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ФЕНДОМ ЯК МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА 

 
У статті розглянуто особливості фендому як молодіжної субкультури і, зокрема, самодіяльна 

наслідувальна творчість її представників (фан-арт). Автор доходить висновку, що форми культурної 
активності, які пропонує своїм учасникам фендом, не лише заслуговують уваги як джерело дослідження 

субкультури, але й ідеально вписуються у  парадигму Постмодерну через свою ігрову сутність та 

симулякровий характер.  
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Гуманітарне виховання молодого покоління може успішно реалізуватися лише як цілісний 

процес, у якому власне навчання і виховна робота у позанавчальний час становлять неподільну 
єдність. Дослідження форм культурної активності, характерних для студентів і курсантів вищих 
навчальних закладів у години дозвілля, є важливим не лише для кращого розуміння психології і 
світогляду молодої генерації, але й для удосконалення методики викладання і виховної роботи. 
Особливого значення у цьому контексті набуває аналіз нових, порівняно маловідомих старшим 
поколінням явищ дозвіллєвої діяльності, одному з яких і присвячена наша стаття. 

Перш за все слід відзначити, що сама тема молодіжних субкультур не є новою: новою темою 
є фендом як соціокультурний феномен. 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).  

Фендом (з англ.: утв. від іменника “fan” та афікса “дом” за зразком іменників “kingdom”, 
“freedom” і т.д.) – це спільнота фанатичних шанувальників певного твору мистецтва у широкому 
розумінні, яка реалізує свій інтерес не лише пасивно (напр., переглядаючи фільм чи читаючи 
книгу), але й у активних формах, змінюючи свою поведінку, зовнішній вигляд і/або займаючись 
самодіяльною творчістю. Хоча головна психологічна причина створення фендому – це 
спілкування з однодумцями, обмін специфічною (яка стосується культового твору) інформацією, 
потреба у творчій самореалізації відіграє не менш важливу роль. Часто вони поєднуються: як 
правило, самодіяльна творчість представників фендому мало кому цікава за його межами.  

У англомовній культурі термін вживався на позначення спільнот шанувальників 
фантастичної літератури ще перед Другою світовою війною. І у наш час саме прихильники 
фантастичних жанрів складають більшість аудиторії фендомів. В якості культового твору, або 
“канону” може виступати окремий літературний твір, їх серія, уся творчість певного автора, 
кінофільм, кіносеріал, мультиплікаційний фільм чи цілий напрям у мультиплікації (напр., аніме), 
музичний твір (твори), творчість музиканта або групи. Без сумніву, сьогодні найбільш популярним 
“каноном” у світі є творчість Джоан Роулінг, авторки серії книжок про Гаррі Поттера, і саме на 
прикладі “поттероманів” ми спробуємо розкрити складові діяльності типового члена фендому.  

Отже, чим може займатись у вільний час фанат творчості Д.Роулінг? Насамперед, він читає і 
перечитує “канон” – тобто у цьому випадку книжки про хлопчика-чарівника. Знання “канону” є 
першою і необхідною умовою адаптації у фендомі. Звісно, таке захоплення творами виключно 
одного автора призводить до певного звуження культурного горизонту, хоча, з іншої сторони, 
окремі фанати доходять навіть до спроб читати тексти мовою оригіналу, удосконалюючи таким 
чином знання англійської.  

Наступним кроком є обмін враженнями і думками від прочитаного – у реальному просторі 
або у Мережі Інтернет. 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. Звісно, для спілкування можуть 
використовуватися не лише спеціальні сайти, але й будь-які засоби віртуальної комунікації: скайп, 
чати, форуми, блоги і т.д. Питання, що обговорюються, є досить специфічними, напр.: “А у сьомій 
книжці є анонсована відповідь на питання – що привиділось Дадлі при нападі дементорів (тобто 
найгірший спогад)? (бо я не знайшла)” (http://harry-potter-ua.livejournal.com/12799.html); “Пані і 
панове, ану підкажіть, як називалася мітла, на якій літає Гаррі Поттер (УКРАЇНСЬКОЮ!!!). Бо в 
російській і англійській (якщо не помиляюся) версіях то “Німбус 2000” а в юа?” (http://harry-potter-
ua.livejournal.com/10564.html) (збережено пунктуацію і орфографію авторів – О.Ш.). Темами для 
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дискусій слугують не лише тексти Роулінг, але й зразки самодіяльної творчості представників 
фендому. 

Цей масив творів отримав назву фан-арт. Сюди входять і літературні твори “за мотивами” 
(фанфіки), і малюнки, і пісні, і навіть аматорське відео. Характерною рисою цих творів 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. 

Отже, наш умовний фанат вирішує написати свій фанфік, свою версію пригод Гаррі Поттера 
– “дописати” за Роулінг якісь епізоди, додати нових героїв (часто схожих на юного автора) чи 
зобразити старих героїв у новому світлі. Цікаво, що ця начебто вільна творчість є суворо 
кодифікованою: 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 мови.  

Свій твір фанат розміщує на одному з сайтів, присвячених Гаррі Поттеру, і чекає на відгуки. 
Часом дискусія навколо фанфіків буває не менш жвавою, ніж навколо канону. Якщо ж фанат не 
дружить зі словом, він може звернутися до образотворчого мистецтва, створюючи свої ілюстрації 
до книг Роулінг або до фанфіків іншого фаната, або, “нарізавши” кадри з фільмів-екранізацій, 
створити свій музичний кліп.  

До речі, фільми-екранізації посідають значне місце у фендомі шанувальників Роулінг, 
створюючи окремий сегмент, у якому зацікавлення героями письменниці переходить у 
зацікавлення акторами, які їх зображують. Втім, не рідкісною є й негативна реакція, коли той чи 
інший герой в екранному втіленні «не такий», яким мав би бути на думку фаната. Перезняти 
екранізації фанати не можуть, але в їх силах влаштувати вечірку чи гру у героїв “Гаррі Поттера”.  

Таким чином, фендом пропонує своїм представникам чимало форм культурної активності – 
можливо, чи не найбільше з-поміж усіх субкультур. Важливо, що ці форми у переважній більшості 
випадків є соціально прийнятними, вони не порушують жодних норм. З іншої сторони, 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.  
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