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Współczesna młodzież 
Współczesność młodzieży
 

Niniejszy numer „Władzy Sądzenia” 
poświęcony został zagadnieniu 
młodzieży oraz otaczającej ją rze-

czywistości. Młodzież od zawsze budziła 
ciekawość poznawczą ze względu na zaj-
mowaną pozycję społeczną. W jej kontek-
ście pojawia się pytanie, a zazwyczaj także 
obawa, o kształt przyszłego społeczeństwa. 
Nie inaczej jest obecnie, kiedy po latach 
uśpienia młodzież w różnych częściach 
świata daje o sobie znać w rozmaity sposób. 
Jako Redakcja byliśmy ciekawi jak na tę 
kwestię zapatrują się polscy badacze od lat 
przyglądający się zagadnieniu. Dlatego do 
redakcyjnej dyskusji na ten temat zaprosili-
śmy Krystynę Szafraniec, Witolda Września 
i Marię Zielińską. Każdy z uczestników 
został poproszony o ustosunkowanie się 
do następujących pytań, które w naszym 
przekonaniu odzwierciedlają najbardziej 
aktualne problemy młodego pokolenia.
1. Czy problemy młodzieży związane 

z sytuacją na rynku pracy (np. zagroże-
nie prekaryzacją, poszerzenie kategorii 
NEET, prywatyzacja odpowiedzialności 
za kariery zawodowe i in.) mogą przy-
czynić się do powstania tego rodzaju 
więzi społecznych, które prowadzą 
od wspólnoty położenia do jedności 
pokoleniowej?

2. Czy – sięgając po plastyczne określenie 
Zygmunta Baumana – w czasach płynnej 
nowoczesności  

(m.in. indywidualizacji życia społeczne-
go i urynkowienia sfery kultury sym-
bolicznej) młodzież wciąż potrzebuje 
subkultur będących namiastką utopii 

„rozsadzających” rzeczywistość?
3. Komunikacja internetowa charakteryzu-

je się żywiołowością, niszowością aren 
sporów i uwalnianiem przestrzeni dla 

„technik konstruowania siebie”. W jakim 
stopniu nowe media przyczyniają się do 
indywidualizacji, a w jakim do uspołecz-
niania życia młodych ludzi?

4. W jaki sposób tłumaczyć deklarowaną 
na poziomie wielu państw narodowych 
niechęć młodzieży do partycypacji 
politycznej? Czy apatia i niechęć do 
polityki mają w tym wypadku „wspólny 
mianownik”?

5. Czy w akademickich, ale również pub-
licystycznych debatach o młodzieży 
powinniśmy w pierwszej kolejności 
uwzględniać lokalne konteksty warun-
kujące jej położenie, czy też próbować 
wyjaśnień o charakterze dużo bardziej 
ogólnym/ponadnarodowym? Czy 
w związku z tym powinniśmy mówić 
o młodzieży czy raczej o młodzieżach?

Nasi goście przyjęli różną formułę uczest-
nictwa w debacie. W numerze znajdziecie 
zatem Państwo, dwa opisowe stanowiska 
oraz jeden wywiad. Mimo różnej formuły 
wydaje się, że udało się choćby częściowo 
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zrekonstruować obraz współczesnej mło-
dzieży i kontekst, z którego często wynikają 
takie a nie inne postawy młodych osób. 
Należy także nadmienić, że część tekstów 
powstała w trakcie lub przed wyborami 
z 2015 r. Dlatego obecne w nich są frag-
mentaryczne odniesienia do ich wyników. 
Nie zmienia to jednak w żaden radykalny 
sposób oceny analizowanych w dyskusji 
zdarzeń. W minionych wyborach nie mieli-
śmy bowiem do czynienia z żadnym poko-
leniowym zrywem – wskaźniki partycypacji 
wyborczej wśród najmłodszych kategorii 
wiekowych nadal pozostają najniższe.

W numerze postanowiliśmy się także 
przyjrzeć popularności szczególnej formy 
komunikacji, jaką są memy internetowe. 
Z jednej strony, można bowiem uznać, że 
ich popularność to przelotna fascynacja 
odpryskiem kultury masowej, efekt de-
mokratyzacji komunikowania publicznego, 
z drugiej zaś, wydaje się nam, że w pew-
nych okolicznościach memy zasługują na 
więcej uwagi i analitycznego spojrzenia 
niźli wskazywałyby na to powyższe sugestie. 
W związku z tym, postanowiliśmy zapytać 
twórców memów o kulisy pomysłu na ich 
tworzenie. Chcieliśmy wspólnie z ich auto-
rami zastanowić się nad funkcjonalnością, 
etyką, estetyką i politycznością memów. 
W tym przypadku zdecydowaliśmy się na 
korespondencyjną formę wywiadu. 

Czy zatem współczesna młodzież różni 
się od poprzednich pokoleń? Czy ma swój 
charakterystyczny rys? Czy ma trudniej niż 
poprzednicy? Jakie problemy są dla niej 
charakterystyczne? Nie pozostaje nam nic 
innego, jak polecić Państwu lekturę niniej-
szego numeru.
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