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«ПАНКИ» – МОЛОДІЖНИЙ БУНТ 70-х 
 

Історія молодіжної культури повоєнного західного світу є яскравим 
підтвердженням хвильової концепції культурної динаміки [1, 77]. Протя-
гом 50-90-х рр. минулого століття людство стало свідком принаймні трьох 
молодіжних революцій, які розпочинались у сфері популярної музики. Се-
редина 50-х ознаменувалася вибухом рок-н-рола і формуванням, власне, 
феномена молодіжної культури з усіма її атрибутами. Згодом розпочина-
ється нова хвиля, яка пов’язана з поширенням у світі потужної британської 
рок-музики. А з 1976 р. бере свій початок новий молодіжний рух, який та-
кож зародився в середовищі молодих рок-музикантів, відомий під епатаж-
ним іменем «панк».  

Варто зазначити, що кожна молодіжна революція проходила відпові-
дні цикли. Напочатку юні музиканти пропонували молодіжній аудиторії 
унікальний музичний напрямок, який викликав захоплення і відчуття сво-
боди. Новий музичний драйв руйнував усталені смаки і музичні традиції, 
не сприймався солідними музичними критиками і викликав огиду й острах 
у старшого покоління. Модерновий музичний напрям блискавично завойо-
вував прихильність мільйонів молодих людей, перетворюючись у своєрід-
ну контркультуру. Але з часом пристрасті влягались і колиші музиканти, 
які уособлювали напочатку протест проти лицемірного буржуазного суспі-
льства, самі ставали респектабельними представниками вищого класу з ві-
ллами, дорогими машинами і рахунками в банку. Бунт переходив у конфо-
рмізм, тобто в повну лояльність до усталеного суспільного порядку. Вчо-
рашні фани поп- і рок-ідолів дорослішали, включались у ненависне до цьо-
го їм суспільство, створювали сім’ї, робили кар’єру. І так тривало до тих 
пір, коли нові невдоволені не виходили на сцену і пропонували свої рево-
люційні музичні і соціальні ідеї. Саме такою була доля «панк-року» – мо-
лодіжної музики, яка започаткувала третю молодіжну революцію. 

«Панк» – перекладається з англійської як «бруд», «негідник», «поки-
дьок». Так назвали музичні критики новий напрям рок-музики, який виріз-
нявся голосним і жорстким саундом, текстами, в яких естетизувалось пот-
ворне або оспівувались неприйняття буржуазної повсякденності й агресія 
до всього [2, 4]. Суспільство панки ненавиділи і зневажали. Для них суспі-
льство – це «свинарник», який не можна вже змінити на краще, а значить, і 
самому тут себе слід вести як свиня. Аморальне ставало правилом поведі-
нки. Це була контркультура. Абсолютно епатажною була поведінка панк-
рокерів на сцені. Так, один із «предтеч» панку соліст групи «Stooges» Іггі 
Поп під час концерту міг зняти штани, роздряпував собі тіло до крові, імі-
тував порізи рук склом, а на завершення стрибав у натовп доведених до 
епілептичного екстазу глядачів.  



У середині 70-х західний світ переживав одну із найскладніших соці-
ально-економічних криз. Масове безробіття, погіршення умов життя, від-
чай через усвідомлення абсолютної неможливості реалізації своїх духов-
них сил зумовили формування серед молоді уявлення про себе як про «по-
коління без майбутнього». І ось на цьому фоні в Лондоні з’являється 
молодіжна рок-група «Sex Pistols». Вже перший виступ цього колективу 
закінчився скандалом. Невдовзі про гурт знала вся Англія. Адже це був 
жорсткий протест не тільки проти кризи, але й проти споживацько-
міщанської суті західного суспільства, проти прискорення соціально-
політичних і інформаційно-технологічних процесів.  

Перша реакція громадськості в Англіїі на виступи «Sex Pistols» і чи-
сленних їх послідовників отримала означення «хуліганство». Але протягом 
кількох місяців подібно до своїх музичних кумирів стали себе вести сотні 
тисяч молодих людей у всій Англії, а згодом і в усій Західній Європі. А це 
вже був справжній бунт. «Боже, бережи королеву! Адже це фашистський 
режим. Він створив з тебе боввана – водневу бомбу. Боже, бережи короле-
ву! Адже вона не жива істота. І нема майбутнього в мріях англійців. Нема 
майбутнього, нема – для тебе. Ми – квіти в ящику для сміття. Ми – отрута 
людства. Ми – майбутнє. Ваше майбутнє», – співав лідер «Sex Pistols» 
Джонні Лайдон [3, 3].  

Хуліганство панк-рокерів на сцені незабаромі поширилось і стало 
способом життя сотень тисяч молодих людей на Заході. Обурення і острах 
в обивателів консервативної Англії викликав зовнішній вигляд молодих 
панків – навмисне розірвані на колінах джинси, шкіряні потерті куртки з 
заклепками, дуже часто пірсінг з металевими булавками, шпильками, кіль-
цями на обличчі. Панки носили напульсники і ошийники з шипами, закле-
пками. До цього слід додати божевільні зачіски від бритої голови до «іро-
кеза» найфантастичніших кольорів. Завершувався зовнішній вигляд панка 
іноді «шарфом» на шиї у формі цепка від зливного бачка унітазу. Багато 
панків робили собі татуювання. Перевага віддавалася похмурим зображен-
ням людських черепів. Дівчата – панки одягали чорні колготи в крупну сі-
точку, масивні армійські черевики, пишну білу чи рожеву спідницю [4, 2]. 
Ці молодики дебоширили на вулицях, в кафе, в пабах, в кінотеатрах.  

Самі ж панк-ідоли невдовзі були залучені до шоу-бізнесу, стали вла-
сниками мільйонних рахунків у банках. Хуліганство на сцені приносило 
непогані прибутки. Група «Sex Pistols» припинила своє існування в 1978 р., 
а її фундатори почали судові тяганини за спадщину відомої групи. Моло-
діжний бунт пішов на спад наприкінці 70-х. «Панк» поступово трасформу-
вався з контркультури в субкультуру, набуваючи соціально сприйнятливих 
рис. Панки відтоді направили свій протест проти авторитаризму, мілітари-
зму, расизму, глобалізації. На Заході настала нова епоха консерватизму. 
Таким чином, західне суспільство знову продемонструвало вміння «спус-
кати пару», допустивши молодіжний бунт у формі «панк-року», і застосо-



вуючи механізм комерціалізації нової субкультури, спрямовувати молодь у 
позитивне русло. 
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