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In the late 1990s, the 1940s slang term hipster began being used to describe young, urban 
middle class and upper class adults with interests in non-mainstream fashion and  culture. 
Actually defining what a hipster is can be a diffic ult task considering the idea that hipsters are 
thought to exist as a "mutating, trans-Atlantic mel ting pot of styles, tastes and behavior[s]." [1]
Hipsters are also referred to, in some contexts, as scenesters.[2]

In the 1990s, the term became a blanket description  for middle class young people associated 
with alternative culture, particularly alternative music, independent rock, independent film and 
a lifestyle revolving around thrift store shopping,  eating organic, locally grown, vegetarian, 
and/or vegan food, drinking local or brewing beer, listening to public radio, riding bicycles, 
and magazines like Vice and Clash and website Pitch fork Media.
Robert Lanham's satirical The Hipster Handbook desc ribed hipsters as young people with 
"...mop-top haircuts, swinging retro pocketbooks, t alking on cell phones, smoking European 
cigarettes, ... strutting in platform shoes with a biography of Che Guevara sticking out of their 
bags."
Hipsters are considered apathetic, pretentious, and  self-entitled by other, often marginalized 
sectors of society they live amongst, including pre vious generations of bohemian and/or 
"counter-culture" artists and thinkers as well as p oor neighborhoods of color.

Hipster (contemporary subculture)

Źródło :



“ By "hipsters" I am not referring to the radical col lege kids, the animal rights 
activists or the anarchists in their mohawks and Bl ack Flag shirts. Because 
whatever it is, at least they stand for something.A nd I'm not talking about 
everyone who lives on the Eastside and shops at Wac ko and eats Yuca tacos. 
Those tacos are good, and people have to buy their hot rod and bondage 
literature somewhere.Hipsters are the ones walking around Los Feliz and S ilver 
Lake with two-toned pink and black hair. The ones w earing expensive 
“alternative” fashion. Hipsters go to the latest, co olest, hippest bar. They listen to 
the latest, coolest, hippest band. But they don’t s eem to subscribe to any 
particular philosophy or to have an allegiance to a ny particular genre of music. 
Whatever it is, as long as it is the latest and the  coolest and the hippest, they 
have to have it. They are like soldiers of fortune of style. ”

Źródło:www.laist.com Why Does Everyone Hate Hipsters Assholes?

Hipster







osoba zazwyczaj nie 
nieuto Ŝamiająca się z 
pojęciem hipster, ale 
podkre ślająca swój 
indywidualizm 

i niezale Ŝość

osoba posiadaj ąca
tajemn ą wiedz ę a nawet 
autorytet dotycz ący
rozró Ŝnienia na to co
fajne i nie

przywi ązująca uwag ę
do tego aby jej strój
oprócz tego, Ŝe
pozornie niedbały
wyra Ŝniał j ą samą

posiadaj ąca wystarczaj ącą
Ilość środków i wolnego czasu 
aby móc piel ęgnowa ć swój
wygl ąd i trzyma ć ręke na pulsie

szczupła



1. Młody, bogaty czlowiek

2. Kapitalizm (bardzo dojrzały)

3. Postnowoczesno ść

4. Internet (przynajmniej 256 kb/s)

kapitalizm to za mało, potrzebne jest
społecze ństwo postnowoczesne, mobilne i
oparte na informacji

czasy post fordyzmu umozliwiły rozwój 
hipstersom, podkładem ich stylu Ŝycia jest
odejście od konsumpcji masowej

to co ró Ŝni ich od robotników i
rzemieślników opisywanych przez Karola
Marksa to brak alienacji od środków 
produkcji, hipsters mimo, Ŝe nie posiada 
kapitału i nie generuje miejsc pracy, jest 
sam swoim warsztatem i tworzywem 
produkcyjnym

bez internetu hipstersi pozbawieni byliby 
swojej ekspresji i form wyra Ŝania

SKLADNIKI PRZEPIS



bo polski rynek wciąŜ nie jest tak 
rozwinięty jak rynki zachodnie

bo w potocznym obiegu nie 
funkcjonuje słowo hipsters

bo Polska nie jest miejscem, w 
którym powstają nowe trendy

bo nawet jeśli są to jest ich wciąŜ
bardzo mało 

bo system społeczno - ekonomiczny 
działa podobnie jak ten w jakim 
wykluli się i funkcjonują hipstersi

bo w Polsce młodzi ludzie uŜywają i 
przetwarzają te same treści kulturowe 
(muzyka, marki ubrań, media, etc.)

bo moim rozmówcy potrafili wskazać
polskich hipsterów

bo granice narodowe coraz bardziej 

przestają mieć znaczenie

TAK NIE



Wojciech Orli ński : Dlaczego hipsterzy polubili towarzystwo Polaków?

Zadie Smith : ... Nie wiem, czy pańskich czytelników nie urazi taka hipoteza, 
Ŝe jedną z przyczyn moŜe być to, Ŝe Polacy w Nowym Jorku chętnie noszą
odzieŜ sportową w stylu lat 70. Polaka w Brooklynie najłatwiej rozpoznać po 
butach wyglądających jak adidasy sprzed wielu lat. Estetyka lat 70. jest bardzo 
ceniona wśród hipsterów. Z drugiej strony wiele jest polskich modelek w Nowym 
Jorku - to bardzo piękne kobiety i wypada się z kimś takim pokazywać. Ale 
prawda jest taka, Ŝe oni się nie mieszają. Brooklyn to nie jest północny Londyn. 
Tutaj polska dzielnica sąsiaduje z dzielnicą chasydzkich śydów oraz z dzielnicą
czarnych - ale to są osobne dzielnice. Polska dziewczyna moŜe pracować w 
knajpie dla hipsterów...





PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ INTERNET

prasa papierowa - raczej jako oldshoolowy gadŜet 

telewizja - tak, ale głównie w internecie, np. seriale

radio - jakie radio? no chyba, Ŝe internetowe

I niech mówią sami do siebie …


















