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       Постановка проблеми. Хоча саме явище аматорської (самодіяльної) культури не є новим, 

останнє десятиліття надало йому нових рис завдяки поширенню Інтернету. Всесвітня Мережа 

переповнена непрофесійними творами юних і не зовсім юних авторів – літературними, 

образотворчими, трохи меншою  мірою – музичними і кінематографічними (здебільшого у 

формі аматорських відеокліпів). Серед цих творів вирізняється масив текстів (у широкому 

розумінні), розрахованих не на широку аудиторію, а на досить вузьке коло – шанувальників 

(фанатів) певного художнього твору, який набув у певному середовищі статус «культового » і 

створений професіоналом. Цей масив текстів отримав назву фан-арт. Характерною рисою цих 

аматорських текстів є, з однієї сторони, художня і смислова вторинність – їх автори не просто 

орієнтувалися на «культовий» твір, без знання цього твору аматорські тексти часто елементарно 

не зрозумілі; з другої – некомерційна спрямованість. «Вторинна» є ключовою характеристикою: 

мова не йде про слабкі у художньому плані, але оригінальні твори, автори яких намагаються 

створити свій світ. Усі світи вже створені професіоналами, а юні митці лише продовжують, 

переосмислюють чуже: ця самодіяльна творчість завжди має під собою основу, без якої вона не 

може існувати. 

      На жаль, це явище досліджене в Україні явно недостатньо, хоча воно є цікавим не лише 

через свою новизну, але й через те, що до нього причетна найбільш соціально і культурно 

активна частина української молоді – городяни, які вільно орієнтуються у віртуальному світі і 

активно залучаються до провідних світових тенденцій. Отже, мета нашої статті – окреслити 

особливості вторинної самодіяльної творчості як елементу фанатських субкультур із 

застосуванням описового методу. 

   Ступінь дослідження проблеми. Аналіз самодіяльної творчості фанатів в Мережі Інтернет 

(та й за її межами) в українській науці на рівні серйозних наукових розвідок практично 

відсутній. Зі статей українських авторів варто згадати роботи Д.Ю. Березіної, яка розглядає  

явище з літературознавчих позицій як частину мережевої літератури [1], Н. Дев'ятко [3], 



К.Паньо [4]. До пов`язаного з об’єктом дослідження феномену – фанзінів, аматорських 

журналів, - звертається В. К. Пузій [6].  

    У Росії 2009 року К.А. Прасоловою була захищена перша кандидатська дисертація, 

присвячена проблемі аматорської літератури [5]. Досить ґрунтовним є підхід російської авторки 

Л.Горалик у вже давній статті «Як розмножуються Малфої. Жанр «фенфік»: споживач масової 

культури у діалозі з медіа-контентом» [2].   

    Характерно, що спорадичні спроби самодослідження присутні на сайтах самих самодіяльних 

авторів – хоча б на рівні упорядкування термінологічного апарату.  

     Виклад основного матеріалу. Перше питання, яке постає перед дослідником: чому мова йде 

саме про субкультури?  Адже юнацькі і тим більше дитячі спроби висловити враження від 

певного твору існували з давніх-давен: діти малювали казкових героїв, підлітки уявляли себе 

юними Вертерами і Печоріними. Часом це самовираження стимулювали дорослі з виховними і 

естетичними цілями: так, наприклад, багато хто з покоління 1970-х пам’ятає телепередачу «В 

гостях у казки», ведуча якої перед показом чергового фільму демонструвала малюнки та 

іграшки, які надсилали до студії  діти з різних куточків СРСР,  і які були створені під 

враженням від перегляду попередньої кінострічки. Далі, серед культурологів тривають дискусії, 

чи є фендом – спільнота фанатів певного твору чи автора – різновидом субкультури. Безумовно, 

між цими явищами існує тісний взаємозв’язок, який набуває різних форм, у тому числі і 

поступового переходу фендому у субкультуру (напр., фендом аніме – прихильників японської 

мультиплікації – переріс у субкультуру отаку).  

      На думку окремих дослідників, фан-арт і його невід`ємна частина – фанфікшн, тобто 

літературні твори (фанфіки) за мотивами «культового тексту», у багатьох випадках мають усі 

ознаки субкультури. Зокрема, на цьому наголошує Л.Горалик: «активне залучення до 

субкультури фанатства зазвичай передбачає взаємодію з іншими фанатами: обговорення 

улюбленого феномена, витлумачення його перевтілень, обмін чутками і думками, ігри у 

персонажів книги чи серіалу, участь у кон курсах двійників і, врешті, організаційну діяльність у 

просторі самої субкультури, як-то: організація фанатських з’їздів чи створення сайтів, 

присвячених улюбленій темі [2]. Кооперація з іншими фанатами є характерною рисою авторів 

фан-арту; більш за те – це необхідна умова його існування, оскільки, як вже зазначалося вище, 

за межами цього кола самодіяльна художня продукція є не лише нецікавою, але й елементарно 

не зрозумілою. (В якості прикладу пропонуємо уривок з «типового» фанфіку зі збереженням 

авторської орфографії, пунктуації та стилістики: «Герміона йшла, здригаючись всім тілом. 

Перед нею стояв той самий будинок – будинок Реддлів. Вони пройшли хатинку садівника. 

Згадка про смерть її власника наштовхнула на думку, що вийдуть живими не всі…  

Двері відкрилися підозріло легко, що дуже не сподобалось Гаррі. Він чекав, що зараз 



доведеться добряче помучитись… В будинку було надзвичайно тихо. Звуки кроків заглушав 

товстий шар пилу на підлозі.  

 - Думаю, нам варто розділитись і перевірити перший поверх, - сказав чоловік справа від 

дівчини. Він відкинув капелюх і всі побачили численні шрами і чарівне око, що як божевільне 

вертілося в зіниці.  

  Вони обшукали всі кімнати, але не знайшли нічого підозрілого. Те саме було і в інших 

кімнатах. Залишався горище і підвал» (http://harrypotterfan.ucoz.ru/forum/10-147-1)). 

     Іншою характерною для субкультур рисою є кодифікація самого фан-арту і наявність якщо 

не сленгу, то близького до нього мовного феномену. Самодіяльна творчість фанатів аж ніяк не є 

вільною: вона підпорядковується досить жорстким правилам і описується у запозичених з 

англійської мови термінах. Так, автор фанфіку зветься альфа; до нього у більшості випадків 

приєднується бета (бета-рідер), який виправляє мовні помилки і часом доопрацьовує твір. Дуже 

рідко до альфи і бети додається третій співавтор – гамма, який редагує твір після бети.  Кожний 

фанфік має свій рейтинг, побудований за принципом американської кінематографічної системи: 

від G (General) – читати можуть усі без вікових обмежень до N-17 (читати дозволяється особам 

від 17 років).   

    Важливими характеристиками фанфіків є категорія, яка визначає тип стосунків між 

головними персонажами – гет (гетеросексуальні стосунки), слеш (гомосексуальні), фемслеш 

(лесбійські) та джен (дружні), та жанр (у специфічному значенні) – від romance – любовної 

історії з хепі-ендом до deathfic, у якому автор безжально вбиває всіх героїв – одночасно чи 

почергово. Взагалі система термінів фан-арту є досить розгалуженою, але характерно, що всі її 

складові є запозиченими з інших мов, переважно з англійської.  

     Висхідний твір, довкола якого обертається фанатський всесвіт, називається «каноном». Слід 

зазначити, що серед «канонів» відсутні твори української (та й будь-якої іншої слов`янської) 

високої чи навіть масової культури. Фан-арт сконцентрований на «культових» творах 

англійської, американської, японської масових культур, а пальму першості протягом останніх 

років стабільно утримує англійська письменниця Дж.Роулінг з серією книг про Гаррі Поттера. 

Уанет рясніє сайтами поттероманів на кшталт «Фан-клуб Гаррі Поттера» (http://fchp.at.ua/); 

«Супер сайт Гаррі Поттера» (http://harrypotterfan.ucoz.ru/); «Гаррі Поттер (Harry Potter) – 

український сайт)» (http://enter.lviv.ua/harrypotter/); «Будинок Візлі – все про Гаррі Поттера» 

(http://wisleyhous.narod.ru/golovna.html) і т.д. У меншій кількості, але присутні у Мережі і сайти 

фанатів інших авторів і культурних явищ, напр., аніме: «Аніме та манґа українською» ( 

http://uanime.org.ua/); «Jutsuanime – сайт українських отаку» (http://jutsuanime.at.ua/) тощо. 

Практично кожний сайт містить розділ, у якому відвідувачі викладають свої твори, і форум, де 
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можна обговорити різні цікаві теми, наприклад, нові таємниці «Ордену Фенікса» - чи якість 

нових фанфіків.   

    Висновки. Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що «розвинений» фан-арт, 

безумовно, належить до субкультур за рядом параметрів.  Це замкнений світ, де спілкуються 

своєю мовою на теми, незрозумілі зовнішньому світу; світ зі своєю системою цінностей, яка  

протистоїть офіційній естетичній шкалі: адже у всесвіті фан-арту значущість тексту не 

залежить від його художнього рівня, скоріш від оригінальності та здатності задовольнити смаки 

спільноти. І так само, як у випадках з іншими субкультурами, авторами і аудиторією вторинної 

самодіяльної творчості виступають не лише діти й підлітки, але й дорослі люди, об’єднані у 

фендом.  

       У більш широкому культурному плані явище фан-арту ідеально вписується у  парадигму 

Постмодерну – не лише через свою ігрову суть.  Фан-арт є симулякром справжньої творчості, 

типовим для світу, у якому «всі слова вже сказані», де культура – компіляція вже готових форм.  

      Може виникнути питання: чому  фанфікшн – симулякр творчості? Адже навіть Шекспір 

використовував чужі сюжети. Але у цьому випадку справа не в сюжеті, а в меті. Мета умовного 

Шекспіра (справжнього творця) – збагнути реальність; мета автора фанфіку –  від неї втекти. 

Тому у смисловому плані фанфіки набагато цікавіші для психологів, ніж для літературознавців. 

Це особливо слушно для юні. «Автор фанфіків, часто ще школяр, дитина, закохана у вигаданий 

світ тому, що нею нехтує світ звичайний. Книга для такоϊ людини стає справжнішою за 

реальний світ, а героϊ, хай злі і жорстокі, але вірні своϊй подобі, замінюють друзів. Автор  

вступає в контакт з текстом і героями, намагається зрозуміти ϊх і вписати власний образ у 

чужий світ» [3].  

       Інша постмодернова риса досліджуваного явища – це його глобальний характер. Українські 

сайти з текстами «за мотивами» «Гаррі Поттера» мають аналоги у всіх національних сегментах 

Інтернету, та й сам канон перекладений на більшість мов світу. Очевидно, що за таких умов 

висхідний твір повинен мати риси, які роблять його близьким і зрозумілим представникам 

різних культур. Водночас він не може бути «надскладним» у естетичному і філософському 

плані. І хоча ідея «запропонувати школярам писати не твори, а фанфіки за мотивами 

хрестоматійних творів» [4] видається спокусливою на перший погляд, вона є нежиттєздатною 

(принаймні на рівні звичайної школи): субкультурний фан-арт може існувати лише поза 

межами офіційної культури. Творчий потенціал фан-арту розкривається у іншій площині – 

активного споживання культури, інтеракції. Відомі професійні письменники, які починали з 

фанфіків, отже, стосовно певного відсотка юних авторів є надія, що їх самодіяльна творчість 

колись переросте у щось більше.  
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