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Вступ 
 
Молодь знаходиться в авангарді суспільного прогресу. Неможливо собі 

уявити не лише політичного, але й економічного і культурного життя в ХХІ 
столітті поза молодіжним ракурсом. Роль молоді в тій чи іншій історичній події 
важко переоцінити. Молодь завжди гостро реагує на соціальні та політичні 
процеси і, як не парадоксально, є першою жертвою цих перетворень.  

Сьогодні загострилося питання відношення суспільства до неформальних 
об`єднань, тому спробуємо звернутися до думки психологів, науковців, 
представників влади та освіти, засобів масової інформації, батьків, самої 
молоді. Ми побачимо  полярність поглядів, хтось відкриє для себе різницю в 
деяких течіях, хтось сприйме як застереження, адже дійсно деякі течії несуть у 
собі агресію.  

Укладачем було проведено анкетування двох одинадцятих класів однієї з 
полтавських шкіл. На запитання: “Ваше ставлення до неформалів?” 75 відсотків  
відповіли: “Спокійно”. “Які неформальні течії ви вважаєте небезпечними?” 80 
відсотків учнів відповіли: “Сатаністів”. “Які течії є в Полтаві?” 60 відсотків 
перелічили всі нижче визначені автором. Із свого досвіду роблю висновок: діти, 
на відміну від дорослих, краще орієнтуються у різномаїтті неформальних 
об`єднань. Тож, шановні дорослі, давайте припинемо все змішувати до купи і 
звинувачувати у всіх суспільних негараздах неформалів, а спробуємо разом 
розібратися, які угрупування дійсно є небезпечними, як їх виявити, як 
розпізнати дитину-неформала? Як допомогти підліткові жити у цьому 
непростому, а іноді й жорстокому світі? 

 
 

Лілія Халецька 
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1. Психологічні особливості неповнолітнього у «фокусі» 
неформальних об’єднань   

 
К. Муліка, завідувачка обласного 
центру практичної психології і 
соціальної роботи 

 
Свобода вибору та примус, усвідомлення та автоматизм поведінки, 

індивідуальність та безликість. Ці теми викликають підвищений інтерес у 
зв’язку із масовим поширенням тоталітарних сект, неформальних об’єднань, 
використанням прийомів маніпулювання свідомістю людей та їх поведінкою. 

Для подальшого висвітлення психологічних аспектів формування, 
особливостей розвитку неформальних молодіжних об’єднань та їх впливу на 
психіку підростаючого покоління, використаємо класифікацію соціальних груп 
за критерієм панівних способів управління та направленістю М.Орла [1]: 

Тоталітарні групи; 
Паратоталітарні групи; 
Культурні групи. 
Під тоталітарною групою ми розуміємо об’єднання людей за спільним 

світоглядом, ритуалами, способом життя, для якої характерно абсолютний 
контроль керуючої верхівки над усіма галузями особистого життя індивідуумів.  

Форми тоталітарних груп 
• Політичні (маргінальні та радикальні, екстремістські партії, 

терористичні групи). 
• Псевдорелігійні (власне секти ієговісти, кришнаїти тощо); 
• Комерційні (маркетингові мережі, наркоспілки тощо); 
• Окультні (парапсихологічні, магічні, орденські тощо); 
• Апокаптичні (уфологічні, катаклізмістичні). 
Паратоталітарні групи характеризуються враженою єдністю поглядів, 

майже однозначною схожістю стратегій, цілей та програм, ієрархією стосунків 
та достатньо жорстким кодексом норм поведінки, заохочення, покарання 
(формальне членство). У той же час особисте життя цензурі не піддається, 
контролюється лише зовнішня поведінка учасника.  

Форми паратоталітарних груп 
• Політичні (провідні партії); 
• Корпоративні (фірми, монополії, спортивні); 
• Кримінальні; 
• Елітні (фінансові, військові, академічні тощо); 
• Підліткові об’єднання (неформальні дитячі об’єднання). 
Культурні групи завжди самоорганізуються та розвиваються природним 

шляхом (синергетично). Культурні групи є основною формою, інструментом, 
технологією та, часто, результатом соціалізації особистості. 

Форми культурних груп 
• Національні; 
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• Майнові; 
• Релігійні; 
• Територіальні; 
• Світоглядні (атеїсти, формальні молодіжні об’єднання); 
• Віртуальні (Інтернет); 
• Локально-тимчасові (діти у літньому таборі, студенти, школярі); 
• Статевовікові групи. 
Олвін Тоффлер у книзі «Футурошок» говорить про обмеженість 

людської психіки у сприйнятті усього масиву оточуючої інформації. Саме 
тому люди схильні до включення у різні субкультурні організації, які 
захищають рамками свого простого, але завершеного та цілісного 
світобачення від зростаючої навали зовнішньої інформації. Мова іде про 
груповий психологічний захист, який може розглядатися як намагання 
конституційно та культурно схожих індивідуумів спільно захиститися від 
дезорієнтуючих впливів. 

Підліткова реактивність, максималізм, пошук сенсу життя є сприяючими 
факторами потрапити до пілліткоивх або молодіжних об’єднань. 
Проаналізувавши витоки неформальних молодіжних об’єднань, слід зазначити, 
що більшість із них є своєрідним засобом прояву внутрішнього світу, 
можливості самовираження.  

У ст. 19, 20 Загальної Декларації прав людини, прийнятої й проголошеної 
Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних націй 10.12.1948 року 
говориться, що «…кожна людина має право на свободу переконань і на 
вільний їх вияв», «…кожна людина має право на свободу мирних зборів і 
об’єднань».  

Проте, зважаючи на моральну занедбаність українського суспільства, 
окремі неформальні об’єднання української молоді обирають або запозичають 
саморуйнуючий спосіб поведінки, самогубство – як радикальне вирішення 
проблем, з якими молоді люди зіткнулися і яких не можуть вирішити за умов 
байдужості дорослих.  

Головне завдання підліткового віку – «знайти свою власну 
особистість». Іще на початку підліткового віку дитина активно намагається 
задовольнити потребу в автономії, незалежності від дорослих, батьків, а також 
потребу у визнанні цієї самостійності. Підлітки вчаться робити свій власний 
вибір, брати на себе зобов’язання, діяти відповідно до них, а також ставати 
незалежними у світі. 

Вони потребують поваги за те, що беруться за такі складні (для них) 
завдання. Зрештою, ми ж поважаємо дорослих людей, які здатні на сміливі та 
складні вчинки. Підліткам нелегко знайти баланс ніж залежністю та 
незалежністю. Батькам легко розчаруватися у своїх дітях. Вони часто 
вважають, що коли підліток буде просто виконувати все за певним планом, 
який має сенс для батьків, то все буде у «повному ажурі». Невдалі старти, 
помилки, недосконалі судження або імпульсивні дії – все це є частиною 
дорослішання. І, так само як і підлітки, дорослі люди зустрічаються з такими 
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самими викликами долі, проте, дорослі є краще підготовленими до них, у них є 
життєвий досвід.  

Для визначення найбільш вразливих до деформації та викривлення 
якостей і складових особистості пропонуємо розглянути структуру особистості 
за С.Л. Рубінштейном. 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ Потреби, інтереси, 

переконання, ідеали, мотиви, 
світогляд 

ІНДИВІДУАЛЬНО 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
 

Темперамент, характер, 
здібності 

ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ Набуваються у процесі життя і 
пізнавальній діяльності 

 
Пропонуємо проаналізувати характеристики «типової», молодої людини 

від 11 до 18 років для кращого розуміння психофізіологічних особливостей, 
потреб, які задовольняються у середовищі «неформалів». 

 
РАННІЙ ПІДЛІТКОВИЙ ВІК (ВІД 11 ДО 14 РОКІВ) 
 
Фізичне зростання 
• Широка варіація щодо початку статевої зрілості та різкості у 

швидкості зростання. 
• Апетит збільшується під час різких збільшень швидкості зростання та 

помітно зменшується у періодах між ними. 
• Збільшена потреба у сні. 
• Очевидний сексуальний розвиток, зміни голосу та посилений запах 

тіла є звичним. 
Когнітивна стадія 
• Індивідуальна варіація між деякими дітьми, які все ще 

сконцентровані на логіці, та іншими дітьми, які здатні комбінувати логічне та 
абстрактне мислення. 

• Деякі діти у ранньому підлітковому віці не можуть продумувати 
наперед наслідки своїх дій. 

• Розвиток нових здібностей таких, як думати більше про 
можливості, думати більш абстрактно, думати про сам процес мислення, 
думати у багатьох вимірах є скоріш відносними, ніж абсолютними. 

• Практикування нових можливостей мислення через гумор та 
дискусії з батьками та іншими особами. Використання гумору, 
сконцентрованого на сатирі, сарказмі та сексі (що часто викликає 
роздратування дорослих). 

Моральний розвиток 
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• Продовження егоцентризму. Часто вважає себе невразливою до 
негативних подій. 

• Збільшення здатності приймати перспективи інших до уваги із своєю 
власною перспективою.  

• У додаток до занепокоєння стосовно отримання соціального схвалення, 
моральні особливості починають базуватися на повазі соціального порядку та 
домовленостей між людьми: мораль "закону і порядку". 

• Починає брати під сумнів соціальні звички та піддавати 
переоцінці власні цінності та моральні / етичні принципи, що іноді призводить 
до конфліктів із батьками. 

Самооцінка 
• Уявлення про самого себе може варіюватися залежно від змін тіла під 

час стадії статевої зрілості та соціальних порівнянь. 
• Молодь починає довготривалий процес становлення власної особистості 

окремо від родини. Із початком стадії статевої зрілості велика кількість дівчат 
зустрічаються з бажанням відповідати гендерним стереотипам і можуть 
показувати меншу зацікавленість до математики та науки. 

• Для великої кількості дівчат нормальне збільшення жиру на тілі із 
статевою зрілістю може негативно впливати на образ тіла та самооцінку. Як 
хлопчики, так і дівчата можуть бути занепокоєні щодо своїх проблем із шкірою, 
свого зросту, ваги та загальної зовнішності. 

Фізіологічні та емоційні характерні особливості 
• Інтенсивне фокусування на собі. 
Тривога стосовно того, що інші люди думають про них. Посилене 

бажання приватності та чуттєвості щодо тіла. 
• Часті зміни настрою із змінами у видах діяльності та контекстах. 

Випадки, коли дитина проводить надто багато часу сама, можуть призвести до 
зміни настроїв. 

• Зростання забудькуватості. 
Відношення до батьків та інших дорослих осіб. 
• Зміни у власних та батьківських очікуваннях коригують попередні 

шаблони відносин із батьками, що часто призводить до ще більшого конфлікту. 
• Більша концентрація на дружбі із однолітками із процесом того, як 

молодь розвиває свою особистість поза межами ролі дитини в родині. 
• Часто категорично відмовляється від демонстрування фізичної 

прив'язаності (але все ще потребує її). 
• Збільшений інтерес до прийняття своїх власних рішень; переваги від 

розширених можливостей приймати свої власні рішення в межах діапазону 
існуючих здібностей. 

• Молодь частіше протестує проти батьківських обмежень (але все ще 
потребує деякі з них), що в результаті призводить до конфлікту. 

• Нові можливості у мисленні практикуються у збільшеному застосуванні 
гумору та дискусій (або "суперечках") із батьками / іншими дорослими людьми, 
що в результаті може призводити до конфліктів. 

• Здатність батьків вислуховувати та піклуватися продовжують бути 
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важливими. 
Стосунки із однолітками 
• Зміни внаслідок статевої зрілості та реакцій однолітків зазвичай 

змінюють стосунки із однолітками. 
• Дружба все ще починається за наявності спільностей, що сприймаються, 

але все більше включає здатність поділяти цінності та особисті переконання. 
• Може створювати групи від трьох до шести друзів (зазвичай однієї 

статі), що забезпечують сильніше почуття безпеки.   Антисоціальні групи 
можуть посилювати антисоціальні види поведінки. 

• Романтичні захоплення є звичними, починаються побачення. 
 
СЕРЕДНІЙ ПІДЛІТКОВИЙ ВІК (ВІД 15 ДО 18 РОКІВ) 
 
Фізичне зростання 
• Більшість підлітків вступили в стадію статевої зрілості або завершили її. 
• Менша кількість варіантів у рівнях зростання та сексуального розвитку. 
• Велика кількість підлітків досягли свого повного дорослого зросту та 

інших дорослих рис фізичного розвитку. 
Когнітивна стадія 
• Значне розширення можливостей мислення у великої кількості підлітків: 

можуть думати абстрактно та гіпотетично; можуть розпізнавати принципи, що 
лежать в основі різних феноменів та застосовувати їх щодо нових ситуацій; 
можуть думати про майбутнє, розглядаючи велику кількість можливостей та 
логічні наслідки можливих випадків. 

• Більша здатність приймати перспективи може призвести до посилення 
співчуття та турботи про інших, а також, для багатьох, до нового інтересу щодо 
суспільних питань. 

Моральний розвиток 
• Менш егоцентричні із віком. Збільшений акцент на абстрактних 

цінностях та моральних принципах. 
• Посилена здатність (для деяких) приймати перспективи інших осіб; 

може бачити більшу за розміром соціальну картину і може цінувати моральні 
принципи вище за закони: мораль "на основі принципів". 

• Різні рівні когнітивного та емоційного розвитку. Наприклад, часто в 
один і той же час пропагує окремі цінності і порушує їх. 

Самооцінка 
• Процес формування особистості є інтенсивним. Експериментування із 

різними ролями: погляди, сексуальність, цінності, дружба, етнічність та, 
особливо, види занять. 

• Деякі дівчата можуть стикатися із надмірними дієтами або розладами 
харчування, особливо ті, що мають більшу кількість жиру тіла, хронічні 
депресії або ті, що мають родинні стосунки із високим рівнем конфліктності. 

• Деякі підлітки можуть досліджувати декілька шаблонів формування 
особистості:  

Сильна етнічна особистість 
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Бі-культурна особистість 
Асиміляція у культуру більшості 
Відокремлення від культури більшості 
Фізіологічні та емоційні характерні особливості 
• Для деяких підлітків збільшена здатність співчувати іншим; більша 

вразливість щодо тривоги, депресії та занепокоєння стосовно інших, особливо 
серед дівчат. 

• Багато підлітків показують посилення відповідальної поведінки. 
Стосунки з батьками та іншими дорослими особами 
• Кількість конфліктів із батьками часто зменшується із віком. 
Посилена здатність бачити батьків як індивідуумів та приймати до уваги 

їхні перспективи. 
Більшість підлітків підтримують добрі стосунки із батьками. 
• Більший інтерес до прийняття "дорослих" обов'язків (власний 

поточний рахунок, самостійне прання, самостійне купування одягу, 
приготування їжі, виконання ремонту та таке інше). 

Зазвичай самостійно приймає більшість рішень, готуючись до можливої 
самостійної сім’ ї. 

Потребує балансу між часом, проведеним із батьками, і часом, 
проведеним із однолітками. 

Продовжує отримувати користь від деяких обмежень та контролювання, в 
той же час часто заперечуючи проти них. 

Звичайним є конфлікт щодо грошей, часу обов’язкового повернення 
додому. щоденної роботи в домі, зовнішності та діяльності з однолітками. 

Стсунки з однолітками 
• Однолітки допомагають підліткам досліджувати та розвивати 

власну особистість. 
• Міжстатева дружба стає звичною. 
• Антисоціальні групи однолітків посилюють антисоціальні 

варіанти поведінки. 
• Близька дружба допомагає підліткам із процесом розвитку 

індивідуальної особистості окремо від особистості дитини в родині. 
Насамкінець, хотілося б звернутися до батьків, учителів, усіх длрослих із 

закликом помірності у проявах почуттів до дітей. Наприклад, бути уважним, а 
не настирливим або байдужим; бути співрозмовником, а не лектором або 
«стіною»; бути просто добрим, а не злим або «добреньким». Дорослим 
важливо знати та враховувати потреби дітей та підлітків, які зазнають змін у 
процесі дорослішання. Тоді у частини молодих людей потреба у фарбуванні 
обличчя чи волосся у радикальні кольори просто відпаде, а ті, які свідомо 
оберуть певну субкультуру для самовираження чи становлення особистості 
будуть захищені від можливого руйнуючого впливу. 

 
Література: 
1. Орел Н. Психологические механизмы влияния тоталитарных групп на 

личность: профилактика и преодоление зависимости // Контроль сознания и 
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методы подавления личности: Хрестоматия – Сост. К. В. Сельченок. – Мн.: 
Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 624 с. – (Библиотека 
практической психологии). – С. 413-443. 

2. Запровадження системи ювенальної юстиції в Україні: педагогічний 
аспект і ювенальні суди. Посібник для тренерів. Видано у рамках спільного 
проекту Всеукраїнської Фундації «Захист Прав Дітей» та Нідерландської секції 
організації Міжнародний Захист Дітей за фінансування Міністерства 
закордонних справ Нідерландів (програма МАТРА), 2007 р. 

 
2. Молодіжні неформальні течії та субкультури: міфи і 

реальність  
В. Григорович, капітан міліції, начальник 
центру практичної психології управління 
роботи з персоналом УМВС України в 
Полтавській області 

В умовах сучасності, коли у більшості випадків діти не мають 
можливості займатися улюбленими заняттями після школи через відсутність 
гуртків, або батьки не спроможні оплатити їм дозвілля, вони вимушені 
знаходити собі розваги самі. Хтось «сидить» цілими днями і ночами за 
комп‘ютером, хтось спільно смакує «велику гордість країни» – 
найрізноманітніші сорти пива та горілки, а хтось – знаходить собі товаришів 
«за інтересами». 

«Неформальні дитячі організації та субкультури»… Що це? Дехто з 
дорослих їх не полюбляють, дехто – їх просто не помічають, а для деяких – все 
просто байдуже... Вони не такі, як усі, переважна більшість людей їх не 
розуміє. Хто ж ці неформали? 

Неформалів у нас чомусь не люблять, не розуміють (і навіть не 
намагаються зрозуміти) і часто побоюються. Вони відверто ігнорують 
суспільну думку і живуть за власними правилами. То хто ж вони - прогресивна 
генерація чи руйнатори суспільства? Після численних дискусій з приводу 
молодіжних субкультур нарешті настав час розібратися. 

На сьогодні існує дуже багато неформальних організацій та субкультур. 
Навіть порахувати їх дуже складно, оскільки офіційно вони ніде не 
зареєстровані та зростають наче гриби, запозичуючись із закордонного. 

На відміну від загальної думки, у більшості неформалів рівень інтелекту 
вище середнього, вони зазвичай багато читають, добре розуміються на музиці, і 
серед них чимало творчих людей. Відокремити неформалів досить складно, але 
визначимо найпопулярніші серед сучасної молоді течії. 

 
Емо 

Найпоширеніша субкультура серед підлітків 13-17 років (хоча іноді 
зустрічаються і старші прихильники). Головне для представників цієї 
субкультури - емоції. І вони черпають їх звідусіль - із музики, книг, кіно. Часто 
в емо-музиці переважає крик («скрім»), плач, вереск. Серед інших субкультур 
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особливою любов'ю не обділені, особливо 
хлопчача частина емо. Їх вважають плаксіями 
і всерйоз не сприймають. Носять виключно 
чорно-рожевий одяг, кеди, часто стрижуть 
волосся і залишають довгу чілку, що закриває 
пів-обличчя. Волосся і нігті нерідко фарбують 
у чорний колір. Хлопці вдягають обтягуючі 
штанці з низеньким поясом і приталений верх. 
Люблять обвішуватися значками і фенечками, 
пірсинг, часто носять маленькі тонелі. Мета 

їхнього одягу - стерти різницю між хлопчиком і дівчинкою. 
Прихильники Емо дуже чутливі, емоційні діти, які виносять протест 

«сірому, буденному» суспільству. Але, найголовніше, цей протест може бути 
небезпечним для самих представників цієї субкультури, оскільки носить 
саморуйнівний характер.  

Досліджуючи Інтернет-сайти Емо, бачимо 
пропаганду 

самопошкодження 
та самогубства як 
протест існуючому 
стану суспільства, 
як виклик 
дорослим. Загроза 
полягає в тому, що 
дані сайти стають 

особливо 
небезпечним для 
підлітків через їх 
особливості даного 

вікового періоду, який характеризується ще несформованим світоглядом, 
підвищеною вразливістю психіки, надемоційністю, зміною життєвих орієнтацій 
та значимих для дитини осіб, що призводить до негативного сприйняття світу, 
усвідомлення та  наслідування самогубства як єдиного засобу самовираження. 

 
Готи 

Улюблені неформали бабусь-пенсіонерок. Прийнято вважати, що 
субкультура готів виникла 1979 року в Англії і 
пізніше поширилася по всій Європі. Готи 
носять чорний одяг, багато з них мають довге 
волосся (зазвичай пофарбоване в чорний колір, 
фарбують нігті і очі в чорний колір, часто 
«вибілюють» обличчя, через що зовні дещо 
«схожі на вампірів». Носять чоботи фірми 
«Steel» (в народі називають «стілами») та 
рюкзаки-беги. із прикрас готи уподобають 
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виключно срібло. Золото для них - символ даремно пролитої людської крові й 
жорстокості. Живуть готи за принципом: «Momento mori» - пам'ятай про 
смерть. Затяті індивідуалісти і романтики. Готи зазвичай люди освічені, добре 
розуміються на мистецтві, історії та літературі, часто самі пишуть вірші та 
музику. Люблять гуляти кладовищами, цікавляться містикою. Тому часто їх 

зараховують до сатаністів. Хоча це не так. Зазвичай готи 
носять хрест-анкх, деякі розумники трактують як «темний» 
символ. Насправді анкх - давньоєгипетський символ, а 
вчені довели його корисну дію на організм. Слухають, як 
правило, готик-мегал. Це переважно повільна музика з 
яскравим жіночим (рідше - чоловічим) вокалом. 

 
 
 
 
 

Панки 
Головна ідея панківського руху - анархія. У нас 
панки виникли як знак протесту проти радянської 
влади, а не просто музична субкультура. Чітких 
уподобань в одязі в них немає - одні вдягають усе 
підряд, інші - вдягаються, як металісти, полюбляють 
порвані джинси, стіли та носять беги, на одязі й 
речах часто нашивки із зображенням, назвами 
панківських груп. Часто на рюкзаках, куртках чи 
іншому одязі є нашивка або напис «Punks not dead», 
значки анархії (літера «А» у колі). Слухають панк-
рок, від якого в «нормальних» людей «дах їде». 

Поважають музичні групи типу «Гражданская оборона» та «Exploited». 
Специфічний шик для панка - ірокез, особливо якщо він яскраво пофарбований 
і стоїть перпендикулярно до голови. Проте це не просто зачіска, а протест 
проти... насилля. Таку зачіску носило плем'я ірокезів в Америці, яке потім 
жорстоко винищили. Серед панків багато так званих антифашистів. Вони 
носять комуністичну символіку, атрибутику СРСР, червоні шнурки і скріпки. 

 
Растамани 

Растаманство (растафаріанство) нині, скоріше, 
переростає у своєрідну релігію. Вони вдягають 
дреди, мішкуватий одяг трьох кольорів - 
червоного, жовтого та зеленого, що символізує 
прапор Ефіопії, носять расту - кольорову 
прикрасу у волоссі. Основні ідеї растаманства 
заклав ефіопський принц Тафарі, який виклав їх 
у своїй книзі. У растів навіть є божество - Джа. 
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Релігійні уявлення растаманів представляють 
собою своєрідне поєднання ідей православ‘я з 
національними ефіопськими міфами. 

Релігійні пісні растаманів започаткували 
новий музикальний стиль «рэггей» (raggae) - це 
культова музика, яка присвячена богу Джа. 

На сучасному молодіжному жаргоні слово 
«растаман» стало позначати людину, яка має 
декілька зовнішніх ознак справжніх послідовників 
растафаріанства. Сучасний растаман – це той, хто 

слухає рэггей, палить «травку», вдягає просторне вбрання та заплітає волосся в 
«дреди», а за світоглядом майже не відрізняються від течії Хіпі, яка на даний 
час вже втратила свою актуальність. 

 
Скінхеди 

 
Скінхеди, скіни (від англ. Skin - шкіра і head 
голова) – збірна назва 
представників молодіжної 
субкультури, яка 
сформувалася в Лондоні в 
конці 60-х років 
двадцятого сторіччя. 
Виникла у результаті 
злиття британських модов 
и ямайских рудбоєв. 

Важається, що 1969 рік був піком популярності цієї 
субкультури. 
На відміну від уявлення, яке склалося у суспільстві, не всі «скіни» є 
прихильниками нацистської ідеології, тому важливо відрізняти окремі підгрупи 
цієї молоді, яких налічується близько восьми. 

У загальній більшості представники даної течії – це агресивно 
налаштована молодь, яка виражає свій протест наднаціоналістичними 
поглядами та не визнає інші раси як рівних членів суспільства.  

Носять зазвичай чорні або червоні берци, шкіряні штани та куртки. Із 
самої назви течії видно, що як такої зачіски в них немає (бритоголові).  

Полюбляють «важкий» рок, спиртні напої, а також часто збираються у 
великі групи – тусовки. 

Головна загроза для суспільства полягає в їх агресивності, вони часто під 
впливом алкоголю або наркотичних речовин створюють жорстокі бійки, які 
переростають у велике кровопролиття. 

 
 
 
 



 14

Хіпі. 
Хіпі – це перше покоління американського 
післявійськового «бебі-буму», яке виросло у свій час і 
якому не до вподоби консерватизм та «правильність» 
американського суспільства 30-60-х років. Хіпі – це 
своєрідний протест проти індустріального суспільства з 
його жорсткими нормами, правилами тощо.  

Прихильники хіпі – це молодь з довгим волоссям, 
які полюбляють слухати рок-музику, їздять на різні 
фестивалі, вживають наркотики, пропагують вільну 
любов, влаштовують демонстрації та заперечують 
загальну масову культуру. 

 
Металісти 

Серед їхніх атрибутів - шкіряні куртки-«косухи», (іноді шкіряні штани), 
чорний одяг, довге волосся, футболки та беги із зображенням улюбленого 
метал-гурту, напульсники (з назвою метал-гурту чи шкіряні з металевими 

деталями), шипи (на напульсниках чи косухах) 
та ланцюг - «антигоп». У антигопа своя 
історія. Його використовували за назвою - 
відбивалися, від грабіжників. Один кінець 
ланцюга чіпляли до пояса штанів, другий - до 
гаманця, який носили в задній кишені. До речі, 
на світанку субкультури металісти любили 
шкіряний одяг; проте згодом на певний час 
мали від нього відмовитися, адже його 
вподобали... гомосексуалісти. Багато хто з них 
полюбляє фантастику, грає на гітарі. Слухають 

метал, часто - російський рок. Серед улюблених гуртів - «Арія», «Епідемія» та 
інші. 

Отже, дорослим слід бути більш обізнаними щодо молодіжних 
неформальних течій та субкультур, оскільки некерований процес їх впливу на 
психіку та поведінку дитини може призвести до негативних непоправних 
наслідків. Як приклад, прпопонуємо ознайомитись із матеріалами, зібраними за 
результатами аналізу випадку намагання скоєння самогубства неповнолітньою 
та відстеження сприяючого фактору – молодіжного об’єднання «Емо». 

 
Довідка 

 
Психологічні аспекти скоєння спроби самогубства неповнолітньою та 
негативний вплив неформальної організації «Емо» на психіку дитини 

(за результатами аналізу щоденника суїцидентки та Інтернет-сайтів «Емо») 
 
Центром практичної психології управління кадрового забезпечення 

ГУМВС було вивчено причини скоєння неповнолітньою особою спроби 
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самогубства, а також інтернет-сайти неформальної організації «Емо» (сайт 
м.Полтави, Всеукраїнський сайт та російський). 

У результаті встановлено ряд факторів, які стали одними із причин 
спроби скоєння самогубства: 

1. Індивідуальні психологічні особливості неповнолітньої. 
За віковими та характерологічними особливостями даній дитині 

притаманна висока емоційна чутливість, вразливість сприйняття, емпатичність,  
підвищена активність, швидка зміни психоемоційних станів, що обумовлюють 
деякі особливості її поведінки, а саме: надмірне бажання спілкуватися, 
емоційно переживати, ділитися новими враженнями, кохати та бути коханою, 
бути не тільки активною і приймати участь у житті однолітків, а й лідером 
свого кола, тобто в цілому емоційно сприймати навколишню дійсність та жваво 
реагувати на всі події життя. 

2. Емоційний «голод» у житті даної дитини. 
Школа – домівка, домівка – школа. Встановлено, що дівчина у вільний 

час практично нічим не займалася, вона не знає, чим можливо зацікавитись і як 
знайти улюблене заняття «…сумно, всі дні однакові - стандарт». 

3.Конфлікти у родині, відсутність взаєморозуміння між дівчиною та 
батьками. 

Встановлено, що з рідними у дівчини були загострені взаємовідносини: 
вони ніколи не цікавилася особистим життям підлітка, завжди прискіпливо 
відносилась до всього, навіть дуже часто кричали на неї, доводила до сліз та 
навіть істерик. Як вказує дівчина, «розумів», цікавився особистим життям, міг 
вислухати та допомогти порадою тільки один з рідних, який проживає окремо. 

4. Ситуативні психотравмуючі фактори – нерозділене кохання та 
страх втрати найкращої подруги. 

За результатами видно, як важко дівчина переносила розірвання відносин 
із коханим хлопцем, як часто вона про нього думала, емоційно переживала, а 
також всі непорозуміння і суперечки із найближчою подругою, тобто страх 
втратити значимих для неї людей, залишитися наодинці, неможливість 
поділитися враженнями, переживаннями «…я відчуваю пустоту та 
одинокість, всі відвернулися від мене…». 

5. Негативний вплив неформальної молодіжної організації «Емо» на 
світогляд та поведінку дитини. 

Аналізуючи Інтернет-сайти, можна зробити висновок, що «Емо» пропагує 
вирішення складних життєвих питань шляхом конфронтації із навколишнім 
світом через нестандартний засіб самовираження –  самопошкодження та 
самогубство як своєрідний протест дорослим та суспільству взагалі (малюнки, 
картинки, вірші, оповідання свідчать про це). Оскільки дівчина піддалася 
серйозним емоційним переживання, конфліктним ситуаціям, не змогла ні з ким 
поділитися своїми проблемами та, відповідно, отримати необхідне співчуття та 
пораду, їй залишилось шукати відповіді та поради в інтернеті, а саме на сайті 
«Емо», де також знаходиться форум прихильників даної субкультури із 
аналогічними проблемами та життєвими ситуаціями, які бачать вихід із  
складних життєвих ситуацій через самогубство. 
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Встановлено, що дівчина почала писати вірші аналогічні тим, які 
розміщені на сайті «Емо». У цих віршах та просто записах дівчина описує її 
нудне буденне життя, постійні проблеми, які виникають, а також відсутність 
взаєморозуміння з дорослими та приходить до думки, що тільки смерть – це  
єдиний вихід та шлях до щасливого небуття – раю, де немає проблем, 
суперечок та негараздів. Свідченням цього є її специфічні малюнки, які з часом 
все більше набували рис песимізму, тобто загальне забарвлення малюнків 
змінювалось із яскравих кольорових на чорні та скривавлені, що символізують 
смерть та небуття.  

В останньому запису перед скоєнням самогубства дитина пояснює 
свої дії: 

Зараз я на даху. Хочу з нього стрибнути. Урешті-решт я політаю. Давно 
мріяла. Мені все набридло. Я уходжу…Прощавайте… 

  Таким чином можна зробити висновок, що спроба самогубства 
стала можливою через відсутність належної уваги та взаєморозуміння з 
боку членів родини, неможливістю дівчини повноцінно реалізувати свої 
психоемоційні потреби та через негативний вплив Інтернет-сайтів 
неформальної молодіжної організації «Емо», які пропагують 
самопошкодження та самогубство.  

Загроза даного Інтернет-сайту полягає в тому, що він стає особливо 
небезпечним для підлітків через особливості даного вікового періоду, який 
характеризується ще несформованим світоглядом, підвищеною 
вразливістю психіки, надемоційністю, зміною життєвих орієнтацій та 
значимих для дитини осіб, що призводить до негативного сприйняття 
світу, усвідомлення та  наслідування самогубства як засобу самовираження. 
 
В.В. Григорович, капітан міліції, начальник Центру практичної психології УРП 
УМВС України в Полтавській області   

 
 

3. Сучасний молодіжний рух в Україні 
Віталій Кулик, директор Центру 
досліджень проблем громадянського 
суспільства 

 Молодіжні рухи несуть в собі довгу історію зміни та розвитку. Вони 
пройшли тривалий культурний та історичний шлях від самодіяльних клубів за 
інтересами до найпотужніших у суспільстві утворень. Зараз ми можемо 
констатувати, що молодіжні рухи стали практичними засобами самореалізації 
багатьох молодих поколінь. Вони є засобами, що відкривають канали зв’язку, 
комунікації в середовищі одного покоління, виявляючи та репрезентуючи його 
інтереси перед суспільством в цілому.  

Тому дослідження процесу становлення молодіжного руху в його 
організованій та неформальній формі є дуже актуальним питанням суспільної 
науки. Особливо актуальним є вивчення процесу формування та становлення 
молодіжного руху в країнах перехідного періоду, зокрема в Україні.  
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Перехід від тоталітаризму до плюралістичної демократії, розвиток 
ринкових відносин, трансформація соціальних структур суспільства, посилення 
процесів соціальної диференціації, створюють основу для втілення в життя 
цінностей та принципів політичного плюралізму. Це знаходить відображення у 
виникненні в середовищі молоді широкого спектру найрізноманітніших 
громадсько-політичних рухів, організацій, об’єднань та неформальних 
ініціатив. Цей процес є недостатньо вивчений у вітчизняній та світовій науці.  

Українське суспільство знаходиться в процесі соціальної диференціації та 
виокремлення політико-економічних та культурних інтересів конкретних 
соціальних верств та соціально-демографічних груп населення. Відповідно, 
паралельно з цим процесом, відбувається формування молодіжного руху 
України. 

Перехід від тоталітарного до демократичного суспільства має не лише 
ряд спільних рис для всіх країн колишнього СРСР, але й притаманну кожній 
країні національну специфіку. В першу чергу, це пов’язано з тим, що Україна 
успадкувала від СРСР не лише соціально-класову структуру, але й цілий 
комплекс проблем, пов’язаний із політичною системою, політичною, правовою 
та економічною культурою. Специфікою України в даному разі є національно-
культурні особливості, структура і сутність місцевої політико-економічної 
системи.  

Особливості молодіжного руху окремих країн визначаються у значній 
мірі сутністю політичної системи та адаптацією державної політики стосовно 
молоді до її безпосередніх потреб. Від цього залежить векторність молодіжної 
ініціативи, рівень її радикалізму та безкомпромісності; кількість молодіжних 
організацій та їх політизованість; поширення неформального руху та рівень 
девіації в молодіжному середовищі.  

Політична система України вступила в нову фазу свого розвитку. 
Демократичні інституції поступово закріплюють свої позиції. Підвищується 
рівень політичної культури всього населення України і молоді зокрема. Нові 
умови дають широку можливість розвитку молодіжної ініціативи, 
самореалізації молодого покоління.  

Слід відзначити наявність розбіжностей у поглядах вітчизняних і 
зарубіжних науковців щодо визначення самого терміну “молодіжний рух”. Одні 
розглядають його конкретно-історичну сутність крізь призму розвитку 
соціальної активності молоді, інші – як “складову частину молоді”, чи як 
“сукупність молодіжних громадських об’єднань” тощо. Представники 
вітчизняної науки пропонують розглядати цей рух, по-перше, як одну з 
рухливіших і мінливіших форм соціальної активності молоді, її соціально-
політичних громадських ініціатив; по-друге, як один із засобів участі молоді у 
суспільних процесах через колективні (як зорганізовані, так і неструктуровані) 
форми прояву її самодіяльності на засадах спільних інтересів; у більш вужчому 
розумінні – як систему молодіжних громадських об’єднань [1].  

На жаль, у нас залишається досить поширеним підхід до молодіжного 
руху, втілений у концепції – “молодіжний рух – сукупність молодіжних 
організацій”. Тобто, молодіжну активність досліджують лише в її 
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організаційній формі, полишаючи поза предметом вивчення неформальний рух 
молоді, що є набагато потужнішим і впливовим. Найбільшими прихильниками 
цієї концепції були польські науковці Б.Ратусь, Ч.Козловський та Е.Пардусь. 
Цього напрямку дотримуються і деякі сучасні вітчизняні дослідники. 
Передовсім вивчається саме та активність молоді, яка виражена в 
організаційній формі.  

Проте, з часом, науковці позбуваються рудиментів формалістського 
підходу і намагаються ширше охопити явище. Так, видатний вітчизняний 
фахівець у сфері вивчення молодіжної проблематики В.Головенько порівнює 
молодіжний рух із своєрідною політичною системою, головне завдання якої – 
визначення та реалізація молодіжної політики суспільства. У свою чергу, 
молодіжний рух включає в себе ряд підсистем, основними з яких є 
організаційно-інституаційна, регулятивна та інформаційна [2].  

На думку авторів, найбільш повно визначає молодіжний рух Є.Косенко: 
“під молодіжним рухом, як правило, розуміють масову організовану соціально-
політичну активність, спрямовану на реалізацію як специфічних вимог і цілей 
молодого покоління, так і цілей інших громадських груп, об’єктивні інтереси 
яких, відповідають інтересам молоді. Організована політична активність 
виявляється у формі участі молоді у широких соціальних рухах. Вузькоцільові 
рухи, як правило, мають чітко обмежену молодіжну базу та спрямованість на 
відбиття безпосередніх інтересів молоді. Зазнаючи впливу провідних 
політичних рухів і партій, вони, разом з тим, являють собою самостійні ідейно-
політичні утворення. До таких рухів можна віднести, наприклад, рух школярів і 
учнів вузів за академічні права, різного роду виступи під прапором культурних 
перетворень. Вузькоцільові рухи являють собою необхідну та важливу форму 
боротьби молоді за свої соціально-економічні інтереси і одночасного залучення 
до боротьби”  [3].  

Пристосовуючи це визначення до сучасної ситуації у молодіжному русі 
України можна зробити певні висновки:  

* по-перше, в Україні наявні як масова організована соціально-політична 
активність (у вигляді організованої в громадські організації, творчі спілки 
тощо, молоді та неформальної самоорганізованої молодіжної ініціативи, під час 
“молодіжні субкультури”), так і вузькоцільові рухи, які взаємно доповнюються;  

* по-друге, сучасний молодіжний рух в Україні найбільш адекватно 
виражений саме у вузькоцільових рухах, вплив яких на молодь, на даному 
етапі, переважає усі інші.  

Структуризація українського суспільства викликала, відповідно, і 
структуризацію своєї складової частини – молодіжного руху в усіх його 
проявах.  

Вийшовши з етапу масових громадсько-політичних акцій, молодіжний 
рух зорієнтувався на зорганізованому боці, як найбільш ефективній формі 
захисту своїх інтересів.  

За допомогою організації, молоді люди мають можливість повніше 
зреалізувати свої інтереси, запити та потреби, тобто, само реалізуватися як 
особистості; молодіжні організації дозволяють адекватно відрегулювати 
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стосунки молоді з державою, її структурами. Вважається, що саме молодіжні 
організації є інструментом найбільш дієвої соціалізації молодого покоління.  

Проте, не звертаючи уваги на популярність тези про соціалізацію молоді 
в об’єднаннях, досі не існує єдиного повного визначення терміну “молодіжна 
організація”. Наприклад, О.Корнієвський розглядає молодіжну організацію – як 
добровільне об’єднання молодих громадян, що утворюється для реалізації і 
захисту їх різнобічних, зокрема, специфічних (як особливої вікової категорії 
населення) колективних інтересів з метою об’єднання зусиль молоді для участі 
в соціально-економічних, суспільно-політичних, державотворчих процесах [4].  

Власне з цим визначенням можна погодитися. Молодіжні організації на 
добровільних засадах об’єднують молодих людей задля захисту їх певних 
спільних інтересів. Крім того, як правило, ці інтереси дійсно є специфічними, в 
силу вікової ознаки членства в цій організації. Зокрема, організація може мати 
вузько фаховий напрямок, або ж навпаки – загально громадський, чи навіть – 
політичний.  

Молодіжні організації переважно виникають в наслідок усвідомлення 
неформальною групою молодих людей необхідності “акту формалізації” своїх 
внутрішньо групових відносин, задля ефективності досягнення спільних цілей. 
Актом формалізації і є створення організації. Іншими словами, відбувається 
формалізація внутрішньої ієрархії та відносин.  

Використовуючи, слідом за К.Зайдельманом, тезу “група – головна 
соціальна форма молоді”, прихильники теорії “peer group” визначають 
організовані молодіжні структури єдиною самодіяльною формою соціалізації 
молоді [5]. При чому ігнорується суспільне замовлення на створення 
молодіжних організацій як засобів інтеграції молодого покоління в структуру 
суспільства. Соціальне замовлення зовсім не передбачає існування “peer group”, 
як основи організації молоді. Самодіяльна група може бути створена власними 
силами чи ініційована “дорослими” на початку діяльності організації, пізніше 
як самодіяльність або група однодумців взагалі зникає, тим самим, саме 
існування молодіжної субкультури автоматично втрачає доцільність.  

Молодіжні організації не завжди виникають у результаті самодіяльності 
“peer group”, а можуть бути ініційовані як державою, так і політичними 
партіями, громадськими об’єднаннями тощо. Тим більше, передумовою 
створення молодіжних об’єднань на сьогодні виступають не молодіжні 
субкультури, а спільність тих чи інших інтересів, задля досягнення яких, 
молодь, під час не протиставляючи себе дорослим, об’єднується в організації.  

Отже, ми прийшли до висновку, що головним джерелом утворення 
молодіжних об’єднань як організованої частини загального молодіжного 
руху є спільність інтересів та мети, досягнення яких можливе лише в 
умовах цієї організації.  

Виходячи з даного твердження, випливає необхідність класифікації 
молодіжних організацій. На сьогодні існує кілька підходів до визначення 
критеріїв такої класифікації. Психологічний підхід розглядає та класифікує 
молодіжні структури виходячи з ролі “peer group” у процесі виникнення 
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організації. Юридичний підхід за головний критерій вважає реєстрацію 
організації та статутно оформлену задекларовану мету діяльності.  

Найбільшого поширення в навколонаукових колах набув ідеологічний 
підхід, тобто, класифікація молодіжних організацій виходячи з їх ідеологічно-
політичних орієнтацій. Однак, слід зазначити, що хоча вплив політичних 
структур та ідеологічних течій на організований молодіжний рух досить 
значний, однак він все ж не є визначальним. Існує цілий ряд молодіжних 
організацій, які абсолютно політично чи ідеологічно не заангажовані.  

Тому, намагаючись класифікувати молодіжні структури, слід як головний 
критерій розглядати не ідейно-політичне забарвлення, а характер діяльності 
організації.  

Найбільш повну систематизацію типологій молодіжних об’єднань виклав 
проф. В.Якушик. Ця систематизація була розроблена на базі методології та 
загальнотеоретичних підходах, що були ним використані при аналізі 
політичних партій [6]. Для створення комплексної типології молодіжних 
об’єднань В.Якушик запропонував згрупувати головні критерії їх класифікації 
у п’ять блоків:  

* соціальна база молодіжного об’єднання;  
* специфіка генези (процесу виникнення), організаційних принципів та 

структури молодіжного об’єднання;  
* особливості системи здійснюваних молодіжним об’єднанням функцій;  
* місце молодіжного об’єднання в суспільстві;  
* характер впливу молодіжного об’єднання на суспільні процеси [7].  
В тій чи іншій мірі намагалися дати типологізацію існуючим в Україні 

молодіжним об’єднанням О.Корнієвський, П.Мартин, А.Скрипник та ін. В 
основу власних типологізацій молодіжних організацій в сучасній Україні вони 
пропонували саме функції, які виконують ці об’єднання.  

В сучасній Україні існує система молодіжних структур. Перш за все вони 
відрізняються поміж себе характером своєї діяльності. Тому ми пропонуємо 
власну типологізацію молодіжних об’єднань, критерієм якої і є характер 
діяльності кожної окремої молодіжної організації.  

Специфіка такого підходу дає підстави для введення цілої низки їх 
типології:  

* Молодіжні філії політичних партій.   
* Громадсько-політичні організації молоді.  
Залишається значний прошарок молодіжних об’єднань, що зберігають 

свою незалежність, залишаючись самостійними ідейно-політичними 
утвореннями і займають активну громадську позицію, під час висуваючи навіть 
політичні вимоги. Щоб класифікувати такі організації відповідно до ставлення 
їх до домінуючого у сучасному світі типу приватновласницьких, суспільно-
економічних відносин (тобто, на підставі ступеня прийняття або не сприйняття 
цього типу в цілому):  

-                   ультраліві організації;  
-                    ліві;  
-                    лівоцентристські;  
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-                    центристські;  
-                    правоцентристські;  
-                    ультраправі.  
* Молодіжні релігійні організації.   
* Молодіжні фахові об’єднання, організації за інтересами.  
Молодіжні об’єднання, які політично не заангажовані, утворюють 

наступну групу організацій, яка перевищує всі попередні, не лише за своєю 
кількістю, але й за кількістю членів.  

Керуючись головним критерієм нашого дослідження – характером 
діяльності, можна виділити таку типологію:  

1. Фахові молодіжні структури. Утворюються головним чином за 
ознакою фахової приналежності, під час навчання або роботи. Об’єднують не 
лише студіюючу молодь, а й молодих спеціалістів. В Україні існує цілий ряд 
молодіжних фахових організацій. Складність визначення цієї підгрупи 
молодіжних об’єднань, полягає в специфічному боці терміну “фах”. Неможливо 
визначити фахову приналежність лише за наявністю відповідної освіти. Тому 
маємо взаємопов’язані підгрупи, наприклад фахові, наукові, літературно-
мистецькі. Досить важко провести межу між професіоналізмом та аматорами.  

2. Наукові, літературно-мистецькі та культурологічні організації. На 
відміну від “неформальних” літературних “тусовок” та салонів, літературні та 
мистецькі організації намагаються шляхом об’єднання зусиль відстоювати свої 
інтереси, зокрема фінансування своїх видань. Однак такий напрямок не 
вичерпує всієї гами інтересів молодих літераторів та митців. Більшість 
літературно-мистецьких організацій утворюється на ґрунті прихильності до 
визначеної течії в мистецтві.  

3. Вишкільні та спортивно-патріотичні організації молоді. До них ще 
можна віднести дитячі виховні організації. Також підкреслити значну роль 
загальноукраїнських спортивних асоціацій, зокрема в галузі єдиноборств.  

4. Благодійні фонди для молоді та молодіжні благодійні фонди. 
Цей тип організацій не є досить поширений в сучасному молодіжному 

середовищі. Однак, їх діяльність є досить активною в напрямку акумуляції 
потрібних коштів та фінансування благодійних програм чи різноманітних 
молодіжних проектів. Наприклад: Фонд “Молода Україна”, Український фонд 
студентів, Дитячий фонд України тощо.   

5. Національні молодіжні організації.  
Об’єднання, утворені національними меншинами, які опікуються 

збереженням та поширенням серед молоді власних національних звичаїв, 
культури та традицій. Слід відмітити, що серед національних організацій наявні 
не лише культурологічні, а й студентські, наукові, фахові, благодійні, 
спортивно-патріотичні тощо.  

Сучасний організований молодіжний рух виник в період трансформації 
політичної системи від тоталітаризму до плюралістичної демократії. Його 
бурхливий розвиток визначався певними соціально-економічними проблемами, 
які переживало українське суспільство. Становлення державного механізму і, 
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отже, становлення державної молодіжної політики, взаємоспівпраця 
молодіжних організацій та держави відбувалися шляхом спроб та помилок.   

 
Література: 

1. Корнієвський О. Сучасний стан молодіжного руху та його оцінка молоддю // 
Політологічні читання № 2.– 1993. –  С.19  
2. Головенько В. Український молодіжний рух в ХХ столітті (історико-
політологічний аналіз основних періодів). Дис. канд. політ. наук. – К., 1995. – 
С.18-22  
3. Косенко Е. Некоторые методологические вопросы изучения политических 
отношений молодёжи в буржуазном обществе // Международное молодёжное 
движение: вопросы теории и методологии. – М.. 1983. – С.37  
4. Корнієвський О., Якушик В. Молодіжний рух та політичні об’єднання в 
сучасній Україні. – К., 1997. – С.11  
5. Цит. по “Критике буржуазных теорий молодёжи”.  – С.212  
6. Голобуцький О., Криворучко Т., Кулик В., Якушик В. Політичні партії 
України. – К., 1996. – С.16-25  
7. Корнієвський О., Якушик В. Молодіжний рух та політичні об’єднання в 
сучасній Україні. – С.12  
8. Корнієвський О. Є така партія? // Віче .– №12. – 1996. – С.65  
9. Якушик В. Современное государство переходного типа (теоретические и 
методологические аспекті). Автореф. дисс. д-ра. пол. наук. – К., 1992. – С.31-32  
10. Головенько В. Український молодіжний рух у ХХ столітті (історико-
політологічний аналіз основних періодів). Дис. канд. політ. наук. – К., 1995. – 
С.34-35  
11. Головенько В. Зародження українського молодіжного руху // Ракурс – УІМ. 
– 1994. – №1. – С.25-26  
12. Камінський А. На перехідному етапі. – Мюнхен, 1990. – С415-428, 455-459  
13. Закидальська О. Молоді політики на Україні: політик, інтелектуал і 
реформатор // Post – Поступ. – №3. – С.11  
14. Цит за Корнієвський О., Якушик В. Молодіжний рух та політичні 
об’єднання в сучасній Україні. – К., 1997. – С.43-44  
15. Єригін О. Особливості формування і діяльності студентських громадсько-
політичних об’єднань в умовах становлення багатопартійності в Україні. 
Автореф. дис. к.ф.н. – Харків, 1993. – С.12-13  
16. Коляка І. Молодіжний рух як об’єкт наукового дослідження // Вивчення 
молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. Матеріали наук.-
практ. Конференції (Київ, 11-13 жовтня 1996 р.). – К.,1996. – С.137  
17. Громов А., Кузин О. Неформалы: кто есть кто? – М.,1990. – С.9-11 18. 
Чурбанов В., Нелюбин А. Неформальные объединения и перестройка: надежды 
и тревоги// Неформалы: кто они? Куда зовут? (зборн. стат.). – М., 1990. – С.24-
25  
19. Див.: Молодіжний і дитячий рух в Україні: історія і генезис. – К., 1993. – 
С.37-40; Головатий М. Молодіжна політика в Україні: проблема оновлення. – 
К., 1993. – С.43-44  



 23

20. Цит за Корнієвський О., Якушик В. Молодіжний рух. – С.42-43  
21. Доній О. Покоління “оксамитової” революції. – К., 1999. – С.8 
 
 

4. Неформальні молодіжні об`єднання. Погляд науковців, 
психологів, журналістів та самих “неформалів” 

Байкери 
http://www.biker.kiev.ua 

 
Час від часу всі ми стаємо учасниками або свідками суперечок з приводу 

походження і значення слів байк і байкер, а також їхнього зв`язку з англійським 
словом bicycle = велосипед.       

 

 

 

“ДЕ ДІОН-БУТОН” (Франція), 
1895 р. 

         Першим мотоциклом, стосовно до якого було примінено звичну 
для нас назву, став виріб трьох німецьких винахідників: братів Генріха і 
Вільгельма Хільдебрандів та Алоїза Вольфмюллера. 

         Модель Hilderbrandt und Wolfmuller зр. 1894 р., розвивала шалену 
по тих часах швидкість – до 40 км. / г.  

 
Hilderbrandt und Wolfmüller зр. 1894 р., перший в історії мотоцикл, 

названий звичними для нас словами motorrad і motorcycle. 
 
BIKER.RU…  
         Більшість недоречностей відбувається через те, що люди вкладают 

різний сенс в одні й ті ж слова…  
         Вперше слово biker в словниках англійської мови з`явилося у 40-і 

роки ХХ століття і має лише один, чітко визначений смисл із  не менш чіткою 
негативною коннотацією, напр. :  

         Biker ['baik] n. member of a motorcycle gang – член банди 
мотоциклістів (The New Lexicon Webster’s Encyclopaedic Dictionary of the 
English Language, Webster © 1959 )  
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Тобто об`єкт – байкер – вже по визначенню характеризується як 
асоціальний або навіть антисоціальний елемент, якому властиві знецінювання 
соціальних та правових норм шляхом протиставлення їх нормам референтної 
антисоціальної групи (банди) і перенесення на неї відповідальності за власні. 
Таке визначення дає кримінальна психологія.  

 
 

 
Пізніше це визначення змінюється, позбавившись семантичної ознаки 

“злочинність”, нейтральним визначенням, наприклад: 
Biker n. a motorcycle rider – мотоцикліст (NTC`s Dictionary of American 

Slang & Colloquial Expressions, National Textbook Company, 1989). 
 

         Власне, опис всього, що відбувалося із байкерською субкультурою за 
останні півстоліття можна знайти за адресами:    

http://www.biker.kiev.ua  

          Зовнішні ознаки “реального байкера”: джинса, шкіра, заклепки, 
нашивки й значки відвіданих (іноді й не відвіданих) сльотів із голови до ніг, 
бандана, переварена рама, пиво, мат, “Ария“, арм-реслінг. “Правильні” клуби 
ніколи не беруть нових просто так, з вулиці, їм відводиться випробувальний 
термін.   

До речі, один із моментів, недосяжних розумінню працівників ДАІ: чому 
ці рокери-байкери так наполегливо намагаються їздити з максимальною 
небезпекою для власного життя? Ловлять їх ловлять, карають, карають – а вони 
знов туди; половина покалічиться або вб`ється – а друга знову на байк... 
Працівники ДАІ не розуміють, що мета байкерів – не їздити далеко або довго… 
Сенс в тому, щоб якомога повніше відповідати іміджу, жити швидко і померти  
молодим. Те саме прослідковується і у  світосприйнятті – всім відомо, що 
“кожен нормальний“ американський байкер ненавидить темношкірих.  
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У наших байкерів ця ненависть носить скоріше показний, іміджевий 
характер.  

 Ursus (джерело – Інтернет) розглядає мотоциклізм як велике дерево із 
густим гиллям:  

хтось купує мотоцикл як частину меблів, ставить його у квартирі, витирає 
пил, наводить красу... 

хтось купує мотоцикл як зручний транспортний засіб, на якому можна без 
проблем добратися до роботи... 

для третіх мотоцикл – незамінний помічник у господарстві... 
Тому наше байкерство – це один з варіантів клубного життя. І якщо 

любителі кактусів та собак – люди доволі мирні, байкери, хочуть вони того чи 
ні, – несуть на собі печатку агресії, яку старанно підкреслюють своїми 
зовнішніми атрибутами. 

А взагалі, мотоцикл – доволі небезпечна штука, а мотоцикл, замішаний на 
пиві (один з атрибутів байкарів), – це знаряддя самогубців... 
 

5. Сатаністи 
Андрій Дубчак 

 
Вони палять храми та плюндрують кладовища, приносять у жертву 

маленьких дітей і тварин. До цього обов’язково слід додати вживання крові, 
глум над святинями й ігнорування будь-яких заповідей. Усі ці неподобства 
громадська думка приписує сатаністам. Наскільки це відповідає дійсності? Чи є 
в Україні послідовники екзотичного американського культу, який інституційно 
оформився сорок років тому? Журналістське розслідування привело мене на 
зустріч із львів’янином, який переклав українською твори Лавея та називає себе 
сатаністом.  

Віталій Вервульф чекав на мене біля Ратуші. Звичайний юнак років 
двадцяти. Таких можна побачити щоранку, йдучи на роботу чи на заняття, але 
так і не здогадатися про його релігійну приналежність. Близько двох років тому 
він захопився сатанинським світоглядом. Нині він студент ЛНУ, автор першого 
україномовного сайту, присвяченого церкві Сатани. Впродовж нашої розмови в 
парку біля Порохівки я не помітив у його поведінці ні агресії, ні зневаги, ні 
чогось іще, що приписують сатаністам. Юнак люб’язно відповів на всі 
запитання й навіть зрідка жартував.  

– Передусім, хто такі сучасні сатаністи, як постала їхня спільнота?  
– Церкву Сатани заснував Антон Шандор Лавей 30 квітня 1966 року в 

Сан-Франциско. За задумом Лавея, вона мала стати релігійною організацією 
принципово нового типу – без віри, поклоніння і догматів. Церква Сатани стала 
першою офіційно діючою організацією сатаністів, своєю діяльністю вона 
спростовувала чутки та вигадки про них.  

– Нині образ сатаніста обріс багатьма чутками. Яких правил повинен 
дотримуватися член вашої церкви та які цілі вона переслідує?  

– Сатаніст – це насамперед мислячий і самостійний індивід. Світогляд 
сатанізму не ставить перед своїми послідовниками певної “великої мети”, не 



 26

пропонує “сенсу життя”, проте кожен сатаніст має прагнути до 
самовдосконалення, максимального використання своїх можливостей і 
талантів. Головне в сатанинському способі життя – відсутність шаблонів, 
самостійність мислення та підконтрольність дій індивіда тільки його розуму. 
Саме тому для нього вкрай небажане все, що може шкідливо вплинути на його 
розум. Сатаністи виступають за здоровий глузд і проти алкоголю й наркотиків. 
До речі, наша церква категорично забороняє кривдити дітей і вбивати тварин. 
Більшість поширеної про сатанізм інформації – вигадки, далекі від реальності.  

– Є багато тлумачень слова “сатанізм”. Одні кажуть, що це релігія, 
інші – що філософія життя. Що вам до вподоби?  

– Сатанізм – індивідуалістичний світогляд. Кожен формує основу 
свого світогляду сам, але, звісно, в сатаністів є багато спільних рис. Це, 
зокрема, розумний егоїзм, прагнення досягти ідеалу тощо. А загалом – це 
життєлюбна раціональна філософія, яку підтримують мільйони людей.  

– Чи є в Україні представництво церкви Сатани?  
–  Немає. Мабуть, бракує лідера – особи, яка змогла б згуртувати 

довкола себе прибічників Сатани. Проте це лише справа часу.  
 
– А що роблять львівські сатаністи й ви зокрема?  

– Як і всі інші люди, навчаємося, працюємо, відпочиваємо, 
святкуємо…  

– Чому ви обрали саме такий світогляд? Як ішли до цього? Як до ваших 
переконань ставляться рідні та знайомі?  

– Я, як і інші сатаністи, поглядів не обирав. Близько двох років тому 
натрапив на “Сатанинську біблію” Лавея. Прочитавши її, зрозумів: те, як я жив, 
мої погляди та переконання називаються сатанізмом. Члени церкви не 
розголошують своєї приналежності до сатанізму, адже в цьому немає потреби. 
Та й більшість людей не зрозуміють нас, адже переважно керуються 
стереотипами.  
– А які плани на майбутнє? Вони у вас є?  

– Звісно ж, є. Для початку отримаю вищу освіту, а потім уже візьмуся 
серйозно за організацію українських сатаністів. Можливо, навіть створю 
представництво церкви Сатани.  

– І що, на вашу думку, багатьох це зацікавить? Можна очікувати 
“буму” сатанинської культури в Україні?  

– “Буму” сатанинської культури, найімовірніше, не буде, адже сатанізм 
– елітарний світогляд, і не для кожного. Проте якщо все йтиме за планом, то 
шанси на виникнення української церкви Сатани доволі високі.  
 
– Як щодо жертвоприношень і погромів на кладовищах? Це справа рук 
сатаністів?  

– – Сатаністи не чинять ритуальних убивств, не підпалюють храмів, не 
плюндрують кладовищ і не знущаються над тваринами. Тобто ми не робимо 
нічого, що не приносить нам ніякої користі. Проте є поширене явище, яке я 
називаю підробкою під сатанізм. У світі воно більш відоме під назвою 
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дияволопоклонництва. Підробка під сатанізм – це прагнення виглядати 
сатаністом в очах інших за повного нерозуміння суті. Себто відтворення в 
реальному житті всіх чуток і казок про сатаністів: “похмурі” ритуали без мети й 
сенсу, хуліганство в храмах і на кладовищах, “жертвопринесення” кішок і 
голубів, а то й “ритуальні вбивства”. Це все підробка – бажання стати 
сатаністом, не будучи таким внутрішньо.  

– А звідки ви дізналися про засади сатанізму, який описуєте? – Багато 
читав. Нещодавно переклав “Сатанинську біблію” Лавея, вона викладена на 
моєму сайті. Зупинятися на цьому не збираюся. Незабаром вийдуть у світ 
переклади ще двох праць Лавея – “Сатанинські ритуали” та “Записник 
Диявола”.  

– А як відзначаєте свята? Скажімо, ту ж Вальпургієву ніч (остання ніч 
квітня)?  

– Загального шаблону святкування немає. Кожен робить це так, як 
душа забажає. Оскільки це одне з найбільших сатанинських свят, то й сам 
процес, відповідно, має бути грандіозним, наповненим позитивною 
енергетикою й емоціями. У прокламації Бланш Бартон, присвяченій тридцять 
п’ятому року сатанинської ери, сказано: “Носіть свій Бафомет із гордістю цієї 
ночі, де б ви не були. Знайте, що ви пов’язані з міжнародною групою єретиків і 
бунтівників, які продовжують змітати геть неуцтво, самовдоволення і 
манірність там, де знайдуть їх”. 

• http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2006/05/04/15016/3 квітня 2006. 
розмістив: fryevhen  

– Коли іноді серед людей заходить розмова про сатанізм, то більшість 
це явище пояснює впливом фантастичних фільмів, хворою уявою або просто 
невіглаством. Буває також, що дехто, маючи досить серйозні проблеми, 
пов’язані із нечистими духами, замість того, щоб звернутися за порадою до 
духовного пастиря, шукає допомоги у так званих народних цілителів. Саме 
переважно таким чином люди часто стають жертвами різноманітних 
“провидців”, “цілителів” або й просто “дідів” та “бабів”, які, прикриваючись 
християнською символікою, звершують далеко не Божі справи.  

Згадати хоча б той факт, що свої сеанси вони проводять у той час, коли у 
храмах триває молитва. Також нічого спільного з Християнством не може мати 
продаж ними язичницьких амулетів. У своїй протидії Християнству нечисті 
духи часто задовольняються лише цим. Однак, на жаль, існують і відверті 
способи шанування падшого ангела. Сатанізмом називається шанування 
падшого ангела люцифера (satanas (євр.) – Мк.1.13), diablos (грецьк.) – Ін. 6.70). 
В усі часи сатанізм мав прихований характер і тому вивчити його історичне 
становлення досить складно. Відомо, що у 681 році собор у м. Толедо засудив 
здійснення “меси мертвих”, яка правилась з метою чиєїсь смерті.  

В епоху середньовіччя про диявола сформувалась уява як про злобну та 
готову до помсти силу. До нього почали звертатися люди, які бажали комусь 
помститися. Під час хрестових походів західне лицарство мало змогу 
ознайомитися з різними східними окультними практиками. Це сприяло форму-
ванню сатанинської обрядовості. Вперше про чорну месу (спотворене 
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виконання християнської Літургії) здується в 1324 році на суді над леді 
Кайтелер (Англія). Її було звинувачено у чаклунстві, принесенні у жертву 
тварин та у стосунках з нечистими духами. Подібні процеси відбувалися в 1600 
році у Швеції. В ХVII ст. служіння дияволу набуває організованого характеру. 
В 1614 році угорську графиню Е. Баторі було засуджено за принесення у 
жертву людей та канібалізм.  

У другій половині XVII ст. у Франції, у середовищі вищого дворянства 
виникають законспіровані групи сатаністів. За часів правління Людовика XIV 
існувало вже близько шістдесяти жерців, які регулярно здійснювали чорні 
меси. Створення організаційної структури сатаністських сект відбулось у США 
та Англії на межі ХІХ–ХХ століть. Тодішнім лідером сатаністів був Блістер 
Кролі (1875–1947 рр.), Ще у юнацтві він мріяв про те, що долучиться до 
знищення Християнства. Після закінчення Кембріджського коледжу Трініті він 
брав участь у діяльності різних містичних орденів (“Орден рубінової троянди і 
золотого хреста”, “Срібна зірка”, “Храм і орден золотої зірки”, “Орден східного 
храму”). Під час перебування в останньому ордені він тісно спілкувався з 
майбутніми високими чиновниками СС. Кролі здійснив декілька експедицій до 
Єгипту та у Гімалаї. Під час сатанинських ритуалів ним було запроваджено 
використання наркотиків. Він також активно практикував сексуальні оргії, які 
називав містеріями Ісіди та Адоніса. Під час чорної меси Кролі вбив свого 
асистента за те, що той помилився. Крім того, він підтримував ідею принесення 
у жертву людини. Себе Кролі називав “великим звіром” та “666”. Свої ідеї він 
переніс у США. 

Його послідовник Ентоні Лавей в 1966 році, заснував “церкву сатани”. 
Його авторству належить чимало книг сатанинського змісту. Лавей у значній 
мірі скористався настроями сучасного йому американського суспільства. Сам 
він зазначав: “Ми проповідуємо те, що стало американським способом життя. 
Просто не всі мають мужність називати речі своїми іменами”. У 80-х роках XX 
століття Лавей робить спробу переконати суспільство у тому, що сатанізм не 
має нічого спільного з наркобізнесом, жертвоприношенням тварин та людей. 
Але нові скандали завадили цьому обману. Зокрема в 1972 році члени секти Ч. 
Менсона, керівника ковена (підрозділ церкви сатани) на дачі кінорежисера Р. 
Поланскі вбили акторку Шарон Тейт і її друзів. Поліція дослідила, що цей 
злочин мав ритуальний характер, оскільки на стінах будинку були залишені 
культові малюнки, зокрема, перевернуті хрести і пентаграми (п’ятикутні зірки). 
В наш час існують мільйони шанувальників ворога роду людського.  

Лише у США близько трьох мільйонів вважають себе сатаністами. На 
жаль, багато музичних колективів працює на благо нечистої сили. Наприклад, 
відома група “Роллінг стоунз” випустила пісню “Симпатія до диявола”, 
Неформальним лідером американської церкви сатани став популярний на 
Заході співак Джин Менєфільд. В Україні перші малочисельні диявольські 
секти з’явилися у 70-х роках минулого століття. Найшановнішим у світі знаком 
сатанізму залишається зображення п’ятикутної зірки у колі. Кожна точка такої 
зірки символізує владу диявола, поширену на різні частини світу. Взагалі, 
сатаністи використовують різні спотворення християнських символів. Таким 
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чином, вони вказують на те, що сатанізм являє собою повну протилежність 
християнству.  

Сатаністами пропагується ідея арійської раси та фашизму. Націоналізм 
вони заперечують, оскільки вважають, що його принципи спрямовані на руй-
націю арійської раси. Сатаністи вважають лише себе повноцінними людьми, а 
для характеристики решти людства зони знаходять безліч сквернословних та 
святотатських епітетів. Подібні вислови сатаніти також використовують щодо 
своїх однодумців. Адже озлобленість, як протилежність християнській любові, 
для них є підвалиною їхнього вчення. В перекладі з грецької мови слово 
“диявол” означає “той, що руйнує, розділяє, розриває”. Це цілком відповідає 
життєвому укладу сатаністів.  

Між сатаністами немає єдності. Сатаністські угрупування ненавидять 
одна одну. Члени секти пов’язані між собою кримінальною діяльністю. Вони 
знають один одного лише за прізвиськами. Вільно покинути секту не може 
ніхто. Культ сатани є одним з виявів агресії. Сучасні українські психологи 
стверджують, що своєю належністю до сатаністів молоді люди таким чином 
намагаються самоутвердитися, їх приваблює атмосфера вседозволеності, 
таємничості, законспірованості, утвердження свого “я” та уявна перевага над 
людьми. В наш час чуємо багато закликів щодо звільнення від комплексів. 
Пропонується сприймати кожного таким, яким він є.  

Однак Христос закликає нас до постійної праці над собою, духовного 
Преображення, зміни на краще. Справжня воля людини полягає не у вседоз-
воленості та нехтуванні моральних принципів, а у звільненні від гріха. Досягти 
цього можна лише з Божою допомогою. Сатаністи стверджують, що життя без 
моральних приписів є справжньою волею. Але Спаситель навчає, “що кожен, 
хто чинить гріх, є раб гріха” (Ін. 8.34). Справді ж вільною людиною є той, хто 
пізнає Божу істину і у відповідності до неї будує своє життя. “Пізнайте істину, 
каже Господь, — і істина визволить вас” (Ін. 8.32), бо “де Дух Господній, там 
свобода” (2Кор.3.17).  

Сатаністи стверджують, що Господь переможений дияволом, однак 
згадаймо одну євангельську подію, коли Господь вигнав бісів з одержимої 
людини. Нечисті духи “благали Його: якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо 
свиней. І Він сказав їм: ідіть. І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней. І ось усе 
стадо кинулося з кручі в море і втопилося у воді” (Мф. 8.30–32). Ми бачимо не 
лише перевагу Бога над нечистими духами, але і їхні справжні наміри, тобто — 
руйнувати та знищувати. Тому сподіваємось, що Всемогутній Господь відкриє 
духовні очі тим, хто вже засліплений сатанинською оманою та врятує від 
диявольських тенет всіх нас.  

 
6. Сатаністи: інший погляд 

Олег Ярчук, http://search.rambler.ru 
 

Чи був у Рівному шабаш у Вальпургієву ніч? Серед низки свят, які нині 
терпляче відзначає наш працелюбний народ, не поміченим широкою публікою 
пройшло 1 травня. Мова не про “день солідарності”, а про вшанування святої 
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Вальпургїї, яке припадає якраз на ніч перед “пролетарським” святом. За 
народними повір’ями, всі відьми злітаються цієї ночі на сатанинський шабаш. 

Тому немає нічого дивного, що і в Рівному знайшлися бажаючі цю справу 
відзначити. Про це точилися розмови у певних колах і навіть писали у 

малотиражній пресі. Зокрема, про це заявляв такий собі Самаель, який обіцяв у 
ніч на 1 травня “справжній” шабаш з сатанинським ритуалом та сексуальними 

оргіями під хеві-метал. Оскільки зібрання сатаністів  з відомих причин не 
рекламуються і туди не запрошують сторонніх, дізнатися про те, чи була-таки в 

Рівному “Вальпургієва ніч”, ми вирішили у двох Андріїв, відомих у вузькому 
колі, як “Яким” та “Бородатий”. Вони давні й глибокі знавці музики хеві-метал, 

естетика якої подекуди безпосередньо перетинається із сатанізмом.  
Бородатий:  
— Думаю, що більшість публікацій про сатаністів  розрахована, 

передусім, на любителів дешевих сенсацій і виходить від псевдосатаністів, які, 
в основному, і дають усілякі інтерв’ю. Це незміцнілі мізками молоді люди, які 
наслухалися важкої музики або начиталися книжок і живуть в уявному світі, 
тобто приймають бажане за дійсне.  

— А що ви можете сказати з приводу шабашу у Вальпургієву ніч, який 
буцімто проводили дияволопоклонники в Рівному?  

— Про це просто смішно говорити. Скоріше за все, такий шабаш у них 
обмежується банальною пиятикою на хаті з розповідями про свої “героїчні” 
вчинки, наприклад, про те, як вони на свято Пасхи, переодягшись у чорне, 
лякали вночі бабусь. Або, як найвищий прояв сміливості, такі “сатаністи
”можуть вийти на якесь кладовище і ритуально розпити пляшку, щоб при 
наближенні міліції дружно розбігтися в різні боки. Сексуальними ж оргіями в 
них, напевно, вважається, коли закумарений тінейджер засне біля своєї дівчини.  

Яким:  
— У публікаціях про “ сатаністів ” мене найбільше вражає 

некомпетентність і безграмотність журналістів, які приймають на віру і 
поширюють цілковито абсурдні твердження.  

— Чи можна говорити про існування в Рівному “серйозної секти” 
“сатаністів”, про сатанинські клуби, які об’єднують любителів важкого металу, 
містики, окультизму тощо?  

Бородатий:  
— Така секта — якщо вона взагалі існує — це скоріше такий собі гурток 

за інтересами. Серед них, можливо, є більш “крутий” парубок, а інші йому 
наслідують. Є в мене один знайомий, вся крутість якого полягала в написанні 
листів своїм однодумцям з інших міст і в малюванні на папірцях, які 
називаються “флаєрами”, пентаграмок, написів про Сатану, Ісуса тощо. І це вся 
його діяльність, а він вважався у нас справжнім “сатаністом”. Він навіть боявся 
вийти на вулицю, щоб не отримати по пиці від гопників.  

— Якщо так, то чому про це говорять і пишуть?  
Бородатий:  
— Це таки комусь потрібно. Коли два роки тому хтось вчинив погром на 

кладовищі, першою версією органів правопорядку був сатанізм. Згодом 
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виявилось, що це не так. А коли до рук міліції потрапила саморобна газета 
“Темная вера”, почали відловлювати та “проробляти” довговолосих і своєрідно 
одягнених металістів, вважаючи, що це саме їхніх рук справа. Можливо, 
вигадками про оргії “ сатаністів ” дехто хоче відвернути увагу “органів” на 
випадок чергового інциденту на тому ж самому чи іншому цвинтарі й можуть 
постраждати зовсім невинні люди.  

Взагалі ототожнювати шанувальників важкої музики із “сатаністами”  не 
варто. В мене є багато знайомих, які, слухаючи цю музику, вважають себе 
християнами, атеїстами тощо. В музиці не потрібно шукати ідеологію, адже це 
мистецтво. Я, наприклад, музику слухаю не заради черпання якихось ідей, а 
заради самої музики.  

— Але ж у багатьох виконавців, які співають у стилі black— і death-metal 
через тексти проходить тема насильства, некрофілії, різноманітних збочень. І 
все це так чи інакше вражає свідомість тих, хто це слухає...  

Яким:  
— Якщо психіка в людини не сформована, то їй, звичайно, не 

рекомендується прослуховування цієї музики. Потрібно підготуватися до 
правильного сприйняття, і все буде гаразд. Адже музика не є керівництвом до 
дій. Багато хто дивиться фільми жахів, при цьому відбувається викид 
адреналіну. Нормальні люди отримують від цього певне задоволення і на цьому 
заспокоюються. А що стосується недоумків, психічно хворих людей, то вони 
можуть надихнутися від чого завгодно.  

Ідея сатанізму приваблює тим, що на неї накладено табу, це вважається 
“забороненим плодом”. Відіграє роль також схильність людини до незнаного, 
до гострих відчуттів. Але будь-яку ідею можна спотворити до невпізнанності. 
Той самий Мерилін Менсон — це насамперед імідж, на який ведуться дівчатка 
та хлопчики. Вони дивляться: ось такий собі тип, з різнокольоровими очима, з 
пластичними операціями, у певному вбранні — отож давайте від нього 
фанатіти. А він не більш як блазень від сатанізму, який на цьому просто 
заробляє доляри.  
 
 

 
7. Скінхеди б`ють першими 

Інтернет-матеріали 
 
Скінхеди (skinhead – гола, голена голова) уперше з’явилися у 

Великобританії приблизно сорок років тому. “Бритоголові” бунтували проти 
влади, влаштовували “розбірки” з хіпі, але найбільшу ворожість проявляли до 
мігрантів з Індії й Пакистану, які були дешевою робочою силою.У наступні 
десятиліття цей рух охопив Західну Європу, Америку, Австралію, а з початку 
1990-х – і Росію, де найбільше ультраправих зосередилося в Москві, Санкт-
Петербурзі, Нижньому Новгороді й Калінінграді.З деяким запізненням і не в 
такій кількості вони зявилися й в Україні.  
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 У Києві, коли поблизу Шулявського ринку скінхеди проводили заходи, 
ініційовані Соціал-патріотичною асамблеєю словян, викрикували гасла 
відносно “засилля чужих в Україні” і вимагали закрити тутешній секонд-хенд, 
тоді до порушень громадського порядку справа не дійшла.Уже потім, коли 
начебто все скінчилося й так звані скінхеди групами розійшлися (напевно, пити 
пиво), відбувся неприємний інцидент. Пінний напій, мабуть, трохи підбадьорив 
адептів екстремальної ідеології, особливо вони оживилися, коли поблизу 
їхнього збіговиська зявився китаєць.За Чі Сипеном побігли троє бритоголових, 
хлопець вирішив рятуватися втечею в найближчий Макдоналдс. “Білі 
здоровані” хотіли побити іноземця, але в ситуацію втрутилися охоронець 
установи й заступник директора.Проте на горіхи одержали й громадянин 
Піднебесної, і його захисники. По цьому факту порушена кримінальна справа. 
Серед нападників були неповнолітні – учні шкіл і училищ. Саме члени 
скінгрупи “Дозор-88” були причетні до вибуху на Троєщинському ринку в 
2004. Серед скінів до 70% підлітків, яким не терпиться самовиразитися, бути не 
такими, як усі. Пройдуть роки, їм стане трохи за двадцять, і в переважної 
більшості зявляться зовсім інші проблеми, лисі черепи й важкенні черевики їх 
уже не будуть цікавити. А сьогодні в них серйозна дисципліна, вони не 
вживають міцного алкоголю, звичайно не балуються наркотиками, багато хто з 
них піклуються про своє фізичне загартування й іноді офіційно заявляють про 
проведення своїх акцій – до речі, нічим не заборонених, – хоча в заявках 
“мітингувульники” ще жодного разу не визнавали себе скінхедами. Оскільки 
немає в державі зареєстрованої організації, вибудуваної структури, яка б, 
приміром, називалася “Скінхеди України”, або єдиного лідера руху. Є окремі 
групи людей, яких за зовнішнім виглядом, світоглядними позиціями і 
мітинговими гаслами, відношенням до представників іншої раси можна назвати 
подібними до скінів. 
В Україні немає чіткого юридичного визначення цього руху й відповідного 
правового ідентифікатора його представників, відсутня у цьому сенсі й оцінка 
скінів – наскільки вони небезпечні для суспільства й громадян. 
Багато затятих футбольних уболівальників симпатизують скінхедам і навіть 
беруть участь у їхніх акціях. На оперативних зйомках видно, що чимало 
бритоголових “ультраз”, які найчастіше викидають руку в нацистському 
вітанні, чіпляють на себе символіку улюблених футбольних клубів, приміром, 
для маскування обмотують обличчя динамівськими шарфами.  
Скінів, крім столиці, багато в Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Чернігові, 
у Криму. Усього на міліцейському обліку близько 500 активних учасників руху. 
Звичайно, це не все – за неофіційною інформацією, тільки в Києві їх може 
набиратися до тисячі чоловік. Найбільші – “Петровські тигри” і “Дозор-88”, у 
які входить майже 170 чоловік. 

 Більшість конфліктів, коли потерпілий одного кольору шкіри, а кривдник 
– іншого, таки мають більше побутовий, міжособистісний характер, ніж 
расовий. 
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Проте підстави турбуватися все-таки є – через те, що скінхедівский рух 
усе більше охоплює різні соціальні і професійні верстви українського 
суспільства. 

У Києві, наприклад, є відома група “Сокира Перуна”, лідер якої пан 
Климачов підтримує ідеї скінів і співробітничає з американською воєнізованою 
Церквою творця Рутенія, що має неоднозначну репутацію в США, а зараз, як 
він говорить, веде активну діяльність у шести регіонах України (Києві, Івано-
Франківську, Кіровограді, Полтаві, Харкові, Черкасах). 

Про кількість шанувальників “перунів” свідчить такий факт: торік на 
концерт цієї групи в один з байкер-клубів столичного передмістя приїхали 150 
“бритоголових” з Росії, Києва й Криму. Крім “Сокири” відомі й інші 
ультраправі групи: White Power – Skinhead Spectrum (Біла Влада – Скінхед 
Спектрум), “Кров і Честь – Україна”, що є складовою частиною світової 
екстремістської мережі Blood & Honour, що впроваджує “нацистську музику”. 

Українські скіни стають усе більш агресивними й навіть починають 
говорити, начебто їх пригноблює влада. Мова йде про відому акцію на 
Софіївській площі Києва, що зібрала в листопаді минулого року 30 адептів 
Українського руху проти нелегальної міграції, що протестували проти затримки 
пана Скрипця – скіна, підозрюваного в убивстві громадянина Нігерії Куноума 
Міебі Годді, що прожив у Києві майже 20 років. А вже в січні 2007-го під 
гаслами “Захистимо наш футбол” скінхеди разом з фанами вимагали змінити 
ставлення держави до українських футбольних уболівальників. 

Тим часом деякі російські скіни стверджують, що міліція РФ не дуже їх 
притискає, оскільки вони створюють, мяко говорячи, некомфортні умови для 
нелегальних мігрантів і торговців живим товаром, знаходячи африканців і 
арабів, що збувають наркотики, і розправляючись з ними або навіть здаючи 
правоохоронцям, за що одержують своєрідний карт-бланш і певний імунітет від 
зайвої цікавості дільничних інспекторів. Така от гра інтересів “санітарів нації” і 
міліції. 

Проте останнім часом у наших сусідів таке загравання обертається 
резонансними трагедіями в Москві, Пітері – і далі, до окраїн країни... 

 
 

8. Скінхеди в Україні 
Ярослав Іляш, голова молодіжного 
націоналістичного конгресу; 
Андрій Клименко, керівник 
інформаційного конгресу 
 

Скінхедство в Україні за останні два роки набуло організованого 
характеру, – говорить Ярослав Іляш. Одна з версій наявності в нас такої 
тенденції змушує більш уважно придивитися до впливу Росії на українські 
реалії, адже там скінхед-рух дуже впливає навіть на політикум, не кажучи вже 
про “плебс”. В одній тільки Москві скінів більше, ніж у всіх країнах Західної 
Європи, разом узятих. Крім того, вони легалізуються через державну 
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реєстрацію суспільних обєднань і партій. Те ж саме починає відбуватися й у 
нас. Насправді це відверті нацисти, які вітають один одного відповідним 
жестом і повторюють про свою місію “забезпечити білій расі майбутнє”. 
У Києві цей рух зародився досить давно, з декількома його “старожилами” я 
знайомий особисто. До речі, відразу скажу: вважати, начебто скіни – винятково 
вихідці з когорти футбольних фанів і, навпаки, начебто всі “бритоголові” – 
“несамовиті динамівці”, – велика помилка. Побачити декого з них у шарфику 
якогось клубу можна досить часто, але це ще ні про що не говорить... 

Про  тенденцію... За перші роки незалежності офіційно статус мігранта в 
Україні одержали всього кілька тисяч чоловік, а протягом 2005-2006 років їх 
набралося більше 14 тисяч. За планом Кабміну, цього року передбачається, що 
країна повинна прийняти майже 10 тисяч мігрантів. 
Далі. Сьогодні ні МВС, ні СБУ не контролюють потоки нелегалів у Західну 
Європу, що перетворює державу у величезний транзитний табір. 
Причому більшість нелегалів виявляють уже на території Центральної або 
Західної України. Тим часом левова частка перебіжчиків таки перебираються 
через кордон з Росією, проте “правоохоронний фільтр” на сході, як видно, діє 
неефективно. Тим же шляхом іде трафік наркотиків і “живого товару”. 
Особливо наших співвітчизників дратує те, що до транспортування важких 
наркотиків найчастіше причетні саме іноземці, а серед них чомусь багато 
представників азіатських і африканських країн. Звичайно, це обурює українців і 
сприяє появі нових членів в шайках “бритоголових”, яких лише в столиці, по 
нашій інформації, три угрупування. Відзначу, що є різні скінхеди – ті, що 
дотримуються лівих поглядів, і ті, хто сповідує ультраправу ідеологію. 

Останніх, достатньо пролетаризованих, – більшість. 
– Скінхедівський конгломерат – це переважно нечеми, – продовжує Ярослав 
Іляш. Вони певним чином репрезентують атрибутику якоїсь новомодної 
субкультури, причому досить спекулятивної, коли хлопці просто хизуються й 
зображують із себе скінів, вважаючи цей образ стильним і сучасним. 
Якщо поговорити із хлопцями, то виявиться, що відсотків 90 з них – абсолютно 
“не в темі” того, про що вже говорив Андрій Клименко. 

З іншого боку, у держави поки немає єдиної зваженої політики щодо 
цього явища, соціальна база їхнього клонування процвітає. 
Якщо повернутися до питання “інородців”, відзначу: євроспільнота вже виділяє 
кошти на створення так званих фільтрів – спеціально обладнаних границь, але 
справа в нас рухається не так швидко, як це уявлялося й планувалося. Ще 
невідомо, наскільки цілеспрямовано ті гроші використовуються. Україна знає, 
що робити з нелегалами, але поки не може реалізувати свої наміри. 

Крім того, немає стратегії повернення українців з російської Тюмені, 
поліпшення демографічної ситуації (“пелюшкові” вісім тисяч не 
рятують).Переконаний, більшість скінхедів не думають про це щодня й 
щохвилини. 

Державна політика щодо зайнятості молоді, її патріотичного виховання – 
у глибокому системному занепаді, – говорить пан Клименко. Такі суспільні 
інститути, як наш, або ті ж “пластуни” прагнуть щось змінити, але потрібна 
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потужна підтримка держави й громадськості. Візьміть скаутів – чудову 
альтернативу “вихованню вулицею”, наркотиками, алкоголем й злочинністю. 

Ми фактично трансформували колишній піонерський і комсомольський 
рух з їх ще не забутими багатьма таборами праці й відпочинку, зльотами 
“Блискавиці”. 

Насправді є багато фактів на побутовому рівні, що провокують соціально-
інформаційний прецедент, що сприяє залученню молоді до скінхед-руху, – 
відзначає пан Іляш. І коли міліція говорить, що рух не має явних лідерів, це, 
мяко кажучи, неправда, оскільки під час їхніх акцій правоохоронці чітко 
знають, кого “брати”. Дійсно, ці вожді не “світять” хто є хто, але, переглянувши 
специфічні сайти й форуми, це легко можна встановити. 

До них нерідко приїжджають “колеги” зі Сходу, як це було 14 жовтня й 4 
листопада, коли вони приєдналися до “імперського маршу” разом із 
проросійськими силами. Потрібно щоб міліціонери чітко розуміли різницю між 
національно-патріотичними молодіжними організаціями, до яких відноситься й 
МНК, і скінхедами – відвертими расистами. Ми ніколи не викидаємо, як вони, 
руку в нацистському вітанні, ніхто масово не голить голів, ми не дотримуємося 
стилю мілітарі в одязі. До того ж між нами існує значний історико-ідеологічний 
конфлікт. Вони – послідовники нацизму, ми ж дотримуємося національно-
державницької ідеології, що не “проти когось”, а за своє. 

 
9. Інтернет-матеріали 

9.1. Сучасні меломани 

Воістину незбагненна сила впливу музики на людину. Інколи вона здатна 
зіпсувати настрій або ввести у відчай і викликати стресовий стан. У той самий 
час у нервовій сітці людського мозку існує явна схильність до мелодійних 
музичних звуків. У тихому оточенні спокійна музика сприяє активізації роботи 
мозку, концентрації уваги й урегулювання функцій організму.  

9.2 Рокери 

Рок-музика (англ. Rock) — узагальнена назва багатьох напрямів сучасної 
музики, існуючих з середини 1950-х років. Слово “rock”  — качать — в даному 
випадку вказує на характері для цих напрямів ритмічні відчуття, пов`язанs з 
певною формою рухів, по аналогії з “roll”, “twist”, “swing”, “shake” і т. і. Такі 
ознаки рок-музики, як використання електромузичних інструментів, творча 
самовдосконалість (для рок-музикантів характерно виконання композицій 
власного створення) є вторинними і часто вводять в оману. Через це 
приналежність деяких напрямів музики до року суперечливе. Також рок є 
особливим субкультурним явищем; такі субкультури, як моди, хіппі, панки, 
готи, безпосередньо пов`язані з певними жанрами рок-музики.  
Рок-музика має велику кількість напрямів: від легкого танцювального рок-н-
ролу до брутального агресивного грайндкора. Зміст пісень коливається  від 
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легкого до мрачного, глибокого та філософського. Часто рок-музика 
протиставиться поп-музиці, хоча чіткої межі між поняттями “рок” та “поп” не 
існує, й багато  музичних явищ балансує на грані між ними.  
            Рок-музика зазвичай виконується рок-групою у складі: вокаліст, 
гітарист (електрогітара), бас-гітара та ударник, іногді клавішник. Бас-гітара, 
ударні та ритм-гітара складають ритм-секцію. Однак існують приклади  
використання в рок-композиціях практично всіх відомих музичних 
інструментів. 

 

10.3 Метал 

Ольга Александрович 

У кожного є своє завзяття: у одного завзяття спрямоване на хортів; іншому 
здається, що він великий любитель музики і надзвичайно відчуває всі глибокі 

місця в ній. 
М. В. Гоголь 

 
А вже той, у кого завзяття спрямоване на важку музику, стає не тільки її 

великим аматором, але й імітатором усього того, що може бути з нею пов’язане. 
Важка музика – поняття досить широке. А у невтаємниченого і простий рок 
може зійти за дику важкість (приклад тому – легендарні “Led Zeppelin”). Тому 
йтиметься про той вузький напрямок, іменований  “металом”, який повсюдно 
асоціюється з тупим ревом замість мелодії і обкуреними підлітками, які 
судорожно тремтять йому в такт.  

“Металістами” вважаються ті, хто віддає перевагу напрямам “треш” чи 
“спід” (напрями металевої музики), і “блекери” – найбільш захоплені “чорним 
металом” – “блеком”. А ось тим всеїдним, які не зациклюються на 
привласненні собі штампу, нічого іншого не залишається, як бути самими 
собою.  

Імідж для прихильника металевої музики – це “рулез” (сленговий вираз). 
Довгий “хайр” (волосся) і чорний колір одягу. Решта – взуття, сережки, 
напульсники та інша бутафорія – використовується залежно від смаків 
конкретного індивідуума.  

День, коли виникає пряма можливість реалізувати всі свої емоції на 
концерті (так званому сейшні), безперечно, є найщасливішим для кожного 
металіста. Адже в царині культурного дозвілля любителям музичної важкості 
не розігнатися. Крім вищезгаданих сейшнів існує ще передача під назвою 
“Суцільнометалевий жилет”, яка транслюється по “Радіо рокс”. Проект цей, як і 
проведення металевих акцій, очолює добродушний металоман Віктор Озолін, 
який спільно з магазином “Соrе” є єдиним активним діячем металевої братії.  

Мальовничою картиною є довговолосе зборище перед центральним 
входом до кінотеатру “Київська Русь” (м.Київ) – облюбоване місце проведення 
металевих концертів. Потрапити на концерт “зайцем” практично неможливо 
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(перевірено), і багато хто просто задовольняється спілкуванням з друзями під 
відзвуки гроулінга. Нерідко можна зустріти у розпал здорових веселощів купку 
протестантів, які старанно моляться, бажаючи врятувати від геєни огненної 
“заблукані душі” неформалів. Ексцесів не виникає, тому що взаємні перешкоди 
не створюються жодною зі сторін.  

Міркувати про віросповідання металістів можна довго і марно. Звичайно, 
є серед них пихаті індивідууми, які величають себе “слугами пітьми”. Часто так 
поводяться ті, хто просто не вигадав нічого кращого, як подати себе 
суспільству за принципом “чим страшніший – тим крутіший”. 

 А щодо текстів до металевих композицій, то у більшості своїй це 
середньовічні казки, фентезі-легенди і навіть оригінальна інтерпретація роману 
“Війна і мир” у виконанні відомої австрійської групи. Кладовищенська 
тематика властива хіба тільки чорнометалічним групам. А кажучи про 
український “ринок” металевої музики, можна відзначити декілька творчо 
зладжених команд (приклад тому – київський колектив “Flying”).  

Поза будь-якими сумнівами, знайдуться завзяті противники 
неформального руху, які скажуть: “Ну як же… А цей жахливий надлюдський 
рев!” 

Мені сподобалися слова одного авторитетного металера зі стажем: “Так 
званий рев – це всього-навсього емоції. “Метал”, як і будь-яке інше захоплення, 
якому віддаєшся повністю, виносить на поверхню головну якість. Злі наміри 
породжують зло, благі – добро. Все йде зсередини. Навіть блекове 
“похрюкування” є не що інше, як самовираження. Любов і ненависть, добро і 
зло... Хіба можна висловити це інакше?”  

 

10.4. Емо 

Емо (скорочення від “емоційний”) — стиль музики, що виник в середині 
80-х років із хардкору. За час існування сильно змінився і урізноманітнився, 
розділившись в свою чергу на піджанри. Характерними ознаками емо-стилю є 
надривний вокал з діапазоном від крику до плачу і стогону. 

В залежності від напрямку, музика може бути мелодійною і повільною з 
вклиненням жорстких гітарних рифів або жорсткою і динамічною, аж до “стіни 
шуму”. У творчості підіймаються питання, що відрізняються від звичайної 
тематики класичного року. Майже всі пісні носять глибокий лірично-
романтичний характер. Також цей термін використовується для опису слухачів 
цієї музики. Термін з´явився у середині вісімдесятих. 
Також поряд із поняттям музика ЕМО є поняття стрит-стайл у стилі ЕМО. В 
цілому, прихильники цього стилю виглядають так: депресивні хлопці і дівчата з 
довгим волоссям, яке закриває очі; підмальовані чорним олівцем очі; носять 
одяг чорного, пурпурового та рожевого кольорів. Невід'ємною частиною образу 
є штани із заниженою талією та широким шкіряним паском із залізними 
шпорами.  
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Емо (англ. Emo, скорочене від “емоційний”, розповсюджена також 
транскрипція “Імо”) – термін, що означає особий вид хардкор-музики, 
заснований на руйнівних сильних емоціях в голосі вокаліста й мелодичної, але 
іноді хаотичної або повністю відсутньої музичної складової. Відмінні риси 
цього стилю – манєра вокалу, що включає в себе часто плач, стогін, шепіт. 
Тексти пісень носять особистісний характер – про почуття  автора, а в деяких 
випадках і про політику.  

В наш час цей стиль музики поділяється на: емо, емокор, сан-дієго 
хардкор (хардкор емо), емо вайоленс, скрімо, френч скрімо. Субкультура 
прихильників емо носить назву емо-кіди.  

Останнім часом у підлітків часто виникає питання: що таке Емо і звідки 
воно взялося? Emo почало своє існування у 80-х роках на заході. Хтось вважає, 
що емо – це більш важке інді, хтось, що воно походить від хард-кора, 
зберегаючи звучання, але змінюючи тематику пісень, хтось упевнений, що це 
одна з різновидів панк-рока...  думки розходяться, ніхто зараз напевно не може 
сказати, хто першим заграв емо-кор. 

Як же відрізнити цей музичний стиль від інших? 
Плач, стогін, шепіт, крик... тексти про нещастне кохання, несправедливість,  
жорстокий та  повний насилля світ. Та й емо буває різне. Хтось любить більш 
мелодичні й спокійні пісні, комусь більше подобаються важкі, надривні 
композиції. Не можна порівнювати одну емо-групу з іншою. У кожної різні 
эмоції й по-різному їх вдається висловлювати. Головне, щоб вони були 
щирими.  

Стандартний набір для будь-якої емо-групи: гітара, бас, барабани й 
соліст із сильним голосом, що може брати самі високі ноти. Надзвичайна сила 
музики, складні партії, імпульсивність, довгий крик (scream) – все це емо. 
Як виглядають Емо? 

  Худорляві, високі підлітки з жорстким, прямим, чорнявим волоссям 
(рвана чолка, що закриває пів обличчя, сзаду волосся стирчить у різні боки), у 
дівчат можливі дитячі, смішні зачиски – два маленьких хвостика, яскраві 
заколочки – сердечки у поєднанні з пухлими устими й великими наївними 
оченятами. І хлопці, й дівчатка можуть фарбувати губи під колір шкіри, 
користуючись світлим тональним кремом, обличчя виглядає блідим, яскравою 
плямою виглядають на ньому  густо підведені чорні очі. Очі –дзеркало душі. 
Душа – емоції… 

Перша хвиля Емо музики припадає на 1985 рік. Літо 1985 року стало 
“Революційним літом”. У Вашингтоні з`явилося багато груп з різним роковим 
звучанням, музичністю, зорієнтованою на рок-темп, мелодичним вокалом. 
Групи Gray Matter, Soulside, Ignition, Marginal Man, Fire Party, Rain, Shudder to 
Think  та інші. Деякі з груп зберігають хардкорове звучання  з новими 
елементами вокалу, виключенням можно вважати Dag Nasty... 

Останнім часом Емо міцно тримають свої позиції в молодіжній 
культурі, з`являє'ться все більше успішних комерційних проектів, наприклад 
The Used, Funeral For A Friend, але всі вони далекі від початкових Емо 
колективів. Емо стиль розповсюдився не тільки в музиці, але також  і в одязі. 
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З`явились так звані Емо-діти, які носять одяг у чорно-рожевих тонах із 
двокольоровими візерунками. Як і у випадках з іншими субкультурами, іноді це 
просто дань моді і аж ніяк не пов`язано із світоглядом та музичними 
уподобаннями. Стиль Емо відрізняється від першоджерела й зовсім не нагадує 
sXe, diy, іноді вони мають сумнівне уявлення про походження Емо. В кінці 
1983 року роспався Minor Threat і повне життя Вашингтонської хардкор-
панковскої сцени стало втрачати  запал та свіжі ідеї. Останній диск Minor Threat 
“Salad Days” вийшов у 1984 році і став завершуючим у житті вашингтонського 
хардкора. Всі группи країни почали шукати щось нове у різних напрямках, 
експериментувати. DRI и Bad Brains почали грати легкий метал, 7Seconds 
пішли в U2 джангл-альтернатив і т.і. Вашингтонський стиль став змінюватися 
ближче до мелодійного року з панківською чуттєвістю... 

Прагнення переживання яскравих і чистих емоцій та їх висловлення – 
головне правило для емо-кідів. Їх  відрізняє: жага самовираження, 
протистояння несправедливості, особливе, чуттєве світосприйняття. Існує 
стереотипне уявлення про емо як про плаксивих хлопчиків та дівчатках. У 
першу чергу для представників цієї субкультури головними цінностями є: 
розум, почуття, емоції. Вміння поєднувати всі три компоненти і є основна суть 
емо. Але позитивні емоції, так само, як і індивідуальність, не забуваються, а 
цінуються. 

З іншого боку, відчуваючи складність оточуючого світу та 
недостатність любові й порозуміння, представник емо-культури висловлює 
біль, котрий відчуває кожен. Емо-кід  – часто депресивна людина. Він 
виділяється із натовпу яскравою зовнішністю, шукає однодумців та мріє про 
щасливе кохання. Емоційність емо-кідів яскрава завдяки проявам крайнощів: 
горя й щастя, смутку та радості. Саме ця особливість виокремлює емо на фоні 
інших субкультур, як правило, відображаючих не більше ніж один настрій. 

Емо характеризує засноснований на естетиці прекрасного поляд на світ, 
переважна інтровертність, акцент на внутрішніх переживаннях. На відміну від 
класичних панків, емо відрізняє романтизм та акцент на неземну любов. Тру 
емо (від англ. true – правда, справжнє) відрізняє sXe, тобто  здоровий спосіб 
життя: відмова від цигарок, наркотиків, алкоголю та неупорядкованого  
статевого зв`язку, а іноді й вегетаріанство. 
Емо-кід – людина, що вважає себе приналежною до емо-культури. 
Тру-эмо – справжній емо. 
Скрім – пронизливий крик. Особлива фішка эмо-групп. 
sXe – скорочене від straight edge, пропаганда здорового способу життя. 
bang-bang – звук від пострілу пістолета (одна з найулюбленіших фраз емо-
кідів). 
Снепи – браслети на руках з резинок та дротів. 
Тоннелі – круглі дірки у вухах, а також сережки, вставлені в них, пусті 
всередині. 
Плаги – сережки без дірок, вставлені в тоннелі. 
Сліпи – капці з малюнком, переважно з ромбів.   
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10.5 Глем-рок 

 

 
 
Глем-рок –  напрямок року, що з'явився на початку 1970-х рр. в Англії як 

поєднання рок-н-ролу, арт- і хард-року, традиційної естради та сучасних 
напрямів. 

 
 

 
 

13. Готи. Погляд перший. 
Світлана Гармаш 

 
13.1 Цвинтар – місце зустрічі готів. 

 
Хто ці патлаті люди? Довговолосі, чудернацько вдягнені, вони мало 

нагадують людей, котрих ми звикли бачити повсякчас. Готи. За статистикою, 
готи як молодіжна формація займають третє місце по небезпечності в Україні, 
одразу ж після сатанистів і нацистів. Ми ж не хочемо мати бездумну обкурену 
молодь. Ми прагнимо мати здорових (як фізично, так і морально) нащадків. Чи 
не так? 

Манить таємниче слово “готи”... Мало хто знає, що теперішні особи, 
котрі називають себе готами, абсолютно не ті славнозвісні готи 
скандинавського походження, котрі зіграли величезну роль в освоєнні нашої 
землі в ІІ-ІV століттях н.е. До речі, невеликі групи історичних готів жили в 
Криму ще у XVI столітті і саме готська мова відносилася до східної групи 
тодішніх германських мов. На сьогодні ж готика – це одна із субкультур, 
новомодна течія з наслідуванням, яка  з’явилася десь на початку ХХІ-го 
століття. Отже, справжні готи, перепрошую на слові, давним-давно вимерли, а 
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нинішні – є просто блідим відображенням того, що було раніше; сьогоднішні 
готи – це лише страшненькі хлопчики і дівчатка в чорному, які з розумним 
виглядом розмовляють про те, про що не мають ані найменшого розуміння.  

Архітектурний стиль “готика” і готичний шрифт, що з’явилися в 
Середньовіччі у європейських народів, (не дивлячись на назву), не мають 
абсолютно ніякого відношення до готів. Так само як літературний та інші стилі 
в культурі та субкультурі. Готика – це один з “інших” вимірів. Когось вона 
лякає, хтось до неї байдужий, а для когось вона й досі залишається невідомою. 
Але хтось знаходить у ній себе, своє покликання, сенс свого існування, стан 
своєї душі. Світ готики – це світ підземель і тунелів, лабіринтів і веж, 
напівпорожніх зал з тисячами дзеркал, у жодному з яких однаково нема твого 
відображення. Світ привидів і химер. Більшість людей лякає її гнітюча 
атмосфера, можливо, деяка замкненість і приреченість у ній. Деяка 
відстороненість, холодність у поглядах відштовхує від готів звичайних людей.  

Що ж воно таке екзотичне – гот? Що являє собою? Це та особина, котра 
дотримується всіх обов’язкових компонентів (чи якостей) готики, а це, для 
прикладу, зовнішній вигляд, прослуховування готичної музики, зацікавленість 
готичним мистецтвом, обов’язкове визнання тебе іншими готами, постійне 
відвідування готичних вечірок, індивідуальність, а також сприйняття себе і 
світу з готичної точки зору. Незалежно від власних уподобань, все це має бути і 
“ніяк інакше”. Представники готичної субкультури натхненні естетикою 
готичного роману, естетикою смерті, готичної музики й відносять себе до так 
званої  готики-сцени. Інколи, за словами моїх (тепер знайомих готів), вони 
можуть мати справжню шизу, і за звичай використовують у своєму житті 
агресивну атрибутику, приміром пентаграми, перегорнуті хрести, фашистську 
свастику тощо. Що ж могло підштовхнути до такого вчинку – стати готом? 
Причини різні. Одна з них, як кажуть бабусі, які сидять на лавочках біля 
під’ їздів: “Нема їм ради, бо нема над ними контролю і нема Божого захисту…” 
Таки правда, матеріально-соціальні чинники впливають на підлітків, на їхні 
вразливі душі. Важке життя  та матеріальне становище, відсутність щирих 
друзів лишають чорний слід на кожному прожитому дні таких дітей. Згодом 
починається і так зване доросле життя: наркотичні речовини (вражають 
кількість та назви різноманітних травок, “коліс”, психоделіків, кислот, і т.д.) та 
алкоголь (пиво, вино, лікер, абсент, спирт, горілка / самогон) – з таким от 
добром, чесно кажучи, недалеко і до криміналу… Деякі говорять про 
затримання розвитку розумової діяльності, відсутність мети життя, депресії, 
схиблення. Або ж коли щось трагічне трапилось у житті, непоправне і ось тобі 
маєш! – у відчаї людина втрачає розум та починає творити “бєспрєдєл”. А ще 
науковці, заїкаються про клінічні та примітивні ідеї (наприклад, “ненавиджу 
свій інститут” тощо), інтелектуальні, терористичні, політичні, релігійні 
переконання, в гіршому випадку, расизм хворобливий націоналізм… Такі собі 
“понти” – вихваляння, епатаж іншими словами…Справжніх готів, як сказала 
мені Готеса (познайомили мене з нею і ще одним Готом знайомі, які просили, 
щоб я не називала їхніх імен і не фотографувала їх - авт.) сьогодні не знайдеш – 
“одні позери з претендом на оригінальність”: - Життя прекрасне. Хоча в готів 
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забагато чорного, але хто ж бачив готів у білому? Готичність прикольна, коли 
вона без фанатизму! Моє ставлення до готики двостороннє. Справа в тому, що 
мені не подобається їхній світогляд і ставлення до себе зокрема. Можливо, що 
це просто невірне загальне уявлення про готів. Але для мене всі готи 
поділяються на два типи – справжні та не дуже. Перші – розумні люди, 
начитані, їм притаманні розвиток і самовдосконалення, ідейність вчинків, другі 
ж – обкурені, “слюнявчики”, яким ще материнське молоко ссати, а не вважати 
себе готом!На запитання “чи чула про жертвоприношення готами 
новонароджених малят на кладовищах” дівчина відповіла, що знає з преси про 
аналогічний випадок у Польщі майже трьохрічної давності… На готичному 
вкраїнському рівні такого не має. Яка музика для готів є модною, розповів мені 
Гот, хлопець років 16-18, студент одного тернопільського вузу.- Головним 
чином, це “Найтвіш” – гоч і готика. Дуже не рекомендую вам фанатіти від цієї 
музики!  

Гот  також вважає, що наш міський готичний світ є більш показовим, 
аніж справжнім, готичним. Справжні готи – це ті, які насправді відчувають себе 
загубленими душами і відчуватимуть так навіть коли бути готом стане зовсім 
немодно і несучасно серед молоді. Несправжні – це дітки середнього-старшого 
шкільного віку, котрі в такий спосіб намагаються щось довести своїм батькам, 
однокласникам, власне суспільству, котрим подобається вдягатись у чорне і 
робити собі відьмацький макіяж. Такий собі протест проти моральних засад 
суспільства… Справді, така поведінка є не те що ненормальною – аномальною! 
Звісно, я не про субкультурні норми, формати, рамки, кордони, перешкоди і усе 
те, під чим хоче замаскуватись сучасна молодь… Я про те, що ми – не тварини, 
і як би нам не подобався вовчий оскал та кігті чорної пантери, чорний лак на 
нігтях чи чорна помада на губах як у хлопця так і в дівчини – це вже занадто. 
Не можна вигадувати собі божків і чинити те що протизаконно – протилюдські 
вчинки! Маються на увазі “усі сексуальні збочення, садо-мазо уподобання, 
націлені на принесення та отримання задоволення”…  

Усі добре знають, яке тепер ставлення українського цивільного 
суспільства (батьки, педагоги, міліція тощо) до готичної субкультури  – її не 
дуже люблять (м’яко сказано). Для цього достатньо переглянути відомі газетні 
статті “Хто такі готи і як захистити свою дитину від них”…Про яку людяність 
можна говорити, якщо послухати  “їхній музон” – “я закинувся двома грамами 
героїну, …зранку пристрелив двох мудаків із мого району”… Ось вона, 
відпочивальна музика для наших дітей. Господи, що ж далі, кінець світу? 
Содом і Гомора?.. Наші готи кажуть мені, що такого у нас і близько немає: 
Дивитися треба глибше, в душу. Вас насторожує чорний колір готики, тому що 
ви не маєте  можливості побачити готику в усій її красі, саме таку, якою її 
бачить кожен гот, котрий відвідав “BLACK HOLE” – віддатись притягуючій 
силі „Чорної діри” і побачити все те, що вона містить у собі, у цьому 
таємничому світі, заснованому на фундаменті філософії, укріпленому 
запитаннями й порадами, емоціями й переживаннями, горем і радощами, 
реальністю й мріями. Стверджують, що готика не є “вуличним стилем ” – 
“зустрічі – проводяться у приватних чи ізольованих місцях, на цвинтарях, де 
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пейзаж ніхто не потривожить. Ти виходиш на “чорну сцену”, коли проявиш 
відповідну філософію життя: самотність, ізольованість, брак прихильності та 
спілкування, проблеми в школі, проблеми у самовизначенні, розчарування у 
першому коханні… Мене як автора відштовхує не так сама сутність готичних 
чорних принципів, а використання цвинтарних елементів (будь-яких) для 
декорування кімнати гота тощо. Ця тема надто тривожна – чутки про 
намогильні ритуали і некрофілію, які сприймаються як втілення готичного 
стилю. Так, за даними готичних сайтів, не рідко кімнати готів декоровано в 
особливій манері: наприклад, маленькі вівтарі, на яких розміщено похоронні 
стрічки, розп’яття, похоронні лампи, свічки і черепи. Пенали зроблено у формі 
трун, що символізують смерть. Печери драпіровані чорним, стіни, надгробні 
плити – типові приклади в готичній культурі. Кімната повинна відтворювати 
темну атмосферу цвинтаря, повинна служити як печера, яка захищає від 
загрозливого зовнішнього світу. На запитання “чи вірять у Господа Бога?” 
прямої відповіді не почула: 
– Головна засада готівської віри полягає не у вірі в Сатану чи Бога. Можна 
сказати, що більшою мірою ми не є атеїстами, а тими людьми, котрі вірять у 
смерть як у найвищу інстанцію влади, від якої жоден  не здатний ухилитися… 
Пояснюючи, “чому готи використовують саме чорний колір”, ожвавлено 
почала розповідати Готеса: – Чорний, значить аскетичний. Фарбуючись, 
одягаючись “під чорно”, ми виявляємо те, що в нас в душі, хтось порожнечу, 
хтось безглуздя, символ розпачу і відторгнення. Поза тим, це – вияв скорботи. 
Так, навіть через Інтернет можна знайти практичні поради щодо того, як 
розчесати волосся у “готичному стилі”, пофарбувати його в чорний колір, як 
наносити косметику, чорні тіні для вік, помаду і лак для нігтів, як зробити колір 
свого обличчя мертвено білим. Такий спосіб нанесення косметики, як 
говориться в електронній пресі, створює символічну картину, що виражає 
солідарність з покійниками. Часто готи вибирають місце для здибання …на 
цвинтарі. Аргументують це тим, що там спокійно і красиво. Так званий мотив 
“ індустріяльної руїни” – тільки стара, майже розвалена церква з цвинтарем і 
самотнім пейзажем має для них цінність. Місця, що їх обирають для власних 
стрічань, характеризуються тишею, ізольованістю, похмурістю і смертю. Тому, 
скажімо, цвинтар, місце, відокремлене від узвичаєного життя більшості людей, 
оповите аурою забороненого і таємничого, переважно і стає місцем зустрічі 
готів.  

Часто ведуть дискусії про вік готів. Хоча мені й вдалося познайомитись зі 
своїми додвадцятирічними готами, однак вони стверджують, що “світові” готи 
не молодші 20-30 років, а більше третини готів світу –  дорослі люди віком 40-
50 років.  

Серед різноманіття субкультури готів потрібно згадати також ставлення 
до вампірів, тобто тих, що п’ють кров. У світі існує мала кількість готів-
вампірів, хоч у Львові такі особи спостерігалися. Однак більшість членів 
субкультури ставиться до цього з погордою. Адже у світі існує багато вампірів, 
які не є готами.  Навіть сам ідеолог української готики, куратор Українського 
готичного порталу, що останнім часом перетворився у центральний готик-
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ресурс СНД та Східної Європи, Віталій Федун говорить про різний вплив цієї 
субкультури:  

– Власне готика катастрофічно впливає на людину. Або дає крила, або 
перетворює на монстра, який сам собі та іншим робитиме погано. Такі випадки 
в Україні стають частішими, бо субкультура стає відомою і з’являються люди, 
які хочуть використовувати її заради себе. Готика цього не допускає. Або вона 
дозволяє тобі бути чистим в її лоні, або випльовує і людина стає покручем, який 
боїться зізнатися у своїй слабкості. Що ж сказати наостанок? Що нові друзі 
запропонували спробувати мені коронний напій готів – абсент. Я люб’язно 
відмовилась. Враження від розмови з нашими готами склалися непогані, досить 
розумні молоді люди. Але страшить їхня філософія життя, чи то пак смерті. 
Лячно за такий готівський песимізм. Дико за вживання лайливих слів та 
наркотиків (хоча офіційно це не підтвердилося, але достеменно знаю – це є)… 
Не хочеться обговорювати “аморальну ”, “бездуховну” та “утилітарно мислячу” 
“далеку від народу” нинішню  молодь …Погоджуюсь з ними – в готиці немає 
ніяких “блатів”, ніякої буцімто “безкоштовної медицини”. Лише свобода.  
Але чи до добра та свобода доведе?! Якби не шукали собі певного 
оправдовування члени непоодиноких готівських угрупувань (чи добре 
назвала?), вони аж ніяк не захистять перед цивільним суспільством готичну 
субкультуру від звинувачень у “моральному деградуванні молоді”, у тому, що, 
справді, чи не всі готи (може й не нашому рівні) “закончєниє наркомани”… 
Подивімось на цей готичний світ наших дітей – він песимістичний! А чому? 
Може, винні ми, бо даємо мало тепла, любові, приділяємо мало уваги? І через 
те, вони шукають притулку на цвинтарях в компанії “чорних” друзів?..  

 

13.2 Погляд другий 

Го́ти – представники готичної субкультури, натхненних естетикою 
готичного роману, естетикою смерті, готичної музики й відносять себе до 
готики-сцени. Представники руху з'явилися в 1979 році на хвилі пост-панка. 
Панківський епатаж готи направили в русло пристрасті до вампірскої естетики, 
до темного погляду на світ. 

На початку 80-тих років ХХ століття пост-панк (post-punk) починав 
втрачати на популярності зі своєю похмурою музикою. На це місце з’явилися 
групи (напр.: Joy Division, Beuhaus, Siouxsie, The Cure, Nick Cave, Fields of the 
Nephilim), які виводилися з року, пост-панку, електроніки. Їх об'єднувала 
похмура, меланхолійна, інколи енергійна, або декадентська і депресивна 
тематика. Характерним для всіх був чорний одяг, та срібло. Поняття готику 
стало популярним, коли група Siouxsie описала свій новий напрямок музики як 
готик. Хоч ще в 1978 р. Ентоні Вільсон (Anthony H. Wilson) на телевізійній 
передачі БіБіСі (BBC) назвав музику групи Joy Division готичною, напротивагу 
пануючої поп-музики. Сьогодні трохи інакше розуміється поняття готичної 
музики, а першим твором ”справжнього” готику була пісня 
Bela Lugosi's Dead групи Beuhaus. На початку 80-тих років ХХ ст. журналісти 
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називали готичними групи, які не мали багато спільного з “чистим” готиком, а 
можна сказати, що були “довкола” цього стилю. В питанні приналежності груп 
до певного жанру думки журналістів часто були різними. Однією з найбільш 
популярних груп була The Cult, подібно як Siouxsie вони одягалися в чорний 
одяг, срібло та мали чорне волосся. Сьогодні першими і “оригінальними” 
готичними групами були: Bauhaus, Christian Death, Southern Death Cul, 
Joy Division (хоч інколи їхні твори не звучали як готика), Sisters of Mercy, 
Siouxsie and the Banshees. 

  У кінці 80-тих та на початку 90-тих готика трансформувалася та 
віднайшла себе в інших як музика областях мистецтва – література, кіно, арт, 
фото і т.д. Тут бачимо своєрідній феномен характерний субкультурі готів, 
оскільки все це існувало (мистецтво) але щойно тоді отримало визначення як 
готичне.  

 В Німеччині з’явилися журнали присвячені готиці, та музичними 
стилями близьким до неї (synth pop, industrial, EMB, dark electro, medieval, 
dark folk, new wave, neo classic, etc.). Серед великої кількості журналів можна 
згадати чотири “Orkus”, “Zillo”, “Sonic Seducer”, “Gothic”. 

 Німеччина з часом стала бастіоном готику, там відбувається найбільший 
готичний фестиваль Wave Gotik Treffen. Лідер групи Кому Вниз А. Середа 
наводить такі причини популярності фестивалю Wave Gotik Treffen „По-перше, 
готи – це історичний фрагмент Німеччини, а по-друге, до цих пір відчувається 
різниця між Східною і Західною Німеччиною. На заході люди менш охочі до 
активного сприйняття  
масштабної га голосної музичної культури. На сході, навпаки, ще тривають 
певні моральні пертурбації. До того ж, економічна ситуація це дозволяє.  
У фестивалі Wave Gotik Treffen з українських груп два рази виступали Кому  
Вниз (2002 р. та 2004 р.). 

 Досить важко говорити про початок готики в Україні. 
На початку 80-тих років в Україні з’явилися люди які грали похмуру музику з 
філософськими текстами („Цукор Біла Смерть”, „пан Кифарет”, „Казма, Казма” 
тощо), які робили їх близькою до готичної музицки. На початку 90-тих виникли 
такі групи як „Кому Вниз”, „Вій”, „Мертвий Півень”, „Плач Ієремії”. Кожна з 
цих груп мала в своїх піснях філософські тексти та похмуру музику, але з часом 
„Плач Ієремії” перейшов до року (чи хард-року), а „Мертвий Півень” після 
багатьох експериментів відійшов від готики. На сьогодні найбільш відомим 
представником готичної музики є „Кому Вниз” (готик-рок з елементами фолька 
і індустріальної музики), яка тримає свій готичний імідж від самих своїх 
початків. Група „Вій” на початку своєї діяльності, до випуску першого альбому 
включно (з однойменною назвою „Вій”) грала своєрідну суміш готик-року в 
дусі пост-панка, елементів фолька, атмосфери української демонології. 
Сьогодні складніше говорити про готичний вимір творчості „Вія”, оскільки 
найперше відійшли до року з елементами фолька, а згодом майже до джазу. 

 У Львові в 90-тих роках існувало мало готів і переважно вже не належали 
до молоді, щойно на зламі тисячоліть спостерігається різке збільшення членів 
субкультури. Популярним місцем для готів є Личаківський цвинтар, що нагадує 
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про смерть та творить сумну атмосферу. Вечірки, на яких готи збираються, 
проходять приблизно три рази на рік. 

Сьогодні в Україні відбуваються різні готичні вечірки, які якщо можна 
так сказати гуртують готів, хоч на тих вечірках не завжди бувають тільки готи, 
але також велика кількість менш чи більш зацікавлених. В Інтернеті існує 
також Український Готичний Портал (http://gothic.com.ua</span>), який 
об’єднує готів України і уможливлює їм спілкування. 

В сучасному суспільстві можна помітити уникання таких проблем як 
смерть, страждання людини (в широкому понятті). Цінності благополуччя, 
доброго здоров’я, самореалізації утруднюють підхід до проблем смерті чи 
страждання. Однак страждання стосується природи людини, тому відкидаючи 
страждання відкидається частина переживань, турбот, життя людини. Готи 
дивляться на темні сторінки життя, не закриваючи на них очі. Далі підхід, 
відношення до цих „темних сторінок” є різним, оскільки не панує цілковитої 
одноманітності в субкультурі готів. Дехто є на краю депресії зі своїми 
поглядами та меланхолійними станами, інші свідомі реальності похмуро 
іронізують з неї, ще інші поєднують це все з християнством. 

Важливим для готів є те, що вони черпають наснагу з готичної музики, 
літератури, арту, філософії, які іншим людям здаються занадто похмурими. 
Готам притаманні індивідуалізм і неоромантизм, який проявляється в 
зацікавленні магією, фольклором, екзотикою. Готи прагнуть 
осягнути „щось більше” чи це в музиці, арті, літературі тощо на відміну від  
неглибокою популярної культури (як вони її називають). Пошук красоти навіть 
в тих речах, в яких краси не має, як декому здається (напр. смерть). Однак 
дивлячись на світ, не закривають очей на все гарне, але стараються бачити всі 
сторони життя (негативне і позитивне). Готи знають яка є реальність та 
іронізують з неї, в той же час почувають себе добре з своїм похмуро-
інронічним настроєм та своїми своєрідними поглядами на світ. Похмурна 
музика з філософськими текстами переважно досить емоційна, багатьом цілий 
спектр емоції непотрібний, а задовольняються лише радісним. Біль, як і радість 
перемоги над сірістю життя потрібні готам. Оскільки радість – це одна 
крайність, а смуток – інша, то готи є десь посередині, хоч в окремих випадках 
спостерігається менше або більше відхилення від цього центру.  

Коли подивитися на 640 сайтів, які відносяться до списку Готичного Веб 
Кругу (Gothic Web Ring), то багато тих сторінок наповнені відчаєм, депресією, 
гнівом чи тугою. 

Готи намагаються бачити реальність такою, яка вона є. Популярну 
культуру критикують за її „плоскість” та комерційність, які не відображають 
реальності. Світ згідно з готичним світоглядом не звертає уваги на біль чи 
смуток, але намагається уникнути таких тем, бо пам’ять про них відбирає 
людині „щастя”. Проблема з’являється, коли усвідомити собі, що страждання є 
частиною реальності, про яку не можна забувати чи відкидати оскільки вони 
відносяться до людського життя. Готи не зупиняються на реальності, але 
захоплюються похмурими її сторінками, саме там проходить їхнє життя. В 
такій похмурій атмосфері вимальовуються дві прикмети готів: „сьогоднішній 



 47

день останній” та „віра в себе самого”. Сьогоднішній день останній, тому треба 
його пережити красиво (в готичному значенні) тобто згідно глибших ідей. 
Слова: “Що там в тебе?” “Все гаразд”, які  
майже ніколи не віддзеркалюють справжніх зацікавлень першого, та відповіді 
другого співрозмовника, не відповідають готам, бо це не є вираженням 
реальних симпатії та емоції. Любити цілковито, бути індивідуальністю, але в 
той самий час в житті і в праці прагнути  більшого, рости. Іншим важливим 
принципом для готів є віра в справжню дружбу і любов та постійний пошук 
чогось справжнього. 

У відношенні до інших готи є толерантними, не прагнуть бути сильними. 
Однак інколи зустрічається в ЗМІ, що готів помилково пов’язують з 
екстремальним насильством. Такий негативний і помилковий погляд був в 
деяких журналістів, які ототожнили двох підлітків, що вчинили стрілянину в 
середній школі близько Денвер та Літтетон (Denver і Litteton, штат Колорадо, 
США) 20 квітня 1999 року з готами. Слідуючи за депресивно похмурими 
готами, які часто уникають натовпу, постійно ходять в чорному, пов’язують їх з 
сатаністами, яким характерні бажання сили і нетолерантність, тобто зовсім не 
готичні погляди. 

В субкультурі готів не має чітко визначеної орієнтації на конкретну 
релігію. Існує велика різноманітність, можна перерахувати християн, атеїстів, 
New Age, агностиків, сатаністів (дуже рідкісні, але існують), язичників, також 
прихильників зороатризму. 

Як було вже згадано, часто готів помилково зараховують до сатаністів чи 
послідовників Мерліна Менсона (Marilyn Manson). Подібність одягу, чорний 
колір, захоплення сумним, похмурим, прогулянки по цвинтарях, все це є 
причиною непорозумінь. Субкультура готів не є релігійним рухом, тобто не 
ідентифікується з жодною з релігій. Для кожного гота це особиста справа. 
Однак релігійні питання часто присутні в субкультурі готів, багато пісень, 
символіки відносяться до релігії. Серед прикрас часто використовують 
християнський хрест, розп’яття або єгипецький хрест анк, зустрічаються також 
дохристиянські релігійні символи. Прикраси релігійної тематики бувають 
проявом віри, проте інколи причиною, коли готи носять релігійні символи, є їх 
краса. Буває також, що бажання іронізувати з релігії є причиною вживання цих 
символів. Все використання релігійної символіки залежить від особистих 
поглядів, але вони є популярні в субкультурі готів. 

Субкультура готів однозначно не являється релігійним рухом, навіть на 
це не претендує. Велика різноманітність і сильний індивідуалізм в самій 
субкультурі часто творить суперечності в самій субкультурі, коли одні члени не 
називають інших готів готами. Індивідуалізм проявляється у багатьох сферах, 
навіть в такому важливому елементі як музика. 

Релігійні уподобання не є характерними для готів, але вони існують і 
займають немале місце в текстах пісень та символіці. Серед різноманіття 
субкультури готів потрібно згадати також ставлення до вампірів, тобто тих що 
п’ють кров. У світі існує мала кількість готів-вампірів, хоч у Львові такі особи 
спостерігалися. Однак більшість членів субкультури ставиться до цього з 
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погордою і нерозумінням. У світі існує багато вампірів, які не є готами, а мала 
кількість готів-вампірів. 

Багатогранність релігійних уподобань готів унеможливлює однозначне 
визначення у відношенні до моральних проблем. Серед різних субкультур готи 
є толерантними, не наголошують на силі (як деструктивно-радикальні 
субкультури), але не завжди будуть дотримуватися християнської моралі, 
оскільки не будуть її визнавати. Готи вміють цінувати красу, віднаходити її там, 
де “темно”. Сам факт, що крайності (християни, атеїсти тощо) можуть бути 
об’єднані в одній субкультурі, є феноменом. Не можна забувати про різниці у 
моральних підходах різних світоглядів. 

Буває, що готи нехристияни не можуть собі уявити поєднання сумної 
субкультури, інколи може безнадійної з релігією, яка дає надію. З іншого боку 
Бог дає надію в тій реальності, яку готи знають.  

Субкультура готів як багато інших молодіжних субкультур в своїй основі 
має музику, але не лише, досить важливими є також певні жанри літератури, 
фільми, арту та фото. 

 Готи слухають готичну і довкола-готичну музику тобто різні жанри, які 
об’єднуються під одним терміном „готик-сцена”. Музичні смаки готів бувають 
різними і можуть бути суперечними. Контроверсійним є також поняття 
„готичної атмосфери”, по якій пізнається готичний твір, саме через готичну 
атмосферу деяких пісень сама готика втягнула багато жанрів музики. Якщо 
музика заставляє задуматися, є своєрідно похмура, зі скритим смутком, тобто 
однозначно не несе радості та при цьому всьому є піднесена, то майже завжди 
це готика. Буває також, що сама група не належить до готик-сцени, 
але окремі її пісні мають готичну атмосферу напр. “Kiss me, kill me, thrill me” 
групи U2.  

 Можна виділити декілька жанрів музики, які з черги мають також свій 
внутрішній поділ. Готик-рок інколи називаний також „чистим” готиком, 
оскільки в тому жанрі є більшість груп, які стали основою готики як такої 
(The Sisters of Mercy, The Mission, Bauhaus, The Fields of the Nephilim, The Cure, 
The Cult, Joy Devision). До цього жанру серед слов’янських виконавців 
належать Віктор Цой (група КІНО), Наутілус Помпіліус, Кому Вниз тощо.  

Іншими стилями готик-сцени є готик-метал та близькі до нього жанри, 
напр. групи Type o Negative, Lacrimosa, Paradise Lost тощо.  
Готик-електроніка – Deine Lakaien, Wumpscut, Depeche Mode тощо, однак тут  
бувають групи не тільки близькі, але і на межі готик-сцени. Через що їх  
належність до готики обговорюється чи критикується. Можна ще згадати про 
такі жанри як фолк-готик та готик-індастріал. 

 Романи і поезію, які читають готи можна охарактеризувати похмуро-
романтичною та містичною, де піднімаються теми пізнання своїх таємних 
сторінок. В такому стилі писали Дж. Н. Г. Байрон (1788-1824), А. Райс (нар. 
1941). Відомий  Едґар По (1809-1849) зі своїми жахливими історіями, та Кафка 
(1883-1924), які до містики і романтики приєднали трохи  
філософії та внутрішніх людських досліджень. Г. П. Лавкрафт (1890-1937) 
продовжував в тому напрямку, та є досить популярним серед готів. Згодом 
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література, якою готи цікавляться, стала ще більш філософською, та до 
сьогоднішньої готичної літератури можна віднести Ремарка (1898-1970, 
„Тріумфальна Арка”, „Чорний Обеліск” тощо), Дж. Оруела (1903-1950, „1984”), 
Е. Хемінґуея (1899-1961, „Острови в океані”). Також екзистенціальну 
літературу Дж. П. Сартра (1905-1980, „Стіна”) та А. Камю (1913-1960, „Чума”). 

Початок готичного кіно – це поява перших фільмів містичної тематики 
напр. „Носферату”. „Дракула”, що було вже в 30-тих роках ХХ ст. Дуже 
швидко до готичних фільмів почали зараховувати психологічні, незрозумілі 
фільми. Режисерами, які творять готичні фільми, є Лінч („Загублене шосе”), 
С.Кубрік (1928-1999, „Одісея 2001”), Е. Кустуріца (нар. 1954). Класичним 
готичним фільмом є „Ворона” (реж. А. Преяс), в якому, за словами В. Федуна, 
виражена “суть готики – вічний біль, любов, що не згоріла в попелу смерті, 
холодна правда, і кривава брехня.”  

Внутрішня різноманітність субкультури готів є її феноменом, оскільки 
вміє поєднати те, що здається не можна поєднати. Кожен гот є готом на свій 
спосіб. Індивідуалізм, пошук емоції та краси, похмурий філософський настрій, 
зосередження на чомусь глибшому та водночас вміння функціонувати в 
суспільстві, школі, університеті чи на роботі свідчить  
про толерантність членів субкультури. Готи намагаються побачити реальність 
такою, яка вона є. Масова культура уникає, в певній мірі, питань страждання,  
болю, смерті, популярним є “легке” життя, що може бути причиною  
звернення уваги на протилежні сумні сторінки життя. Однак сумне і радісне  
належить до природи людини, а готи через яскраве вираження похмурого 
відкривають цю сферу для самих себе, але тим самим спонукують інших до 
роздумів на цю тему. Трудність полягає у великому внутрішньому плюралізмі, 
який ускладнює однозначне ставлення до субкультури.  

Потрібно також усвідомити, що велика частина готів опинилася в цій 
субкультурі внаслідок прикрого життєвого досвіду, а субкультура є спробою 
вираження внутрішніх переживань. 

 
14. Думки молоді з форуму 

 
... ну-у-у, взагалі-то людина стає готом, після “чорної полоси” в житті, 

коли все перевертається, і ти починаєш сприймати світ таким, яким він дійсно 
є, тобто зі всім негативом. Далі ти починаєш поступово розчаровуватись у 
цьому житті, в людях які тебе оточують, все це супроводжується ємоційним 
болем... так стають готом ...  

... взагалі вважається готика субкультурою індивідуалів. Тому, якщо для 
вас готика в одному, то для іншого вона може бути саме у шмотті та іміджі. І 
нічого тут не вдієш. Не варто вішати на готів клеймо вічної депресії і 
меланхоліі, заплаканих очей і всього такого. Бувають серед них і дуже веселі 
особи...  
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... кожен сам собі ГОТ, навіть той що ним не хоче бути, в певні моменти 
переживає стан притаманний готам, просто ніхто на це не звертає і не зациклює 
уваги, як самі ГОТИ...  

... в чорному можуть ходити металісти, блекери, думери... можуть і готи, 
але то не факт, що в чорному – значить гот…  

 
 … думери і їхня музика набагато депресивніша, ніж готика... 

... в мене постійно депресії, меланхолія, апатія до всього і до всіх, я часто 
одягаюсь в чорний / темно-синій одяг, інколи фарбую нігті чорним лаком, 
страшно люблю готику у всіх її проявах, але ж це не робить мене готом...  

 
Давайте прислухаємося до своїх дітей, навчимося поважати їхні погляди, 

уподобання. Але для того, щоб вони прислухалися до нас треба перш за все 
припинити їм брехати й лицемірити. Може, тоді й не буде серед нас інколи 
страшних і жорстоких, але наших підлітків? 
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