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«ЕМО» – МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА СУЧАСНОСТІ 
 

Серед численних молодіжних угруповань і рухів сьогодні особливою 
популярністю користується рух «Емо». Це – цілий комплекс різноманітних 
цінностей, від світогляду, стилю поведінки і моди на одяг до літературних 
та музичних уподобань. Оскільки прихильники «Емо» складають доволі 
численну групу молоді, то варто означити цей феномен як молодіжну суб-
культуру. 

Культура суспільства має своє ядро, яке складається із цінностей, що 
поділяються усіма членами суспільства. Навколо ядра розташовуються чи-
сленні периферійні субкультури, які представляють різноманітні суспільні 
групи з їх унікальними світоглядними, практичними і етичними орієнтаці-
ями. Цінності периферійних субкультур не протистоять цінностям фунда-
ментальної культури суспільства, а лише доповнюють їх, або по-своєму ін-
терпретують [1, 67]. Такою і є молодіжна субкультура «Емо». 

Термін «Емо» (англ. emo: від «еmotional» – емоційний) виник у 
зв’язку з розвитком панк-музики в середині 80-х рр. минулого століття в 
США. Так, в 1984 р. відомі музиканти створили нову хардкор-панкову 
групу Rites Of Springs, яка у своїй творчості застосувала нові не-панкові 
елементи. Голос вокаліста починає виражати гостроту емоцій. Манера ж 
співу містить подекуди вереск, стогін, шепіт, або навіть дикий рев. Саме за 
цією групою закріпився термін «emotion» і саме від неї бере початок новий 
музичний напрям «Емо». Незабаром фани цієї групи і цілої низки інших як 
в Америці, так і в Європі формують своєрідну молодіжну субкультуру 
«Емо». Отож, як і більшість молодіжних субкультур, «Емо» виникла на ба-
зі популярного напряму молодіжної музики.  

Серед низки сучасних молодіжних субкультур популярний молодіж-
ний рух «Готів» є найближчим до «Емо». Їх навіть важко розрізнити по 
стилю поведінки і одягу. Але відмінність між цими близькими напрямами 
є суттєвою. Так, «Готи» у своїй філософії виражають неприязнь і навіть 
ненависть до сучасного сірого і невиразного світу. «Емо» ж, насамперед 
ненавидять себе, а до суспільства виявляють абсолютну байдужість. 

Якщо «Готи» мають доволі розвинену систему поглядів на матеріа-
льний, трансцендентний світи і на суспільство, то «Емо» не створили якої-
небудь власної грунтовної філософії. В літературі про «Емо» йдеться лише 
про основні риси світовідчуття, які вирізняють прихильників цього руху. 
Для «емо-кідів» (emo + англ. kid – молода людина, дитина) найважливішим 
правилом життя є вираження власних емоцій. Вони повністю зосереджені 
на власних почуттях, живуть ними. Причому неважливо якими є ці почуття 
– негативними, чи позитивними. Істинний «емо» уміє втішатися найдріб-
нішими проявами справжнього природного буття, але він здатен глибоко 



переживати найдрібнішу невдачу. Звідси і особливе романтичне ставлення 
«емо-кідів» до дружби і кохання. Для них не порожнім звуком є справед-
ливість, відданість, чесність. Субкультура «Емо» виступає своєрідним за-
переченням нещирості, лицемірства і жорстокості соціального світу дорос-
лих. Відвертість і справжня емоційність «емо-кідів» протистоїть також і 
саркастичному та іронічному світогляду культури постмодернізму [2, 3]. 

Субкультура «Емо» містить доволі детальну розробку іміджевої і 
стильової складової. Її прихильники віддають перевагу чорному кольору, 
що виражає депресивний стан, любовну невдачу, самотність. Але «емо-
кіди» люблять також і рожевий колір, що виражає радість буття, захоплен-
ня його повнотою. Рожевий колір для «емо» важливий також як засіб відо-
соблення від кладовищенської естетики «готів».  

«Емо» вирізняються серед молодих парубків і дівчат неповторною 
зачіскою – навскісним, через ліве око чубчиком, що сягає кінчика носа [3, 
2]. Колір волося завжди темний, хоча бувають і різні комбінації при пере-
вазі темного кольору. Волосся розкуйовджене, має стирчати в різні боки, 
на потилиці підняте доверху. Дівчата – «емо» дозволяють собі іноді наїв-
но-дитячі зачіски – два невеликі хвостики з яскравими заколками у вигляді 
сердечок або бантиків. 

Макіяж «емо-кіда» теж доволі оригінальний. Так, губи фарбуються 
під колір шкіри, в той час, як готеси фарбують свої губи у яскраво-
червоний або навіть чорний колір. Важливим елементом макіяжу «емо» 
вважають підведені чорним олівцем або тушшю очі. Дозволяється навіть 
зображення на обличчі чорної доріжки від нібито розмитої сльозами кос-
метики. Нігті також покриваються чорним лаком. Обовязковим елементом 
макіяжу є пірсінг: на носі, в губах, на інших місцях обличчя.  

Одяг «емо-кіда» недорогий і, в основному, зручний. Колір одягу яв-
ляє собою поєднання чорного і рожевого. Якщо є довгі рукава, то вони 
мають бути смугасті або з шаховим орнаментом. «Емо» носять облягаючі 
джинси, завужені донизу з подвійним ременем. Часто ремені мають закле-
пки, із заклепками також напульсники, які покривають нібито шрами від 
порізів на венах рук. «Емо» віддають перевагу облягаючим футболкам або 
майкам дитячого розміру. Пальто ж для «емо» вважається класичним одя-
гом. Їхні светри і жакети мають обов’язково «v-подібні» вирізи і з попере-
чною смугою. Взуття «емо-кідів» – це чорні кросівки з рожевими шнурка-
ми, рожеві кеди з шаховим візерунком або спортивне взуття конверсійного 
чи авангардного стилю [4, 1].  

Музика українських рок-груп «Океан Ельзи» і «Скай» є найбільш 
близькою по духу до субкультури «Емо». Таким чином, «Емо» є рухом, 
який виражає важливі світоглядні орієнтації сучасної молоді і є засобом 
самоствердження у світі.  
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