
ZBIGNIEW KRUSZEWSKI
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni

Subkultury jako zagrożenie na katechezie

Pojęcie „subkultury młodzieżowe” jest nieprecyzyjne. Termin „sub-
kultura” nie jest jednoznacznie negatywnym, choć tak jest potocznie 
rozumiany. „Związał się z grupą subkulturową” brzmi niemal jak „zwią-
zał się z grupą przestępczą”. Tymczasem „subkultura” to część kultury, 
niekoniecznie ta gorsza. Tak rozumiał to już Bronisław Malinowski, 
pisząc, że nie ma kultur lepszych i gorszych. Kultura składa się więc 
z szeregu subkultur, jak puzzle układają się w obrazek. Każdy więc 
należy do jakiejś subkultury. Można więc powiedzieć, że np. subkulturę 
tworzą uczniowie renomowanych liceów warszawskich. Jednak przede 
wszystkim słowo to kojarzy się z wyrazistymi grupami młodzieżowymi 
wyróżniającymi się wyglądem, językiem, obyczajami… W takim też 
znaczeniu – powszechnym – będziemy tego słowa używać, ze świa-
domością jego wieloznaczności. Należy jeszcze zaznaczyć, że obecnie 
zanikają wyraźne różnice między poszczególnymi subkulturami mło-
dzieżowymi, stają się one mocno teoretyczne, medialne – w realnym 
świecie istnieją raczej grupy sytuacyjne lub terytorialne.

Jakie zagrożenia przynoszą ze sobą przedstawiciele różnych sub-
kultur na lekcje katechezy? Myślę, że zamiast rozdzielać wypowiedź 
na poszczególne subkultury, zwłaszcza przy uczynionym poprzednio 
zastrzeżeniu, warto raczej wskazać różne zagrożenia i ich przyczyny, 
wspólne dla różnych subkultur. Wszyscy katecheci, a zwłaszcza ci uczą-
cy w takich miejscach, jak niektóre dzielnice Warszawy, Łodzi, Rudy 
Śląskiej czy jakiegokolwiek miasta, w którym istnieją dzielnice zwane 
Pekinami, Diabelskimi Trójkątami albo podobnie, wiedzą, z jakimi za-
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grożeniami się spotykają. Nie mówimy tu o nadpobudliwych dzieciach 
podkładających katechetom pinezki, nieuczących się i gadających na 
lekcji. Mówimy o zachowaniach jednoznacznie antyklerykalnych, 
antychrześcijańskich, mających podłoże neopogańskie, okultystycz-
ne, mówimy o głębokiej pogardzie, z jaką spotykają się nauczyciele 
religii, o agresji słownej, psychicznej, nawet fizycznej. Całą Polskę 
zbulwersował parę lat temu przypadek toruńskiego nauczyciela, któ-
remu młodzież – z filmu wiemy, że trudno było agresorów skojarzyć 
z jakąś konkretną subkulturą – nałożyła na głowę kosz do śmieci. Dla 
wielu katechetów to przypadek zasługujący na wzruszenie ramion. Oni 
przeżyli na lekcji ogniska, próby wypchnięcia przez okno, strip-tease, 
zachowania obscenicznie i przypadki profanacji.

Destrukcyjne subkultury (a tylko niektóre są takie) przynoszą więc 
zachowania okultystyczne, neopogańskie, newage’owskie oraz nihi-
listyczne, propagując wzory zachowań odwołujące się najczęściej do 
kultu wartości materialnych. Czasami obserwujemy wpływ pośredni – 
nie ma już hippisów, a rozpropagowane przez nich fascynacje i wzorce 
zachowań nadal są widoczne w kulturze młodzieżowej. Niewielu jest 
rastamanów, ale pozostaje kult marihuany i niechęć do cywilizacji 
Zachodu. Bezpośrednio natomiast występujące subkultury o zachowa-
niach destrukcyjnych (w kontekście zachowań szkolnych, a zwłaszcza 
katechezy) to nadal obecne w Polsce (na Zachodzie, oprócz Skandy-
nawii, raczej w odwrocie) grupy kulturowe związane z death-metalem, 
rockiem zwanym potocznie satanistycznym. To zwolennicy takiej 
muzyki, również w lżejszej odmianie, popularyzowanej np. przez 
Marylina Mansona, demonstrują swoje antyreligijne przekonania i są 
skłonni do agresji. Łagodniejsi, choć często okultystyczni w swoich 
przekonaniach, są tzw. goci, zafascynowani światem grobów i wampi-
rów, ubierający się na czarno, o upiornym, kredowobiałym makijażu. 
Coraz mniej wśród nas punków, których agresja wobec duchowień-
stwa (łącznie z przemocą fizyczną) miała podłoże polityczne (punki 
to lewacy, choć najczęściej szeregowy członek załogi osiedlowej nie 
ma o tym pojęcia, powtarza tylko pewne zachowania swoich kolegów).
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Przedstawiciele jednego z nowszych zjawisk w świecie subkultur, 
emo, dziedziczą zarówno po wspomnianych już gotach, jak i wcześ-
niejszej subkulturze, popularnym w latach 90 grunge’u. Emo są odpo-
wiedzią na agresywną subkulturę rapu i hip-hopu. Są łagodni, skłonni 
do demonstrowania uczuć i emocji (stąd nazwa). Kreują się na osoby 
bezradne, niepotrafiące poradzić sobie z przeciwnościami losu, skłon-
ne do zachowań histerycznych, nadwrażliwe i nieprzystosowane do 
naszej rzeczywistości. Prawzorem kulturowym dla emo mógłby być 
Werter, bohater Goethego. U przedstawicieli tej subkultury wyczu-
wa się pozę, dużo sztuczności. W wielu środowiskach przyjmowa-
ni są z rezerwą, a nawet szyderstwem. Zewnętrznie emo wyróżniają 
się charakterystycznymi fryzurami, zwłaszcza ukośnie przyciętymi 
grzywkami, strojem pozornie nonszalanckim, ale w rzeczywistości 
schludnym i markowym, dbałością o fizyczność, u mężczyzn na gra-
nicy metroseksualności (zacierania różnic płci w ubiorze). Z emo ko-
jarzony jest motyw czaszki, wpleciony we wzory na odzieży i piercing 
(kolczyki) wokół ust. Osoby te bywają raczej zagrożeniem dla samych 
siebie niż katechety, ponieważ mają skłonności do samookaleczeń 
i epatowania samobójstwem. Myślę, że często w szkołach średnich, do 
których uczęszcza bogata młodzież, dostrzec można podobne zacho-
wania, nawet bez wspomnianych przejawów zewnętrznych – bierność, 
nieprzystosowanie, znudzenie rzeczywistością, brak wartości oprócz 
kultu tych materialnych.

Oczywiście, to tylko pobieżny przegląd destrukcyjnych podkultur 
młodzieżowych – nie uwzględniłem tu grup, które w ogóle sprawiają 
problemy społeczne i wychowawcze, nie tylko na zajęciach katechezy.

Zastanawiałem się, czy w grupie „zagrożeń” dla katechety umieścić 
też całą wielość innych postaw neopogańskich, okultystycznych, kul-
tystycznych. Myślę jednak, że jeżeli nie pociągają za sobą zachowań 
agresywnych, destrukcyjnych, niezgodnych z prawem, pozostając 
w sferze poglądów głoszonych przez mniej lub bardziej świadomych 
wyznawców, zasługują raczej na miano „wyzwań” dla prowadzących. 
Są to grupy związane z fascynacją gwiazdami kultury masowej (Ma-
donna, raperzy, liczni aktorzy), propagującymi inne wyznania (głów-
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nie islam), kulty i sekty (kabałę, scjentyzm, tzw. krisznowców), są to 
przedstawiciele kultury klubowej (clubbingu) zwanej dawniej techno, 
a także zwolennicy odłamów fantastyki, poruszający się na granicy 
okultyzmu, oraz wyznawcy biologizmu, często w formie satanizmu 
tzw. lavejańskiego.

Spójrzmy na tytułowy problem z drugiej strony: jakie może spowo-
dować zagrożenia na katechezie katecheta? Według mnie bardzo istot-
nym źródłem zagrożeń, konfliktów i problemów jest brak świadomości 
zmian i różnic kulturowych między pokoleniami. Kultura młodzieżowa 
i kultura nauczyciela, który jest starszy o – załóżmy – dwadzieścia lat, 
to jakby dwie różne planety. Już w siedemnastym wieku jezuici mieli 
dwie drogi: albo misje, albo praca w szkole. I rzeczywiście, dzisiejsza 
praca w szkole, zwłaszcza katechety, przypomina pracę misjonarza. 
Jakie są podobieństwa?

Katecheta, wchodząc do klasy, trafia często między osoby, z któ-
rych część to katolicy, jednak inni to – mimo chrztu i zadeklarowanej 
przynależności do religii katolickiej – osoby o wielu niekatolickich 
poglądach, wierzące np. w reinkarnację; część to niewierzący, a często 
zdarza się, że niechętni wierze katolickiej neopoganie. Minęły już 
czasy, kiedy w salce katechetycznej zasiadali sami pobożni katolicy. 
W szkole spotkamy również osoby, które uczęszczają na katechezę 
z przyczyn prozaicznych – mama kazała, taki jest plan zajęć itp. –jed-
nak ich poglądy nie mają nic wspólnego z katolicyzmem, a nawet są 
mu wrogie. Tak jak na misji – przewidujmy zagrożenia, odpowiednio 
oceniając i poznając odbiorcę. Często więc trzeba zacząć od podstaw, 
a nie – nawet jeżeli podręcznik tego wymaga – niuansów wiary kato-
lickiej. O paruzji powiemy uczniom później.

Tu pora wspomnieć o języku, a tym samym przygotowaniu kulturo-
wym do zajęć. Guy Gilbert, francuski duchowny pracujący w trudnych 
środowiskach młodzieżowych, powiedział kiedyś, że z człowiekiem, 
którego zasób leksykalny to dwieście słów, nie można mówić o wierze 
językiem teologii, bo narazimy się jedynie na profanację. Podobnie 
z naszym słownictwem – wspomniana paruzja może się okazać i sło-
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wem, i pojęciem zbyt trudnym. Dyskusyjne jest, czy należy katechi-
zować, posługując się językiem młodzieży, slangiem. Mamy zbiory 
kazań stylizowane na gwarę młodzieżową, rekolekcje, mamy nawet 
próby przekładu Ewangelii na taką mowę. Zdania co do słuszności 
takich zabiegów są podzielone, jednak zgódźmy się co do jednego – 
przekaz musi być zrozumiały dla odbiorcy, na odpowiednim poziomie 
werbalnym. Nie musimy mówić slangiem, jednak powinniśmy mieć 
świadomość, że niektórzy (do których przecież przychodzimy) tak 
mówią i trzeba  ich rozumieć. I to, że zmienia się waga oraz estetyka 
języka. Możemy to potępiać, jednak jeżeli chcemy być wysłucha-
ni, wysłuchajmy innych, mimo że czasami forma ich wypowiedzi 
razi. Pamiętajmy też, że zmienia się znaczenie słów: jeżeli mówimy 
o „miłości” czy „kochaniu się” możemy spotkać się z zupełnie inną 
interpretacją naszych słów niż oczekiwana. Tak samo to, co my rozu-
miemy przez np. „dobrą zabawę”, może mieć zupełnie inni wydźwięk 
w uszach młodego człowieka. Jan Paweł II mówił, że trzeba rozumieć 
język kraju, do którego się przybywa. Musimy więc zrozumieć, że 
w ostatnim ćwierćwieczu takie zmiany zaszły.

Jeśli chodzi o estetykę, to jej poczucie zmienia się chyba najszyb-
ciej. To co my uznajemy za ładne, czyli potocznie mówiąc estetyczne, 
nie musi być takie dla naszego ucznia. Ładny język, ładny strój, ładny 
zeszyt – to pojęcia, jak się okazuje, względne. „Ubierz się ładnie” to 
polecenie wysoce nieprecyzyjne, a tym samym powodujące szereg 
konfliktów. Co to znaczy „ładnie”? Czy spódnica założona na spodnie 
to ładnie, czy nie?

Podobne przykłady można mnożyć. Przyczyn nieporozumień może 
być wiele. Często, wchodząc do klasy, myślimy: znam młodzież, prze-
cież pamiętam, jak to było. Jednak dwadzieścia lat to przepaść. Nasz 

„młodzieżowy” język może wywołać huragan śmiechu, nasze gusty 
muzyczne, próby zaakcentowania swojej otwartości strojem – każdy 
element nienaturalności – może nas wychowawczo pogrążyć. Dlatego 
zamiast naśladować lepiej zrozumieć – zwłaszcza zmienność kultury. 
Czasami trzeba pogodzić się z jej trywializacją, ale pracujemy prze-
cież w takim świecie, jaki jest, a nie w takim, jaki chcielibyśmy mieć. 
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Wierzmy, że nie wszystko w tych „misyjnych krajach” jest gorsze, niż 
było w naszych czasach, i kierujmy się zasadą jezuickiej inkulturacji: 

„wchodzimy waszymi drzwiami, wychodzimy naszymi”.


