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Канец ХХ — пачатак ХХI ст. для Рэспублікі Бела-
русь адзначыўся фундаментальнымі зменамі сацыя-
культурнай палітры. У сацыяльнай структуры пачалі
вылучацца разнастайныя сацыяльныя групы, якія
адрозніваліся ўзроўнем матэрыяльнага дабрабыту,
сістэмай жыццёвых арыенціраў, паводніцкім стылем
і г. д. Гэта ж датычыцца і моладзі.

Дадзеная сацыяльна-дэмаграфічная група ўжо
даўно не з’яўляецца маналітнай. Яна дыферэнцыя-
вана на падставе розных характарыстык: пол, узрост,
адукацыя, род заняткаў, месца жыхарства, сямейнае
становішча, фінансавая забяспечанасць і інш. Аднак
акрамя груп моладзі, якія вызначаюцца на падставе
пералічаных прыкмет, значным феноменам сучаснай
сацыякультурнай прасторы з’яўляюцца моладзевыя
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находятся отношения, складывающиеся между про-
давцом и покупателем, а не просто акт купли-прода-
жи. Причем эти отношения рассматриваются как вза-
имодействие между данными субъектами, а не как
изменения маркетингового комплекса одной из сто-
рон [5, с. 37]. Следовательно, наблюдается смена си-
стемы отношений между теми, кто предлагает това-

ры и услуги, и теми, кто их потребляет. Если раньше
модель поведения можно было представить как воз-
действие продуцента на потребителя, то сегодня меж-
ду ними складываются отношения взаимодействия.
В результате в теории маркетинга наблюдается ослаб-
ление позиций экономической теории и заметен все
больший интерес к социологическим подходам.
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Разгледжаны паняцці «моладзевая субкультура», «моладзевая контркультура», «моладзевая куль-
тура», «культура для маладых». Асаблівая ўвага надаецца аналізу гістарычных умоў узнікнення мола-
дзевых субкультур. Акрамя таго, аналізуюцца прычыны, па якіх маладыя людзі далучаюцца да моладзевых
субкультур, і вынікі гэтага далучэння.

The author studies the notions “youth subculture”, “youth counterculture”, “youth culture”, “culture for young
people”. The author pays attention to the analysis of historical grounds to origination of youth subcultures. It is also
analysed the reasons of joining to youth subcultures and their consequences.

субкультуры. Нярэдка іх прадстаўнікі выглядаюць
дзіўна і задзірліва, паводзяць сябе неналежна. Як
да гэтага павінны ставіцца дарослыя: бацькі, педа-
гогі? На наш погляд, лепшаму ўзаемадзеянню ў да-
дзенай сітуацыі садзейнічае разуменне сутнасці фе-
номену моладзевых субкультур.

Вывучэнне моладзевых субкультур складае важ-
ны напрамак сацыялогіі моладзі. З 1960-х гг. да гэтай
праблематыкі звярталіся вядучыя сацыёлагі розных
краін свету; у айчыннай сацыялогіі аналіз моладзе-
вых субкультурных феноменаў да канца 1980-х гг. вёў-
ся ў вельмі вузкіх рамках. У значнай ступені гэта тлу-
мачылася тым, што названыя феномены на падста-
ве ўсталяваных навуковых парадыгм успрымаліся як
сацыяльная паталогія, а падобная тэматыка галоў-
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ным чынам насіла закрыты характар, і яе распра-
цоўка не магла весціся па вольнаму выбару таго ці
іншага даследчыка ці даследчага калектыва. Адбіва-
лася і тое, што субкультуры, распаўсюджаныя ў краі-
нах Заходняй Еўропы і ЗША, былі мала прадстаўле-
ны ў формах сацыяльнай і культурнай актыўнасці
маладога пакалення. З канца 1980-х гг. увага даслед-
чыкаў да моладзевых субкультур стала больш прык-
метнай, бо гэты феномен атрымаў больш шырокае
распаўсюджанне. І, як вынік, вастрэй стала прабле-
ма яго вывучэння.

Зараз жа неабходна выразна вызначыць сам
тэрмін «моладзевыя субкультуры». У айчынным і за-
межным грамадазнаўстве няма дакладнай пазіцыі
ў адносінах да азначэння дадзенай з’явы. Нароўні
з тэрмінам «моладзевая субкультура» можна суст-
рэць такія паняцці, як «моладзевая контркультура»,
«моладзевая культура», «культура для маладых» [1].
Кожнае з іх, у сваю чаргу, адлюстроўвае пэўную дас-
ледчую пазіцыю.

Паняцце «моладзевая контркультура» часцей
за ўсё выкарыстоўваецца для вызначэння сацыяль-
на-культурных установак, якія супрацьстаяць фунда-
ментальным прынцыпам, пануючым у канкрэтнай
культуры. Такім чынам, разглядаемы феномен на-
дзяляецца негатыўным сэнсам як нешта адназначна
супярэчнае маральным асновам цывілізаванага гра-
мадства. На наш погляд, такая пазіцыя адзначаецца
вузкасцю, аднабаковасцю і ў наш час амаль страціла
сваю актуальнасць.

Тэрмін «моладзевая культура» занадта шырокі,
бо ўяўляе сабой спробу абагульнення розных куль-
турных узораў, распаўсюджаных у моладзевым ася-
роддзі, што не прадстаўляецца магчымым з прычы-
ны культурнай разнастайнасці сучаснага грамадства.
Слабасць дадзенага падыходу заключаецца і ў тым,
што моладзь разглядаецца як аднародная маса, для
якой характэрна наяўнасць аднолькавага жыццёва-
га вопыту і аднолькавых праблем. Амаль тое ж са-
мае мы можам адзначыць і ў адносінах да тэрміна
«культура для маладых», які фактычна адлюстро-
ўвае форму масавай культуры індустрыяльна развітых
и постіндустрыяльных грамадстваў, арыентаванай на
спецыфічны спажывецкі рынак.

Зыходзячы з сказанага вышэй, можна зрабіць
вывад, што толькі тэрмін «моладзевая субкультура»
найбольш дакладна і ёміста характарызуе разгле-
джаную ў дадзеным артыкуле з’яву. Моладзевая суб-
культура далёка не заўсёды антаганістычна ў адно-
сінах да іншых форм культуры, яна можа складацца
са шматлікіх агульнакультурных элементаў, ствараю-
чы іх арыгінальныя камбінацыі і дапаўняючы матэ-
рыяльнымі артэфактамі і духоўнымі кампанентамі [2].

Для любой субкультуры існуе абавязковы набор
характэрных рыс, адсутнасць якой-небудзь з іх ставіць
пад пытанне магчымасць аднясення таго ці іншага
сацыякультурнага ўтварэння да субкультуры. Да іх
адносяцца:
– спецыфічны стыль жыцця і паводзін;
– уласцівыя дадзенай сацыяльнай групе своеасаблівыя

нормы, каштоўнасці, светаўспрыманне (пра што ўжо
ішла гаворка), якія часта прыводзяць прадстаўнікоў
гэтай субкультуры да нанканфармізму;

– наяўнасць больш-менш відавочнага ініцыятыўнага
цэнтра, які генерыруе ідэі.

Акрамя пералічаных рыс, для моладзевых суб-
культур характэрна і тое, што яны ствараюцца самімі
маладымі людзьмі для сябе. Такім чынам, кожная
моладзевая субкультура ёсць адлюстраванне запа-
трабаванняў і інтарэсаў, значных для пэўнай групы
моладзі ў вызначаны момант. Сэнс субкультуры зра-
зумелы толькі яе прадстаўнікам. Такім чынам, мож-
на казаць пра яе элітарнасць і эзатэрычнасць.

Моладзевыя субкультуры — адносна новы сацы-
яльны феномен. Яны ўзніклі ў выніку рэзкага паска-
рэння тэмпу сацыякультурных змен: уваходжанне інду-
стрыяльных краін у эпоху тэхнагеннай цывілізацыі, іх
пераход да постіндустрыяльнай стадыі грамадскага
развіцця. Павялічваецца перыяд абавязковага наву-
чання для шырокіх мас, што прыводзіць да з’яўлення
новай сацыяльна-дэмаграфічнай групы «моладзь».
Акрамя таго, сваім узнікненнем моладзь як сацыяль-
ная група абавязана падзелу працы і актыўнай інду-
стрыялізацыі, якія абумовілі змену структуры воль-
нага часу, што таксама спрыяла падоўжанню вучнёў-
скай фазы, вызначыла характар сацыякультурнай ды-
ферэнцыяцыі.

Падаўжэнне працэсу навучання моладзі пры-
водзіць да своеасаблівага канфлікту паміж фізічнай
сталасцю маладых людзей, з аднаго боку, і іх фінан-
савай залежнасцю ад старэйшых — з іншага. Гэта
значыць, што па ўзроўні фізічнага і інтэлектуальнага
развіцця яны практычна нічым не адрозніваюцца ад
дарослых, але незавершанасць працэсу навучання
не дазваляе ім заняць адпаведнае становішча ў струк-
туры грамадства. Імкненне ж маладых людзей да
прызнання іх ролі ў грамадстве пры недастаткова
сфармаванай сацыяльнай пазіцыі выяўляецца ў цяге
да стыхійна-групавых зносін. Гаворка ідзе пра
схільнасць да самаарганізацыі, да сцвярджэння сва-
ёй самастойнасці, характэрных для сацыяльнага
выспявання на падлеткавым і юнацкім этапах. Мо-
ладзевая субкультура дае такую магчымасць. Гэта
своеасаблівая форма зносін і жыцця маладых люд-
зей, аб’яднаных інтарэсамі, каштоўнасцямі, сімпа-
тыямі.

У сучасных развітых індустрыяльных грамадствах
губляюцца інстытутылізаваныя, фармалізаваныя пра-
цэдуры (характэрныя для патрыярхальных, трады-
цыйных грамадстваў) пераходу са свету моладзі ў свет
дарослых. У ХХ ст. у шмат якіх краінах свету сям’я як
сацыяльны інстытут страціла частку сваіх сацыялізу-
ючых функцый. Тое ж датычыцца і адукацыі, а такса-
ма тых сацыяльных інстытутаў, патэнцыял якіх рас-
паўсюджваецца як на моладзь, так і на старэйшае
пакаленне. Гэтую нішу занялі моладзевыя субкульту-
ры, якія ў сваіх разнастайных праявах уяўляюць са-
бой функцыянальны момант сучаснай культуры. Тут
варта адзначыць, што не ўсе маладыя людзі падчас
сваёй сацыялізацыі «праходзяць» праз моладзевыя
субкультуры — толькі 30 %.

У той час як базавую, дамінуючую культуру чала-
век у большасці выпадкаў не выбірае, далучэнне да
той ці іншай субкультуры, як правіла, носіць добраах-
вотны характар. Моладзевая субкультура нікому сябе
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не навязвае. Больш таго, паколькі яна ў некаторым
сэнсе ізалявана ад базавай культуры пэўнага грамад-
ства, да яе прылучаюцца толькі тыя, хто даведаўся
аб ёй па неафіцыйных каналах. Да моладзевай суб-
культуры маладыя людзі далучаюцца таму, што яны
не «ўбудоўваюцца» ў тую ці іншую структуру грамад-
ства. Ідэнтыфікацыя сябе з нейкай моладзевай суб-
культурай азначае для маладога чалавека прыняц-
це нормаў, каштоўнасцяў, светаўспрымання, манер,
стыля жыцця, а таксама вонкавых атрыбутаў належ-
насці да дадзенай субкультуры (прычоска, адзенне,
упрыгожванні, жаргон і г. д.), адметных ад прынятых
у базавай культуры.

Моладзевыя субкультуры граюць важную ролю
ў жыцці юнакоў і дзяўчат, задавальняюць іх інфарма-
цыйныя, эмацыйныя і сацыяльныя запатрабаванні:
даюць магчымасць пазнаць тое, пра што не так про-
ста казаць з дарослымі, забяспечваюць псіхалагіч-
ны камфорт, вучаць выкананню сацыяльных роляў.
Шмат для каго далучэнне да моладзевай субкульту-
ры з’яўляецца адной з форм пратэсту супраць звык-
лага ўкладу жыцця, апекі з боку старэйшых. Адносіны
з равеснікамі для маладых людзей уяўляюць сабой
новы спецыфічны від эмацыянальных кантактаў, не-
магчымых у сям’і. Сэнс моладзевай субкультуры за-
ключаецца якраз у самавыяўленні і выпрацоўцы ўлас-
нага сацыяльнага статусу, які прызнае асяроддзе
(у дадзенай сітуацыі хаця б сабе падобныя).

Справа ў тым, што, пакуль у грамадстве за мала-
дым чалавекам не будзе прызнаны і замацаваны той
ці іншы сацыяльны статус, яму самому неабходна яго
ствараць, паколькі яго запатрабаванне ў статусе,
адчуванне прыналежнасці да некаторага грамадства
не могуць задаволіць ні сям’я, ні школа, ні любая
фармальная моладзевая арганізацыя. Таму і ўзніка-
юць так званыя групы вольнага часу, ці кантактныя
групы, у якія падлеткі збіраюцца інстынктыўна. Мена-
віта яны і з’яўляюцца нефармальнымі групамі ці мо-
ладзевымі аб’яднаннямі, якія ствараюць уласную
субкультуру ці складаюць «сваю» субкультуру, як ма-
заіку, са створанага іншымі.

Звычайна моладзевыя субкультуры фарміруюц-
ца вакол якога-небудзь ініцыятара (ці іх можа быць
некалькі) тых ці іншых інавацый або выразніка тых ці
іншых прыхільнасцяў да музычных стыляў, ладу жыц-
ця і г. д. Пад яго ўплывам у групе ўзнікае нейкі суб-
культурны светапогляд, які замацоўваецца ў крыла-
тых выразах, лозунгах, якіх-небудзь (пісаных ці няпі-
саных) тэкстах, што растлумачваюць асноватворныя
каштоўнасці дадзенай групы. Варта падкрэсліць, што
патрэбнасць у станоўчай ацэнке асяроддзя з’яўля-
ецца адной з вядучых у юнацтве. Гэтым тлумачыцца
імкненне маладых людзей заняць адпаведнае мес-
ца ў групе равеснікаў і атрымать іх прызнанне. З ця-
гам часу лаяльнасць групе з боку яе ўдзельнікаў змян-
шаецца, аўтарытарны ўплыў групы памяншаецца,
і тады ўжо выбар жыццёвага шляху залежыць ад асо-
басных якасцяў маладога чалавека і сацыяльнага
асяроддзя за межамі групы [3].

Такім чынам, змены ў жыцці грамадства, адкры-
тасць сацыяльна-эканамічных сістэм прывялі да
ўскладнення культурных форм, мазаічнасці культуры,
яе неаднароднасці. Маналіт культуры папярэдніх эпох

паўстаў у выглядзе складанага спектру субкультурных
элементаў. Сучасная моладзь, выступаючы часткай
соцыума, таксама развіваецца ў адпаведнасці з да-
дзенымі тэндэнцыямі. Існаванне ў беларускім грамад-
стве моладзевых субкультур на сучасным этапе з’яў-
ляецца прыкметай прагрэсіўнасці, а не паталогіі. Ак-
рамя гэтага, моладзевыя субкультуры выступаюць
актыўным агентам сацыялізацыі маладога пакален-
ня, бо традыцыйныя інстытуты (школа, сям’я) не вы-
рашаюць дадзеную задачу ў ранейшым аб’ёме. Па-
рой гэта можа насцярожваць прадстаўнікоў старэй-
шага пакалення, але для гэтага няма сур’ёзных пад-
стаў. Бо, нягледзячы на розніцу ў поглядах, формах
правядзення вольнага часу, асаблівасцях адзення,
музычнага густу і г. д., беларуская моладзь па-раней-
шаму прытрымваецца традыцыйных каштоўнасцяў,
блізкіх і зразумелых старэйшым. Тым не менш паміж
пакаленнямі захоўваецца вызначанае неразуменне,
якое спараджае страх і вядзе да канфлікту.

Шмат хто сярод дарослых аўтаматычна залічвае
прадстаўнікоў усіх моладзевых субкультур у катэгорыю
сацыяльна небяспечных асоб. Гэта катэгарычна па-
мылкова. Належнасць падлетка да той ці іншай не-
фармальнай групы, вядома, можа мець свае адмоў-
ныя бакі. Напрыклад, малады чалавек можа па-
трапіць пад уплыў больш аўтарытэтных прадстаўні-
коў субкультуры. Гэта назіраецца у асяроддзі скінхэ-
даў, футбольных фанатаў і інш. У шэрагу моладзевых
субкультур ёсць некаторая колькасць маладых люд-
зей з дэвіянтнымі паводзінамі. Але прычынай гэтых
адхіленняў з’яўляецца не сам факт належнасці да
той ці іншай моладзевай субкультуры, а, хутчэй, асаб-
лівасці пэўнага падлетка, яго сям’я, асяроддзе. Спро-
бы растлумачыць, напрыклад, суіцыдальныя павод-
зіны некаторых падлеткаў выключна ўдзелам у такіх
субкультурах, як готы і эмо, беспадстаўныя. За суіцы-
дамі, як правіла, стаяць значна больш сур’ёзныя праб-
лемы.

Неабходна таксама адзначыць, што і ступень
уключэння ў ідэалогію сваёй групы можа быць роз-
най. У пераважнай большасці выпадкаў у нашай краі-
не маладыя людзі прымаюць толькі атрыбутыку мо-
ладзевых субкультур, знешнюю экіпіроўку, не ўнікаю-
чы вельмі глыбока ва ўтоены сэнс. Менавіта таму
большасць маладых людзей, якія прылічаюць сябе
да тых ці іншых моладзевых субкультур, праз некато-
ры час зусім спакойна іх пакідаюць і ўключаюцца ў
структуру навакольнага соцыума.

Для таго каб згладзіць непазбежныя міжпака-
ленныя супярэчнасці, неабходна ісці не па шляху за-
баронаў, а весці адкрыты дыялог, шукаць спосабы
інтэграцыі, спазнаваць больш пра маладых людзей
і разумець іх, а таксама прымаць тое новае, што яны
прыўносяць у сацыякультурную прастору. Бо молад-
зевая субкультура — гэта не толькі набор вызнача-
ных уласцівасцяў і прыкмет, не толькі спецыфічны
лад жыцця, але першым чынам нейкая ўнутраная
патрэбнасць. Пры гэтым матэрыяльныя патрэбнасці,
іх колькасць і якасць, звязаныя з умовамі жыцця, не
могуць быць адзінымі для вызначэння прычын, па
якіх з’яўляецца моладзевая субкультура. Можна
з упэўненасцю адзначыць, што вядучую ролю ў гэтым
працэсе іграюць патрэбнасці духоўнага характару.
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С О Ц И О Л О Г И Я

Социология как наука об обществе имманентно
реагирует на изменения, происходящие в структуре
и характере социума. Повсеместное развитие и вне-
дрение новых технологий — Интернета, мобильной
связи, расширение возможностей видео- и фотосъем-
ки — вносят существенные коррективы в структуру
общественной жизни, что закономерно влечет появ-
ление новых концепций социологического осмысле-
ния общества. Так, визуальная социология сегодня
уже не «экзотика», а отдельная сфера социологи-
ческого теоретизирования, приобретающая все боль-
шую значимость. Мы ставим перед собой задачу рас-
крыть сущность визуальной социологии для широко-
го круга читателей. В современной социологической
науке за термином «визуальная социология» стоит
ряд аналитических концепций и методологических
практик. Рассмотрим феномен визуальной социоло-
гии под углом зрения специальной социологической
теории, выделив ее объект, предмет, категории и
методы анализа социальной реальности.

Объектом визуальной социологии выступают
визуальные изображения и зрелищные объекты (фо-
тографии, видеофильмы, телепередачи, открытки,
игрушки, одежда, художественное оформление тела,
домашний интерьер и др.). Визуальные изображе-
ния в качестве источника данных создают визуаль-
ную модель ситуации, недоступной для прямого на-
блюдения. К примеру, глядя на одежду (ее фасон,
покрой, цвет, сферу применения и т. п.), можно про-
читать социальную тенденцию, кроющуюся за ней.
Школьная форма в советские времена была окра-
шена в темные тона и выполняла функцию, служила
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Грамадазнаўцы да іх ліку адносяць патрэбнасць
у развіцці асобы, у самарэалізацыі, самаактуаліза-
цыі; у асэнсаванні свайго прызначэння ў свеце, у за-
давальненні пачуцця хараства, справядлівасці; пат-
рэбнасць у сутнасным спазнанні навакольнага свету
і г. д. Выходзячы за межы сацыяльнай і біялагічнай

прыроды, гэтыя патрэбнасці складаюць асобную сфе-
ру вышэйшых каштоўнасцяў, духоўнага вопыту, асэн-
савання сябе і свайго жыцця. Разуменне і прыняцце
гэтага з боку старэйшага пакалення — умова фармі-
равання гарманічнага грамадства і росквіту беларус-
кай дзяржавы.
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ВИЗУАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ
Рассматривается феномен визуальной социологии с точки зрения специальной социологической

теории: выделяется ее объект, предмет, категории, методы; понятие социологического воображения
описывается в качестве неотъемлемой профессиональной характеристики современного социолога.

The author studies the phenomenon of visual sociology from the point of view of the special sociological theory.
Its object, subject, categories, methods are allocated; the concept of sociological imagination is described as the
integral professional characteristic of the modern sociologist.

фактором унификации учащихся. В постсоветской
школе, в частности в Беларуси, форма была понача-
лу отменена под лозунгами воспитания эстетическо-
го вкуса у школьников, а позднее учебные заведения
стали вводить определенные требования к внешне-
му виду учеников, чтобы посредством одежды под-
черкнуть принадлежность к социальной группе
(«элитная школа», «форма гимназиста»). Современ-
ная школьная форма имеет более лояльные харак-
теристики цвета и фасона. Визуальное сравнение
советской и современной школьной формы отража-
ет тенденции децентрализации советской власти,
падения коллективистских ценностей, актуализации
ценностей индивидуализма.

Предмет визуальной социологии — тенденции
и закономерности функционирования общества по-
средством анализа визуальных изображений и зре-
лищных объектов. Иными словами, визуальная со-
циология использует изображения и другие зрелищ-
ные объекты, чтобы анализировать общество и куль-
туру. Существенное замечание в данной связи дела-
ет П. Штомпка [1], обращая внимание на то, что визу-
альные изображения в широком смысле охватыва-
ют любые предметы, людей, места, события или си-
туации, которые может наблюдать человеческий глаз.
Для визуальной социологии эвристическим потенци-
алом обладают визуальные данные в более узком
смысле — социологические визуальные данные, то
есть связанные с деятельностью человека. Это ис-
ключает из сферы интереса визуальной социологии
богатый образами мир природы. Однако снимки
преобразованной в ходе человеческой деятельнос-


