam
ruch jest dla mnie pozytywny, podoba mi się, że ludzie mogą na przykład nie
pić, nie palić, czy jakoś nie niszczyć się od wewnątrz, to jest pozytywne, tylko
po prostu, no, wkurwia mnie to, że ludzie robią z tego taką religię, przesadę i z
tym wkraczają i już się wpieprzają komuś w życie" [C. 1997].
Krytycyzm i charakterystyczne dla środowiska plotkarstwo sprawiają,
że także starsi mogą być oceniani przy pomocy tych samych kategorii.
Przytoczę tu jako przykład charakterystykę stworzoną przez jednego z
młodych warszawskich punków: "starsza załoga - oni to są ostrzy z wyglądu i
tam z tego, że potrafią po pijaku komuś dopierdzielić - no to jest taki punk lata
70. ..., po prostu zero, zero zaangażowania, zero tworzenia tylko, po prostu,
moda. A na dodatek wprowadzają bardzo negatywne elementy z życia wzięte,
goście są totalnie prymitywni i upijają się na koncertach i rozpieprzają te
koncerty, albo - nie wiem - rzucają seksistowskimi tekstami" [Ś. 1997].
Inne

kryteria

najczęściej

powtarzające

się

to:

autentyczność

zaangażowania (aktywni i konstruktywnie działający versus prowadzący
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bezmyślne i rozbijackie życie) oraz kryterium rozumienia i znawstwa o co w
ruchu chodzi czyli rozróżniające prawdziwych członków i przygodnych
„poputczików”, którzy szybko zamienią się w normalsów.
Jedną z najważniejszych kategorii pojęciowych ruchu jest kategoria
COŚ ROBIĆ. Przez wszystkich moich rozmówców, a także w fanzinach
zarysowany został ostry podział na tych, którzy Coś Robią i tych, którzy tylko
"rozpierdzielają i traktują olewczo" [C. 1997]. Ciekawe, że walka z tymi
ostatnimi jest prowadzona w zasadzie tylko werbalnie, m.in. na łamach
fanzinów: "Scena którą tworzymy jest gównem. Nie stanowimy żadnej
alternatywy wobec chujowej rzeczywistości. Uważamy się za lepszych od
kolesi, z którymi walczymy. Ale jesteśmy takimi samymi głupcami jak oni".
["Punk System Faszyzm" 1994(?): 22].
Z zewnątrz jednak wygląda to tak jak gdyby destrukcyjne i
negatywistyczne podejście oraz łatwo, w kontekście takich zachowań,
powstający i utrzymujący się wizerunek „niegrzecznych dzieci” były zbyt
drogie tradycji ruchu i zgodne z jego utrzymującymi się podstawowymi
ideami62 aby się ich zdecydowanie pozbyć. W rozmowie członek starszej
załogi powiedział mi ostatnio, że mieszkańcy miasteczka X przyzwyczają się
do tych kilku wybitych szyb po koncercie, tak jak wliczyli to w koszta
mieszkańcy jego miasta [DB 1997]. I jeszcze jeden cytat z wywiadu: "Były
takie głupie sytuacje, że koleś w koszulce np. ‘fuck non violence’, z dredami
zresztą jeszcze do tego, szedł sobie i jadł bułkę z mięsem i to się odbywało w
czasie giełdy czadowej w Hybrydach i... prowokując, że, no co wegetarianie...,
który ma coś do mnie..., ale z drugiej strony jak się czytało artykuły o tym, że
jacyś hardcorowcy pobili mnie w pociągu, to to jest takie... taka płaczliwa...
taki przekręt (...) myślę, że obie strony szukały wtedy konfliktu" [DB 1997].
Patrząc z zewnątrz można do wskazanych już podziałów dorzucić
podział na liderów i „masy członkowskie”; ideologów - intelektualistów i

62

Wywodzącymi się jednak głównie z subkultury punk.
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ludzi zabawy [Fatyga 1997b], podział na mięsożerców, wegetarian i wegan63;
seksistów, neutralnych i feministów (feministki), popierających i sceptycznie
nastawionych do walki z tzw. nazizmem i wreszcie fanów różnych gatunków
muzyki, chociaż dzielenie ruchu według tego, czego kto słucha jest coraz
trudniejsze, a różne „mixty” są najbardziej popularne. Swego rodzaju
komentarzem niech będzie tu kolejny cytat: "nawet Jacka Kaczmarskiego się
słuchało w 88. czy 89., chociaż to musiała być strasznie pijacka impreza" [ DB
1997].
Wydaje się także, iż produkcja podziałów i zróżnicowań zapewnia
swoisty wentyl bezpieczeństwa ruchowi, który w ten sposób kanalizuje
agresję, na którą - z kolei - istnieje ideologiczne, tradycyjne przyzwolenie.
Po zarysowaniu układu dynamicznych podziałów w ruchu warto
spróbować wskazać co trzyma tą formację w całości i zarazem dać częściową
chociaż odpowiedź dlaczego ciągle jest ona atrakcyjna. Ta atrakcyjność
właśnie może stać się (i chyba staje się) podłożem do powstawania
identyfikacji pokoleniowych. Naczelne wartości i główne cechy orientacji
krystalizują się od początków jej pojawienia się. Niektóre z nich ewoluowały,
inne po pewnym czasie straciły na aktualności (np. pacyfizm - por. roz. ósmy).
Te, które okazały się względnie trwałe można scharakteryzować następująco:
ciągle atrakcyjnym i ważnym hasłem jest wolność już nie tylko negatywna (od
zobowiązań), ale, jeśli ktoś chce, również pozytywna połączona z
imperatywem twórczości czy też, jak się dzisiaj mówi, kreatywności.
Twórczość taka dotyczy zarówno ROBIENIA CZEGOŚ konkretnego
(muzyki,

obrazków,

manifestacji)

jak

i

twórczego

(świadomego)

manipulowania własnym życiem począwszy od kreowania własnego wyglądu,
poprzez

angażowanie się

w

określone

działania,

na

kształtowaniu

światopoglądu skończywszy. Takie motywy stale się tutaj pojawiają.
Przyzwolenie na anarchię, jest w moim przekonaniu, bardziej ornamentem niż
rzeczywistą wartością „ideolo” ponieważ przewagę nad działaniami
63

Weganie to ruch bardziej radykalny niż wegetarianie - nie jedzą produktów odzwierzęcych, tzw. frutarianie
jedzą tylko owoce, a bresarianie „czerpią energię i substancje odżywcze z powietrza i światła za
pośrednictwem narządów oddechowych a więc płuc i skóry” [Być wegetarianinem, bd] .
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destruującymi dotychczasowy ład mają działania konstruktywne mające na
celu tworzenie ładu alternatywnego. (Oczywiście jeśli nie będziemy
małostkowi i nie doliczymy tu tych kilku szyb, które „muszą” być wybite).
Inny stały motyw to zmiana dolegliwej i opresyjnej teraźniejszości.
Przedstawiciele omawianej orientacji startowali i zamierzają startować w
wyborach

samorządowych,

podejmują

próby

opanowania

placówek

kulturalnych w swoich miastach po to by nareszcie zaczęło się tam coś dziać.
Nie jest to koniecznie nawoływanie do wszechświatowej rewolucji
anarchistycznej lecz właśnie zachęta do działania lokalnego, w myśl zasady
„kropla drąży skałę”. Stałe są również związki z wartościami i działaniami
ekologicznymi

[Gliński 1996]. Utopijne

idee wolności i

walki z

nieprawościami tego świata są - podsumowując - chyba najbardziej otwartymi
i atrakcyjnymi wartościami, dzięki którym ruch istniejący stale od końca lat
70. jest dla młodych ludzi pociągający.
Inny typ podziałów uzyskamy gdy przeanalizujemy stosunek badanych
osób do członków formacji postrzeganych jako obce i/lub wrogie. Należą do
nich przede wszystkim skinheadzi oraz zwolennicy disco, dresowcy i
normalsi. Przyjrzyjmy się przykładowo polu semantycznemu pojęcia „skin”
[Dylewski 1991]:
„Skini to grupy rozbijające anarchistyczne manifestacje, należą do nich
chłopcy Tejkowskiego, gnoje z pierwszej klasy liceum, pseudo kupałowcy,
element przestępczy i dinozaurzy - przedstawiciele NOP.
Skini to chłopcy Tejkowskiego - bardzo silne bojówki ludzie gotowi na
bardzo wiele i bez skrupułów. Są najsilniejsi, jest ich najwięcej i są bardzo
widoczni, charakteryzuje ich dwuznaczny antykatolicyzm.
NOP-owcy to wymarły gatunek, żyją przez napisy na murach, są
gorącymi katolikami (narodowo-katolicy). Mówią o sobie, że są skinheadami
a nie subkulturą.
Red-skinsi - lewacy występują w Polsce od niedawna, góra dwa lata, są
nieliczni, to margines, nie są związani z bojówkami prawicowymi, a wręcz
walczą z nimi.
167

Gówniarze z pierwszej klasy liceum to ogolone łebki i zielone bereciki
chcą żeby ludzie się ich bali dlatego przystępują do ruchu. Strach otoczenia i
czerpana stąd satysfakcja zapewniają im piękne uczucia, których potrzebują.
Etapowcy to tacy, którzy ubierają się na podobieństwa starszych
kolegów i wszystkim dają po ryju. W innej swej odmianie przyjmują elementy
ideologii, ale w większości najprostsze i najpłytsze, są także seniorzy weterani walk ulicznych, zajmujący się szkoleniem.
Kupałowcy są ultrabrutalni, największe byki, najwięksi zadymiarze,
teraz siedzą w więzieniach, notoryczni mordercy.
Natomiast pseudokupałowcy są nieważni ze względu na swoją
delikatność - za rzadko zabijają.
I wreszcie są nacjonaliści-kumple, ci nikogo nie biją i nie obrażają się
za to, że ktoś nie jest nacjonalistą ani za to, że jest Murzynem czy Żydem. Są
patriotami i chcą pomyślności dla Polski, ale bez przemocy”.
Jest to jeden z przykładów wyczerpującej klasyfikacji obcej grupy, dosyć
reprezentatywny dla poglądów większości badanych osób, chociaż w świetle
„obiektywnej” wiedzy niekoniecznie całkowicie prawdziwy. (NOP Narodowe Odrodzenie Polski, np. nie jest wcale "wymarłym gatunkiem"
wystarczy zajrzeć do pochodzących z ostatnich lat roczników pisma
„Szczerbiec”).
Z kolei, typowy stosunek do kultury disco-polo wyraża taka oto
wypowiedź: "To disco-polo no to raczej powoduje moje, no nie wiem,
odruchy wymiotne, jak tego słucham, no, ale na tej zasadzie, każdy wybiera
to, co mu się podoba, tak jak wszystko, no to ich sprawa, ja tego nie słucham i
nie lubię, czasem lubię sobie obejrzeć po prostu na zasadzie dla perwersji,
lubię się pośmiać jakie to teledyski i teksty są tam prezentowane, ale w ogóle
mam to w dupie, staram się nie przejmować bo bym się chyba musiał
powiesić, wiem ,że ludzie się tym jarają, to ich sprawa" [Ś. 1997].
Można przypuszczać, że osoby, które wyszły z ruchu będą odczuwały
więź pokoleniową, a może nawet pokoleniowy „stygmat”, ufundowane
zarówno na podziałach, jak i na podobieństwach wartości, działań i sytuacji
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życiowych. Mają one także „zbiorowy światopogląd” w sensie, który nadała
temu pojęciu Hanna Świda-Ziemba [Świda-Ziemba 1995: 47-49].

Kategorie resentymentu, buntu i protestu.
Aby rozważyć kategorie resentymentu i buntu odwołajmy się do klasycznej
pracy Roberta K. Mertona „Teoria socjologiczna i struktura społeczna” [1982].
Warto pamiętać, uogólniając wnioski tego autora, że odnosił on swoje
rozważania do ról społecznych, a nie typów osobowości oraz do działalności
przede

wszystkim

ekonomicznej

w

specyficznym,

rywalizującym

społeczeństwie, w którym „bogactwo stało się symbolem” [op.cit.: 204].
Analizując typy indywidualnego przystosowania Merton wyróżnił ich pięć, a
mianowicie: konformizm, innowację, rytualizm, wycofanie i bunt. Ten ostatni
charakteryzuje się zarówno odrzuceniem istniejących w danej kulturze celów po
to, by zastąpić je nowymi, jak i odrzuceniem zinstytucjonalizowanych środków i
zastąpieniem ich nowymi.
Cytowany autor proponuje, opierając się na koncepcji Maxa Schelera
[1977], odróżnienie buntu od resentymentu. Resentyment - jakkolwiek pozornie
„powierzchownie” do buntu podobny - stanowi odrębny typ. Składa się z trzech
powiązanych elementów: rozproszonych uczuć nienawiści, zawiści, wrogości;
poczucia niemożności wyrażenia tych emocji i wreszcie nieustannego
doświadczania tej bezsilnej wrogości od nowa [Merton 1982: 219]. Jak
stwierdza Merton tym, co różni resentyment od buntu jest przede wszystkim
fakt, iż to pierwsze pojęcie nie charakteryzuje dążenia do realnej zmiany
wartości. Te zaś są tu pożądane, ale nieosiągalne. „W resentymencie potępia się
to, czego potajemnie pożąda; w buncie, potępieniu podlega samo pożądanie”
[ibidem]. W tym sensie można powiedzieć, że resentyment jest podłożem, na
którym bunt, zmieniający zasadniczo system wartości, może wyrosnąć.
Nawiązując do typologii przedstawionych w rozdziale drugim chciałabym
wskazać, że analiza pewnych grup polskiej młodzieży uległaby wzbogaceniu
gdyby zastosować do niej dobrze przemyślaną kategorię „polskiego
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resentymentu”. Dla naszego obecnego tematu resentyment jest przydatny jako
pojęcie wyjaśniające akces do grup agresywnych. Jeśli prześledzimy
szczegółowo ten mechanizm odnajdziemy w nim wszystkie trzy, wskazane
przez Mertona, elementy. Rozproszone uczucia negatywne charakterystyczne są
dla jednostek podlegających marginalizacji społecznej. Uczucia te mają swoje
źródła:
- w niskim statusie materialnym rodzin (inne dzieci mają lepiej, więcej, są
bardziej kochane);
- w poczuciu, że nie można sprostać oczekiwaniom dorosłych bądź oni nie
potrafią

sprostać

oczekiwaniom

swoich

dzieci

[Nowakowska

1987;

Kowalczewska 1993; Fatyga, Fluderska 1996];
- w odrzuceniu przez grupy rówieśników, do których się aspiruje [„Skin” 1993]
- i wreszcie w trudnościach i barierach stwarzanych przez szkołę.
Poczucie niemożności wyrażenia tych emocji ma wiele przyczyn. Jedną z
nich są niskie kompetencje kulturowe. Brak umiejętności komunikacyjnych
powoduje zamykanie się w grupach, które posługują się kodami ograniczonymi
[Bernstein 1990], a emocje w stosunku do „swoich” i „obcych” wyrażają się
coraz częściej nie słowami lecz poprzez stosowanie przemocy fizycznej. Trzeci
element - stałość doświadczeń tego rodzaju nie wymaga już chyba specjalnego
komentarza. Wyjście ze wspólnoty resentymentu, jakkolwiek jest ulubionym
tematem amerykańskich dydaktycznych filmów o bad boys, w rzeczywistości
jest prawie niemożliwe. Resentyment pozostanie po wyrośnięciu z grupy
subkulturowej. Cele kulturowe (wartości), do których się potajemnie aspiruje
być może staną się jeszcze bardziej pożądane, ale wzorce kulturowe będą prawie
że nieosiągalne. To resentyment charakteryzuje - moim zdaniem - większość
członków grup, o których tu mowa, bo bunt, taki jakim przedstawia go Merton,
cechuje raczej liderów. Postawy ufundowane na resentymencie są tym głębsze,
im niespełniona miłość do nieosiągalnych wartości większa. Specyficzna
odmiana „transformacyjnego resentymentu” ugruntowana jest w pożądaniu
wartości materialnych. Pisałam już, że podział na „bogatych” i „biednych” jest
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symbolicznym wyrazem dla wielu, w tym także nie mających wiele wspólnego
z ekonomią, zróżnicowań.
Powracając po tej dygresji

do rozróżnień pojęciowych warto

przypomnieć, że bunt jako rodzaj przystosowania „wyprowadza ludzi na
zewnątrz otaczającej struktury społecznej, aby tworzyli wizję i próbowali
realizować strukturę nową (...). Zakłada to wyobcowanie z panujących celów i
wzorców, które uznawane są za czysto arbitralne” [Merton 1982: 218]. Bardzo
ciekawa i inspirująca jest także kolejna uwaga Mertona: „Lojalność, aby się
przekształcić w zorganizowane działanie polityczne - musi nie tylko zostać
wycofana z panującej struktury społecznej, ale również przemieszczona na nowe
grupy wyposażone w nowy mit” [op.cit.: 219], (por. też uwagi na temat legend
pokoleniowych w podrozdziale o pokoleniach). Mit ów jednak, wedle mego
przekonania, charakteryzuje Merton zbyt wąsko by był użyteczny dla naszych
celów. Jego funkcje określa bowiem autor jako „umiejscowienie źródła
masowych frustracji w strukturze społecznej oraz zarysowanie struktury
alternatywnej, która najprawdopodobniej nie będzie powodowała frustracji ludzi
zasłużonych”. Istotne wszakże jest, że mit „zabiega o ‘monopol wyobraźni’”
[op.cit.: 220].
Bunty młodzieżowe powodują, według Mertona, powstawanie grup
wyalienowanych ze społeczeństwa i zwartych wewnętrznie. Buntują się
nieliczni w odniesieniu do całości populacji i - przede wszystkim - pozbawieni
władzy. „Taka reakcja na anomię jest jednak niestała, chyba że nowe grupy i
normy są w wystarczającym stopniu odizolowane od reszty społeczeństwa, która
je odrzuca” [op.cit.: 252].
Do perspektywy antropologicznej w badaniu problemu ładu, buntu,
konfliktu, kontestacji, protestu nawiązuje Georges Balandier [1984], którego
rozróżnienia chciałabym tutaj również zastosować. Autor ten odwołuje się do
tzw. antropologii politycznej (antropologii kontestacji), krytykując zarazem
wizję społeczeństw tradycyjnych przekazaną przez klasyków. Podstawowym
pojęciem, którym się zajmuje w cytowanym fragmencie, jest kontestacja. W
ramach kontestacji autor wyróżnia protest od wewnątrz i protest od zewnątrz,
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korzystając z pojęć używanych przez Joachima Wacha w odniesieniu do
socjologii religii [Wach 1961].
Z szerokiego kontekstu dotyczącego przede wszystkim religii, w jakim
prowadzi swoje rozważania Balandier, wybierzemy tutaj tylko część jego
sugestii, tym bardziej, że autor ten uważa, iż upowszechnienie się terminu
kontestacja w odniesieniu do „dysydencji” młodzieży w 1968 roku jest związane
z jego „wulgaryzacją”, (chociaż nieco dalej implicite sąd ten łagodzi) [Balandier
1984: 188, 204]. Analizując za Desroche’m funkcje religii Balandier zwraca
uwagę przede wszystkim na funkcje kontestacji i protestacyjną. Protest od
wewnątrz, charakterystyczny dla kontestacji religijnej, polegać ma na
„zakwestionowaniu systemu od wewnątrz, skierowanemu bardziej na ‘reformę’
niż na zerwanie (...) Można ją określić jako ‘opór i podległość’ i przez to
wskazać na jej ograniczenie” [op.cit.:191]. Kontestacja tego rodzaju jest „mniej
lub bardziej” związana z jednostką charyzmatyczną, kieruje się przeciw tradycji
(„zgrzybiałej” lub „mylnej”), czasem także przeciw zmianom, jeśli oceniane są
one jako niekorzystne. Wytwarzają się tu „nowe obszary” wewnątrz obozu
oficjalnego, określające się jako „ruchy” czy „nowe rytuały”. Tereny już
opanowane mają być bazą dla dalszej, bardziej radykalnej ekspansji. Jeśli ta się
nie powiedzie owe nowe ruchy mogą albo zaniknąć (zostać wchłonięte przez
kulturę dominującą), albo przejść do formy protestu od zewnątrz.
Protest od zewnątrz jest od początku znacznie bardziej radykalny. Grupy
i/lub jednostki „stają naprzeciw struktury społecznej”, separują się od niej,
próbują odwracać zasady i normy. Tu nie zmierza się do „zatarcia” podziałów i
nierówności lecz do ich zakwestionowania i zniesienia, przynajmniej w obrębie
„wyznaczonego przez siebie izolatu społecznego”. Jest to zresztą często
przyczyną ograniczenia możliwości tej formy protestu w jej oddziaływaniu na
system społeczno-kulturowy jako całość [op.cit.: 191-193]. Jednakże znane są
również przypadki buntu totalnego, autentycznie zmierzającego do zmiany
świata.
Dla naszego tematu istotne są jeszcze uwagi Balandiera dotyczące
przypomnienia okoliczności sprzyjających innowacji opisane przez Barnetta. Są
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trzy kategorie takich sytuacji: sytuacje, w których występuje nasilenie
współzawodnictwa i rywalizacji; sytuacje, w których powstaje opozycja wobec
„władzy, autorytetu i dominujących grup społecznych” oraz sytuacje kryzysu i
niepewności. Reakcje na te trzy typy sytuacji to: „Przystosowanie, odwrócenie
struktur i kodów, przeniesienie - te problemy innowacji (zauważa Balandier) są
również problemami kontestacji” [op.cit.: 204]. Pamiętając o naczelnej ideii tego
fragmentu, iż kontestacja stale jest obecna w życiu społeczeństw nie tylko
tradycyjnych, ale również współczesnych, wskażmy jeszcze za Balandierem
elementy „naukowej interpretacji” tego zjawiska kulturowego. Są to: sytuacje, w
jakich kontestacja się przejawia, formy (od separacji przestrzennej do
zinstytucjonalizowanego i podległego kontroli protestu), siła kontestacji, cykle,
które przechodzi i wreszcie język, do którego się odwołuje (dodajmy - i który
tworzy) kontestacja [op.cit.: 208]. Na koniec przytoczmy optymistyczną
konstatację Balandiera: „Antropologia kontestacji może i powinna przyczynić
się do odnowy podejścia antropologicznego” [op.cit.: 209]. Przypomina ona o
stale tu obecnym wątku ogólnym czyli o podjętych w niniejszej pracy
rozważaniach na temat antropologii współczesności.
W analizie organizacji, partii, ruchów, grup subkulturowych i środowisk
młodzieżowych użyteczne jest - jak łatwo zauważyć - zastosowanie rozróżnienia
Georgesa Balandiera na protest od zewnątrz i protest od wewnątrz. Badane
ugrupowania, ich przywódcy, metody i cele działania, a nawet używane przez
nich zasoby symboliczne dają się podzielić według tego kryterium. Jak pisze
Balandier, używanie kategorii protestu ma sens w sytuacji zmiany ustrojowej i
towarzyszącej tej zmianie kontestacji systemu odchodzącego w przeszłość.
Wszystkie aktywne ugrupowania młodzieżowe są w tym znaczeniu
kontestacyjne. Jednakże część z nich, wchodząc w tworzące się nowe struktury,
realizuje właśnie to, co Balandier nazywa protestem od wewnątrz.
Protest od wewnątrz polega w tym przypadku na tym, iż jego
przedstawiciele akceptują podstawowe ramy interpretacyjne i główne kierunki
zachodzących zmian. Nie wyklucza to zmienności ich poglądów, związanej z
szybkim tempem zmian politycznych oraz immanentnego rozwoju, wybranej u
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początków działania, linii światopoglądowej. Tymczasem protest od zewnątrz to
postawy i działania tych spośród młodych ludzi, którzy nie akceptowali
poprzedniego ustroju, ale i nie udzielili poparcia nowotworzącemu się ładowi
społecznemu. Przykładem pierwszego typu protestu mogą być młodzieżówki
partii politycznych, nie zawsze zgadzające się do końca z działaniami swych
macierzystych partii czy z obowiązującą ogólnie w danym momencie optyką
„Solidarności” lub państwa. Często młodzi działacze musieli walczyć żeby w
ogóle takie organizacje przy partiach powstały (przypadek młodzieżówki
Porozumienia Centrum). Przykładem drugiego typu protestu są, m.in., Ruch
Społeczeństwa

Alternatywnego,

Polska

Partia

Socjalistyczna-Rewolucja

Demokratyczna, upolitycznione grupy subkulturowe czy niektóre z ugrupowań
ekologicznych, zwłaszcza te bardziej radykalne. W wypadku tych ostatnich Piotr
Gliński [1996] formułuje zresztą tezę pokrywającą się z cytowanymi przedtem
twierdzeniami Balandiera. Pisze on, że środowiska ekologiczne używające
„łagodnych form przemocy” stopniowo od nich odchodzą (czyli zarazem
odnajdują swoje miejsce w proteście od wewnatrz albo profesjonalizują się i
znikają, „dojrzewając” do działania metodami przyjętymi w „społeczeństwie
demokratycznym”) [op.cit.: 247-257]. Zarazem jednak dodaje: „Inwencja
radykalnych indywidualistów jest jednak nieograniczona: w walce z
MacDonaldem posługują się oni np. niezbyt wysublimowaną metodą
wypłaszania klientów przez wymiotowanie w miejscu konsumpcji” [op.cit.:
253]. Autor wspomina także o „prowokacjach” Animal Liberation Front
mających zradykalizować ruch ekologiczny [op.cit.: 255].
W każdym razie fakt, że dane ugrupowanie i/lub środowisko zaczęło
działać po przełomie 1989 roku według jednego bądź drugiego modelu protestu
miał później konsekwencje w wyborze metod działania, oraz w stopniu
radykalizmu jego członków. Podział według typów protestu dotyczy również
liderów i przebiegu ich indywidualnych biografii, zarówno starszych, którzy
zaczynali działalność jeszcze w latach Komuny (a więc mieli bezpośrednio daną
w doświadczeniu kontestację lat 80.), jak i młodszych, którzy w początku lat 80.
byli zaledwie dziećmi. Kontestacja była raczej doświadczeniem starszych. Braki
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w „kombatanckiej” warstwie życiorysu zapełniły im zatem manifestacje,
happeningi i zadymy końca lat 80. W rozdziale ósmym przeprowadziłam
analizy stanu ugrupowań młodzieżowych ze względu na dwie główne, opisane
wyżej, kategorie protestu.
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Rozdział szósty - metody antropologicznych badań młodzieży

Charakterystyka materiałów źródłowych
Badania, opracowania i oryginalne teksty kultury, którymi będę się w dalszej
części tego podrozdziału zajmowała odnoszą się do okresu wspomnianego
wyżej, tzn. od końca lat 60. do drugiej połowy lat 90. Dla moich własnych
badań najważniejsze są źródła z lat 80. i 90. Trzeba natomiast zaznaczyć, że
nie wszystkie zjawiska obecne w kulturze młodzieżowej tego czasu doczekały
się jednakowego zainteresowania badaczy i opracowania w literaturze
przedmiotu. Jest ona często trudno dostępna, niektóre teksty nie były
publikowane. Jeszcze trudniej dostępne są materiały źródłowe. W środowisku
badaczy przekazywane są np. legendy o posiadanych przez niektórych
członków ruchu hippisowskiego i ich sympatyków prywatnych archiwach.
Niemal każdy z tych badaczy, wiedziony instynktem i realiami życia
naukowego w Polsce (bo przecież nie zdrowym rozsądkiem), stara się na
własną rękę i własnym sumptem gromadzić wszelkie świadectwa kultury
młodzieżowej na jakie napotyka. Ja również uległam tej manii dzięki czemu
posiadam takie archiwum dotyczące głównie grup subkulturowych powstałych
w latach 80. i 90., a złożone z ponad 5000 fanzinów (w tym „białych kruków”:
pierwszych ręcznie malowanych i kolorowanych egzemplarzy), zbioru ulotek,
plakatów, manifestów, zaproszeń itp. druków ulotnych, zbioru kaset
magnetofonowych z muzyką wydawaną w trzecim obiegu kultury. Częścią
archiwum jest także zbiór wycinków prasowych i baza danych zawierająca
informacje o artykułach prasowych na temat subkultur i ruchów
młodzieżowych, biblioteczka tekstów publikowanych i niepublikowanych,
unikalny zbiór ok. 100 wywiadów biograficznych, zrealizowanych z
zastosowaniem - zmodyfikowanej nieco - metody Fritza Schütze’go [Schütze
1983; Helling 1990; Czyżewski, Piotrowski, Rokuszewska-Pawełek 1996]
oraz dokumentacje fotograficzne niektórych wydarzeń. Niestety, warunki nie
pozwoliły mi na gromadzenie różnego rodzaju gadżetów (np. elementów
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stroju). W niniejszej pracy wykorzystywałam także notatki i prace studentów z
warsztatów, jakie prowadzę od 1993 roku, w trakcie zajęć w ramach
specjalizacji

„Antropologia

Współczesności”,

poświęconych

analizie

materiałów biograficznych oraz stylom życia. Szczególnie przydatne okazały
się dokumenty z warsztatów dotyczących: budowy pól semantycznych na
podstawie słów-kluczy z wywiadów narracyjnych, analiz „imprezy”
młodzieżowej, sposobów okazywania agresji i funkcji „brzydkich” wyrazów.
Moje archiwum jest jednak zapewne jednym z uboższych w stosunku do
zbiorów niektórych członków grup subkulturowych czy takiej, np., Fundacji
bruLionu.64
Analizując zarówno sposób wykorzystywania źródeł, jak i nastawienia
poznawcze polskich badaczy młodzieży można dojść do wniosku, że istnieje
tutaj kilka różnych możliwości. Typ źródeł - nazwijmy je dosyć umownie,
socjologicznymi - pozwala pisać o młodzieży bądź duże, zbiorcze raporty,
bądź obszerne monografie wybranych zagadnień w oparciu o dane
empiryczne, zbierane na ogół tradycyjnymi metodami socjologii ilościowej.
W załączonej bibliografii są przykłady tego rodzaju opracowań. Problematyka
kultury jest w nich zwykłe także przedstawiana od strony ilościowej, w
perspektywie badań nad uczestnictwem kulturalnym, (por. np. cytowane w
bibliografii prace Marka Kłosińskiego i Anny Tyszkiewicz czy raport pod red.
Elżbiety Illasiewicz -Skotnickiej).
Typ źródeł - nazwany tutaj, także nie do końca precyzyjnie,
antropologicznym - pozwala natomiast badać treści i formy kultury tworzonej
przez młodzież dla siebie samej; nie pozwalając za to orzekać dokładnie o
socjologicznym zakresie tych zjawisk (por. np. cytowane w bibliografii teksty
Wojciecha Marchlewskiego, Roberta Lipki czy Sławomira Gołaszewskiego).
Jest także trzeci sposób badania i pisania - pośredni między tymi
dwoma skrajnościami, najbliższy autorce niniejszego tekstu; a mianowicie
korzystanie z obu rodzajów źródeł, (o ile to tylko możliwe i celowe). W tym
przypadku autorzy nie zgadzają się zarówno z tezą, że pisząc o młodzieży lub,
64

Poszukując materiałów można korzystać także ze specjalnych stron w internecie.
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konkretnie, o uczestnictwie w kulturze wystarczy oprzeć się na statystyce, jak
i z tezą, że jakościowe analizy - także kultury młodzieżowej - muszą być
„koniecznie” paraliterackie, zawierać odautorskie (nad)interpretacje i że nie
sposób tu posługiwać się jakimikolwiek ścisłymi metodami. Wynikiem i
przykładem wybranego stylu myślenia i współpracy naukowej było studium o
życiu codziennym młodzieży; efekt współdziałania antropologa, socjologa
„ilościowego” i socjologa kultury [Fatyga, Fluderska, Wertenstein-Żuławski
1993] analizujących ni mniej ni więcej tylko „suchą” Cebosowską ankietę,
kolejne przykłady to cytowana praca Hanny Świdy-Ziemby [1995] czy też
„La Galere: jeunes en survie” François Dubeta [1987], artykuł „Le poinds de
l’histoire sur les croyances normatives” [Malewska-Peyre, Fatyga 1997]. Z
nowszej literatury zagranicznej można tu przytoczyć książkę Dana Korema
„Suburban Gangs. The Affluent Rebels” [1994]. To, co wydaje mi się w tych
pozycjach literaturowych szczególnie charakterystyczne, to dążenie do
tworzenia typologii nie tylko postaw wobec rzeczywistości lecz, w gruncie
rzeczy, typologii wyrazistych sylwetek psycho-socjo-kulturowych oraz
„zwiniętych” (szkicowych) typologii stylów życia. (Przykłady podawałam w
rozdziale drugim).
Jest jeszcze jeden rodzaj źródeł i typ pisarstwa, o którym należy dla
porządku tutaj wspomnieć. Reprezentują go zarówno takie, autentyczne,
aczkolwiek fabularyzowane relacje, jak np. opowieść „Mistycy i narkomani”
„Tarzana”-Michalewskiego[1992], jak i inne prace bazujące na doświadczeniu
piszących z kontaktu z subkulturami, ale budzące ograniczone tylko zaufanie;
przykładem może być pozycja „My śmiecie” [Jędrzejewski 1993].
I wreszcie są książki pisane pod ochroną parasola „akademickości”,
przygodnie, jak można sądzić, inspirowane modą lub „zapotrzebowaniem
społecznym”. Pełne błędów rzeczowych i wątpliwych konstatacji [Sołtysiak
1993; Paleczny 1997, Cekiera 1997]. Nie będę się tutaj systematycznie
znęcać, ale zaliczenie RAAF65 do organizacji skinhedzkich [Paleczny, op.cit:
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Radykalna Akcja Antyfaszystowska jest środowiskiem skupiającym przedstawicieli grup anarchistycznych
i punkowych.
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169] i Marka Kurzyńca „inspiratora i inicjatora wielu akcji anarchistycznych,
lidera ‘Międzymiastówki Anarchistycznej’” do „prowodyrów” [op.cit.:107], a
„Majora” (Waldemara Frydrycha) - twórcy Pomarańczowej Alternatywy do
„wywrotowców” [op.cit.: 108] to, jak sądzę, jednak przesada. Do tego mamy
takie charakterystyki, jak: „Subkultura punków w Polsce ma nieco odmienny
charakter niż w kraju ich powstania. Jest w dużej mierze antytotalitarna (w
tym antykomunistyczna), w pewnym stopniu kreatywna (? -BF) i poszukująca
alternatywy (? - BF). Nie wypływa z nadmiaru wrażliwości, lecz z jej braku”.
(?!- BF) [op.cit.: 171]. W drugiej z cytowanych prac, z kolei, znajdujemy takie
m.in. stwierdzenia, jak: „Kultura niższych warstw społecznych w Anglii w
tym okresie (autorka pisze o roku 1976 - roku powstania subkultury punk BF) jak stwierdza Richard Hoggart - tworzyła swoistą podkulturę o
charakterystycznej świadomości i odrębności, co ogólnie można ująć w ramy
podziału dychotomicznego ‘my’ i ‘oni’” [Sołtysiak 1993: 36]. Mniejsza już o
podział „my - oni”, ale przecież Richard Hoggart opublikował swoją pracę w
1957 roku [Hoggart 1976 - wyd. polskie]. Problemy „chłopca ze stypendium”
to

nie

problemy „śmiecia”

z

okresu

kryzysu

naftowego,

później

„wyautowanego” przez Thacherowską ekonomikę! [Kłoskowska 1976: 14 15; Kurowski 1997]. Pisząc we wstępie do pracy „Spojrzenie na kulturę
robotniczą w Anglii” o walorach analizy środowisk robotniczych Hoggarta
Antonina Kłoskowska zwraca uwagę na występujące w tych środowiskach
silne związki w obrębie rodziny, sąsiedztwa, grupy pracy i rozrywki. „Gdyby
książka Hoggarta pisana była dziesięć lat później (czyli w latach 60. - BF),
silniejszy

nacisk

zostałby

niewątpliwie

położony

na

różne

formy

permanentnego kształcenia bądź w sferze realizacji, bądź postulatów (...)
Może zostałyby przy tym uwypuklone wyraźniej dziedziny działalności
oświatowej i kulturalnej pozostające w gestii organizacji robotniczych, a
zwłaszcza związków zawodowych” [Kłoskowska 1976: 16-17]. O punkach u
Hoggarta nie ma jeszcze ani słowa. W książce Sołtysiak o „Młodzieżowych
podkulturach” o

drugim -

amerykańskim rodowodzie

punków

nie

wspomniano. Są za to pewne stałe zwroty podsumowujące charakterystyki
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poszczególnych „podkultur”: hippisi - „Również postępowanie łamiące
wszelkiego rodzaju normy prawne, obyczajowe i zwyczajowe budzi wiele
zastrzeżeń, co stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowej socjalizacji
młodego pokolenia” [op.cit.: 29]; skini - „Uczestniczą we wszystkich
manifestacjach, demonstracjach i rozruchach, wyładowując w ten sposób
niespożytkowaną energię (...) Wszystkie wydarzenia, w których uczestniczą
skini świadczą o bestialstwie i wyjątkowej agresji wobec otoczenia, budzą
panikę i lęk w społeczeństwie” [op.cit.: 31]. W tej samej publikacji natknęłam
się również na fascynujące wnioskowanie, które muszę znów (niestety)
przytoczyć w wersji oryginalnej. Dotyczy ono skinów: „Podłoże powstania tej
podkultury to uświadomienie sobie przez młode pokolenie nicości, bezsensu i
monotonii życia. Można więc wysunąć przypuszczenie, że założenia grupy
wkraczają na grunt filozofii egzystencjalnej i personalnej” (!!! - BF), [op.cit.:
30]. Jednakże ostatnio pojawiła się kolejna publikacja bijąca na głowę obie
wyżej wskazane. To praca Czesława Cekiery „Subkultury młodzieżowe”
[1997]. W założeniu wydawcy i zapewne również autora broszurka ta ma
„wychodzić naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu ludzi”, takich jak:
„profesjonaliści (terapeuci, lekarze, psychologowie, pedagodzy, pracownicy
policji, wychowawcy, duchowni), lecz również rodzice i ci wszyscy, którzy
pragną skutecznie zapobiegać patologiom społecznym i pomagać osobom z
kręgu ryzyka uzależnień” [op.cit.: 3]. Czego mogą się wymienieni a złaknieni
wiedzy o „dzikich plemionach” z pracy Cekiery dowiedzieć? Takich np.
rewelacji, iż: „Młodzież deklarująca się jako git ludzie wywodziła się z
elementów młodzieży przestępczej, zakładów penitencjarnych (...) Gitowcy
byli napiętnowani przez społeczeństwo, a to powodowało u nich poczucie
odrzucenia. Doszli do przekonania, że ich ‘człowieczeństwo’ nie może się
kształtować w kulturowej pustce, bo zostało odtrącone, poniżone, zagrożone”
[op.cit.: 8-9]. O źródłach subkultury punk dowiadujemy się zaś, że: „Rasizm i
dyskryminacja stały się powszechnie obowiązującymi filozofiami (w latach
70. i 80.! - BF). To bulwersowało młodzież” [op.cit.: 23], co jednak nie
przeszkadzało zbulwersowanym punkom łączyć się w walce z tzw. drugim
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(anarchistycznym!) odłamem „skinersów”, który „staje się bardziej radykalny,
wspiera punków w walce przeciw obcym narodowo elementom i grupom,
nacjonalistycznym, rasowym, sportowym.” [op.cit.: 43]. Niemałą satysfakcję
poznawczą

może

nam

również

przynieść

informacja,

że:

„Do

rozpowszechnienia idei punków przyczyniły się ‘Proces’ F.Kawki (chyba
Kafki? - BF), ‘Cmentarze’ M.Hłaski oraz poezja A.Ginsberga” [op.cit.: 23].
W rozdziale o satanistach przekonuje się nas, iż: „W szatana można nie
wierzyć, ale musimy się liczyć z jego egzystencją, czy nam się to podoba czy
nie, z jego działaniem w świecie, wśród ludzi i na ludzi.” [op.cit.: 34] O La
Vey’u (autorze „Biblii Szatana”) autor pisze m.in.: „Obserwował życie
nocnych lokali jak i nabożeństwa, w czasie których grywał na organach. To
wywarło na nim piętno obrzydzenia i gniewu na hipokryzję kulturalnego
społeczeństwa” [op.cit.: 35]. Język tej publikacji jest nieporównanie bardziej
niechlujny i szkaradny niż najprymitywniejsze znane mi języki niektórych
fanzinów. (Tyle że autorzy tych ostatnich nie reklamują się tytułami
naukowymi). Autor grzeszy przeciw logice, pedagogice, historii najnowszej, a
ponadto przeciw zasadzie jawności warsztatu naukowego i zasadzie
obiektywności w przedstawianiu faktów. Jego praca jest naukopodobnym
wytworem na miarę słynnej, opisanej przez Jana Walca, dysertacji („Gdy
Sobieski był sułtanem” [Walc 1989]). Tym jest to smutniejsze, że rozsyłana
jest do szkół jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli!
I tak dalej, i tak dalej... Naprawdę człowiek się czasem zastanawia czy
w nauce powinno się (i w jakich granicach) stosować dyplomatyczne
milczenie lub zwykłe chrześcijańskie miłosierdzie. I kto jest dla życia
społecznego bardziej niebezpieczny: czy egzystencjalno-personalistyczni
skinheadzi łamiący normy jako prowodyrzy wiadomych zajść, czy osoby z
cenzusem akademickim, które w taki sposób informują ex cathedra opinię
publiczną.
Wyróżnione wyżej typy podejść, sposoby pisarstwa (socjologiczny,
antropologiczny, mieszany oraz autentyczne relacje) stanowią (poza
reprezentowanym przez cytowaną na koniec tego fragmentu trójkę autorów),
181

cenne źródła do pracy na temat kultury młodzieżowej. Jakkolwiek wiele z
nich w takiej pracy musi zostać poddanych reinterpretacji i/lub weryfikacji, a
niektóre („ilościowe”) stanowić mogą tylko niezbędne tło do rozpatrywania
zagadnień szczegółowych. Pamiętać również należy, iż subkultury zwłaszcza
to często temat sensacyjny, co niekoniecznie sprzyja rzetelności w ich
opisywaniu. Niektórzy autorzy mogą się tu czuć bezkarni, bo kto się odważy
zapuścić się tak głęboko jak oni w ten groźny interior i sprawdzić ich
ustalenia? Na szczęście to ostatnie pytanie ma charakter retoryczny bowiem
jest kilku, co najmniej, badaczy nie obawiających się dziwacznego wyglądu,
„plugawego języka”, „wstrętnych obrazków”, ścisku na koncercie, a nawet
bijatyki czy innych zachowań agresywnych.
*
W ten sposób przeszliśmy od opisu źródeł udokumentowanych do innego typu
materiałów niezbędnych w pracy antropologa współczesności. Mam tu na
myśli doświadczenie badacza gromadzone w trakcie kontaktów terenowych,
współuczestnictwa i obserwacji. Tego rodzaju wiedza tylko częściowo jest
archiwizowana. Czasem nawet można mieć trudności z jej naukową
artykulacją. W najlepszym przypadku istnieje w półprywatnych czy też
zupełnie prywatnych dziennikach badacza. Zdarza się, iż jej ujawnienie
zmienia (lub przynajmniej uzupełnia) obraz opisanej w innych tekstach
metody [por. Clifford 1997]. Inny, dosyć ulotny, sposób jej istnienia ujawnia
się bezpośrednio w pracy terenowej. Kryterium poprawności i adekwatności
tej wiedzy weryfikuje się w działaniu. W umiejętności nawiązania i
podtrzymania (oraz rozwiązywania) kontaktu antropolog korzysta z całego
szeregu „chwytów”, które nie poparte pewnymi cechami osobowości
pozostają tylko zawodną techniką. Nauczyć się tego można nie tyle studiując
najbardziej wyrafinowane metodologie, ile „przejmując wzory przez
obcowanie” jak to określa Pierre Bourdieu, a więc współpracując z Mistrzem.
Tutaj oznacza to, po prostu, praktykowanie życzliwości i otwartości, ale także
powstrzymywanie się od wartościowania i wygłaszania monologów w
sytuacjach, w których powinniśmy przede wszystkim słuchać.
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Dla moich własnych doświadczeń w tym względzie nieoceniony okazał
się udział w kierowanych przez profesora Andrzeja Sicińskiego, a
przeprowadzonych w drugiej połowie lat 70., badaniach stylów życia. Była to
znakomita lekcja kontaktu kulturowego trwająca (w terenie) ponad dwa lata.
Profesor i jego współpracownicy przygotowując grupę - wtedy jeszcze
studentów - do długiego i intensywnego badania terenowego sformułowali
słynny „postulat zaprzyjaźnienia się z badanymi”. Gdyby nie ten postulat
zbierane przez nas w trakcie kolejnych wizyt u badanych66, materiały
począwszy

od

szczegółowych

„etnograficznych”

kwestionariuszy,

dotyczących, np., wyglądu mieszkania; obserwacji uczestniczących, np., w
świętach rodzinnych czy autobiografii nagrywanych na dyktafony zapewne
nigdy by nie zostały zebrane.
Cliford Geertz [1989: 61] pisze: „Szerzy się wśród antropologów coraz
bardziej powszechnie przekonanie, że ‘powiedzieć jak jest’ to dla etnografii
slogan tak samo nieodpowiedni jak dla filozofii od Ludwika Wittgensteina,
dla historii od Robina Collingwooda, dla polityki od Michela Foucaulta lub
dla fizyki od Thomasa Kuhna. Nieadekwatność słów wobec doświadczenia i
właściwa im tendencja do prowadzenia jedynie do innych słów znane są od
dawna zarówno poetom jak i matematykom. Dla etnografów stanowiło to
jednak odkrycie i wprawiło ich, a przynajmniej wielu z nich, w zamęt.”
Akceptując uwagi Geertza na temat „bycia tam” a „pisania tu” i aby uniknąć
chociaż częściowo zamętu, na który zwraca on uwagę, poniżej spróbuję opisać
niżej różne, stosowane w moich badaniach, strategie postępowania.

Wykorzystywanie danych ilościowych

66

Wraz z kolegami Jackiem Malarskim i Janem Mikodą oraz ówczesnym mgr Stefanem Bednarkiem
prowadziłam badania w Lubinie. Przez ponad dwa lata „miałam pod opieką” cztery bardzo różne rodziny:
bezdzietne małżeństwo w średnim wieku reprezentujące tzw. inteligencję techniczną, mieszkające z babcią i
ultrakatolickie; młodziutkie małżeństwo górnika strzałowego (pięknie grającego na gitarze klasycznej
inwencje dwugłosowe J.S.Bacha) i pielęgniarki; liczną rodzinę górniczą przybyłą do Lubina z Górnego
Śląska i czteroosobową rodzinę nauczycielską z masą zwierząt: psem, kotem, żółwiem, kanarkiem i rybkami.
W trakcie trwania kontaktu bywałam u nich co najmniej raz w miesiącu, a zdarzało się, że częściej.
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Najpierw warto się przyjrzeć jak w świadomości antropologów istnieje pojęcie
danych ilościowych. Otóż w potocznym użyciu pojęcie to oznacza przede
wszystkim, jak już wspominałam, dane pochodzące z badania survey’owego.
Nie bierze się pod uwagę, a przynajmniej nie w pierwszym skojarzeniu,
danych statystycznych gromadzonych przez instytucje życia społecznego
(zwanych przez Antoniego Sułka danymi urzędowymi) [Sułek 1990]. A już
zupełnie nie uwzględnia się faktu, iż całe szeregi tzw. danych jakościowych
także zwykle bywają liczone. Mimo że na gruncie współczesnej socjologii,
również tej, która nie wypiera się zakorzenienia w pozytywistycznym
paradygmacie, ogłoszono zmierzch ankiety [op.cit.: 23-38] etnografowie i
antropolodzy polscy ciągle widzą w niej swojego głównego wroga.67
Nie mam zamiaru w tym fragmencie książki studiować historii
wzajemnych nieporozumień pomiędzy socjologami i antropologami na tle
zróżnicowania ich metod badawczych. Przytoczę w zamian jedną obserwację,
którą zawdzięczam występom przed gremiami naukowymi złożonymi bądź to
z socjologów, bądź etnografów i antropologów. Pierwsze pytanie, jakie
zwykle padało podczas socjologicznych konwentykli po prezentacji zjawisk
współczesnej kultury młodzieżowej było z reguły pytaniem o zakres, zasięg
tych zjawisk. Ilu młodych ludzi (najlepiej podać w procentach do całości
populacji) uczestniczy w danym zjawisku. Z kolei, pytania zadawane przez
etnografów i antropologów w ogóle nie uwzględniały tego rodzaju kwestii.
Kiedy zwróciłam na to uwagę w obu towarzystwach socjologowie wdawali się
w merytoryczną dyskusję na temat społecznego znaczenia opisywanych
zjawisk; antropologowie i etnografowie zaś uśmiechali się pod nosem czerpiąc
z takiej konstatacji (nie wiadomo doprawdy dlaczego) poczucie wyższości. Po
stronie socjologicznej tą bardziej koncyliacyjną (i zarazem krytyczną wobec
osiągnięć własnej dyscypliny) perspektywę widać również w uwadze, jaką
socjologowie przywiązują do badań etnologicznych [Kłoskowska 1987: 1921].

67

Zmierzch ogłoszono, ale badania ankietowe w dalszym ciągu są prowadzone i to nad wyraz często.
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Antropolog współczesności nie powinien lekceważyć warsztatu
socjologa, w tym również socjologa „ilościowego”. Antoni Sułek pisze, iż
„Tak jak dla umysłu dociekliwego dane urzędowe są źródłem problemów, tak
dla umysłu twórczego są one źródłem hipotez” [Sułek 1990:107]. Autor
przywołuje m.in. przykład badań Paula Lazarsfelda nad skutkami bezrobocia,
kiedy to badacze analizując dane z biblioteki i dane o prenumeracie gazet
wykazali, iż bezrobotni mniej czytają, chociaż mają więcej czasu oraz, że
przestają czytać prasę społeczno-polityczną. Dane te łączone z obserwacjami,
takimi np. jak ta, że bezrobotni przestają nosić zegarki, doprowadziły do
ważnych wniosków nie tylko teoretycznych, ale i politycznych [op.cit.: 107108].
Zastanawiająca jest niechęć antropologów i etnografów polskich do
korzystania z dorobku socjologii, zwłaszcza kiedy przypomnimy, iż tradycja
badania ilościowego nie jest wcale tym naukom obca - by wspomnieć tu
chociażby pracę Alfreda L. Kroebera o zależnościach pomiędzy długością
spódnicy kobiecej a stanem cywilizacji czy wykorzystywanie statystyk przez
takich antropologów, jak Franz Boas, Edward Burnett Tylor i inni. O
Malinowskim w książce „Mistrzowie Antropologii Społecznej” [1990: 133]
Andrzej Paluch pisze: „W myśl postulatów Malinowskiego obok stosowania
różnorodnych procedur i technik badawczych (różne formy obserwacji i
wywiadu, wykorzystywanie tzw. tablic genealogicznych, dokumentacji
statystycznej i wiele innych) spełnione muszą być specjalne warunki
określone przez swoistość przedmiotu badań antropologicznych”. Zaś
Edmund Leach w udzielonym niedługo przed śmiercią wywiadzie powiedział:
„mam skłonność do prezentowania mych wywodów w postaci diagramów i
liczb. Oto istota tego co wyjątkowe w mej metodzie i przypuszczam zarazem,
iż niektórzy ludzie sądzą, że zbytnio lubię diagramy. Niektórzy lubią
diagramy lecz wielu ich nienawidzi” [Buchowski 1989: 192]68 .
Zatem faktem w antropologii częstym było i jest korzystanie z
różnorodnych technik i procedur badawczych. Wydaje się, że współczesny
68

Z diagramów i tabel korzystam dalej aby przedstawić protesty młodzieżowe (por. roz. ósmy)
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odwrót od takiego sposobu postępowania wypracowano w pokoleniach tych
adeptów w Polsce, którzy szli na studia z nauk społecznych zraziwszy się w
szkole średniej do matematyki. Swoistości metody badań antropologicznych
na pewno jednak nie należy się doszukiwać w awersji do korzystania z metod
i danych ilościowych, a tym bardziej w czynieniu z niej cnoty i differentia
specifica dyscypliny.
Wielu

światłych socjologów praktykujących

badania

ilościowe

powiada, że „sam procent jest głupi”. Od czego zależy jaki „procent” się
pojawi i od czego zależy jak zostanie zinterpretowany pokazuje na
przekonujących przykładach, przywoływana wyżej, praca Antoniego Sułka.
Osobiście uważam, że roczniki statystyczne są kopalnią wiedzy dla
antropologa współczesności. Pozwalają mu, co najmniej - podobnie jak
badania ilościowe - pokazać tło jego wąskiej, właściwej problematyki. (Dane
takie wykorzystywałam, jak Czytelnik pamięta, w rozdziale drugim). Tego
rodzaju wiedza pozwala ponadto w miarę kompetentnie nawiązywać dyskurs i
prowadzić

wspólne

badania

z

socjologami,

którzy

wcześniej

już

zagospodarowali pole, na którym wszak także chcemy prowadzić badania.
Przed przystąpieniem do realizacji każdego tematu badawczego staram się
więc rozeznać się w stanie dostępnej wiedzy o „ilościowej”, statystycznej
właśnie proweniencji. Brak lęku przed tym rodzajem badań owocuje
poszerzeniem horyzontów i zwiększa możliwości stawiania nowych
problemów. Jeśli zaś miałoby dojść do jakiejś nowej parcelacji zagadnień
rozwiązywanych przez socjologię i antropologię, to chyba lepiej by była ona
wynikiem konkretnej współpracy badawczej niźli tylko domeną teoretycznych
rozważań (w wariancie pozytywnym) lub efektem zamykania się w osobnych
gettach dyscyplinowych stworzonych przez animozje, niewiedzę i stereotypy
(w wariancie negatywnym).

Opis metod i technik badawczych
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W mniej „użytkowych” niż raporty, ekspertyzy czy monografie problemów
społecznych,

własnych

badaniach

nad

aktywnymi

środowiskami

młodzieżowymi staram się stosować różne metody wykorzystywania
dostępnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem metod pracy nad tekstami
kultury. Istotnym elementem prezentowanego warsztatu jest też praca z
informatorami, (rozumianymi tutaj w klasycznie antropologiczny sposób),
oraz praktyczne stosowanie zasad wymiany. Kontakt „międzykulturowy” ze
strony badacza powinien, według mnie, polegać na: życzliwości, byciu sobą
(nieudawaniu kumpla-małolata), udzielaniu pomocy gdy jej potrzeba jest
sygnalizowana. Ponieważ „Oni” dają „nam” tak dużo dopuszczając „nas” do
swojego świata - „my” powinniśmy umieć się rewanżować. Oczywiście, tak
pojęte badanie angażuje nas w stopniu większym, często także bardziej
obciążającym psychicznie i zabierającym więcej czasu niż stosowanie bardziej
„naukowych”, „chłodnych” metod, ale nagrody są dla badacza - a mniemam,
iż dla „przedmiotów badań” również - wysoce satysfakcjonujące. Poniżej
odważam się tak szczegółowo omawiać własne prace i warsztat badawczy,
ponieważ wybrane przeze mnie podejście idzie, w niektórych rozwiązaniach,
zarówno teoretycznych, jak i metodologicznych, w innych nieco kierunkach
niż podejścia reprezentowane przez cytowanych tutaj badaczy młodzieży i
kultury młodzieżowej.

a) badania biograficzne: struktura tekstu
Mają one swoją „prehistorię”, która zaczyna się w roku 1986, kiedy to wraz z
socjologiem Jadwigą Siemaszko zajęłyśmy się badaniami zbioru pamiętników
młodych chłopów (110 tekstów), pochodzącego z konkursu „Łączy nas
ziemia” (1200 tekstów). Efektem tej współpracy była książeczka [Fatyga,
Siemaszko 1989] o życiu i poglądach młodzieży wiejskiej w latach kryzysu
1982-1983, oraz kilka artykułów, w tym monograficzny opis jednego z
najciekawszych tekstów zbioru - dziennika, który zatytułowałyśmy „Po co
jechać na Trobriandy” [Fatyga, Siemaszko 1989]. W odróżnieniu od
187

współautorki, która traktowała materiały biograficzne jako klasyczne
materiały źródłowe do sporządzenia socjologicznego opisu życia codziennego
i systemu poglądów wiejskiej młodzieży, zajęłam się takimi kwestiami, jak:
struktura wypowiedzi autobiograficznej, charakterystyka dróg życiowych oraz
analizy tradycji i języka tekstów. Zauważyłam wtedy - po zapoznaniu się z
niemalże całym korpusem tekstów (przeczytałam ponad 800 pamiętników) że pamiętniki te mają pewną stałą strukturę, wzorowaną zapewne na
strukturze szkolnego wypracowania. Większość z nich zawierała bowiem
„wstęp, rozwinięcie i zakończenie”. Każdą z tych części dało się stosunkowo
łatwo wyróżnić. Typowe, dla każdej z nich, okazały się, np., zróżnicowania
językowe. „Wstęp” zawierał oficjalne niejako autoprezentacje autorów i
podejmowanej przez nich problematyki. Tu zróżnicowania stylistyczne były
największe - znalazłam ich wiele, począwszy od konwencji opowiadania,
życiorysu, poprzez wstępy poetyckie i „referatowe”, po konwencje podania do
instytucji czy listu do redakcji. Środkowa część była pisana bez literackiej czy
paraliterackiej maski, językiem potocznym i była opowieścią o życiu.
„Zakończenie” z reguły pisano w jeszcze innej konwencji; językiem
„wysokim”, patetycznym, pełnym wielkich słów i odwołań do podstawowych
wartości symbolizowanych przez hasło „Żywią y bronią”. Oczywiście w
badanym zbiorze znalazły się również odstępstwa od odkrytego wzoru lecz w
zasadzie były one wyjątkami potwierdzającymi regułę. Myślę teraz, z
perspektywy czasu, iż to m.in. fascynacja wzorem kompozycji chłopskiego
pamiętnika wpłynęła na to, że własne badania biograficzne zaprojektowałam
korzystając z - także trójczłonowej - struktury narracyjnego wywiadu
biograficznego (por. niżej).

b) analiza struktury tekstu
Swoisty podział pracy utrzymał się w następnym naszym wspólnym dziele,
poprzedzonym badaniem dzienników, pochodzących z konkursu „Polaków
portret własny” [Fatyga, Siemaszko 1990]. Badałyśmy dzienniki młodych
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ludzi wyłączając tym razem teksty pochodzące od mieszkańców wsi.
Zaowocowało to, w moim przypadku, dopracowaniem metody ogólnej analizy
tekstu

oraz

szczegółowych

technik,

które

nazwałam

warstwowym

zdejmowaniem metafor z tekstu i techniką uzupełniającą - budowaniem
piramidy metafor.
Ogólna metoda analizy tekstu biograficznego (lub innego) zakłada tu
przede wszystkim wielokrotną i specyficznie „symultaniczną” jego lekturę.
Symultaniczność lektury i innych czynności badawczych polega na
zastosowaniu procedury opisu warstw tekstu w trakcie czytania, ale też na
stałym notowaniu pomysłów i zastrzeżeń interpretacyjnych, wreszcie na
nieustającym dyskutowaniu i uzgodnieniach znaczenia poszczególnych
fragmentów. Praca analityczna kojarzy się w tym wypadku nie tylko z
benedyktyńską cierpliwością, ale również z zamkniętymi posiedzeniami grupy
terapeutycznej. Podobnie jak czyni to Fritz Schütze i jego współpracownicy,
my także zamykałyśmy się na dwa - trzy tygodnie końcowych prac, odcinając
kontakt ze światem zewnętrznym, po to by dotrzeć do wszystkich istotnych
miejsc w badanym tekście i/lub korpusie tekstów.
Praca z materiałami biograficznymi niezmiennie opiera się na
założeniu, iż badacz postępuje krok „za tekstem”, a więc, iż ma do czynienia
ze światem już przeżytym i zinterpretowanym przez kogo innego. Wobec
tego, na poziomie identyfikacji problemów badawczych badacz jest „spętany”
przez ograniczenia tekstu: nie może pytać o to, czego tekst żadną miarą, w
żadnej ze swych warstw nie niesie. Stąd też podstawowy postulat wielokrotnej
lektury „odkrywającej” kolejne warstwy tekstu. Z drugiej strony, trudna do
zakończenia praca stawiania pytań tekstowi stwarza, niepowtarzalny tak łatwo
w innych warunkach, klimat przygody intelektualnej i odkrywania, a nie tylko
potwierdzania, hipotez. Ostatecznie najważniejszymi elementami ogólnej
analizy tekstu były dla nas wtedy:
- selekcja i ewidencja prowadzone w wyjściowym korpusie testów (biorące
pod uwagę, m.in., dane socjodemograficzne piszących) i połączone z
precyzacją hipotez, pytań i problemów badawczych;
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- odczytywanie motywów przewodnich pojedynczego tekstu - określanie jego
przydatności z punktu widzenia interesującej badaczy problematyki;
- rekonstrukcja dróg życiowych prowadzona w oparciu o „węzły biograficzne”
(czyli ważne, z punktu widzenia badanych, ale i z punktu widzenia badaczy
wydarzenia) i opisane w tekstach okresy życia;
- analizy „światów przedstawionych” zarówno pojedynczych testów, jak i
rekonstrukcje „światów przedstawionych” całego korpusu;
- analizy światopoglądów;
- analizy warstwy „formalnej” (językowej i - w przypadku rękopisów wyglądów) tekstów.

c) warstwowe zdejmowanie metafor i piramida metafor
Tymczasem nieśmiałe próby z pierwszych badań zostały przeze mnie
rozszerzone i lepiej ugruntowane teoretycznie. Oparłam się głównie na teorii
George’a Lakoffa i Marka Johnsona [1988], na pracach Paula Ricouera
[1989], Romana Jakobsona [1989], Claude Lévi-Straussa [1969,1970] i
Edmunda Leacha [1989]. (Cały czas pamiętajmy o postulacie wielokrotnej
lektury - jest on tutaj podstawą.) Pierwsza z technik, które chciałabym niżej
zaprezentować polega na odczytywaniu w warstwach tekstu różnego rodzaju
struktur metaforycznych.
Ogólne dyrektywy postępowania badawczego dadzą się wywieść z
teorii Jakobsona i Lévi-Straussa. Leach opisuje je następująco: „Lévi-Strauss
rozbija najpierw syntagmatyczny łańcuch całej opowieści mitycznej na
kolejne epizody. Następnie przyjmuje, że każdy epizod jest częściową
transformacją metaforyczną każdego innego epizodu. Wynika z tego, iż
opowieść jako całość może być rozumiana jako palimpsest nakładających się
(choć niezupełnie) transformacji metaforycznych” [Leach 1989: 40]. Warto
pamiętać o uwadze Jakobsona, iż w empirycznych formach dyskursu, zarówno
werbalnego, jak i pozawerbalnego (tym na razie nie będziemy się zajmować)
metafora i metonimia są „wymieszane” i organizują tekst na podobieństwo
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„orkiestralnego wykonania, gdzie harmonia i melodia współtworzą jedną
całość” [Leach: op.cit.; Jakobson 1989].
Zanim wszakże przedstawię moją, konkretną technikę analizy metafor
muszę przypomnieć jak Lakoff i Johnson oraz inni zacytowani autorzy
traktują metafory. Paul Ricoeur pisze: „metafora nie istnieje sama w sobie,
lecz przez i za pośrednictwem interpretacji. Interpretacja metaforyczna
zakłada interpretację dosłowną, która sama się unicestwia dzięki sprzeczności
znaczeniowej. To właśnie ten proces autodestrukcji wymusza rodzaj
wypaczenia słów, rozszerzenia ich znaczenia, dzięki któremu możemy znaleźć
sens tam, gdzie interpretacja literalna, dosłowna, byłaby nonsensem” [Ricoeur
1989:130]. Autor ten dzieli metafory na tzw. żywe (odkrywcze) czy - jak by
powiedzieli Lakoff i Johnson - metafory wykorzystujące normalnie „zakrytą
część” oraz na metafory „martwe” czyli takie wyrażenia językowe jak, np., „u
stóp góry”, które nie są już odbierane jako metafory. Podobne podziały
wprowadzają również Lakoff i Johnson, którzy ponadto wyodrębniają
metafory orientacyjne, ontologiczne, personifikacje, metonimie i metafory
strukturalne. W tych ostatnich jedno wysoce zorganizowane w danej kulturze
pojęcie nadaje sens innemu pojęciu. Autorzy „Metafor w naszym życiu” piszą
na początku swej pracy: „Ponieważ wyrażenia metaforyczne w naszym języku
są powiązane z pojęciami metaforycznymi w sposób systematyczny, możemy
posługiwać się językowymi wyrażeniami metaforycznymi do zbadania istoty
pojęć metaforycznych i w ten sposób zrozumieć metaforyczną istotę naszych
działań” [Lakoff, Johnson 1988: 29]. Przytaczając przykład pojęcia
„argumentowanie” związanego z prowadzeniem sporów i metaforę pojęciową
„argumentowanie to wojna” oraz następnie w hipotetycznej kulturze
porównując prowadzenie sporów do wykonywania tańca autorzy stwierdzają:
"można by opisać tę różnicę między ich kulturą a naszą mówiąc, że nasza
struktura dyskursu kształtuje się za pośrednictwem terminologii związanej z
bitwami, ich zaś - za pośrednictwem terminologii związanej z tańcem.”
[op.cit: 27] Jak widzieliśmy z poprzedniego cytatu, nie chodzi tu bynajmniej
tylko o reguły dyskursu lecz także o postrzeganie konkretnych działań. Pojęcia
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i wyrażenia metaforyczne wyraźnie, kulturowo (a także biologicznie) je
ukierunkowują. Pojawiające się, w danej, dłuższej wypowiedzi lub/i w zbiorze
wypowiedzi, metafory charakteryzują się - według Lakoffa i Johnsona systematycznością i koherencją. Posiadają także głęboko w nas samych
zakorzenioną „podstawę doświadczeniową”, wynikającą chociażby z faktu, iż
jesteśmy wyposażeni w ciało i to ciało jakoś mieści się oraz orientuje się w
przestrzeni i czasie. Koherencja metafor polega na związkach, par excellence
kulturowych, wartości z pojęciami, takich jak, np.: „więcej to lepiej”.
Cytowani autorzy zajmują się przede wszystkim tzw. przeze mnie prostymi
czy też pojedynczymi wyrażeniami metaforycznymi; ja starałam się
rozszerzyć tę metodę o analizy także innych całości metaforycznych
występujących w badanych tekstach.
Poszukiwania struktur metaforycznych w tekście zaczynamy od
inwentarzy prostych wyrażeń metaforycznych, które następnie dzielimy na
inwentarz metafor „martwych” [Lakoff i Johnson op.cit.; Ricoeur op. cit.] i
inwentarz zwrotów wykorzystujących „zakrytą część metafory”. Podobnie
postępujemy z metonimiami. Inwentarze te są następnie poddawane
szczegółowemu badaniu morfologicznemu, badaniu znaczeń i badaniu
kontekstu użycia. Kolejna warstwa i kolejne inwentarze zawierają zbiory
złożonych wyrażeń metaforycznych (ciągów metaforycznych). Są to
rozbudowane zwroty, całe zdania bądź kilkuzdaniowe całości. Tu zabiegi
interpretacyjne wykraczają już poza badanie morfologii, znaczeń i
kontekstów, obejmując również analizy funkcji symbolicznych. Następna
warstwa tekstu jest analizowana na poziomie całości metaforycznych. Są to
duże partie tekstu, które same w sobie są zmetaforyzowanymi fragmentami
rzeczywistości tematyzowanymi ze względu na jakiś jeden lub kilka motywów
przewodnich, które badacz powinien zidentyfikować. Ukoronowaniem tej
pracy jest odtworzenie (w wyniku całej interpretacji) jednej lub kilku metafor
organizujących całość tekstu. W tym momencie warstwowe zdejmowanie
metafor doprowadziło nas do utworzenia piramidy metafor. Po jej opisaniu
praca jednak się nie kończy. Powinien bowiem zostać przeprowadzony
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jeszcze jeden zabieg, który w efekcie doprowadzi nas do uzyskania dwóch
piramid, które zapisane w postaci graficznej złożą się na symbol
przypominający Gwiazdę Dawida. Oto musimy jeszcze pokonać odwrotną do
opisanej drogę by sprawdzić trafność naszych interpretacji. Posługując się
kategoriami spójności, konsekwencji i koherencji systemu metaforycznego
Lakoffa i Johnsona sprawdzamy czy metafory z „wierzchołka” naszej
pierwszej piramidy są koherentne z metaforami niższych pięter.
W wyniku tej pracy można uzyskać bardzo interesujące wnioski. W tym
konkretnym przypadku okazało się, iż moja współpracownica badając stan
świadomości młodych Polaków na podstawie analizy treści przekazu
autobiograficznego stwierdziła daleko posunięty optymizm i nadzieje „na
lepsze jutro” (badanie dotyczyło, przypomnę, okresu 1989-1990). Ja
tymczasem, badając, w sposób opisany wyżej, język tych samych wypowiedzi
biograficznych doszłam do wniosków radykalnie odmiennych: naczelne
metafory życia codziennego były tutaj związane z wojną, polowaniem i
szaleństwem. Uzyskany obraz całości wskazywał jednoznacznie na skrajny
pesymizm i doświadczanie losu w kategoriach cierpienia (procesów
trajektoryjnych).

Cały

system

metaforyczny,

zarówno

na

poziomie

pojedynczego tekstu, jak i korpusu tekstów, wykazał bardzo wysoką
koherencję i konsekwencję. Pozwoliło to na - jak sądzę - niebanalne,
empiryczne wsparcie, głoszonej tu i ówdzie tezy o swoistym rozdwojeniu
mentalnym Polaków w początkach transformacji.

d) pola semantyczne
Metodę pól semantycznych można stosować jako odrębną technikę analizy
tekstu. Warto tu przywołać prace Regine Robin [1980], Jacka Leońskiego
[1987] i świetne studium Marka Kłosińskiego dotyczące analizy percepcji
bezrobocia i bezrobotnych w naszej prasie [Kłosiński 1994]. Wydaje mi się,
że w wersji Kłosińskiego metoda ta jest najbardziej „wydajna” poznawczo.
Zanim przypomnę krótko na czym polega, chciałabym ją odróżnić od wersji
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opisanej przez Zbigniewa Bokszańskiego, Andrzeja Piotrowskiego i Marka
Ziółkowskiego [1977: 158-166].69 Ci autorzy przypominają, że koncepcja pola
semantycznego pojawiła się w latach 30. dwudziestego wieku dzięki
niemieckiemu lingwiście Jostowi Trierowi.70 Jego propozycja polegała na
tym, żeby grupować wyrazy według dziedzin ludzkich aktywności i
zainteresowań oraz badać współzależności terminów występujących w danej
grupie. Miał to być wstęp do badań diachronicznych polegających na
analizach przesunięć znaczeń wyrazów skorelowanych z przemianami kultury
[op.cit.: 158]. W latach 60. posługiwano się koncepcją pola semantycznego
przy tworzeniu programów dla maszyn cyfrowych. Moskovič, który się tym
zajmował, za pole semantyczne uważał „przynajmniej dwa przymiotniki
równie często występujące w związku z tym samym rzeczownikiem (których
siła więzi mierzona statystycznymi miarami częstości współwystępowania jest
identyczna)” [op.cit.: 159]. Wykorzystując ten typ analizy można uzyskiwać
dwa rodzaje informacji: po pierwsze dowiadujemy się jakimi środkami
językowymi charakteryzowane są obiekty w poszczególnych tekstach; po
drugie

możemy ustalić

relacje

pomiędzy elementami

danego

pola

semantycznego.
Ostatecznie

wersja

pola

semantycznego

zaproponowana

przez

Bokszańskiego, Piotrowskiego i Ziółkowskiego odnosi się do następujących
pytań: w jakim stopniu w zachowaniach werbalnych człowieka realizują się
pola semantyczne opisywanych przez niego typów osobowości czy zdarzeń;
jaki jest tu wpływ czynników społecznych; czy dla różnych typów
uczestnictwa kulturalnego można znaleźć ogólne zasady konstrukcji pól
semantycznych. Autorom chodzi o poznanie środków językowych, za pomocą
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Poszukując inspiracji natrafiłam także na pracę Macieja Hamana [1993] dotyczącą badań nad analogią i
metaforami we współczesnej psychologii poznawczej. Koncepcje pola semantycznego w tej dziedzinie, jak
pisze autor: „Zakładają (...) analizę nie w kategoriach pojedynczych pojęć i cech, lecz całych systemów
pojęciowych i globalnych podobieństw (pokrewieństw) semantycznych. Niestety, choć pojęcie pola
semantycznego przewija się przez literaturę psycholingwistyczną i psychologiczną od ponad 40 lat, nigdy nie
wykroczyło ono poza ogólną ideę i jak dotąd nie opracowano żadnej (poza czysto empirycznymi, takimi jak
skalowanie wielowymiarowe oparte na ocenach bliskości semantycznej dokonanych przez sędziów
kompetentnych lub grupę osób badanych) miary odległości w polu semantycznym. Tym samym pojęcie pola
semantycznego (przynajmniej w systemie metateoretycznym współczesnej psychologii poznawczej) ma
niewielką wartość wyjaśniającą” [op.cit.: 193].
70
Więcej o koncepcji Triera - Lyons [1984: 244-261].
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których charakteryzowane są, przez badanych z dwóch grup tzw. stabilnej
kulturowo i awansującej, pewne postacie (w podanym przykładzie - postacie z
dramatu „Niemcy”: Sonnenbruch i Peters) [ibidem]. Z wypowiedzi badanych
wybrano wszystkie przymiotniki, następnie uporządkowano je według tylu
wymiarów, ile można utworzyć biorąc pod uwagę treści i frekwencje
badanych słów.
Technika pola semantycznego w wersji Regine Robin jest znacznie
bogatsza niż w przytoczonych wyżej przykładach. „Odszukać znaczenie
wyrazu to znaczy przeanalizować wszystkie jego zastosowania albo
konteksty” [Robin 1980: 252]. Autorka ta zaproponowała tworzenie dla
wybranych słów-kluczy osobnych sieci, opartych na szczegółowych
inwentarzach sporządzanych dla pojedynczego tekstu (lub korpusu tekstów).
Sieci te to:
- sieć określeń odpowiadająca funkcji semantycznej skupiającej epitety
syntagmy nominalnej, zdania względne, przydawki oraz orzeczniki syntagmy
czasownikowej innymi słowy „wszystko to, co określa istotę lub sposób bycia
podmiotu” [op.cit.:255];
- sieć asocjacji czyli powiązań pozytywnych, związków syntagmatycznych,
kontekstowych (np. w danym polu leksykalnym robotnik kojarzy się z
biedakami i socjalizmem oraz postępem);
- ekwiwalentów czyli inaczej elementów utożsamionych (substytutów
semantycznych) - wyrazów lub syntagm, które mogą w określonych
kontekstach występować wymiennie;
- sieć opozycji formalnych, opartych na przedrostkach typu anty, in, nie etc.;
par

antynomicznych

(rewolucja/reakcja,

etc.);

par

umotywowanych

morfologicznie (ład/nieład, etc); konstelacji wokół tego samego wyrazu
(lud/burżuazja, etc.); opozycji paralelnych i opozycji powstałych dzięki
kontekstom - poprzez związki logiczno-gramatyczne;
- sieć działań podmiotu ;
- sieć działań dokonywanych na podmiocie.
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„Tak oto - pisze Robin - dzięki związkom tematycznym czy
pojęciowym, funkcjom określeń i działań słowo jest związane z innymi
słowami

wzdłuż

całego

ciągu

wypowiedzeniowego

w

planie

syntagmatycznym albo - dzięki równoważnościom czy substytutom - w planie
paradygmatycznym” [op.cit.: 256]. Poszczególne sieci można analizować
dalej stosując różnorodne kryteria wynikające z zawartości semantycznej
poszczególnych elementów i dochodząc do takich, np., wniosków: „Widzimy
więc, że jeżeli nawet wieloznaczność jest dla językoznawców podstawową
daną językową, dla historyków niektóre polisemie mają wyraźną funkcję
ideologiczną, którą ujawnia metoda leksykologiczna” [op. cit.: 268-9].
Marek Kłosiński, w przywoływanym już tekście nieco uprościł, ale
także uczynił jaśniejszą opisywaną tu metodę. Sieci konstruował on i
analizował według wskazówek Robin, jednakże jako zwieńczenie analizy
zaproponował tworzenie definicji opartych na, w miarę jednolitym,
schemacie:

słowo-klucz,

czyli

(innymi

słowy)...

ekwiwalenty...

to...

określenia..., w przeciwieństwie do... opozycje..., z którym wiąże się (któremu
towarzyszy)...

asocjacje...,

które

wywołuje

(powoduje)...

działania

podmiotu..., wobec którego (któremu, z którym) należy... działania wobec
podmiotu....[op.cit. 155]. W wypadku pojawienia się bardzo bogatych sieci
niewystarczające (i niemożliwe) okazało się skonstruowanie jednej definicji
budował ich więc tyle aby wyczerpać dostępny materiał. Definicje
rekonstruowane przez badacza w sposób oszczędny zarazem i elegancki
pokazywały całą wieloznaczność opisywanych słów-kluczy. (por. pole
semantyczne pojęcia skin w roz. piątym; inne przykłady znajdzie Czytelnik w
drugiej części książki). Oczywiście, w pewnych przypadkach definicje takie
były niemożliwe do utworzenia lub ułomne (gdy zasób słów w niektórych
sieciach ograniczał się do zera).
Technikę pól semantycznych można stosować zarówno do słów-kluczy
zawartych w badanych tekstach, jak i do słów „wniesionych” do analizy przez
badacza (chociaż w ten sposób sama używam jej bardzo rzadko). Można także
zastosować ją jako narzędzie pomocnicze do analizowania inwentarzy
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metafor. Ten ostatni wariant opisywanej metody wykorzystaliśmy w pracach
analitycznych dotyczących percepcji czasu w aktywnych środowiskach
młodzieżowych [Fatyga, Górniak, Gredecki, Zieliński 1995]; (por. też roz.
siódmy niniejszej pracy). Pozwoliło to w syntetycznej formie zaprezentować
poglądy badanych osób na wydarzenia i sytuacje ich życia. Pole było tutaj
budowane z metafor wszystkich wyróżnionych poziomów ze względu na
konkretny motyw przewodni (temat) biograficzny, np. „harcerstwo”.

e) inwentarze tożsamości indywidualnych i grupowych oraz „mapa
mojego świata”
Dokonując analiz różnego rodzaju tekstów biograficznych sporządzałam wraz
ze współpracownikami inwentarze tożsamości. Pomysł nasunęła mi technika
„testu dwudziestu stwierdzeń” (TST) [Bokszański 1989]. Oczywiście w tzw.
materiałach zastanych nie można było odnaleźć dwudziestu konsensualnych i
subkonsensualnych określeń odnoszących się do pojęcia „ja”. Można było
zamiast tego zinwentaryzować te zwroty, w których kategorie „ja”, „my” czy
„oni” się pojawiały. Inwentarze takie, odtwarzane z wywiadów narracyjnych
biograficznych z liderami pokazały, np., jak „ja” prywatne w miarę
postępującego wzrostu aktywności danej osoby „pochłaniane” było przez
kategorię „my”. „Ja” indywidualne znikało zresztą częściej u przedstawicieli
środowisk zaangażowanych politycznie. Niekiedy dochodziło do niemalże
całkowitego „rozpłynięcia” się indywiduum w zbiorowej kategorii „my”
przeciwstawianej jakimś „onym”. Inwentarze takie były bardzo pomocne i
stanowiły punkt wyjścia przy ustalaniu kręgów społecznych, dystansów i
bliskości badanych liderów. Pokazywały one przejrzyście jak, w miarę
rozwoju biografii jednostki, owe kręgi i dystanse się zmieniają.
W inwentarzach oddzielaliśmy ponadto od siebie autoprezentacje danej
osoby od jej autoidentyfikacji. Zauważyliśmy, że liczba i charakter obu tych
kategorii zmieniała się w tekstach według pewnych względnie stałych reguł
związanych z rozczłonkowaniem samego tekstu wywiadu (por. niżej).
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Określanie tożsamości (rozumianej tutaj najprościej jako konstrukcja złożona
z autoprezentacji i autoidentyfikacji) dzięki opisanym inwentarzom było
możliwe do wykonania bez ryzyka pominięcia jakichś elementów. Możliwa
do osiągnięcia przy pomocy tej metody dokładność odnosi się tu - jak
wszystko, co opisałam - do tekstu i korpusu tekstów na jakich pracowaliśmy i
jest w pewnym sensie sytuacyjnie uwarunkowana - np. zależy od warunków,
w jakich tekst był „produkowany” (por. niżej). Dodam jeszcze, że w części
wywiadów robiliśmy na końcu rozmowy klasyczny TST, który był następnie
analizowany wedle reguł właściwych dla tej techniki. Niekiedy przynosiło to
dosyć zaskakujące rezultaty. Oto odnośny fragment jednego z wywiadów:
"Proszę odpowiedzieć na pytanie ‘kim jestem’ - To są kanony, kanony Zen,
jak się odpowiada na takie pytania to się osiąga oświecienie. - No, niech Pan
spróbuje. - Kim jestem? Dobrze spróbuję, ale muszę pomyśleć, muszę się
wyłączyć, dobrze? - Ale właśnie wartość takich odpowiedzi polega na tym,
że się odpowiada bez namysłu. - Dobrze, OK,... no więc jestem
poszukiwaczem nowych światów, tak, no najogólniej rzecz biorąc, mhm. Kim jeszcze? - Kim jeszcze? Wytworem cywilizacji stadospołecznej,
radykałem, hę! Artystą własnych pragnień, magiem, tak! Mhm. - To
wszystko? - No nie, mogę powiedzieć, że jestem postmodernistą,
sytuacjonistą, neoanarchistą, itd., itd., ale to są tylko ozdobniki społeczne i od
razu rozumiem... bo mam metodologię dobrze obcykaną, więc wiem, czemu
to służy. Dobrze, jeszcze kim jestem? Ha! Ha! Jestem poetą domorosłym,
metafizykiem społecznym, taoistą a zarazem buddystą, dążę ku tantryzmowi...
O! Co jeszcze, mhm, rewolucjonistą życia codziennego jeszcze jestem” [DM
1993].
*
„Mapa mojego świata” jest techniką przedstawioną przez Antoninę Gurycką i
jej współpracowników [Gurycka (red.). 1997]. Służy ona do badania
światopoglądów. „Dotychczas - piszą Gurycka i Tarnowski - dominowała
tendencja, by o światopoglądzie wnioskować na podstawie swobodnych
wypowiedzi prowokowanych czterema ogólnymi pytaniami-hasłami:
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- siły decydujące w dziejach świata;
- mój cel życia w świecie tak a nie inaczej ukształtowanym;
- moje wzory osobowe;
- zainteresowania dla idei, ruchów rozwijanych w świecie.” [op.cit.: 24]
Tym, co zainspirowało autorów do stworzenia nowej techniki była
potrzeba by zebranym przy pomocy powyższych pytań informacjom nadać
strukturę „dzięki której określona zostanie globalna reprezentacja świata w
umyśle jednostki” [ibidem]. Innej inspiracji dostarczyła przywoływana tutaj
teoria metafory Lakoffa i Johnsona, a szczególnie ich analiza metafor
czasowych i przestrzennych. Opisany w książce „Typologia i funkcje obrazu
świata w umyśle człowieka” przykład dotyczy analizy dyskusji prasowej w
„Le Monde”. „Mapy poznawcze, będące graficznym przedstawieniem
ważnych aspektów funkcjonowania umysłu, używane są coraz częściej jako
metoda sięgania do złożonych funkcji umysłu” [op.cit.:26].
W wersji oryginalnej technika „Mapa mojego świata” przedstawia się
następująco: osoby prowadzące indywidualne badanie zapoznają się z
instrukcją; na wstępie badania wywołuje się w umyśle badanego wyobrażenia
różnego rodzaju map i zachęca się go do zbudowania swojej mapy; kolejno
zapoznaje się badanego ze znakami „topograficznymi”: oznaczającymi stopień
ważności poszczególnych obiektów, stosunek do nich (uczucia pozytywne,
negatywne, ambiwalentne), znaki łączenia obiektów (harmonijne lub
zaburzone) oraz oznaczenia obiektów i/lub łącz ze znakami poczucia
wywieranego na nie wpływu. Pozostawia się tutaj badanym możliwość
uzupełnienia tego systemu znakowego własnymi pomysłami uwidocznionymi
w „legendzie” ich rysunków. W badaniu Antoniny Guryckiej za „rdzeń”
światopoglądu uznano kategorie: ja, ludzie, rodzina, środowisko społeczne,
polityka, przyroda, dobra i otoczenie materialne, tereny własnej aktywności
hobbystycznej, aktywność i praca, wartości, Bóg i jego atrybuty, emocje,
filozofia. ezoteryka, przyszłość, przeszłość, inne obiekty [op.cit.: 30].
Wydaje się, iż tak jak można przedstawić „mapę mojego świata (świata
innej osoby)” analizując materiał prasowy tak też można zbudować taką mapę
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na podstawie danych uzyskanych w wyniku narracyjnego wywiadu
biograficznego lub tematycznego. Oprócz klarowności takiego przedstawienia
uzyskuje się tu ciekawe efekty estetyczne.

f) badania biograficzne: wywiady z liderami71
Próbując uporządkować w miarę systematycznie moje doświadczenia
badawcze muszę przejść teraz do następnego „historycznego” okresu czyli
badań zapoczątkowanych w roku 1988. Były to - trwające do dziś - badania
aktywnych środowisk młodzieżowych. W tym podpunkcie postaram się opisać
tylko część tego przedsięwzięcia jakim są wywiady biograficzne z liderami i
aktywnymi, (autentycznymi) członkami tych grup, ruchów i organizacji.72
Przygotowując badanie przede wszystkim starannie szkoliłam zespół,
który zresztą kilkakrotnie w ciągu tych lat się wymieniał. Szkolenie polega na
dosyć „bolesnym” zabiegu składającym się z opowiedzenia, przez kandydata
na badacza, własnej biografii grupie pozostałych badaczy i następnie
włączeniu się do pracy nad opracowaniem jej. Daje to kandydatowi konieczną
świadomość jak ten typ biografii jest (może być) konstruowany i skutecznie
także uwrażliwia go na przeżycia „badanego” w trakcie opowiadania swojego
życia. Hamuje też zapędy by w sposób nieetyczny i nieuprawniony zmieniać
wywiad w amatorskie „grzebanie w psychice” opowiadającego. Następny
element przygotowań jest związany z tworzeniem sieci informatorów. Dzieje
się to na trzy sposoby. Pierwszy polega na tym, iż usatysfakcjonowany
wywiadem „badany” pomaga znaleźć następną osobę i przekonać ją do
rozmowy z nami. Drugi sposób to wykorzystywanie bytności na rozmaitych
imprezach młodzieżowych do nawiązywania kontaktów i przekonania
„namierzonych” osób by zgodziły się opowiedzieć własne życie. Trzeci
71

W badaniach tych w różnych latach uczestniczyli: Małgorzata Adamska, Robert Lipka, Ewa Ostrowska,
Jadwiga Siemaszko, Adam Nobis, a następnie Tomasz Karoń, Przemysław Zieliński, (obaj panowie
towarzyszyli mi najdłużej) Marek Hajdukiewicz, Mikołaj Nurzyński, Katarzyna Górniak, Maciej Wygnański,
Paulina Rogala.
72
Całość obejmuje ponadto obserwację uczestniczącą, techniki interwencyjne (por. wyżej uwagi o kontakcie i
wymianie) i analizy różnego rodzaju źródeł (w tym fanzinów).
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sposób to wykorzystywanie w tym samym celu okazji stwarzanych przez
badania ankietowe lub wywiady grupowe robione przez ten sam zespół
badaczy głównie w szkołach. Ostatni element przygotowań dotyczy sytuacji
konkretnego wywiadu i konkretnej osoby. Zbiera się o niej i omawia przed
wywiadem dostępne informacje (zwane w naszym żargonie „plotką”). Ustala
się na podstawie takiej „plotki” szczegółową strategię wywiadu i - przede
wszystkim - określa „pola zagrożeń”: tematy zbyt dla naszego partnera
drażliwe, grożące bądź narażeniem go na zbyt duży stres, bądź zerwaniem
kontaktu.
W wywiadzie takim po „stronie badaczy” bierze zawsze udział więcej
niż jedna, mniej niż cztery osoby. Jest to konieczne dlatego, iż wywiad jest
tylko nagrywany, badacze nie mają przed sobą żadnych dyspozycji, nie notują
niczego w trakcie. Obciążenie uwagi dla jednej osoby jest tu zbyt duże. Dwie,
maximum trzy osoby dają ponadto badanemu (wolimy nazywać go
„partnerem”) możliwość wyboru i sytuacyjnej zmiany interlokutora. Badacz
uczestniczący w wywiadzie po raz pierwszy w zasadzie „nie ma prawa głosu”.
Jego rola ogranicza się do obserwacji, ewentualnie może wspierać pozostałych
tylko wtedy, kiedy dostrzeże, iż w danym momencie „został wybrany” jako
słuchacz.
Wszystkie te uwagi są ważne i z tego powodu, iż nasz wywiad
biograficzny trwa minimum cztery, do sześciu a nawet ośmiu godzin. Jak
łatwo sobie wyobrazić, zespół realizatorów nawiązuje ze sobą specyficzną
więź, która nie polega już li tylko na wspólnym poczuciu profesjonalizmu i
koleżeńskości

w

działaniu,

ale

także

na

znacznie

subtelniejszych

mechanizmach samopoznawania się i wspólnego doświadczania cudzego
życia. Jest to zatem antropologia par excellence stosowana.
Sam wywiad ma stałą strukturę. W latach kiedy zrobiliśmy ich
najwięcej (1989 - 1993) wyglądała ona następująco. Po dokładnym
poinformowaniu naszego rozmówcy o co nam chodzi, czego po nim
oczekujemy i jakie przysługują mu tu przywileje, nierzadko również po
napojeniu i nakarmieniu wszystkich uczestników prosiliśmy o opowiedzenie
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swojego życia. Gdy taka spontaniczna relacja dobiegła końca przechodziliśmy
do fazy drugiej czyli tzw. glossowania. Polegało to na powracaniu do
poszczególnych wątków usłyszanej biografii i naszych próśb o ich
rozwinięcie, bądź skomentowanie. Faza trzecia przebiegała jako, zażarta
zazwyczaj, dyskusja na tematy światopoglądowe, dotyczące aktualnych
wydarzeń politycznych czy działania grupy, którą nasz partner reprezentował.
Trzecia faza była zaprojektowana tak dlatego, ponieważ najbardziej
interesowały nas aktywność publiczna (szeroko rozumiana) i „życiorysy
publiczne” naszych rozmówców. Ta faza miała także oddziaływać niejako
„terapeutycznie” na obie strony uczestniczące w wywiadzie: po pierwsze,
„badacze też mogli sobie nareszcie pogadać”; po drugie, mogli odreagować
bezpiecznie na partnera; po trzecie wreszcie, on sam mógł wypowiedzieć się
bardziej ogólnie i nie wychodził od nas z poczuciem, iż zbytnio odkrył przed
nami własną prywatność. Nie bez znaczenia był tu także fakt, iż większość
osób z przebadanej grupy znakomicie czuła się właśnie w roli trybuna lub
agitatora, a ta faza wywiadu pozwalała im wystąpić w takich właśnie rolach.
Obecnie (od roku 1995) robione wywiady różnią się od opisanych tylko
tematyką w fazie trzeciej. Mniej dyskutujemy teraz o polityce, a więcej o
kulturze dominującej (polskiej, narodowej, masowej). Nie trzeba chyba
dodawać, że nasi rozmówcy uważają ją za „paskudztwo” by tylko tak
łagodnego użyć określenia. Jest jeszcze faza czwarta, równie obowiązująca jak
pozostałe już wymienione. Po wyłączeniu dyktafonu i „wyprawieniu” partnera
następuje zmiana miejsca i "entourage’u" - badacze w luźnej, półtowarzyskiej
atmosferze omawiają wywiad. Wtedy koryguje się błędy, podkreśla trafność
niektórych rozwiązań, wyciąga wnioski na przyszłość, przedstawia się własne
subiektywne wrażenia z kontaktu oraz wysnuwa pierwsze interpretacje. Trwa
to dodatkowo ok. od półtorej do trzech godzin.
Po literalnym przepisaniu materiału z taśmy, co daje zwykle konieczny
dystans do zrealizowanej pracy (robi to na ogół oddzielna ekipa dobrowolnych
„przepisywaczy”),

przystępujemy

do

drugiej

części

badania

czyli

opracowywania tekstu. Zwykle używamy zespołu technik opisanych wyżej,
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chyba że szukamy czegoś specjalnego. W takim wypadku wykorzystujemy
tylko niektóre z nich, np. techniki analizy treści, rekonstrukcje dróg
życiowych, etc.
O specyfice tego podejścia stanowi jeszcze jeden element metody. Nasz
partner utrzymuje z nami kontakt, ma także możliwość dołączenia do zespołu
analizującego jego życie i przedstawienia własnych strategii interpretacyjnych
oraz wyrażenia niezgody na nasze.73 Jest o takiej możliwości informowany na
początku, przed włączeniem dyktafonu. Wyniki prezentujemy jednak z
zachowaniem anonimowości; raczej jako analizy zbiorcze i typologie, a nie
monografie przypadków [Fatyga 1993b; 1994, 1998].
Podsumowując: niezaprzeczalne wady tej techniki to jej czasochłonność
i konieczność pewnego dopasowywania do niej swego stylu życia, a także
pracochłonność opracowywania wyników. Zalety - w moim przekonaniu są za
to bardzo liczne. Materiał taki (myślę tu na razie tylko o właściwym tekście
wywiadu) może być wykorzystywany na dziesiątki sposobów i przez wiele lat,
aż „dożyje” tak szacownego wieku by zainteresować także historyków.
Wszystko to natomiast, co dzieje się wokół wywiadu pozwala na coraz
swobodniejsze uprawianie obserwacji (dostępność) i ułatwia gromadzenie
archiwaliów, zwiększając wiedzę o badanych problemach.
Zaangażowanie jakiego wymaga opisane badanie uodparnia na niektóre
poznawcze pomysły postmodernistów. Poznawany poprzez konkretne historie
życia

świat

kultury

młodzieżowej

dostarcza

mnogości

problemów

badawczych. Samo badanie wiąże się, jak wspomniałam, z wyborem stylu
życia, praktycznie kształtując postawy tolerancji wobec Innych. Czyni
pokornym wobec interpretacji tworzonej w trakcie wywiadu i wreszcie
wymusza rozwiązywanie problemów translacji na użytek tego szczególnego
„tu i teraz” jakim jest sytuacja wywiadu oraz to, co następuje przed nią i po
niej. Z takiej perspektywy rozważania na temat niemożności tworzenia modeli
czy „kryzysu wielkich narracji” i ogólnej nieprzekładalności interpretacji
73

Ten „aktywizujący” element także wywodzi się z badań stylu życia, o których pisałam wyżej [por. Gliński
1980].
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przedstawione w rozdziale pierwszym trochę zmieniają swoje znaczenie. W
świetle doświadczeń zgromadzonych w trakcie prowadzenia opisanych
wywiadów każde zbadane przez nas życie jest „wielką narracją”, w której
Historia i „historyjki” stale się przeplatają, tak jak przeplatają się wątki
opowieści emancypacyjnej i spekulatywnej. Badanie pozwala na rzeczywiste
przekraczanie klasycznych barier między kondycją badacza i badanego,
tworząc - w najbardziej udanych przypadkach - wspólnotę doświadczającą
siebie nawzajem, podejmującą zbiorowe działania i interpretującą opowiadane
historie. We wspólnocie tej zachowane są jednakże pewne hierarchie,
uprawiane są rytuały inicjacyjne, istnieje podział pracy i rozbudowany system
„wymiany darów” tak rzeczowych, jak i symbolicznych.

g) co jeszcze można robić
Wybór metod i technik badawczych zaprezentowanych wyżej pozwala już
całkiem nieźle poruszać się w świecie kultury młodzieżowej i młodzieży w
ogóle. To, czego mi najbardziej osobiście tutaj brakuje, to własnego
opracowania technik analizy obrazów i innych przekazów ikonicznych. Brak
ten jest tym bardziej dolegliwy, im częściej z tym typem przekazów
kulturowych mamy do czynienia. Jak już pisałam, kultura młodzieżowa jest w
równej mierze kulturą słowa, co kulturą obrazu właśnie. Poszukiwania, które
przeprowadziłam dotąd, obejmowały m.in. literaturę z zakresu historii i teorii
sztuki (Ervin Panofsky, Mieczysław Porębski, Jan Białostocki), semiologii
(Eco i semiotycy tartuscy), strukturalizmu (Włodzimierz Nalimow, Claude
Lévi-Strauss), filmoznawstwa i innych. Z powodu nie umieszczenia tutaj
metodologii badania obrazu mam świadomość ułomności całego podejścia i
konieczności przezwyciężenia tego braku. Nie znaczy to, naturalnie, iż w
analizach, na przykład, fanzinów systematycznie pomijałam elementy
ikoniczne, ale ich odczytywanie było dosyć prymitywne. To tak, jak gdyby
„taniec z szablami” Arama Chaczaturiana interpretować literalnie wyobrażając
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sobie osoby bijące się białą bronią a „marsz turecki” Mozarta widzieć jako
pochód Turków.
Oprócz braku czasu (ten był poświęcany opisanej wyżej pracy nad
tekstami) dosyć zniechęcające było to, co można na temat analizy ikonicznej
wyczytać w literaturze mieszczącej się w tzw. semiotycznym paradygmacie.
Nie wiem więc jeszcze do jakich konkretnych tradycji odwołam się budując
swój warsztat analityczny74.

74

Tzw. antropologia i socjologia wizualna wydają się współcześnie jednymi z najbardziej ekspansywnych
subdyscyplin w swoich dziedzinach. Niestety, podejścia prezentowane w większości prac wydanych w
ostatnich kilku latach do realizacji moich pomysłów niezbyt się nadają.
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CZĘŚĆ DRUGA
Rozważania szczegółowe i wybrane wyniki badań
Notka metodologiczna - charakterystyka wykorzystanych materiałów
empirycznych
Zanim przejdę do prezentacji wyników i ich interpretacji chciałabym krótko
scharakteryzować konkretny materiał empiryczny wykorzystany w niniejszej
pracy oraz zadania badawcze, w związku z którymi te wyniki uzyskiwałam.
Szczegółowe analizy stanu kultury młodzieżowej (por. też roz. trzeci i piąty)
dotyczą przede wszystkim okresu 1989-1993, chociaż takie zjawiska jak
„antynazizm” czy feminizm analizowałam opierając się również na materiałach
z lat późniejszych (zebranych do jesieni 1998 roku).
Podstawę źródłową, prezentowanych w książce wyników badań, stanowi
40 narracyjnych wywiadów biograficznych przeprowadzonych w latach 1989 1998 z liderami i aktywnymi członkami obecnych na scenie publicznej grup
młodzieżowych. Analizie poddałam przede wszystkim te informacje z
wywiadów, które odnosiły się do lat 1989-1993. Jednakże interpretacja wielu
faktów społeczno-kulturowych wymagała uwzględnienia szerszego kontekstu;
np. całości biografii danej osoby. Zbadane osoby to głównie młodzi mężczyźni,
(tylko 4 wywiady przeprowadzono z kobietami), w wieku od 17. do 32. roku
życia - liderzy i/lub aktywni członkowie grup subkulturowych, stowarzyszeń,
ruchów i partii młodzieżowych. Większość z nich to mieszkańcy Warszawy, ale
9 osób to Wrocławianie, 2 są z Grodziska Mazowieckiego, 2 z Piastowa, 1
osoba pochodzi z Łomianek, 1 z Wyszkowa, 1 z Opola, 1 z Łukowa, 1 z Nowej
Dęby, 1 z Kołobrzegu, 1 z Białegostoku.
Osoby te były (bądź są) związane z następującymi grupami i
organizacjami: Niezależny Związek Studentów (NZS), Solidarność Walcząca
(SW), Partia Wolności (PW), IV Międzynarodówka, grupy trockistowskie,
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Polska Partia Socjalistyczna-Rewolucja Demokratyczna (PPS-RD), Wolność i
Pokój (WiP), Ruch Oazowy, Stowarzyszenie Młodych Liberałów, Federacja
Młodzieży Walczącej (FMW), Ruch Katolicki Młodzieży Niepodległościowej,
Forum Myśli Niezależnej, Międzyszkolny Komitet Solidarności (MKS),
Międzyszkolny Komitet Oporu (MKO), Komitety strajkowe (szkolne i
międzyszkolne), Niezależna Unia Młodzieży Szkolnej (NUMS), Konfederacja
Polski Niepodległej (KPN), Solidarność Pracy, Grupa Anarchistów im.
Kropotkina

(GAK),

Stowarzyszenie

„Objector”,

Partia

Radykalna,

Porozumienie Centrum (PC), Koło Młodych NZZ „Solidarność” Regionu
„Mazowsze”, Youth United Nations, Ruch na rzecz Wszystkich Istot Żywych
(Wspólnota Wszystkich Istot), Polska Partia Niepodległościowa (PPN), Związek
Harcerstwa Polskiego (ZHP), Związek Harcerzy Rzeczypospolitej (ZHR),
Socjalistyczny Ośrodek Polityczny - koło młodzieżowe (SOP), Sojusz Lewicy
Demokratycznej (SLD), Polska Partia Socjalistyczna (PPS), Polska Rada
Młodzieży (PRM), Pomarańczowa Alternatywa (PA), Międzymiastówka
Anarchistyczna (MA), Ruch Społeczeństwa Alternatywnego (RSA), Federacja
Anarchistyczna (FA), Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec” (OSW
„Strzelec”), Stowarzyszenie Katolickie Młodzieży Akademickiej (SKMA),
Grupa (Klub) A-Cykliści, Z Grodziska Autonomiczna Grupa Anarchistyczna
(ZGAGA), Stowarzyszenie Kulturalno-Alternatywne „Pepisko”, grupa Oficial
Hooligans, rastafarianie, metalowcy, punk, gang podwórkowy, konspiracyjne
kółka samokształceniowe, Radykalna Akcja Antyfaszystowska (RAAF), skini faszyści, Polska Wspólnota Narodowa (PWN), Narodowe Odrodzenie Polski
(NOP). Grup i organizacji jest tak wiele ponieważ, jak zobaczymy niżej,
większość przebadanych osób uczestniczyła bądź jako liderzy, bądź jako
aktywni członkowie w działalności nie jednej lecz kilku z nich. Część z tych
grup lub organizacji miała stosunkowo krótki żywot, a liderzy, po ich upadku,
zakładali nowe albo przechodzili do następnych.
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Drugi podstawowy wykorzystany tu rodzaj źródeł to 4000 fanzinów i
gazetek młodzieżowych. Najstarsze numery pochodzą z roku 1985; ostatnie z
jesieni 199875. Zestawienie tytułów i miejsc wydania przedstawiam w tab.2.
Tab. 2 Zestawienie fanzinów: tytuły i miejsca wydania.
Lp
Miejscowość
1
Bartoszyce
2
Bełchatów

3

Biała Podlaska

4

Białystok

5

Bielsko-Biała

6
7

Bielsk Podlaski
Bydgoszcz

8
9
10
11
12

Bydgoszcz/Bielsko-Biała
Bytom
Brzeg Dolny
Ciechanów
Chojnice

13
14
15

Grodzisk Mazowiecki/Milanówek
Głogów
Gdańsk

16
17
18

Gdańsk/Gdynia
Gdańsk/ Gdynia/Sopot
Gdynia

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Gostyń
Grudziądz
Hrubieszów/Katowice
Inowrocław
Inowrocław/Wierzchosławice
Janów Lubelski
Jastrzębie Zdrój
Jelenia Góra
Kalisz

Tytuł
„Łabondek”;
„Bój się Boga. Punk zine”; „Femina” (dodatek do „Wkrentu”;
„Kamikadze Allons. Nieregularnik muzyczny wydawany pod
patronatem Distro ‘Worek’”; „Silenzio y Parole. Nieregularnik
Lieracki”; „Świerzop”, „Taśma”; „Wkrent”; „Worek”;
„Podlasiak. Biuletyn Zarządu Regionu Młodzieży Wszechpolskiej”;
„Wielka Polska. Narodowe pismo podlaskie”;
„Bastion. Pismo młodych katolików i patriotów”; „Biała siła”;
„Ciemnogród Wszechpolski. Biuletyn Informacyjny Młodzieży
Wszechpolskiej w Białymstoku”; „Crust”; „Free Punk. D.J.Y. info
sheet”; „Fimbrethil”; „Jutro. Pismo narodowo-radykalne”;
„Skinhead zine Mural”; "Skowyt. Ekologia, prawa zwierząt, filozofia,
kultura”; „Violent Death”; „Zjednoczenie”;
„Gaja”, „Horrendum”, „Śmierć”, „Wisła Fax. (Biuletyn
Ogólnopolskiej Kampanii ‘Teraz Wisła’”;
„Niepogoda dla mózgowców”;
„Błyskawica”; „Duma naszego miasta. Pismo młodzieży narodowosocjalistycznej”; „Kanaloza”; „Legion”; „Nigdy więcej”;
„Fuck Magazine. Elkima” ;
„Analfabet”, „Silent tears”, „W moich oczach”;
„Korek”;
„Przełom. Gazetka ciechanowskiej młodzieży nacjonalistycznej”;
„Rota. Pismo Młodzierzy Wszechpolskiej w Chojnicach”; „Sowa
Zine. Pismo niezależnych twórców”;
„Ciach”;
"Front"
„Biały Świat”; „Dada rzyje”; „Ekozwierz”; „Gdańska Alternatywa.
Pismo społeczne”; „Higiena. Przegląd archeologiczny metafizyki
społecznej”; „Hocz Pocz”; „Homek"; „LaBestia”; „Scream. Core
zine”; „Spartakus”; „Szaniec. Pismo Narodowego Frontu
Polskiego”; „Trująca Fala”; „Twe-Twa”;
„Krzyżowiec. Forum pism prawicowych”;
„Ulica. Pismo FA - sekcja Trójmiasto”;
„Dzieci łatwowierne”; „Falanga”; „Odłam Skiny”; „PFZ. Polish
Football Zine”; „Unite & Win”;
„Schizol. Pismo uczniów ZSZ”;
„Zoltan”, „Mamkły Mampazury”;
„Philosopher”;
„Hohensalz”;
„Boot Boi!s”;
„Esencja”;
„Stęchlizna”;
„Europa”;
„Implozja”;

75

Tzw. papierowe ziny odchodzą obecnie w przeszłość. Większość grup subkulturowych prezentuje swoje
dokonania i komunikuje się w internecie.
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28
29

Kaniów
Katowice

30
31
32
33
34
35
36
37

Kędzierzyn-Koźle/Zdzieszowice
Kielce
Kolbuszowa
Konin
Koszalin
Kożuchów
Kórnik
Kraków

38
39
40
41
42

Kraśnik
Lębork
Lubawa/Prabuty
Lubin
Lublin

43
44
45

Luboń
Lwówek Śląski
Łódź

46
47
48
49

Łódź/Kochanówek/Aleksandrów
Łomianki
Łomża
Mielec

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Myszków
Namysłów
Nasielsk
Nasielsk/Nidzica
Nowa Huta
Nowy Sącz
Olecko/Zambrów
Olsztyn
Opatów
Opoczno
Opole
Pasłęk
Piła
Piotrków Trybunalski
Poznań

65

Poznań/Puszczykowo

„Burzyciel”;
„Biuletyn Wewnętrzny Federacji Anarchistycznej”; „Luzjuba.
(Prosiacek Publishing); „Prosiacek”; „Vanguard”;
„Naprzód. Gazetka Narodowo-Socjalistyczna”;
„Dezynfektor”; „Lokomotywa bez nóg”; „Prawda zine”;
„Second front”;
„Pochodnia”;
„Atak”;
„Szajba. Anarchy + Punk”;
„Wszechpolak. Narodowe pismo młodzieży”;
„Biuletyn Federacji MA”; „Carry on Oi”; „Ickpa”; „Litera”;
„Piątek Wieczorem”; „Słowiański Wojownik”; „Smog czyli czad z
Krakowa”; „Stan cywilny”; „White Storm”; „Zielone Brygady.
Pismo obrońców środowiska”;
„Merchandise”, „Wiwisekcja”;
„Bunkier zine”;
„Element”;
„Peron 3. Pismo pomorskich patriotów”;
„Christus Rex. Kwartalnik młodzieży katolickiej”; „Kultura nędzy”;
„Krzyk”; „Lagazeta. Pismo lubelskiej autonomicznej grupy
anarchistycznej”; „Młody narodowiec. Niezależny głos młodzieży
narodowej”; „Paradygmat wyobraźni"; „Victoria”; „Zakazany
owoc”;
„A - to - my”;
„Vis maior”;
„Big Cyc. Pierwszy prawdziwie pornograficzny magazyn artystyczny.
Organ Członków”; „Bohomazin”; „Chrobry. Pismo narodoworadykalne”; „Eko- Hyde Park"; „Glizda. Nieregularnik młodych
Polaków”; „Gryzoń na serze. Kau”; „Łódzki Szaniec. Pismo regionu
łódzkiego MW”; „Naga Małpa”; „Przegięcie pały”; „Winterpress”;
„Zygoma”;
„Historie ociekające krwią”;
„Łomiarz”;
„Skins O.i.”;
„Inny świat. Niepoprawne polityczne pismo anarchistyczne”; „Inny
świat. Kamienie mają dusze”;
„Karta. mail art archive & zine”;
„Prawa zwierząt. Biuletyn informacyjny”;
„Żulio Cezar”;
„Kmicic"; „Rycerz Orła Białego” (d. „Kmicic”);
„Usta”;
„Winterpress”;
„Ojo de dios”;
„Tratwa”, „Nagórki Obserrwerr”;
„Towacin. Pismo Przyjaciół Indian”;
„Burning abuss”;
„Odwet”; „Czader. Czad Art zine”;
„Bzdurka. Nie dotyczy KC PZPR”;
„Spray”; „Wiatry Piekieł”; „Kulturka Press”; „OK’urde”;
„Purgatory magazin”;
„Atak. Hardcore trash zine”; „AQQ. Magazyn komiksów”;
„Feminka”; „Free Rozbrat”; „Foto Fresh Fruit”; „Greencore.
Hardcore. Punk”; „Już jest jutro. Głos artystyczny”; „Mysha”; „Nie
daj się złapać. Pisemko pozńskich grafficiarzy”; „Outside”; „Religia
na sprzedaż”; „Signum”; „Wielkopolak. Wielkopolskie pismo
narodowe”;
„Energia. Periodyk interdyscyplinarny”;
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66
67
68
69
70

Przemyśl
Puławy
Racibórz
Radom
Rzeszów

71
72
73
74
75
76
77

Rzeszów/Lublin/Łódź/Kraków/
Wrocław
Ruda Śląska
Rybnik
Siedlce
Siemianowice
Słupsk
Sopot

78

Sosnowiec

79
80

Stalowa Wola
Suwałki

81
82

Szczawno Zdrój
Szczecin

83
84

Szczecin/Gdańsk/Królewiec
Toruń

85
86

Tarnów
Wałbrzych

„Bełkot”;
„Zakazany owoc”; „Awangarda”; „Słoneczko”;
„Kołomir”; „Nowa era komunizmu”; „The Kids are united”;
„Spazm. Polish Underground Tryt Magazine”;
„Animal. Wegetariańskie pismo Ruchu na Rzecz Praw Zwierząt”;
„Der Schwan. Pismo art & magic”; „Dom Chleba”; „Kombinat.
Niezależne od zgredowskich elit pismo młodych”; „Krucjata młodych.
Pismo rzeszowskiej młodzieży wszechpolskiej”; „Mory. Wyborowe
pismo artystyczno-publicystyczne mniejszości męskiej”; „Profanacja
czyli tajny biuletyn dywersyjnych komórek rzeszowskiej pomidorowej
alternatywy”; „Szaraczek. Niezależny magazyn grafomanów”; „The
Naturat. Punx”; „Vademecum Objectora”, „Zmowa”;
„Deprawacja - Da - sztuka ulyce”;
„V Kolumna. H.C./Punk zine”;
„3MailEn’S ”; „Terrorysta”;
„Asmodeusz”;
„Flabby”;
„Na pierwszej linii podziemnego frontu”;
„Beek. Pismo o prawach zwirząt i wegetarianiźmie”; „Mać Pariadka.
Anarchistyczny Magazyn Autorów”; „Wolny Magazyn. Pismo
anarchistyczne” (hybryda „Maci”);
„Chory rozsądek”; „Skinhead. Czasopismo muzyczne dla
skinheadów”; „SKA. Fever. Skin zine”;
„Promień. Pismo młodych narodowców”;
„Arsenał”; „Arsenik” (d. „Arsenał”); „Naprzód”; „Ognisty krzyż.
Pismo obozu narodow-radykalnego”;
„Żaden”;
„Czarna suka” (fem.); „Garaż”; „Odala”; „Skafander. Magazyn
Literacki”; „Sturm. Magazym poświęcony satanizmowi, NS i wojnie”;
„Teraz zieloni. Federacja Zielonych grupa szczecińska”; „Tere fere
kuku”; „Wadera. Magazyn muzyczno-polityczny”;
„Wici. Pismo kontrrewolucjonistyczne pomorskich reakcjonistów”;
„Armagedon”; „Ofensywa .Pismo młodzieży i ludzi pracy”;
„Partyzant”;
„I and I. Pielgrzym zine” (rasta);
„Rozum ponad materią”; „Akcja pośrednia”; „Arlekin”; „Pasażer”;
„4Oi4. Czad zine”; „Penis under ground”;
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87

Warszawa

88

Warszawa/Mińsk Mazowiecki

89

Wilkowice

90

- „Acappella. Nieregularnik Ruchu Wolność i Pokój”; „Akcja
Narodowa”;
„Akcja.
Specjalny
dodatek
Anarcholla”;
„Anarchistyczny Czarny Krzyż. Biuletyn Informacyjny”; „Anarchol.
Naoliwione pismo anarchistyczne”; „Artkontakt”; „Biuletyn Inicjatyw
Społecznych”; „Biuletyn RAAF”; „Biuletyn Niecodzienny”; „Biuletyn
uliczny MA”; „Biuletyn WiP”; „Bł. Ona jest niewinna”; „Carrion of
corpse”; „Christcore”; „Czarno na Białym”; „Czerwony Kapturek”;
„Eurotoman. Miesięcznik Europejskiego Forum Studentów”; „Forum
Gazet
szkolnych”;
„Fraternite”;
„Fugazi”;
„Gazetka
okolicznościowa. RóbRege’87”; „Gimnazjalista. Wielkiej Polski moc
to my ”; „Inaczej. Pismo społeczne”; „Iskra Boża”; „Jajo. Organ
Niezależny”; „Jutro. Pismo narodowo-radykalne”; „Linie.
Nasiąknięty organ Joanny Makabresku”; „Nasza Polska”;
„Nieprawda. Ilustrowany magazyn młodzieży szkolnej”; „Nowa
Sztafeta. Pismo narodowo-radykalne”; „Panta Rhei”; „Pierwsza
linia”; „Platforma Spartakusowców (dodatek); „Podaj dalej. Pismo
warszawskich anarchistów”; „Refuse. Hardcore. Straight Edge. Punk
zine”;
„Rewolta.
Nieregularny
brukowiec
warszawskich
anarchistów”; „Rycerze Orła Białego”; „QQRQ”; „Skinhead
Sarmata”; „Strajk. Pismo międzymiastówki anarchistycznej”;
„Szczerbiec”; „Szmatławy Presss”; „Technopop”; „Under a surse.
Doom/ Death/Gothic magazine”; „Vacula. 100% Femina anarcho
zine”; „Watra. Pismo Polskiej YMCA”; „Wiedźma. AnarchoFeminist-Drunk-Punk Zine”; „Wyzwania”;
„Novum Vox Mortis”; „Salwa. Pismo Frontu Wyzwolenia
Społecznego”;
„Dlaczego - miejsce zwierząt w naszej kulturze”; „Współodczuwanie.
Wegetarianizm. Prawa zwierząt. Życie bez przemocy”;
„Raport. Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot”;

Wilkowice/BielskoBiała/Warszawa/Nowy Sącz/Gliwice/
91 Wodzisław
„Reggae Front”, „Rebeliant poranny. Pismo Międzymiastówki
Anarchistycznej”;
92 Wołów
„Słowa zine”;
93 Wrocław
„ABC. Pismo narodowo-katolickie”; Antena krzyku”; „Biały Grom.
Pismo organizacji świadomości aryjskiej”; „Integracyjny Papier
Anarchistyczny”; „Nasz przegląd. Biuletyn informacyjny PPS-RD”;
„Obecność. Nieregularne krytyczne pismo młodych wrocławskich
reakcjonistów”; „Prawo każdego”; „Psychopata”; „W brew”;
„Wirus”; „Wolny Wrocław”; „Wyzwanie. Pismo młodych
katolików”;
94 Września
„Trybuna Luduff”;
95 Wyszków
„Bakcyle. Pismo ulotne członków i sympatyków stowarzyszenia
kulturalno-alternatywnego ‘Pepisko’”; „Cywil Banda”; „Muchozol”;
„Niewolnik. Gazeta dla młodych”; „Prawoakcja”;
96 Zakopane
„Polak. Pismo Młodych Narodowców Podtatrza”;
97 Zamość
„Kresówka”;
98 Zgorzelec
„Kultur.Kombinat"; „Na razie tylko gazeta”;
99 Zielona Góra
„Art zine Gallery”; „Bruk"; „Farsz. Zielonogórski Nieregularnik
Autonomiczny F.A”; „Necrolock. Ex potworniak. Ex trybuna brudu”;
„Truposz”;
100 Ziębice
„Zgnilizna”;
101 ŻabiaWola/Czeladź
„Alarm. Anarchizm and Straight Edge”;
102 Bez podania miejsca wydania
„Wielka Polska”; „Filosafem” (org. Norland Vorlag); „Antychryst”);
„Hołd dla Iana Stuarta i Zwycięstwa Screwdrivera.”; „Zadyma zine”;
„Sidorak”; „Zryw. Rewolucyjny głos narodowych socjalistów”;
„Mamenez-y. Śmietnik. Pismo”; „Rottweiler.Nieregularnik okresowy.
Pismo młodzieży narodowej”; „Metal Gazeta. Fuckin bitch zine”;
„Azotox”; „Mała ulicznica”; „Terrrorosaurus”;
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Niektóre z tych pism wychodzą od pewnego czasu w legalnych wydawnictwach
(np.:„Mać Pariadka”, „Zielone Brygady”, „Szczerbiec”, „Bastion”) inne to
typowe fanziny składane w różnych warunkach i wychodzące czasami z
kilkuletnią nawet przerwą. Do analiz wybrałam przede wszystkim te pisma,
które zawierają: wyraźne deklaracje i programy światopoglądowe, krytyczne
opisy poglądów grup i organizacji wrogich, opisy działań organizacji i grup,
ogólne autodeskrypcje danego ruchu, środowiska lub grupy.
.

Trzeci rodzaj wykorzystanych materiałów to obserwacje prowadzone w

szkołach, na imprezach młodzieżowych (koncerty, tzw. giełdy czadowe,
manifestacje, spotkania dyskusyjne i odczytowe, posiedzenia partii i organizacji
młodzieżowych).
Czwarty rodzaj materiałów to prace moich studentów dotyczące pól
semantycznych pojęć wybranych z wywiadów, pochodzące z lat 1991-1997, z
prowadzonego przeze mnie warsztatu w ramach zajęć z „Wybranych
problemów antropologii współczesności” w ISNS UW.
Badania realizowane w okresie od 1988 do1998 roku miały kilka celów:
pierwszym, była dokumentacja tego co dzieje się na publicznej scenie kultury
młodzieżowej; drugim - uzyskanie odpowiedzi na pytanie o treści konstytuujące
ten podsystem kulturowy; trzecim - uzyskanie odpowiedzi na pytanie o metody
działania jego aktywnych twórców i uczestników; czwarty cel badawczy
dotyczył analizy biografii i odkrycia momentów inicjacji do działań
kulturowych i społecznych. Pomniejsze cele badawcze skupiały się wokół
problematyki buntów i protestów młodzieży, problemu przywództwa w grupach
młodzieżowych,

postrzegania

dorosłych,

relacji

międzygrupowych

i

występujących między płciami, postrzegania wrogów i zdrajców, stosunku do
kultury dominującej.
W następnych rozdziałach prezentuję wybrane i usystematyzowane
wyniki tych badań. Jak Czytelnik pamięta, wcześniej również odwoływałam się
do wskazanych wyżej źródeł i dokonywanych na ich podstawie ustaleń.
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Rozdział siódmy - typy doświadczeń kulturowych na przykładzie biografii
liderów.

Typy doświadczeń kulturowych

a) polityka
Doświadczenie związane z wielką polityką mają przede wszystkim starsze
spośród zbadanych osób. Doświadczenie to zarazem jest raczej negatywne i
połączone z rozczarowaniami i/lub cynizmem. W pierwszych latach
transformacji dorośli i posiadający władzę nie zdołali zobaczyć w młodzieży
partnerów. Była ona na ogół wykorzystywana do wykonywania co bardziej
niewdzięcznych zadań w kolejnych kampaniach wyborczych. Wyniki
pierwszych wyborów samorządowych pokazały, iż „przepadali” w nich w
pierwszym rzędzie młodzi kandydaci. „Bitwa o szkołę” tak ważna dla różnych
szkolnych komitetów i takich organizacji jak np. NUMS (por. notka) została
przegrana. O reformie edukacji decydowali i decydują dorośli. A rówieśnicy,
którzy zrobili kariery polityczne, odcięli się od młodzieżowego elektoratu tym
szybciej, im szybciej aklimatyzowali się w świecie dorosłych. Dyskurs
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polityczny kwitnie nadal w fanzinach, jednakże jest on siłą rzeczy
jednostronny. To dla własnych tylko czytelników fanzinowi autorzy
komentują bieżące wydarzenia, dają ich „kanoniczną” wykładnię czy
polemizują z racjami głoszonymi na oficjalnej scenie politycznej. Często
podnoszą oni kwestie, które w oficjalnej prasie są przedstawiane tendencyjnie,
albo traktowane jako sprawy marginalne. Manifestacje i pikiety dotyczą w
ostatnich latach spraw ważnych dla samej młodzieży, a nie dla ogółu
społeczeństwa, jak to drzewiej bywało kiedy walczyło się z Komuną (por. roz.
ósmy - diagramy tematów i obiektów protestu i tabele metod działania).
Znów można obserwować ożywienie na młodzieżowej scenie
politycznej w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi (jesień
1998). Obserwacja ostatnich kampanii wykazała, iż zmienił się stosunek partii
i komitetów do młodzieży. W reklamowych spotach obowiązkowo niemal
wszyscy prezentowali wizerunki młodych ludzi. Ciekawe czy młodym
kandydatom na radnych uda się zmobilizować swój elektorat na tyle by
uzyskać miejsca w samorządzie lokalnym, bo na dorosły - moim zdaniem - nie
bardzo mogą oni liczyć.
Znamienne zmiany przeszły metody „walki politycznej” aktywnych
środowisk młodzieżowych. Gdy się je obserwuje w dłuższej perspektywie
czasowej widać pewne cykliczne nawroty do danych sposobów działania.
(Ostatnio - czyli w latach 1997-98 znów „rewitalizowały się” happeningi). W
nowym cyklu jednak już nic nie powtarza się identycznie. Działania są lepiej i
bardziej profesjonalnie przygotowywane. Na niektóre z nich nauczono się
pozyskiwać środki finansowe. Często także grupy o podobnej filozofii życia i
działania łączą się w celu zrealizowania większych przedsięwzięć.
W ostatnich latach, dzięki umiędzynarodowieniu się różnych grup
młodzieżowych zmieniła się również optyka patrzenia na lokalne polskie
sprawy. Walka z policją jest już teraz walką z policją w skali globalnej, a nie
tylko

z

polskimi

"gliniarzami".

Konflikty

zbrojne

(czeczeński

i

jugosłowiański), wielka powódź z roku 1997 uruchomiły działania pomocowe
i samopomocowe.
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Cały czas wpływową i skuteczną trybunę dla głoszenia treści
politycznych stwarza trzecioobiegowy ruch koncertowy. Przedstawiciel
zespołu „Guernica y Luno” ze Słupska i Lęborka mówi właśnie o tym: "Nie
chcemy być kapelą polityczną, to świat wokół nas zmusza nas, żebyśmy taką
kapelą byli. I, obojętnie czy chcemy czy nie chcemy, musimy być takimi,
jakimi być nie chcemy - nie chcemy zajmować się polityką, ale wciąż
musimy! Odrzucamy to wszystko co jest polityczne, ale niestety to nie
odrzuca nas, a wręcz przeciwnie - ingeruje w nasze życie, zabija nas - zabija
nasze uczucia, naszą wrażliwość, zabija nas samych. A jesteśmy tylko ludźmi
- możemy się więc bronić rękami albo krzykiem, swoimi zmysłami - a więc
musimy być kapelą polityczną, żeby się bronić: przed polityką, przed
policjantem, przed gościem, który nas atakuje..."["Wywiad z kapelą..". 1994:
32]. Zetknięcie z polityką następuje w kulturze młodzieżowej i jej muzycznej
scenie przez kontakty już nie tylko, niewyłącznie,bezpośrednie, ale i przez
prasę (recenzje chwalące teksty „zaangażowane”) i rynek fonograficzny.
Z punktu widzenia jednostki „wielka polityka” to świństwo, ale działać
w celu poprawy świata chociaż trochę trzeba, toteż ciągle w nowych zinach
pojawiają się podobne do poniższego teksty programowe: "nie bardzo
interesuje nas PUNK jako zjawisko muzyczne, ale raczej jako środek oporu i
walki z systemem wrogiem wolności. SYSTEM to pojęcie, które nie zawsze
musi mieć znaczenie pejoratywne. Nasza agresja kieruje się przeciwko tym
systemom, które mogą funkcjonować dzięki kapitałowi oraz poparciu
oportunistycznych mas. Każda metoda walki jest dobra, o ile nie niesie ze
sobą ofiar w ludziach. To nie ludzi trzeba niszczyć lecz niewolnicze prawa i
umowy, które stworzyli i dają im złudne poczucie bezpieczeństwa(...) W
świecie przemocy, niezrozumiałych podziałów i prymitywnego materializmu
PUNK jest naszą walką i nadzieją!" ["Bunkier" 1996: 2]. Naczelny wróg
upolitycznionej młodzieży to SYSTEM. Wrocławscy anarchiści określili
dokładnie co należy kontestować: "Kiedy mówimy, że jesteśmy przeciwko
systemowi, mamy na myśli 3 jego główne wymiary: JESTEŚMY
PRZECIWKO

SYSTEMOWI

POLITYCZNEMU,
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SYSTEMOWI

KULTUROWEMU,

SYSTEMOWI

EKONOMICZNEMU!!!

OBECNY

SYSTEM KULTUROWY to: represyjna kultura państwa, przejawiająca się z
jednej strony: narzucaniem przez sklerykalizowane kręgi wartości narodowokatolickich; z drugiej strony: zniewoleniem i wychowywaniem masową
kulturą (reklamy, ’dynastie’ hamburgery z McDonalda) ‘zgłodniałych
szczurów’ zatrutych żądzą pieniądza i sukcesu. OBECNY SYSTEM
EKONOMICZNY to: bezrobocie, dyktat pieniądza, coraz większa bieda,
bogacenie się wąskiej grupy (politycy, państwowi biurokraci, tzw.
‘biznesmeni’)

kosztem

reszty

społeczeństwa.

OBECNY

SYSTEM

POLITYCZNY to: władza elit politycznych i ekonomicznych oderwanych od
realnych problemów społecznych, nie zwracających w ogóle uwagi na opinię
społeczeństwa. Politycy znajdujący się u władzy (tzw. lewica) oraz ci będący
w tzw. opozycji (prawicowe oszołomy) to tylko różne strony tego samego
systemu” ["Mać Pariadka" 1994: 71]. Przyjrzyjmy się jak piszą o SYSTEMIE
z drugiej - skrajnie prawicowej - strony barykady: "wiele (...) procesów
zachodzących we współczesnym świecie, a wymierzonych w białego
człowieka zwykliśmy określać jednym słowem: SYSTEM. Na nas jako
nacjonalistach ciąży obowiązek walki z systemem zła. Systemem, w którym
tzw. demokracja ma zastąpić ludziom religię, tolerancja ma zastąpić dekalog,
bezpieczeństwo socjalne ma zastąpić odpowiedzialność i odwagę, masowe
środki przekazu mają zastąpić intelekt, a pieniądze, seks i narkotyki mają
zastąpić ideały. System chce nam narzucić cywilizację erzatz’ów. Nie
możemy do tego dopuścić” [Zdolski 1994:8-9].
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b) twórczość
Nieco szerzej chciałabym omówić zagadnienia związane z twórczością,
sztuką, działaniami i ruchami paraartystycznymi w kulturze młodzieżowej.
Twórczość powinna być niezależna. Po pierwsze, niezależna od komercyjnego
biznesu; po drugie; niezależna „myślowo”, a obie te kwestie wyznaczają
zakres pojęcia twórczości alternatywnej [Rafał Kasprzak 1994:31-32].
Młodość ze swoją potrzebą ekspresji, oryginalności, buntem i
poszukiwaniem nowych rozwiązań świetnie zawsze manifestowała się w
sztuce. Młodzi artyści byli twórcami nowych kierunków, prądów, stylów.
Tworzyli ugrupowania, związki i ruchy artystyczne. Środowiska artystyczne
wyróżniały się na tle ogółu społeczeństwa odrębnymi stylami życia. Bohema
artystyczna składała się w dużej mierze z ludzi młodych. Grupy i ruchy
młodych artystów rzadko były trwałe; na ogół rozpadały się, gdy poszczególni
ich członkowie zaczynali samodzielnie istnieć na „rynku” sztuki. Były to więc
najczęściej grupy towarzyskie i/lub celowe. Istniały i były postrzegane jako
swoisty margines społecznego i kulturalnego życia. Czasami tę swoją sytuację
wykorzystywały

do

prowokacji

obyczajowo-artystycznych.

Im

bliżej

współczesności, tym częściej młodzi artyści posługują się właśnie
prowokacją, uzewnętrzniają swój bunt i niezgodę na nieznośną, normalną
egzystencję. We współczesnej kulturze młodzieżowej te elementy buntu i
prowokacji należą do najważniejszych. Mimo iż nie ma tutaj, jak pisałam,
prostych kontynuacji i zwykłej kumulacji tradycji to jednak można mówić o
znaczących podobieństwach doświadczeń w artystycznej kulturze wysokiej i
kulturze młodzieżowej. Obserwacje i analiza materiałów pokazują, że
animatorami działań artystycznych i paraartystycznych są na ogół ci spośród
młodych ludzi, którzy mają bliższe lub dalsze koneksje ze sztuką w ogóle. Są
to albo młodzi artyści o szczególnie „rozwichrzonym” temperamencie
(zawodowcy i amatorzy), albo historycy sztuki, albo wreszcie ludzie
potrzebujący w życiu tej formy ekspresji.
Zastanawiając się nad ruchami artystycznymi en bloc można dojść do
wniosku, że ich istota na przestrzeni długich okresów czasu jest podobna.
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Młodzi ludzie stowarzyszali się lub grupowali by łatwiej razem wydawać
książki, gazety, wystawiać obrazy czy sztuki, organizować niekonwencjonalne
wieczory poetyckie. Przykładów jest wiele: impresjoniści, futuryści,
Skamandryci, lwowska grupa Artes, artyści STS-ów, obie tzw. edycje Grupy
Krakowskiej, a z nowszych: artyści teatru im. Witkacego z Zakopanego,
genialni twórcy czeskiego „Divadla na provasku” etc., etc. Nowe zjawiska
narodziły się niewątpliwie wraz z wyodrębnieniem się wielokształtnych kultur
masowej i kultury młodzieżowej. Wspomnijmy tu potężny ruch teatralny i
parateatralny lat 60. i 70. symbolizowany przez takie nazwy, jak: „Bread and
Puppet Theatre”, „Odin Theatret”,” „Living Theatre”, „Open Theatre” ,
„Laboratorium” i wiele innych.
Uczestnicy tradycyjnych ruchów artystycznych aspirowali do wejścia
w orbitę dominującej kultury wysokiej, oficjalnej, legitymizowanej przez
gusty dominujących klas społecznych. Ich próby tworzenia nowych formacji
kulturowych nie były do końca konsekwentne. Tymczasem we współczesnej
kulturze młodzieżowej chodzi przede wszystkim o zamanifestowanie buntu i
odrębności,

o

stworzenie

maksymalnie

całościowych,

wypełnionych

różnorodnymi treściami stylów życia. W paradygmacie paraartyzmu mamy
bowiem ścisły związek sztuki i życia. Pojawiają się tutaj całkiem nowe formy,
przez które można wyrażać własne ekspresje. Dochodzi do konsekwentnego
przekreślenia różnicy pomiędzy artystą a „szarym człowiekiem”. Ruchy i
działania paraartystyczne zacierają podział na twórców i konsumentów
kultury. Każdy może (i powinien) być twórcą. Każda ekspresja jest równie
ważna. Nie są to bezwzględnie nowe i oryginalne hasła - podkreślmy zatem
jeszcze raz, iż nowa jest tutaj konsekwencja w ich realizowaniu. Młodzi
„incydentalni artyści” zrzeszający się by zrealizować artystyczne lub
paraartystyczne działanie stworzyli i /lub rozwinęli nowe rodzaje sztuki i
„parasztuki”, „antysztuki”, „sztuki ulicy”, sztuki „zaangażowanej”, etc. Warto
tu wspomnieć chociażby Pomarańczową Alternatywę, Galerię Działań
Maniakalnych z Łodzi, formację TotArt, grupę poetycką „Zlali mi się do
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środka”, środowisko "bruLionu", środowisko „Qqryq'u”, „Prosiacka”,
"Lampy.Iskry Bożej" czy „Mać Pariadki”, grupy artystów-grafficiarzy, etc.
Ponieważ nie ma tu miejsca na elitarność, działania w polu sztuki mają
z reguły masowy charakter. W tym miejscu często ruchy i działania
paraartystyczne upodabniają się do ruchów społecznych czy politycznych.
Mają podobnie luźną strukturę i podobne przejawy - uliczne manifestacje.
Działania artystyczne i paraartystyczne w kulturze młodzieżowej posiadają
wiele cech kultury nielegitymizowanej, nieoficjalnej. Ludzie łączą się tutaj
dzięki wspólnocie poglądów i symboli w opozycji wobec świata kultury
dominującej wykorzystując techniczne środki kultury popularnej lecz
odrzucając jej uniformistyczną ideologię. Współtworzą często współczesny,
specyficzny miejski folklor76.
Dla doświadczenia kulturowego tego rodzaju charakterystyczna jest
także, wspólna wszystkim typom doświadczeń w kulturze młodzieżowej,
pewna przypadkowość uczestnictwa. Jest ona związana z terenem i metodami
działania wykonawców i zarazem uczestników. Ponieważ terenem jest tutaj
przede wszystkim ulica lub plac, a częstą metodą działania uliczna
manifestacja siłą rzeczy zawsze są widzowie. Ambicją każdego niemalże
ruchu parartystycznego jest wciągnięcie przypadkowych widzów w orbitę
aktualnego działania i dziania się. Przekształcenie ich z biernych
obserwatorów we współtwórców wydarzeń i faktów. A w dalszej
perspektywie włączenie ich do współtworzenia danego ruchu i /lub
następnych akcji.
Tym,

co

najbardziej

chyba

charakterystyczne

dla

sposobu

wykorzystywania sztuki w kulturze młodzieżowej jest używanie form i treści
mieszanych. Pojedyncze składniki takich mixtów są dosyć tradycyjne. Brane
są, jak już wspominałam, z nierzadko szacownego repertuaru różnych
dyscyplin sztuki wysokiej, z kultury popularnej, ludowej, z folkloru
miejskiego czy z osiągnięć technologicznych. Jednakże posługując się tymi
76

Nowym przykładem może być tzw. flash mobing: grupy ludzi umawiają się (na ogół przez internet) w
jakimś punkcie miasta i przez krótką chwilę robią razem coś, co postronnemu obserwatorowi wydaje się
absurdalne: np. w metrze rzucają łyżeczki, po czym się rozchodzą.
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środkami dla wyrażenia własnych ekspresji, twórcy parasztuki muszą je
zmodyfikować, przekształcić, odwrócić, a kiedy poprzestają na supertradycyjnej formie wypełniają ją nowymi, na ogół szokującymi treściami i/lub
umieszczają w zaskakujących, nieoczekiwanych kontekstach. Większość tych
produkcji kulturowych jest anonimowa lub sygnowana tylko ksywką autora
lub grupy. To nieprzywiązywanie wagi do nazwiska pośrednio potwierdza
tezę o „nieprofesjonalnym” (w rozumieniu Kłoskowskiej - por. wyżej uwagi o
drugim układzie kultury) charakterze większości działań artystycznych i
paraartystycznych w kulturze młodzieżowej. Chociaż poczucie własności,
„prawa autorskie” już także tutaj od kilku ostatnich lat zaczynają być
problemem (por. niżej).
Analizując wytwory tych działań należałoby wymienić plakat,
„rysunek na płocie”, tagi, graffiti i szablony, ulotki, popularne od kilku lat
„wlepki” w autobusach [Ślizg 1998], happeningi, koncerty, wernisaże, gazetki
(fanziny). Fanziny przeszły zresztą ewolucję. Obecnie jest to już olbrzymi
wyspecjalizowany rynek, na którym funkcjonują rozmaite gatunki prasowe.
Są fanziny ogólne, robione według zasady „mydło, widło i powidło”, ale są i
fanziny muzyczne, poetyckie („Lampa. Iskra Boża”) czy komiksowe (vide
słynny „Prosiacek”). Z ogólnej formuły teatru otwartego i ulicznych działań i
plastyki zrodził się happening uliczny mający zresztą niejako podwójną
metrykę. Innym źródłem tegoż był bowiem happening artystyczny [Kamiński
1989]. Formą przejściową między happeningiem ulicznym w doskonałym
wydaniu

Pomarańczowej

Alternatywy

a

teatrem

otwartym

były

zapoczątkowane w latach 70. festiwale teatru ulicznego odbywające się na
terenie Dolnego Śląska; głównie we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Osobno
należałoby potraktować koncerty i festiwale muzyki młodzieżowej obrastające
często dodatkowymi działaniami kształtującymi style życia uczestników.
Warto zauważyć, iż pewne elementy parasztuki zawierają również
demonstracje uliczne, zadymy i demolaże.
Dla opisania doświadczenia twórczości ważne jest wskazanie, że
wszystkie manifestacje parasztuki mają pewien wspólny kanon ideologiczny.
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Wyraża się w nim poczucie absurdu egzystencji, groteskowe spojrzenie na
rzeczywistość społeczną, pure-nonsensowy lub czarny humor. Widać tutaj
wyraźnie afiliacje z tymi wszystkimi nurtami w sztuce "wysokiej", które
zawierały i eksponowały podobne treści i odczucia. Przede wszystkim w
opisywanych zjawiskach można odnaleźć pokrewieństwa z tradycją purenonsensu, ruchem dada, konceptualizmem, ekspresjonizmem niemieckim,
futuryzmem rosyjskim, antysztuką. Jak już kilkakrotnie wspominałam,
ulubioną metodą jest collage polegający nie tylko na łączeniu form z różnych
porządków i tradycji lecz także na łączeniu „niepasujących” treści i
„niepasujących” treści i form. Z takich zestawień wyciągane są tutaj
absurdalne, chociaż często formalnie poprawne wnioski. Jeśli chodzi o treści
przekazów kulturowych, to widać tu wpływ początków kultury młodzieżowej
- szczególnie ruchu hipisowskiego, kultury psychodelicznej z jej wolnymi,
niezwykłymi skojarzeniami oraz dojmujące doświadczenie absurdu realnego
świata i języka, którym o świecie tym można mówić.
Polityka dostarczała młodym ludziom w naszym kraju wielu inspiracji
dlatego też młodzieżowe ruchy paraartystyczne w latach 70. i 80. były tak
bardzo upolitycznione. Apetyt na absurd i groteskę był przez rzeczywistość
realnego socjalizmu aż do przesytu zaspokajany. Przypomina mi się w tym
momencie jeden z moich ulubionych szablonów, pochodzący z drugiej
połowy lat 80. Był to rysunek trzech schematycznie potraktowanych ludzików
tonących w jednych, niesłychanie obszernych - exccusez le mot - gaciach;
podpis głosił : "Wprowadziliśmy szerokie reformy". Jako ilustrację do
powyższych wywodów chciałabym zacytować fragmenty wypowiedzi
jednego z uznanych grafficiarzy: "Szablony zacząłem wycinać... coś chyba w
... (nie potrafię tego bardziej uściślić). Wtedy grafficiarstwo było dla mnie
czynnym buntem, wykrzyczeniem się. W którymś numerze A-Capelli (pisma
WiP-u) znalazłem adres Patyczaka. Tak rozpoczął się mój udział w czymś, co
nosiło nazwę ‘wymiana pozytywna’. Pamiętam, że byłem zaszokowany tym,
że moje szablony spotkały się z tak dużym zainteresowaniem. (...) Moim
zdaniem ten kierunek sztuki ma tę zaletę, że nie jest ważne, ile czasu się tym
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zajmujesz.(...) Dzięki temu jest to sztuka antyelitarna, gdzie bardziej liczy się
spontaniczność i pomysłowość, a kunszt staje się przyjemnym dodatkiem.(...)
Fajowa sprawa była, gdy przyjeżdżałem do jakiegoś nieznanego miasta i moje
wyobcowanie znikało, gdy spostrzegłem odbity szablon z wymyślonym
przeze mnie motywem (np. gilotyna z napisem: nie trać głowy) gorzej było,
gdy przy takich odbitkach widniał podpis jakiegoś pazia. Dzięki kontaktom z
grafficiarzami zostałem wciągnięty w działalność prowadzoną na innych
płaszczyznach.(...) Chałupniczo wycinałem ulotki antyżarnowieckie, które
były potem rozrzucane na pikietach w Gdańsku. Wyciąłem szablon Jaruzela
na krzyżu ‘aby nigdy nie zmartwychwstał’ na 45 rocznicę LWP. Ulotki te
wywołały niezłe poruszenie, bo ktoś rozrzucał je przed kościołem po
zakończonej mszy (hi, hi, hi). Z biegiem czasu zacząłem podchodzić do
graffiti nieco inaczej. Do wcześniejszych doznań doszła świadomość, że mogę
się w ten sposób przyczynić do budowania czegoś większego, co należy
nazwać kulturą niezależną.” [Świnia 1994: 40-41].

c) ludyczność
Ludyczność jako typ doświadczenia kulturowego można opisywać w kulturze
młodzieżowej w dwóch jej odmianach: wysokiej i niskiej (plebejskiej). Nie
oznacza to jednak by te same osoby bawiły się wyłącznie według jednego z
tych wzorców kulturowych (por. wyżej pole semantyczne pojęcia „zabawa”).
Ponieważ kultura młodzieżowa jest mixtem, jej uczestnicy ludyczności także
doświadczają na rozmaite sposoby. Twórcy subtelnych wierszy czy
autotelicznie uroczych szablonów i wlepek, zwłaszcza od kiedy stracił na sile
ideologiczny motyw non violence, nie stronią od zadymy i działań
agresywnych. Uzasadnienia są na ogół dosyć przekonujące (samoobrona,
nieudolność policji czy agresywność „bramkarzy” na imprezach), ale fakt
pozostaje faktem: ludyczność łączy się tu często z przemocą, destrukcją i
agresją.
Warto również w tym kontekście przypomnieć o znamiennej różnicy
między prawą i lewą stroną sceny młodzieżowej. O ile na stronie prawej w
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zakres „plebejskich” zachowań ludycznych wchodzą picie piwa i zabijanie
nudy, nierzadko przez zachowania agresywne czy wręcz przestępcze, o tyle po
stronie lewej, oprócz tego, częściej pojawia się ludyczność w czystej postaci,
realizowana jako, opisana wyżej, parasztuka. Różnicę tę widać również w
zachowaniach i poglądach liderów. Ci ze strony prawej są na ogół „okropnie”
poważni - działają na rzecz państwa narodowego, białej rasy, itp. celów
Podobnie poważni są młodzi działacze polityczni, niezależnie z jakiego
ugrupowania się wywodzą. Znów trzeba jednak zaznaczyć, iż powaga nie jest
trwale przypisaną cechą. W skinheadzkich fanzinach z ostatnich kilku lat
pojawiają się coraz częściej dowcipy i rozrywkowe komiksy, chociaż ich
humor jest na razie, przynajmniej jak na mój gust, nieco przyciężki. Ci ze
strony lewej z humoru uczynili swój najsilniejszy oręż.
Jedni i drudzy mają podobne problemy z tymi spośród swoich, którzy
uczestnictwo w grupach i organizacjach traktują wyłącznie „po plebejsku”
ludycznie. Ta odmiana ludyczności polega tutaj na wyładowaniu nadmiaru
skumulowanej energii. Dobrze gdy można ją skierować przeciwko wrogom
lub w koryto jakiegoś pozytywnego działania. Często nie daje się ona jednak
tam umieścić. Dobra zabawa jest wtedy tylko destrukcją; zadymą i demolką.
Na łamach fanzinów ciągle można znaleźć lamenty i gromy rzucane na tych,
którzy w braku wroga muszą coś rozwalić, więc rozwalają swoich albo efekty
ich pracy. Najczęściej zdarza się to przy okazji koncertów, a w ostatnich
latach także meczów piłkarskich, ale znam przykłady mało eleganckich zabaw
uprawianych przez młodych partyjnych działaczy przy okazji ich konwentykli.
Próby przeciwdziałania tego rodzaju zabawom podejmowane są m.in. przez
samych „subkulturowców” oto relacja z Sharpowskiego pisemka „Unite &
Win” dotycząca festiwalu w Jarocinie, w 1993 roku: "Z początku wszystko
było O.K., można było spokojnie pogadać z ludźmi, tu i ówdzie coś
procentowego wypić. Ale już przed rozpoczęciem festiwalu ‘klimaty’ uległy
radykalnym zmianom - pojawiły się na ulicach brygady szukające zaczepki między sobą punkowcy zaczęli się kroić, napierdalać, znaleźli się również
nieliczni boneheadzi, nie zabrakło również ‘ miłośników dobrego kleju’(...)
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Nasza działalność (SHARP) była wymierzona przeciwko wszystkim, którzy
psuli klimat festiwalu. Między innymi zabieraliśmy żąchaczom worki z
klejem i rozpuszczalnikiem i wyrzucaliśmy je tak, aby ćpuny nie mogły ich
znaleźć - nie chcieliśmy ich palić - a to ze względu na zatrucie powietrza. W
naszej działalności doszło do tego, że jeden z ćpunów wszedł na scenę i
ogłosił:’ aby skinheadzi nie psuli całej przyjemności punkom’ (...) wąchaczy
kleju, którzy byli agresywni załatwialiśmy na miejscu (...) Kolejną akcją była
interwencja w zadymkach sprowokowanych przez boneheadów, którzy
czepiali się pojedynczych załogantów. Następnie potykaliśmy się z
punkowcami - którzy kroili wszystko co się da: glany, pasy, skóry a nawet
plecaki.” [Olo 1994: 12-13] Działania - jak widać - ze wszech miar godne
pochwały, ale i satysfakcja z bitki w słusznej sprawie wyraźnie widoczna.
Przykładem działań autotelicznie ludycznych (chociaż poniekąd
„zainfekowanych” innymi porządkami z kultury młodzieżowej) są happeningi,
przyjrzyjmy się opisowi jeszcze jednego z nich: "24 grudnia 1996 roku grupa
volchvów (wilków, wilkołaków) uczciła święto zimowego przesilenia i
narodzin słońca ustawieniem na głównym skwerze miasta dwumetrowego
‘wiedźmina’ (światowida?). Z zaułka przy ‘stricie’ (główny deptak Sopotu)
wyłoniła się grupa ubranych na czarno postaci z trumną na ramionach, którą
nie wiedzieć czemu potraktowali jako tamtam, grając na niej - może dlatego,
że trumna okazała się figurą boga i pana, ustawili ją więc na ‘syfiarence’
(latem studzienko-fontanna) czemu towarzyszyły nieśmiałe objawy ekstazy
kultowej. Mimo licznych patroli policji (wypuszczonych na ulicę dla
podkreślenia

świątecznej

atmosfery

(...)

i

spieszących

po

zakupy

przechodniów (orgia konsumpcji to jedyny przejaw świętowania u wiernych)
‘ciało pana naszego’ legioniści-grabarze z ‘zieleni miejskiej’ zabrali dopiero
rankiem 27.XII (...) poszczególni mieszkańcy (...) zastosowali się do instrukcji
z tabliczki z trupią czaszką przekreśloną czerwoną błyskawicą i napisem ‘Nie
dotykać! Urządzenie metafizyczne’” [(j) 1997].
W podobnie ludyczny sposób można przedstawić poprzez działania
swoje indywidualne poglądy, np., antyklerykalne: "ja cały czas działam.
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Chodzę sobie posprejować kościół, wybijam od czasu do czasu jakąś szybę,
gdzieś tam zamek zakleję, no to jest takie... dla sportu, no, ale jak ja mam już
gdzieś psuć, no to wolę w kościele, niż tam, na przykład lampy tłuc na
ulicach, po prostu. Na przykład walczymy z klerem ,ale nie tak fizycznie (...)
Mamy jeden kościół pod swoim patronatem robimy sobie czasem koncerty
dzwonowe (...) taka fajna biała ściana była to zamalowaliśmy z bratem
totalnie. No, hasła ‘ precz z czarnymi bandytami’, czy coś takiego, no... jakieś
‘ no future’ i strzałka w kierunku drzwi... ‘SB =’ i narysowaliśmy księdza” [Ś.
1996]

d) codzienność
Zobaczmy jak charakteryzuje obszar codzienności młody skin: "Jestem
skinem z małego miasteczka. Niczym nie różnimy się od tych z dużych miast.
Jednak nie mogę zapomnieć, że mieszkam w Kościerzynie.
Kwardratura rynku.
Rynek jest kwadratowy i nieduży. Wszyscy wszystkich tutaj spotykają. Obcy
może podpaść, szczególnie jeśli lata z aparatem i robi zdjęcia nie wiadomo po
co i dla kogo... ‘Mała architektura rynku to mężczyźni, pijący piwo. Poza tym
zabiegany tłumek, węszący po sklepach za czymś tanim. Odkąd na rynku
pojawiły się reklamy Coca-Coli i kolorowe wystawy sklepów, w ludziach
pojawiła się nadzieja. Teraz nie mają czasu na nadzieję, bo muszą troszczyć
się o swój byt, zarabiać, kupować, oszczędzać. Mężczyźni z piwem nie mają
nadzieji z założenia. Należą do owych 18 procent, które, jak obliczył jakiś
urząd w województwie, nie mają pracy. (...) W takiej dziurze nic się nie
dzieje, dlatego jeżdżę do Trójmiasta na koncerty i zadymy. Zresztą nawet
gdyby zorganizować jakąś akcję to psy czyli policja, zaraz by wiedzieli kto
maczał w tym palce. Dlatego lepiej stosować taką taktykę, tutaj być
normalnym człowiekiem, a tam być skinem. Czasem, jak przyjedzie jakaś
kapela i da koncert, to można trochę poskakać, coś się dzieje, ale przyszłości
tu nie ma.(...) ‘Było nas trzech, w każdym z nas inna krew’, jak w piosence.
Mieszkaliśmy w tym samym bloku. Razem nad jezioro, razem podglądać
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dziewuchy, razem pić pierwsze piwo. Po szkole wszystko się rozleciało. Moi
kumple poszli do ogólniaka, bo nie wiedzieli co chcą robić w życiu. Ja
wiedziałem, dlatego wybrałem zawodówkę. Chciałem mieć fach i założyć
interes. Ojciec mówił, że zazdrości mi tego, w jakich czasach się urodziłem.
No i teraz wygląda to tak, że jeden kolega zaczął studia na polibudzie i nie
mamy za bardzo o czym rozmawiać. Drugi wyjechał do ‘rzeszy’, bo ma tam
ciotkę nieźle ustawioną. Ja zostałem. Z tym interesem nie wyszło. No, to
zostałem skinem.(...) Mam znajomych skinów w Rumii i znam paru świrów z
Helu. To już nie jest tak, że tylko w Warszawie i w Trójmieście ludzie mają
świadomość." [Zając 1994: 10-13]. Podobnie przedstawia się codzienność
„prostych” punków. Inna jest codzienność liderów. Ci mają cały niemal czas
wypełniony aktywnością i działaniem.
***
Opisałam wyżej cztery dominujące typy doświadczeń kulturowych w kulturze
młodzieżowej. Taki sposób uczestniczenia w kulturze tworzy specyficzny
światopogląd, wpływa na kształtowanie się tożsamości społecznej, kształtuje
wzorce stylu życia. Prowadzi również do ugruntowania się tej dynamicznej i
różnorodnej całości jaką jest kultura młodzieżowa wytwarzając jej
specyficzną, kruchą i niestałą tradycję. Stałe są tutaj bowiem tylko ogólne
orientacje na wartości, zaś realizacje zmieniają się z każdym wchodzącym
rocznikiem. Kiedy następuje potrzeba przypomnienia owych podstawowych
wartości wybierane są pewne fragmenty przeszłości i ponownie odczytywane,
pewne wątki zaznaczone, ale nierozwinięte w poprzednich okresach mają
szansę się rozwinąć i zrealizować. Obecnie można to obserwować chociażby
na przykładzie popularności tatuaży i piercingu (kolczykowania).
W zależności od uwarunkowań zewnętrznych zmienia się konfiguracja
wyróżnionych typów doświadczeń. Dominująca staje się na przykład polityka,
a inne doświadczenia tylko jej towarzyszą, są - jak to widzieliśmy - wobec
niej służebne. Konfiguracja ta zmienia się również w zależności od stadium
rozwoju danej formy kultury młodzieżowej - tu metafora organiczna jest jak
najbardziej na miejscu. Pewne wątki, jak np.: pacyfizm, mody muzyczne, style
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subkulturowe pojawiają się, rozwijają, uzyskują kulminację i powoli
wygasają. Ponadto można zaobserwować, że konfiguracje doświadczeń
kulturowych cyrkulują i dyfundują w czasie i w przestrzeni na zasadach
podobnych do oddziaływania takiego mechanizmu kulturowego jak moda. W
tym wypadku mamy do czynienia z centrami i peryferiami oraz z opadaniem
wzorów kultury, w opisanych wyżej, układach społecznych świata kultury
młodzieżowej. (Naśladownictwo i wtórność to nie tylko cechy Babilonu czy
SYSTEMU - są one także obecne w kulturze młodzieżowej - wystarczy
poczytać w fanzinach „miażdżące” recenzje dotyczące, np., muzyki).
Równie ważnym jak moda mechanizmem, z punktu widzenia
konfiguracji doświadczeń kulturowych, jest wymiana. W orientacji punkowoanarchistyczno-ekologicznej została ona świadomie zideologizowana w
postaci tzw. wymiany pozytywnej, ale dotyczy całej kultury młodzieżowej,
która bez tego właściwie nie mogłaby się rozwijać (por. też rozdział
dziewiąty). Szczególną odmianą wymiany są zapożyczenia. Pomiędzy
różnymi grupami w kulturze młodzieżowej, jak i pomiędzy tą kulturą i innymi
- charakteryzowanymi wyżej podsystemami kulturowymi - krążą symbole
ikoniczne, werbalne i wzory zachowań.
Inaczej skonfigurowane są doświadczenia kulturowe w wielkich
miastach, gdzie doświadczenie codzienności właściwie nakłada się i roztapia
w innych opisanych tu typach doświadczeń - bo i oferta jest wielka. Inaczej
jest w małych miasteczkach, gdzie codzienność jest dominująca, ludyczność
jest rozpaczliwą obroną przed nudą i tylko z rzadka ma wymiar czasu sacrum,
twórczość jest sprawą prywatną, bądź pomaga nawiązać kontakty na zewnątrz,
a polityka to też święto.
Czas i przestrzeń jako warunki doświadczenia kulturowego
Aby przedstawić doświadczanie czasu przez aktywnych twórców i
uczestników kultury młodzieżowej oprę się na wynikach szczegółowego
badania postrzegania czasu przez przebadanych liderów [Fatyga, Gredecki,
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Górniak, Zieliński 1995]. Na szczycie piramidy metafor, dotyczącej określeń
czasu, a zbudowanej według wskazówek opisanych w rozdziale szóstym,
znalazło się kilka metafor strukturalnych koherentnych z ogólną, także
strukturalną metaforą MŁODOŚCI jako OKRESU W ŻYCIU CZŁOWIEKA.
Pierwsza z tych wielkich metafor ujmuje MŁODOŚĆ jako CZAS OSTREGO
DZIAŁANIA. W polu tej metafory (koherentna z nią) jest metakategoria
„COŚ ROBIĆ”. Inne metafory koherentne z OSTRYM DZIAŁANIEM to
DZIAŁANIE W STRUKTURACH, KRĘCENIE CZEGOŚ, PEŁNIENIE
FUNKCJI, BYCIE W ORGANIZACJI (GRUPIE, RUCHU, ŚRODOWISKU,
etc.). Jeśliby traktować czas jako wielki pojemnik to w tym wypadku
wypełniałyby go przede wszystkim nie tyle refleksja czy namysł, ile właśnie
rozmaite, absorbujące badanych działania. Dla zbadanych przez nas liderów
drugą wielką metaforą losu, koherentną z ich drogami życiowymi (por. niżej),
była metafora MŁODOŚĆ TO PRZESZŁOŚĆ KOMBATANCKA. Co
ciekawe, charakteryzowała ona nie tylko doświadczanie czasu starszych
liderów, (a więc walczących rzeczywiście z KOMUNĄ), ale także młodszych,
którzy zaczęli działać już w okresie transformacji. (Por. uwagi dotyczące
pojęcia pokolenia w rozdz. piątym). Metafora ta wykazała także wysoką
koherencję z metaforami obrazującymi działanie. W jej polu znajdują się
pomniejsze obszary

metaforyczne, takie

np.,

jak:

MŁODOŚĆ

TO

KONSPIRACJA, MŁODOŚĆ TO WALKA Z KOMUNĄ, MŁODOŚĆ TO
CZAS REPRESJI (naturalnie za „ostrą działalność”). Trzecia wielka metafora
organizująca całość przebadanego materiału określała MŁODOŚĆ jako
BRAK

CZASU

NA

ROBIENIE

CZEGOŚ.

Wszyscy,

z

którymi

przeprowadzaliśmy wywiady, narzekali na brak czasu. Mieli świadomość
związanych z tym rozlicznych zaniechań i „niemożności”. Najbardziej brak
czasu odbijał się na ich życiu prywatnym, ale doskwierał także w innych
dziedzinach (nauka, dom, praca, sama działalność w środowisku). Taki sposób
doświadczania czasu współtworzy szczególną „prowincję czasu”77. W tym
77

Określenia „prowincja czasu” używam w odniesieniu do czasu w podobnym sensie, w jakim Berger i
Luckmann pisali o podstawowej i ograniczonych prowincjach znaczenia w odniesieniu do konstruktów
społecznych [Berger, Luckmann1983:57- 59].
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kontekście warto przypomnieć, iż Berger i Luckmann zwracają uwagę, że
„Wszystkie szczególne obszary znaczeń charakteryzuje odwracanie uwagi od
rzeczywistości życia codziennego” [Berger, Luckmann 1983:58]. Inaczej
postrzegali czas zwykli członkowie badanych grup. Dla nich, jak widzieliśmy
wyżej - w opisie codzienności, czas w zasadzie nie płynął lub upływał bardzo
wolno,

wypełniany

takimi

samymi

lub

podobnymi,

powtarzalnymi

czynnościami. W tej „kałuży czasu” pojawiały się niekiedy, raczej rzadko,
nadzwyczajne wydarzenia uruchamiające ponadprzeciętną aktywność. Zmiana
„prowincji

czasu”

była

tu

możliwa

w

wyniku

zmiany

otoczenia

przestrzennego i/lub społecznego (wyjazd do dużego miasta, zmiana szkoły,
miejsca zamieszkania etc.). Tak więc, zarówno czas liderów-działaczy, jak i
czas ich niezbyt aktywnych kolegów były podobne ze względu na niewielką
styczność z czasem rzeczywistości życia codziennego.
Jeślibyśmy chcieli się teraz przyjrzeć uwarunkowaniom przestrzennym
doświadczeń kulturowych uczestników i twórców kultury młodzieżowej to
należałoby tutaj - jak sądzę - wyróżnić kilka rodzajów przestrzeni. Pierwszym
z nich jest rzeczywiste, realne terytorium działania danej osoby lub grupy.
Według zebranych przeze mnie danych terytoria takie były i są zróżnicowane.
W porządku biograficznym jednostki następuje przechodzenie od przestrzeni
domu, podwórka, ulicy do przestrzeni instytucji społecznych (edukacyjnych,
kulturalnych i in.), przestrzeni rekreacyjnych (doświadczanych w okresach
wolnych od innych zajęć - np. w czasie wakacji). Następnie można wyróżnić
terytoria grup podobnych albo zaprzyjaźnionych w innych miastach lub nawet
w innych krajach. Wszystkie te terytoria dzielą się z kolei, na uznane za
własne, oswojone, przyjazne i na terytoria obce i/lub postrzegane jako wrogie.
Takim wrogim terytorium może być sąsiednia ulica albo dzielnica, stadion
innej drużyny piłkarskiej, siedziba wrogiej organizacji czy partii, na którą
dokonuje się ataku, a także inne państwo (dla anarchopunków takim
państwem są np. Chiny, dla skinów i narodowców - Niemcy). Rodzaje
przestrzeni można również podzielić inaczej: na przestrzenie w których można
działać nieformalnie i na takie, które wymagają podporządkowania się
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normom

i

regulaminom.

Te

pierwsze

preferują

uczestnicy

grup

subkulturowych, którzy w przestrzeniach oficjalnych czują się na ogół dosyć
obco; te drugie - młodzież z organizacji (partii i stowarzyszeń), która z kolei,
nieswojo reaguje na nadmierny luz i bałagan. Jedni i drudzy operują natomiast
zarówno w przestrzeniach zamkniętych (szkoła, kawiarnia, klub, squot, lokal
partyjny, etc.), jak i w otwartych (ulica, plac miejski, etc.) Innym rodzajem
przestrzeni jest tzw. przestrzeń komunikacyjna, która w coraz większym
stopniu zdaje się nabierać cech specyficznego symulakrum. Dzieje się to w
miarę przechodzenia od komunikacji face to face, poprzez komunikację
zapośredniczoną przez fanziny, kasety i płyty aż do e-mailu i internetu.
Jakkolwiek w kulturze młodzieżowej dalej widoczne są wysiłki by
komunikacji takiej nadawać indywidualne piętno, to nietrudno zauważyć, iż
jest to przestrzeń ograniczona, przeznaczona dla tych, którzy potrafią się w
niej poruszać. I wreszcie można popatrzeć na problematykę przestrzeni w
kulturze młodzieżowej od strony przestrzeni symbolicznej - swoistej sono- i
ikonosfery. W tym wypadku warto byłoby analizować wytwory kultury
młodzieżowej począwszy od wyglądów osób-komunikatów do analiz
wszelkich innych wytworów widzianych tu w perspektywie tekstów kultury.
Jak pisałam w zakończeniu rozdziału szóstego, pracę nad analizą ikonosfery (i
sonosfery)78 kultury młodzieżowej zamierzam dopiero rozpocząć, więc tego
wątku nie będę tutaj dalej rozwijać.
Drogi życiowe liderów i aktywnych członków różnych grup
młodzieżowych
Drogi życiowe liderów i aktywnych członków współczesnych środowisk
młodzieżowych siłą rzeczy nie są jeszcze zbyt długie. Poniżej starałam się je
przedstawić wedle najważniejszych punktów czy „węzłów biograficznych”.
Były tutaj nimi: dom, szkoła, rówieśnicy, inicjacje do aktywności i początki

78

Analizy sfery dźwiękowej to jak dotąd przede wszystkim analizy muzyki (często zresztą ograniczane do
analiz tekstów piosenek i charakterystyk brzmienia poszczególnych zespołów). Mi chodzi w tym przypadku o
coś więcej: o analizę całości świata dźwiękowego kultury młodzieżowej.
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samodzielnego działania. Analizę dróg życiowych uzupełniłam polami
semantycznymi wybranych pojęć.
Ponieważ, jak to już wielokrotnie sygnalizowałam, badanie nasze
prowadzone było i jest w miastach, stąd też nasi rozmówcy pochodzili
najczęściej z rodzin robotniczych lub inteligenckich. Większość z młodszych
(nastoletnich) przebadanych osób mówiło o swoim dzieciństwie jako
pozbawionym trosk materialnych. Z kolei, wśród starszych pojawiały się
wspomnienia z domu rodzinnego, w którym się nie przelewało. Ci starsi
często odczuwali niedostatek lub różne ograniczenia możliwości zaspokajania
potrzeb. Interesujące jest, że opisywani młodzi ludzie, niezależnie od tego z
jakich rodzin się wywodzili, byli wychowywani w podobny sposób. Rodzice
nie stosowali wobec nich zbyt restryktywnych metod wychowawczych i
pozostawiali

im

dosyć

dużą

swobodę,

nienachalnie

także

wpajali

światopoglądy. Właściwie jedynym powszechnie przez rodziców stawianym
wymaganiem było by dzieci się uczyły. Młodzi ludzie z rodzin robotniczych
przyjmując to zalecenie myśleli przede wszystkim o tym, by szybko się
usamodzielnić. Na ogół ważne było dla nich zdobycie jakichś kwalifikacji
zawodowych i ewentualnie dopiero potem powracali do myśli o dalszym
kształceniu, które zresztą już wtedy trudniej osiągali (jeśli osiągali w ogóle) ze
względu na zaabsorbowanie działaniami w kulturze młodzieżowej. Dosyć
typową charakterystykę rodziny uzyskano metodą pola semantycznego
analizując wywiad biograficzny z młodym punkiem [C. 1997]. Przytaczam
definicje:
„Rodzina czyli innymi słowy ojciec i matka to ludzie mocno wierzący, bardzo
ortodoksyjni, gdzie ojciec jest kolejarzem, a matka rencistką, z którymi po
prostu nie ma kontaktu i rozchodzą się drogi z tym, co oni wyznawali, a oni
nie mają na to wpływu.
Rodzina czyli ojciec i matka to ludzie niezbyt dobrze sytuowani, z którymi nie
ma specjalnych problemów, którzy utrzymywali, mieli pieniędzy tyle, mieli
swój dom, samochód, a którym dokłada się jakieś pieniądze, dokłada do
rachunków, starając się oszczędzać ich czas i zdrowie.
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Rodzina czyli ojciec i matka to nie fachowcy od wychowywania dzieci, o
których nie można powiedzieć, że wychowali, należy się bać, że można
powtórzyć ich błędy, którzy nie widzą dokładnie o tym, co się robi, którzy coś
tam podsuwają, motywują, wałkują, biorą na tapetę, którzy się czasem
buntują, a których się nie słucha, nie tłumacząc się.
Rodzina czyli ojciec i matka to ludzie, z którymi nie ma specjalnych
problemów i z którymi nie ma kontaktu, którzy w miarę akceptują choć nadal
im się nie podoba, ale widzą, że i tak nie zmienią.
Rodzina czyli inaczej grono rodzinne to jest taka kultura, że od niedzieli do
niedzieli, kościół, telewizor, ścieżka zdrowia między fotelem a lodówką, że
siedząc sobie z nimi przy wódce w niedzielę najeżdża się na Żydów i
wspomina; gdzie ojciec mówi a matka ogląda wszystkie teleturnieje choć nie
wiadomo co jej to może dać.
Rodzina to alternatywna rodzina, która polega na równouprawnieniu i nie
wiadomo o co chodzi w tej rodzinie” [Kobyłecka 1998].
Mamy tutaj wyraźnie przeciwstawione dwa portrety: rodziny pochodzenia i
potencjalnej własnej rodziny alternatywnej; ten drugi jest „pusty”, ale i wiek
badanej osoby nie skłania jej do snucia wizji swojego życia rodzinnego.
Ciekawą historię stosunków rodzinnych zawiera wywiad z młodym
przedstawicielem organizacji młodzieżowej KPN, który później został
skinem-faszystą: oto jego rodzina także w niedzielę przed telewizorem
"najeżdżała

na

Żydów"

i

z

sympatią

traktowała

coraz

bardziej

nacjonalistyczne i prawicowe przekonania latorośli. Jednakże kiedy młody
człowiek wyciągnął ze swych poglądów radykalne konsekwencje i zawiesił
sobie nad łóżkiem flagę ze swastyką, a na stoliku nocnym położył świeżo
przetłumaczoną książkę „Main Kampf” rodzina głośno zaprotestowała, a
ojciec "chciał go sprać" [KK 1993].
Liderzy wywodzący się z rodzin inteligenckich postulat rodzicielski
dotyczący zdobywania wyższego wykształcenia uważali za najzupełniej
oczywisty. Jak się wydaje także, w miarę upływu lat spędzonych w grupach
subkulturowych, cechował ich większy dystans do aktualnej działalności ze
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względu na różnorodne plany związane z nabytymi lub nabywanymi na
studiach umiejętnościami i kwalifikacjami. Z drugiej strony, często mieli oni
już „wkodowany” syndrom „ludzi niezastąpionych” i działali niejako siłą
rozpędu.
Wszyscy niemal zbadani przez nas liderzy i aktywni członkowie
badanych grup wyróżniali się w dzieciństwie autorytetem w grupach
rówieśniczych. To oni przewodzili kolegom w zabawie, działali w szkole i/lub
przy parafiach. Im bardziej zaczynały ich interesować sprawy publiczne,
problemy zaistniałe w kulturze młodzieżowej, tym częściej jednak wychodzili
poza granice wyznaczane przez dom i szkołę. Tym krytyczniej je oceniali i
tym mniejsze znaczenie miało dla nich to, co się w tych miejscach dzieje.
Było to również związane z faktem, że bardzo wnikliwie przyglądali się w
tym czasie dorosłym: rodzicom i nauczycielom. Trzeba - niestety- powiedzieć,
iż zwłaszcza nauczyciele rzadko wychodzili z tego obronną ręką. Nasi
rozmówcy nieodmiennie opowiadając o szkole zwracali uwagę nie na to
bynajmniej, który nauczyciel był „fajny” lecz czy mówił prawdę, czy był według ich kryteriów - uczciwy, czy jego słowa i czyny były spójne. Jak się
wydaje, nauczyciele nieczęsto potrafili wykorzystać szansę zostania
autorytetami dla tych młodych ludzi. Wśród naszych rozmówców chodzących
do szkół ponadpodstawowych ok. połowy lat 80. kontakty z nauczycielami i
władzami szkolnymi (dyrektorem) przybierały postać swego rodzaju gry.
Życie takich uczniów „było gdzie indziej”, a szkoła starała się od nich
egzekwować to samo, co od wszystkich pozostałych, zupełnie nie zauważając
innego wariantu rozwoju tego rodzaju uczniów, co prowadziło nieuchronnie
do konfliktów. Wobec tego uczniowie „nieprzystosowani” albo radzili sobie
przy pomocy strategii „mimikry” (rzadziej) - uczyli się żeby mieć święty
spokój, albo popadali w rozmaite konflikty spowodowane odmiennymi
hierarchiami wartości (również estetycznych i etycznych) u nauczycieli i
uczniów. Jeśli nasi rozmówcy chodzili do liceów to ich pogląd na szkołę
odzwierciedlały takie, np., definicje jak poniższe:
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„Liceum czyli szkoła, B. (nazwa patrona - BF) to liceum bardzo
konserwatywne, a zarazem efemeryda, kreująca swój mit, osadzone w
historyzmie, tradycji, z którą wiąże się młodzież zakuwająca, balangowa czyli
dyrektorska i młodzież licealna ogólnie, ale także nastrój rodzinny w klasie,
która była środowiskiem bardzo upolitycznionym, organizowała spotkania.
Liceum czyli szkoła, B., to pralnia mózgów, z którą wiążą się czasy
przerabiania bardzo małej ilości prasy zagranicznej i tłumienie klasy przez
nauczycieli oraz donosicielstwo, wobec czego szerzyła się tam narkomania.
Pojawiały się przewroty klasowe, bunty a także zaczęła się pozaszkolna
działalność kulturalno- społeczna i anarchistyczna. ”[ DM 1993; Dymka
1996].
Większość z przebadanych osób pochodziła z rodzin prowadzących
dosyć aktywne życie religijne, chociaż ta większość od wiary wpojonej w
domu odeszła daleko. Niezależnie od aktualnego stosunku do religii wielu
spośród przebadanych liderów młodszych, a więc tych, którzy mieli już religię
w szkole - nawet tych z ruchów i organizacji katolickich - wypowiadało się
dosyć krytycznie na temat lekcji religii i postępowania księży czy katechetów,
którzy zbyt mało - ich zdaniem - angażowali się nie tylko w ich
wychowywanie lecz w ogóle w życie własnych parafian. Ci, którzy
deklarowali się jako wierzący bądź działacze organizacji z przymiotnikiem
„chrześcijańska” lub „katolicka” w nazwie byli i są ludźmi zmieniającymi, jak
się zdaje, tradycyjny model polskiego katolicyzmu. Byli zaangażowani w
życie religijne, troszczyli się o swoją formację duchową. Stawiając sobie
wysokie wymagania duchowe zarazem stawiali je także Kościołowi, wobec
którego potrafili być bardzo krytyczni. Mało prawdopodobne jest by wyrosły z
nich pokorne owieczki. Wielu z nich, zwłaszcza starszych, otarło się o Ruch
„Światło - Życie”, a prawie wszyscy z tych starszych mieli w swoim
doświadczeniu pielgrzymki, które były istotnym elementem ich socjalizacji.
Czasem nawet bardziej społecznej i/lub politycznej niż stricte religijnej. Jeden
z takich szczerze wierzących liderów związkowych oceniając pielgrzymki, w
jakich wziął udział, powiedział z żalem, że kiedyś były one "takie
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patriotyczno-religijne a teraz jest odwrotnie" [MA 1991]. Inny nasz rozmówca,
opowiadając gdzie się nauczył sprawnie działać i kierować dużymi grupami
ludzi, przywołał właśnie swoje doświadczenia jako porządkowego na
pielgrzymce [JW 1992]. Jeszcze inny, tym razem niewierzący, chodził na
pielgrzymki bo był ciekawy i musiał być wszędzie gdzie coś się działo, a tam
właśnie poznał różne, prominentne w środowisku opozycyjnym, osoby [JT
1989].
Prawie wszystkie rodziny naszych rozmówców - jak to wynika z ich
relacji - miały określone i prezentowane na forach domowych i/lub poza nimi
poglądy polityczne. Rzadkie były te przypadki, kiedy to "w domu nie mówiło
się o polityce". Na drugim biegunie mamy tych, pochodzących z domów, w
których dzieci od najmłodszych lat były "wychowywane w duchu tradycji
niepodległościowych, a w domu mówiło się o Katyniu; wszyscy słuchali
codziennie Wolnej Europy" [WG 1992]. W prawie każdej rodzinie był ktoś,
kto wpajał (lub próbował wpajać) tej młodzieży ideały patriotyzmu czy
niepodległości) nawet gdy rodzice lub inni członkowie rodziny byli
niepoprawnymi "komuchami" [PC 1993].
Moment inicjacji politycznej i/lub inicjacji do działalności na scenie
publicznej był w ich przypadku związany z uwarunkowaniami zewnętrznymi.
Starsi, obecnie zbliżający się do „trzydziestki” trochę wcześniej zaczynali się
interesować polityką (już nawet w swoich dziecięcych zabawach) niż młodsi,
którzy, działając przecież na scenie publicznej, coraz częściej deklarowali
programowy brak zainteresowania „polityczną polityką” zastępując to
zainteresowaniem sprawami ważnymi dla własnego środowiska lub sprawami
swoich środowisk lokalnych (to ostatnie charakterystyczne jest zwłaszcza dla
osób z małych miast). Ci pierwsi w sposób bardziej świadomy przeżyli
doświadczenie lat 80., powstanie „Solidarności” i Stan Wojenny. Albo
zaczynali wtedy swoją własną działalność (zwykle zresztą pod wpływem
rodzin zaangażowanych w ówczesne wydarzenia), albo chociaż w zabawach
naśladowali dorosłych. Ci młodsi natomiast w działanie wchodzili bardziej
„miękko”. Impulsy i bodźce również pochodziły na ogół z zewnątrz, ale
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niekoniecznie dotyczyły „wielkiej polityki”. Dużą rolę w podejmowaniu
określonego typu działania odgrywały predyspozycje osobowościowe i rozwój
w

grupie

rówieśniczej.

Nierzadko

młodzież

ta

miała

w

swoich

doświadczeniach bycie „gospodarzami” w klasach, harcerstwo, działania w
samorządzie szkolnym. W którymś momencie jednak idylla zaczynała się
psuć. Następowało to na ogół w ostatnich klasach szkoły podstawowej lub w
pierwszej klasie szkoły średniej. Młody człowiek zrażał do siebie i sam się
zrażał do nauczycieli, często rodziców czy w ogóle dorosłych. Bardzo typowe
było tutaj narażenie się dorosłym poprzez obronę, a nawet wypowiadanie
własnego zdania. Później wchodzono zatem do istniejących ugrupowań i/lub
zakładano własne grupy bardziej zgodne z indywidualnymi poszukiwaniami i
poglądami. I dla starszych i dla młodszych najważniejsi w „nastoletnim”
okresie ich życia byli rówieśnicy; w czym zresztą nie ma nic szczególnie
oryginalnego. W ich wypadku rówieśnicy odegrali dlatego ważną rolę, że
często zachęcili, pociągnęli za sobą, wprowadzili do konkretnych grup
subkulturowych czy organizacji. Przyjrzyjmy się definicjom pojęcia
„kumpel”:
„Kumpel czyli przyjaciel, kolega, kumpel zwykły, kumpel osobisty jest
pijany,

zaćpany,

bardzo

fajny,

luźny,

jest

człowiekiem,

biednym

męczennikiem, fajnym facetem, serdecznym, znajomym z kapeli, anarchistą,
punkowcem, rokersem, przez pół roku bardzo grzecznym chłopcem. Z
kumplem kojarzą się akcje odwetowe, kupowanie herbaty na pięciu,
hodowanie trawki, chodzenie na Starówkę, siedzenie pod ‘wariatem’,
pierdzenie w stołki, przechodzenie z jednej knajpy do drugiej, robienie
nasiadówek nad jeziorem, jeżdżenie w góry, ognisko, piwo, zabawy,
towarzystwo, dziewczyny, ale także noszenie ulotek, gadanie ze sobą i
wymyślanie pierdół. Kumpel przyniesie jointa, posłucha z tobą muzyki,
pomoże stworzyć brygadę i odeprzeć atak, będzie drałował z jakimiś ulotkami
i znaczkiem ‘Monaru’ w klapie. Da dyla z wojska i nie będzie obrażał innych.
Za to jaki jest kumpel dostanie po ryju, zostanie zgarnięty przez policję, która
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wybije mu zęby i trzeba będzie mu załatwiać ukrywadełko oraz chodzić za
niego do szkoły.” [ M. 1993; Kupiec 1994].
Grupa kolegów z podwórka, ze szkoły lub przygodnie poznanych osób
postanawiała razem COŚ ROBIĆ. Wspólne fascynacje łączyły się z
odczuwaniem wspólnych zagrożeń. Już w tym momencie mamy do czynienia
z buntem: przeciw rodzinie, szkole, czasem Kościołowi, społeczeństwu i
SYSTEMOWI. Na ogół przebadani przez nas młodzi ludzie decydując się na
aktywne działanie w organizacji, ruchu czy grupie byli już nieźle do tego
przygotowani: wyposażeni w (cóż że kontestowaną) wiedzę wyniesioną z
domu, z samodzielnych lektur i z kontaktów z niektórymi dorosłymi. Obecnie
- częściej niż w pierwszych latach transformacji - coraz istotniejszy staje się
pierwiastek ludyczny w działaniach grup, zwłaszcza subkulturowych.
Doświadczenie życia w grupie subkulturowej dla wielu jej uczestników
właściwie ogranicza się do ludyczności: picia piwa, "rozpierdzielania
koncertów; nastukiwania wrogich grup". Przyjrzyjmy się polu semantycznemu
pojęcia „zabawa”:
„Zabawa czyli jak ktoś dostał po ryju i potem robiło się akcję
odwetową, można kogoś poganiać, kogoś nastukać, w każdym razie coś się
działo, było tak ładnie i kolorowo, to było coś pięknego, coś strasznego,
doskonale było, tym nie jest się w stanie znudzić.
Zabawa czyli zwykła zabawa, nic specjalnego się nie działo, nasiadówy
nad jeziorem, ognisko, piwo, kąpiele, czasem ktoś jointa przyniósł albo
typowe imprezy na których cały czas się zabawiam, bardzo sympatyczne
‘rodzinne’ imprezy; w tym samym towarzystwie od lat, można było wpaść o
każdej porze, trwały cały czas, co tydzień.
Zabawa czyli tego typu rzeczy - pomoc w kolportażu, rzucanie ulotek,
nie była to najważniejsza rzecz w moim życiu, dla niektórych stanowiła treść
życia: to i tylko to - bawienie się w takie rzeczy... uważam, że może dobrze
robić coś takiego” [M. 1992; Bylka 1995].
Cały czas w naszym kraju sprzyjający klimat do podejmowania
działalności stwarzała i stwarza ogólna sytuacja społeczna i polityczna. Jak
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wiadomo, jest ona daleka od stabilności, prowokuje wobec tego różne
„niespokojne duchy” do udzielania odpowiedzi na wyzwania. Kiedy nasi
rozmówcy próbowali odtwarzać swoje motywacje z czasu podejmowania
pierwszych swoich działań najczęściej powoływali się na, nie do końca jasne,
poczucie,

iż

TRZEBA

COŚ

ROBIĆ

albo

na

własne

poczucie

odpowiedzialności za to, co się dzieje, wreszcie na swoje cechy psychiczne
(dynamizm, skłonność do szukania nowych doznań i doświadczeń,
ruchliwość, a nawet zdolności przywódcze i organizacyjne).
Od momentu głębszego, już nie dziecinnego zaangażowania się w życie
swojej grupy czy organizacji, własne życie młodych liderów ulegało
rozdwojeniu. Wszyscy oni mieli odczucie, że zaczęli żyć jednocześnie w
dwóch różnych światach. Środowiska rodzinne, dawni przyjaciele (o ile nie są
obecnie z nimi), szkoły - to istniało nadal, ale jak gdyby na drugim planie.
Główny nurt egzystencji to „życie działacza”. Wszyscy narzekali w związku z
tym na brak czasu i ograniczenie sfery prywatności. Pytani o plany
małżeńskie, o dziewczyny lub chłopaków zwykle odpowiadali, iż mają
koleżanki (kolegów), ale nie mają jeszcze ochoty ani możliwości by wiązać
się z kimś poważnie. (To ostatnio się trochę zmieniło wraz z większym
napływem najmłodszych roczników dziewcząt do poszczególnych środowisk).
Często ograniczeniu ulegały także ich inne zainteresowania, rezygnowali z
przyjemności, nie mieli czasu na chodzenie do kina (chyba, że sami
organizowali projekcje). Przy takim stylu życia i działania spotkania
towarzyskie zaczynali ograniczać do kontaktów z „towarzyszami broni” lub
do kontaktów z przedstawicielami podobnych im środowisk. Siłą rzeczy, ci z
którymi współdziałali musieli wystarczać za „cały świat” i stawali się „całym
światem”. Wobec tego związki, przyjaźnie i animozje były przeżywane tutaj
mocniej niż to ma miejsce w bardziej rozluźnionych układach towarzyskich i
społecznych. To czego doświadcza się w takich grupach staje się
dominującym doświadczeniem społecznym, a często także jedynym
pozytywnym doświadczeniem, bo poza grupą czyhają przecież „wrogowie”.
Dla grup subkulturowych jednym z naczelnych takich wrogów jest policja.
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Przyjrzyjmy się co wykazała analiza pola semantycznego pojęcia „policja” w
wywiadzie z jednym z głównych happenerów wrocławskiej Pomarańczowej
Alternatywy [RK 1992]. W tym wypadku zresztą, zrekonstruowane definicje
dotyczą w rzeczywistości milicji:
„Policja czyli ZOMO dokładnie to kordony, to plutony dość mocne, to
siła, która towarzyszy strajkom, głodówkom, manifestacjom, od której dostaje
się porządne manto, kopniaki i pałki pod nerkę, która dopada, łapie, zwija za
każdym razem, wpakowuje do suki, nie patrzy gdzie pałuje, ostro bije, ale
także musi wzywać posiłki i którą należy rozbić.
Policja czyli milicja jeszcze wtedy to stara ekipa, która towarzyszy
ostrej działalności politycznej, kolportażowi, głodówkom o uwolnienie
Piniora, Borowczyka i Skiby, pikietom w sprawie uwolnienia Havla,
manifestacjom w sprawie 13. grudnia, z którą wiąże się lądowanie w areszcie i
na komisariacie, dostawanie kolegium, rewizje, wpadki, wsypy, która tworzy
listy proskrypcyjne, ma wypisane nazwiska tych najaktywniejszych, zgarnia w
czasie strajków majowych, której należało wybijać szyby na komisariacie”.
Jak widzimy, w tych definicjach ujawniła się przy okazji „mentalność
kombatancka” charakterystyczna dla starych załogantów. Inne aspekty
„policji” pokazują kolejne jej definicje:
„Policja to też ludzie, którzy miewali problemy, wkurzali się, mieli
dosyć, ale i potrafili się dostosować, można było na nich liczyć, byli w stanie
powiedzieć ‘ panowie znowu wy, idźcie już sobie, idźcie stąd ’.
Policja to pan Zenek i aktorzy, którzy towarzyszyli happeningom,
śmiesznym manifestacjom, przedstawieniom teatralnym na ulicy, wesołym
komicznym sytuacjom, z policją wiązała się najlepsza zabawa i szał śmiechu,
policja bawiła się, zakazała sprzedaży zapiekanek, zatrzymała panią z
dzieckiem, zwijała wszystkich co na czerwono byli ubrani, rozszarpała
‘Aurorę’, zatrzymała w dziwny sposób Anioła Rewolucji i św. Mikołaja,
zatrzymała również jakiegoś pijaczka i go łomotała, znano jej imiona i nikt się
jej nie bał.” [Oleś 1993]
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W rezultacie opisanych wyżej uwarunkowań, grupy aktywnej na scenie
publicznej młodzieży stają się rodzajem środowiskowego getta, o czym
świadczą również zbierane przez nas „plotki”, które w miarę upływu czasu
stają się coraz bardziej szczegółowe, barwne i często znacznie bardziej
złośliwe niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy badania.
Rzadko napotkaliśmy przypadki, kiedy to jedna osoba w trakcie swojej
aktywności w kulturze młodzieżowej pozostawała wierna jednej organizacji
czy grupie. Przebadani liderzy i „aktywiści” byli bowiem - w zgodzie z
własnymi samoocenami - ludźmi niespokojnymi i ruchliwymi. Okres szkoły
ponadpodstawowej, kiedy to zaczynali łączyć naukę z działaniem (w wyniku
czego - dodajmy - nauka czasem bywała porzucana) był dla nich
najintensywniejszym okresem poszukiwań i wyborów. Ta grupa młodych
ludzi szczególnie intensywnie szukała swojego miejsca w życiu. U wielu z
nich proces ten jeszcze się nie zakończył w momencie udzielania wywiadu.
Późniejsze, dochodzące nas „plotki” czasami, w odniesieniu do niektórych
osób, mówiły o konwersjach, apostazjach, a nawet zdradach. Najczęściej
dzisiejsi liderzy bądź terminowali w pewnych grupach i/lub organizacjach, a
potem dopiero tworzyli własne, bądź od razu, wraz z kolegami postanawiali
ROBIĆ COŚ razem. Czasami znajdowali oparcie w kimś dorosłym, kto był
dla nich autorytetem. Autorytetów i wzorców osobowych poszukiwali sobie
sami. Niekoniecznie musiały to być osoby pozostające w ich bliskim
otoczeniu; równie często wzorce te wyłaniały się z lektur. Ciekawe, że
szukając wzorców i przewodników duchowych młodzież ta miała i ma do nich
dosyć „instrumentalny stosunek”. Postacie Mistrzów nie pełniły swej roli
stale,

autorytety

były

traktowane

na

podobieństwo

idoli

muzyki

młodzieżowej, zmieniających się wraz ze zmianą muzycznych gustów i
fascynacji.
Pierwsze „poważne” działania były, w prawie wszystkich przebadanych
przez nas przypadkach, podobne. Młodzi ludzie uczestniczyli w akcjach
zbierania podpisów, w akcjach plakatowych, rozrzucali i/lub rozdawali ulotki,
często "przewozili coś", zajmowali się kolportażem. Wielu starszych marzyło
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o prawdziwej konspiracji a nawet o akcjach zbrojnych. Często „zebrania”
chłopaków z podwórka zaczynały się od takich rojeń, planów zdobycia broni,
zorganizowania konspiracyjnych

siatek,

ustalania

haseł

i

odzewów.

Wspominali to w wywiadach ze śmiechem, ale i poniekąd z dumą.
Prawie wszyscy starsi zetknęli się ostatecznie z jakimiś formami
konspiracyjnej roboty. Prawie wszyscy zetknęli się także z, wyżej opisanym,
aparatem przymusu. Ci starsi mają „dobre życiorysy”, w których są
zatrzymania i przesłuchania ("niczego nie powiedziałem!") i wyrzucanie ze
szkoły lub pracy, strajki i ukrywanie się. Młodsi byli pałowani w czasie
zadym i manifestacji albo bici przez wrogie ugrupowania rówieśnicze.
Wszyscy doceniają znaczenie słowa drukowanego i mają doświadczenia
w działalności informacyjnej. Dla większości wydawanie własnej gazetki lub
zina stanowiło i stanowi nadal prawdziwą obsesję. Obecnie „walka piórem”
staje się jeszcze ważniejsza niż dawniej bo w chaosie informacyjnym coraz
trudniej jest być usłyszanym i zidentyfikowanym.
Jeśli natomiast ograniczylibyśmy się do analizy dróg życiowych
charakterystycznych dla orientacji punkowo-anarchistyczno-ekologicznej w
ostatnich latach to widać tu następujące „prospektywne” możliwości:
- droga związana z naturalnym wyrastaniem z grupy subkulturowej wszakże
bez odrzucania subkulturowego doświadczenia; droga ta często wiedzie do
względnie niezależnej działalności w tzw. drugim (samorządowym) i trzecim
(pozarządowym) sektorze;
- droga związana z wyrastaniem z subkultur i mniej lub bardziej stopniowym
przechodzeniem do kategorii normalsów;
- droga związana z towarzyszeniem ruchowi - środowisku niezależnemu i z
zarabianiem w ten sposób na życie (tu napotkamy uprawianie oryginalnej
twórczości, zakładanie squotów, sklepów, drukarni czy wydawnictw
fonograficznych, ale także próby wchodzenia w SYSTEM w celu jego
stopniowej zmiany);
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- droga par excellence idealistyczna, związana z uzyskaniem wyższego
wykształcenia po to, by w przyszłości pomagać innym ludziom aby nie
popełniali w życiu niepotrzebnych błędów;
- droga skrajnie indywidualistycznego wiecznego wędrowca i poszukiwacza;
- smutna droga, na której mija w końcu młodość, a zostaje "przebujane" życie
i zniszczone zdrowie po nadmiernie ludycznym „używaniu używek”;
- wreszcie droga jak z awanturniczego romansu lub współczesnej powieści
sensacyjno-przygodowej, związana z eksportem rewolucji gdzieś w Azji.
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Rozdział ósmy - protesty młodzieżowe jako forma ekspresji kulturowej79

Stan Wojenny - bliska tradycja protestów młodzieżowych
W latach 1980 - 1981 „karnawale Solidarności” wypracowano przede
wszystkim formułę strajku, powiązaną z okupacją budynków. Sam Stan
Wojenny był poprzedzony falą strajków, m.in., studenckich. Najważniejszy z
nich - „łódzki strajk” - bardzo ciekawie opisali w kategoriach interakcji
strategicznej Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski i Andrzej Rostocki [1985].
Tuż przed ogłoszeniem Stanu Wojennego odbywały się także strajki studenckie,
związane z protestem w Radomskiej Wyższej Szkole Inżynieryjnej i Wyższej
Szkole Pożarniczej w Warszawie, organizowane przez Niezależny Związek
Studentów (NZS). Podczas tego strajku we Wrocławiu raczkowała na
uczelniach „Pomarańczowa Alternatywa”. Ruch, który później w latach 80.
wytworzył specyficzną formę protestów młodzieżowych w Polsce czyli
happening uliczny. W tym czasie powstały także inne formy wyrażania protestu
- przede wszystkim poprzez włączenie się młodych ludzi w tzw. Drugi Obieg
Wydawniczy. Narodził się specyficzny folklor strajkowy, wzory zachowań
niekoniecznie zawsze przynoszące zaszczyt uczestnikom strajków (granie w
karty, picie alkoholu, „wyciekanie” uczestników przerażonych, że nie uporają
się z sesją lub nie widzących sensu w okupowaniu uczelni).
W Stanie Wojennym strajki jako dominująca forma protestu zostały
zastąpione

innymi

działaniami:

rozwijały

się

dosyć

masowo

kółka

samokształceniowe, rosła działalność wydawnicza, kontynuowano akcję „maluj
mury” (graffiti, szablony, krasnoludki Pomarańczowej Alternatywy) Młodzież
prowadziła akcje ulotkowe, a nawet próbowano przysposabiać się do partyzantki
ulicznej. Duże grupy młodzieży „konspirowały” z wielkim zaangażowaniem,
chociaż, jak pamiętam z własnych doświadczeń, czasami przynosiło to nieco
79
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protestów młodzieżowych w latach 1989-1993” napisanej dla Center for European Studies Universytetu
Harvarda w ramach projektu „Central European Societies in Transition: Social Unrest, Collective Protest, and
Social Movements in Czecho-Slovakia, Poland, and former East Germany since 1989.
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humorystyczne efekty. Każdy członek kółka samokształceniowego, które
prowadziłam musiał mieć konspiracyjny pseudonim (ja również) po czym
najwięksi zwolennicy tego rozwiązania mylili się i zwracali się do siebie
prawdziwymi imionami, które wszyscy i tak znali. Nikt nie był w stanie
zapamiętać czy dwie, wystawione przed wejściem do "lokalu", butelki na mleko
oznaczają, iż "droga jest wolna" czy też, że "w lokalu jest kocioł". Masowe
akcje protestacyjne młodzieży na ulicach, zwane w języku ówczesnej
propagandy "chuligańskimi wybrykami nieodpowiedzialnych grup wyrostków"
odbywały się podczas pochodów 1-majowych, głównie w większych miastach:
Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie. Pierwsza grupa przebadanych
przeze mnie liderów organizacji młodzieżowych dorastała właśnie w tym czasie.
Ich charakterystyczne zabawy podwórkowe, to zabawa w strajk, w "podziemną
drukarnię, w Wałęsę".
W

okresie,

który

nastąpił

po

Stanie

Wojennym

najbardziej

charakterystycznymi formami protestu młodzieżowego były zadymy - rozruchy
uliczne oraz happeningi uliczne Pomarańczowej Alternatywy. Pomarańczowa
Alternatywa była niewątpliwie najciekawszym ruchem młodzieżowym lat 80. w
Polsce. Początek ruchu to jesień 1980 we Wrocławiu, gdzie grupa studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych z Waldemarem M.
Frydrychem - Majorem na czele utworzyła „Ruch Nowej Kultury”. Wydawano
wtedy gazetki „Pomarańczowa Alternatywa” i „Gazetę A”, w której ukazał się
„Manifest surrealizmu socjalistycznego” Frydrycha. W Stanie Wojennym
Frydrych propagował "malarstwo taktyczne", czyli malowanie krasnoludków na
plamach po zamazanych antypaństwowych i antyparytyjnych napisach.
Pierwsze happeningi - rok 1982 odbywały się głównie na terenie Szkoły.
Dopiero 1 kwietnia 1986 sześć osób zorganizowało happening uliczny
"Zadymione miasta" zakończony okadzeniem pomnika Aleksandra Fredry na
rynku wrocławskim i ucieczką przed milicją. Rok później happenigi odbywały
się we Wrocławiu regularnie, oto tytuły niektórych z nich: „Krasnale w PRL”,
„Precz z upałami”, „Domek na Świdnickiej”. Specyficzny humor tych działań
mogą zobrazować dwa przykłady. Jeden wrocławski i późniejszy o rok - łódzki:
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1 sierpnia 1987 Wrocław, akcja „Precz z upałami”: przed kordonem MO stanął
rząd happenerów, z których każdy miał na sobie koszulkę z jedną literą hasła.
„Problem” polegał na tym, że zawieruszyła się osoba z literą „u”. 7 wrzesień
1988 Łódź, akcja „Dzień Wielkiej Rewolucji”: główną atrakcją happeningu była
pogoń funkcjonariuszy MO za osobnikiem wyobrażającym „Galopującą
Inflację”.
Od roku 1988 happeningi uliczne odbywają się także w Łodzi, gdzie
działa „Galeria Działań Maniakalnych” i w Warszawie. W roku 1989 akcje PA i
pokrewnych jej grup odbywają się w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim,
Lublinie, Katowicach, Rzeszowie, Olsztynie i Gdańsku. Formuła happeningu
ulicznego była wykorzystywana również przez inne środowiska, m.in. przez
ruch „Twe-Twa” i Ruch Społeczeństwa Alternatywnego z Gdańska czy przez
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Pomarańczowa Alternatywa zakończyła
działalność w 1990 roku. Krzysztof Skiba z Galerii Działań Maniakalnych pisał:
"Happeningi Pomarańczowej Alternatywy to przełom w sztuce światowej. W
sensie koncepcyjnym to nic więcej jak rozwinięcie idei happeningu
interwencyjnego, jednak w żadnym innym miejscu planety służby porządkowe
nie biorą tak masowego udziału w akcjach parateatralnych, jak zdarza się to w
spektaklach PA. Happening jest rodzajem gry z pewną ilością niewiadomych,
milicja podejmuje tę grę stając się elementem akcji, zdarzenia, aktywnie
współtworząc i zagospodarowując przestrzeń /.../ tak więc MILICJA NIE JEST
OBOJĘTNA SZTUCE, SZTUKA NIE JEST OBOJĘTNA MILICJI” [Lipka
1990; patrz też: Frydrych 1989; Pęczak 1991; Marchlewski 1991 oraz fanziny:
"CIA", nr 37; "Przegięcie Pały", nr 4,7,8; "Wolny Wrocław", nr 2].
Okres, który nastąpił po Stanie Wojennym to także bujny rozkwit
subkultur młodzieżowych i muzyki rockowej, która w tym czasie wyrażała
najpełniej protest młodego pokolenia przeciwko temu wszystkiemu, co niosła ze
sobą KOMUNA [Pęczak, Wertenstein-Żuławski 1991; Wertenstein-Żuławski
1990; 1993]. To ostatnie zjawisko było zresztą tolerowane przez władze, które
uważały, że zapobiega ono wybuchowi rewolty młodzieżowej. W omawianym
okresie powstała jeszcze jedna istotna forma wyrażania protestu, a mianowicie
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pielgrzymki do klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie. Miały one
patriotyczno-religijny

charakter,

podobnie

jak

wiele

innych

akcji

organizowanych w owym czasie przez Kościół. Podczas pielgrzymek można
było spotkać ważne postacie ówczesnej Opozycji. Charakterystyczne, że młodzi
ludzie, dzisiaj często zdystansowani wobec Kościoła i religii, dojrzałość
polityczną zdobywali właśnie na pielgrzymkach [MA 1989; JT 1989; JW 1990]
W latach, które nastąpiły po Stanie Wojennym pojawiło się wiele nowych
ruchów i organizacji młodzieżowych. I tak narodził się m.in. w 1986 roku ruch
ekologiczny „Wolę Być” z inicjatywy osób skupionych wokół harcerskiego
pisma „Na przełaj”. Zaczął kształtować się ruch anarchistyczny, (którego
początki sięgają marca 1980 roku, kiedy to spotkały się w liceum
ogólnokształcącym w Gdańsku redakcja pisma homoistycznego „Nietoperz” i
kabaret szkolny „Tapeta”) [Karoń 1994]. Za oficjalny moment powstania Ruchu
Społeczeństwa Alternatywnego jego uczestnicy uważają rok 1989 - datę
wydania manifestu RSA. Jednakże już w 1985 roku grupa RSA zaczęła być
widoczna dzięki: rozbiciu pochodu pierwszomajowego, demonstracji przeciwko
wyborom do sejmu, akcji ulotkowej przeciw wojsku na terenie całego kraju
[Waluszko 1992]. Jeszcze pod koniec lat 70. pojawiły się pierwsze załogi
punkowe, a nieco później skinheads (1982 - 1983) [Pęczak 1992a].
W roku 1981 i później powstało wiele organizacji młodzieżowych wśród
uczniów szkół średnich. Z reguły były to lokalne grupy miejskie; czasem miały
charakter regionalny (Międzyszkolny Komitet Oporu, Ruch Niepodległej
Młodzieży, Międzyszkolny Komitet Solidarności, Komitet Młodzieży Szkolnej,
Komitet Cywilnego Oporu Młodzieży Szkolnej). W czerwcu 1989 roku z
połączenia wielu regionalnych szkolnych organizacji powstała Niezależna Unia
Młodzieży Szkolnej [Przewodnik 1991].
Powstawały też ugrupowania, które zdecydowanie wkraczały na obszar
polityki: Wolność i Pokój (WiP) - 1985, Federacja Młodzieży Walczącej
(FMW) 1984, Młodzieżówka Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), 1988.
Lista tych grup, organizacji i ruchów jest zresztą zbyt obszerna by ją tu w całości
cytować. Prawdziwe poruszenie powstało wśród aktywnej części młodego
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pokolenia od połowy 1988 roku i w okresie przygotowań do Okrągłego Stołu.
Boom zaś zaczyna się w roku 1989.

Charakterystyka działających w latach 1989-1993 organizacji, ruchów i
środowisk młodzieżowych
W

niniejszym

tekście

zastosowałam

periodyzację

według

czasu

kalendarzowego. Może to budzić uzasadnione wątpliwości, ponieważ nie
zawsze czas społeczny, a w szczególności czas polityczny biegnie wraz z
rytmem kartek kalendarza. Jednakże przeanalizowany materiał upoważnia do
wniosku, iż tym bardziej artefaktualne byłoby zastosowanie bądź to własnych
(badacza) ram czasowych, bądź przyjmowanie jakichś już istniejących w
społecznej świadomości punktów „0”, od których się „wszystko zaczyna”.
Większość polskich czytelników tego tekstu, za taki punkt „0” uznało 4.06.1989
- datę wyborów do Sejmu „kontraktowego”. Z kolei dla większości
opisywanych tu ugrupowań i jednostek punkty zerowe historii - ich historii - są
umiejscowione gdziej indziej; wcześniej lub później. Sygnalizowałam to już
wyżej.
a) 1989
Od 1989 roku, kiedy to część aktywnych środowisk młodzieżowych wyszła ze
"stadium głębokiego ziemniaka", jak sami o sobie mówili, istnieje w Polsce
wielka rozmaitość form stowarzyszania się, wielość opcji światopoglądowych i
politycznych. Liczba działających w tym roku w kraju organizacji i środowisk
wahała się od 50 do 100. Stan ten stale się zmieniał wskutek powstawania i
rozpadania się poszczególnych ugrupowań, łączenia się i rozłączania, zarówno
na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym. W 1988 roku, kiedy
zaczynaliśmy nasze badania, środowiska aktywnej młodzieży były w zasadzie
pozostawione same sobie. Dorośli interesowali się wielką polityką, a rówieśnicy
brali co najwyżej udział w ekscesach z okazji "dnia wagarowicza" (21 marca lub
1 kwietnia).
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Licznie jednak powstające organizacje młodzieżowe cierpiały na tą samą
chorobę, której symptomy można opisać następująco:
- kłopoty związane z materialnymi warunkami działalności (brak lokali,
poligrafii, i - ogólnie - funduszy);
- płynność struktur - nawet organizacje o formalnym charakterze były bardzo
otwarte, jeśli chodzi o przepływ ludzi;
- mała liczebność, a w związku z tym potrzeba jak najbardziej spektakularnych
działań po to by zostać zauważonym;
- słaba organizacja współdziałania powodująca, że liderzy byli swego rodzaju
„kozłami ofiarnymi” jako ludzie niezastąpieni dlatego, iż inni im po prostu nie
pomagali;
- brak umiejętności pozyskiwania poparcia i zdobywania zwolenników dla
własnego ugrupowania, z czym wiązała się słabość programowa oraz brak
sprawności w układaniu realistycznych programów.
Charakterystyczne dla tego okresu jest, iż mimo różnych opcji
światopoglądowych i politycznych obserwuje się współdziałanie bardzo różnych
ugrupowań z okazji konkretnych akcji. Można sądzić, że jedną z przyczyn tego
zjawiska, zanikającego w latach następnych, było po pierwsze - istnienie
„wspólnego wroga” w postaci tzw. KOMUNY, po drugie - związki, jakie
znaczna część środowisk młodzieżowych

miała

z

regionami

NSZZ

"Solidarność" (chyba pierwsi obrazili się na Związek gdańscy anarchiści pierwsze sygnały nieporozumień pochodzą z 1984 roku).
Pominąwszy skrajne przypadki bitew ulicznych między anarchistami a
skinheadami (jedna z pierwszych - w Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki z
okazji Kongresu Prawicy Polskiej w kwietniu), „normalnie” dyskurs toczy się w
znacznie kulturalniejszej atmosferze niż ta, którą znają widzowie telewizji i
czytelnicy prasy z wystąpień dorosłych polityków. W wywiadach wszyscy
liderzy podkreślają, że są gotowi rozmawiać z każdym i są otwarci na wymianę
argumentów. Już wtedy jednak obserwowaliśmy, iż w tym punkcie otwartość się
kończyła. Chodziło bowiem o to by przekazać „przeciwnikowi” swoje racje i
„nie słuchać” jego argumentacji. Rozmowy te, w których uczestniczyliśmy i te,
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które obserwowaliśmy, były w zasadzie prowadzoną równocześnie przez obie
strony agitacją. Toczyły się jako dwa odrębne monologi zazębiające się tylko od
czasu do czasu na pewnych słowach - kluczach, którym każda ze stron
przypisywała odrębne znaczenie.
b) 1990
Wszystkie ogólne cechy aktywnych środowisk, organizacji i ruchów
młodzieżowych, obecnych na scenie protestów w roku 1990, a opisane wyżej,
charakteryzowały te ruchy i organizacje także teraz. Pewnym novum było
uaktywnienie się i społeczna widoczność tzw. młodzieżówek przy partiach
politycznych. Wiązało się to ze stopniowym wygasaniem entuzjazmu i
wzrostem realizmu wśród liderów organizacji młodzieżowych. Okazało się, iż
dorośli traktowali ich przede wszystkim instrumentalnie (gorzka lekcja z
wyborów w czerwcu 1989 i wyborów prezydenckich 1990 roku, a także
wyborów samorządowych - maj 1990). Młodzi ludzie byli potrzebni głównie do
wykonywania najbardziej niewdzięcznych prac w kampaniach wyborczych. (Co
charakterystyczne, udział całej populacji młodzieży w kolejnych wyborach był
coraz mniejszy).80 Ponadto sama „robota organizacyjna” okazała się trudniejsza
i bardziej absorbująca niż to się na początku wydawało.
Był to niewątpliwie pierwszy rok stabilizowania się młodzieżowej sceny
politycznej. Wyraźniej zaakcentowały się podziały w ramach protestu od
wewnątrz i protestu od zewnątrz. Miało to czasami zabawne formy, ponieważ z
naszych ówczesnych obserwacji wynikało, iż mijał czas „polityków
swetrowych” i zaczynał się (w pewnych przynajmniej środowiskach) czas
„garniturowych”. Garnitur oznaczał w zasadzie utratę politycznego dziewictwa
(naiwności i idealizmu). Młodzi przywódcy przebrali się i wzięli do rąk solidne
teczki podczas gdy ich organizacje formalizowały się i włączały się w walkę
80

W Komunikacie z badań CBOS „Kto i dlaczego nie wziął udziału w pierwszej turze wyborów”, z czerwca
1989 czytamy: „wiek do 29 lat: 76,9% wzięło udział w wyborach”.Na pytanie „czy w tych wyborach coś zależy
od takiego człowieka jak pan(i) ?” Osoby w wieku do 29 lat odpowiedziały, że „bardzo wiele” - 19,5%, że
„niewiele” - 61,6%, że nic - 18,3%. W komunikacie z badań CBOS „Po wyborach - deklarowane zachowania
wyborcze społeczeństwa” z grudnia 1991 wskazano, że deklarowało udział w wyborach 45,5% osób w wieku do
29 lat. Z kolei, w komunikacie z badań CBOS „Nieobecni w wyborach 1993”, z listopada 1993 roku deklaracje
udziału w wyborach osób w wieku do 24 lat wynosiły 50%, a w wieku od 25 do 34 lat 60%.
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między „dorosłymi” partiami. Wtedy to chyba najwięcej młodych działaczy
weszło do administracji państwowej i nawiązano najwięcej zagranicznych
kontaktów.

Charakterystyczne,

że

„garniturowi”

stali

się

głównie

przedstawiciele tzw. prawicy (wyjąwszy ugrupowania subkulturowe na przykład
skinheads), a anarchiści i inni pozostali w swetrach lub subkulturowych
mundurkach .
Także z wywiadów, prowadzonych przez nas wówczas z liderami,
wynikało jednoznacznie, że niektórzy z nich „skończą” jako zawodowi politycy.
Jednakże jeszcze wtedy nikt z nich nie chciał się do tego przyznać, robiąc
wszystko zarazem by na taki koniec zasłużyć. Można powiedzieć, że był to dla
aktywnych środowisk młodzieży, rok „Wielkiego Strachu”. Młodzież
przekonała się, po raz pierwszy, że jest zupełnie osamotniona.
W diagramie nr 2 widać nie tylko krystalizację ruchu wolnościowoanarchizującego i niepodległościowo-nacjonalistycznego, ale i cały szereg
zjawisk wskazujących na gorączkową aktywność. Chodziło o potwierdzenie
swojego istnienia i o zaznaczenie swojej, rozmywającej się, tożsamości. Z
danych

zebranych

przez

Społeczny

Komitet

Pomocy

Inicjatywom

Młodzieżowym, działający od tego roku przy Instytucie Badań Problemów
Młodzieży (poprzednik uniwersyteckiego Ośrodka Badań Młodzieży) wynika,
iż na 73 działające w tym roku organizacje i ruchy młodzieżowe aż 16 o profilu
politycznym przestało istnieć. Najbardziej spektakularny był koniec Federacji
Młodzieży Walczącej, która roztopiła się i znikła [Adamska1990]. Był to także
ostatni rok kiedy ugrupowania o różnych orientacjach światopoglądowych i
politycznych masowo brały udział we wspólnych akcjach protestacyjnych.
c) 1991
Proces dzielenia się całego środowiska aktywnej młodzieży rozpoczęty w roku
1990 był kontynuowany w roku 1991. Znaczna część liderów i aktywnych
członków różnych ugrupowań zaangażowała się w prace na rzecz państwa, inni
ustawili się jako polityczna opozycja. Na ulicach i w akcjach protestacyjnych
widoczni byli przede wszystkim anarchiści i ich przyjaciele z grup punkowych
wspierani głównie przez ekologów. Skrajna prawica sterowana przez Narodowe
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Odrodzenie Polski i Bolesława Tejkowskiego Polską Wspólnotę Narodową
urządzała bójki, ale nie był to jeszcze „czas skinheada”.
Działalność organizacji prawicowo-katolickich skupiła się głównie na
pracach zmierzających do powołania Polskiej Rady Młodzieży (odpowiednika
Narodowych Komitetów Młodzieży z krajów zachodnich). Chodziło o to żeby
taki organ powstał i miał głos w sprawach istotnych dla członków zrzeszonych
w PRM, ale przede wszystkim o to, by w PRM nie znalazły się tzw. organizacje
postkomunistyczne (ZHP, ZSMP i in.) Skutecznie też obroniono się przed
„lewicą”: (WiP), anarchistami i zaprzyjaźnionymi z nimi środowiskami
subkulturowymi. Ci ostatni zresztą do Rady specjalnie nie aspirowali. PRM stała
się ciałem "mącącym" w wielkiej polityce i nawet nie udawała, że zależy jej na
tworzeniu lobby młodzieżowego czy rozwiązywaniu problemów młodego
pokolenia. Do tej pory jest to organizacja zupełnie nie znana szerszym kręgom
młodzieży w Polsce.
Z naszych doświadczeń badawczych wynika, że przewagę, zarówno jeśli
chodzi o aktywność i „społeczną widoczność” (mass media), zyskują w tym
roku przede wszystkim środowiska skupione wokół chrześcijańskiej prawicy.
Co ciekawe nie ma ugrupowań młodzieżowych, które deklarowałyby się jako
centrowe. Ta opcja jest zastąpiona przez typ organizacji odcinających się od
polityki i propagujących różne formy „pracy u podstaw”; działalność społeczną,
samopomocową, wychowawczą. Popularne jest tu hasło kształcenia elit.
Na ogólną liczbę 79 organizacji, ruchów i ugrupowań młodzieżowych,
według danych zebranych przez Roberta Lipkę [Lipka 1992: 200 - 213],
przypadało w tym roku 5 organizacji harcerskich, 18 organizacji należących do
nurtu katolicko-społecznego, 7 reprezentujących szersze struktury kontestacyjne
(anarchiści i ekolodzy), 16 należących do nurtu politycznego, 8 - do nurtu
społeczno-politycznego i związkowego, 9 organizacji skupiało się na pracy
społecznej, 3 reprezentowały ruchy paramilitarne, nurt ponadnarodowy (głównie
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organizacje branżowe studentów) to 6 organizacji, tzw. organizacje
postkomunistyczne - 7. 81
d) 1992
W roku 1992 Polska Rada Młodzieży skupiała 41 organizacji. Oprócz
młodzieżówek partii politycznych (chadecy, organizacje chrześcijańskoniepodległościowe i/lub nacjonalistyczne), należeli tam młodzi liberałowie i formalnie - młodzieżówka Unii Demokratycznej. Ponadto Rada skupiała
organizacje harcerskie (poza ZHP), kilka organizacji o profilu niepolitycznym,
jak np. Koło Przewodników Beskidzkich czy „Polska YMCA” oraz, bardzo
zyskującą na popularności w ostatnich dwóch latach, organizację paramilitarną
(OSW „Strzelec”). Jedyną organizacją lewicową w PRM-ie była młodzieżówka
Polskiej Partii Socjalistycznej, a jedyną z "postkomunistycznych" - Związek
Młodzieży Wiejskiej.
Jednakże Rada działała dosyć niemrawo, pochłaniały ją kłopoty
materialne i niesubordynacja członków. A merytorycznie - wielka polityka.
Członkowie Rady przedstawili kilka pomysłów, jak np. powołanie fundacji na
rzecz młodzieży, wniesienia do sejmu „ustawy o młodzieży”, uzyskanie od
rządu dotacji na organizacje młodzieżowe. Wśród tych projektów nie było ani
jednego, który by wiązał się z rzeczywistymi problemami młodego pokolenia.
Chodzi mi przede wszystkim o bezrobocie i konieczność reformy szkolnictwa
zawodowego, o brak mieszkań czy ubóstwo82.
W protestach młodzieżowych uczestniczyli w tym roku przede wszystkim
anarchiści, punki i skrajna prawica (skini, partie o jawnie faszyzującym profilu).
Wspominałam wyżej, iż poprzedni okres nie był jeszcze czasem
skinheada; rok 1992 - już był. Najbardziej widoczni i na ulicach i w środkach
masowego przekazu, (które nota bene robiły im bezpłatną reklamę) byli
skinheadzi. W tym też roku ze względu na częste rozbijanie demonstracji i akcji
81

Podział na nurty wyniknął tutaj przede wszystkim z samoidentyfikacji (nie zawsze odzwierciedlającej stan
faktyczny) poszczególnych organizacji. Samoidentyfikację „polityczną”, „społeczną” czy „związkową”
odczytywano na podstawie analizy materiałów propagandowych organizacji oraz wywiadów z ich liderami.
82

Dalsze losy PRM także są wyjątkowo nieszczęśliwe, ale styl myślenia i działania w tych momentach, gdy
ma ona coś do powiedzenia okazują się bardzo trwałe [por. Fatyga (red.) 2004].
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protestacyjnych
pacyfistyczny

anarchistów i
model

punków

działania

tych

przez

skinheads załamał

pierwszych.

Liderzy

się

ruchu

anarchistycznego, z którymi rozmawialiśmy, zaczęli mówić o "spec-grupach"
wyszkolonych po to, by chronić ich manifestacje. Wtedy także oprócz czarnej
flagi w wyposażeniu anarchola pojawiły się kominiarka (wcześniej w trakcie
manifestacji przeciw KOMUNIE używano najczęściej tzw. arafatek) i kij
baseballowy.
e) 1993
Ciekawym zjawiskiem jest to, że w roku 1993 Polska Rada Młodzieży, mimo iż
nie zmieniła swojego image'u, odnotowała powolny acz stały napływ członków.
I tak liczyła już nieco ponad 60 organizacji. Skuteczność jej działań była niska.
Rada „reprezentowała” młodzież i wojowała w Sejmie, ale jak przychodziło co
do czego jej dokumenty były żałośnie nieprofesjonalne.
W tym roku pojawiło się kilka nowych ugrupowań o charakterze
antynacjonalistycznym i antyfaszystowskim w łonie ruchu anarchistycznego. W
ogóle obserwowaliśmy znaczne ożywienie wśrod anarchistów i punków oraz ich
integrację na bazie protestu przeciw skrajnej prawicy. Odbyło się także kilka
dużych wystąpień młodzieży. Miały one miejsce podczas letnich festiwali
muzyki młodzieżowej w Brodnicy i Jarocinie. Wyraziły się w nich ślepy bunt i
narastająca frustracja przeciętnych młodych Polaków. Były ostre starcia z
policją.83
W ciągu 1993 roku odwróciły się pewne tendencje charakteryzujące
orientację anarchopunkową i prawicową. Skini chodzący dotąd raczej w luźnych
watahach zaczęli się masowo organizować, a nawet próbowali rejestrować swe
organizacje. Anarchiści i pokrewni jeszcze bardziej się „zdelegalizowali”
poprzez powrót do metod walki ulicznej i czynne napaści na skinów. W latach
1989-91 to skini napadali na lokale PPS-RD czy anarchistyczne; w tym roku
punki i anarchiści kilkakrotnie napadli na miejsca zbiórek faszystów i spuścili
83

. Starcia z ochroniarzami i policją w Jarocinie i Brodnicy nie eksponowały różnic światopoglądowych. Można
przypomnieć określenie Jerzego Wertensteina-Żuławskiego, który imprezę jarocińską nazwał „karnawałem
szarych ludzi”. Na jesieni 1993 roku w prasie anarchistycznej i oficjalnej pojawiły się artykuły sugerujące udział
skinheadów po stronie policji w opisywanych zajściach.
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im ciężkie lanie (są to wiadomości niepotwierdzone - uzyskane w naszym
badaniu od strony zwyciężającej w potyczkach).

Przedmioty i tematy protestu

a) 1989
Repertuar przedmiotów (obiektów) protestu i repertuar tematow (ideii, wykładni
ideologicznych powiązanych z obiektami) można podzielić dwojako:
- grupując razem sprawy charakterystyczne tylko dla danego okresu;
- wskazując te obiekty i tematy działań, które weszły do repertuarów następnych
lat. Do pierwszej grupy można zaliczyć zdarzenia, postacie ze sceny politycznej
i zjawiska sytuacyjnie uwarunkowane i/lub nieodwołalnie odchodzące w
przeszłość. Tworzyły one rodzaj otoczki dla tematów bardziej stałych. Były
silnie naładowane emocjami, a ich symbolika była zróżnicowana i bogata.
Charakterystyczne dla omawianego okresu jest to, że w jednym miejscu i czasie
pojawiły się razem idee i hasła, które później będą należały do innych tematów.
Przedmioty protestu w 1989 roku, które nie zaistniały w kolejnych latach jako
preteksty do akcji, to: cenzura, sprawy przekształcenia MO w policję, odejście
generała Jaruzelskiego (w następnym roku było to zdecydowanie mniej
eksponowane), Okrągły Stół, studia wojskowe przy uczelniach, socjalizm
surealistyczny (przedmiot wykreowany przez Pomarańczową Alternatywę),
walka o plac Hyde Park w Gdańsku, rejestracja organizacji młodzieżowych,
Mur Berliński.
Tematy protestu to idee, które rozwijały się nie tyle w oparciu o swą
immanentną logikę, ile w związku z kolejnymi fazami fali protestów młodzieży
i

konkretnymi

rezultatami

poszczególnych

akcji

protestacyjnych.

Najważniejszym, niejako „ramowym” tematem protestów młodzieżowych w
tym roku była KOMUNA. Oprotestowano wtedy następujące składowe obiekty
tego tematu: brak suwerenności i demokracji, centralizację władzy, obecność
wojsk radzieckich. Żądano likwidacji PZPR i przejęcia jej majątku,
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samorządności (w szkołach, na uczelniach i w życiu społecznym). Ten temat
łączył wszystkie aktywne środowiska młodzieży z nowych organizacji, a nawet
pojawiał

się

w

rozliczeniach

z

przeszłością

w

organizacjach

postkomunistycznych.
W tym czasie KOMUNA była figurą symboliczną, którą łatwo można
było

przekształcić

i/lub

połączyć

z

inną

figurą,

a

mianowicie

z

NIEPODLEGŁOŚCIĄ. Gros akcji dotyczyło wykupywania Polski przez obcy
kapitał, ubożenia kraju traktowanego jako zagrożenie dla suwerenności,
postulatu "Polski dla Polaków" oraz poparcia dla "Silnej Armii" i w związku z
tym odrzucenia pacyfizmu. Tu zatem zarysowały się pierwsze różnice między
ugrupowaniami

anarchistycznymi

i

towarzyszącymi

im

w

protestach

punkowymi, a - ogólnie mówiąc - orientacją prawicową. Na płaszczyźnie
ideologicznej anarchiści łączyli sprzeciw wobec KOMUNY i żądanie
NIEPODLEGŁOŚCI z ekonomią i prawami człowieka, a „prawicowcy” z wiarą
i ksenofobią (WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE + hasło "Precz z obcymi").
Kolejna figura symboliczna i zarazem wielki temat protestów
młodzieżowych w tym roku to WOLNOŚĆ. Z jednej strony „zawartość” tego
metasymbolu była określana podobnie do NIEPODLEGŁOŚCI, z drugiej strony
wiązało się to z: protestami w sprawie odmowy służby wojskowej, sprzeciwem
wobec projektów ustawy aborcyjnej, gloryfikowaniem metody działania non
violence

i

różnymi

akcjami

solidaryzującymi

się

z

poczynaniami

wolnościowymi innych nacji (przede wszystkim były to demonstracje związane
z masakrą na Tien An Men). Temat WOLNOŚĆ był także realizowany w
opozycji do KOMUNY. W tym czasie zaznaczyły się stałe związki pomiędzy
takimi figurami, jak WOLNOŚĆ i EKOLOGIA. Akcje ekologiczne w
omawianym roku łączyły jeszcze tak różne organizacje i ruchy młodzieżowe,
jak Wolność i Pokój, Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch Twe-Twa czy
Ruch Społeczeństwa Alternatywnego i Federację Młodzieży Walczącej.
Warto wspomnieć tu o jeszcze jednej figurze, która jest stałym tematem
wyrażanym w protestach przeciwko różnym obiektom w ciągu omawianego
pięciolecia. Chodzi o GŁUPOTĘ RZĄDZĄCYCH. Jak się zdaje ten temat był
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w świadomości młodzieży powiązany z figurą KOMUNY. GŁUPOTA
RZĄDZĄCYCH była w prostej linii potomkiem KOMUNY. W tym sensie była
odziedziczoną i uogólnioną opinią na temat władzy. Ponadto wiązała się z
zasadą podziału MY (MŁODZIEŻ) - ONI (DOROŚLI). Oczywiście dla obu
skrzydeł aktywnej młodzieży ten metasymbol miał różne znaczenia: dla
anarchistów, punków i ekologów było to odwrócenie figury WOLNOŚCI, dla
orientacji prawicowej był bliski pojęciu ZDRADY NARODOWEJ.
Wydaje się po analizie diagramu 1, że większość ideii, które pojawiały się
w protestach młodzieżowych w roku 1989 nie była zbyt głęboko przemyślana.
Na obserwatorach akcje te robiły wrażenie erupcji wolności (teraz można
powiedzieć wszystko). Jeszcze nie było pogłębionej refleksji nad tym, jakie są
konsekwencje przyjęcia pewnych ideii i jakie to ma skutki na poziomie
działania. Obiekty protestu miały często znaczenia sytuacyjne. Były kreowane
przez wydarzenia zewnętrzne wobec problemów młodzieży i wiązały się
głównie z wielką polityką. Nawet taki temat jak SZKOŁA i postulat jej reformy
prawie zawsze był umieszczany w perspektywie haseł ogólniejszych, mających
wymiar bardziej uniwersalny. Jak sądzę wynikało to przede wszystkim z
żywiołowości

protestu

wobec

KOMUNY.

Kategorią

nadrzędną

charakteryzującą działanie było tutaj, podobnie jak później, COŚ ROBIĆ.

b) 1990
Do obiektów protestu, które później nie weszły jako stałe składowe większych
tematów, ale tworzyły klimat protestów w roku 1990 należały; akcje przeciwko
konkretnym politykom, przeciw PZPR i starej nomeklaturze, akcje samorządów
studenckich poświęcone materialnym warunkom życia studentów, różne akcje
popierające lub przeciwstawiające się wydarzeniom w krajach byłego Bloku
Wschodniego.
Temat KOMUNA był coraz częściej przekształcany w figurę
NOMENKLATURA. Przy czym pojawiło się rozróżnienie starej i nowej
(solidarnościowej) nomenklatury czyli kryptokomunistów. Dołączyła tu
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składowa w postaci antysemityzmu (np. hasło "Judecja" na określenie Unii
Demokratycznej zwanej też czasem "UDecją"). Temat NIEPODLEGŁOŚĆ był
realizowany wspólnie przez bardzo wiele ugrupowań jako protesty dotyczące
wyjścia wojsk radzieckich z Polski. Nasiliły się też protesty przeciwko
OBCEMU KAPITAŁOWI.
Metasymbol WOLNOŚĆ był używany głównie przez anarchistów,
punków i ekologów z naciskiem na prawa człowieka, często realizował się jako
protesty przeciwko wprowadzeniu religii do szkół. Tematem organizującym czy
- ostrożniej mówiąc - wiążącym dla tego roku była DEMOKRACJA. To w
związku z DEMOKRACJĄ nasiliły się protesty młodzieżowe przeciwko
rządowi. Mamy zatem, jak widać, również przekształcenia w obrębie
wyjściowej figury symbolicznej GŁUPOTA RZĄDZĄCYCH. W tym roku
chodziło głównie o dostęp grup młodzieżowych do mediów. Można sądzić, że
było to uwarunkowane potrzebą zaistnienia na scenie publicznej i strachem
przed utratą tożsamości, które opisałam wcześniej.
Poszczególne obiekty protestu ciągle jeszcze gromadziły różnych
uczestników. Wydaje się, że można spróbować to interpretować jako
konieczność kreacji nowego wroga, który, podobnie jak kiedyś KOMUNA,
dostarczy wystarczająco silnej motywacji do wystąpień przeciw sobie. Widać
już jednak polaryzację anarchopunków i prawicy wokół pewnych tematów i
obiektów. Podobnie jak dostrzegalna staje się polaryzacja pierwotnej kategorii
COŚ ROBIĆ. Wiadomo, że anarchiści nie wezmą udziału w akacjach przeciwko
"Judeogermanii" i że ich protesty przeciwko Unii Demokratycznej nie będą
eksponowały haseł antysemickich.

c) 1991
Do incydentalnych i/lub osamotnionych obiektów protestu należały w tym roku
sprawy podnoszone przez samorządy studenckie (kłopoty materialne), poparcie
dla Litwy, problem oddłużenia rolników. W tymże roku linie podziałów stały się
już stosunkowo wyraziste na poziomie tematów protestów i na poziomie
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ideologii w ogóle. Ponieważ dominowała tu orientacja lewicowa - (chodzi o
akcje protestacyjne, a nie o całokształt życia społeczno-politycznego) więc
podstawową figurą - tematem była WOLNOŚĆ, która w tym roku miała
wyjątkowo dużo treści internacjonalistycznych. Były to protesty przeciwko
wojnie w Zatoce Perskiej i wydarzeniom w Jugosławii. WOLNOŚĆ to także
protesty przeciwko służbie wojskowej i więźniom sumienia, przeciwko
klerykalizacji życia publicznego i za dopuszczalnością aborcji. Ruchy
ekologiczne wnosiły do tej figury własne treści i podobnie jak w latach
poprzednich występowały najczęściej razem z anarchistami i punkami.
Orientacja prawicowa (figura NIEPODLEGŁOŚĆ) zajęła się głównie
promowaniem nacjonalizmu i antyniemieckości (stale obecny straszak obcego
kapitału). Ponieważ rząd określił swoje katolickie korzenie protestowali
przeciwko niemu głównie anarchiści i lewica. Prawica raczej starała się
"wchodzić do układu" lub zajmowała się swoją ksenofobią. Tak więc figura
WOLNOŚĆ w tym roku przybliżyła się i czasem nawet zlewała z figurą
DEMOKRACJA. Dla tej ostatniej zaś były charakterystyczne stałe akcje
przeciw polityce rządu.

d) 1992
Ponieważ w roku 1992 organizacje par excellence polityczne zeszły już
ostatecznie z ulicy aktywnie protestujący podzielili się według czytelnej osi
podziałów. Ulica jako miejsce ogólnie dostępne, jak już wskazywałam wyżej,
była dotąd miejscem spotkania i wspólnego - na ogół - działania niezależnie od
poglądów

i

przynależności.

Orientacja

prawicowo-niepodległościowo-

nacjonalistyczna użytkowała głównie temat NIEPODLEGŁOŚĆ, orientacja
lewicowo-anarchistyczna-ekologiczna skupiła się wokół ogólnego tematu
WOLNOŚCI. W obu tych wielkich tematach mieściły się, jak widać na
diagramie 4, różne treści łącznie z protestem przeciw rządowi. Jednakże rozbicie
figury symbolicznej GŁUPOTA RZĄDZĄCYCH spowodowało, iż prawicowcy
już ostatecznie przejęli protesty przeciwko zagranicznej polityce rządu w
kontekście grabieży majątku narodowego i subtematu NOMENKLATURY.
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Anarchiści i punki zaś włączyli do tematu WOLNOŚCI tradycyjne protesty
przeciw ministrowi oświaty i religii w szkole, protesty przeciwko ustawie
antynarkotykowej i szerszy subtemat WOLNOŚCI, tzn. ŁAMANIE PRAW
CZŁOWIEKA, który dotyczył głównie problemów służby wojskowej. W obozie
punkowo-anarchistycznym protesty przeciw nędzy i bezrobociu bardziej były
związane z ogólnie rozumianą WOLNOŚCIĄ i PRAWAMI CZŁOWIEKA do
godnego życia niż z konkretnymi zjawiskami gospodarczymi.
Co ciekawe, oba wielkie tematy WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ
zyskały w tym roku nowy szerszy wymiar poprzez dołączenie kontekstu
europejskiego. Prawica była przeciwko zjednoczonej Europie; lewica
odwoływała się do Europy głównie w aspekcie praw człowieka, krytykowała
natomiast gospodarkę rynkową i „kapitalizm”.

e) 1993
Po analizie tematów i obiektów tegorocznych protestow, wydaje się, że
podstawowe linie demarkacyjne między dwoma głównymi orientacjami
światopoglądowymi wśród aktywnej części polskiej młodzieży zostały
wytyczone. Niezależnie od tego, jakie konkretnie obiekty protestu pojawiły się
w tym roku - a z diagramu 6 widać, iż pojawiło się ich sporo - wpisały się one w
tradycyjne figury symboliczne: anarchistów i punków - WOLNOŚĆ, prawicy i
skinheadów - NIEPODLEGŁOŚĆ i jej specyficzne subtematy PRECZ Z
OBCYMI oraz WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE. Stały również okazał się
związek ugrupowań anarchistycznych z ekologami. Pewne obiekty szczególnie
silnie połączyły młodzież anarchistyczną, punkową i ekologiczną. Były to
zwłaszcza akcje przeciwko służbie wojskowej, Mc Donald'sowi i ogólnie
amerykanizacji życia oraz przeciw rasizmowi. Trzeba tu wskazać że, w
fanzinach o orientacji anarchistycznej i ekologicznej „bratnie treści ideolo” były
mocno nawzajem eksponowane. W tym roku figura WOLNOŚĆ znów zbliżyła
się czy nawet zlewała z GŁUPOTĄ RZĄDZĄCYCH. Podobnie jak w latach
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poprzednich

odbijała

się

też

w

akcjach

wspierających

dążenia

niepodległościowe odległych grup etnicznych i/lub narodowościowych.
Liczne protesty anarchistow i punków przeciwko władzy, podatkom,
solidarność z grupami upośledzonymi społecznie (emeryci) wskazywać mogą na
potrzebę powrotu do źródeł tego ruchu, czego symptomy widać zresztą było już
w roku 1992. Nie świadczyło to bynajmniej o podwyższaniu się poziomu
samoświadomości czy wiedzy u przeciętnego członka. Podobnie, jak w latach
poprzednich, nazwiska Kropotkina czy Bakunina niewiele mu mówiły.
Pojawiały się, co prawda, w fanzinach, ale przecież cały czas chodziło raczej o
to by COŚ ROBIĆ, niż by czytać opasłe tomy.
Naliczniejsze i najbardziej integrujące okazały się akcje przeciw rasizmowi i
nacjonalizmowi w różnych jego odmianach. Należałoby wskazać, że z jednej
strony ujawniły one chwalebną odrazę wielu młodych ludzi do tych zjawisk; z
drugiej strony wszakże miały bardzo konkretnego adresata - skinheadów, którzy
w ubiegłych latach mocno dali się we znaki szeroko rozumianej alternatywie. W
tym roku zrestą także skini urządzali spektakularne polowania na anarchistów i
punków więc można sądzić, że obie strony konsekrowały już swoją
„odwieczną” wrogość.

Metody działania i powiązania międzyśrodowiskowe

a) 1989
Najczęściej występujące metody działania w roku 1989 były „odziedziczone” po
poprzednim okresie (tabela 3). Niektóre z nich w poźniejszych latach traciły na
popularności. Do rzadziej używanych w przyszłości należały: akcje
komandoskie, polegające na wchodzeniu na zebrania innych ugrupowań i
rozbijaniu ich przez zadawanie „kłopotliwych” pytań i prowadzenie
„niewygodnych” dyskusji. Skończyły się w tym roku akcje rozbijania pochodów
pierwszomajowych.

Wyczerpywała

się

formuła

happeningu

ulicznego

Pomarańczowej Alternatywy. Zdecydowanie najliczniejsze akcje - podobnie jak
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w latach następnych - były przeprowadzane w formie demonstracji. Do
kulturowych aspektów protestów młodzieżowych można niewątpliwie zaliczyć
wizualizację ich treści osiąganą dzięki akcji "maluj mury" (graffiti, tagi,
szablony), plakatowaniu ulic i przejść podziemnych oraz rozwój niezależnego
obiegu wydawnictw prasowych (fanziny i kasety mangetofonowe). Protest
młodzieży można „czytać” także z treści piosenek [Wertenstein-Żuławski 1993]
Demonstracje były w owym czasie uznawane za udane jeśli kończyły się tak
zwaną zadymą czyli rozruchami wywoływanymi przez protestujących.
Miastami, gdzie najczęściej miały miejsce zadymy były Kraków, Warszawa i
Gdańsk. W tym roku nie można jeszcze dobrze wyodrębnić metod stosowanych
przez ruch anarchistyczny i pokrewne oraz metod ulubionych przez, umownie tu
nazywaną, prawicę (ugrupowania nacjonalistyczno-niepodległościowe). Było to
związane ze wspomnianym wyżej faktem, iż w roku 1989 (i jeszcze w
następnym) to przede wszystkim obiekty protestu przyciągały młodych ludzi do
akcji. Generalna orientacja anarchistów na działania non violence obowiązywała
raczej jako deklaracja światopoglądowa niż niezłomna dyrektywa działania.
(Widać to głównie na przykładzie gdańskiego Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego, który "dymił ostro").

b) 1990
Z zestawienia repertuaru metod działania w 1990 roku widać, iż reprtuar ten
bardzo się wzbogacił i zróżnicował. W zasadzie przestawały już być popularne
akcje okupacji bydynków, które zaczęły się przekształcać w demonstracje przed
budynkami i zajmowanie bydynków siłą. Happeningi występują w ilościach
śladowych. Rozbijanie cudzych manifestacji przestaje być wspólne wielu
ugrupowaniom, a pozostaje jedynie jako ulubiona metoda grup skinheadzkich.
Trwają natomiast zadymy. Popularne są głodówki, zwłaszcza w związku z
protestami przeciwko wojskom radzieckim. Do metod stale stosowanych należą:
malowanie murów, plakatowanie (przede wszystkim w akcjach wyborczych i
akcji bojkotu wyborów - to robiły głównie WiP i PPS-RD). Na uwagę zasługuje
również zjawisko niezwykłej aktywności grup młodzieżowych z Konfederacji
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Polski Niepodległej. Są one niemalże wszędzie, stosują prawie wszystkie
metody działania. W tym czasie partie i młodzieżówki partii politycznych zeszły
z ulicy tworząc, obśmiewane przez młodzież, partie kanapowe. KPN był jedną z
ostatnich organizacji politycznych, która wchodziła w alians z przeciwnymi
ugrupowaniami ustosunkowując się do konkretnego obiektu protestu. Wydaje
się, iż wyrażał się w tym jej wielki wysiłek by zaistnieć w maksymalnie wielu
wymiarach życia społecznego i politycznego. I jeszcze jedna uwaga - można
przypuszczać, iż stosunkowo wiele tegorocznych akcji, stosujących operacje na
przedmiotach (palenie flag, obrzucanie drobnymi przedmiotami itp.) było
pozostałością po happeningach ulicznych. Jakkolwiek samo palenie flag
stosowane było tylko przez skrajną prawicę.

c) 1991
W tym roku straciły na popularności głodówki jako metoda protestu. Najwięcej,
jak zwykle, było demonstracji. Odbyły się tradycyjne akcje anarchistów i
ekologów czyli Marsz Wielkanocny i blokady dróg w Czorsztynie (akcja TamaTamie). Ekolodzy urządzili pikiety pod sklepami futrzarskimi. Studenci
skorzystali ze starej, wypróbowanej metody pogotowia strajkowego i strajku.
Można powiedzieć, że nie był to rok obfitujący w protesty młodzieży.
Niezadowolenie i zjadliwe komentarze wobec rzeczywistości objawiły się
głównie na murach (graffiti i plakaty).

d) 1992
W tym roku znów w demonstracjach ulicznych pojawiły się elementy zadym i
rozruchów ulicznych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jak widać z tab. 4
rozbijanie demonstracji ćwiczyli głównie skinheads. Bici anarchiści i
upolitycznione grupy punkowe, oprócz dawania odporu w czynnej walce,
powołali specjalny ruch, występujący pod kilkoma nazwami (Anty-Nazi Front,
Radykalna Akcja Antyfaszystowska itp.) O ile anarchiści używali całego
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katalogu metod działania o tyle skrajna prawica głównie zajmowała się akcjami
ulicznymi. Warto zwrócić również uwagę, że w tym czasie produkcja gazetek
rosła lawinowo. Przy czym monopol na prasę anarchistów, hardcorowców,
punków i ekologów został przełamany przez skinheads, którzy coraz bardziej
masowo uczyli się korzystać z tej metody docierania do szerszego odbiorcy. Po
obu stronach barykady rozpowszechniano szeroko także kasety magnetofonowe
z piosenkami, które wprost zwalczały przeciwną orientację światopoglądową.
Nie jest to oczywiście zjawisko zupełnie nowe, ale w tym roku zaczęło być
szczególnie widoczne.

e) 1993
W tabeli 7 mamy w miarę pełny katalog używanych przez poszczególne opcje
metod działania. Można chyba już wysnuć ostrożny wniosek, iż metody te stają
się bogatsze i bardziej zróżnicowane w momentach kiedy nasila się walka;
a) polityczna w obrębie całego kraju;
b)

pomiędzy

dwiema

głównymi

orientacjami

na

scenie

protestów

młodzieżowych.
Ciekawe, że ugrupowania prawicowe poszerzają stopniowo repertuar
stosowanych metod. Np. młodzieżówka ZChN rozdawała ulotki i wdawała się w
dyskusje uliczne, czego przedtem nie robiono. Widać również, że obie orientacje
wypracowały już swoje sprawdzone metody działania, a także pewne stałe akcje
(począwszy od bójek na koncertach i rozruchów ulicznych na rocznicowych
wiecach i demonstracjach skończywszy). Z obserwacji ulic i przejść
podziemnych wynika, że trochę wygasła sztuka malowania murów. Nie
pojawiły się w tym roku jakieś szczególnie oryginalne napisy czy obrazki.
Anarchiści, punki i skini działali jednak coraz szerzej na płaszczyźnie nie tylko
lokalnej, ale i międzynarodowej. Widać to wyraźnie w fanzinach. Polskie
„ekipy” wyjeżdzają zarówno na Wschód, jak i na Zachód.
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Główne symbole i charakterystyka języka

a) 1989
Uwidacznia się w tym roku zasadniczy kontrast między sposobami używania
języka

przez

ugrupowania

lewicowo-anarchistyczne

i

prawicowo-

niepodległościowe. Te pierwsze w swoich hasłach korzystają obficie z absurdu,
groteski, surrealistycznych zestawień skojarzeniowych ("księża na księżyc").
Ma to zresztą tradycję, mniej lub lepiej uświadamianą, w hasłach studenckiej
rewolty 68. roku. Prawica natomiast traktuje język z powagą. Jej hasła są
krótkie,

zdecydowanie

jednoznaczne

i

łatwo

zapadają

w

pamięć.

Niewyczerpanym zasobem dla tworzenia się nowych zbitek pojęciowych w
slangu aktywnej młodzieży były wszystkie publiczne wystąpienia L.Wałęsy
("Wałę S.A.") i mowy sejmowe poszczególnych polityków. Podsumowując ten
rok nie sposób nie wspomnieć o fenomenie Stana Tymińskiego (kandydata w
wyborach prezydenckich), któremu młodzież, zwłaszcza z małych miasteczek i
ze wsi udzieliła największego poparcia. Było to wyrazem rozczarowania i
protestu wobec nowej rzeczywistości, która okazała się nieprzyjazna84.

b) 1990
Już w roku 1989 zaobserwowaliśmy zjawisko, ktore nazwałam „śmietnikiem
symbolicznym”. Pojęcie „śmietnika symbolicznego” dotyczy językowych
sposobów ekspresji, w tym szczególnie kategorii ligwistycznych używanych do
wyrażania opinii, samooceny i autoprezentacji. Z powodu niestabilnej wizji
świata oraz równie niestabilnych lingwistycznych form i treści repertuar
środków wyrazu, pozostający w dyspozycji różnych kręgów młodzieży, może
być nazwany gigantycznym „śmietnikiem symbolicznym”. Zawierał on
następujące anachronizmy: dawną i obecną „nowomowę”, formuły wyniesione
84

Dane z I tury wyborów prezydenckich z listopada 1990 roku świadczą o relatywnie dużym poparciu młodzieży
w wieku 18-25 lat dla Stana Tymińskiego. Wałęsa otrzymał wtedy 31% ich głosów, Tymiński - 31%,
Mazowiecki - 21%, Cimoszewicz - 8%, Bartoszcze - 6% a Moczulski - 3%. 55% stronników Tymiñskiego nie
przekroczyło 35 roku życia, [por. Siemaszko 1992].
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ze środków przekazu, wypaczone cytaty, „zdegradowane” kategorie opisu
historycznego, źle (niepoprawnie) użyte „święte” słowa języka. Użytkownicy
tego repertuaru charakteryzowali się określonymi

cechami: skrajnym

pragmatyzmem, skłonnością do quasi-wiecowej retoryki, którą przenosili ze
sfery publicznej do sfery życia codziennego. Użycie języka było głównie
sytuacyjne, bez względu na jego ustalone znaczenia [Fatyga 1993b]. Ten rodzaj
mowy dobrze oddawał naturę naszej rzeczywistości, ale równocześnie stwarzał
chaos komunikacyjny. Zdecydowanie najpopularniejsze hasła tego roku to
PRECZ Z KOMUNĄ. Na plakatach i transparentach pojawiły się ponadto takie
hasła, jak: "Nie ma wolności dla wrogów wolnośc"i; "Precz z komunistyczną
nomenklaturą", itp. Ruch ekologiczny ogniskował się wokół dwóch haseł
"Żarnowiec stop" i "Tama - Tamie". W języku uczestników protestu
młodzieżowego pojawiły się kute na poczekaniu terminy, które później (poprzez
mass-media) szybko przechodziły do innych prowincji znaczenia. Największą
karierę zrobiły terminy zadyma i oszołomy. Należy również zwrócić uwagę na
trend utrzymujący się w następnych latach, a mianowicie narastającą
brutalizację języka protestów młodzieżowych. Śledzić to zjawisko można
analizując treści fanzinów i napisy na murach.85 Ulubionym sposobem
dezawuacji polityków było nadawanie im ośmieszających, przyprawiających o
„utratę twarzy”, ksywek lub umieszczanie ich postaci w surrealistycznym
konteście. Tu niewyczerpanym materiałem do analiz są szablony odbijane na
murach.

c) 1991
Mamy tu całą paletę haseł pacyfistycznych: "Armia do cywila"; "Wojna to
pokój"; "Nasze milczenie - zgoda na zbrodnie"; "Żołnierzu zamiast piersi wypnij
dupę"; "Pacyfiści do Pacyfiku". Niektóre z nich, jak widać, apelowały do widza
wprost, inne były wyrazem ulubionych przez punków i anarchistów gier
85

A oto kilka przykładów napisów: Lecha do technikum; 100lica; Araby won z Polski; 3 x S - S:B Skins,
Securitate; Fuck off; [por. też publikację Polskie mury 1991].
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językowych, opisanych wyżej (np. „Wolna miłość w wolnym sejmie”). W tym
roku ekolodzy postulowali "Marchewki zamiast hot-dogów", odwoływali się do
sumień - "Miałeś być panem a nie katem stworzenia", pojawił się też ton
martyrologiczny: "Będziemy pierwszymi więźniami ekologicznymi". Jeśli w
akcjach protestacyjnych uczestniczyła orientacja prawicowa, to pojawiły się na
pewno napisy o obcym kapitale, „żydokomunie”, namowy "kupujcie polskie
towary", a nawet ciągle jeszcze "Sowieci do domu" i "Precz z komuną". Jak już
pisałam wyżej, w tym roku język protestów był, przede wszystkim, językiem
obrazów na murach i wizualnym językiem szablonów. Na tychże murach punki
przekreślały z upodobaniem znak celtyckiego krzyża, a skinheadzi zwykle z
błędami pisali, że "punk is dead". Słówko "fuck" towarzyszyło większości tych
produktów językowych.

d) Rok 1992
Hasła punkowo - anarchistyczne eksponowały przede wszystkim narastający
antyklerykalizm: "Więcej żłobków mniej kościołów"; "ZChN zbliża się" (to
zresztą tytuł piosenki). W protestach przeciw rządowi anarchiści głosili "chcemy
demokracji a nie dekomunizacji" oraz "Wolna szkoła", gdy tymczasem
prawicowcy mówili o "Tejkowskim - prezydencie Polski", o potrzebie
dekomunizacji oraz - stale - o Żydach. Zwalczanie się obu orientacji przejawiało
się w hasłach "Zabić skina-skurwysyna" i - z drugiej strony - etykietą
"Żydokomuny" czy "Żydomasonerii" oraz hasełkiem "Precz z pacyfizmem".
Przekonanie o wyższości skrajnej prawicy widoczne było w jej hasłach typu "W
świecie baranów będziemy wilkami". Poza tym repertuar okrzyków skinów nie
odbiegał od haseł tej subkultury w innych krajach: "biała siła"; "Polska dla
Polaków", itp. Etykieta Żyda była nakładana na każdego przeciwnika
politycznego, a więc Żydem był zarówno Wałęsa, obowiązkowo Mazowiecki i
inni politycy Unii oraz np. lider KPN - Leszek Moczulski.
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e) Rok 1993
Najbardziej barwne hasła z tego roku wyprodukowali znów anarchiści i
ekolodzy: "Śmieciarskie żarcie od MacDonalda" czy "Rasizm, nazizm, faszyzm
- na tym gównie daleko nie zajedziesz". Tradycyjnie już domagali się oni
uwolnienia więźniów sumienia i zatrzymania klerykalizacji. Brutalizacja języka
wyrażała się dalej w hasłach typu "zabij skina skurwysyna" oraz "Faszyzm
spierdalaj". Tymczasem prawica i skinheadzi pozostali przy swoim stałym
repertuarze. Bardzo eksponowano dość absurdalne hasło "Suchocka - Żyd" (! BF).
***
Opisane tu rodzaje protestów młodzieżowych są tylko częścią szerszego, bardzo
wielowymiarowego zjawiska. Nie skończyły się przecież one ani nie zatrzymały
w ewolucji form, metod, ideii i obiektów czy języka na roku 1993. Po
zakończeniu tej książki mam nadzieję przeprowadzić kolejną analizę,
wykorzystując zebrane materiały, która zobrazowałaby zmiany i rozwój tego
typu działań w następnych latach. W innych miejscach niniejszej pracy oraz w
innych publikacjach sygnalizowałam kierunki owego rozwoju i wskazywałam
niektóre zmiany charakteru protestów, jakie dokonały się w ostatnich latach w
kulturze młodzieżowej.
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Rozdział dziewiąty - rynek i „umieranie” subkultur
W różnych miejscach niniejszej pracy pojawiały się sygnały mówiące o
komercjalizacji kultury młodzieżowej, o jej upodabnianiu się do kultury
popularnej czy wręcz o pochłanianiu jej przez tę drugą. W ostatnich latach
można usłyszeć głosy mówiące o „zmierzchu” albo „umieraniu” subkultur.
Wydaje się, iż warto na koniec się do nich ustosunkować. Jakkolwiek nie sądzę,
by kwestie te wymagały równie obszernej dyskusji jak inne, poruszane wyżej.
Będzie to zatem rozdział krótki i kończący rozważania nad antropologią kultury
młodzieżowej. Najpierw zajmijmy się kwestią komercjalizacji.

Komercjalizacja w kulturze młodzieżowej
W interesującym szkicu na temat rynku i komercjalizacji w kulturze Marian
Golka [1992] postuluje rozróżnienie tych dwóch pojęć. Komercjalizacja byłaby,
według niego, tylko jednym z efektów oddziaływania rynku. „Przyjmijmy pisze autor - że rynek kultury jest wtedy, gdy twórcy są swoistymi
przedsiębiorcami (...) tworzącymi na własne ryzyko ekonomiczne i artystyczne.
Podobnymi przedsiębiorcami muszą wówczas być osoby i instytucje
pośredniczące w obiegu kultury, zaś udział odbiorców jest nie tylko udziałem w
percepcji oferowanych dóbr kultury, ale także udziałem w ich zakupie(...)
Całość przeniknięta jest grą i współzależnością kosztów wytworzenia, kosztów
obiegu i obecności oraz zależna od zakresu popytu i podaży” [op.cit.: 49].
Zaistnienie rynku i jego praw w kulturze wywołuje rozmaite efekty, z których
tylko wybrane autor ocenia negatywnie. Do politycznych efektów rynku zalicza
on pluralizm treści światopoglądowych; do korzyści społeczno-kulturowych
zmniejszanie się ilości wytworów niechcianych i niepotrzebnych, szybkie
reagowanie na potrzeby odbiorców, łatwe docieranie dzieł do tychże, „rynek
zwiększa adekwatność obiegu dóbr kultury, sprawia, iż odpowiedni wytwór
znajduje odpowiedniego nabywcę” [op.cit.:50]. Ekonomiczne efekty rynku to
zmniejszenie się kosztów tworzenia kultury przy wzroście jej techniczno268

materialnego standardu oraz pojawienie się w świadomości ludzi materialnych
pobudek tworzenia. Ponadto występuje tutaj „przyśpieszenie obiegu dóbr
kultury pomiędzy twórcą a odbiorcą, czy też, pomiędzy pośrednikiem, odtwórcą
a odbiorcą” [op.cit.:51]. Do pozytywnych cech rynku w kulturze autor zalicza
także

przyjmowanie przez ludzi w wyniku jego działania „stosunkowo

obiektywnej miary wartości” [ibidem]. Artystyczne korzyści z istnienia rynku
wyrażają

się

natomiast

w

różnorodności

artystycznej

i

praktycznej

wielokulturowości: „Nieprzypadkowo więc kraje, gdzie rozwinięty jest rynek, sa
jednocześnie tyglem, w którym rodzą się różnorodne treści kultury rozchodzące
się na cały świat. Ale są też one miejscem, gdzie różnorodne treści kultury
spływają - jeżeli tylko jest szansa, że wzbudzą one jakiekolwiek
zainteresowanie”.

[op.cit.:

52]

Cóż

jednak

się stanie

jeśli

takiego

zainteresowania - na poziomie opłacalności - nie wzbudzą tego autor już nie
rozważa. Rynek w kulturze to dla omawianego autora - jak się wydaje zjawisko zdecydowanie pozytywne. Tymczasem komercjalizacja uważana jest
przezeń za negatywny przejaw oddziaływania rynku. Pojawia się w pierwszym
okresie urynkowienia kultury, zależy od zakresu i częstotliwości oraz
zróżnicowania i wyrafinowania popytu. „Winę więc za efekt komercjalizacji
ponosi nie tylko rynek; ponosi ją także odbiorca kultury” [ibidem].
Komercjalizację kultury definiuje Golka „jako tendencję do dominacji tych dóbr
kultury, które przynoszą duży zysk twórcom i pośrednikom będący główną
pobudką tworzenia i obiegu” [op.cit.: 53].
Urynkowienie i komercjalizacja, ujęte tak, jak wyżej za Marianem Golką
opisałam, zaczynają się również pojawiać w polskiej kulturze młodzieżowej. Już
tytuł tego podrozdziału ma sygnalizować moje stanowisko w ocenie tych
zjawisk. Komercjalizacja jest, według mnie, tylko jednym z wielu opisywanych
tutaj mechanizmów kulturowych doświadczających kulturę młodzieżową i oczywiście - zmieniających w pewnym stopniu sposób jej funkcjonowania. Ów
komercyjny mechanizm ma tutaj dwa oblicza. Pierwsze jest związane z
procesem charakterystycznym dla kultury zachodniej i - przede wszystkim amerykańskiej. Kultura popularna uczyniła tam z kultury młodzieżowej swoje
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zaplecze; rezerwuar nowych treści i form oraz olbrzymi rynek (por. np.
[Kurowski 1997]). Na polskim gruncie nie działa to jeszcze zbyt sprawnie, ale
także jest już widoczne (por. pisemka „Ślizg” dla deskorolkowców i „Plastik”
dla technomanów). Co charakterystyczne jednak, od wykonawców, którzy „się
sprzedali” młodzież - subkulturowa zwłaszcza - szybko się odwraca, a ich
miejsce zajmują natychmiast inni wystarczająco undergroundowi. Być może
taki jest los kultury współczesnej w ogóle, iż jej zróżnicowane i bogate przejawy
utoną w homogenicznym worku kultury globalnej wioski. To jednak dosyć już
wyeksploatowany wątek rozważań. Opisywana tutaj przeze mnie młodzież
charakteryzuje się wysokim poziomem buntu i nonkonformizmu więc chociażby
dlatego można zasadnie przypuszczać, że jej własna kultura będzie dalej trwała.
I nie zostanie wchłonięta bez reszty przez inny porządek kulturowy, chociaż
„ssanie” ze strony pop-kultury będzie zapewne coraz bardziej profesjonalne i
zarazem niszczące autentyczne przejawy kultury młodzieży. Ten aspekt
komercjalizacji kultury młodzieżowej można rozpatrywać w związku z
procesami dyfuzji i kontaktu kulturowego powiązanych z przenoszeniem
wzorów i wzorców kulturowych. Ale także w perspektywie uniformizacji,
homogenizacji, uniwersalizacji oraz „technologizacji” kultury współczesnej.
Według mnie ciekawszym problemem są wewnętrzne mechanizmy
komercjalizacji w kulturze młodzieżowej. Te są, jak mniemam, wymuszane
przez czynniki dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, przez - wolno co prawda, ale
postępującą - instytucjonalizację kultury młodzieżowej w naszym kraju; po
drugie, przez poziom technologiczny związany z warunkami współczesnej
produkcji kulturalnej w ogóle. Jeśli zgodzimy się z tezą, że zjawiska
instytucjonalizacji i urynkowienia kultury młodzieżowej (oraz towarzysząca mu
komercjalizacja) są powiązane to początków tych zjawisk wypada szukać w
okresie, w którym kończyła się młodzieżowa rebelia lat 60. W perspektywie
kształtowania

się

alternatywnych

stylów

życia

i

„realizowanych

światopoglądów” opisywała to Anna Wyka [Wyka 1983]. Wskazywała, iż
„Obserwujemy - także w Polsce - pewien wzrost liczby instytucji, bądź enklaw
wewnątrz konwencjonalnych instytucji - ale pracujących inaczej, czyli
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alternatywnie. Przypomina się tu kontrkulturowe hasło ‘długiej drogi przez
instytucje’ jako środka zmiany rzeczywistości” [op.cit.: 118]. Sygnalizowane
przez Wykę zjawiska i procesy zaowocowały współcześnie np. tworzeniem
ponadnarodowych sieci „Social Venture Network”: „Takich sieci jest więcej. Do
SVN należy głównie przemysł spożywczy, kosmetyczny, odzieżowy (...)
Promocja odbywała się pod hasłami: kupując u nas, nie szkodzisz nikomu; nasze
produkty są bezpieczne dla warstwy ozonowej; nie testujemy ich na
zwierzętach; stosujemy opakowania wielokrotnego użytku(...) Do naszej sieci
należą też banki i fundusze powiernicze, które preferują przedsięwzięcia
gospodarcze dobrze służące przyrodzie i społecznościom lokalnym (...) Każdą
działalność można oprzeć na wartościach (...) Wegetarianin wyklucza zarabianie
na przemyśle mięsnym, ktoś inny inwestowanie w przemysł tytoniowy,
alkoholowy, zbrojeniowy. Bojkotowane są przedsiębiorstwa wykorzystujące
pracę dzieci” [Bielas 1997: 8].86
Szersza

dyskusja

nad

komercjalizacją

kultury

młodzieżowej

wprowadzająca nowe - oprócz jednoznacznego potępienia - wątki zaczęła się w
polskich warunkach około roku 1994. Tylekroć tu już przywoływana „Mać
Pariadka” udostępniła swoje łamy tym, którzy chcieli w niej zabrać głos.
Przyjrzyjmy się argumentom, które w owej dyskusji się pojawiły.
Pierwszy, najogólniejszy typ argumentacji dotyczył związków, również
przeze mnie w tej książce rozpatrywanych, a mianowicie związków między
kulturą tradycyjną, popularną i niezależną. Rozpatrywał je m.in. Jarosław
Tomasiewicz w artykule „Czy pop-kultura jest wrogiem wolności. Zniewolenie
poprzez wolność” [Tomasiewicz 1994:19-23]. Tzw. pop-kultura jest zła bo: „to
‘religia panująca’ społeczeństwa masowego, które jest z gruntu totalitarne”
[op.cit.:19]. Autor przywoływał także argumenty znane z prac klasycznych
krytyków

kultury

masowej:

masowość

produkcji

zakłada

potrzebę

scentralizowanego kierowania; wolny rynek sprzyja koncentracji własności;
demokracja staje się fasadą dla kadry menadżerskiej; technologia zwiększa
możliwości kontroli i sterowania społeczeństwem. Siła kultury popularnej tkwi
86

O kłopotach „normalnego” młodego polskiego biznesmena por. [Fedorczuk 1992].
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nie tylko w tym, iż jest ona łatwo przyswajalna, ale i w tym, iż stoi za nia potęga
ekonomiczna i polityczna. Ujednolicenie gustów sprzyja ekspansji kulturalnej i
gospodarczej oraz kosmopolityzmowi wielkich korporacji. Pop-kultura wypacza
hasło wielokulturowości ograniczając jego sens do „jakiegoś monstrualnego
postmodernistycznego supermarketu Pop-culture, po którym biega tłum
oszalałych konsumentów wśród dzieł sztuki i stylów życia” [op.cit.: 21]. Autor
pisze, przenikliwie charakteryzując kontrkulturę: „Co prawda w łonie kultury
masowej rodzą się subkultury, będące tyleż naturalnym odruchem buntu przeciw
uniformizmowi, co świadectwem równie naturalnych potrzeb identyfikowania
się z jakąś grupą. Kontrkultura ze swoją spontanicznością posiada wiele cech
tradycyjnych kultur ludowych; brak jej jednak charakteryzującej je trwałości.
Kontrkultura nie ma oparcia w tradycji wynikającej z kulturowej ciągłości (jest
na ogół importowana) ani w zwartej społeczności (przedział pokoleniowy na
którym się opiera, jest jedną z przyczyn ogromnej płynności (...) ma charakter
antypopulistyczny (...) w krajach peryferyjnych kontrkulturowa rebelia zwraca
się (...) przeciw tradycyjnej kulturze narodowej co oznacza de facto kolaborację
z imperialistyczną pop-kulturą” [op.cit.: 20]. Cały wywód jest nie tylko ostrą
diagnozą, (zgodną, jak widzimy, z wieloma tezami tej książki, por. część
pierwszą), ale także swoistym „tragicznym” memento dla środowisk
niezależnych: „Tymczasem o dziwo! wielu anarchistów ma do społeczeństwa
masowego i jego kultury stosunek neutralny, pobłażliwy, nawet przychylny.
Anarchistyczni zwolennicy pop-kultury bronią jej w imię Nieograniczonej
Wolności Jednostki kontynuują tym samym tradycję stirnerowskiego
indywidualizmu”. Na końcu swego tekstu autor porównuje „anarchoegoizm” do
nazizmu i wszystko wraca do normy: kultura niezależna powinna być niezależna
[op.cit.: 22]. Dla teoretyka kultury tego rodzaju rozważania mają aspekt co
najwyżej historyczno-dydaktyczny [por. też Rymarczyk 1994]. Może on śledzić,
które z ogólnie dostępnego arsenału gromów rzucanych powszechnie na kulturę
popularną (ale w gruncie rzeczy nieszkodliwych) zostaną w takich dyskusjach
przywołane i w jakich kontekstach. Od dłuższego czasu nie pojawiły się tutaj
bowiem nowe, ciekawe argumenty.
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Ciekawiej robi się natomiast gdy rzecz sprowadzona zostaje do bieżących
działań i problemów doskwierających członkom subkultur. Z takiej perspektywy
wypowiada się Marek Rau w tekście „O co chodzi z tą komercją” [Rau 1994:
41-42]. Spróbuję streścić jego poglądy (będę się posługiwać cytatami). Po
pierwsze autor stwierdza, w odniesieniu do sytuacji w latach 80. i początku 90.,
iż „imprezy typu Jarocin, ‘Na przełaj’, ‘Rozgłośnia harcerska’, działalność
Walterów, Owsiaków i innych tego typu animatorów była, jeśli nie ewidentnie
sterowana przez komunę, to na rękę komunie” [op.cit.: 41]. Po drugie, „Dzisiaj
nie ma moim zdaniem sensu bojkotowanie niektórych oficjalnych kanałów
informacji, jak np. Radio Brum, gdzie pracują w miarę uczciwi ludzie i gdzie
masz pewność, iż to co powiesz nie zostanie przeinaczone i pójdzie w eter; w
Radiu Kolor Pietia prowadzi audycję, w której też nie miałbym obiekcji
wystąpić” [ibidem]. Po trzecie, „Pierdolę Jarocin! i tylko dlatego chciałem tam
występować” [ibidem]. Po czwarte, „Zachodnie kapele anarcho-punkowe nie
mają obiekcji, jeśli chodzi o korzystanie równoległe, obok niezależnych, także z
kanałów oficjalnych, o ile oparte jest to na zdrowych zasadach” [ibidem]. I
wreszcie po piąte, „Myślę, że trzeba korzystać z oficjalnych mediów ile się tylko
da, oczywiście mając baczenie na kręgosłup ideologiczny. Można także w miarę
możliwości przejmować nad nimi kontrolę, to samo dotyczy instytucji
kulturalnych.” [ibidem]. Autor broni tutaj również wydawania kaset przez
anarchopunkowe kapelki w komercyjnych wydawnictwach, zwracając uwagę, iż
w ten sposób mogą one dotrzeć do „ludzi spoza sceny” i konkluduje: „Nie
każcie wszystkim być takimi kurwa pozytywnymi punkowcami, bo pachnie to
nowym (na małą skalę, ale zawsze) totalitaryzmem.” [op.cit.:42]. Jak widzimy
obronie „komercji” służy przewrotnie tutaj użyty straszak „totalitaryzmu”. Ten
głos w dyskusji wywołał na łamach „Maci” liczne wypowiedzi polemiczne,
których tu już nie będę przytaczać.
„Mać Pariadka” zamieściła w 1994 roku znamienny inserat, pod tytułem
„Szmal - kasa - wyzysk - komercja”: „Z regularnym ukazywaniem się w Maci
wiąże się też kolejna nasza decyzja. Otóż jako red. Żółtych Papierów
(wyodrębniona część pisma - BF) zdecydowaliśmy się na zamieszczanie
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płatnych reklam. Oczywiście chodzi nam tu o reklamówki płyt, kaset, zinów,
dystrybucji itp. (zapowiedzi imprez nie są oczywiście płatne) Cena 1 cm2
reklamy wynosi 3000 zł (starych - BF) (to chyba niezbyt dużo)” [Mać Pariadka
1994:41]. W innym zinie pojawiły się w tym samym roku ostrzeżenia przed
rzekomo niezleżnymi wytwórniami: „No i mamy. Mamy rocka i ‘alternatywę’.
Modę kreowaną przez tych którzy próbowali już raz sprzedać ‘bunt
ugrzeczniony’ w Rozgłośni Harcerskiej (Owsiak) oraz tych którzy zobaczyli, że
to niezły interes... (...) Tak więc czytelniku tej gazety - zastanów się zanim
wydasz w sklepie 40 tyś. na kolejną kasetę z ‘piękną’ okładeczką. Pomyśl. To
nie punk, to nie niezależność. TO GÓWNO I ZBIJANIE DUŻEJ KASY”
[Piszpunt 1994: 13]. Komercjalizacja dotyka jednak nie tylko anarchopunkowej
strony sceny młodzieżowej. Popatrzmy jeszcze na - pochodzące z tego samego
roku wezwanie z „Bastionu. Pisma młodzieży katolickiej i patriotycznej”:
„Dotychczas reklamy w ‘Bastionie’ pojawiały się bardzo sporadycznie.
‘Bastion’ utrzymywał się wyłącznie ze sprzedaży i niewielkiej pomocy
przyjaciół. Obecnie w związku z zakładanym miesięcznym cyklem
wydawniczym i planami rozwoju postanowiliśmy wyjść do przedsiębiorstw i
firm z ofertą reklamową. Jako czasopismo niezależne i propolskie nie powiązane
z obcym kapitałem zwracamy się do osób, firm, zakładów o reklamowanie się w
‘Bastionie’. Bardzo by nam było miło propagować Polskie Produkty i Polskie
Firmy (...) Wiemy z naszego doświadczenia, że 1 egzemplarz jest czytany przez
3-4 osoby (uboga studencka i uczniowska kieszeń). Poza tym prowadzimy akcje
na rzecz prenumeraty ‘Bastionu’ przez czytelnie szkolne, akademickie i
publiczne (...) ‘Bastion’ znajduje się we wszystkich punktach, gdzie istnieją
zorganizowane przejawy polskości” ["Bastion" 1994:31].
Komercjalizacja jawi się więc jako nieuchronny składnik kultury
młodzieżowej. Warto przypomnieć w tym kontekście, iż może ona, jak to już
pisałam wyżej, albo wyprowadzać uczestników tej kultury do innych
kulturowych prowincji, przede wszystkim w stronę dominującej kultury
popularnej, albo stanowić wygodne przejście do - wspomnianych w tekście
Raua - „działań wallenrodycznych” (opanowywanie instytucji kultury
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dominującej), albo wreszcie być częścią działań instytucjonalizujących kulturę
młodzieżową. I tu pojawiają się nowe pojęcia, a mianowicie: "alternatywne
zawodowstwo" i "niezależna komercja". Uszaty pisze o nich co następuje,
odpowiadając na ankietę „Maci”: "Te pojęcia nie muszą być sprzeczne. Powiem
więcej - istnieje też niezależne zawodowstwo. Czy lepiej pracować 40 godzin
tygodniowo dla jakiejś podejrzanej firmy, tresować dzieci w szkole, tracić czas i
energię, czy może lepiej poświęcić się temu, do czego się jest całkowicie
przekonanym i utrzymywać się z tego? Co więcej myślę, że to daje większą
niezależność niż działalność na pół gwizdka po godzinach. Zajmuję się
wydawnictwem, zinem, dystrybucją, bo mnie to rajcuje. Jeśli kiedyś da mi to
jakieś dochody - fajnie, jak nie - trudno. Kiedy ekipa na starcie mówi, że chce
się ‘normalnie z tego utrzymać’, jest to dla nich bodziec do aktywności, to
można mówić o niezależnej komercji” [Uszaty 1994: 39].
Wskażmy także, iż patrząc z omawianej ostatnio perspektywy
komercjalizacja w kulturze młodzieżowej może być ujmowana jako jeszcze
jeden objaw nie słabości lecz siły tej kultury. Oto bowiem może być i tak, że co
prawda komercja zżera kulturę młodzieżową, ale i kultura młodzieżowa
przyswaja sobie na własnych zasadach, uzgadniając je ze swoimi ewoluującymi
wartościami, sposoby działania charakterystyczne dla komercjalizacji i rynku.
Po drugie, warto pamiętać, iż o ile w dyskusjach nad urynkowieniem i
komercjalizacją kultury dominującej alternatywą dla tych zjawisk jest, tak czy
inaczej zdefiniowana, (ale zawsze znaczna), rola państwowego mecenatu, o tyle
w przypadku kultury młodzieżowej - ex definitione - nie wchodzi to w grę.
Młodzieżowi twórcy musieli być przedsiębiorcami w znaczeniu podanym przez
Golkę zanim oficjalnym artystom się to wyśniło w koszmarnych snach. Batalia jak widzieliśmy - rozgrywa się tu w innym kontekście, pozornie tylko
podobnym do „postkomunistycznej roszczeniowości” artystów i odbiorców.
Kultura

młodzieżowa

przyzwyczaiła

się

do

znacznie

większej

bezinteresowności swych twórców niż to miało miejsce w oficjalnym obiegu i z
tym problemem teraz się para.
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„Umieranie” subkultur
Hasło o „umieraniu” subkultur wydaje mi się z kilku powodów niewłaściwe.
Przede wszystkim świadectwa empiryczne mówią co innego. Subkultury, a wraz
z nimi kultura młodzieżowa istnieją, rozwijają się i zmieniają. Powstają nowe
ich odmiany, warianty, trendy w obrębie większych całości, a także całkowicie
nowe grupy subkulturowe. Nie zmieniło się to od „złotych” lat 80. Nie nastąpiła
inwazja z kosmosu mutująca tak młodych ludzi, iżby przestali się oni buntować
czy odczuwać resentyment. Rozszerzyła się za to niepomiernie paleta działań
alternatywnych (aż po wspomnianą wyżej alternatywną komercję). Tezą
bronioną w tej książce jest więc raczej teza o niestabilnym kształcie
współczesnej kultury młodzieżowej. Gdyby bowiem przyjąć, że subkultury
przestają istnieć to - mi przynajmniej - nasuwałoby się pytanie o kulturowy
wyraz buntu i resentymentu młodych pokoleń. Można byłoby także zapytać z
czego czerpie tak obficie kultura popularna, skoro grupy subkulturowe już jej
nie dostarczają form i treści. Ani instytucjonalizacja, ani komercjalizacja nie są
na tyle „obezwładniającymi” mechanizmami we współczesnej kulturze
młodzieżowej by były w stanie - moim zdaniem - zneutralizować potrzebę
niezależności charakteryzującą aktywną młodzież w dobie prefiguratywnych
kultur.
Szczególne znaczenie przypisuję w tej książce zjawisku protestu
młodzieżowego. Dopóki bowiem młodzież - w różnych formach - protestuje
przeciwko światu dorosłych, dopóty kultura młodzieżowa stanowi odrębną pod
wieloma względami całość. Można się zastanwiać czy zaproponowane tutaj
m.in., spojrzenie na subkultury, organizacje, środowiska i ruchy młodzieżowe
przez pryzmat protestów ujawnia istotę tych ruchów i grup. Warto zwrócić
uwagę na pewne aspekty opisanych wyżej zjawisk. Akcje protestacyjne
podejmowane przez młodzież w okresie 1989-1993 przyczyniły się do
kształtowania światopoglądu aktywnej części młodego pokolenia. Kiedy
analizowałam światopoglądy liderów w latach 1989-1991 wysunęłam hipotezę o
śmietniku symbolicznym, specyficznej quasi-strukturze światopoglądowej, która
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była używana do doraźnego tłumaczenia świata. Obecnie - co zapewne jest
nieco karkołomną metaforą - powiedziałabym, iż następuje krystalizacja
poglądów wokół pierwotnych „śmietnikowych” treści. Nad źle poskładanymi,
heterogenicznymi elementami wyrastają całe systemy uzasadnień, pojawiają się
treści bardziej świadomie dopasowane do układu początkowego. Z drugiej
strony, mamy inny proces. Następuje bardziej „logiczna” przemiana i rozwój
poglądów wcześniejszych w ramach jednego paradygmatu światopoglądowego.
W

tym wypadku

nieciągłość

(tak charakterystyczna

dla

„śmietnika

symbolicznego”) jest, po prostu, wyborem różnych wątków danej tradycji.
Wydaje się, iż ten pierwszy proces można przypisać orientacji nacjonalistycznoniepodległościowo-prawicowej; ten drugi zaś orientacji anarchistycznopunkowo-ekologicznej.
Inny aspekt tej problematyki wiąże się z wytworzeniem poprzez
konkretne akcje protestacyjne, nawyku zbiorowego działania. Wydaje mi się, iż
należy to jeszcze raz podkreślić. Żeby pokazać skalę wspólnych przedsięwzięć
młodzieży - nawet dotyczących sprzeciwu czy protestu wobec zastanej
rzeczywistości - trzeba było pokazać nie tylko scenę protestów lecz i jej
zaplecze. Oznacza to w istocie konieczność analizy znacznej części żywej
kultury młodzieżowej, co starałam się w tej książce czynić.
Kolejna sprawa, godna zaznaczenia, to dokonujący się obok albo w
związku z akcjami protestacyjnymi proces wyłaniania się bardziej stałych
struktur - organizacji młodzieżowych. Ciągle jeszcze są one dosyć słabe i mało
stabilne, jednakże powiedzenie o wielu młodych politykach „zaczynali na ulicy kończą w gabinetach” ma pewne empiryczne uzasadnienie.
Ważną rzeczą jest, że poprzez udział w protestach pewna część młodzieży
nabyła specyficznego doświadczenia zbiorowego. Młodym ludziom w Polsce
nieobce jest doświadczenie konspiracji i kontestacji, nie boją się walki,
posiadają wiedzę na temat metod skutecznego oporu. Zobaczyli też swoją siłę i
poczuli radość destrukcji. A co gorsza - niewiele mają do stracenia. Z tych
bardzo tutaj uproszczonych uogólnień wzięła się teza o obecnym pokoleniu jako
„pokoleniu pełzającej rewolucji”.
277

Wreszcie chciałabym zwrócić uwagę na niepowtarzalne doświadczenia
jednostkowe, które wyrażały się najlepiej w biografiach badanych przez nas
liderów ugrupowań młodzieżowych. W ramach biografii zaś chciałabym
zaznaczyć jeden tylko fakt. Większość przebadanych osób miała dosyć
mizantropiczną wizję natury ludzkiej. W najlepszych przypadkach przejawiło
się to jako swoista martyrologia (bliska polskiemu wzorcowi bohatera
romantycznego, który cierpi za niedostrzegające tego miliony). Zjawisko to
może też być kojarzone z mentalnością „prawdziwego rewolucjonisty”, który w
śmiałym zrywie uszczęśliwia całe społeczeństwo. Wydaje mi się wszelako, że
nie są to postawy dobrze rokujące na przyszłość. Być może ten wątek refleksji
powinnam zamknąć jednak optymistycznie - trawestacją znanego powiedzenia
(Clemensau) „kto za młodu nie był buntownikiem ten na starość jest świnią”.
I na koniec: kiedy słyszy się głosy o „umieraniu” subkultur warto
odwołać się do analizowanej w tej książce perspektywy pokoleniowej i do
pokoleniowych resentymentów wielokroć tutaj wspominanych. Tez takich
bowiem nie głoszą bynajmniej ani, rewitalizujący się w oparciu o nowe i stare
(ale wciąż - jak pokazywałam - atrakcyjne) wartości, istniejące subkultury
anarchopunków czy skinów, ani - tym bardziej - kibice, technomani czy skejci.
Kto je zatem wypowiada? Zwykle ci, których młodość mija, a oni nie potrafią
tego „godnie” zaakceptować, ci którzy „mają za złe”, że świat nie zastygł w
formie, do której się przyzwyczaili, i wreszcie ci, którym już nie chce się
sprawdzić „jak to jest naprawdę”.
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