Tadeusz Paleczny

TRANSGRESYJNE FORMY ZABAWY
W ŚWIECIE PONOWOCZESNYM
Zabawa, rozrywka, ludyzm, jako naturalna, wrodzona potrzeba i predyspozycja człowieka do zabawy, oraz ludyczność, czyli społecznie i kulturowo ustalona, zdeterminowana postać ludyzmu, to zjawiska wzajemnie się przenikające i warunkujące1. Nie
ma rozrywki bez zabawy, a zabawa winna nieść radość, relaks i rozrywkę. Jest ona
uniwersalnym i powszechnym zjawiskiem w sferze postaw, wartości, tożsamości,
ale także organizacji grup i społeczeństw ludzkich. Wyrasta na gruncie aktywnego
uczestnictwa, braku przymusu, spontaniczności oraz grupowej akceptacji. Wyraziłem na ten temat swoje stanowisko już wcześniej, pisząc:
Ludyzm posiada swoje ekskluzywne, etniczne, wspólnotowe korzenie i oblicze. Staje się
jednak w coraz większym stopniu zjawiskiem masowym, międzykulturowym, globalnym.
Do zjawisk składających się na przemiany form zabawy, jej charakteru, należą – moim
zdaniem – mechanizmy i komponenty procesów globalizacji. Zabawa dzięki telewizji,
Internetowi, środkom masowej komunikacji przybiera charakter nie tylko masowy, popularny, ale także międzykulturowy. Do najważniejszych, kształtujących oblicze współczesnego ludyzmu zjawisk należą – według mnie – demokratyzacja, mediatyzacja, indywidualizacja, technologizacja oraz merkantylizacja2.

Zabawa, podobnie jak rozrywka, prowadzi do uczucia przyjemności, wolności
i dobrowolności. Co prawda, zdaniem Ryszarda Kantora: „zabawa i rozrywka nie są
tożsame, pierwsze pojęcie zawiera i podkreśla silny pierwiastek aktywności, drugie
kładzie nacisk na bierność, odbiór”3, to jednak – przy najdalej idącym redukcjonizmie – trudno przyjąć, że istnieje zabawa bez uciechy i rozrywki, a rozrywka bez
zabawy. Wnikając wszakże głębiej w naturę realnej, a nie analitycznej zależności
pomiędzy zabawą i rozrywką, należy postawić fundamentalne pytanie, czy może istnieć zabawa oderwana od przyjemności, radości i uciechy. Innymi słowy, czy zabawa
może się obywać bez rozrywki? Przyjęcie takiego założenia prowadzi do poszukiwań form zabawy, które są oparte na przymusie, obowiązku, braku przyjemności.
1

R. Kantor, Społeczeństwo konsumpcji zabawy. Przypadek polski, [w:] Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 31.
2
T. Paleczny, Zabawa w czasach globalizacji, [w:] Wąż w raju…, s. 13.
3
Ibidem, s. 31.

20

Tadeusz Paleczny

Odpowiedź wydaje się jasna i oczywista, nie ma zabawy bez rozrywki, nawet jeżeli aktywność ludyczna uczestników prowadzi do bólu czy nawet śmierci jednych,
a przyjemności i satysfakcji drugich. Różne rytualne, mające związek z obrzędowością magiczną albo religijną formy zabawy, jak walki gladiatorów na rzymskich
arenach czy rytualne gry i zabawy Inków, prowadziły do śmierci i okaleczeń części
uczestników ku radości oraz uciesze widzów i odbiorców. Zabawa kojarzy się z aktywnością i uczestnictwem, rozrywka z odbiorem, ale czy granica ta nie zaciera się
w przypadku pewnych form zabawy, również współczesnych, takich jak corrida,
wyścigi byków w Pampelunie, walki na ringu w formule MMA czy podobnych, „zabawy w kiboli i policjantów” na ulicach wielu miast? Czy pornograﬁa, praktyki sado-maso, prezentowane zwłaszcza w mass mediach, nie stanowią zakwestionowania
granic pomiędzy rozrywką i zabawą? Gdy jedni zabawiają innych, niekiedy kosztem
swojego zdrowia, profesjonalnie, „na zimno”, w celach komercyjnych, zaś odbiorcy
mają z tego powodu coś więcej niż rozrywkę?
Zabawa jest zarówno źródłem, jak i wytworem kultury. Jak twierdzi Edward
T. Hall, jest „sytuacyjną ekstensją człowieka”, wpisanym w kontekst kultury zjawiskiem związanym z podstawową aktywnością człowieka, odnoszącą się zarówno do
jego relacji z naturą, jak i innymi „ekstensjami”, jak polityka, religia, gospodarka,
sport, turystyka4. Istotę zabawy-rozrywki, jako jednej ze sfer aktywności ludzkiej,
wyraził w sądzie:
Sugerowałbym inną możliwość, mianowicie, gdy człowiek raz zaczął rozwijać swoje ekstensje, szczególnie swój język, narzędzia i instytucje, został złapany w sieć, którą nazywam przeniesieniem ekstensji […] człowiek oddzielił się od siebie samego i nie jest już
zdolny kontrolować potworów, które sam stworzył. W tym właśnie sensie rozwinął się
kosztem tej części samego siebie, którą rozszerzył, a w konsekwencji stłumił wiele przejawów własnej natury5.

Zabawa wynika z natury ludzkiej, jest właściwością gatunkową człowieka, stanowi element równowagi i integracji wspólnot kulturowych. Jest związana z zaufaniem, bliskością – także ﬁzyczną – podobieństwem kontekstu kulturowego i sytuacyjnego. W społeczeństwach monocentrycznych istnieją wyraźne granice i reguły
zabawy i rozrywki, natomiast w wielokulturowych, złożonych, przy braku hegemona
kulturowego, w warunkach pluralistycznego systemu wartości i norm, rodzą się wielokontekstowe sytuacje kulturowe, w których zabawa przenika się z innymi formami aktywności, odrywa od swojego naturalnego, wspólnotowego podłoża. W takich
przypadkach może ona przestać pełnić swoje podstawowe, naturalne funkcje i przekształcić się w rodzaj obowiązku, przymusowego rytuału, formy aktywności wymagającej poświęceń, wyrzeczeń, wysiłku i niejednokrotnie cierpień.
Zabawa nie stanowi obecnie w rozwiniętych społeczeństwach wielokulturowych
wyłącznej domeny rozrywki i przyjemności, staje się bowiem elementem rytuału,
gospodarki, funkcjonalnym segmentem kultury i systemu społecznego. Zabawa i roz4
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rywka stają się ważną częścią nie tylko kultury, ale także mechanizmem i segmentem
polityki, gospodarki i systemu organizacji oraz instytucji społecznych. Różne formy
zabawy zostają wyrwane ze swojego kulturowego, wspólnotowego kontekstu i lokowane są w innych. Muzyka hip-hopowa oderwana została od czarnego wielkomiejskiego getta i przeniesiona do białych, peryferyjnych dzielnic i środowisk młodzieżowych. Flamenco, jako wyznacznik stylu życia małej, ekskluzywnej grupy etnicznej,
jest niezwykle popularne – nie tylko jako taniec, ale cała subkultura – w Japonii.
W społeczeństwach wielokulturowych, takich jak amerykańskie i zachodnioeuropejskie, w których współwystępuje i rywalizuje z sobą w kulturowej sferze wiele
różnych form, postaci i rodzajów rozrywki, skonﬁgurowanych z sobą w różnorodnych, międzykulturowych kontekstach i sytuacjach, dochodzi do zjawisk transkulturacji i transgresji. Zabawa przekroczyła już dawno granice tradycyjnej wspólnoty
wiejskiej. Przeniosła się – używając metafory – ze wsi do miasta. Przemieściła się
ze wspólnoty do zrzeszenia. Z prywatnej, wspólnotowej sfery rodzinno-sąsiedzko-lokalnej, przeniosła się do olbrzymich sal widowiskowych, dyskotek, do różnych
telewizyjnych, medialnych, wielomilionowych, czy wręcz miliardowych show. Jak
twierdzi Neil Postman:
[…] nasza polityka, religia, programy informacyjne, sport, oświata i handel zostały przekształcone w przyjemne dodatki do show-biznesu, i to przeważnie bez czyichkolwiek
protestów czy nawet większego zainteresowania. W efekcie jesteśmy narodem będącym
o krok od zabawienia się na śmierć6.

Zabawa nie jest czymś odrębnym, niezależnym, oderwanym od życia społecznego i kontekstu kulturowego, w jakim występuje. Jest z jednej strony czymś indywidualnym, przeżywanym, autentycznym i spontanicznym, z drugiej zaś czymś zewnętrznym, narzuconym, wynikiem presji grupowej, kulturowej konieczności, społecznego
zobowiązania. Jak utrzymuje Hall:
Żadna kultura, którą znam lub o której słyszałem, nie wykształciła należytej równowagi
potrzeb sytuacyjnych człowieka. Stało się tak częściowo dlatego, że człowiek „udomowił” siebie samego, niewiele wiedząc o swej własnej naturze. Wydaje się, że niektóre
kultury odniosły większy, inne mniejszy sukces w „udomowieniu” swoich członków, co
jest zresztą trudne do wykazania. O ile wiem, nie przeprowadzono żadnych studiów porównawczych na temat, w jakim zakresie człowiek zaspokaja swoje potrzeby sytuacyjne
w układach kulturowych7.

Kluczem do zrozumienia przemian, jakim podlegają ludyzm, ludyczność, zabawa i rozrywka jako zjawiska społeczno-kulturowe, jest to, co Hall nazywa „układem kulturowym”, czyli wytworem porządku społecznego i ładu kulturowego we
współczesnych społeczeństwach. Zjawiska kulturowe, w tym zabawa, ulegają transferowi i transformacji, przenosząc się ze społeczeństw monocentrycznych, homogenicznych, monochronicznych, do wielokulturowych policentrycznych, heteroge6
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nicznych, polichronicznych systemów społecznych. Jak stwierdziłem w uprzednio
cytowanej publikacji:
Zabawa, formy ludyzmu, zjawiska związane z formami i sposobami spędzania wolnego
czasu podlegają przemianom w procesach globalizacji, tak jak wszystkie zjawiska kulturowe. Dynamika tych przemian jest znacznie większa niż przykładowo zmiany kodów
komunikacyjnych, języka, religii czy identyﬁkacji terytorialnej. Zabawa w coraz większym stopniu łączy, a nie dzieli, chociaż pozostaje dla wielu grup kulturowych elementem
ekskluzywnej tożsamości „oporu”, czynnikiem umożliwiającym zakorzenienie oraz podtrzymywanie granic odrębności lokalnej społeczności kulturowej8.

Zdaniem Kantora:
Konsekwentnie kulturowe rozumienie zabawy pozwala uniknąć nieporozumień, umożliwia wyodrębnienie jej jako niedającego się sprowadzić do czegokolwiek innego typu
aktywności ludzkiej. Przyjmując antyredukcjonistyczną postawę, ujrzymy wyraźnie fundamentalna różnicę pomiędzy życiem na serio/powagą/a zabawą9.

Czy na pewno to, co rozumiemy przez życie „na serio”, co wiąże się z pracą
zawodową, zarobkowaniem, pełnieniem ról, da się oddzielić, nawet czysto analitycznie, od tego, co kojarzy się z zabawą? Czy zawsze, we wszystkich przejawach
bądź przynajmniej w dominujący sposób zabawa nie ma nic wspólnego z pełnieniem
ról społecznych przez polityka, kapłana, uczonego czy robotnika? Gdzie zatem tkwi
realna granica pomiędzy zabawą, rozrywką, a innymi formami aktywności społecznej: gospodarczej, politycznej czy religijnej? Czy da się wytyczyć taką, nawet szeroką, granicę pomiędzy zabawą a rozrywką, pomiędzy przyjemnością a przykrością,
dobrowolnością a przymusem, spontanicznością a regułami instytucjonalnymi? Czy
formy aktywności uprawiane w obozach koncentracyjnych, polegające na przymusowym zabawianiu przez więźniów swoich oprawców i strażników, mają jeszcze coś
wspólnego z zabawą czy już nie? Czy przymusowa prostytucja, stanowiąca dla jednych uciechę, dla innych cierpienie, to rozrywka? Czy pornograﬁa w sieci, dostępna
także dla dzieci i małoletnich, to rozrywka czy coś innego? Czy różne formy walki,
zarówno te oﬁcjalne, jak i nielegalne, to zabawa, rozrywka czy inny sposób katharsis
i rozładowania psychicznych i społecznych napięć? Czemu służą wyścigi samochodowe „na śmierć i życie” albo gry hazardowe, w których jedni uczestnicy przegrywają swój majątek, a inni się bogacą ich kosztem? Kto ponosi koszty zabawy i rozrywki,
a kto czerpie z nich korzyści? Czy prostytucja i nierząd, również homoseksualny,
mają coś wspólnego z medialnymi projektami typu reality show, w których uczestnicy wystawiają „na sprzedaż” swoje osobowości w celu zabawiania innych?
Dalej, obok wątpliwości, czy zabawa zawsze służy niesieniu radości, przyjemności, czy zawsze jest dobrowolna i aﬁrmowana, pojawia się inna: czy zabawa jest
zawsze czynnością społeczną? Przyjmuje się w ślad za Johanem Huizingą, że zaba-
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wa jest zawsze zjawiskiem kulturowym, grupowym10, czy za Bogusławem Sułkowskim, iż „zabawa jest rodzajem kontaktów między ludźmi, wyrazem ich potrzeby
wspólnego działania bądź przeżywania”11, nadając jej tym samym cechy aktywności
społeczno-kulturowej. Istnieje wszakże wiele rodzajów zabawy – pytanie czy rozrywki – uprawianej indywidualnie, samotnie, w zaciszu domowym, na łonie natury,
w środowisku biurowym, przy komputerze, z dostępem do gier i multimedialnych
scenariuszy. Czy gdy bawię się z kotem bądź psem albo jeżdżę dla przyjemności konno, to jest to akt czynności ludycznej i czy można go połączyć z rozrywką? Gdy poluję i strzelam do jelenia lub lwa, to jestem we współczesnym świecie myśliwym czy
osobą poszukującą rozrywki? Gdy ludzie samotnie, ale masowo, przeglądają strony
pornograﬁczne – o czym świadczy statystyka „wejść” w sieci – to się bawią czy szukają rozrywki? A gdy za to płacą? Czy kolejny atrybut zabawy – bezinteresowność,
spontaniczność – nie stoi w sprzeczności z dominującymi zorganizowanymi, masowymi, komercyjnymi jej formami?
Tego typu wątpliwości nie negują ani nie znoszą dominującego związku zabawy i rozrywki, rodzą jednak pytania o zakres tej korelacji i zależności. Zwłaszcza
w świecie, w którym zabawa odrywa się coraz częściej od swojego społecznego
i kulturowego podłoża, gdy „dzięki” mass mediom, Internetowi, możemy dowolnie zmieniać czy ukrywać tożsamość, przybierać różne postaci i wcielenia, ukrywać
się za nickami czy sztucznie wykreowanymi awatarami. Zabawa w coraz większym
stopniu wiąże się z multimedialnymi, wirtualnymi „światami”, obszarami, w których
zaciera się granica pomiędzy tym, co jest zabawą czy rozrywką, a stylem życia, subkulturą, pracą i zarobkowaniem. Zabawa, tak jak inne elementy kultury, zwłaszcza
towarzysząca jej sztuka, przekraczają wszelkie granice, nie tylko przestrzenne, ale
i semiotyczne, etyczne i czasowe.
Główny problem, jaki poruszam w swoim tekście, sprowadza się do pytania
o granice zabawy i jej związki z kulturą rdzenną, masową, popularną, dominującą.
Już w samym sformułowaniu pytania pojawiają się trudności teoretyczne i metodologiczne, wynikające z jednej strony z relatywizmu i subiektywizmu (redukcjonizmu) współczesnych ujęć kultury, z drugiej zaś – z samej natury rzeczywistości
kulturowej, płynnej, rozczłonkowanej, wieloelementowej, wielowariantowej, wielokontekstowej. Z głównej tezy, że zabawa się upublicznia, formalizuje, przekształca
w zorganizowany segment kultury masowej, wynika konsekwencja, iż przekracza
ona dotychczasowe, znane granice etniczne, narodowe, religijne, etyczne, organizacyjne i polityczne. Jednym słowem, że zabawa, jak inne elementy kultury, ulega
transgresji. Transgresja jest zarazem formą samoobrony przed uniwersalizacją, merkantylizacją i formalizacją zabawy. Prowadzi do pojawiania się dwóch tendencji:
ochrony tradycyjnych, wspólnotowych form zabawy w lokalnych społecznościach,
etnicznych, regionalnych i narodowych grupach kulturowych oraz do przekraczania
granic jednorodnych, homogenicznych kultur i wyłanianiu nowych, subkulturowych
10
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jej postaci12. Zabawa tworzy nierozerwalny syndrom kulturowy związany z rozrywką, stając się obecnie nie tylko czynnikiem uniwersalizacji, ale także – w wielu przypadkach – podtrzymywania odrębności, stawiania oporu dominującym zjawiskom
globalizacji.
Zjawiska ludyczności, towarzyszące procesom asymilacji, hybrydyzacji, synkretyzacji, akulturacji, stają się centralnym obszarem współczesnych dyskursów poststrukturalistycznych. Zabawa staje się coraz bardziej transgresyjna. Zdaniem Beaty
Barteckiej:
Myśl transgresyjna w kontrkulturze z niezwykłą łatwością odwołuje się do podstaw, jakie zostały wypracowane przez markiza de Sade, Bataille’a, Artauda czy Foucaulta, ale
w przeciwieństwie do nich, kładzie o wiele większy nacisk na praktykę w transgresji.
Przekroczenie granic wyznaczonych przez cielesność, płeć czy rolę, kontrolowaną przez
oﬁcjalną kulturę i społeczeństwo staje się przekroczeniem przede wszystkim granic stawianych w codziennym życiu. Owe przekroczenia muszą wiązać się z rozpoznaniem tego,
co ogranicza (a codzienne granice są najbardziej nieuświadamiane), a potem następuje
zakwestionowanie zakazu. […] Owe deprogramowanie w kontrkulturze najczęściej ujawnia się w przestrzeni praktyk sadomasochistycznych, okultystycznych, eksperymentów ze
środkami psychodelicznymi oraz przetransponowaniu metod z innych kultur, m.in. techniki medytacyjne, tantryzm, praktyki szamańskie czy pogańskie13.

Transgresyjne rozumienie kultury staje się coraz częstsze nie tylko w teoriach poststrukturalistycznych, ale także w praktyce politycznej społeczeństw obywatelskich.
Transgresja to tendencja, proces, zjawisko, polegające na przekraczaniu granic
kulturowych zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym14. Zagościła ona
na dobre w literaturze, ﬁlmie, muzyce, sztuce, przenika także poprzez zbliżone lub
wieloznaczne pojęcia polisemiotyki, pluralizmu, wielokulturowości, międzykulturowości, do nauk o kulturze. Transgresja oznacza zjawiska zarówno dynamiczne,
jak i złożone kulturowo. Mamy zatem do czynienia z interakcyjnym podejściem do
wyjaśniania zjawisk kulturowych, zwłaszcza tych, które przekraczają wszelkie granice, także etyczne, estetyczne czy społeczne. Transgresja kojarzy się z transkulturowością, transseksualizmem, ponowoczesnością, poststrukturalizmem, nowymi ruchami społecznymi. Transgresja przejawia się w kulturze jako zjawisko „nowej fali”,
wyrastającej z nihilizmu, dekadentyzmu i krytycyzmu zakorzenionego w reﬂeksji
postmodernistycznej. Kultura „nowej fali” jest z zasady obrazoburcza, kontestacyjna, innowacyjna, prowokatorska. Istnieje także dzięki mass mediom i wirtualnej
przestrzeni. Nie uznaje żadnych granic. Rodzi się na ulicach, rozwija w subkulturach
punkowskich, raperskich, hip-hopowych, w squotach, w podziemiu, „undergroundzie”. Jest medialna, modna, głośna, dyskutowana, staje się obiektem i przedmiotem
nowego dyskursu antropologicznego, a zarazem jego uczestnikiem. Do tego nurtu
można zaliczyć zarówno tęczową koalicję i jej wytwory, jak i transseksualistów,
12
R.D. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. P. Sadura, S. Szymański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
13
B. Bartecka, Transgresja osobowości w kontrkulturze, http://www.magia.gildia.pl/artykuly/ kontrkultura/transgresja_osobowosci, dostęp: 18.12.2011.
14
Zob. J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Żak, Warszawa 2002.
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sado-maso, różne zjawiska z pogranicza awangardy feministycznej i postkolonialnej reakcji na uniwersalizację kulturową. Transgresyjne ujęcie kultury jest z natury
rzeczy relatywistyczne, antysystemowe, poststrukturalistyczne. Kultura transgresyjna nie zna żadnych świętości, narusza każde tabu, także sakralne i etyczne, lokuje
się w opozycji do kultury masowej. Do reprezentantów tej kultury należą twórcy
ﬁlmowi, tacy jak Nick Zedd czy Quentin Tarantino, Jim Jarmusch, muzycy Marylin
Manson i Lydia Lunch, literaci tacy jak Chuck Palahniuk czy Irvine Welsh.
Transgresyjne ujęcie kultury jest rezultatem kryzysu antropologii i klasycznych
teorii kultury. W ujęciach tych kultura nie jest nawet formą dyskursu, jak u czołowych
poststrukturalistów i postmodernistów – Clifforda Geertza, Jamesa Clifforda czy Michaela Foucaulta, lecz własnej, autorskiej interpretacji stanu rzeczy. Kultura jest dla
zwolenników transgresji formą własnej ekspresji, uwolnienia się od presji norm, wartości i struktury społecznej. Tym samym jest fragmentaryczna, relatywistyczna, krytyczna wobec istniejącego stanu rzeczy. Ujęcia transgresyjne nie tylko gloryﬁkują,
lecz i demaskują rzeczywistość, czynią z gejów, lesbijek, ćpunów, osobników marginalizowanych i wykluczonych bohaterów kultury. Ujęcia te epatują grozą, strachem,
perwersją, seksem, przemocą. Kultura w ujęciach transgresyjnych jest wyzwaniem
dla sytemu, dla establishmentu. Neguje wszelkie hierarchie, za nic ma zakazy i nakazy. Kwestionuje poprawność polityczną. Nie uznaje świętości. W nurt ten wpisuje
się w pewnym sensie na polskiej scenie politycznej Ruch Palikota. Przedstawicielami
oraz symbolami uczestnictwa w życiu społecznym i kulturze w Polsce stają się osoby
takie jak uczestnik i ﬁnalista programu „Mam talent” Michał Szpak, demonizowany przez polską scenę polityczną artysta Nergal, transseksualna posłanka do Sejmu
Anna Grodzka. Poprawni politycznie i akceptowalni stają się dawni kontestatorzy
i buntownicy, „wpisani” w system polityczny. Transgraniczne podejście do interpretacji kultury, jako obszaru dominacji celebrytów, jednostek twórczych lub nie, które
na co dzień, poprzez swoisty ekshibicjonizm medialny, narzucają kulturze masowej
własny repertuar, skalę ważności i popularności, balansuje na krawędzi prawnej dopuszczalności oraz politycznej akceptacji. Transgresja to zjawiska i teorie kultury
buntu oraz pogranicza kulturowego. Jako kontestujące, krytycznie nastawione wobec
monocentrycznego modelu demokracji narodowej, obecne są w wielu dyskursach
poststrukturalistycznych.
Współczesna demokracja deliberatywna włącza do udziału w polityce i we władzy wszystkie zjawiska, także te wyrastające na bazie kontestacji, krytyki, obywatelskiego nieposłuszeństwa, jako politycznie poprawne. Kultura polityczna, niezależnie
od tradycji, podłoża kulturowego i ustalonego porządku organizacyjno-instytucjonalnego, musi dopuszczać i uwzględniać – zdaniem poststrukturalistów – osobowościowe, tożsamościowe, a więc i kulturowe „niezwykłości”. Miarą prawidłowej demokracji i kultury politycznej w społeczeństwach wielokulturowych, postnarodowych,
imigracyjnych, wieloetnicznych jest akceptacja przez państwo wszelkich odmienności. Stąd już tylko krok do krytyki państwa narodowego i modernistycznych teorii
narodu-państwa15.
15
R. Inglehart, Kultura a demokracja, [w:] Kultura ma znaczenie, red. E. Harrison, S.P. Huntington,
tłum. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 146–168.
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Transgresyjne formy zabawy są – jak już wcześniej stwierdziłem – z jednej strony, wyrazem protestu przeciwko dominującej kulturze popularnej, narzucającej powszechne wzory uczestnictwa w kulturze masowej, z drugiej zaś, próbą zachowania
własnej odrębności i podkreślenia oryginalności. Transgresyjna zabawa realizuje
się w samotności, w Internecie bądź w grupach wspólnotowych, ruchach społecznych. Takie formy zabawy są domeną zamkniętych, ekskluzywnych, małych grup
wspólnotowych, przybierających charakter grup rówieśniczych, gangów, subkultur,
wspólnot towarzysko-ludycznych, jak kluby sado-maso czy miejsca zabaw transseksualistów, transwestytów, gejów, lesbijek, zwolenników narkomanii. Transgresyjne
formy zabawy wyróżniają współczesne grupy towarzysko-rówieśnicze, środowiskowe wspólnoty, określane przeze mnie mianem postsubkultur ludycznych.

Postsubkultury ludyczne w świecie ponowoczesnym
Pojęcie „postsubkultura” pojawia się w języku antropologii poststrukturalistycznej
w odniesieniu do zjawisk, które towarzyszą przemianom kultury masowej w warunkach globalizacji, skoku technologicznego, szybkich, dynamicznych przemian
kultur narodowych w postnarodowe, piśmiennych w postpiśmienne, nowoczesnych
w ponowoczesne. Na gruncie rodzimych ujęć z nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych wciąż stosowane są pojęcia subkultury bądź kontrkultury
młodzieżowej16. Pojęcia te odnoszą się jednak do zjawisk ujmowanych w kontekście
złożonych społeczeństw obywatelskich. Nic dziwnego, że określenie „post” pojawia
się także w odniesieniu do obecnych, ludycznych form aktywności młodzieżowej,
pozbawionych już kontestacyjnej genezy, ale wciąż alternatywnych i odmiennych od
kultury większości. Obecne zjawiska określane mianem postsubkultur młodzieżowych wywodzą się z wcześniejszych form kontestacji młodzieżowej, stanowiąc kontynuację tradycji punkowskiej, hipisowskiej, frikowskiej, koncentrując się jednak
na ludycznych, alternatywnych wobec kultury popularnej elementach odrębności.
Obecne postsubkultury młodzieżowe, takie jak rave, cyberpunk, hip-hop, goci, emo,
skejci, to stare subkultury funkcjonujące w nowych formach. Ich genetycznym podłożem nie jest sam bunt, chęć i potrzeba przeciwstawienia się społeczeństwu i dominującej kulturze „rodziców”, lecz realizacja własnych, głównie ludycznych potrzeb.
Alternatywny, odmienny sposób realizacji potrzeb kulturowych przybiera postać autotelicznych, symbolicznych formacji młodzieżowych, które wyróżnia z kulturowego i społecznego kontekstu nie tylko wiek, ale przede wszystkich styl życia uczestników i rodzaj ich aktywności muzycznej, ludycznej. Niejednokrotnie także stosuje się
w odniesieniu do nich określenie „subkultury okołomuzyczne”, gdyż jednym z ich
16

M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Żak, Warszawa 1999; P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe: aspekty psychospołeczne, Żak, Warszawa 2003; B. Prejs, Subkultury
młodzieżowe. Bunt nie przemija, KOS, Katowice 2005; G. Rowiński, Socjologiczno-psychologiczna analiza grup wyznaniowych i subkultur w Polsce. Podkultury i nowe ruchy religijne w Polsce, Wydawnictwo
M.M., Warszawa 2004.
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głównych wyróżników jest związek z którymś z najnowszych nurtów muzyki, już nie
popem czy rockiem, lecz cyber bądź techno.
Postsubkultury ludyczne są wytworem wielokulturowych społeczeństw demokracji deliberatywnej. Nie muszą już przeciwstawiać się one kulturze dominującej,
hegemonicznej grupie kulturowej lub większości obywatelskiej, mając wolność
i społeczne przyzwolenie na kultywowanie własnej odrębności. Postsubkultury są
elementem ponowoczesnego społeczeństwa, składnikiem kultury masowej, odpowiedzią na aﬁrmację wielokulturowości i akceptację odmienności. Skupiają wszystkich, którzy pragną się odróżnić od większości. Są ostoją kulturowych środowisk
mniejszościowych, lecz nie społecznych. Nie reprezentują młodzieży wykluczonej,
dyskryminowanej, społecznie upośledzonej, lecz aktywnych wyrazicieli praw mniejszości homoseksualnych, transseksualnych, transgresyjnych. Do postsubkultur ludycznych zaliczam między innymi formacje rave, emo, gotów, hip-hopowców, ale
także blokersów, dresiarzy czy kiboli.
Postsubkultura rave powstała i rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Przypisuje się jej hipisowskie korzenie, ale w swoim głównym nurcie eksponuje ona związki
z „nową falą” lat osiemdziesiątych, która wyłoniła transgresyjne formy muzyki i zachowań. Podłożem tej postsubkultury jest hipisowska tradycja bezgranicznej tolerancji, akceptacji odmienności i aﬁrmacji odrębności. Do cech wyróżniających formacje
subkulturowe rave, obecne i widoczne zwykle w klubach tanecznych, dyskotekach,
w mieszanych rasowo i etnicznie dzielnicach wielkich miast, należy otwartość na
odmienność, tolerancja, akceptacja indywidualizmu i aﬁrmacja alternatywnych form
zabawy, muzyki, tańca.
Otwartość i tolerancja postsubkultury rave jest przejęta w dziedzictwie posthipisowskiej, szerokiej reakcji młodzieżowej na klasyczną kulturę modernistyczną. Otwartość i tolerancyjność to nie tylko pozytywny odzew na cudzą odmienność
wynikającą z innej przynależności rasowej, etnicznej czy religijnej, ale także z odmiennej orientacji seksualnej, skłonności do eksponowania własnej oryginalności
wyglądu i zachowań ludycznych, w tym związanych z rodzajem preferowanej muzyki. W postsubkulturze rave panuje zespół wzorców zachowań i wartości wyrażony
w hasłach: „nie osądzaj, nie potępiaj i nie przypinaj etykiety innym ludziom, którzy
inaczej się ubierają, czeszą, malują, mają inne zwyczaje, inną orientację seksualną,
inne preferencje muzyczne, rasę, wiek, pochodzenie czy dochody”17.
Zdaniem Helen Evans, brytyjskiej badaczki zjawiska rave:
Tradycyjnie miejscem i rolą subkultury jest obalać i rzucać wyzwania. Jak stwierdziłam
we wstępie, rave nie jest subkulturą, lecz zjawisko może być deﬁniowane jako część kultury popularnej, wykazujące objawy i symptomy kondycji postmodernistycznej. Zamierzam

17
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rave#Kultura_rave, dostęp: 05.12.2011; H. Evans, Out of Sight, Out
of Mind: An Analysis of Rave Culture, Wimbledon School of Art, London 1992 (na stronie internetowej:
http://hehe.org.free.fr/hehe/texte/rave/#hist, dostęp: 05.12.2011).
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także przekonywać, że zjawisko rave jest bardziej widoczne i skuteczne niż opozycyjne,
kontestacyjne nastawienie tradycyjnych subkultur18.

Tym samym autorka rozprawy poświęconej zjawisku rave twierdzi, że mamy do
czynienia nie z subkulturą, lecz aﬁrmującą kulturę popularną, zajmującą centralne
miejsce w kulturze masowej postsubkulturą.
Akceptacja i aﬁrmacja odmienności prowadzi do dużej wewnętrznej różnorodności wyglądu i zachowań uczestników w postsubkulturze rave. Zasada niestosowania
przemocy, akceptacja odmienności przenoszą się z sal dyskotekowych i ulic do Internetu. Członkowie postsubkultury rave to użytkownicy i fani komputerów, słuchacze
i miłośnicy cybermuzyki, elektronicznych form ekspresji. Pokolenie rave ukształtowane jest już przez kulturę multimedialną. Muzyka ma ostre, głośne elektroniczne
brzmienie, szybko i dynamicznie ewoluuje w ślad za przemianami technologicznymi
w środowisku sieciowym Web, korzystając z rosnących możliwości, jakie niosą kolejne wersje oprogramowania w projektowaniu, komponowaniu i odtwarzaniu muzyki. Symbolika postsubkultury rave wiąże się nierozerwalnie ze sferą wirtualną,
z siecią, z multimedialnymi formami przekazu. Postsubkultura ta – poza ludycznymi,
„ﬁzycznymi” formami zachowań – funkcjonuje już w zasadzie w sieci internetowej.
Uczestników postsubkultury rave cechuje także pacyﬁzm oraz pozytywne, aﬁrmatywne nastawienie do innych ludzi, zwłaszcza wyrażających swoją odmienność
i podobne preferencje muzyczne19.
Postsubkultura rave bliższa jest modzie, integracji środowiskowo-symbolicznej
niż ruchowi społecznemu czy grupie subkulturowej. Jednocześnie członkowie i zwolennicy tej subkultury preferują różne transgresyjne praktyki, związane zarówno
z własnym ciałem, jak i duchem. Wyrażają się często poprzez ekstremalne zachowania i praktyki piercingu, tatuażu, dziwne fryzury, niezwykłe ubiory, karkołomne
tańce-„wyginańce”.
Postsubkultura rave, jako rodzaj aktywności ludyczno-muzycznej, tanecznej,
ekspresji artystycznej i mody, pojawiła się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku. Przeniesiona została – jeszcze w fazie przedinternetowej – przez DJ-ów
i uczestników berlińskiej Love Parade, skupiającej wyrazicieli transgresyjnych, alternatywnych mniejszości z kręgu „tęczowej koalicji”. Pierwsza impreza rave odbyła
się w 1989 roku w Łodzi. Pierwszymi ośrodkami tej postsubkultury stały się kluby:
warszawskie Horyzonty oraz krakowskie Krzysztofory. Dzisiaj ma ona w Polsce sporą liczbę zwolenników. Twórcami i wyrazicielami muzyki rave są obecnie w Polsce
zespoły X-rave, Poison, Tektura, Wieloryb, Kaman. Uczestnicy tej postsubkultury gromadzą się i skupiają w dużych miastach w dyskotekach Blue Velvet, Trend,
Krzysztofory, Roentgen20.
Inną postsubkulturą wyłonioną w zglobalizowanym społeczeństwie zachodnim,
wyróżniającą środowiska wielkomiejskiej młodzieży, jest formacja emo. Podobnie jak postsubkultury hip-hopowe czy heavymetalowe, formacja emo wyłoniła się
18
19
20

H. Evans, op. cit.(tłum. własne, tak jak i wszystkie kolejne cytaty, o ile nie zaznaczono inaczej).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rave#Kultura_rave, dostęp: 05.12.2011.
Ibidem.
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jako środowisko fanów i słuchaczy muzyki, zwanej nurtem hardcore punk, która
powstała w Stanach Zjednoczonych w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, czyli
wtedy, gdy wyłaniała się postsubkultura rave. Nieco później w odniesieniu do muzyki wyróżniającej tę postsubkulturę zaczęto stosować nazwę emocore (od emotional hardcore)21. Określenie emo, jako pochodna kulturowej, emocjonalnej ekspresji,
charakteryzowało młodzież z różnych środowisk rasowych, etnicznych i religijnych.
Postsubkultura emo znosi wszelkie bariery kulturowe, redukując je do indywidualnych wyznaczników barwnej, cybertechnologicznej ekspresji cech wyglądu. Według
charakterystyki zawartej w Wikipedii:
Emo powstało jako reakcja na agresywny i materialistyczny styl życia amerykańskich
raperów. Dotyczy to głównie popełniania przestępstw, zażywania środków odurzających,
powierzchowności, braku okazywania uczuć oraz konsumpcjonizmu. Sprzeciw ten objawia się także w modzie – czyste, schludne, obcisłe ubrania, nakładanie makijażu oraz
zadbane fryzury będące zaprzeczeniem luźnego, ulicznego wyglądu gangsterów. Emo stanowi swoiste połączenie gothic metalu (mroczny wizerunek, głęboka duchowość) i punku
(krytyczne podejście do świata, poczucie braku sensu jednak bez nihilizmu i anarchizmu),
ale znacząco różni się od obu tych subkultur. Niektóre elementy emo, jak np. wegetarianizm, abstynencja od alkoholu i tytoniu oraz wyzbycie się agresji nawiązują do światopoglądu straight edge, jednak nie zawsze się z nim utożsamiają. Ruch emo zawiera
pewne cechy XIX-wiecznej ﬁlozoﬁi romantycznej, takie jak akcentowanie uczuć i emocji,
nastawienie na przeżycia wewnętrzne, indywidualizm, a zwłaszcza werteryzm, jednak nie
nawiązuje do niego w żaden sposób22.

Postsubkultura emo ma globalny zasięg i charakter, pojawiła się także w Australii,
Nowej Zelandii, Kanadzie, Japonii, w rozwiniętych krajach azjatyckich, takich jak
Tajwan czy Korea Południowa. Budzi w zamożnych społeczeństwach kontrowersje oraz ambiwalentne postawy oraz reakcje pedagogów, socjologów, psychologów
i kulturoznawców. Jej występowanie koreluje zdaniem analityków z zaburzeniami
społecznymi i psychicznymi uczestników, ze skłonnością do eksterministycznych
zachowań eskapistycznych i dewiacyjnych, włączając w to samobójstwa i autodestrukcję. Zdaniem Michelle Philipov, australijskiej analityczki zjawiska emo w tym
kraju, jak również na całym świecie, jest także następstwem swobodnego dostępu
do sieci internetowej oraz rozwoju technologii multimedialnej, w której rozwijają
się zjawiska niemające wcześniej szans na istnienie. Jak utrzymuje autorka: „Emo
i społeczna więź, jaką subkultura ta wytwarza, nie jest w klasycznym ujęciu «diabelskim folklorem», lecz sposobem na okazywanie niepokoju, który nie jest jasno
ani zgodnie i konsekwentnie wyrażany”23. Postsubkultura emo budzi wiele krytycznych, graniczących z paniką i lękiem rodziców oraz nauczycieli reakcji, widocznych
w publicystyce i nauce. Emo jest wyrazem nowych kulturowych i społecznych wyzwań, należy do świata związanego z kulturą wirtualną, do którego dorośli nie mają
21

http://pl.wikipedia.org/wiki/Emo_%28slang%29, dostęp: 05.12.2011.
Ibidem.
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M. Philipov, „Just Emotional People”? Emo Culture and the Anxieties of Disclosure, „M/C Journal” 2009, vol. 12, nr 5 (na stronie internetowej: http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/
aritcle/viewA, dostęp: 23.04.2012).
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wstępu. Prowadzi do zachowań i działań interpretowanych przez system społeczny,
rodziców, wychowawców i nauczycieli jako mające charakter autodestrukcyjny.
Postsubkultura emo pojawiła się w Polsce w ostatnich kilku latach. Przejawia
się w ostentacyjnej, eklektycznej, ekstrawaganckiej modzie łączącej bardzo wyraźny
makijaż z ubraniami w jaskrawych kolorach.
Postsubkultura gotycka jest kolejnym wariantem młodzieżowej reakcji na dominację popkulturowej standaryzacji i uniwersalizacji. W odniesieniu do tego fenomenu młodzieżowej odmienności można użyć akurat słowa „subkultura”, jako że
goci tworzą środowiska relatywnie hermetyczne, zamknięte, skupione wokół kręgów
środowiskowo-towarzyskich.
W charakterystyce tej postsubkultury, wywodzącej się z obserwacji uczestniczącej, z badań empirycznych, analizy źródeł internetowych, blogów, wyłania się następujący obraz gotów:
Goci, jak członkowie innych subkultur, starają się pozyskiwać znajomych wśród innych
przedstawicieli swojej subkultury. W ich wypowiedziach można wyczuć pewnego rodzaju
pogardę dla innych ludzi (poza gotami) jako zbyt prymitywnych, nieczułych, często okrutnych. Widać tu także wyraźną gloryﬁkację bycia gotem – przedstawiają się jako osoby
wyjątkowo wrażliwe, o nieprzeciętnej inteligencji. Powoduje to oczywiście zamknięcie
się na kontakty z innymi ludźmi. Są pod tym względem grupą zamkniętą. Z tego co udało
nam się zaobserwować np. podczas koncertów – nie jest to grupa zintegrowana. Niełatwo
nawiązują kontakty między sobą i są to na ogół kontakty dość powierzchowne. Na koncertach trzymają się na ogół w grupach znajomych, na ogół od 2- do 5-osobowych. W pubach
nieczęsto widywaliśmy gotów, jeżeli już to było to na ogół kilka dziewcząt, które przysiadały się do grupy metalowców. Wywnioskowaliśmy, że na koncertach lub w pubach
goci spotykają się raczej dla samej muzyki, nie starają się wtedy integrować, wzajemnie
poznawać osoby myślące podobnie, jeżeli już jest to po prostu miejsce tzw. podrywu. Goci
z jednej strony mocno podkreślają swoje poczucie indywidualizmu, odrębności, z drugiej strony – swoje cierpienie z powodu niezrozumienia. Z analizy pamiętników wynika,
że często mają problemy z kontaktami z innymi ludźmi, a przede wszystkim skupiają
się jednak na tworzeniu związków i „problemach sercowych”. Być może dlatego taką
popularnością cieszy się wśród gotów internet. Lepsza możliwość budowania własnego
wizerunku jest istotna w tej subkulturze. Poprzez internet goci nawiązują ze sobą kontakty,
czytają nawzajem swoje blogi (i umieszczają do nich linki – odnośniki), piszą komentarze
do wpisów w pamiętnikach innych, udzielają się w dyskusjach na stronach poświęconych
gotykowi lub gotyckim zespołom. Wydaje nam się, że internet ułatwia im nawiązywanie
kontaktów z innymi ludźmi (z czym mają problemy w rzeczywistości) oraz (związane
z tym) kreowanie własnego wizerunku (a jak już pisaliśmy w subkulturze gotyckiej kreowanie siebie, zewnętrzne przejawy przynależności do grupy są bardzo istotne). Z drugiej
strony pod hasłem „gothic” w internecie można znaleźć sporą ilość galerii ze zdjęciami
i obrazkami, zawierającymi normalne zdjęcia portretowe co urodziwszych fanek gotyku,
sądząc po wyglądzie pochodzących z Anglii, oraz utrzymane w gotyckim klimacie ilustracje, pełno jest tam jednak odnośników do stron zawierających zwykłą pornograﬁę,
w której pojawiają się takie postacie jak np. zakonnice-wampirzyce, dużo jest krwi, odwróconych krzyży i rozmaitych akcentów satanistycznych24.
24
A. Tułodziecka, K. Żyto, K. Karnkowski, Goci, http://www. Darkplanet.pl Subkultura-gotyckaw-Polsce-3658.html, dostęp: 23.11.2011.
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Muzyka gotycka, podobnie jak powierzchowność i wygląd uczestników tej formacji postsubkulturowej, ma wiele wspólnego, choć nie jest identyczna, z heavy
metalem. Gothic metal jest jednym z nurtów muzyki heavymetalowej, ewoluującej
coraz bardziej w kierunku mrocznego, demonicznego brzmienia muzyki trash i dead
metal. Zdaniem cytowanych już autorów, muzyka gotycka składa się z wielu podgatunków, wąskich, oryginalnych nurtów muzyki, takich jak cold wave, dark wave,
death rock, goth metal czy dark folk25.
Według cytowanych autorów, gothic, jako subkultura okołomuzyczna, skupił
liczne zespoły muzyczne i ich fanów. Reprezentują oni różnorodne gatunki muzyczne wywodzące się z tradycji punk i heavy metal. Opis poszczególnych ich odmian
i rodzajów zawiera się w poniższej charakterystyce:
Cold wave była śmiertelnie poważna, pesymistyczna i niepokojąca. Ze zrozumiałych powodów taki rodzaj grania znakomicie wpasował się w realia polskie. W latach 80. był
to u nas jeden z popularniejszych nurtów muzycznych. Najbardziej znane były Variete,
Made in Poland, Madame, Ivo Partizan, Siekiera. A wszystko, co nie dało się wrzucić do
szuﬂadki Cold Wave, było Nową Falą – czyli postpunkiem Wink. Dark wave (gatunek
nieco bardziej zróżnicowany od zimnej fali). Początkowo pod tym pojęciem rozumiano
spokojniejszy, mniej rockowy, bardziej ambientowy rodzaj gotyku. Kiedy powstały zespoły grające jego elektroniczną odmianę, również zaszuﬂadkowano je jako dark wave.
Tworzy to niezłe zamieszanie: do gatunku zaliczane są zarówno Black Tape for a Blue
Girl, jak i Deine Lakaien. Inni przedstawiciele dark wave to romantyczno-elektroniczny
Diary of Dreams czy Endraum. W Polsce podobnie grają God’s Bow czy God’s Own
Medicine. Death rock (ojczyzną gotyku jest Wielka Brytania). Równolegle w Stanach
Zjednoczonych powstał Death Rock. Jest to więc amerykańska odmiana rocka gotyckiego, zbliżona do europejskiej i również wywodząca się z punku. W Europie za wytyczną
gotyku uznano klimat maxisingla Bauhaus Bela Lugosi’s Dead, zaś w Ameryce podobną
rolę spełnił w 1981 r. krążek grupy Pompeii 99 Look at yourself. Z czasem w Europie
dokonała się ewolucja gatunku w stronę industrialu i elektroniki, zaś większość zespołów
zimnofalowych rozwiązała się. Natomiast Death Rock nigdy nie odciął się od rockowych
korzeni, a jego ewolucja wewnętrzna przebiega znacznie wolniej. Najbardziej znanym
zespołem deathrockowym jest Christian Death (istniejący – w różnym składzie – już od
ponad 20 lat); ale także The Superheroines, 45 Grave, The Brickbats. Goth metal (najbardziej kontrowersyjny gatunek, uwielbiany przez jednych (głównie tych młodszych),
a przez innych całkowicie odrzucany). W goth metalu nie ostało się właściwie nic z tradycyjnego, zimnofalowego gotyku, ale mroku i pesymistycznych tekstów jest pod dostatkiem. Oczywiście każdy ma swoją deﬁnicję mroczności. Charakterystyczne jest to, że
zespoły grające gothmetal chętnie utożsamiają się z subkulturą gotycką (uwidacznia się to
w typowym makijażu, ubiorze itp.), czego absolutnie nie da się powiedzieć o niektórych
klasykach gatunku (choćby wokaliście The Sisters of Mercy, Andrew Eldritchu). W Polsce
najbardziej popularnym przedstawicielem tego nurtu jest Artrosis, na Zachodzie natomiast
Moonspell, Theatre of Tragedy, Tiamat czy Therion. Dark folk (dark folk funkcjonuje na
obrzeżach gotyku – podobnie jak gothmetal, ale po przeciwnej stronie). Muzyka utkana
zazwyczaj na kanwie akustycznych gitar (oraz innych „żywych” instrumentów) i elektronicznych podkładów w tle; spokojna, smutna, hipnotycznie monotonna, a przez to czasem
nieco usypiająca. Wink Dark Folk czerpie pełną garścią z tradycji neopogańskich i muzyki
25
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dawnej, jest też silnie powiązany ze współczesnymi magami oraz ideologią satanistyczną.
Gatunek wyrósł z fascynacji jego twórców psychodelicznym folkiem lat 60. i 70. oraz
industrialem i punkiem. Po złożeniu tych rodzajów muzyki powstało coś zupełnie nowego
i oryginalnego, zwłaszcza że wykonawcy neofolkowi często są zdeklarowanymi poganami i przemycają swoje poglądy religijne w tekstach. Najbardziej znani przedstawiciele
darkfolkowej sceny to Current’93, Death in June, Sol Invictus, Fire + Ice, Aghast, rosyjskie Romove Rikoito26.

Polski gotyk jest bardzo niejednorodny, przenika się z innymi formacjami postsubkulturowymi, takimi jak emo, heavy metal czy rave. Polscy goci, jak wszyscy
inni, lubują się w czarnych barwach, eksponują związane z czarną magią, okultyzmem, praktykami szamańskimi elementy makijażu, ubioru. Przyjmują „wampirską”
stylistykę, mogącą kojarzyć się także z satanizmem. Spotykają się w nielicznych
klubach, na zamkniętych imprezach, na imprezach takich jak Temple of Goths w krakowskim Koziorożcu, na koncertach zespołów gotyckich. Najbardziej znany jest
festiwal na Zamku (Castle Party) w Bolkowie na Dolnym Śląsku, odbywający się
w 2012 roku po raz dwunasty.
Według cytowanych już autorów:
Gotyk jako taki zaistniał w Polsce stosunkowo późno, bo dopiero w połowie lat osiemdziesiątych. Pojawiły się wtedy takie zespoły jak 1984, Pornograﬁa, Madame (pierwszy
zespół Roberta Gawlińskiego), Ziyo czy Bruno Wątpliwy (dziś występuje pod nazwą Fading Colours). Ówczesne warunki sprawiły, że niewiele z tych zespołów miało możliwość zarejestrowania na płytach swojej twórczości. Najbardziej znani byli ci wykonawcy,
którzy oprócz obowiązkowego wtedy Jarocina zaistnieli również na singlach i na falach
III Programu PR, np. Variete, Made in Poland, Madame. W ramach sceny niezależnej
funkcjonowały takie zespoły, jak Ivo Partizan, Aurora, Bikini, Ręce do góry. Znanym
i dość lansowanym zespołem była Siekiera (prezentacje radiowe, płyta, teledyski), jednak należy zaznaczyć, że ogromną popularność grupa ta zyskała po Jarocinie ‘84, gdzie
przedstawiła najagresywniejszy w ówczesnej Polsce repertuar punkowy, a nagrana w tym
samym czasie kaseta demo do dziś jest przedmiotem kultu wśród kolejnych pokoleń punkowców. Dopiero później, po odejściu wokalisty Tomasza Budzyńskiego (dziś Armia),
Siekiera ewoluowała w stronę innej muzyki. Ukazały się jedynie płyty Siekiery i Ziyo,
pojedyncze single Madame, Made in Poland i Variete. Dopiero jednak zespół Closterkeller zdołał zainteresować gotykiem szerszą publiczność. Również na początku lat 90-tych
przez scenę przewinęło się kilka ciekawych zespołów, takich jak Joanna Macabrescu,
Blitzkrieg, Frank Rubel czy Opozycja. Warto też zauważyć, że przed sukcesem Closterkeller w Polsce nie funkcjonowało pojęcie „gotyku” i wszystkie wymienione wcześniej
zespoły określano jako nowofalowe (również Closterkeller podpadał pod to pojęcie),
zimnofalowe (np. 1984) lub postpunkowe. Do dzisiaj zdecydowanie jeden z głównych
zespołów na polskiej scenie gotyckiej i dzięki niemu właściwie powstało w Polsce coś
takiego jak gotycka scena, subkultura i związane z nimi imprezy, koncerty. Polskim fanom
dobrze znane są także Moonlight, gothmetalowy Artrosis, Batalion D’Amour, Lorien. Niemal wszystkie zaczynały od bardziej lub mniej świadomego kopiowania Closterkellera,
z czasem jednak udało się im wykształcić własny styl grania. Wyjątkiem są tu formacje,
które reprezentują elektroniczny nurt polskiego gotyku. Te zawsze chodziły własną drogą,
26
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co docenili również fani z zagranicy; mówi się nawet, że np. Fading Colours jest bardziej
znany poza Polską. Wielki wkład w popularyzację rocka gotyckiego w Polsce miał także popularny dziennikarz radiowej Trójki, Tomasz „Nosferatu” Beksiński. Jego tragiczna
śmierć pod koniec 1999 roku sprawiła, że Tomek, będący już za życia postacią oryginalną
i uwielbianą przez podobnych mu ludzi, prawie z dnia na dzień stał się legendą27.

Postsubkultury rave, emo czy gotów mają charakter ludyczny, okołomuzyczny.
Podobną naturę i genezę mają współczesne postsubkulturowe formacje hip-hopowców, skaterów oraz istniejące już bardziej w sferze kultury symbolicznej ugrupowania dresiarzy czy blokersów. Realne są natomiast środowiska kiboli i chuliganów,
przenikające się z postsubkulturami blokersów i dresiarzy, pośród których występuje
kategoria szpanerów.
Postsubkultury ludyczne reprezentowane są licznie przez środowiska hakerów,
uczestników gier sieciowych, bywalców portali społecznościowych. Zwolennicy
różnych sportów ekstremalnych, zaliczanych do form aktywności ludycznej, tworzą
również postsubkulturowe środowiska młodzieżowo-towarzysko-rówieśnicze. Zaliczyć można do nich także, jako egzempliﬁkację szerszej tendencji subkulturowo-ludycznej, środowiska użytkowników rowerów, snowboardów, deskorolek, windsurﬁngu, skateboardingu, wielu innych odmian aktywności ludyczno-sportowej28.
Szczególny rodzaj postsubkultur młodzieżowych tworzą te wyłonione nie tylko jako
reakcja na kulturową odmienność, ale także na społeczne niedostosowanie strukturalne, na przykład dresiarze, blokersi czy kibole29.
Postsubkultury, dążące do zmiany kulturowej, propagujące alternatywę, innowację, radykalizm, nonkonformizm, kontestujące już tylko częściowo istniejący porządek społeczny i ład kulturowy, są zjawiskiem widocznym, przyciągającym uwagę
opinii publicznej. Znajdują się wciąż „na cenzurowanym”, mimo że „oswajają”
i aﬁrmują w dużym stopniu świat, w którym przyszło im żyć. Obecne środowiska
postsubkulturowe, jako rezerwuar ludzi nietypowych, „nienormalnych”, ekstrawaganckich, „odlecianych”, aspołecznych, zbuntowanych przeciwko większości, nie
budzą sympatii większości Polaków. Poprzez swój ekskluzywizm są też w zasadzie
zjawiskiem nieznanym, postrzeganym i ocenianym w sposób oparty na kategoryzacji
oraz stereotypie. Te stosujące w celu ekspresji własnych wartości agresję i przemoc
posuwają się do czynnych ataków na system społeczny, a przekraczając dopuszczalne normy obyczajowe bądź prawne, traktowane są jako „antykultury”. Członkostwo
w nich staje się manifestem antyspołecznych postaw oraz negatywnych światopoglądów, budząc potępienie i poczucie zagrożenia.
Ile prawdy jest w tych stereotypowych opiniach Polaków o subkulturach i postsubkulturach? W jakim stopniu agresja i przemoc są rzeczywiście wyróżnikami postsubkultur? Czy ich członkowie posiadają nietypowe, niestandardowe, stanowiące
27
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odstępstwo od społecznej „normy” cechy osobowości? Czy określenia „dresiarz” lub
„blokers” zawsze zawierają w sobie negatywną konotację i budzą niechęć, niepokój
oraz krytyczny stosunek większości? W jakim stopniu agresja jest realna, w jakim
zaś dominuje jej wyobrażenie i strach przed wystąpieniem?
Agresja i przemoc w przypadku opisywanych przeze mnie formacji postsubkulturowych ma społeczne podłoże i kulturowy charakter. Stanowi następstwo społecznego niedostosowania ich członków i kulturowej kontestacji, jako odpowiedzi na
poczucie dyskomfortu i frustracji, wynikające ze strukturalnego usytuowania. Zachowania agresywne i przemoc stosowane są jedynie w grupie, przejawiają się w takich
formach, jak „zadyma”, zbiorowa bójka, grupowe akty wandalizmu, „ganianie się”
z policją przy okazji meczów, koncertów czy dyskotek. Grupowy, społeczny, a nie
kulturowy charakter agresji dresiarzy i blokersów sprawia, że wszyscy utożsamiani
z tymi postsubkulturami młodzi ludzie traktowani są jako potencjalni przestępcy.
Pełnią w ten sposób swoistą funkcję „straszaków” systemu społecznego, uzasadniają
sens istnienia prawa, sprawiedliwości oraz sankcji.
Strach przed zagrożeniem agresją, przemocą, w globalnym wymiarze przed terroryzmem, pełni dzisiaj funkcje integracyjne. Prowadzi do mobilizacji społecznej
i tworzenia struktur zapobiegających i ścigających ludzi używających przemocy.
Strach i zagrożenie narastają, są stałymi elementami procesów globalizacji. Niezależnie od skali realnego zagrożenia ze strony postsubkultur – bo jest ono w zasadzie
niewielkie – podsycanie lęku, budzenie poczucia niepokoju są potrzebne politykom
i służbom specjalnym do uzasadnienia własnej roli, usankcjonowania zajmowanej
pozycji. Niekiedy zaś do stosowania środków specjalnych i „kontrprzemocy” używanej w majestacie prawa.
Postsubkultury młodzieżowe nie są zagrożeniem, zagrożeniem jest sam lęk
i strach przed zagrożeniem z ich strony. Pełnią one funkcje szczególne, stając się
uosobieniem społecznych lęków, przyjmując w niektórych przypadkach, w sytuacji zagrożenia stabilności społecznej, chwiejności struktur, rolę kozła oﬁarnego. Nie
sama przemoc i agresja, lecz strach przed nią, prowadzi do zjawisk kategoryzacji,
powstawania oraz utrwalania się stereotypów. Ten strach potrzebny jest nie nam,
ludziom, Polakom, lecz systemowi społecznemu. Agresja i przemoc bywa „oswajana”, poddawana kontroli, „przypisana” do postsubkultur, głoszących niezadowolenie
z powodu położenia ich członków.
Zjawiska charakteryzowane mianem postsubkultur młodzieżowych o charakterze
ludycznym stanowią element pejzażu ponowoczesnego, wielokulturowego, pluralistycznego. Podejścia, dyskursy, narracje postmodernistyczne, także w odniesieniu
do postsubkultur gotów, emo czy rave, są pełne sprzeczności, alternatywnych propozycji, antynomii, niekonsekwencji. Są takie, jak sama natura rzeczywistości: indywidualistyczne, subiektywne, relatywistyczne, niejednoznaczne, wielokontekstowe. Jak dotąd w całym zamieszaniu teoretycznym nie wymyślono wspólnej deﬁnicji
rzeczywistości, sprowadzając ją do konstruktu myślowego, do ludzkiego wytworu
odpowiadającego potrzebom jego twórców. Kultura w tych ujęciach staje się z jednej
strony ﬁkcją, z drugiej pierwotną rzeczywistością. Z tych sprzeczności wyłania się
jednak wniosek sceptyczny i pesymistyczny: skończył się złoty wiek nauk o kulturze,
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zaczyna zaś nowy etap budowy reﬂeksji na temat natury i struktury samej reﬂeksji
naukowej. Mamy do czynienia z „reﬂeksją na temat” reﬂeksji o kulturze. Jest ich
tyle, ile uczestników dyskursu.
Współczesne nauki o kulturze, w tym antropologia i kulturoznawstwo, poszukują
wyjścia z teoretycznego i metodologicznego sporu, niemal konﬂiktu, w jakim znalazły się modernistyczne teorie narodu-państwa i postmodernistyczne dyskursy na
temat społeczeństw obywatelskich. Spory te nie są jedynie jałowymi akademickimi
dysputami. Wyrastają na gruncie naukowej diagnozy istniejącej rzeczywistości politycznej, społecznej, kulturowej, która jest – jak struktura samej teorii – wieloznaczna, wielokontekstowa, płynna, zmienna, niepewna, niestabilna. Co więcej, sama
rzeczywistość znajduje się – podobnie jak reﬂeksja na jej temat – w permanentnym
kryzysie. Kryzysowi wartości, ekonomicznym i politycznym zapaściom towarzyszy
poczucie społecznej niepewności. Reﬂeksja postmodernistyczna pragnie uwolnić
naukę i społeczeństwa od politycznego zaangażowania i lęku, sama go potęgując,
jak również wzmacniając poczucie niepewności. Z krytycznej, wielowątkowej i wielopoziomowej reﬂeksji postmodernistycznej wyłania się jednak powszechnie artykułowana potrzeba jej uporządkowania i ujęcia w kształcie nowego paradygmatu
łączącego dorobek modernistycznych teorii i poststrukturalistycznych dyskursów.
Wydaje się jednak, że zadanie to jest jak dotychczas niewykonalne. Podstawą wszelkich współczesnych dyskursów jest bowiem pojęcie różnicy, a nie podobieństwa.
Różnica oznacza odmienność i różnorodność kulturową, pluralizm, jak i interkulturowy, transkulturowy charakter społeczeństw obywatelskich. Subkultury nie są już
wyrazem oporu, sprzeciwu i kontestacji. Przeobrażają się w naturalny, funkcjonalny
element społeczeństw wielokulturowych, nie będąc narażone ani na dyskryminację,
ani na odrzucenie. Subkultury tracą swój kontestacyjny rodowód i charakter. Przemieszczają się z peryferii kultury do jej centrum, przenoszą się z marginesu społecznego do kultury popularnej. Przynależność do subkultur nie jest już przejawem buntu,
lecz wyrazem indywidualnej i grupowej odmienności, oryginalności oraz wolności
w wyrażaniu i zaspokajaniu własnych potrzeb kulturowych. Subkultury stają się sposobem autokreacji. Bunt i kontestacja przenoszą się do nowych ruchów społecznych,
w których subkultury wciąż są obecne, ale już nie jako ich główna, przywódcza siła
sprawcza. W semiotycznym pejzażu ponowoczesności nie stanowią one już wyzwania, nie kierują swej aktywności „przeciw” jakiejkolwiek kulturze, lecz „ku czemuś”
własnemu, odrębnemu, nowemu. Współczesne subkultury młodzieżowe, takie jak
rave, goci, emo, cyberpunk, nie przeciwstawiają się ani kulturze rodziców, ani nie negują zasad funkcjonowania kultury popularnej czy masowej. Przybierają coraz więcej funkcji kreacyjnych, ludycznych. Koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb swych
członków, uczestników i zwolenników za pomocą odrębnych, „własnych” środków
wyrazu: symboli, ubiorów, muzyki, tańca, stylu życia.
Brak lub słabnięcie i zanik kontestacyjnego charakteru subkultur, ich funkcjonowanie w obrębie kultury masowej i popularnej, komercjalizacja działań ich liderów,
zwłaszcza muzycznych czy artystycznych idoli, prowadzi do przekształcania subkultur także, albo zwłaszcza, młodzieżowych w nowe zjawiska, wobec których lepsze
wydaje się pojęcie „postsubkultury ludyczne”.
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Zabawa staje się w młodzieżowych grupach subkulturowych formą odstępstwa
od społecznych zasad produktywności i użyteczności, przybierając postać autotelicznej działalności polegającej na „braniu w nawias” zasad porządku społecznego, sfery
aktywności ulokowanej w alternatywnej przestrzeni wartości i norm. Zabawa nabiera
w postsubkulturach kontestacyjnego charakteru. Podstawowymi wyróżnikami kontestacji poprzez zabawę są w postsubkulturach:
1. Nonkonformistyczny charakter zabawy. Członkowie młodzieżowych postsubkultur,
dążąc do realizacji celów ludycznych i osiągnięcia przyjemności, narażają się na niechęć i restrykcje ze strony instytucji społecznych, zwłaszcza wychowawczych. Zabawa jest czynnością społeczną i poddawana jest kontroli. Wychodzenie poza dozwolone granice, ucieczka w sferę subkulturowej wolności są zarazem buntem przeciwko
standardom i normom konformistycznej większości. Proces socjalizacji młodych ludzi
i przysposabiania ich do życia według panujących zasad porządku społecznego polega także na kształtowaniu i narzucaniu im wzorów spędzania wolnego czasu i zabawy. Im bardziej społeczeństwo wyznacza młodym ludziom jej wzory, tym bardziej są
oni skłonni do buntu i odstępstwa od kulturowej, konformistycznej konwencji. Bunt
uczestników młodzieżowych subkultur ludycznych bierze się w przeważającej mierze
z chęci przeciwstawienia się racjonalnej funkcjonalności i produktywnej ekspansywności systemu społecznego. Zabawa staje się nie tylko środkiem do osiągnięcia satysfakcji i przyjemności w grupie rówieśniczej, ale zarazem wyrazem młodzieńczej niezgody na rygory narzucane przez dorosłych. Kontestujący kulturę rodziców członkowie
młodzieżowych subkultur ludycznych idą dalej w przestrzeganiu nonkonformistycznej
zasady przyjemności kosztem funkcjonalności i utylitarności niż ich konformistyczni,
normalni, „grzeczni” rówieśnicy. Nonkonformizm członków postsubkultur idzie jeszcze dalej, oni nie negują i nie kontestują reguł stworzonych przez system społeczny,
oni go ignorują i lekceważą. Tworzą własny świat wartości, w którym normą jest przekraczanie norm, także w stosunku do samego siebie, do własnego ciała. Zabawa często
przekracza wszelkie granice, prowadząc także do autodestrukcji i samobójstw.
2. Alternatywizm subkulturowej przestrzeni zabawy. Zabawa jest efektem wyboru
i dobrowolnego akcesu do grupy. Jest dla kontestującej młodzieży formą ucieczki
od rzeczywistości i uwolnienia się od zobowiązań wobec systemu. Kontestacja ludyczna przenosi uczestników subkultur w inny świat, w którym panują odmienne,
wyznaczone przez grupę rówieśniczą reguły. Zabawa staje się dla zbuntowanych wobec kulturowych norm najpierw rzeczywistością „zastępczą”, z upływem czasu zaś
i w miarę wchodzenia w środowisko zaczyna pełnić rolę podstawowego, pierwotnego
świata społecznego. Granica pomiędzy rzeczywistością a światem zabawy przestaje
być dla uczestników młodzieżowych postsubkultur ludycznych czytelna, zaciera się
i zanika. Alternatywa przestaje być wyrazista i czytelna, zmieniając status od zasady
wyboru do konieczności uczestnictwa. Alternatywizm form zabawy w młodzieżowych subkulturach ludycznych opiera się pierwotnie na jej tymczasowości i odcięciu
od funkcjonalnej codzienności. Zabawa wyrwana z kontekstu społecznego i kulturowego, przeciwstawiana poprzez kontestację „normalnemu światu”, przekształca się
w totalną niemal alternatywę tej rzeczywistości.
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3. Spontaniczność zabawy w grupach postsubkulturowych. Jest to w zasadzie uniwersalna cecha aktywności ludycznej, jednak w grupach subkulturowych przybiera ona skrajny, radykalny charakter. Udział w zabawie jest równoznaczny z podporządkowaniem się regułom grupowym. Grupa subkulturowa legitymizuje ludyczne
zachowania swoich członków jako najważniejszą sferę ich aktywności, opartą na
dobrowolności uczestnictwa i spontaniczności zachowań. W młodzieżowych postsubkulturowych grupach ludycznych zabawa odrywana bywa od społecznych nakazów i konwencji. Kojarzy się ona kontestującej młodzieży z uwolnieniem od społecznych powinności. Prowadzi do eskapizmu, przeniesienia się do świata ułudy i iluzji,
równoległej krainy, spontaniczność uczestnictwa w zabawie staje się wystarczającą
legitymizacją do rezygnacji z uczestnictwa w systemie społecznym. Jednocześnie
prowadzi ona wszakże do innego zniewolenia i podporządkowania normom grupy,
środowiska rówieśniczego, do demonstrowania woli uczestnictwa w niej w celu podtrzymania więzi. Tym samym zabawa przekształca się niejednokrotnie w swoje przeciwieństwo, stając się obowiązkiem, sposobem na podtrzymanie akceptacji ze strony
innych uczestników. Prowadzi w tych przypadkach do przesytu, nadużycia sił ﬁzycznych, gwałcenia praw natury oraz możliwości własnego ciała i umysłu. Staje się
ekstremalnym wyzwaniem dla młodych ludzi, rodzajem aktywności tłumiącej lęki,
niepokoje związane ze społecznym niedostosowaniem. Zabawa wyzwala adrenalinę,
budzi emocje, rodzi pozytywne napięcie, nie służąc niczemu innemu poza redukcją
własnego niepokoju.
4. Alienacja zabawy w postsubkulturach młodzieżowych. Zabawa prowadzi do oderwania od codzienności, „odpadnięcia” od zbiorowości ludzi wykonujących swe codzienne czynności, uwolnienia się od zobowiązań wobec rodziny, szkoły. Zabawa
staje się dla uczestników postsubkultur ludycznych przeciwieństwem obowiązku,
zakwestionowaniem reguł kariery i awansu, lekceważeniem własnej pozycji w społeczeństwie, kontestowaniem nakazów i zakazów. Najbardziej radykalni w nieuznawaniu „prawdziwości” świata dorosłych bywają ideowo nastawieni członkowie grup
subkulturowych, takich jak punk, rave czy emo. Dopełnieniem alienacji społecznej,
zasady racjonalności pracy staje się aktywność ludyczna młodzieżowych grup postsubkulturowych. Alienacja, pewien stan społecznego wyobcowania poprzez zabawę,
staje się nieodłącznym składnikiem młodzieżowej kontestacji w postsubkulturach
ludycznych. Sposób spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w zabawie, styl życia
wolny od zobowiązań, „luzacki” zespół cech osobowości i tożsamości kształtowane
są poprzez uczestnictwo w grupie rówieśniczej. Kontestacyjny, ludyczny charakter
grup postsubkulturowych prowadzi do ich alienacji, wyobcowania, wycofania z szerszego kontekstu społeczno-kulturowego.
5. Marginalizacja młodzieżowych postsubkulturowych grup ludycznych. Marginalizacja uczestników młodzieżowych postsubkultur ludycznych jest następstwem bądź
zjawiskiem towarzyszącym alienacji. Polega nie tylko na ich wyizolowaniu ze społecznego kontekstu, ale też na relatywnie wysokiej separacji i ekskluzywizmie więzi
rówieśniczej. Marginalizacja prowadzi do utraty akceptacji grupy postsubkulturowej
przez dorosłych, pogłębiając poczucie pierwotności i nadrzędności członkostwa u jej
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uczestników. Przyczynia się ona do eskapizmu i izolacji społecznej grup postsubkulturowych, nadając im postać nie tylko zamkniętych, hermetycznych wspólnot towarzysko-rówieśniczych, ale także małych grup celowych, w rodzaju gangów, komun
czy bractw. Reguły zabawy istniejące w takich grupach znane są częściowo jedynie
wtajemniczonym członkom grupy, znającym kody komunikacyjne, symbole i przepisy ról ludycznych. Członkowie młodzieżowych grup ludycznych spędzają większość
czasu we własnym gronie, bawiąc się według swoich zasad. Znajomość tych zasad
jest elementem więzi grupowej i tożsamości członków. Członkostwo w grupie polega
nie tylko na podporządkowaniu się jej regułom, ale też na czynnym uczestnictwie
w zabawie. Ludzie spoza grupy, nawet rówieśnicy, jako niewtajemniczeni, mogą się
stać obiektem agresji. Marginalizacja pogłębia się, gdy wszyscy niewtajemniczeni,
czyli społeczno-kulturowa większość, poddają grupę subkulturową wykluczeniu i represjonowaniu.
6. Ekskluzywizm subkulturowych młodzieżowych grup ludycznych. Alienacji i marginalizacji zabawy towarzyszy ekskluzywizm i poczucie wyjątkowości członkostwa.
Grupa chroni swą spójność i zwiększa atrakcyjność przynależności poprzez procedury inicjacyjne, rodzaje więzi, symbolikę, kody komunikacyjne, styl życia uczestników, przyjemność płynącą z zabawy. W skrajnych przypadkach aktywność ludyczna
grupy prowadzi do wyłaniania się zespołu ceremonii i rytuałów grupowych, który
z biegiem czasu zaczyna pełnić rolę podstawowego układu normatywnego. Tak jak
w haśle wypisywanym na murach: „nie ma balu bez metalu”, zabawa może zaistnieć
przy przestrzeganiu reguł grupowych i hierarchii wartości. W przypadku subkultur
metalowców jest to wierność określonemu rodzajowi muzyki, oddanie swoim idolom oraz solidarność z członkami własnej grupy, prowadząca do konﬂiktów i bójek
z reprezentantami innych subkultur.
Symboliczny charakter rówieśniczych grup subkulturowych polega na budowaniu
przez nie odrębności wynikającej z takich sposobów utrzymywania spoistości grupy,
jak własne, ekskluzywne kody komunikacyjne, slangi młodzieżowe, moda, tatuaże,
ubiory, rodzaje preferowanej muzyki itp. Młodzi członkowie subkulturowych grup
rówieśniczych celowo zaznaczają swoją odrębność poprzez stosowane symbole, wyznaczając w ten sposób własne granice terytorialne i kulturowe. Stosowana symbolika, ikonograﬁa, kody komunikacyjne odnoszą się często do kulturowego „wyposażenia” innych subkultur. Emblematami odrębności subkultur młodzieżowych stają się
rekwizyty ich ludycznej aktywności: kij bejsbolowy, deska surﬁngowa, logo klubu
piłkarskiego, tatuaż, wizerunek idola muzycznego, „pacyfka”, „pieszczocha” i wiele
innych. Stosując parafrazę, uczestnicy postsubkultur młodzieżowych o charakterze
ludycznym, podlegając regułom transgresji, są jak pasażerowie „Titanica”: zmierzając zdaniem swoich rodziców i wychowawców do katastrofy, wciąż uczestniczą
w zabawie. Co więcej, czynią ze swego życia rejs, który nie prowadzi do nikąd. Pozostaje tylko zabawa, również „na poważnie”.

