
45 Політичні науки 

УДК 316.723-053.6 (477)  
 
Сорока С.В., Миколаївський державний університет ім. 

В.О.Сухомлинського 

Сорока Світлана Вікторівна – аспірантка кафедри політології Микола-
ївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. Коло науко-
вих інтересів – проблеми діяльності неформальних об’єднань. 

Діяльність субкультурних об’єднань         
молоді в 1950-1980-х роках в Україні 

 
У статті проаналізовані причини виникнення молодіжної субкультури в Україні, основні різновиди 

неформальних субкультурних об’єднань, характерні риси їх діяльності. Особлива увага спрямована на 
дослідження їх ідейно-теоретичних поглядів на суспільно-політичний устрій та політику держави. 
Визначаються основні форми взаємозв’язків молодіжних об’єднань із офіційними установами та орга-
нізаціями. Виходячи з цього, автор обґрунтовує ряд висновків, які визначали політичні риси діяльності 
субкультурних об’єднань у даний період. 

 
This article is devoted to the analysis the reasons of occurrence of youth subculture in Ukraine, the basic 

versions of informal subcultural associations, prominent features of their activity. The special attention is di-
rected on research of their ideological and theoretical sights at the political system, politics of the state. The 
basic forms of interrelations of youth associations with official establishments and organizations are defined. 
Proceeding from this the author proves a number of conclusions which determined political features of activity 
of subcultural associations during the given period.  

В середині 50-х років відбувається зміна сус-
пільно-політичної ситуації в країні. Розпочина-
ються процеси, які сприяють зникненню ознак 
класичного тоталітаризму та певному пом’як-
шенню режиму. Відбувається розширення зв’яз-
ків між СРСР та іншими країнами, збільшується 
роль засобів масової комунікації. Це, в свою 
чергу, компенсує нестачу інформації про життя 
в країні та за її межами. Вже в 1957 році, під час 
проведення Всесвітнього фестивалю молоді та 
студентів у Москві, молодь отримує можливість 
безпосереднього спілкування з однолітками з 
зарубіжних країн. У наступні роки відбувається 
подальше розширення міжнародних зв’язків 
радянської молоді. 

Саме в цей час починається зародження мо-
лодіжної субкультури в СРСР і в Україні, зокре-
ма. Соціологічний словник-довідник визначає 
субкультуру як систему цінностей, установок, 
способів поведінки і життєвих стилів певної 
соціальної групи, яка відрізняється від паную-
чої, загальної, домінуючої у суспільстві культу-
ри, хоча й пов’язана з нею [1, с. 382]. Оформлен-

ня феномену молодіжної субкультури було по-
в’язано, зокрема, із зміною політичної ситуації у 
країні. Це засвідчує російська дослідниця моло-
діжних субкультур Лєвікова С.І., яка вважає, що 
динаміка молодіжної субкультури залежить від 
політики, яка проводиться у країні, а також від 
політичної ситуації та політичного режиму. 
Будь-яка м’яка політика чи режим супроводжу-
ються поширенням феномену молодіжної субку-
льтури, і навпаки, режим жорсткої політики 
призводить до різкого скорочення чисельності 
субкультурної молоді [2, с. 321]. Подібної точки 
зору дотримується дослідник культурних проце-
сів у суспільстві Хренов М.О., який вважає, що 
принцип субкультурної стратифікації активізу-
ється під час розпаду інституціоналізуючої уто-
пії картини світу. Так епоха “відлиги” стала 
сприятливою для виникнення різноманітних 
субкультур [3, с. 158].  

Субкультурні об’єднання є різновидом екс-
пресивних рухів, які не є безпосередньо політич-
ними об’єднаннями, радше соціальними. Однак, 
не маючи зовнішніх політичних ознак, вони мо-
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жуть швидко та несподівано політизуватися, 
“підриваючи” соціальну ситуацію [4, с. 274].  

Серед перших субкультурних об’єднань мо-
лоді, які з’явилися наприкінці 50-х років і фак-
тично започаткували появу молодіжних субку-
льтур у СРСР, були стиляги. Це був рух моло-
дих людей, які намагалися копіювати західний 
спосіб життя, тим самим протиставляючи себе 
образу зразкової радянської молоді. Стиляги 
носили вузькі брюки, мішкуваті піджаки й мети-
куваті черевики, слухали свінг і рокабілі (рання 
форма рок-н-ролу), захоплювалися танцями. 
Вони також цікавилися культурними надбання-
ми західного світу, які були заборонені в СРСР: 
читали Е. Гемінгвея, Р. Олдінгтона, збирали ре-
продукції імпресіоністів тощо. Подібні групи 
молоді з’явилися у Києві, Харкові, Одесі та Він-
ниці і поширилися по всій території України [5, 
арк. 251].  

За складом стиляги представляли переважно 
так звану “золоту молодь” – інтелектуальну, 
творчу, номенклатурну молодіжну еліту. І це 
було зрозуміло, оскільки додержання подібного 
стилю вимагало значних матеріальних витрат, 
певних зв’язків та можливостей, недоступних 
для посередньої молодої людини. Саме елітар-
ність стиляжництва полегшувала владі прове-
дення кампанії з дескридитації цього нон-
конформістського напрямку в молодіжному се-
редовищі: те, що недоступно більшості, легко 
представити як не-наше, а не-наше – значить 
чуже, вороже. Тому стиляги потрапляли у лави 
відщепенців та антисоціальних елементів [6, с. 
153]. 

Свідченням занепокоєності владних структур 
такими проявами серед радянської молоді було 
те, що боротьбу зі стилягами, крім дружинників 
та міліції, проводили також управління КДБ. Їх 
обвинувачували в безідейності та преклонінні 
перед Заходом. В місцях зборів стиляг регуляр-
но проводилися оперативні рейди. Перевихову-
вали їх шляхом виключення з комсомолу та ви-
щих навчальних закладів, арештів, а також підс-
тригали, розрізали брюки тощо. Поряд із цим 
боротьба зі стилягами проводилася шляхом фор-
мування негативної суспільної думки за допомо-
гою преси. Карикатури та критичні статті про 
стиляг регулярно друкувалися в радянській пре-
сі. В 1960-х роках субкультура стиляг втратила 
свою популярність. Це, на думку дослідника 
радянської рок-музики Троїцького О.К., сталося 
через потепління соціального клімату в країні, 
угамування інформаційного голоду та культур-
ного дефіциту [7, с. 11]. 

Значна кількість напрямків вітчизняних суб-
культурних об’єднань сформувалася під впли-
вом альтернативних контркультурних рухів, які 
розвивалися в США та країнах західної Європи 
в 1960-х роках. На початковому етапі їх форму-

вання фактично відбувалося запозичення радян-
ською молоддю назв, форм і характерних рис 
діяльності цих об’єднань, хоча поступово вони 
набували самобутніх рис.  

Вже наприкінці 60-х – на початку 70-х років 
на території України з’являються перші групи 
гіппі. Але до кінця 70-х років вони не набули 
значного поширення. До того ж їх діяльність 
швидко припинялася органами КДБ та МВС. 
Члени цих об’єднань захоплювалися ідеологією 
західних гіппі, західною музикою, носять довге 
волосся. Але вже діяльність перших вітчизняних 
груп гіппі має чітко виражений політично-
протестний характер. Про це свідчать погляди 
активних учасників та керівників об’єднань. 
Так, один з учасників групи гіппі у Черкасах, 
яка проводила діяльність у 1969-1971 рр., поши-
рював негативну інформацію про діяльність 
КПРС та комсомолу, заявляв про відсутність у 
СРСР демократії, свободи слова та особи, нази-
вав окупацією введення радянських військ у 
Чехословаччину у 1968 році, підтримував гасло 
чехословацьких гіппі “Ради без комуністів”, 
вихваляв західний спосіб життя [8, арк. 58-59]. 
Частина молодих гіппі, затриманих під час рей-
дів 1969-1970 років у м. Києві також висловлю-
вала незадоволення радянським ладом, бажала 
виїхати в США, Англію, Францію [9, арк. 42]. 

Поширював негативні висловлювання щодо 
діяльності комсомолу і керівник об’єднання гіп-
пі м. Львова (1970 р.) Єресько В.М. Він вважав, 
що “комсомол перестав бути справжньою орга-
нізацією молоді” [10, арк. 7]. Згадане об’єднання 
складалося з 12 учасників. Секретар ЦК ЛКСМУ 
О. Капто у доповідній записці до ЦК КПУ так 
характеризував соціальний склад об’єднання: 
“...переважну більшість їх складають особи, які 
не зайняті суспільно-корисною працею, студенти, 
учні старших класів, службовці та окремі молоді 
робітники. Частина з них була членами ВЛКСМ”. 
Характерними рисами їх діяльності він називав 
“сліпе захоплення всім західним, ігнорування пра-
вил соціалістичного співжиття”. Поряд з цим чле-
нів групи звинувачували у наркоманії, пияцтві, 
статевій розбещеності [9, арк. 45-48]. 

Також на початку 70-х років була призупине-
на спроба групи комсомольців і молоді м. Льво-
ва створити “партію свободи гіппі”. Ініціатором 
її створення була Л. Скороходова. Вона розро-
била програму об’єднання, клятву для членів, 
також були зроблені членські квитки та значки. 
Члени об’єднання (6 чол.) вирішили провести 
установчі збори, але втручання міліції перешко-
дило цим намірам. Л. Скороходову направили у 
виправно-трудову колонію для неповнолітніх на 
перевиховання. Інших учасників виключили з 
вузів [10, арк. 1-4, 12-14].  

На протязі кінця 60-х – 70-х років молодь, 
що пропагувала рух гіппі, з’явилася у багатьох, 
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переважно у великих, містах України. Розгляне-
мо основні методи та засоби боротьби владно-
партійних структур із подібними проявами се-
ред молоді на прикладі м. Києва.  

Наприкінці 1970 року Київський міськком 
Компартії повідомляв у ЦК КПУ, що за останні 
2 роки партійні і громадські організації, адмініс-
тративні органи вжили дієвих заходів по вияв-
ленню та припиненню діяльності груп молоді, 
які називали себе гіппі. За дорученням міськко-
му КПУ міськком комсомолу систематично, 
спільно з органами управління внутрішніх 
справ, проводив рейди комсомольських опера-
тивних загонів дружинників по м. Києву. В ході 
рейдів були встановлені місця зборищ гіппі, 
зв’язки з іншими містами країни, а також конта-
кти з іноземними туристами. Учасниками об’єд-
нань була переважно молодь 16-18-річного віку, 
значна частина непрацюючі, студенти, була та-
кож працююча молодь, учні, члени ВЛКСМ [9; 
арк. 42]. Слід зазначити, що під час таких рейдів 
молодих людей затримували, доставляли до мі-
ліції, примушували писати пояснювальні запис-
ки. Частину з затриманих примусово стригли 
[10, арк. 10-11].  

Комсомольські оперативні загони дружинни-
ків встановлювали прізвища, міста роботи, на-
вчання та проживання всіх членів цих груп та їх 
батьків. По цих матеріалах в міськкомі партії 
було проведено нараду секретарів райкомів 
КПУ, нараду секретарів партійних організацій 
та керівників підприємств, де працюють ці осо-
би та їх батьки. Також з усіма молодими людьми 
та їх батьками були проведені індивідуальні 
бесіди в комітетах партії та управлінні внутріш-
ніх справ. Навколо них була створена атмосфера 
осуду з боку громадськості. Частина осіб притя-
гнута до адміністративної та кримінальної від-
повідальності, 7 осіб відраховані з вищих навча-
льних закладів, частина виключена з лав комсо-
молу, 4 засуджені за розповсюдження наркоти-
ків, наркомани притягнені до примусового ліку-
вання. Не дивлячись на вжиті заходи, в місті 
залишилася незначна частина гіппі. Але їх діяль-
ність суворо контролювалася [9, арк. 42-43].  

Як правило, відповідальність за подібні про-
яви серед молоді покладалися на місцеві комсо-
мольські організації, трудові колективи, навча-
льні заклади. Їх звинувачували у недостатньому 
ідейно-політичному вихованні молодого поко-
ління, поганому реагуванні на негативні прояви 
та недотримання загальноприйнятих норм у мо-
лодіжному середовищі. Таким чином, справжні 
причини кризових явищ у молодіжному середо-
вищі не вивчались. 

У середині 60-х років з’являються перші гру-
пи молоді, яких об’єднувала прихильність до 
різних напрямків музики. Найбільше захоплення 
у молоді викликала рок-музика, яка є частиною 

молодіжної субкультури. На Україні виникає ряд 
рок-груп, які виконували пісні на англійській, 
українській та російській мовах: “Друге дихання”, 
“Червоні дияволенята”, “Березень”, “Еней”.  

Влада спочатку досить лояльно поставилася 
до молодіжної творчості. В деяких великих міс-
тах України проводилися музичні рок-конкурси 
і концерти, часто за сприянням комітетів комсо-
молу. Перший такий концерт відбувся 1 січня 
1966 року в Харкові. В цьому ж місті, зокрема, 
був виданий перший в СРСР рок-н-рольний не-
легальний журнал “Біт-луна”. Вийшло два номе-
ра видання у 1967 році тиражем 8 і 3 екземпля-
ри, 4 з яких були конфісковані КДБ, автори були 
покарані в адміністративному порядку [11, 
с. 193-194].  

Широкомасштабною акцією стало проведен-
ня на початку 1968 року у Києві першого (і 
останнього в цей період) конкурсу вокально-
інструментальних ансамблів “Біг-Біт”. Організа-
торами конкурсу були представники культмасо-
вої комісії Ленінського райкому комсомолу та 
молодіжного кафе “Зустріч”. На конкурс прибу-
ли музичні групи з Риги, Харькова, Одеси. Кош-
ти, зібрані від продажу білетів та значків, були 
переведені до Фонду миру [12, с. 339]. Але поси-
лення реакції у суспільно-політичному житті 
суспільства призупинила всі починання у цьому 
напрямку. Почала закриватися система молодіж-
них кафе-клубів, жорсткій регламентації підля-
гала репертуарна політика розважальних закла-
дів. Виконавці рок-музики вимушені були пе-
рейти на нелегальне становище. Особливого 
тиску з боку влади у 70-х роках, в умовах поси-
лення боротьби з “українським буржуазним націо-
налізмом”, зазнавали виконавці україномовного 
року. 

Отже наприкінці 50-х – на початку 70-х років 
з’явилися декілька напрямків субкультурної 
молодіжної ініціативи: стиляги, гіппі, прихиль-
ники рок-музики. Серед них особливої уваги 
заслуговують групи гіппі, які фактично стають 
прообразом аналогічних західних груп, але їх 
діяльність починає набувати і деяких самобутніх 
рис. Суттєвою особливістю діяльності субкуль-
турних об’єднань був певний ступінь опозицій-
ності до існуючого політичного режиму в країні.  

Слід зазначити, що для періоду кінця 1970-х 
– першої половини 1980-х років є характерним 
істотне збільшення кількості субкультурних 
об’єднань молоді та урізноманітнення їх напря-
мків. Так, за свідченням політолога Куліка В., у 
1982 році стався справжній вибух молодіжних 
субкультур у СРСР, одним із факторів якого 
стало проведення у цьому році у Польщі рок-
фестивалю у Ярочині. В цей час на Україні знач-
но збільшилася кількість субкультурної молоді, 
набули поширення рухи гіппі, панків, растама-
нів, байкерів та інших молодіжних субкультур 
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[13, с. 366-367].  
Разом з тим, аналіз діяльності цих об’єднань 

ускладнюється відсутністю широкого кола дже-
рел, тому що, як правило, в цей період значна 
кількість процесів у молодіжному середовищі 
замовчувалася, навіть на державно-партійному 
рівні, а тому й не досліджувалася.  

Розглянемо основні напрями субкультурної 
діяльності молоді. В даний період продовжує 
поширюватися рух гіппі. На відміну від об’єд-
нань 60-х – 70-х років, які були спробами запо-
зичення основних (переважно зовнішніх) рис 
західних гіппі, об’єднання кінця 70-х – початку 
80-х років вже значну увагу приділяють вивчен-
ню світогляду гіппі та розробці власної ідеоло-
гії. Рух гіппі, який в СРСР називався 
“системою”, поширюється переважно серед сту-
дентів та інтелігенції. Потрібно зазначити, що 
погляди гіппі, які діяли на терені СРСР були 
подібними, але українська “система” мала знач-
ний протестний потенціал, “поєднувала в собі 
“автентичну” тенденцію та бітницьку філософію 
[13, с. 372-373].  

Проповідуючи ідеали свободи, для гіппі було 
характерним негативне відношення до держави 
та її інститутів, які, на їх думку, за допомогою 
примусу та насильства обмежували свободу осо-
бистості. Виступаючи проти будь-яких організо-
ваних структур, гіппі вважали, що кожна органі-
зація рано чи пізно призводить до заорганізова-
ності. Тож соціальні перспективи необхідно шу-
кати в такій спільності, де взагалі відсутня рег-
ламентація відносин між людьми. Тому, щоб 
створити досконале суспільство, потрібно від-
мовитися від усяких структур [14, с. 85]. Цей 
принцип гіппі реалізували у своїх об’єднаннях, 
які не мали чіткої організаційної структури, про-
грам, уставів, лідерів, протиставляючи, таким 
чином, себе надмірно забюрократизованим офі-
ційним органам та громадським організаціям. 
Навіть те, як радянські гіппі себе називали – 
“система”, – це певна іронія, яка означала відсу-
тність будь-якої системи взагалі.  

Збереження власної свободи та індивідуальнос-
ті представники гіппі здійснювали через ескей-
пізм, який означав вихід за межі суспільства, дер-
жави. Це, зокрема, виражалося в неучасті у суспі-
льно-політичному житті. Так, гіппі не приймали 
участь у діяльності громадських організацій, не 
голосували на виборах, не служили в армії, інколи 
навіть робота і навчання були для них неприпусти-
мі. Це свідчило про їх суспільно-політичну інди-
ферентність, пасивність. Як відомо, подібна пове-
дінка (відмова громадян брати участь у політично-
му житті суспільства, їх байдуже ставлення до 
використання громадянських прав і обов’язків) є 
виявом пасивного протесту проти існуючих поряд-
ків, форми правління тощо [15, с. 178].  

Також одним із головних аспектів ідеології 

гіппі був пацифізм, який характеризувався не-
прийняттям всіх форм агресії та насильства та 
відсутністю національних та расових упере-
джень. Він також став джерелом аполітичності 
та ігнорування влади з боку гіппі, через те що 
вони вважали, що саме правителі розпочинають 
війни та примушують людей воювати.  

Отже, для гіппі характерним є застосування 
пасивного протесту як форми опозиційної діяль-
ності. Пропагувалося відчуження молоді від 
влади, політики і суспільства. Це призвело до 
поширення серед певної частини молоді полі-
тичної пасивності, небажання брати участь у 
суспільно-політичному житті, особливо, в ме-
жах офіційних структур.  

Наприкінці 70-х – на початку 80-х років з’яв-
ляється ряд напрямків субкультурної активності, 
які значно радикалізують молодіжне середови-
ще взагалі і саму субкультуру зокрема. Їх діяль-
ність часто набуває рис контркультури, для якої 
характерні яскраво виражені стандарти і прави-
ла, цілком протилежні всезагальним та загально-
прийнятим нормам даного суспільства. Серед 
таких об’єднань були панки. Мода на них при-
йшла з Москви та Ленінграда. До середини 80-х 
років вважали себе панками 1/3 частина підліт-
ків республіки [13, с 368]. За соціальним скла-
дом панки були учнями старших класів та ПТУ, 
робітниками, вихідцями з малозабезпечених 
сімей.  

Своєю ідеологічною базою панки вважали 
вульгаризований анархізм. Не маючи програм-
них документів, окремі лідери панків ратували 
за “суспільство без державного апарату”, за 
створення “антивідносин” або за “руйнування 
будь-яких суспільних відносин взагалі” [16, с. 
171]. Виступаючи проти існуючих порядків у 
суспільстві панки також пропагували негативне 
відношення до праці, соціальний паразитизм 
[17, с. 38-39]. Вони, на відміну від гіппі, прого-
лошували активний демонстративний спротив 
радянському суспільству, який поєднував засто-
сування “шок-протесту” та деструктивно-
екстремістської, часто афектної за мотивацією, 
поведінки. Така поведінка свідчила про абсолю-
тне відчуження цієї групи молоді від загально-
людських та загальнокультурних цінностей і 
була пов’язана із суттєвими деформаціями спо-
собу життя молоді, вакуумом цінностей та неви-
значеністю життєвих перспектив.  

Також деструктивним напрямком молодіж-
ної субкультурної активності стають територіа-
льні угруповання, які в 70-х роках виникають 
переважно у великих містах. Соціальна основа 
об’єднань – підлітки. Кожне з таких об’єднань 
оголошувало своєю “вотчиною” район чи тери-
торію, за місцем проживання. За порушення 
кордону “вотчини” іншим угрупованням влаш-
товувалися бійки, у яких інколи брали участь 
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кількасот підлітків [18, с. 66]. Кожне з таких 
об’єднань мало власні традиції та закони діяль-
ності, досить стійку ієрархію. Можна погодити-
ся з думкою дослідника молодіжного руху Кулі-
ка В., що діяльність таких об’єднань була сти-
хійним протестом молоді проти системи з її фа-
льшивими цінностями та бюрократичною ритуа-
льністю [13, с. 88].  

Різновидами стихійного протесту можна вва-
жати діяльність байкерів (любителів швидкої 
їзди на мотоциклах) та фанатів футбольних ко-
манд, перші групи яких виникли наприкінці 70-х 
років. Наслідком захоплення байкерів швидкою 
їздою на мотоциклах було порушення правил 
дорожнього руху, створення аварійних ситуацій 
на автошляхах. Виникнення об’єднань фанатів 
мало наступні вектори розвитку: формування 
об’єднання, зростання внутрішньогрупової єд-
ності та ворожість до прихильників інших клу-
бів. Подібну діяльність молоді можна також 
класифікувати як стихійний протест з яскраво 
вираженими деструктивними рисами.  

Говорячи про протидію державно-владних 
структур субкультурній активності молоді, не-
обхідно зазначити, що, як правило, причинами 
існування всіх неофіційних, зокрема й субкуль-
турних об’єднань, визнавалися ідеологічні диве-
рсії імперіалізму та недостатній рівень ідейно-
політичного виховання молодого покоління. 
Враховуючи це, партійні структури вимагали 
покращення ідейно-політичного виховання мо-
лоді. Так, у зв’язку з поширенням негативних 
рис у діяльності молодих людей, які навчалися у 
професійно-технічних училищах, а також із фак-
том їх активної участі у деструктивних субкуль-
турних об’єднаннях 25 жовтня 1982 року була 
прийнята постанова ЦК КПСС “Про додаткові 
заходи для поліпшення ідейно-політичного ви-
ховання учнів системи професійно-технічної 
освіти” [19, арк. 43].  

Особливо посилилася боротьба із неформа-
льними об’єднаннями молоді після приходу до 
керівництва КПРС у 1982 році довголітнього 
шефа КДБ СРСР – Ю. Андропова. Складовими 
елементами здійснення плану Андропова з 
“врятування соціалізму” було наведення у країні 
залізної дисципліни, координований розгром 
інакомислення та боротьба зі злочинністю [20, с. 
10]. Почався наступ на всі непідконтрольні об’є-
днання, які, до того ж, мали тенденцію до полі-
тизації. Застосовувалися різноманітні методи 
силового впливу: за участю міліції розганялися 
учасники молодіжних тусовок, здійснювалися 
погроми на неофіційних рок-концертах, проти-
законні затримання, фабрикування справ, побит-
тя тощо.  

Жорстокість влади у боротьбі із неформаль-
ними об’єднаннями призвела до радикалізації 
тих об’єднань, які уціліли. Особливо це позна-

чилося на рок-русі та на клубах самодіяльної 
пісні. Відбувалася політизація текстів пісень, 
з’явився самвидав, поширювалися нелегальні 
квартирні концерти. На думку Шубіна А.В., Ан-
дропов знищів дисидентів, але перетворив у ди-
сидентів значну частину неформальних музика-
нтів [21, с. 571].  

Також свідченням радикалізації молодіжних 
груп, на фоні занепаду більшості субкультурних 
напрямків, стала поява в 1982-1983 роках в 
Україні такого радикального напрямку субкуль-
тури як неофашистські угруповання. Вони сфор-
мувалися в 1984-1987 роках у більшості облас-
тей республіки. Дещо раніше фашистські групи 
сформувалися в Росії, наприкінці 1970-х – на 
початку 1980-х років. Вони навіть провели декі-
лька невеликих мітингів у центрі Москви [21, с. 
370].  

Інтерес до фашистських ідей можна поясни-
ти розчаруванням певної частини молоді в ідеях 
соціалізму, що нав’язувалися державою, та зрос-
танням аполітичності в молодіжному середови-
щі. Ці фактори, у свою чергу, призводили до 
пошуків нових ідей, які певна частина молоді 
знаходила в нацизмі. Велике враження на мо-
лодь спричиняли зовнішні атрибути фашизму, 
воєнізований характер організації, безапеляцій-
ність та жорстокість.  

Достатньо переконливим поясненням поши-
рення фашистської ідеології серед молоді є свід-
чення Малютина М.В. про те, що нацизм у 
СРСР випливає з деяких соціально-
психологічних особливостей неформальності як 
такої. Якщо одна з її характеристик визначаєть-
ся в прагненні максимально виділиться з навко-
лишнього середовища за рахунок епатажного 
протиставлення власних цінностей і поведінки 
до пануючих, то деякі підлітки вибирають най-
більш шокуючий символ, наприклад свастику 
[22, с. 218]. До того ж про вплив свастики на 
несвідому емоційність особи, свідчить дослід-
ник фашизму В. Райх. Він вважає, в свій час це 
сприяло успіху масової пропаганди фашистсь-
ких ідей [23, с. 120].  

Автори дослідження “Самодіяльні об’єднан-
ня молоді” вважають, що діяльність профашист-
ських груп мала характер “політичного хуліган-
ства”: малювання фашистських символів, носін-
ня одягу з їх зображенням, наслідування профа-
шистським течіям за кордоном. На їх думку, 
підлітки не дійшли до рівня усвідомлення фаши-
стських ідей [24, с. 18]. Можна частково погоди-
тися з подібною думкою. Так, дійсно, існували 
групи молоді (переважно з молодших підлітків), 
які не займалися ніякою практичною діяльністю. 
Захоплення нацистською ідеологією було для 
них лише грою.  

Але ж для іншої частини нацистських груп, 
що складалися із молодих людей зрілого віку, це 
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вже була свідома позиція, яка часто мала мету 
протиставлення себе існуючій системі. Подібні 
групи не мали визначеної ідеології, пропагуючи 
власні, часто еклектичні і далекі від нацистської 
ідеології, погляди. Расова теорія нерідко повніс-
тю відкидалася. Єдиними постулатами, які були 
добре засвоєні подібними групами були: вико-
ристання крайніх форм насильства та нещад-
ність й ненависть до ворогів. Образ ворога в 
окремих випадках обирався різний. Це могли 
бути підлітки, що недавно переїхали в дану міс-
цевість, представники старшого покоління, осо-
бливо люди похилого віку, яких вважали 
“паразитами, що віднімають у молоді місце в 
житті” [25, с. 291]. Деякі групи нацистів відзна-
чалися жорстокістю до представників інших 
національностей. Вони вважали, що існує “вища 
раса” та “нелюді”, більшість “нелюдів” необхід-
но знищити, а інших перетворити на рабів [26, с. 
38]. У боротьбі із “ворогами” часто застосовува-
лися деструктивні методи: від дрібного хуліган-
ства до кримінальних злочинів.  

Яскравим прикладом деструктивності наци-
стських груп була діяльність групи, яка називала 
себе “Другий ешелон” у м. Сімферополі в 1984 
році. Метою молодіжного об’єднання було пова-
лення радянської влади і встановлення фашист-
ського режиму. Для досягнення мети, на думку 
учасників, необхідно було поширювати вплив 
об’єднання на молодь, через яку фашисти мали 
прийти до влади, як це сталося в Німеччині. Піз-
ніше виявилося, що серед практичних дій об’єд-
нання були не тільки поширення фашистської 
ідеології, але й побиття та ґвалтування жінок. 
Лише через 3 роки була заведена кримінальна 
справа на учасників злочинів [27, с. 4, 9].  

Через те, що факт існування груп нацистів 
серед молоді у радянському суспільстві довгий 
час не визнавався і ця тема залишалася заборо-
неною, не було створено ефективних засобів 
боротьби з цим правоекстремістським угрупо-
ванням, була відсутня правова база для цієї бо-
ротьби. Це, зокрема, сприяло розповсюдженню 
неофашистської ідеології і в подальші роки. Па-
сивність влади у протидії цим об’єднанням деякі 
дослідники пояснюють їх зв’язками з офіційни-
ми силовими структурами та спецслужбами чи 
навіть тим, що вони були інспіровані ними [28, 
с. 13]. Отже, нацистські молодіжні угруповання 
представляли праворадикальний напрямок серед 
неформальних молодіжних об’єднань цього пе-
ріоду. Займаючись пропагандою нацизму, наси-
льства і жорстокості, вони стали різко деструк-
тивною молодіжною ініціативою. 

Таким чином, в 1983-1984 роках через репре-
сії влади проти субкультурних об’єднань значна 
їх частина перестала існувати, решта опинилася 
в нелегальному становищі. Але разом з цим за-
родилася така деструктивно-екстремістська фор-

ма неформальної молодіжної ініціативи як наци-
стські об’єднання, радикалізувалася творчість 
музичних об’єднань.  

Кардинальних змін зазнала політика влади 
щодо молодіжних субкультур у другій половині 
1980-х років. Поглиблення негативних тенден-
цій у молодіжному середовищі: незадовільне 
соціально-економічне становище молоді, аполі-
тичність, поширення алкоголізму та наркоманії, 
зростання злочинності нарешті привернули ува-
гу владних структур. Починаючи з 1985-1986 
років робляться спроби розробки виваженої мо-
лодіжної політики в СРСР, аналізу причин нефо-
рмальної активності молоді.  

З початком перебудовчих процесів змінилося 
ставлення партійних структур до неформальних 
молодіжних об’єднань. Була усвідомлена безпе-
рспективність репресивного підходу до всіх 
форм неформальної ініціативи, який використо-
вувався у 50-х – першій половині 80-х років. 
Вже у грудні 1986 року на засіданні бюро ЦК 
ЛКСМУ було обговорене питання неформальної 
молодіжної ініціативи у контексті посилення 
боротьби з проникненням буржуазної ідеології 
та моралі. У зв’язку з цим, серед першочергових 
заходів було забезпечення керівництва комітета-
ми комсомолу неформальними молодіжними 
об’єднаннями та надання допомоги в їх роботі 
[29, арк. 28].  

В окресленій ситуації на основі інтересів 
молоді в 1986-1987 роках створюються різнома-
нітні любительські клуби при комітетах комсо-
молу, на підприємствах, у будинках культури. 
Наприкінці 1986 року в Україні з’являються 
клуби любителів рок-музики та самодіяльної 
пісні. Їх кількість невпинно зростає. Лише у Во-
рошиловградській області на 1987 рік подібних 
об’єднань було 42, а кількість їх учасників сяга-
ла 600 чол., в Одесі – 400 чол. [30, арк. 6, 40]. За 
свідченням комсомольських функціонерів, ме-
тою подібних об’єднань було “наповнення рок-
музики соціальним змістом” [30, арк. 64]. Це 
обумовило жорсткий контроль за репертуаром 
об’єднань, що спричиняло інколи конфронтацію 
з офіційними структурами. Зокрема, досить на-
пруженими були відносини харківського рок-
клубу з місцевою владою, яка часто заважала 
проведенню їх концертів. Але клуб продовжував 
функціонувати і, навіть, мав свій неофіційний 
друкований орган [12, с. 248-249].  

В цей період за підтримки комітетів комсо-
молу та закладів культури проводиться велика 
кількість рок-концертів і рок-фестивалів майже 
у всіх містах України. У квітні 1988 року в Києві 
був проведений перший на Україні міжнародний 
рок-фестиваль “Акція миру”, у якому прийняли 
участь групи з СРСР, Польщі, Угорщини та Гол-
ландії [12, с. 346].  

Менш успішними були спроби комсомольсь-
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ких комітетів налагодити співробітництво з 
“металістами” – прихильниками музики “хеві-
метал”. Так, в Миколаєві та Полтаві “металісти” 
не пішли на контакт із комсомолом [30, арк. 38]. 

Досить швидко була знайдена спільна мова 
між комсомолом та прихильниками танцюваль-
ного стилю “брейк”. Перші “брейк”-фестивалі 
почали проводитися вже у 1986-1987 роках. 
Вдалося комітетам комсомолу організувати й 
уболівальників футбольних команд. Створення 
клубів мало на меті контроль за діяльністю, а 
особливо, за поведінкою фанатів, які часто вда-
валися до антисуспільних дій під час та після 
проведення футбольних матчів. Перший такий 
клуб було створено в Києві в 1986 році, у нього 
увійшло 3 районних клуба та 45 їх філіалів [31, 
с. 14]. У 1987 році клуби фанатів були створені у 
багатьох містах: клуб уболівальників “Торпедо” 
в Луцьку, “Спартак” в Житомирі, “Таврія” в 
Сімферополі.  

У другій половині 80-х років на території 
СРСР утворюється субкультура “афганців”, 
представники якої також почали тісно співпра-
цювати із комсомолом. Дослідниця молодіжних 
субкультур С.І. Лєвікова визначає “афганців” як 
молодіжне угруповання, яке складалося із коли-
шніх воїнів Радянської Армії, що брали участь у 
військових діях в Афганістані. Їх поєднувала й 
спільність бойового минулого, і загальне не-
прийняття аморальних явищ у суспільстві, і го-
товність боротися із цими явищами будь-якими 
способами. Особливу ворожість у них викликала 
споживча позиція деяких громадян, недостатньо 
ефективна робота правоохоронних органів по 
боротьбі з розкраданнями, хабарами, зловживан-
нями службовим становищем [2, с. 283].  

Створення неформальних груп воїнів-
інтернаціоналістів можна пояснити синдромом 
локальних війн. Його суть, на думку згаданого 
автора в тому, що в подібних війнах приймає 
участь лише частина молодих чоловіків, однолі-
тки яких, тим часом, продовжують вести звичай-
не мирне життя. Коли молоді люди, які пройшли 
війну, повертаються в мирне суспільство, то 
виявляється, що не всі здатні вписатися в нього. 
Тому деякі з них створюють власні групи, суб-
культура яких дозволяє їм сприймати світ через 
призму їх контактної спільності [2, с. 178]. 

При безпосередній підтримці комітетів 
ЛКСМУ воїни-інтернаціоналісти створили свої 
клуби протягом 1986-1988 років у всіх містах 
України. Вони займалися підготовкою юнаків до 
служби в армії, перевихованням трудних підліт-
ків, допомагали сім’ям загиблих воїнів, брали 
шефство над могилами. У Полтаві об’єднання 
воїнів-інтернаціоналістів приймало участь в 
охороні громадського порядку, у проведенні 
військово-спортивних заходів, в організації вій-
ськово-спортивних таборів [30, арк. 44]. В Києві 

воїни-нтернаціоналісти проводили роботу в вій-
ськово-патріотичних підліткових клубах, допо-
магали міліції та комсомолу боротися з наркома-
нами [32]. Інколи між комсомолом і воїнами-
інтернаціоналістами виникали конфліктні ситуа-
ції через намагання комсомолу обмежити діяль-
ність клубів, відмови у наданні приміщень та ін. 
Але в цілому клуби активно взаємодіяли з офі-
ційними структурами. Це дозволило провести 
дві Всесоюзні зустрічі воїнів-інтернаціоналістів 
– у 1987 році в Ашхабаді та в 1988 у Новосибір-
ську [33, с. 55].  

Таким чином протягом 1986-1987 року між 
комсомолом та значною частиною субкультур-
них молодіжних об’єднань була налагоджена 
співпраця. Ініціатива у цьому процесі належала 
комсомолу, який таким чином намагався моно-
полізувати наростаючу молодіжну ініціативу, 
щоб мати можливість направляти її у потрібне 
ідеологічне русло. Однак співпраця із комсомолом 
мала як позитивні так і негативні сторони. Так, 
реалізація інтересів частини молоді у різноманіт-
них клубах і любительських об’єднаннях сприяла 
зменшенню деструктивних рис у їх діяльності. Але 
регламентація та контроль зі сторони комсомолу 
обмежували їх самодіяльність та інноваційність, 
зменшували їх соціальний потенціал.  

Слід зазначити, що серед об’єднань, які не 
пішли на співпрацю із комсомолом були пред-
ставники руху гіппі. За даними ЦК ЛКСМУ на 
1987 рік біля 100 активістів руху було у Києві, 
Львові, Харкові, Сімферополі. Комітетами ком-
сомолу було проведено ряд зустрічей з ними, 
але контакту не відбулося [30, арк. 65]. Були й 
виключення, так, частина гіппі в Львові прийма-
ла участь у діяльності рок і джаз-клубів [30, арк. 
33]. Частина представників гіппі включається до 
активної суспільної діяльності спрямованої про-
ти влади. Так, до діяльності Українського куль-
турологічного клубу у Києві приєдналася група 
гіппі на чолі з І. Альтер та О. Ковжуном. За свід-
ченням І. Альтер, неформалів приваблювала 
ідея політичного протесту проти радянської сис-
теми [13, с. 101]. Також група гіппі брала участь 
у діяльності об’єднання “Спадщина” у Києві, 
яке займалося екологією міста, охороною пам’я-
ток історії та культури [34, с. 141]. 

Для періоду кінця 1980-х років взагалі харак-
терний приплив до нових політизованих об’єд-
нань представників молодіжної субкультури, їх 
включення у політичну боротьбу. Це, зокрема, 
продемонструвала підтримка андеграундом сту-
дентської “оксамитової” революції в жовтні 199-
0 року. За свідченням Куліка В: “Тусовка рап-
том усвідомила себе частиною молодого поко-
ління, яке бунтує проти існуючої системи цінно-
стей, прогнилого режиму, офіційної культу-
ри” [13, с. 391]. 

Отже, проаналізувавши діяльність субкуль-
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турних молодіжних об’єднань періоду 1950-
1980-х років є підстави говорити про наявність 
особливої форми неінституціалізованої опозиції 
в молодіжному середовищі – субкультурної опо-
зиції. Вона поєднувала різноманітні види діяль-
ності: пасивний та активний протест проти існу-
ючої системи, демонстративний протест, дестру-
ктивну та екстремістську поведінку тощо.  

Також, необхідно зазначити, що характер 
діяльності субкультурних об’єднань у суспільст-
ві значною мірою залежить від політики держа-
ви щодо неформальних молодіжних структур. 
Так, застосування адміністративно-репресив-
ного підходу у роботі з ними на протязі 1950-х – 
першої половини 1980-х років призвело до нега-
тивних наслідків. По-перше, значна кількість 
об’єднань перейшла до напівпідпільної діяльно-
сті, що значно ускладнювало вплив на них з бо-
ку сім’ ї, освітніх закладів, владних структур. А 

це, в свою чергу, призвело до поширення серед 
членів об’єднань вживання наркотичних речо-
вин, алкоголю. По друге, відбувалася деструкти-
візація діяльності деяких субкультурних груп, 
виникнення нових об’єднань із значним антису-
спільним потенціалом – панків, неофашистів, 
футбольних фанатів та ін.  

І навпаки, намагання суспільно-політичних 
структур співробітничати з субкультурними 
об’єднаннями в другій половині 1980-х років, в 
певній мірі, сприяло зменшенню деструктивних 
рис у їх діяльності, налагодженню конструктив-
ного діалогу із молодим поколінням. Проте, не-
послідовність у роботі з молодіжними об’єднан-
нями, намагання безумовного підкорення учас-
ників встановленим правилам та жорсткий конт-
роль над діяльністю зумовили остаточне розча-
рування молодого покоління в доцільності існу-
вання офіційних радянських структур, а також 

Література 
1. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. На-

вчальний словник-довідник / За заг. ред. В. М. 
Пічі. 2-ге видання, стереотипне. – Львів: 
„Новий світ-2000”, 2004. – 480 с. 

2. Левикова С.И. Молодежная субкультура: Уче-
бное пособие / С.И. Левикова. – М.: ФАИР-
ПРЕСС, 2004. – 608 с. 

3. Хренов Н.А. Культура в эпоху социального 
хаоса. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 448 с. 

4. Ольшанский Д. Политическая психология. – 
СПб.: Питер, 2002. – 576 с. 

5. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 16. – Спр. 85. 
6. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общест-

во: политика и повседневность. 1945-1953. – 
М.: “Российская политическая энциклопе-
дия” (РОССПЭН), 1999. – 229 с. 

7. Троицкий А. К. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е… 
– М.: Искусство, 1991. – 207 с. 

8. ЦДАГОУ. – Ф. 7. – Оп. 20. – Спр. 795. 
9. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 397. 
10. ЦДАГОУ. – Ф. 7. – Оп. 20. – Спр. 609. 
11. Кушнир А. Золотое подполье. Полная иллюст-

рированная энциклопедия рок-самиздата (1967
-1994). – Нижний Новгород: Изд-во “Деком”, 
1994. – 367 с. 

12. Рок-музыка в СССР: опыт популярной энцик-
лопедии. – М.: “Книга”, 1990. – 384 с. 

13. Кулік В., Голобуцька Т., Голобуцький О. Мо-
лода Україна: сучасний організований молоді-
жний рух та неформальна ініціатива: Дослі-
дження. – К.: Центр дослідження проблем 
громадянського суспільства, 2000. – 460 с. 

14. Файн А.П. Люди “системы” (мироощущение 
советских хиппи) // Социологические исследо-
вания. – 1989. – № 1. – С. 85-92. 

15. Рябов С.Г. , Томенко М.В. Основи теорії полі-
тики. – Київ: Тандем, 1996. – 192 с. 

16. Запесоцкий А.С., Файн А.П. Эта непонятная моло-
дежь...: Проблемы неформальных молодежных 
объединений. – М.: Профиздат, 1990. – 224 с. 

17. Пашков М.Ю. Рок… Брейк… Что дальше?.. – 
Кишинев: Карте Молдовеняскэ, 1990. – 140 с. 

18. Тарасенко В.І. Підліток: вберегти від зла. – К.: 
Україна, 1992. – 111 с. 

19. ЦДАГОУ. – Ф.1. – Оп. 25. – Спр. 2405. 
20. Яковлев А. Время Андропова // Аргументы и 

факты. – 2000. – № 19. – С. 10, 15. 
21. Шубин А. В. От «застоя» к реформам в СССР 

в 1917-1985 гг. – М.: РОССПЭН, 2001. – 768 с. 
22. Малютин М. Неформалы в перестройке: опыт 

и перспективы // Иного не дано. – М.: Прогре-
сс, 1988. – 680 с. 

23. Райх В. Психология масс и фашизм. – Санкт-
Петербург: Изд-во “Университетская книга”, 
1997. – 380 с. 

24. Самодеятельные объединения молодежи: воп-
росы и ответы. К.: Об-во „Знание” УССР, 198-
9. – 32 с. 

25. Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді. Курс лек-
цій. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 376 с. 

26. Громов А.В., Кузин О. С. Неформалы: кто есть 
кто? – М.: Мысль, 1990. – 269[2] с. 

27. Савченко В. За ширмой фирмы // Крымский 
комсомолец. – 1987. – 26 сентября. 

28. Галкин А.А. О фашизме – его сущности, кор-
нях, признаках и формах проявления // Поли-
тические исследования. – 1995. – № 2. – С. 6-
15. 

29. ЦДАГОУ. – Ф. 7. – Оп. 18. – Спр. 1826. 
30. ЦДАГОУ. – Ф. 7. – Оп. 20. – Спр. 3944. 
31. Бычко А.К. Неформальные объединения моло-

дежи. – К., 1988. – 16 с.  
32. Їхні обличчя // Молода гвардія. – 1987. – 16 

грудня. 
33. Шкурин В.Н. Неформальные молодежные 

объединения: Методическое пособие для 
культпросветработников. – М.: ВНМЦ НТ и 
КПР МК СССР, 1990. – 146 с. 

34. Каталог-справочник неформальных самодеяте-
льных организаций и независимой прессы 
СССР. – М.: Высшая комсомольская школа 
при ЦК ВЛКСМ, 1990. – 308 с. 

 
Надійшла до редколегії 28.10.2005 р. 


