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НЕФОРМАЛЬНІ МОЛОДІЖНІ ГРУПИ В УКРАЇНІ 
З СЕРЕДИНИ 1980-Х РОКІВ 

 
Епоха «застою» поховала в молодого покоління України останні надії на 

втручання в суспільні процеси, що з’явилися в період «хрущовської відлиги». 
Ствердилась жорстка схема централізованої системи, в якій функціонували 
лише комсомол і піонерська організація, підпорядковані комуністичній партії. 
Формально вони були складовою частиною політичної системи суспільства, 
насправді участь молоді в управлінні державою була символічною.  

Зміни з середини 1980-х років в радянському суспільстві, в тому числі і в 
Україні, дещо пожвавили стан справ у комсомольському русі, стало 
зрозумілим, що влада повинна знаходитись у первинних органів, водночас 
поновлювалася свобода вибору лідерів. До апаратників ЦК ВЛКСМ дійшло 
розуміння, що не можна в відносинах з низовими ланками вживати наказовий 
тон, дозволяти собі «командувати». Стало зрозумілим і те, що не можна всіх 
поголовно молодих людей залучати до лав комсомолу, гнатися за відсотками.  

І все ж не можна було не бачити того, що за два-три роки перебудови в 
суспільстві комсомольська організація перманентно реформувалася і 
переформовувалася. Відчутно скоротився притік нових членів, інтенсивно 
пішов відтік колишніх. В умовах падіння авторитету і впливу комсомолу 
почали виникати так звані «неформальні» групи, організації. Неформальними 
вони називалися тому, що не підпорядковувалися державним чи партійним 
органам, не мали чіткої структури, рідко мали керівне ядро. Це був своєрідний 
молодіжний бунт проти бюрократичного механізму, формалізму в комсомолі. 

Неформали існували десятки років. Їх називали іноді «нетрадиційними 
групами підлітків і молоді з антигромадською спрямованістю». В цій назві 
заздалегідь вже передбачалось, що вони антисуспільні і асоціальні. Проте 
неформали порушували закони не частіше, ніж взагалі молодь порушує закони. 

Мода на «неформалів» прийшла до молоді республік колишнього 
Радянського Союзу з-за кордону. В багатьох країнах Західної Європи, США, 
Японії існувало чимало молодіжних угруповань і течій так званих «бунтарів» – 
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битників, хіпі, рокерів, панків, бритоголових тощо. Вони відрізнялися одна від 
іншої зовнішнім виглядом, поведінкою, соціальним походженням. Панки 
більшою частиною були дітьми люмпен-пролетарів, рокери та бритоголові 
належали до більш забезпечених верств суспільства. Але головне, що 
об’єднувало цих молодих людей, це те, що вони випали з активного життя, 
будучи не в змозі знайти свій осередок в хаотичній економіці Заходу. 

Хіпі дали про себе знати ще в середині 1960-х років. На вулицях багатьох 
західних міст з’явилися колонії босоногих, довговолосих молодих людей у 
фраках і чернечих рясах, колоніальних шоломах і пишних платтях часів 
королеви Вікторії, заляпаних фарбою або в розмальованих від рук майках і 
потертих джинсах, просто в лахміттях. Усівшись на землю, молоді люди 
курили маріхуану. Своїм зовнішнім виглядом і поведінкою хіпі кидали виклик 
суспільству, його культурі, моді, моралі. Лахміття хіпі (їх антимода, що 
протистояла офіційній) стало символом протесту проти «світу речей». 

Проте незабаром хіпі стали товаром у тому самому суспільстві, з яким 
нічого спільного не хотіли мати. В моду ввійшла їх антимода: поведінка, 
зачіски і навіть лахміття. На хіпі почали заробляти гроші. Виник «хіппіталізм» 
– мережа промислових підприємств, зайнятих виробництвом одягу, прикрас, 
косметики «під хіпі». Справжні хіпі, бунтарі загубилися в масі своїх 
послідовників. 

Восени 1977 року американський журнал «Роллінг стоун» оповістив про 
народження нової хвилі в сучасній рок-музиці – панк-року панк-групи «Секс 
пістолз». Учасники ансамблю в своїх неуміло зроблених і неуміло виконаних 
піснях проголосили себе «злосмердними покидьками людства», «антихристами 
і анархістами». Саме вони стали ідейними лідерами частини західної молоді, 
яка іменувала себе словом «панк» – «нікчемний», «непотрібний», «гнилий».  

Як і хіпі, панки бунтували проти західного суспільства, з тією різницею, 
що хіпі бунтували за законами естетичного, панки ж – бридкого. Хіпі 
проповідували любов і мир, панки – війну і ненависть. Хіпі одягали на себе 
живописне лахміття – панки ходили в залізних собачих нашийниках або 
ланцюгах від зливних бачків, у рваному одязі без жодного ґудзика, що 
підтримується саморобним поясом з іржавих цвяхів і безкінечною кількістю 
шпильок. В особливій пошані в панків – природні недоліки: гнилі зуби, 
покалічені частини тіла, котрі виставлялися на загальний огляд. 

Панки в цілому аполітичні, проте існували малочисельні панк-ансамблі, в 
творчості яких можна було уловити політичні мотиви. Але протест цих панк-
груп зійшов нанівець: вони, як і хіпі, ввійшли в моду і стали частиною бізнесу. 

Молоді люди, зодягнені «під панків», почали з’являтися й на вулицях 
міст колишнього СРСР, зокрема і в Україні. Та цей екстравагантний їх зовніш-
ній вигляд був, перш за все, даниною моді, а про ідейні установки «справжніх» 
західних панків ці молоді люди, як правило, мали досить віддалене уявлення. 

Існування «неформалів» у Радянському Союзі тривалий час офіційними 
властями не визнавалося. У щотижневику «Аргументы и факты» повідом-
лялося, що «в нашій країні немає і не може бути «бунтарів», молодих людей, 
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опозиційно налаштованих по відношенню до соціалістичного ладу, тому що 
суспільство наше само охороняє інтереси молоді, дає їй можливість отримувати 
освіту, працювати, користуватися всіма правами…». Безумовно, це була 
помилка, яку тривалий час не визнавали ні в органах державної влади, ні в 
партійних, ні в комсомольських органах.  

Суспільно-політичні події середини 1980-х років звільнили творчі сили 
молоді, дали відчутний поштовх до її політичного самовизначення. Створення 
молодіжних неформальних, самодіяльних об’єднань став реакцією молоді на 
застарілі шаблонні форми і методи діяльності офіційних структур, громадських 
організацій. Широкого розповсюдження набули неформальні групи та 
об’єднання, зорганізовані на засадах культурологічних інтересів молоді до 
нових напрямків у музиці, захоплення окремими видами спорту. В країні 
формується мережа клубів самодіяльної пісні, театрів-студій, літературних та 
аматорських об’єднань, організовуються історико-культурологічні, екологічні, 
філософсько-теоретичні групи молоді, об’єднання молодіжних клубів. Тільки в 
Кривому Розі в 1988 році діяло 50 аматорських об’єднань молоді. 

Починаючи з 1987 року масового поширення набуває рух молодіжних 
політичних дискусійних клубів. У 1987 році їх було 1119, у вересні 1988 року – 
вже близько трьох тисяч, які об’єднували 72 тисячі юнаків і дівчат. Близько 100 
політклубів, політстудій діяло на початку 1988 року лише в Харківській області. 

Проблеми, які турбували неформалів, різноманітні. За напруженістю 
інтересу були сусідніми і суперничали такі, як якість молодіжних товарів (66% 
опитаних), розвиток молодіжної музики (63,7%), проблеми війни і миру 
(61,6%). Проблема перебудови в комсомолі опинилася на 13-му місці, нижче – 
пошук моральних ідеалів, посадовий ріст, екологія, охорона пам’ятників, вище – 
тема одинокості, питання сексу, розширення демократії, створення сім’ї. 

Неоднозначні стосунки складалися у неформалів з комсомолом. Чверть з 
них зверталися до комсомолу за допомогою і приблизно 13% засвідчили, що 
допомогу отримали. Менше контактів з комсомолом було у шкільних груп 
(9,9%), частіше йшли за підтримкою до комсомолу учні ПТУ (26,6%). Майже 
40% неформалів були готові співпрацювати з державними установами. Близько 
третини хотіли, щоб їх об’єднання визнали офіційно, але на думку приблизно 
14% членів офіційному визнанню заважала пасивна позиція, небажання 
комсомольських функціонерів. Як відзначав тодішній перший секретар ЦК 
ВЛКСМ В.Мироненко, поява неформалів – наслідок зростання політичної 
активності молоді, до якої ми закликали, а отримавши – сильно налякались. 

Помилкою по відношенню до неформалів було й те, що здебільшого 
неформальними вважали лише підлітків. Вивчення питання показало, що 
більшістю з них були учні профтехучилищ. За віком до 17 років – понад 50%, 
до 20 років – більше третини. Але найбільш масовий вік – від 25 до 35 років. 

Неформальні організації в більшості своїй не виходили за межі державної 
політики. У 1986 році в республіці функціонувало понад 46 тисяч об’єднань 
суспільно-політичної, фізкультурно-оздоровчої, художньо-технічної та 
природничо-пізнавальної тематики з кількістю учасників майже 1,7 млн. 
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чоловік. І хоча об’єднання були досить численними (від 500 до 3000 чоловік), 
вони характеризувалися відсутністю організаційних структур, програм, 
статутів, які б визначали мету формувань та членства в них. 
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ИСТОРИЯ ГОРОДА КРАМАТОРСКА 
 
Краматорск, пожалуй, единственный в Донбассе город, чье название до 

сих пор толком так и не разгадано. На сегодняшний день печатные источники 
содержат три принципиально различных толкования названия «Краматорск» 
или «Краматорская» (так называли железнодорожную полустанцию, 
положившую начало нашему городу). 

Автором первого был местный краевед Н.И. Древетняк. По его утверж-
дению, в районе будущей станции Краматорская в давние времена пролегал 
чумацкий шлях, и проезжавшие купцы, останавливаясь здесь на отдых, 
торговали крамом (мелочным товаром). По его мнению станция Краматорская 
«обязана» своим именем исторически сложившемуся здесь названию «Крам на 
Торе» – якобы так называли место чумацких крамовых торгов у реки Тор 
(прежнее название р. Казенный Торец). 

Вторая версия принадлежит школьному учителю географии, кандидату 
педагогических наук Н.Т. Янко. Он составил «Топонiмiчний словник-довiдник 
Української РСР», вышедший в свет в 1973 г., в котором изложил свое видение. 
По его утверждению в XVIII в. в районе нынешнего города проходил южный 
рубеж Российской империи. Рубеж, граница – то же, что крома (т. е. кромка, 
край чего-то), слово «крома» в произношении местных жителей трансфор-
мировалось в слово «крама», а впоследствии породило ошибочную ассоциацию 
его со словом «крам» – товар. Это привело к неправильной трактовке названия 
«Краматорская». Таким образом «топоним «Краматорская» (Кроматорская) 
произошел от словосочетания «крома Тора» или «крома торская», то есть 
рубеж, пересекающий реку Тор». 

Что касается третьей версии, то она была предложена известным кра-
маторским краеведом Владимиром Федоровичем Коцаренко в 1998 г. Данная 
версия противоречит двум предыдущим, однако ближе к варианту Н. Янко. 
Самое главное – она впервые стала результатом осмысления архивных 
документов. Суть ее сводится к следующему. 

Согласно документам, земли, окружавшие город Тор (ныне г.Славянск) в 
XVIII в., составляли так называемые «торские дачи». К югу они простирались 
на добрый десяток верст и в наших местах достигали урочища речки Дальняя 
Беленькая (ныне р.2-я Беленькая) – где-то здесь проходила их условная граница 




