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  Za ojczyznê tego ruchu powszech-
nie uwa¿ana jest Wielka Brytania, ale 
prawdziwe korzenie punka znajduj¹ 
siê w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
oko³o 1974 roku zrodzi³a siê nowa 
forma buntu. Mimo ¿e subkultura 
punkowa zbli¿ona jest do hipisow-
skiej, to jednak stanowi dla niej al-
ternatywê. Wszak nowy rodzaj buntu
mia³ swój pocz¹tek dziesiêæ lat po 
przewrocie dokonanym przez hipi-
sów. 
  Grupa ojców punka, to bywalcy no-
wojorskich lokali, oraz muzycy z wy-
stêpuj¹cych w nich zespo³ów. Swój 
manifest wyrazili oni w grudniu 1975 
roku w fanzinie zatytu³owanym Punk 
(s³owo oznaczaj¹ce „œmieæ”, „odpa-
dek”). Za³o¿eniem jego twórców by³o
sprowokowanie i zszokowanie skost-
nia³ego spo³eczeñstwa, na którym 
dawny bunt hipisów nie robi³ ju¿ wiêk-
szego wra¿enia. Manifest ten nie niós³ 
za sob¹ ¿adnych g³êbszych treœci, by³ 
to bowiem bunt wielkomiejskiej bo-
hemy, w wiêkszym stopniu wywo³a-
ny poszukiwaniem rozrywki, ni¿ chê-
ci¹ spowodowania zmian. Jednak in-
formacja o nowym, dziwnym zjawi-
sku rozesz³a siê po œwiecie. Traf chcia³, 
i¿ pad³a na podatny grunt w gnêbionej 
kryzysem Anglii. 

Punkowcy

  Za prekursora brytyjskiego od³amu 
subkultury punkowej uwa¿any jest 
Malcolm Mac Laren, twórca i woka-
lista legendarnego zespo³u Sex Pistols. 
Wraz ze swoja grup¹ zainspirowa³ siê 
manifestem amerykañskich buntow-
ników, postanowi³ jednak dodaæ do 
samego szokowania specyficzny styl
¿ycia i pogl¹dy. Brytyjski od³am pun-
ka, oprócz nastawienia na wywo³y-
wanie zgorszenia swoim wygl¹dem
i stylem bycia, mia³ w sobie du¿y ³a-
dunek buntu. Wycelowany by³ za on
zarówno w normy spo³eczne jak i 
w³adzê. Nie bez znaczenia pozostaje 
fakt, i¿ Wielka Brytania jest monar-
chi¹. Dobrym przyk³adem tego bun-
tu jest szydercza piosenka grupy Sex
Pistols zatytu³owana God Save The 
Queen. Utwór rozpoczyna³ siê s³o-
wami: God save the queen, and Her 
fascist regime. 
  Jednym z elementów, maj¹cych na 
celu zamanifestowanie buntu otocze-
niu, by³ strój i wygl¹d punka. Chyba 

najbardziej charakterystycznym ele-
mentem wygl¹du przedstawicieli tej
wicieli tej subkultury by³y fantazyjnie 
wystrzy¿one i ufarbowane na jaskra-
we kolory w³osy, najmocniej kojarzo-
na z nimi jest fryzura zwana irokezem, 
czyli wygolenie boków g³owy z po-
zostawieniem czuba z w³osów od 
czo³a po kark. Taki irokez, nierzadko 
osi¹gaj¹cy wysokoœæ kilkunastu cen-
tymetrów, najefektowniej prezento-
wa³siê wymalowany w barwy têczy.  
Podstawowymi elementami stroju by-
³y: skórzana kurtka zwana od nazwy 
jednego z pierwszych zespo³ów pun-
kowych ramonesk¹, im bardziej by³a 
zniszczona tym lepiej, gdy¿ wtedy 
mo¿na by³o pospinaæ j¹ agrafkami, 
których w stroju szanuj¹cego siê pun-
ka nie powinno zabrakn¹æ. Reszta 
stroju sk³ada³a siê z malowanej w³as-
norêcznie koszulki, spodni podobnie 
jak u skinów podwiniêtych lub ob-
ciêtych nad kostk¹, przez pewien czas 
bardzo popularne by³y spodnie w pio-
nowe pasy, przewa¿nie bia³o, lub czer-
wono – niebieskie. Wspólne zarówno
dla punków, jak i skinów by³o zami-
³owanie do wojskowych butów zwa-
nych w Polsce glanami. Jednak w od-
ró¿nieniu od butów skina, obuwie pun-
ka by³o brudne, zniszczone, a sznurów-

ki kolorowe, czêsto powi¹zane z kilku 
fragmentów. Ca³oœci wizerunku do-
pe³nia³a osobliwa bi¿uteria, w sk³ad 
której wchodzi³y miêdzy innymi: ³añ-
cuchy, k³ódki, ¿yletki, agrafki, du¿e
iloœci kolczyków i inne dziwne akce-
soria, których wybór ogranicza³a tylko 
fantazja posiadacza. Podobnie jak 
w przypadku skinów, ró¿nice w stro-
jach punków z ca³ego œwiata by³y mi-
nimalne. 
  Oprócz stroju, punków charaktery-
zowa³a specyficzna muzyka. By³a to
muzyka rockowa, jednak daleka od 
kanonu tego gatunku. Punkowi mu-
zycy rzadko przejmowali siê prawi-
d³owym nastrojeniem instrumentów,
a bywa³o, ¿e rozstrajali je celowo, 
utwory by³y krótkie i dynamiczne, a 
wykrzykiwany do prostego, ale moc-
nego rytmu perkusji tekst niós³ prosty 
i jasny przekaz. Muzyka owa zyska-
³a sobie miano punk-rocka i sta³a siê
czynnikiem cementuj¹cym ten ruch. 
Treœæ, któr¹ zawiera³, oraz ca³¹ swoj¹ 

ideologiê zawarli oni w krótkim, ale 
konkretnym haœle, przyœwiecaj¹cym 
tej subkulturze gdziekolwiek siê ona 
pojawia³a. Owo has³o brzmia³o: No 
Future. 
 Cech¹ charakterystyczna dla subkul-
tury punk jest jej grupowy charakter,
podstawow¹ formê zorganizowania 
stanowi³a tak zwana za³oga. Tworzy³a 
j¹ grupa punków z jednej ulicy, dziel-
nicy, czy w przypadku mniejszych 
miejscowoœci, z jednego miasta. Ka¿-
da za³oga mia³a swoje miejsce, gdzie 

zbiera³a siê w czasie wolnym. W struk-
turze takiej za³ogi nie wystêpowa³a 
¿adna hierarchia. Wyznawane przez 
punków pogl¹dy anarchistyczne zak³a-
da³y absolutn¹ równoœæ tak wewn¹trz
tej ma³ej grupy, jak i w ca³ym œrodo-
wisku. Od pocz¹tku zasadniczo nie 
by³a to subkultura agresywna, zdarza-
³o siê, ¿e punkowcy coœ demolowali,
lub kogoœ zaczepiali, lecz wynika³o to 
nie z ich agresywnej postawy, a z po-
trzeby zwrócenia na siebie uwagi, 
zamanifestowania swojego istnienia. 
Podstawowym i naturalnym wrogiem
ka¿dego punka (nie licz¹c oczywiœcie 
tak zwanego systemu) by³ skin, dzia-
³a³o to zreszt¹ w dwie strony. W wiel-
bionej przez tê subkulturê anarchii 
zawiera³a siê najwa¿niejsza dla niej 
wolnoœæ, podobna do tej, gloryfiko-
wanej przez hipisów. Polega³a ona na 
odrzuceniu udzia³u w istniej¹cych in-
stytucjach (punk nie chodzi na wybo-
ry, odmawia s³u¿by wojskowej, pod-
wa¿a autorytet szko³y i szanowanych

przez spo³eczeñstwo osób). Punk prag-
nie ca³kowitej wolnoœci, robienia tego 
co chce, tak jak chce, gdzie chce, i 
z kim chce.
  Do Polski nowa moda dotar³a pod 
koniec lat siedemdziesi¹tych, w du¿ej 
mierze dziêki marynarzom przywo-
¿¹cym swoim dzieciom z rejsów p³y-
ty i kasety na których trafia³y siê na-
grania takich grup jak Sex Pistols, 
The Clash, czy Exploited. M³odzi lu-
dzie, ¿yj¹cy w szarej rzeczywistoœci 
gierkowskiej Polski, mieli du¿o wspól-
nego ze swoimi angielskimi kolega-
mi, co poskutkowa³o szybk¹ asymila-
cj¹ punka w Polsce. Jedna z pierw-
szych za³óg powsta³a w³aœnie dziêki 
takiej kasecie przywiezionej przez 
marynarza, i przekazywanej z r¹k do 
r¹k. Traf chcia³, i¿ trafi³a ona w rêce 
znudzonych ch³opaków z bieszczadz-
kiego miasteczka Ustrzyki Dolne. Po 
wys³uchaniu znalezionych na niej na-
grañ uznali, ¿e bycie punkiem, to w³aœ-
nie to, co powinni zrobiæ. W tym cza-
sie do Polski nie dociera³o zbyt wiele 
informacji na temat owej subkultury, 
wiêc pierwsi jej przedstawiciele w opar-
ciu o szcz¹tkowe informacje stworzy-
li w³asny, niepowtarzalny styl zwany 
póŸniej Bieszczadzkim Punkiem. Pod 
wp³ywem nagrañ grupy Sex Pistols za-
³o¿yli w³asny zespó³, nazwany KSU.
Z t¹ nazw¹ wi¹za³o siê wiele dziw-
nych przypuszczeñ, niektórzy rozszyf-
rowywali j¹ jako Karpatska Samostij-
na Ukrajina Mimo, i¿ nazwa z braku 
lepszego pomys³u wziê³a siê od pierw-
szych liter z tablic rejestracyjnych sa-
mochodów z Ustrzyk, za³oga KSU 
podchwyci³a myœl i prowokowa³a  ma-
³omiasteczkowe, ¿yj¹ce w strachu 
przed Ukraiñcami, œrodowisko na-
szywkami z herbem Ukrainy i literami 
KSU. Sta³o siê to oczywiœcie Ÿród³em 
problemów z ówczesn¹ w³adz¹.
  Uci¹¿liwoœci¹ bycia odmieñcem, 
wystêpuj¹cym przeciw systemowi 
PRL–u, by³a niemo¿noœæ zagrania
koncertu, zorganizowania próby w ofi-
cjalnych instytucjach, nie mówi¹c ju¿ 
o zarejestrowaniu materia³u i wyda-
niu go w jakikolwiek sposób. Jedyn¹ 
mo¿liwoœci¹ by³o samodzielne nagra-
nie dokonañ na jakimkolwiek magne-
tofonie w gara¿u czy w piwnicy. Po-
wsta³e w ten sposób nagrania rozcho-
dzi³y siê po kraju poprzez znajomych, 
stopniowo budz¹c zainteresowanie i
popularyzuj¹c now¹ subkulturê. Warto 
tu wspomnieæ osobê Walka Dzedzeja, 
cz³owieka, który mniej, lub bardziej 

s³usznie uwa¿a siê za pierwszego 
punka w Polsce. W 1977 roku powo-
³a³ on wraz z Maciejem Góralskim 
– dzia³aj¹cym potem przez wiele lat 
w ró¿nych zespo³ach zwi¹zanych z ru-
chem punk – oraz Jackiem Kufiarskim
do ¿ycia zespó³ Walek Dzedzej Punk 
Band. Grupa ta zas³ynê³a prost¹ pio-
senk¹ o nastêpuj¹cej treœci:
   Nie jestem ma³y
   Nie jestem m¹dry
   Nie jestem g³upi
   Nie jestem w  ZMS – ie
   Nie jestem w KOR – ze
   Nie jestem w partii
   Nie jestem kurwa niczym
  Treœæ tego utworu wyraŸnie od-
zwierciedla ideologiê przyœwiecaj¹c¹ 
polskim punkom, jawi siê ona jako 
bardzo zbli¿ona do Brytyjskiego pier-
wowzoru. Te zespo³y, wraz kilkoma 
innymi doprowadzi³y do stopniowej 
popularyzacji punka w ca³ym kraju.  
   Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych 
subkultura punk zyska³a sobie tylu 
zwolenników, ¿e zaczê³a stawaæ siê 
problemem dla ówczesnych w³adz. 
Z tym faktem œciœle wi¹¿e siê historia 
legendy polskiego punka – festiwalu 
w Jarocinie. Dok³adny powód, dla 
którego oficjalne struktury powo³a³y 
do ¿ycia ten festiwal, nie jest do koñca 
znany. Najczêœciej wymienian¹ przy-
czyn¹ by³a obawa niemo¿noœci za-
chowania kontroli nad anarchistyczn¹ 
czêœci¹ spo³eczeñstwa, jak¹ niew¹tpli-
wie stanowili uczestnicy ruchu punko-
wego. Poprzez stworzenie Jarocina, 
oraz zgodê na wydawanie nagrañ 
punkowych muzyków, w³adza stara³a
siê stworzyæ swoisty wentyl bezpie-
czeñstwa umo¿liwiaj¹cy kompromis  
– punkowcom zdawa³o siê, i¿ osi¹g-
nêli upragnion¹ wolnoœæ, natomiast 
system mia³ iluzjê sprawowania nad 
wszystkim kontroli. 
  W 1989 roku w³adza ludowa wy-
s³a³a na Jarocin 220 funkcjonariuszy 
SB i milicji, oraz ponad 120 ludzi
z ZOMO. Niejednokrotnie muzycy 
byli zdejmowani ze sceny w trakcie
wystêpu za nieodpowiednie, nieodpo-
wiedzialne i niesocjalistyczne treœci 
swoich utworów. Zdarza³o siê tak¿e  
¿e prewencyjnie nawet ich na ni¹ nie 
wpuszczano, przypadek taki spotka³ 
Roberta Brylewskiego – lidera zespo-
³u Kryzys, zatrzymanego przez milicjê 
pod zarzutem kradzie¿y futra, mimo 
i¿ w Jarocinie ani okolicach nie by³o 
sklepu futrzarskiego. 
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