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Abstract 

Today's world is known, is in continuous change and transformation, changing its young 

stage, those young people who adapt quickly to the avalanche of social paradigms and not only 

those young people who feverishly seek solutions to many questions, perplexities and wonder at the 

same time. 

No wonder that young people today in these conditions continues to surprise us with their 

lives too fast dynamics. The universe is a constant challenge for young people than adults, whether 

we mean to society, parents or professionals. 

Problem in youth culture and subculture is a sensitive issue, but especially important with 

the issues involved subculture, if we admit that the whole educational policy, are plotted 

coordinated national key cultural transmission and training of young smooth. 
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Omul este o fiinŃă complexă cu infinite valori şi cercetări pluridomeniale (psihologie, 

sociologie, filosofie antropologie, anatomie, arte etc.), o complexitate organizată, capabilă să se 
autoregleze şi autoorganizeze. Adaptarea lui la mediu se face prin prelucrare, interpretare chiar 
„cenzurare”.  

În afara culturii, omul, umanitate însăşi pierde esenŃialitatea, deoarece, „cultura, reprezintă o 
parte importantă, poate cea mai importantă din cea ce ne face umani”[1]. Arhitecura umană are la 
bază trei paliere, niveluri: biologie, psihologie şi socio- cultural. Nivelul socio-cultural îngoblează 
două dimensiuni ale fiinŃei umane, care în fapt se includ una pe ceealaltă, pentru că omul este fiinŃă 
socială [2]şi culturală concomitent. 

Astăzi se cunosc peste 700 de definiŃii ale conceptului de cultură, aşa cum afirmă L. A. 
White în „concept of culture”.  

E. B. Tylor (1871) spunea despre cultură că este “ acel întreg complex care include 
cunoştinŃele, credinŃele religioase, arta şi toate celelalte capacităŃi, obiceiuri pe care omul le 
dobândeşte în calitate de membru al societăŃii”. 

Sensul modern al termenului include în sfera definiŃiei culturii modalităŃile de difuzare a 
cunoaşterii şi societăŃile aflate în transformare rapidă, apoi obiectele simbolice produse de societate. 
Pentru antropologii de astăzi cultura este definită ca fiind modelul reacŃiilor comportamentale ce 
atestă apartenenŃa unui individ la un grup dat. Subculturile reprezintă negocierile semnificative şi 
distincte localizate în interiorul unei culturi mai largi. Astăzi se vorbeşte tot mai des de subcultură 
chiar contracultură şi de un şoc cultural. 

Termenul de subcultură  precum şi teoriile pe care se  sprijină s-au dezvoltat pornind de la 
studierea şi interpretarea tinereŃii, în special în ceea ce priveşte devianŃa. Apoi a exprimat 
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particularităŃile culturale ale tinerilor, încercând să sintetizeze atât vârsta, cât şi clasa socială, ca 
determinanŃi ai diferitelor identităŃi subculturale şi forme de activitate ale tinerilor. 

Ulterior semnificaŃia termenului s-a extins, constatându-se că în vreme ce societăŃile mici, în 
special cele de tip tradiŃional sunt relativ omogene, pentru că majoritatea covârşitoare a indivizilor 
care le formează exprimă prin comportamentul lor ceea ce incumbă setul de valori, norme, atitudini 
şi comportamente considerate „normale", societăŃile industrializate implică mai multe subculturi 
(comunităŃi subculturale), adică grupuri de indivizi care acceptă principial paradigma culturală 
dominantă, dar au şi propriile seturi de valori, norme, comportamente şi atitudini. Factorii care 
determină existenŃa subculturilor pot fi de natură religioasă, de etnie, de mediu profesional, 
regionali sau de vârstă. 

 Şocul cultural desemnează trăirile unei persoane puse în situaŃia unui contact nemijlocit cu 
o cultură nefamiliară. Când o persoană intră în contact cu o cultură total străină de propriile-i valori, 
norme, credinŃe etc, poate să simtă nesiguranŃă, dezorientare, teamă, poate chiar să se simtă 
ameninŃată. Este cazul imigranŃilor care provin din culturi flagrant diferite, dar poate fi şi cazul, de 
exemplu, unei persoane în vârstă cu puternice convingeri religioase la contactul cu un mediu de 
rockeri. 

Tinerii şi cultura  
Matricea în care se cristalizează imaginea de sine a tineretului reuneşte familia, comunitatea 

şcolară în ansamblu şi grupul deprieteni, foarte important la această vârstă. Cele mai frecvente 
întrebări ale tânărului vizează definirea propriei identităŃi (Cine sunt eu? Ce vreau să devin? Cum 
vreau să fiu? Cum mă văd ceilalŃi?). Dacă în preadolescentă se remarcă tendinŃa de modelare a eului 
în funcŃie de persoane semnificative, cel mai frecvent din prosimitate, care devin modele, tinereŃea 
este marcată mai degrabă de alegerea unor modele mai îndepărtate spatio- temporal (adesea actori, 
cântăreŃi, sportivi). Tânărul nu mai acceptă modelele necondiŃionat, nici nu mai are tendinŃa 
puternică de a le imita, ci le compară, le selectează, le combină imaginativ, dând naştere modelelor 
ideale. De la preocupări sporadice şi proiecŃii romantice în privinŃa viitorului, adolescentul trece la 
căutări sistematice şi proiecŃii realiste care îi conturează în cele din urmă idealul de viaŃă / idealul 
cultural. „Modelul precede idealul şi stă la baza acestuia."[3]   Se poate afirma că idealul cultural al 
tânărului este consecinŃa unei „bătălii a modelelor." Făurirea unui model ideal aduce cu sine dorinŃa 
şi efortul de a-1 materializa, aspect cu incontestabilă valoare formativă. Sursele aprecierii şi 
consolidării conduitei devin interioare, constituind suportul autoeducatiei. Se observă din această 
cauză o oarecare autonomie fată de recompensele / penalizările din exterior.   

Factori determinanŃi pentru conturarea idealului cultural la tineri 
Participarea tinerilor la viaŃa socială este hotărâtoare pentru conturarea idealului lor de viaŃă. 

Nu doar familia, ci şi mediul social în care pătrunde elevul - şcoala, grupurile de prieteni formează 
cadrul de învăŃare socială şi, implicit, de transmitere a idealului cultural colectiv şi oficial. Acestora 
li se pot adăuga opinia publică şi mass-media, care prin atitudinile promovate, prin 
comportamentele afişate, prin conŃinutul şi forma mesajelor transmise devin factori de influenŃă ai 
socializării. Socializarea vizează însuşirea şi interiorizarea valorilor şi normelor de comportament 
social, precum şi formarea capacităŃii „de a adapta deprinderile dobândite la situaŃiile trăite şi chiar 
de a modifica, la nevoie, normele şi valorile interiorizate în funcŃie de problemele pe care individul 
le are de rezolvat”[4]. În felul acesta socializarea devine matrice a conturării idealului cultural. 

Conturarea idealului cultural la adolescenŃi este hotărâtor determinată de familie şi şcoală. 
Aceasta din urmă este menită să formeze tânărul în spiritul idealului cultural educaŃional, 
asigurându-i concomitent mediul, cunoştinŃele şi practicile sociale necesare pentru integrarea în 
societate ca adult şi pentru conturarea propriului ideal cultural. 

În România contemporană, idealul cultural educaŃional are la bază valorile universale 
(binele, adevărul, frumosul etc.) şi valorile europene (democraŃia, libertatea, toleranŃa, egalitatea 
şanselor, umanitarismul etc). 

Subcultura tinerilor reuneşte valori, norme, atitudini şi comportamente specifice acestora. 
Pentru a putea identifica o parte dintre acestea, trebuie să avem în vedere factorii modelatori şi de 
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influenŃă: familia, grupurile de prieteni, sursele culturale exterioare furnizoare de modele: literatura, 
muzica, filmele, internetul, televiziunea. 

Medii favorizante: familia şi grupurile de prieteni; instituŃii de recreere şi divertisment 
Familia este o instanŃă care contribuie decisiv la făurirea idealului cultural al tânărului. 

Familia însăşi are o identitate specifică determinată de mai mulŃi factori: educaŃia, categoria socială, 
categoria socioeconomică, religia, rasa etc. ToŃi aceşti factori îşi pun amprenta asupra dezvoltării 
tânărului, care va împărtăşi de cele mai multe ori - în cele din urmă - modelul cultural al familiei din 
care provine. În aceste condiŃii, dacă tânărul provine dintr-o familie ale cărei norme, valori, atitudini 
şi comportamente sunt specifice unei subculturi, el însuşi va fi predispus, pe parcursul procesului 
modelator al personalităŃii, să împărtăşească acele valori, norme, atitudini, comportamente, şi să se 
integreze în respectiva subcultură. Grupurile de prieteni sunt mediile cele mai importante care 
conturează subcultura tinerilor. Grupurile sunt alcătuite din prieteni, colegi de şcoală, colegi de 
clasă, vecini. 

De-a lungul tinereŃei, interacŃiunea tânărului cu grupul de prieteni are loc mult mai des fără 
supervizarea părinŃilor, percepută ca un mare disconfort şi element nedorit de interferenŃă. 

O subcategorie a grupurilor de prieteni pot fi considerate „clicile" /„bisericuŃele". Acestea 
reprezintă grupuri de adolescenŃi frecvent constituite în şcoală şi dezvoltă propria lor minicultură: 
un stil propriu de a se îmbrăca, de a vorbi şi de a se comporta. „Clicile " apar în temeiul unor 
activităŃi comune (de exemplu, grupul celor care studiază -„tocilarii", grupul celor simpatici - „cei 
de gaşcă", „cei populari" etc). 

InstituŃii de recreere şi divertisment 
Tinerii petrec o parte din timpul liber pe care îl au la dispoziŃie în instituŃii special destinate 

acestui scop: discoteci, cluburi şi localuri. Sunt medii de socializare, unde se fac noi cunoştinŃe, se 
leagă prietenii, se procedează la evaluări şi autoevaluări în comparaŃie cu ceilalŃi adolescenŃi. 
Insuficient monitorizate de autorităŃile de resort, acestea pot deveni cu uşurinŃă medii favorizante 
pentru delincventă (consum de tutun, alcool, droguri, prostituŃie). 

Surse: Literatura, Muzica, Filmul, Televiziunea, Internetül, Celularul 
Opiniile specialiştilor cu privire la gradul în care literatura, filmul, muzica, televiziunea, 

internetul influenŃează comportamentul şi mentalitatea adolescenŃilor este împărŃită: unii susŃin că 
puterea de influenŃare este infimă şi că o mai mare influenŃă au familia, şcoala şi anturajul, alŃii, 
dimpotrivă afirmă că aceste surse au puternic efect negativ. Cert rămâne deocamdată că subcultura 
adolescenŃilor este şi a fost dintotdeauna influenŃată şi de calitatea modelelor şi mesajelor din 
cărŃile, muzica şi filmele la modă, iar în ultimul timp şi de mijloacele de comunicare la distanŃă - 
internetül şi telefonul celular. 

 
Concluzii 

TinereŃea este o etapă hotărâtoare pentru devenirea omului: un drum sinuos, cu destul de 
multe obstacole, datorate în egală măsură dominantelor psihosociale ale vârstei(căutarea identităŃii 
de sine, căutarea unui set personal de valori, achiziŃia competenŃelor necesare vârstei adulte, 
achiziŃia abilităŃilor necesare pentru o bună interacŃiune socială, câştigarea independenŃei 
emoŃionale faŃă de părinŃi, nevoia de a experimenta o varietate de comportamente, atitudini şi 
activităŃi, nevoia de autorealizare) şi lumii dinamice în care trăim. 

Formarea armonioasă a personalităŃii include formarea propriului ideal cultural şi asumarea 
idealului cultural colectiv. În acest sens, un rol important revine familiei, şcolii, dar şi opiniei 
publice şi mass-mediei. 

ExistenŃa unei subculturi a tinerilor este naturală, dar se impune o atentă monitorizare, 
pentru a preveni alunecarea înspre formele de subcultură delincventă, tot mai frecvent semnalate, 
dar parcă ineficient combătute, în ciuda mai multor programe naŃionale existente şi a destul de 
numeroaselor luări de atitudine în mass-media. Credem că rezultatele nesatisfacătoare în domeniu 
se datorează confuziei generale de valori şi eforturilor mai mult sau mai puŃin haotice de asumare a 
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idealului cultural profilat după 1989. Dacă adulŃii ezită şi sunt în căutare, nu este de mirare că tinerii 
sunt confuzi şi nesiguri. Tensiunile, spaimele, nesiguranŃa economică, restructurarea dinamică a 
claselor sociale, înŃelegerea superficială ori eronată a noilor valori promovate au tulburat profund 
lumea adulŃilor şi o dată cu ea pe cea a tinerilor: în fond ei sunt oglinda noastră. 
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