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про характер цих політичних сил, створює бажану психологічну установку на 

голосування. Отже, вона здійснює певним чином спрямований адресний зв’язок між 

політичними силами та електоратом, використовуючи гранично доступну для 

сприйняття й зрозумілу основній масі населення знакову систему. Тому політична 

реклама стає свого роду провідником ідей, ретранслятором образів, символів, міфів, що 

живуть і функціонують у масовій свідомості суспільства. І від того, які ідеї потрібні 

суспільству, якого кандидата воно сприймає і підтримує, можна судити про вектор 

розвитку самого суспільства. Тому поступове впровадження в Україні конкурентної і 

демократичної моделі виборчої системи, затвердження і розповсюдження 

демократичних принципів політичного рекламування, яке є невід’ємною ознакою 

демократичних перетворень у країні, є нагальною потребою часу. 
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МИСТЕЦТВО І СУБКУЛЬТУРНИЙ МОЛОДІЖНИЙ РАДИКАЛІЗМ 

 

Проаналізовано особливості використання суб’єктами молодіжного радикалізму 

засобів мистецької активності для формування соціально-протестних ідей. Зроблено 

висновок про те, що протестний потенціал молодих радикалів знаходить своє 

найповніше втілення у рок-культурі – специфічній течії, яка формує засади пізнання й 

освоєння соціальної дійсності молодими людьми через радикальний опір і бунт. 

Ключові слова: політичний процес, молодіжний радикалізм, субкультурні течії, 

рок-культура, соціальний протест. 

 

Васильчук Е. О., Чернова Л. П. Искусство и субкультурный молодежный 

радикализм. 

Проанализированы особенности использования субъектами молодежного 

радикализма средств художественной активности для формирования социально-

протестных идей. Сделан вывод о том, что протестный потенциал молодых 

радикалов находит свое наиболее полное воплощение в рок-культуре - специфическом 

течении, формирующем основы познания и освоения социальной действительности 

молодыми людьми через радикальное сопротивление и бунт. 
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Vasylchuk E. O., Chernova L. P. The art and subcultural youth radicalism. 

Current political process is characterized by high dynamics, variability and increased 

conflict. The deepening socioeconomic constraints that have become systematic, updated 

protest moods of radicals political actors. This, in turn, activates various social and 

destructive politicized groups. 

Thus political radicalism is an essential component of public relations and a kind of 

fashionable trend of contemporary political life in Ukraine. Its manifestations observed in the 

rhetoric of public and some political leaders, the functioning of parliamentary political 

parties and politicized informal initiatives, value orientations and guidelines of government 

and opposition-minded political elites, some marginalized segments of the population. 

Using creative and controversial methods in political activities is an attempt to 

emphasize their intransigence and intolerance to existing political realities, which are largely 

false, flashy, artificially created. Trying to become an object of public attention and to get 

scandalous image, some politicians focus on their alien ethnic origin, declare commitment to 

new religious, substitute ersatz cults.  

The impact of negative social factors cause the politicized subcultures radicals 

orientation. An important element is the external radicals’ subculturee style and symbols that 

promote the discrimination and identification of civil activists. Outlook of the representatives 

of this subculture is characterized primarily by a lack of standardized mundane and everyday 

ideas about social and political processes. Inherent representatives of subcultural 

communities shock by behavioral practices, which include demonstrative neglect of generally 

accepted social norms.  

In crisis of traditional mechanisms of socialization, complications adapt to the changing 

conditions of social life, uncertainty priorities aesthetic education, deformation and decline in 

the authority of state and political institutions occurred search activity of young people 

toward the formation of an ideal cultural model and intellectual situations that would satisfy 

their needs in creative expression.  

Therefore, the idea of social-protest entities of subcultural youth radicalism is the result 

of a specific socio-cultural activity. The ideological composition of radical ideas is submitted 

through the prism of various art products, including music and poetry. This contributes to its 

rapid spread and absorption in the minds of various subcultural youth groups and 

movements. Social protest and excessive criticism reflect the dissatisfaction of young people 

in existing socio-cultural system of values and behavior standards. Under the influence of 

negative factors social discontent is gradually shifted to the political plane. 

Key words: political process, youth radicalism, subcultural currents, rock-culture, social 

protest. 

 

Постановка проблеми. Сучасний політичний процес характеризується високим 

рівнем динамічності, мінливістю й підвищеною конфліктністю. Під впливом соціально-

економічних, суспільно-політичних і духовно-культурних чинників політична 

діяльність знаходиться у стані перманентних змін, набуваючи нових ознак, форм і 

модифікацій.  

В умовах поглиблення насамперед соціально-економічних негараздів, які набули 

системного характеру, актуалізуються протестні і радикалістські настрої політичних 

акторів. Це, своєю чергою, активізує діяльність різноманітних соціально-деструктивних 

політизованих угруповань.  
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На тлі стрімкого падіння соціальних стандартів і якості життя переважної 

більшості населення деякі політичні сили змагаються за симпатії потенційних виборців 

через декларування радикальних агресивно-популістських, експресивних гасел. Задля 

здобуття масової підтримки у суспільстві окремі політичні діячі здійснюють вчинки, 

що мають надмірно демонстративний, естетсько-символічний характер.  

Соціально-тілесні акції жіночого руху «Femen», що мають відверто асоціально-

вульгарний вигляд, здебільшого постановочні заходи Радикальної партії та її одіозного 

лідера О. Ляшка, контркультурно-естетські хепенінги й перформанси «братчиків» 

Д. Корчинського, «акції прямої дії» і символічні «захоплення» адміністративних 

будівель активістів Націонал-більшовицької партії, флешмоби молодіжних 

анархістських спільнот інколи набувають значного резонансу, привертаючи до їхніх 

учасників суспільний інтерес. В окремих випадках зазначені провокаційні заходи 

використовуються у політичній боротьбі задля дискредитації й спотворення іміджу 

деяких політичних сил.  

Використання трансляційних й сугестивних можливостей всесвітньої мережі 

Інтернет і популярних соціальних мереж дозволяє суттєво розширювати зацікавлену 

аудиторію та впливати на формування громадської думки в країні. В умовах 

поглиблення майнової диференціації й подальшого зубожіння населення такі заходи у 

спотвореному вигляді відображають прагнення окремих депривованих індивідів і 

соціальних груп у радикальній формі висловити протест щодо втрати свого статусу і 

ролі у суспільному житті. 

Відтак політичний радикалізм стає невід’ємним піар-компонентом і своєрідним 

модним трендом сучасного політичного життя в Україні. Його вияви спостерігаються у 

риториці й публічній діяльності окремих політичних діячів, функціонуванні 

парламентських політичних партій та неформальних політизованих ініціатив, ціннісних 

настановах і орієнтаціях владних та опозиційно налаштованих політичних еліт, 

окремих маргіналізованих прошарків населення. 

Аналіз останніх публікацій. Особливості творчої активності молодіжних 

субкультурних течій є предметом наукових досліджень Т. Андреєнкової, Т. Невської, 

Г. Шостака, Т. Шеметової, А. Чечевої та ін. Разом із тим, у пропонованій статті автори 

намагаються проаналізувати механізм формування соціально-протестних ідей 

суб’єктами молодіжного радикалізму через використання засобів мистецької 

активності. Ця обставина і визначає актуальність пропонованої статті. 

Метою статті є аналіз використання суб’єктами молодіжного радикалізму засобів 

мистецької активності для формування соціально-протестних ідей. 

Виклад основного матеріалу. Використання творчо-епатажних методів у 

політичній діяльності об’єктивно зумовлює її абсурдизацію, адже спроби саме так 

підкреслити свою безкомпромісність й непримиренність до наявних політичних реалій 

мають здебільшого удаваний, показний, штучно створюваний характер. Намагаючись 

стати об’єктом суспільної уваги та набути скандального іміджу, окремі політичні діячі 

акцентують увагу на своєму іноетнічному походженні, декларують прихильність до 

неорелігійних, сурогатних ерзац-культів. Поширення набуває експлуатація теми 

нетрадиційної статевої орієнтації окремих політиків.  

Вплив соціально-негативних чинників спричинює появу політизованої 

субкультури радикалістської спрямованості, що відзначається низкою специфічних 

атрибутивних ознак. Вагомим складником радикалістської субкультурності є зовнішній 

стиль і символіка, що сприяють вирізненню та ідентифікації громадських активістів. 

Світогляд носіїв цієї субкультури характеризується насамперед відсутністю 

стандартизованих буденно-побутових уявлень про суспільно-політичні процеси. 

Властиві представникам субкультурних спільнот епатажні поведінкові практики 
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вирізняються демонстративним нехтуванням загальноприйнятими соціальними 

нормами. Внаслідок соціокультурних деформацій альтернативою виваженої політичної 

риторики стає сурогатне мовлення, що поєднує елементи мовних практик кримінальної 

субкультури, обсценної лексики та запозичених із популярних соціальних мереж 

неологізмів. 

Розвиток багатопартійної системи, поширення політичної конкуренції і 

політичного плюралізму спричинили появу креативних підходів у політичній 

діяльності. Яскравість, незвичність, образна виразність, оригінальність і своєрідність 

політичної участі визначає можливості впливу політичних сил на політичний вибір і 

поведінку населення.  

Через це вияви молодіжного радикалізму у реальному житті, особливо у його 

політичному сегменті, набувають мистецько-естетизованих форм. На відміну від 

шаблонних агітаційних заходів і пропагандистських штампів, якими послуговуються 

респектабельні політичні сили, що реально претендують на владу, молодіжні 

субкультурні групи радикалістської спрямованості перетворюють політичну акцію на 

сюжет для художнього твору. Невипадково відомий мистецтвознавець Б. Гройс 

зауважує, що «…зараз ми живемо в суспільстві, в якому будь-який політик генерує 

значно більше картин і зображень, ніж будь-який художник…» [2]. Бурхливі емоції та 

екзистенційні переживання учасників таких акцій стають своєрідним поштовхом для 

активізації їхньої мистецької діяльності, що знаходить свій вияв у музичних 

композиціях, літературних творах, сюрреалістичних сюжетах образотворчого 

мистецтва.  

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій спричинив зміну 

якості сучасного політичного процесу. Будь-яка політична подія стає суспільно 

значущою лише тоді, коли вона потрапляє у фокус уваги ЗМІ. Це спричинює заміну 

діяльнісного компоненту цієї події комунікативним. Іншими словами, конкретна 

політична діяльність замінюється політизованим шоу, де ефектна презентація стає 

альтернативою реальним політичним вчинкам. Значного поширення набувають не 

реальні, а віртуальні форми політичної участі, внаслідок чого розробка і трансляція 

конкретних вимог і програм дій поступається місцем необхідності пошуку яскравих 

образів для презентації політичних сил, які можуть визначити політичний вибір і форми 

політичної участі населення. Інструментами такого впливу на суспільну свідомість 

стають не традиційні методи політичної боротьби, а форми мистецької активності, що 

транслюють різноманітні сценарії політичної поведінки. 

Найбільш яскраво ці тенденції простежуються у діяльності маргінальних 

політизованих спільнот, схильних до неконвенціональних методів політичної участі. 

Обмеженість або відсутність матеріальної і фінансової ресурсної бази змушує 

активістів цих спільнот вдаватись до політичних дій, що містять ознаки мистецької 

провокації. Такі вчинки шокують населення, надають абсурдного вигляду закликам і 

діям респектабельних політичних сил, а тому привертають суспільну увагу до їхніх 

учасників.  

Мистецтво як одна із форм суспільної свідомості відображає соціальну реальність 

у художніх образах, формує у людини естетичні засади сприйняття оточуючої 

дійсності. Відіграючи роль духовної основи будь-якого суспільства, мистецтво через 

засоби і методи творчої діяльності транслює цінності, які визначають поведінку 

людини у будь-якій сфері суспільної активності – економіці, релігії, культурному житті, 

політиці.  

У субкультурному молодіжному просторі особливо значущою є музично-поетична 

творчість, яка емоційно-чуттєво впливає на свідомість молодої людини, визначаючи її 

естетичні уподобання, ціннісні орієнтації та соціально-поведінкові стереотипи. 
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Загальновідомо, що субкультурне середовище відзначається своєю неоднорідністю, 

поєднуючи різноманітні групи, спільноти і течії. Цей своєрідний «фракціонізм» 

значною мірою обумовлюється прихильністю молодих людей до різних музичних 

стилів. Їхні представники інтерпретують характерні для молодого віку проблеми згідно 

із своїми уявленнями про добро і зло, прекрасне і потворне, пропагуючи ідеї 

соціального протесту та активної громадянської непокори наявним у суспільстві 

нормам і приписам, які реально або ілюзорно стримують вільний творчий розвиток 

молодої особистості. Закладені у музично-поетичних творах ідеї, на які орієнтуються 

різні субкультурні течії, є дієвим способом формування та ідентифікації кола 

однодумців, яких поєднує бажання здійснити швидкі радикальні суспільні зміни. 

Власне конкретний музично-поетичний стиль стає механізмом солідаризації такої 

спільноти, визначаючи стиль життя і логіку поведінки її представників.  

Переважна більшість субкультурних спільнот є ригідними соціальними 

мікросистемами. Тому доступ до них мають особи, які мають ідентифікаційні ознаки, 

властиві цим системам. Серед них особливо значущими є володіння специфічними 

мовними практиками (сленгом), надання переваги визначеному зовнішньому стилю та 

поведінки, прихильність до конкретних культурних продуктів тощо. Через це 

українська дослідниця Т. Андреєнкова цілком обґрунтовано вважає, що прихильність 

до музичного стилю здатна не лише визначати належність особи до конкретної 

субкультурної групи, а й формувати життєвий стиль індивіда [1, с. 113]. У цьому 

контексті соціокультурна діяльність субкультурних спільнот не обмежується лише 

музично-поетичною та художньою творчістю, а супроводжується спробами визначити 

власний символічний простір, матрицею якого є визначена соціальна реальність, а 

духовним наповненням – специфічні творчі ідеї та інтелектуальні практики. 

Оспівування ідей абсолютної свободи і непідкорення впливу будь-яких суспільних 

інститутів зближує представників субкультурних груп із політичними радикалами, які 

також відстоюють і пропагують ідеї докорінної трансформації суспільних відносин. 

Такі ідейні взаємовпливи сприяють появі молодіжних політизованих спільнот, у межах 

яких парадоксально поєднуються яскраві гасла, контркультурні норми та політичні 

вимоги. Цей незвичний симбіоз зумовлює трансформацію радикальних політичних ідей 

у смисложиттєві принципи молодих людей. Віра молодих людей у чесність і 

непідкупність обраного музичного «кумира», його нездатність зраджувати своїм ідеям і 

принципам перетворює радикальні політичні вимоги на ерзац-релігійну доктрину, яка 

сприймається не раціонально, а емоційно-чуттєво. Розуміючи це, політичні радикали 

намагаються залучити до своїх лав або хоча б заручитись підтримкою популярних у 

молодіжному середовищі музичних колективів, сприяючи їм в організації і проведенні 

концертів і фестивалів, виданні музичної продукції тощо. Розміщення на офіційних 

інтернет-сайтах радикальних угруповань розділів із композиціями певних музичних 

колективів має на меті привернути увагу молоді до діяльності політичних радикалів, 

переконати її у тому, що естетичні уподобання молодих людей і політичні ідеї 

прихильників неконвенціональних методів політичної боротьби збігаються, а відтак 

виникає об’єктивна можливість для спільної діяльності. Самі музичні колективи стають 

пропагандистськими «рупорами» і трансляторами радикальних ідей, посилюючи їхній 

вплив на молодіжну свідомість незаперечним авторитетом творчого «кумира» і 

романтизуючи перебування у лавах радикальних угруповань, діяльність яких може 

інколи мати злочинний характер. Це безумовно сприяє розширенню кола прихильників 

і збільшенню чисельності лав політичних радикалів. Штовхаючи молодих людей на 

здійснення протиправних вчинків, ідеологи та неформальні лідери радикальних 

спільнот камуфлюють їх під естетські заходи, участь у яких має творчий, ігровий 

характер.  
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Музично-поетична творчість молодих бунтарів своїм корінням сягає 

контркультурних тенденцій, які набули значного поширення у 1960-х рр. у низці країн 

Західної Європи та США. Декілька формацій тогочасної молоді, відчувши на собі страх 

війни, вплив тоталітарних систем і пов’язаних із ними переслідуваннями інакодумства, 

спробами створення «одновимірних», вкрай ідеологічно ангажованих суспільств, 

активно висловлювали протест проти бездуховності, технократизму, надмірного 

раціоналізму й утилітаризму капіталістичних суспільств, засуджували «гонитву за 

прибутком» й утиски людей, які бажали негайних суспільних перетворень. Масові 

студентські демонстрації, молодіжні бунти, сутички із поліцією поширювали й 

романтизували серед молодих людей пафос боротьби й протистояння.  

В умовах кризи традиційних механізмів соціалізації, ускладнення адаптації до 

мінливих умов суспільного життя, невизначеності пріоритетів естетичного виховання, 

деформації і падіння авторитету державно-політичних інститутів відбулося зміщення 

пошукової активності молодих людей у бік формування ідеальної культурної моделі та 

інтелектуальної ситуації, які задовольняли б їхні потреби у творчому самовираженні. 

Шукаючи способи доведення своєї позиції, найбільш радикальна частина молодих 

інтелектуалів схилялася до необхідності провадження збройної боротьби проти 

держави та її інститутів. Наслідком цього стала поява низки ліворадикальних 

терористичних груп («Фракція Червоної Армії», «Червоні бригади» та ін.), які 

проголосили своїм кредо знищення капіталістичного суспільства.  

Найповніше цей протестний революційний пафос знайшов своє втілення у 

молодіжній культурі, представники якої перейшли в інтелектуальну й естетичну 

«опозицію» щодо домінантних у суспільстві культурних цінностей. Відкидаючи їхню 

уявну фальш і нещирість, молоді радикали сформували власну культурну модель, що 

відповідала їхнім інтелектуальним потребам, відображала прагнення молодих людей до 

самореалізації, самоактуалізації і збереження власної самобутності у невизначених 

суспільних умовах. Властивий домінантній культурі сентименталізм був замінений 

брутальністю й гранично нонконформістським ставленням до оточуючої реальності. 

Власне ці радикалістські принципи сформували світ рок-культури – молодіжної течії, 

творчість якої поєднала ідеї бунтарства, протесту й боротьби проти нещирості й 

соціальної несправедливості, які панували у тогочасних капіталістичних суспільствах. 

Соціальний контекст цієї течії демонстрував не лише прихильність молодих людей до 

модерних творчо-естетичних тенденцій, а й визначав їхню громадянську позицію щодо 

подій, які відбуваються у країні та світі. 

Найбільш ефективними трансляторами цих ідей стали музика й пісенні тексти. 

Бурхливий розвиток різноманітних інформаційно-комунікативних технологій зумовив 

закріплення за музично-поетичною творчістю статусу одного із найбільш доступних 

видів мистецтва, оскільки вона не вимагає від людини значної концентрації уваги і 

витрат часу. Рок-музиканти не лише транслювали соціально-протестні ідеї, а й стали 

зразками для наслідування для молодих людей, визначаючи їхні ціннісні настанови, 

стиль життя і норми поведінки. Соціомузичні практики рок-культури стали своєрідним 

символом ціннісного конфлікту, який виникає між різними поколіннями. Процес 

вікового самоствердження, який переживають молоді люди, супроводжується їхніми 

пошуками власної соціокультурної ідентичності, яка актуалізується у різноманітних 

неформальних групах і субкультурних спільнотах. У час соціально-економічної 

нестабільності та загострення суспільно-політичних конфліктів у найбільш радикально 

налаштованому сегменті молодіжного середовища формуються специфічні естетичні 

уподобання, етичні настанови і способи творчого самовираження, які особливо 

рельєфно ілюструють ціннісний міжпоколінний конфлікт. І саме рок-культура, як 

зазначає російський культуролог Т. Невська, здатна акумулювати протестний потенціал 
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молодіжних субкультурних течій проти офіційної культурної традиції, сприяючи тим 

самим утвердженню у суспільстві альтернативної системи цінностей [3, с. 17–18]. 

Власне це сприяє виокремленню у молодіжному середовищі специфічного 

субкультурного простору, який відзначається своїми специфічними методами й 

способами освоєння соціальної реальності. У цілому рок-культура у якості 

консолідаційного механізму молодих радикалів, на думку білоруського дослідника 

Г. Шостака, виконує низку соціально-значущих функцій, а саме:  

– комунікативну, оскільки творчі продукти рок-культури є засобами спілкування для 

молодих людей, що відбувається під час листування, обміну аудіо- і відеозаписами, 

спільного відвідування концертів улюблених творчих колективів і гуртів; 

– афіліативну (групотвірну), що знаходить свій вияв у консолідації молодих людей у 

відповідності з їхніми естетичними уподобаннями; 

– пронологічну, що формує засади певних поведінкових стереотипів та іміджевих 

характеристик;  

– компенсаторну, що дозволяє молодим людям компенсувати емоційну невиразність 

власного повсякденного життя;  

– рекреативно-гедоністичну, пов’язану із отриманням насолоди від прослуховування 

улюблених музично-поетичних композицій;  

– аксіологічну, яка формує систему цінностей для молодих людей залежно від їхніх 

естетичних уподобань;  

– ідентифікаційну, що виявляється у самоототожненні молодих людей зі своїми 

улюбленими рок-творцями; 

– самореалізаційну й самостверджувальну, що виражається у створенні й виконанні 

різноманітних продуктів рок-культури або їхньому споживанні, володінні 

престижними дисками і магнітофонними записами, свіжою інформацією про життя і 

творчість улюблених виконавців тощо; 

– ескапістську, за якої рок-культура для молодих людей є своєрідним засобом втечі від 

ілюзорної «недосконалості» навколишньої дійсності; вона створює для них своєрідну 

«культурну нішу», у якій можна сховатися від труднощів побуту і проблем 

повсякденного життя [9, с. 174–176; 10]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Зважаючи на викладене, 

соціально-протестні ідеї суб’єктів субкультурного молодіжного радикалізму є 

результатом специфічної соціокультурної діяльності. Ідейна композиція 

радикалістських ідей подається крізь призму різноманітних мистецьких продуктів, 

зокрема музично-поетичної творчості. Це сприяє її швидкому поширенню і засвоєнню у 

свідомості різноманітних молодіжних субкультурних груп і течій. Соціальна 

протестність та надмірний критицизм відображає невдоволення молодих людей 

наявною в суспільстві соціокультурною системою, її ціннісними і поведінковими 

нормативами. Під впливом соціально-негативних чинників це невдоволення поступово 

зміщується у політичну площину. Об’єктами критики молодих радикалів стають 

держава, наявний суспільно-політичний лад, економічна система, які ототожнюються із 

соціальною несправедливістю, обмеженням права вибору та особистої свободи молоді. 

Цей протестний потенціал знаходить своє найповніше втілення у рок-культурі – 

специфічній течії, яка формує засади специфічного пізнання й освоєння соціальної 

дійсності молодими людьми через радикальний опір і бунт. Своєю чергою, бунтівний і 

протестний характер творчості субкультурних течій сприяє їхньому зближенню із 

політичним радикалами. Ця взаємодія, з одного боку, стимулює розвиток музично-

поетичної творчості представників молодіжного субкультурного середовища, а з 

іншого – забезпечує кількісне поповнення лав політичних радикалів. 
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Перспективними напрямками подальших досліджень є аналіз теоретичних 

підходів до дослідження субкультурного молодіжного радикалізму. 
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