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2017 

Пояснювальна записка: проект "Молодіжна субкультура (рокери) у 

вісімдесятих-дев'яностих роках ХХ ст." розрахований на всіх, хто цікавиться 

розвитком субкультурних течій в умовах перебування республік у складі СРСР.  

У шкільних підручниках ми завжди знайомимося з визначними фактами, 

головними подіями та відомими постатями, що вплинули на хід історії. Часто, 

розуміючи складні політичні, економічні або культурні процеси, ми навіть не 

уявляємо, як жили прості люди, чим вони займалися в повсякденності та якою ж  

була культура серед звичайних громадян. Ми часто згадуємо про музику 80-90-х 

років, але достеменно не знаємо того тернистого шляху, який пройшли рокери, 

створюючи свої неповторні непересічні шедеври. 

Проект "Молодіжна субкультура (рокери) у вісімдесятих-дев'яностих 

роках ХХ ст." дає  змогу суспільству пізнати подробиці звичайного буденного 

життя пересічної людини. Саме це спонукало нас долучитися до цього 

вражаючого проекту з усної історії. 26 вересня 2017 року вчителем історії і 

правознавства Гошко Маргаритою  була запропонована учням участь у проекті  

"Молодіжна субкультура (рокери) у вісімдесятих-дев'яностих роках ХХ ст.", що 

неабияк зацікавило.   

Метою проекту з усної історії "Молодіжна субкультура (рокери) у 

вісімдесятих-дев'яностих роках ХХ ст." були отримання учнями нових знань 

через усне повідомлення очевидців або безпосередніх учасників подій 1980-1991 

рр.. Таким чином, слухаючи враження та переживання з вуст людей, які були 

свідками тогочасних подій, відчуваючи їх емоції та настрій, учень має змогу 

якнайкраще зрозуміти та запам’ятати послідовність і сенс подій., а головне те, як 

ті ж політичні, суспільні, економічні процеси впливали на пересічних або 

непересічних особистостей, як відображалися на їх світогляді. Цей проект 

допомагає усвідомити, як переживає людина, яка має власний досвід, переломні 

родії і, відповідно до цього досвіду, інтерпритує їх сьогодні. До виконання 

роботи долучилася учениця 10-А класу Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району  

м. Києва Зень Поліна. Вона взяла інтерв’ю, яке проводилося 11 жовтня 2017 

року і продовжувалося близько 45 хвилин. Під час інтерв’ю були з’ясовані 

подробиці підтем з теми «Молодіжна субкультура (рокери) у вісімдесятих-



С т о р і н к а  | 3 

 

дев'яностих роках ХХ ст.». На нашу думку, поставлених цілей було досягнуто, 

адже респондент виявив бажання відповісти на всі поставлені запитання, 

говорити без прикрас, не приховуючи фактів. Це дало змогу зрозуміти 

атмосферу вісімдесятих-дев’яностих років ХХ століття не тільки в колах 

рокерів, а й у народних масах узагалі. Проект з усної історії допоміг учениці 

відчути події, наче пережити їх й у подальшому відтворити у своїй свідомості, 

поділитися враженнями з однолітками. Ми раді брати участь у конкурсі 

шкільних проектів з усної історії, адже участь у міжнародних проектах дає 

неоціненний досвід: розширення кола інтересів, захоплень, уявлень; уміння 

працювати з новими завданнями тощо. 

Ми поставили за мету знайти респондента, який є саме представником 

однієї з течій субкультур вісімдесятих–дев’яностих років ХХ ст. І нам це 

вдалося, це була перша маленька перемога, адже митці, зокрема рокери, особисті 

не завжди схильні до співпраці подібного типу: під час проекту поспілкувалися з 

людиною, яка була не просто стороннім учасником подій, але й стала прямим 

творцем новітніх змін.  

    Суть проекту — самостійна робота учня в обраній сфері шляхом 

відкритого спілкування із сучасником подій. Такий невимушений формат 

дослідження дозволяє зробити пошук інформації приємним та цікавим, 

захопливим та неочікуваним, а головне, нестандартним, що неодмінно 

зацікавлює. Саме під час живого спілкування вдається дізнатися про ті деталі, 

які в офіційних джерелах можуть бути прихованими або навмисне чи несвідомо 

недостатньо чітко описаними. Окрім цього, проект дає змогу учню здобути 

навички в зйомці та опрацюванні методу інтерв’ю. У ході роботи учень 

опановує навички ставити запитання, які спонукатимуть співрозмовника 

надавати цікаві факти та матеріали; вести розмову так, щоб респондент не 

губився в темі та не вдавався до абстрактних відповідей; отримувати таку 

інформацію, що стане цікавою та новою. 

 Було докладено неабияких зусиль для того, щоб знайти такого 

респондента, якому буде що розповісти. Рокери вісімдесятих-дев’яностих років 

ХХ століття — не просто непересічні особистості, це бунтівники, люди з 

незвичайним мисленням, які точно знали особливості розвитку тогочасної 

культури, музики, політики. Це ті, хто свідомо пішов проти правил політичного 

режиму і зміг вистояти і відстояти свою думку. У них є чому повчитися. 



С т о р і н к а  | 4 

 

Надольський Андрій (респондент) у минулому учасник багатьох 

культових гуртів. Серед них особливо відомими були такі колективи: "Звуки 

Му", "Плач Єремії", "Мертвий півень", "Pianoboy". Завдяки індивідуальній 

пам'яті Андрія, нам вдалося не лише дізнатися про буденність існування 

субкультур у Радянському Союзі, але й створити в уяві чітке бачення того, з 

якими перешкодами доводилося зустрічатися прогресивній молоді на шляху до 

створення повністю демократичного та толерантного суспільства. Виявилося, 

що радянська влада негативно ставилася до субкультур та будь-якими 

способами намагалася їх переслідувати та гальмувати їхній розвиток, адже 

вбачала в таких діях небезпеку, яка може похитнути єдиний напрямок, 

дозволений у культурі, — «соціалістичний реалізм», що був встановлений ще за 

Сталіна. Також цікавим стало те, що Андрій переконаний у пришвидшенні 

розпаду СРСР саме через новітні молодіжні рухи. Цей факт у черговий раз 

доводить, що зростання переслідувань та негативу з боку влади щодо певних 

суспільних явищ лише підсилює зворотну реакцію. 

Саме такий спосіб отримання інформації щодо важливих суспільних 

процесів та рухів дає здатність відкрити новий погляд на історію, захопливий, 

вражаючий, що дозволяє отримувати не суху суб’єктивну інформацію, що часто 

складається з переліку дат та термінів, іноді ілюстрованих фотографіями чи 

зображеннями, а живу історію, що постає в уяві через образи, створені 

респондентом — очевидцем подій. 
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Інтерв’ю з: НАДОЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

Адреса: Україна, м.Київ 

Локальний проект: Україна, Київ 

Інтерв’юер: Зень Поліна Сергіївна 

Транскрипція: Зень Поліна Сергіївна 

Вид інтерв’ю: відео-інтерв’ю 

Місце проведення інтерв’ю: Україна, вул. Г.Сковороди, 04070,  м. Київ 

Дата проведення інтерв’ю: 11 жовтня 2017 

Присутні: Зень Ярослав Богданович (Виконував роль оператора) 

Респондент: Надольський Андрій Іванович (А.І.) 

Інтерв’юер: Зень Поліна Сергіївна (П.С.) 

(П. С.): Доброго дня! Мене звати Зень Поліна, і я роблю проект на тему 

"Oral history" з теми "Субкультури в вісімдесятих-дев'яностих-х роках  ХХ 

століття". Представтесь, будь ласка. 

(А. І.): Мене звати Андрій Надольський. 

(П. С.): Скільки Вам років? 

(А. І.): На даний момент п'ятдесят чотири. 

(П. С.): У якій сфері Ви працюєте? 

(А. І.): Музикант. 

(П. С.): Дякую. Переходимо до першого питання. Як би Ви визначили, 

простими словами, як для людини, яка не знає, поняття "субкультура"? 

(А. І.): Субкультура, починаючи, як ви кажете, з 80-х, наприклад, от, вона 

завжди була трошки на грані недозволеного і дозволеного. Тобто, якщо люди 

займались музикою, наприклад, так як я, то їм треба було враховувати ситуацію, 

яка відбувається в країні і робити щось своє, зовсім протилежне. (01:00) 

(П. С.): Ясно. До якої субкультури Ви належали тоді, в той час? 
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(А. І.): Хмм...(Задумується) Тоді в основному це була рок-музика. 

(П. С.): А що вирізняло Вас з-поміж інших? Зовнішній вигляд? Ідеологія? 

(А. І.): Ну, зовнішній вигляд, звичайно. 

(П. С.): Як Ви тоді виглядали? 

(А. І.): Ми старались ходити в джинсах. Потертих (Наголошує). Якщо навіть в 

мене були друзі, купували нові джинси, то вони брали їх і терли, наприклад, 

цеглою, або каменем якимось, щоби вони були в нормальному стані, оці джинси. 

Ну і далі зачіски і одяг. І так далі, і все тому подібне. Тобто було видно, що це 

людина із субкультури, коли вона іде по вулиці. 

(П. С.): Тобто ви створювали свій імідж самі? Ви не купляли речі, так? 

(А. І.): Ну ми купляли, але потім з них створювали свій імідж, з цих речей. 

(01:56) 

(П. С.): І наступне питання, чи вплинула радянська політична система на 

те, що ви долучилися до певної субкультури? 

(А. І.): Ну, напевно що вплинула, звичайно. Тому що, те, що ми бачили, те, що 

пропагувалось на телебаченні, радіо, і взагалі, в місцевих будинках культури, чи 

на концертах, воно все було, як під одну лінієчку зроблено. Отак мені виглядало. 

Це завжди була більше ідеологія, ніж музика. (У кадрі з'являеться чоловік, 

який швидко кудись біжить) Тобто, люди, які змушені були займатися 

музикою, вони підлаштовувались під програму того чи іншого концерту - що 

можна було, а що було заборонено. Якщо, наприклад, хотіли виконувати свої 

твори - це було майже нереально. Тому що треба було виконувати твори, 

наприклад, когось з союзу композиторів. Або, якщо використовувати вірші, то - 

союзу літераторів. 

(П. С.): Тобто... 

(А. І.): Тобто, перевірений матеріал, от, якщо люди приходять на концерт, а 

перед тим подається матеріал, який буде виконуватися. І комісія розглядає, 

можна це виконувати на концерті, чи не можна. Якщо в тебе є якісь свої твори, 

наприклад, вони кажуть: "Ага! Ну давайте, покажіть, про що ви пишете, і як це 

взагалі в'яжеться з нашим суспільством?" І так далі, і тому подібне. (03:33) 
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(П. С.): Тобто можна сказати, що радянська влада ставилась до вас вороже? 

(А. І.): Ну, можна так сказати, да.  

(П. С.): А як щодо правоохоронних органів? Чи були у вас з ними сутички? 

Ну, загалом через ваш зовнішній вигляд? 

(А. І.): Ну, були сутички в школі, да.  

(П. С.): В школі? Як це виявлялось? 

(А. І.):  Це виявлялось дуже просто. Заводились до кабінету, наприклад, до 

директора і підстригали волосся. Відстригали, вірніше. (Сміється) 

(П. С.): Жахливо. Тобто всі, старше покоління ставилось до вас також 

негативно? 

(А. І.): Ну, не скажемо, що негативно. Старше покоління, мається на увазі, це 

люди... емм.., які зустрічаються кожен день в житті. Одні відносяться так, інші 

по-іншому... Інші нормально відносяться. Є багато людей, які цікавились рок-

музикою в той час. Переписували з плівки на плівку оці записи всі потерті, які 

там єлі (ледь) почути, що там відбувається, що ж там грає насправді? А якість 

така жахлива, що і не почуєш толком, але все одно слухали. 

(П. С.): А як субкультури сприймали ваші батьки? 

(А. І.): Батьки... (задумується) відносились взагалі до занять моїх музикою, 

скажем так, не зовсім позитивно. Тобто вони бачили загальний якийсь ріст, 

перспективу, кар'єру, скажем так, в тому, що людина повинна працювати, 

ходити на роботу кожен день, бути забезпеченою, бути в суспільстві, не 

відрізнятись особливо, не відходити в той чи інший бік. А це от особисте 

бажання і такий, напевно, характер в чомусь проявлявся, коли ти вибираєш свій 

шлях і по ньому впевнено йдеш. (05:40) 

(П. С.): Тобто, можна сказати, що субкультура стала для вас певним 

протестом проти системи? 

(А. І.): Скажем так, да, в якійсь мірі це був протест, звичайно. 

(П. С.): А як ставились до вас ваші однолітки, які не належали до 

субкультур? Чи змінились ваші відносини з ними, коли ви приєднались? 
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(А. І.): Ні, не змінились. В нас були теплі стосунки завжди. Навпаки, вони 

цікавились тим, що відбувається. Їм було це цікаво. Ми часто зустрічались на 

концертах, виступах. От, і вони були позитивними. 

(П. С.): А як, щодо представників інших субкультур, протилежних до вас? 

Як вони до вас ставились? 

(А. І.): Тоді ще не було в нас настільки розвинута ситуація в країні, де би мали 

якихось, наприклад, декілька субкультур. В той час, в основному, напрямок був 

рок-музики, в загалі. Появлялись панк-групи. Так, іноді, дуже рідко можна було 

зустріти. А пізніше, коли вже почалися поїздки на концерти, гастролі, коли ми в 

свій час об'їздили Радянський Союз з різними колективами, побачили багато 

всяких субкультур, які існують на території бувшого Радянського Союзу... 

(07:08) 

(П. С.): От ви сказали про концерти... Коли ви почали ходити на концерти? 

В радянські часи ходили? 

(А. І.): Ну, звичайно ходили. Всі ж ходили. Це були концерти звичайних таких 

колективів, які приїжджають. Це, в основному, були філармонії. Значить, в 

філармонію приїжджає колектив з концертом в місто. Продаються квитки... 

Філармонія - це організація, яка організовувала концерти, і взагалі оці всі 

проекти, які відбувалися в країні. В основному так було. Щоб здати... 

(задумується) Щоб здати програму, наприклад, що колектив проходить на 

роботу в філармонію, треба здати програму комісії. Комісія розглядає, які твори 

ви граєте, знову ж таки, та сама історія повторяється. Дозволялось тільки мати 

три твори в програмі. Півтори години, якщо триває концерт, можна грати було 

три твори своїх. І це ще їх перевіряли, що це за твори. А все решта - це були 

твори, тої, знову ж, спілки композиторів і письменників. Тобто відомі автори, де 

гарантія, що все буде чітко і конкретно. (08:28) 

(П. С.): А можливо є якийсь концерт, який вам запам'ятався найбільше? 

(А. І.): Найбільше? 

(П. С.): Найбільше. 

(А. І.): Найбільше мені запам'ятався концерт, коли я грав в "Звуках Му". Перший 

виступ - це ми грали на кінофестивалі в Анапі. І там була дуже висока сцена. 
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Вона була зроблена біля... (пригадує) біля моря якраз. А публіка була на пляжі, 

внизу. Ми їх майже не бачили. Тобто сцена була так високо, що ми їх не бачили. 

(Сміється) 

(П. С.): Але людей було багато тоді? 

(А. І.): Я думаю, так. 

(П. С.): Добре. І якщо ми вже почали говорити про музику, скажіть, будь 

ласка, яка музика на вас впливала в радянські часи? Яку музику ви 

слухали? 

(А. І.): Я слухав, в основному, музику британську, відомих груп вже в той час. 

Навіть появлялися вже оці маленькі пластиночки такі були, що там було чотири 

пісні якихось. "Beatles" появилось, я пам'ятаю. "Creedence"- появився такий гурт, 

з цих таких, чого у нас не було. Пізніше поступово вініли оці великі можна було 

десь купити. З рук, правда, в магазинах. Важко було дістати. 

(П. С.): І... 

(А. І.): І ми черпали інформацію, і вчилися, скажем так, на цій музиці. (09:50) 

(П. С.): Ну, мабуть, ви омінювались музикою, ділились?.. 

(А. І.): Обмінювались! (Жваво, піднесено) Да! Ми переписували один в одного 

постійно. Щось нове появилось в когось - переписували, роздавали це все. І так 

воно розповсюджувалось поступово. Хоча це був не дуже широкий круг (трохи 

сумно). 

(П. С.): А як щодо кінематографа? Які фільми ви тоді дивились? Чи були 

вони заборонені, можливо? 

(А. І.): Багато фільмів було заборонено в той час. Але, на диво, проскакували в 

кінотеатрах якісь такі фільми, які просто дивно... От був фільм, напевно ви 

бачили, "О, щасливчик!" називався. З Макдавелом. І там, на протязі всього 

фільму, грає група "Alan Price". І поступово, там через епізод вони грають одну 

пісню, через епізод вони грають іншу пісню... І це все показується, як вони це 

роблять, і як вони грають. Це видно все. Що в той час взагалі неможливо було 

десь побачити. Із таких, мається на увазі, груп, які грають рок-музику. Оце були 

такі моменти, де можна було щось побачити. (11:00) 
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(П. С.): А як щодо літератури? Які твори ви тоді читали? 

(А. І.): Ну література - це трошки окремо. Тому що в той час у нас з літературою 

була, напевно, така сама ситуація, не дуже як би... Германа Гессе ми читали. 

"Гра в бісер", "Степовий вовк". І з українських теж були автори. Вірші читали, і 

Грицька Чубая. Це батько Тараса Чубая, ви знаєте. І пізніше в "Плач Єремії" ми 

грали на його вірші. Багато пісень теж. 

(П. С.): А скажіть, будь ласка, як в радянський час ви збирались з своїми 

друзями? В яких місцях? Можливо були якісь конкретні "точки"? (11:55) 

(А. І.): У нас була точка така - будинок культури. Ми там працювали. Ми грали 

по суботах і неділях. Це називалося "на танцях". І грали, в основному, репертуар, 

як раз, який стосувався країн Заходу. Старалися звідтам брати цікаві хіти, якісь 

нові музичні рок-музики всякі... Ну, і, звичайно, до нас приходили 

комсомольські організатори, які мали перевіряти нас, який репертуар ми 

виконуємо. Чи є в цьому репертуарі достатня кількість пісень радянських 

авторів. (12:40) 

(П. С.): А чи можливо було ці правила якось "обійти"? 

(А. І.): Ну, можливо було "обійти", да. Ми деколи старались їх "обходити", 

звичайно. Але були такі моменти, що не "обійдеш". Були такі випадки... Були 

такі люди в моєму житті, які через те, (В оператора дзвонить телефон) що вони 

займаються, якраз, субкультурою - вони постраждали. Вони були навіть 

ув'язнені у свій час. От в мене був товариш, він грав на гітарі в групах і 

колективах. І, за то, що він ніде не працював, його посадили на рік за 

тунеядство. Так що достатньо жорстко можна було попасти під ті статті. (13:30) 

(П. С.): А чи можна сказати, що ваша субкультура часом заважала вам у 

житті? Можливо якісь були речі, які вам не можна було робити через те, що 

ви належали до субкультури, перешкоди? 

(А. І.): Взагалі перешкод було багато. Вони були на кожному кроці. Просто 

треба було старатись їх обходити. І обходити так, щоб іти далі, щоб не 

зупинятися. Якщо забороняли там, наприклад, ту чи іншу музику, значить ми 

старалися переносити виступи або якось домовлятись так, щоб ми все-таки 
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зробили те, що ми хочемо. Тобто ми маневрували. Нам постійно треба було 

маневрувати в цих ситуаціях. 

(П. С.): А чи були моменти, коли вам треба було приховувати свою 

індивідуальність, підлаштовуватись під іншу особистість? 

(А. І.): Ну... (задумується) Це скоріше не так було. Скоріше... Проявлялась 

індивідуальність... Це в рідких випадках, коли зустрічаєш нових людей, 

попадаєш в інший колектив, наприклад, і бачиш, як, і в якій бік рухаються люди. 

І це, в принципі, є напрямок, який співпадає повністю з бажаннями і з мріями. 

Але в нього треба влитись поступово. Знову ж, навчитись, побути там трошки, 

щоб набратись чогось нового і цікавого. (15:00) 

(П. С.): А скажіть, будь ласка, на Вашу думку чи переслідування субкультур 

пришвидшило розпад Радянського Союзу? 

(А. І.): Я думаю, да. 

(П. С.): Яким чином? 

(А. І.): Ну це неможливо було зупинити. Коли вони появились, спочатку напевне 

влада вирішила, що це не буде так небезпечно. Що це з часом воно так і буде 

тихенько сидіти в підвалах, нікуди не вилізе. А от з часом усе пішло в інший бік. 

І я думаю, що це теж і люди побачили і взагалі свідомість почала трішки 

мінятись. (15:40) 

(П. С.): А скажіть, будь ласка, чи ідеологія Ваша змінилась з того часу? Чи 

можна сказати, що Ваша субкультура супроводжує Вас все життя? 

(А. І.): Я думаю так. 

(П. С.): І чи мають субкультури дев'яностих-восьмидесятих шанси існувати 

надалі? 

(А. І.): Звичайно, звичайно. Вони існують і будуть існувати. Вони ж нікуди не 

пропали, вони і зараз існують. І зараз теж вони будуть розвиватися. В наш час я 

думаю, що це має шанс великий особливо. У нас зараз можливо якісь там 

дев'яності, чи не знаю які там зараз часи в нас. (16:22) 

(П. С.): То все це циркулює, все буде повторюватися? 
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(А. І.): Це циркулює, це йде по колу. Завжди будуть люди, які проти течії. І оці 

люди вони штовхають, вони надають життя. (16:33) 

(П. С.): Дякую Вам за надану Вами інформацію, було приємно з Вами 

поспілкуватися. На такій гарній ноті, ми завершуємо. 

(А. І.): Дякую. 
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Опитувальник: 

1. Як би Ви визначили, простими словами, як для людини, яка не знає, 

поняття "субкультура" ? 

2. До якої субкультури Ви належали тоді, в той час? 

3. А що вирізняло Вас з-поміж інших? Зовнішній вигляд? Ідеологія? 

4. Як Ви тоді виглядали? 

5. Тобто ви створювали свій імідж самі? Ви не купляли речі, так? 

6. Чи вплинула радянська політична система на те, що ви долучилися 

до певної субкультури? 

7. Тобто можна сказати, що радянська влада ставилась до вас вороже? 

8. А як щодо правоохоронних органів? Чи були у вас з ними сутички? 

Ну, загалом через ваш зовнішній вигляд? 

9. Як це виявлялось? 

10. Тобто всі, старше покоління ставилось до вас також негативно? 

11. А як субкультури сприймали ваші батьки? 

12. Тобто, можна сказати, що субкультура стала для вас певним 

протестом проти системи? 

13. А як ставились до вас ваші однолітки, які не належали до 

субкультур? Чи змінились ваші відносини з ними, коли ви 

приєднались? 

14. А як, щодо представників інших субкультур, протилежних до вас? Як 

вони до вас ставились? 

15. Коли ви почали ходити на концерти? В радянські часи ходили? 

16. А ,можливо, є якийсь концерт, який вам запам'ятався найбільше? 

17. Але людей було багато тоді? 

18. І якщо ми вже почали говорити про музику, скажіть, будь ласка, яка 

музика на вас впливала в радянські часи? Яку музику ви слухали? 

19. Ну, мабуть, ви омінювались музикою, ділились?.. 

20. А як щодо кінематографа? Які фільми ви тоді дивились? Чи були 

вони заборонені, можливо? 

21. А як щодо літератури? Які твори ви тоді читали? 

22. А скажіть, будь ласка, як в радянський час ви збирались з своїми 

друзями? В яких місцях? Можливо були якісь конкретні "точки"? 



С т о р і н к а  | 14 

 

23. А чи можливо було ці правила якось "обійти"? 

24. А чи можна сказати, що ваша субкультура часом заважала вам у 

житті? Можливо якісь були речі, які вам не можна було робити через 

те, що ви належали до субкультури, перешкоди? 

25. А чи були моменти, коли вам треба було приховувати свою 

індивідуальність, підлаштовуватись під іншу особистість? 

26. А скажіть, будь ласка, на Вашу думку чи переслідування субкультур 

пришвидшило розпад Радянського Союзу? 

27. Яким чином? 

28. А скажіть, будь ласка, чи ідеологія Ваша змінилась з того часу? Чи 

можна сказати, що Ваша субкультура спроваджує Вас все життя? 

29. І чи мають субкультури дев'яностих-восьмидесятих шанси існувати 

надалі? 

30. То все це циркулює, все буде повторюватися? 

 

 

 

 

 

 

 

 


