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grup, faţă de beneficiarii serviciilor oferite de către asistenţii sociali şi faţă de supervizăr, care 
este văzut ca o resursă şi ca un ghid care poate contribui la maximizarea încrederii supervizaţi-
lor în propria lor experienţă prin crearea condiţiilor de valorizare a acestei experienţe de către 
ceilalţi participanţi la grup;

(v) Principiul constructivist în supervizare afirmă că în practica socială supervizarea este o con-
strucţie a tuturor actorilor ce intră în interacţiune, fiind dependentă de cunoştinţele, credinţe-
le, valorile şi ideile acestora;

(vi) Principiul poetic se referă la constituirea şi reconstituirea permanentă a practicii sociale şi a de-
finiţiilor operate faţă de mediul intervenţiei, la fel cum un poem poate fi interpretat şi reinter-
pretat permanent, astfel încât la fiecare interpretare să ofere noi semnificaţii. Astfel, mediul de 
intervenţie (şi implicit stilul practicii sociale) se schimbă după cum se schimbă interpretările 
proprii despre acest mediu;

(vii) Principiul anticipării constată ca imaginile, ideile, speranţele persoanelor despre viitor ghi-
dează comportamente şi acţiunile lor, care conduc la apariţia acestui viitor. Imaginile pozitive 
legate de viitor conduc la acţiunile pozitive, iar cele negative conduc la acţiuni, comportamente 
negative, reactive. Thomas formulează acest principiu, cunoscut şi ca autoprofeţia creatoare: 
„Dacă oamenii definesc o situaţie ca fiind reală, atunci această situaţie este reală prin consecin-
ţele definirii ei ca reală”;

(viii) Principiul proiecţionismului social se referă la faptul că realitatea se manifestă sub forma unui 
determinism răsturnat, adică nu se găseşte un raport cauză-efect, ci invers. Astfel, stabilirea 
unor obiective de către supervizaţii determină, de fapt, cauzele care pot produce acele efecte 
aşteptate; dacă supervizatul doreşte să dezvolte comportamente pozitive la beneficiar, atunci 
caută acele cauze care pot produce efectele aşteptate, implicându-l pe beneficiar în construirea 
şi dezvoltarea acelei viziuni [2, p.212-214].

În fine, în situaţia în care încă în Republica Moldova nu există o cultură autentică a supervizării, 
supervizorul trebui să fie un specialist bine pregătit care are nevoie atât de teorie, dar, în aceeaşi măsu-
ră, şi de o bună practică, or, doar prin îmbinarea teoriei cu practica se asigură capacitatea de orientare 
în complexitatea şi unicitatea irepetabilă a fiecărui caz supervizat.
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Societăţile din toate tipurile au fost eterogene, acest fapt favorizând dezvoltarea subculturilor. Pe de o parte, ele îmbogăţesc 
mozaicul cultural, iar pe de altă parte, crează spaţiul unor conflicte culturale. Cu toate acestea, subculturile reprezintă pentru 
membrii care le împărtăşesc un mod de a se autoafirma şi de a se autoidentifica. În articolul dat, sunt prezentate concepţiile 
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diferitor autori cu privire la tipurile de subculturi împărtăşite de tinerii contemporani, evidenţiindu-se specificul fiecărui tip.  
Cuvinte cheie: cultură, subcultură, tineret, contracultură, tipuri de subculturi, trăsătură culturală, simboluri.

Societies have been mixed all the time, favoring the development of subcultures. On the one hand, they enrich the cultural 
mosaic, and on the other hand, they create space for cultural conflicts. However, subcultures are for members who share  a 
way to identify themselves. In the article are presented various authors views on the types of contemporary youth subcultures, 
highlighting the specificity of each type.  
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Prin cultură omul devine o fiinţă socială, depăşind stadiul de dezvoltare pur biologică şi înca-
drându-se într-o nouă formă de organizare, şi anume cea socială. Cultura ne eliberează de nevoia 
de a reinventa mereu componentele vieţii sociale, ea întrunind trăsături comune tuturor popoarelor, 
dar în acelaşi timp şi elemente distinctive, diferenţiind tipurile de subculturi. Diversitatea trăsăturilor 
culturale nu se manifestă doar între societăţi, ci chiar în interiorul aceleiaşi societăţi. Unele grupuri de 
oameni practică anumite complexe culturale care nu sunt acceptate de restul societăţii: adolescenţii, 
spre exemplu, se îmbracă altfel decât adulţii şi folosesc un vocabular care uneori nu este înţeles decât 
de ei. În cadrul unei culturi generale a unei societăţi apar ansambluri specifice de trăsături şi complexe 
culturale caracteristice unor anumite grupuri care sunt denumite subculturi. Această definiţie este una 
utilizată în partea europeană, însă din perspectivă americană termenul de subcultură este utilizat pen-
tru a desemna cultura unui subgrup social, referindu-se în special la o contracultură, ca de exemplu, 
cea a avangardei sau la cultura underground a marginalilor care se opun normelor sociale dominante 
[1, p.638]. Cu toate acestea, subcultura nu se reduce la contracultură, aceasta din urmă fiind un tip de 
subcultură a unui grup.

Utilizarea termenului de subcultură într-o accepţiune sau alta este determinată de punctul de refe-
rinţă: o cultură regională este o subcultură în raport cu cultura naţională; de omogenitatea populaţiei 
care o constituie; de suma trăsăturilor culturale care permit formarea identităţii de grup [1, p.639].

Existenţa şi diversitatea subculturilor sunt determinate de gradul de omogenitate socială şi de 
gradul de toleranţă a fiecărei societăţi. Subculturile se pot constitui pe criterii naţionale, religioase, 
profesionale, de vârstă, de sex etc.: subcultura muncitorilor, a bătrânilor, a tinerilor  etc. Deseori, o 
subcultură are o limbă distinctă, ceea ce conferă un sentiment de identitate, oferă posibilitatea unei 
comunicări mai precise între membrii grupului şi protejează această comunicare de persoanele din 
afara acestuia. 

Cercetătorul Fischer M. consideră că subculturile sunt rezultatul urbanizării. Concentrarea unui 
număr mare de persoane diferite (ca statut) a condus la slăbirea relaţiilor interpersonale, a structurilor 
sociale primare şi la consensul normativ. Autorul argumentează că cu cât va creşte numărul aşezărilor 
urbane, cu atît va fi mai mare diversitatea şi, astfel, va creşte gradul de „subculturalizare” [1, p.10]. 

Indivizii aparţin de-a lungul vieţii mai multor subculturi. Din perspectivă funcţionalistă, acestea au 
un rol de coeziune socială, deoarece permit integrarea indivizilor în grupuri relativ omogene şi le asigură 
o identitate socială. Mozaicul cultural creat de subculturi poate fi considerat un factor de îmbogăţire a 
societăţii, iar în unele cazuri, poate contribui la crearea de tensiuni între grupurile subculturale.  

Creşterea rolului tinerilor în societatea contemporană şi influenţa lor asupra proceselor eco-
nomice, politice, sociale, intensificarea concurenţei între generaţii comportă, în contextul culturii 
tadiţionale, consecinţe asupra formării subculturii tinerilor, caracterizată de către Левикова С.И. 
ca fiind ezoterică (ascunsă, destinată în exclusivitate pentru cei cunoscători), evazivă (fantezistă, 
neputiincioasă), creată de tineri pentru sine. Este o „cultură de elită”, în sensul că nu toţi tinerii au po-
sibilitatea de a o împărtăşi (mai ales, dacă ne referim la subcultura studenţească), având rolul de a in-
tegra tinerii în societate. Subcultura tinerilor este o parte importantă a culturii generale, determinând 
stilul de viaţă, orientările valorice şi mentalitatea purtătorilor ei. 

 Cercetătoarea de origine rusă Латышева Т.В. prin conceptul de subcultură a tinerilor  înţelege 
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un set de orientări valorice estetice, politice şi de altă natură, simboluri, comportamente, stil de viaţă 
şi atribute externe ale unui grup de tineri, caracterizat printr-un stil de educaţie în contextul culturii 
generale a naţiunii. Subcultura tinerilor nu este întotdeauna în opoziţie faţă de alte forme de cultură, 
ea poate include mai multe elemente culturale comune altor subculturi, creând o combinaţie originală 
şi completându-le cu componente spirituale şi materiale [3, p.93].

Numeroşi cercetători, în analizele întreprinse asupra subculturii tinerilor, au identificat un şir 
tipologii. Cercetătorul englez Brake M. analizează subculturile tinerilor din perspectivă deviantă, 
evidenţiind partu tipuri: subcultura normală (care nu se deosebeşte de cultura generală şi nu are ne-
voie de a se evidenţia), delincventă (întrunind tinerii care sunt potenţial infractori), rebel-culturală 
(din care fac parte tinerii din clasa de mijloc, cu studii superioare şi pasionaţi de artă), activă politic. 
Tipologia dată de Brake M. este una depăşită pentru societatea contemporană, mai ales că subcultura 
este un fenomen dinamic.  

Cercetătorul rus Толстых А.В. a stabilit următoarele tipuri de subculturi, în dependenţă de sfera 
de activitate: social-politice, care au drept scop propagarea unor anumite puncte de vedere social-
politice; radicale; ecologico-etice; asociaţiile neformale de tineri  cu un anumit stil de viaţă (panki, hippy 
etc.); netradiţional-religioase (satanişti etc.); pe interese (fanaţi, filatelişti etc.) [4]. Această  tipologie 
este una productivă, care permite să se observe liantul care întruneşte tinerii într-o anumită subcultu-
ră, care se crează de tineri din dorinţa de a-şi găsi persoane asemănătoare sie şi de a depăşi dificultatea 
de a nu fi şi trăi singur, dar într-o formă colectivă, având un sentiment de solidaritate. Cu toate aces-
tea, o astfel de tipologie nu acoperă toate tipurile de subculturi ale tinerilor.

În concepţia cercetătorului Сергеев С.А. subculturile tinerilor comportă următoarele tipuri: 
romantico-evazivă (hippy, baikerii, indeaniştii etc.), hedonico-distractive (rapperii etc.), criminale 
(gopnicii etc.), anarho-nihiliste (mişcările politizate extremiste de dreapta sau de stînga etc.). 

Un alt citeriu de sistematizare a subculturilor este cel al confortului, dezvoltat de către Башлачев 
А., după care subculturile pot fi conforte, conforte în anumite condiţii, neconforte (protestatare). 

Cercetătorii ruşi Левикова С.И. şi Бабахо В.А. au evidenţiat următoarea tipologie a subculturilor 
de tineret: 

- subculturi care întrunesc admiratorii de stiluri muzicale (metaliştii, braikerii etc.),
- subculturile cu o anumită orientare valorică, în special politică şi ideologică (anarhiştii, 

pacifiştii, „verzii” etc.),
- subculturi cu caracter apolitic şi evaziv (hippy, oamenii „sistem” etc.),
- subculturi de orientare estetică (mişcarea „mitki” din Rusia etc.),
- subculturi care împărtăşesc cultul muşchilor şi a forţei fizice (culturiştii etc.),
- subculturi criminogene, având la bază agresivitate şi activitate împotriva legilor (gopnicii etc.) 

[5, p.186-187].    
Din cercetările realizate de Латышева Т.В. pot fi desprinse un şir de tipuri de subculturi de tine-

ret, în clasificarea cărora drept criteriu de referinţă s-a luat stadiul de dezvoltare internă. Unele 
dintre aceste tipuri le regăsim şi la alţi cercetători menţionaţi anterior. Astfel, este vorba de sub-
culturile trecutului (anii 40-80 ai sec. al XX-lea), care nu există în prezent (moda, teddy-boys 
etc.), subculturile revigorante care reproduc stilul anilor 60-90 ai sec.al XX –lea (hippy, goţii de 
şcoală veche, rocherii glam etc.), subculturile contemporane, care au apărut câteva decenii în 
urmă, însă ele nu şi-au pierdut din însemnătate din momentul apariţiei lor.  

În acelaşi context, cercetătoarea identifică un şir de tipuri de subculturi contemporane: subcultu-
rile sportive, care presupun asocierea tinerilor prin intermediul activităţilor recreative specifice 
sportului (skateboard, snowboarding, motociclism etc.), fanatismului de sport (fanii fotbalu-
lui) sau de a participa la jocuri costumate organizate, care, de asemenea, presupun activitate 
fizică reală; subculturile muzicale au ca element distinctiv orientarea spre un stil anume de mu-
zică; subculturile de club există doar în limita cluburilor de noapte, în viaţa de zi cu zi afilierea 
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la această subcultură nemanifestându-se în mod deschis; subculturile criminale se disting prin 
plăcerea membrilor de a comite acte criminale, împotriva legilor şi normelor sociale, aceasta 
fiind denumită „dragoste penală” (neofasciştii, comunitatea gopnik, hackerii) [3, p.95].   

Cercetătoarea de origine rusă Нигматулина Г.А. în studiile sale a propus clasificarea subculturi-
lor în dependenţă de manifestarea lor socială: subculturi tolerante (care sunt îndepărtate de 
lumea externă şi nedemonstrând apartenenţa la ea: rapperii, baikerii etc.), subculturi nihiliste 
(care demonstrează propriile valori şi stil nu ca protest, dar ca alternativă), subculturi orientate 
negativ (care au un caracter contra culturii dominante, dar nu au scopul de a o distruge), sub-
culturi agresive (contraculturile).   

Una din tipologiile care reflectă starea subculturilor contemporane, este cea oferită de către socio-
logul şi filosoful rus Фролов С.С., care le-a clasificat ţînând cont de următoarele criterii:

- după apartenenţă: in-group (adică, cele în care tînărul se identifică cu ceilalţi şi consideră că 
membrii grupului sunt „noi”. Caracteristic acestori tineri este că ei împărtăşesc anumite senti-
mente şi idei comune, avînd o atitudine unică faţă de scopul pus în viaţă şi sferele de activitate) 
şi out-group (adică, cele din care tînărul nu face parte, considerîndu-i ca fiind „ei”);

- după interacţiune: primare (în care fiecare membru vede în altul o individualitate; tinerii din 
astfel de subculturi spreciază personalitatea colegului, având sentimente şi speranţe comune, 
comunicarea fiind pe primul plan) şi secundare (în care relaţionarea are un carater unilateral, 
indiferent şi poartă un caracter utilitarist. În astfel de subculturi relaţiile de prietenie nu sunt 
obligatorii, grupul fiind mereu orientat spre atingerea scopului). Este important de menţionat 
că în subculturile primare se formează personalitatea tînărului, regăsind în ele o atmosferă 
intimă, simpatie şi posibilităţile de a se autorealiza. În acelaşi timp, membrii subculturii se-
cundare au posibilitatea de a găsi mecanismul eficient în atingerea unui anumit scop, cu riscul 
pierderii intimităţii şi  a relaţiilor amicale;

- după nivelul comunicării: subculturi mici (în care tinerii au contact direct unii cu alţii) şi sub-
culturi mari (în care tinerii nu pot comunica cu toţi membrii) [6].

Reieşind din tipologiile prezentate şi analizînd gradul de participare al tinerilor în una sau altă 
subcultură, Левикова С.И. împarte subculturile de tineret în: „tipice” („regulate”, „omogene”), 
care reprezintă scopul în sine al tinerilor; de obicei, astfel de subculturi sunt închise; şi „ame-
stecate” („eterogene”, „necomplete”, „iregulate”), participarea la care este una complementară 
şi compensatorie [4]. 

Studiile desfăşurate de Латышева Т.В. relevă cîteva direcţii de orientare a subculturii de tineret în 
contemporaneitate: o afinitate stilistică şi un spaţiu semiotic - simboluri comune; stil de muzică 
comun; un spaţiu comun de comunicare, format ca urmare a infrastructurii comunitare (clu-
buri, magazine, reviste) [3, p.95-96]. 

Astăzi, în societăţile dezvoltate, ca normă este pluralismul subcultural, mai ales că societatea este 
un amalgam de subculturi etnice, profesionale, teritoriale religioase, şi, desigur, subculturi de 
tineret, fiecare dintre ele având punctul său de vedere propriu asupra lumii, inclusiv propriul 
sistem de norme şi valori, atitudini, convingeri şi de interes. Manifestarea tinerilor prin sub-
culturi este un mod de a se autoidentifica în contextul celorlalte grupuri sociale, însă nu trebuie 
de susţinut şi încurajat subculturile criminale, acestea reprezentând un risc pentru societate. 
Indiferent de tipul de subcultură, ea promovează valori, care sunt interiorizate de generaţiile 
din urmă, iar ulterior sunt intensificate. În acest context, se accentuiază riscul creşterii unei 
generaţii orientate spre comitere de acte deviante. 
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