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     Як відомо, у міфологічному світосприйнятті тіло людини ототожнюється 

з Всесвітом, а його частини набувають сакрально-магічних характеристик. 

Символічне навантаження окремих частин тіла людини, що відображається 

навіть на рівні побутового мовлення («важко на серці», «куди серце летить, 

туди й око глядить», «що в серці вариться, на лиці не таїться» тощо) пов’язане з 

архаїчним, міфологічним шаром масової та індивідуальної  свідомості. З-

посеред масиву міфологем та вірувань вирізняються за обсягом і поширеністю 

міфологічні уявлення, пов’язані з волоссям – як волоссям на голові у чоловіків 

та жінок, так і чоловічими вусами та бородою.  

    Магічних властивостей волоссю надається в абсолютно усіх культурах 

людства (досить згадати біблійного Самсона). Близькими є й характеристики 

цих властивостей, насамперед, трактування волосся як символу життєздатності 

й сили людини. «Символіка волосся пов'язана з образом голови як осереддя 

духовних сил людини. В той же час, внаслідок їх множинності й здатності 

зростання, волосся також співвідноситься з родючістю і плодючістю; вберегти 

волосся, косу - вберегти життєву силу, вберегти здатність до продовження 

роду» [1]. Відповідно, догляд за волоссям в традиційному суспільстві далеко 

виходив за межі гігієнічних та естетичних потреб, перетворюючись на 

символічний і статусний елемент зовнішнього вигляду людини. 

     Чисто вимите й доглянуте волосся (незалежно від статі) було ознакою 

високого соціального статусу свого носія. Завдяки візантійському історику 

Льву Діакону ми знаємо, яка зачіска була характерна для вищої верстви в 
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зовнішність: помірного зросту, не надто високого і не дуже низького, з 

кошлатими бровами і ясно-синіми очима, кирпатий, безбородий, з густим, дуже 

довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з 

одного боку її звисало пасмо волосся – ознака знатності роду…» [2].  

      Аналогічна зачіска була характерна для військової знаті норманів і 

кельтів, а також для франків у IX ст. (за династії Каролінгів франкські воїни 

робили зачіску, схожу на оселедець).  

   Ще більше значення мало волосся для жінок. Дівоча коса була символом 

цноти, краси і честі; заміжні жінки приховували волосся під головними 

уборами. «Найдавніший головний жіночий убір в Україні — довге біле 

полотнище, так званий убрус (намітка, перемітка, плат, рантух, завій). Їх ніколи 

не носили як окремий головний убір, а поєднували з іншими» [3]. Зірвати 

головний убір з жінки, примусивши її показати волосся, означало завдати їй 

серйозної образи і поставити в незручне становище (ср. рос. 

«опростоволоситься»), так само як «вирвати» чи примусово поголити бороду в 

чоловіка. Про значення, якого надавали протиправним діям щодо бороди, 

свідчить виокремлення цього злочину в широкій версії «Руської правди»: «А 

кто порветь бороду, а въньметь знамение, а вылезуть людие, то 12 гривен 

продаже; аже без людии, а в поклепе, то нету продаже» [4]. 

   Жінки і дівчата волосся, як правило, заплітали в коси. Окрім зручності 

такої зачіски, була ще одна, глибша причина: розпущене волосся в архаїчній 

свідомості являло собою образ чогось нестабільного, непевного, спрямованого 

до зміни форми, воно сприймалося як загроза прориву первісних стихій хаосу, 

які можна зупинити лише впорядкованістю зачіски [5]. Розчесати волосся, 

заплести його в косу означало подолати хаос, приєднатися до ладу, до 

впорядкованого життя, і навпаки – простоволосими перед людьми з`являються 

мавки, русалки та інші хтонічі істоти, отже «правильна» зачіска або взагалі її 

присутність були ще й свідченням приналежності до світу людей. І навпаки: 

якщо дівчина хотіла зайнятися ворожінням, тобто наважитися стерти межу між 

двома світами, вона розпускала волосся (і знімала хрест). Відлуння тих 

архаїчних уявлень присутні в нашому житті у формі традиційних прикмет, 



забобонів, тлумачення снів: «Не можна, щоб на весіллі були присутні дівчата з 

розпущеним волоссям, аби не внести тугу в сімейне життя»  [6], розпущене 

волосся сниться до тривог і т.д. [7]).  

     В традиційному суспільстві естетика зовнішнього вигляду була 

невід`ємна від етики: довге розпущене волосся сприймалось і як засіб спокуси, 

як тенета, у які прагнули упіймати чоловіка. (Цей образ зустрічається ще у 

давньоєгипетській любовній ліриці). Розпущене волосся могло означати й 

приналежність до повій чи жінок сумнівної поведінки, тому ця форма зачіски 

мала обмежену сферу використання аж до 1960-х рр., коли завдяки субкультурі 

хіпі почала асоціюватися з внутрішньою свободою та нонконформізмом.  

       Величезне символічне навантаження волосся передбачало й складну 

символіку його повного видалення – максимального скорочення чи голення 

голови. Позбавити людину волосся означало позбавити її сили та гідності,  

тому у стародавньому світі волосся обтинали рабам та жінкам, яких спіймали 

на подружній зраді. Звичайну практику всіх концтаборів світу – голення голови 

незалежно від статі – можна трактувати не лише як санітарно-гігієнічний захід, 

а й як засіб приниження, першого кроку на шляху позбавлення людини її «я» (і 

заміни його номером). З практик ХХ ст. можна пригадати й кару для тих жінок 

у Франції й Нідерландах, яких після другої світової звинувачували у інтимних 

стосунках з окупантами: їм голили голови або коротко обтинали волосся, 

активізуючи давні уявлення про зв'язок волосся з честю людини. 

      Водночас позбавити себе волосся добровільно означало принести 

жертву. Й донині в православній та католицькій церквах існує обряд 

постриження - символічна і обрядова дія, що полягає в обтинанні волосся на 

знак приналежності до церкви. У католиків при посвяті в сан виголюють на 

маківці так звану тонзуру. Голять голови більшість буддійських монахів та ряд 

індуїстів. В сучасній масовій культурі виразно простежується зв'язок між 

голінням голови і особистим бунтом або запереченням традиційних цінностей 

(особливо, якщо мова йде про жінок).       

     Отже, волосся виступає в архаїчній свідомості як явище амбівалентне, яке 

містить в собі не лише загрози, а й можливості: це щось, що відображає 



фізичний стан людини, має характерні особливості (росте, змінює колір), щось, 

що піддається різноманітним трансформаціям, щось завершене і одночасно 

ініціальне – і, таким чином, щось здатне символізувати світлу й темну сторону 

буття. Частково, у видозміненій чи прихованій формі, уявлення про волосся як 

носія магічної сили, присутнє і у масовій свідомості наших сучасників.  
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МІНІМАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ У ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ 

 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що мінімалізм як 

напрямок у дизайні інтер’єрів сьогодні стає одним  із найважливіших у 

контексті формування екодизайну, а також і тим, що мінімалізм визначають як 

домінуючу художню мову ХХІ-го століття [ 5 ]. У мінімалізмі як напрямку у 

сучасному дизайні інтер’єрів характерними є лаконізм і економічність як 

засобів формування, так і підбору матеріалів, обраних митцями для реалізації 

http://www.anaharsis.ru/semiot/arhaika/sol2.htm
http://molodyatam.org.ua/vesilni-zabobony/177-vesilni-tradyciji-ta-zabobony.html


проектних ідей, а також «технологія» максимальних ефектів при мінімальній 

формі або за її відсутності. У філософському плані мінімалізм несе широту 

мислення, заглиблення, пошуки самого себе, гармонію з оточуючим світом, що 

є так актуально для сучасної людини. 

У мистецтві 1960 – 1980 рр. з’явився концептуальний напрямок 

мінімалізм, «що декларував і реалізовував на практиці принципи крайньої 

економії  «зображувально-виразних засобів». Концептуальна ідея художників-

мінімалістів про просторову волю отримала свій розвиток у дизайні предметно-

просторового середовища, устворенні мінімалістських скульптур, рельєфів та 

інтер’єрів. Створювані «арт-об’єкти» організовані з мінімальної кількості 

деталей, мають просту, лаконічну, ясну форму. У колірних рішеннях 

використовуються монохромні сполучення. Ці ж мінімальні засоби 

застосовуються дизайнерами для організації простору, у проектуванні об’ємно-

просторових конструкцій [ 4, с.278 ].   

Мінімалізм (від англ. minimal art) –  художня течія, що виходить з 

мінімальної трансформації використовуваних у процесі творчості матеріалів, 

простоти й однаковості форм, монохромності, творчого самообмеження 

художника. Для мінімалізму характерне відмовлення від суб’єктивності, 

репрезентації, надмірності. Відкидаючи класичні прийоми творчості і 

традиційних художніх матеріалів, мінімалісти використовують промислові і 

природні матеріали простих геометричних форм і нейтральних кольорів, малих 

об’ємів, застосовують серійні, конвеєрні методи індустріального виробництва. 

Артефакт у мінімалістській концепції творчості – визначений заздалегідь 

результат процесу його виробництва[ 5, с.86 ]. 

Одержавши найбільш повний розвиток у живописі, скульптурі,  та 

дизайні інтер’єру мінімалізм, інтерпретований уширокому смислі як економія 

художніх засобів, знайшов застосування і в інших видах мистецтва, 

насамперед, театрі, кінематографі. Формальними джерелами мінімалізму  є 

конструктивізм 1920-х років, а духовними  –  інтер’єри Японії виконані в дусі 

дзен-буддизму.  



Мінімалізм вважають символом об’єднання Сходу і Заходу. Він виглядає 

таким простим, але виявляється складним і дорогим у виконанні. Ґрунтом його 

появи став геометричний абстракціонізм майстрів групи «Де Стиль» Тео Ван 

Дусбурга і Пітера Мондріана  –  художників об’єднань «Абстракція-Творення», 

«Золотий перетин», «Коло і квадрат» [ 4, с.57 ]. 

У різні історичні періоди ХХ століття й урізних країнах цей напрямок мав 

свої особливості. Так, у Росії 20-х років з’являється конструктивізм, девізом 

якого стало: «Створювати речі доцільні й утилітарні, що являють собою чисті 

конструкції». Мінімалізм того часу приймав характер нігілізму, коли розкіш і 

зайва «красивість» речей вважалися буржуазним пережитком. З’являлися 

найпростіші меблі строгих геометричнихформ, позбавлені якої-небудь обробки 

і прикрас, а єдиним «декором» інтер’єрів слугували агітаційні плакати. 

У Західній Європі мінімалізм ввійшов у моду пізніше, у 60-і роки ХХ ст., 

як реакція на пересичення помпезною розкішшю традиційних інтер’єрів для 

вищого і середнього класу. Спочатку у післявоєнному суспільстві виробництво 

предметів побуту і їх прикраса розвивалися з великим розмахом: люди 

компенсували прикрасою побуту спогади про лихоліття позбавлень і негод. 

Потім наступив період, коли дорогими, перевантаженими меблями інтер’єри 

мало кого могли здивувати, а оригінальним ставало відмовлення від зайвої 

декорованості оточення, прагнення до простоти форм і кольору[ 2, с.29 ]. 

Мінімалізм виник у США в першій половині 60-х рр. Його джерела –  в 

дадаїзмі, абстракціонізмі, формалістичному американському живопису кінця 

50-х рр., поп-арті. Безпосереднім попередником мінімалізму є американський 

художник  Ф. Стелла, що представила в 1959-60 рр. серію «Чорних картин», де 

превалювали упорядковані прямі лінії. Перші мінімалістські роботи 

з’являються в 1962-63 рр. Термін «мінімалізм» належить Р. Уолхейму, що 

вводить його стосовно аналізу творчості мінімалізму М. Дюшана і художників 

«поп-арту», що зводять до мінімуму втручання художника в навколишнє 

середовище. Його синоніми –  «прохолодне мистецтво», «АБВ–   мистецтво», 

«серійне мистецтво», «первинні структури», «мистецтво як процесс», 

«систематичний живопис». Серед найбільш репрезентативних мінімалістів – К. 



Андре, М. Бочнер, У. Де Маріа, Д. Флевін, С. Ле Вітт, Р. Менголд, Б. Мерден, Р. 

Морріс, Р. Раймен. Їх поєднує прагнення вписати артефакт у навколишнє 

середовище, обіграти природну фактуру матеріалів[ 1, с.172 ].  

Самостійну роль відіграє освітлення як спосіб створення мінімалістських 

художніх ситуацій, оригінальних просторових рішень; використовуються 

комп’ютерні способи створення творів [ 3, с.48 ]. Ідея концептуальної 

зумовленості творчості процесу в мінімалізмі одержала розвиток у 

концептуалізмі;  уявлення про мистецтво як дії, просторово-тимчасовому 

досвіді освоєння навколишнього середовища виявилося співзвучно 

американським течіям гоантиформи, саморуйнуючого мистецтва і 

постмінімалізму другої половини 60-х рр ХХ ст. 

Художники США, поглиблюючись більше в тривимірне, а не в двомірне, 

допомогли мінімалізму стати основним і впливовим значенням нового 

мистецтва. Мімімалістичні об’єкти: труби, моноліти –  нічого не означають, 

нічого не символізують, крім себе. Найбільш яскравий представник цього 

напрямку –  Тоні Сміт. Мінімалізм обмежує пластичне 

вираження до самих елементарних структур. Безліч скульптур Т. Сміта 

складені із зібраних разом кубічних коробок. Всесвітньо прославився 

британський діячмистецтва А. Церо, що використовував  у своїх творах готові  

балки та із задоволенням створював закриті простори [ 4, с.148 ]. 

Поштовх у творчості українських сучасних дизайнерів слід шукати у 

японських джерелах мінімалізму. Складно переоцінити вплив японської 

культури на сучасний дизайн, і якщо вплив цей було відчутно, починаючи вже 

із середини XIX століття, з того часу, коли європейці познайомилися із 

самобутньою культурою Японії і потрапили під її чарівність, то в останні 

десятиліття XX століття воно отримало глобальні масштаби [1, с.176]. 

Спочатку переважали мінімалістичні тенденції в дизайні, потім формування 

нового напрямку стало визначати сфери культури: архітектуру, моду, музику, і, 

хоча не можна ігнорувати вплив культури скандинавських країн на формування 

нового стильового напрямку, японські корені цього явища були ясні 

споконвічно.  



 Отже основними характерними ознаками мінімалізму у дизайні інтер’єру 

є : мінімальна кількість кольорів; досконала простота оформлення;  

використання простих геометричних фігур: коло, прямокутник,  пряма лінія,  

може бути м’який вигин;  ясність композицій; монохромність;  підкреслення 

природності фактур;  графічність. Мінімалізм в інтер’єрі підкреслює 

індустріальну естетику і відрізняється простими формами і майже повною 

відсутністю декору. Даний напрямок складно обмежити певними канонами, 

його скоріше можна відчути та уловити тонкими фібрами душі.  
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ФЕНОМЕН АНТРОПОЛОГIЇ ТIЛЕСНОСТI В УМОВАХ 

ПОСТМОДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ 

    Феномен тiлесностi дослiджують як вiтчизнянi так i iноземнi дослiдники. 

Кожен з них висовує свою теорiю розумiння тiлесностi та ставлення до неї в 

рiзнi епохи. 

    Тiлеснiсть – особливе явище: нaйближче людинi i одне з нaйменш вiдомих 

йому i зaймaє  домiнуюче стaвлення в людському життi. 

    Фiзичнi контури людської тiлесностi є те, що стикaється з зовнiшнiм, 

культурним тa природним свiтом, тому  вiдносяться до нього. 



     Проблемaтикa тiлесностi охоплює широкий спектр пiзнaння людини тa її 

буття i тому фiлософи почaли видiляти в людинi вище – дух. Отже, клaсичнa 

фiлософiя середньовiччя розглядaлa людську субстaнцiю, як єднiсть душi i тiлa.  

     Епохa aнтичностi звертaється до iдеaлiв, розглядaється обожнювaння 

богiв i богинь, що втiлюють тiлеснi достоїнствa. Тут прослiдковується появa 

нової людини – людини роздiленої нa безтiлесну духовнiсть, що ґрунтується нa 

порятунку душi i бездуховнa тiлеснiсть, що спостерiгaється людиною, як 

тлiннiстю душi. 

   У епоху Нового чaсу тa Просвiтництвa постaє питaння щодо розуму 

людини. Сaме з Просвiтництвa постaє питaння спiввiдношення людини i 

культури. 

Вплив нa розумiння тiлесностi як культурного феномену постaють погляди 

лaкaнiвського психоaнaлiзу тa предстaвникiв пост структурaлiзму (М. Фуко, Ж. 

Дельоз, Ж. Бодрiяр). 

     Проблемою тiлесностi цiкaвились i вiтчизнянi дослiдники (О. Гомiлко, В. 

Косяк, О. Мухa), якi aнaлiзувaли тiлеснiсть як результaт сукупностi триєдиної 

природи людини – людинa мaє фiзичне тiло, є соцiaльною iстотою i мaє 

психiку. 

    Тiло перестaє бути фiзичним, про нього говорять як про соцiaльну 

тiлеснiсть. 

Соцiaльне тiло стaє головним елементом, людинa знaходить своє «Я». 

Сприйняття влaсного «Я» являє собою вибiр, де схвaлення вибору реaлiзуються 

тiлесно. 

Постaє проблемa, що людинa, якa приймaє норми i прaвилa життя певного 

соцiуму, нiвелює своє духовне «Я» i створює певну поверхню де суспiльство 

вiдобрaжує культурнi коди. 

     Фiлософськa aнтропологiя вводить феномен тiлесностi, де тiлеснiсть 

постaє як метaфiзичнa версiя людського буття. Розглядaється людське тiло не 

лише як об’єкт, a й як протяжнiсть тa просторовiсть живого тiлa, що 

вiдрiзняється вiд iнших фiзичних об’єктiв. 



     Зокремa М. Фуко розглядaє тiло як субстaнцiю, що видiляє бiль тa 

нaсолоду, стaє об’єктом мaнiпулювaнь тa носiєм знaчень влaди – вироблення 

влaдою кaртогрaфiї тiлa. 

    З поглядiв дослiдницi Ю. Крiстєвої пов’язaний пошук нa онтологiчних 

зaсaдaх мови  тa систем культурних знaчень. Тiлеснiсть, як функцiонувaння 

мови, конституювaння її знaчень тa всiх сенсiв. 

    Феномен тiлесностi переходить з фiлософської концептуaлiзaцiї у 

соцiокультурну. 

     Тiлеснiсть у культурi: культурa створює влaсну, вiдповiдну їй, людину, 

робиться висновок: кожний культурний свiт отримує влaсний aнтропологiчний 

корелят. 

      Тiлеснi риси можуть розглядaтися як проекцiя культурних тa соцiaльних 

форм людського буття. Зв’язок тiлесностi з культурним буттям розглядaється 

через ряд питaнь: яким чином розглядaються культурнi тa соцiaльнi форми у 

людськiй свiдомостi? У якому зв’язку з культурою вiдбувaються тiлеснi 

трaнсформaцiї тiлa? Чи лише тiло переймaє нa себе культурнi форми, чи 

шляхом тiлесних трaнсформaцiй? 

     У тотaлiтaрному суспiльствi основним суб’єктом стaє не окремий iндивiд, 

не громaдянин, не людинa з її прaвaми, a соцiaльнa цiлiснiсть, яку предстaвляє 

прогресивний клaс робiтникiв, обґрунтовується положення про те, що не 

конкретнa людинa a вiртуaльнa тотaльнiсть нaбувaє знaчення всього людського 

життя.  

    Зaвдяки визнaченню тiлесностi як культурно – aнтропологiчного 

феномену стaє можливим декодувaння бaгaтьох культурних сенсiв. Тiлеснiсть 

сaмa визнaчaє форми культури i стaє об’єктом їхнього впливу i доводить їхню 

онтологiчну сутнiсть. Тiлеснiсть в культурних формоутворень тa прaктик як 

релiгiя, соцiaльнiсть, сaмовизнaчення особистостi розкривaє її унiверсaльне 

знaчення до осмислення феноменiв людського буття. 
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ТІЛО ЯК ПЛОЩИНА ДЛЯ САМОВИРАЖЕННЯ ТА 

САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

Будь-яка культура враховує прагнення людини на певне власне тілесне 

вираження, тілесну поведінку, виокремлення (завдяки одягу, аксесуарам, мові 

тощо). Людина має можливість проявити своє тілесне «я» на противагу 

бажаним суспільним тілесним моделям, проте такий специфічний бунт 

особистості сприйматиметься радше як протиставлення бажаним тілесним 

моделям, які оприлюднило суспільство [8]. Тобто так чи інакше, але людина 

керується або бажаними суспільними моделями, або чинить протилежно їм. Це 

схоже на рух прямою, коли в особистості є лише два варіанти вибору: йти 

вправо чи вліво, але майже ніколи – право обрати якусь іншу траєкторію руху.  

Площадками для творіння спершу ставали різного роду поверхні, але 

найчастіше – це були поверхні дерев, печер, вже згодом – воскові дощечки, 

папірус, пергамент, папір. Рідше, але митці використовували людське тіло. 

Часто такі мітки виконували, в першу чергу, роль знаків, символів, які 

вказували на місце людини в родовій ієрархії, але естетичний компонент теж 

відігравав велике значення. З часом навіть ті особи, які перебували на нижчому 

рівні в племенній, родовій ієрархії (мова йде про жінок) почали прикрашати 

свої тіла. Варто зазначити, що такі дії мали виключно естетичні цілі – зробити 

жіноче тіло спокусливішим, щоб привабити потенційних залицяльників, 

продовжити рід. Тобто розфарбовування різних частин тіла часто стає 



елементом самозбереження та сприяє більшій вірогідності продовження роду 

тієї чи іншої жінки. 

Пізніше християни знайшли дещо інше застосування тілесним малюнкам. 

Ті почали символізувати значимі для особини, на чиєму тілі були малюнки, 

події. Наприклад, часто малювати символи паломництва або християнські 

знаки – хрест – для легшого впізнавання серед інших.  

Нерідко різні мітки слугували для упізнавання соціально небезпечних чи 

соціально небажаних особин, наприклад, вбивць чи злочинців. 

Стає зрозуміло, що першопочатки тілесного мистецтва було закладено. 

Протягом різних епох ставлення до тіла та тілесного мистецтва, що природно, 

видозмінювалось. Виникали різні тілесні моделі. Звичайно, тілесна модель, як і 

будь-яка інша модель, передбачає коригування з метою втиснення в рамки 

прийнятного. Тілесна модель передбачала видозміну свого тіла. Про це пише 

Валері Стіл, теоретик моди: «Носіння корсету зовсім не було незмінною гіркою 

долею усіх жінок до настання визвольного фемінізму. Ця практика залежала від 

контексту: різні люди в різні історичні епохи закладали в неї різні смисли» [6, c. 

17]. Очевидно, тіло стає інструментом для вираження певного смислу своєї 

епохи. Цілком можливо, що тіло саме по собі, завдяки своїм параметрам, 

формам, символізує своєрідний меседж тієї чи іншої епохи. Цілком доцільною 

тоді видається постійна зміна тілесних моделей у контексті різних часових 

проміжків – це пояснюється вимогами нових епох самих по собі, технічних 

проривів, мистецьких новинок, які, очевидно, впливали на зміну уявлень про 

те, яким повинно бути людське тіло. Валері Стіл доводить, що корсети та 

подібні їм малоприємні елементи жіночого вбрання виражають культурні 

смисли, а також прагнення людини бути собою (в контексті свого часу) [6, c. 

19].  

В контексті нашої епохи тіло знову стає площадкою для перетворень та 

перевтілень. Постмодернізм суттєво каталізував використання людських частин 

тіла в сфері мистецтва. Зокрема, це можна прослідкувати у роботах Тали Пелег 

та Пейдж Томпсон – найяскравіших художниць, які застосовують у якості 



полотна частини обличчя. Так, Тала Пелег малює на ділянках навколо 

людських очей, а Пейдж Томпсон використовує як полотна людські губи [3].  

 

 



 

Сучасникам відомими стали роботи Гвідо Даніеле. Італійський художник 

в якості полотна обрав руки. На них він створює малюнки різних світських 

тварин та птахів. Цікавим є те, що роботи ці, завдяки анатомічній будові рук, 

виглядають випуклими, що придає витворам більшу реалістичність. 

 



 

Втім, зараз площадкою для мистецьких художніх експериментів стає 

повністю тіло людини. Про це свідчать численні розписи на фестивалях 

бодіпейтингу, зокрема, ті, які вже відбулися в Таїланді, Україні та в Сербії. Тіло 

учасників повністю перетворилося на своєрідне полотно, де малювали картини 

– реалістичні та абстрактні. Людське тіло в контексті бодіпейтингу безумовно 

демонструє важливість тілесного у сучасному соціумі. На підтвердження цих 

слів, можна звернути увагу на моделей, яких обирають для фестивалів 

бодіпейтингу: зазвичай, вони оголені повністю або на них є лише нижня 

білизна. Через оголеність тіла моделей є часто ідеальних (в контексті тілесної 

моделі ХХІ століття) пропорцій – це знову підтверджує думку про те, що 

кожній епосі – своя тілесна модель. До прикладу, в епоху бароко красива жінка 

– це товста жінка, адже вона є гарантією здоров’я та продовження роду [10].  

Отже, прийняття тілесної моделі свого часу є нічим іншим як елементом 

соціалізації особистості. Адже лише відповідаючи вимогам суспільства, можна 

повноцінно бути включеним в його процеси, стати активним співучасником, а 

не пасивним спостерігачем, як це часто буває з тими, хто недостатньо 

відповідає нормам соціуму.  
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КРИЗА ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ 

 

Важливим виміром ідентичності є її кризи. Тільки в період кризи можна 

зрозуміти і всі аргументи «за», і всі «проти» наявної ідентичності. Успішно 

подолана криза ідентичності є найважливішим моментом розвиненої 

ідентичності. Якби не було криз ідентичності, не було б і розвтку нації. 

Показником кризи етнічної ідентичності є існування в Україні людей, які 

не індентифікують себе з жодною етнічною спільнотою. Це так звані 

маргінальні прошарки населення,  люди, які втратили одну ідентичність, а 

іншої не набули. Постійно дрейфуючи у соціумі, вона переходить із однієї 

соціальної групи в іншу, втрачає свою мову, культуру, а інших не набуває. Така 

людина перетворюється на «людину нізвідки» – явище блискуче описане в 

багатьох творах Г. Ібсена. 

Маргінали  орієнтуються на загальнолюдські цінності, вважаючи 

етнічність ознакою другорядності. Значна частина таких людей, як це було в 

Радянському Союзі, усвідомлювала себе не стільки представниками даного 

http://photoshtab.ru/2011/02/lips/


народу, скільки надетнічною спільністю: «радянською людиною» або 

«людиною всесвіту», «загальнолюдської цивілізації» та ін. Основною 

причиною цього явища сьогодні є урбанізація середовища людського 

існування, здійснена поза культурними смислами певного народу; вона нівелює 

специфіку буття певного етносу (що або не усвідомлюється, або, навпаки, 

свідомо стимулюється. 

 Серед українців сучасності поширений страх втрати етнічної 

ідентичності, який, на думку українського психолога В. Васютинського, є 

цілком природним для кожної нормальної людини і полягає переважно в 

неусвідомлюваному остраху перестати бути собою, він діє завжди й усюди, має 

дуже різноманітні форми; саме він стає одним із головних психологічних 

чинників, що рятують етнос від втрати етнічної ідентичності. Тож саме цьому 

страхові, як вважає дослідник, мають бути вдячні українці за збереження 

ідентичності попри кількасотрічні асиміляційні тиски.  

 Основою страху втратити етнічну ідентичность для багатьох українців є 

криза етнічного меншовартісного статусу українців як титульного та 

державотворчого етносу  України та страх взяти на себе відповідальність за 

долю країни.  

Криза етнічного статусу українців характерна і багатьом представникам 

діаспори. Подолати кризу етнічного статусу українці можуть через подолання 

соціального страху, наполегливого вивчення та цінностей українства: культури, 

мови, звичаїв тощо.  

Кризу етнічного статусу, крім українців, дуже гостро переживають 

етнічні групи такі як росіяни, які є громадянами України. Проте він  

протилежний кризі статусу українців. Проблема полягає в тому, щоб рівень 

власної повноцінності для росіян не визначався їх свідомим піднесенням над 

представниками інших етносів, зокрема (та особливо) над українцями. Така 

зверхність, що формувалася нібито сама по собі протягом сторіч, дуже міцно 

закоренилася в російській ідентичності, адже за часів існування СРСР в Україні 

формувалася російськомовна українська нація з усіма наслідками, що 

випливають звідси. Головним з-поміж них є те, що росіяни не розуміють 



сучасних проблем українського державотворення, оскільки в їхніх очах 

українці не були «іншими», з власною національною ідентичністю.  

Це пояснює порадоксальне, як пише М. Рябчук, поєднання у ставленні 

росіян до українців трьох, здавалося б, несумісних позицій: братерської 

прихильності до лояльних малоросів, які інтегруються в імперську цивілізацію; 

зневаги до хохлів; і глибокої ненависті до «мазепинців», які не приймають 

нав’язаних їм імперією хохлацько-малоросійських ролей. 

Зміна об’єктивних обставин життєдіяльності суспільства за часів 

незалежності України порушила ґрунтовні переконання росіян у їхній кращості, 

старшобратськості, месіанстві, спричинила серйозну психологічну травму 

статусу російської ідентичності в Україні. За часів Радянського Союзу їхнє 

проживання в тій чи іншій національній республіці не становило для них 

значної проблеми, адже це все була «велична Росія». 

Треба зазначити, що в Україні протягом XX сторіччя відбувалися доволі 

деструктивні етнодемографічні процеси: для багатьох мешканців країни 

престижним стало бути за національністю росіянином, а не українцем. 

Зросійщення стимулювалося пануванням російськомовної урядової верстви, 

існуванням значного прошарку російських робітників на підприємствах тощо. 

Одним із наслідків цього є руйнування національного менталітету в багатьох 

регіонах України. Зокрема, рівень національної свідомості в Західній Україні 

виглядає вищим, ніж на Сході чи Півдні. Це стосується і загального рівня 

користування українською мовою, і рівня її інтелектуалізації. 

Формування загальноукраїнської ідентичності у спосіб асиміляції всіх 

неукраїнських етносів на перший погляд може здатися досить перспективним з 

огляду на творення нової культури на засадах ідеології лібералізму та спільних 

політичних інституцій. Але, як свідчить історичний досвід, людство багато 

втрачає від подібної уніфікації. Саме поглиблення культурної різноманітності є 

наслідком і чинником прогресив ного розвитку. Тому політика ідентичності в 

Україні має бути орієнтована на підтримку мови, культури, традицій, вірувань 

усіх етнічних спільнот і засновуватися на ідеях етнічного плюралізму, на 



можливості співіснування та симбіотичного розвитку різних етнічних груп у 

межах єдиного поліетнічного простору.  
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ТРЕШ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ 

Насамперед, що ж таке треш? Сміття. Відходи, але відходи морального, 

духовного світу митців. Це явище яке присутнє в мистецтві, культурі та навіть в 

побуті. Особливістю цього явища є відступ від загальноприйнятих норм, 

відсутність будь-яких моральних чи етичних фільтрів, цензури, обмежень, а 

відтак його грубість, вульгарність, незрозумілість для пересічної людини. 

Насправді це «сміття» світу мистецтва. 

Найбільш узагальненим та найбільш зрозумілим є визначення трешу, 

через лінощі автора. Мало того, що автор, створюючи певний продукт 

мистецтва, зневажає всі правила, етичні норми прийняті в суспільстві чи просто 

лінується використовувати їх – він видає кінцевий продукт на осуд суспільства, 

мотивуючи себе, що «мистецтво вільне – що хочу те і роблю, бо я так хочу». 

Така мотивація – рух в зворотному напрямку, але все ж до однієї і тієї ж 

мети – визнання. Коли автор не може зрівнятись у першості з великими 

митцями минулого чи сучасності, природнім чином він прагне, щоб і на нього 

звернули увагу. Вважаючи, що пам’ятають тільки перше та останнє місце, 

автор починає робити щось настільки погано, наскільки це взагалі можливо. 

Треш знаходить своє відображення в різних пластах сучасного світу: 

одяг, музика, фільми, література та навіть субкультура. 

Досить широко треш проявляє себе у сучасній поп-музиці. Кількість 

гламуру у такій музиці дуже велика і на протиставлення гламуру приходить 

треш. Це стосується як музики так і її виконавців. Смислове навантаження у 

пісні зводиться до банального «ла-ла-ла» з найпростішими ритмами та 



мотивом. Якщо ж це не допомагає добитись визнання, потрібно просто 

одягнути сукню з м’яса, як це зробила Леді Гага, і визнання гарантовано. 

Ставлення тут не грає ніякої ролі – головне показати себе, змусити людей себе 

запам’ятати. 

Окремо стоїть 100% треш, який навіть не піддається класифікації до 

музики. Це щось, що робилось без будь-якої цілі, в обхід навіть визнання 

автора і є 100% трешом. Для прикладу HGich.T, якого навіть музикантом чи 

виконавцем назвати важко. 

Треш в образотворчому мистецтві. Сам по собі, треш-арт не є поганим, а 

тим паче невизнаним мистецтвом. Це, швидше, є «альтернативним 

мистецтвом», що протистоїть комерційному мейнстріму.  

Привабливість треш-арту пов’язана з його брутальною енергетикою, його 

непередбачуваністю. 

І знову треш проявляє себе двояко: з однієї сторони помилки, що 

навмисно створюються в контексті трешу, часом, стають прозрінням для його 

автора. Але з іншого боку «мистецьке сміття» залишається беззмістовним, та не 

несе нічого кінцевому споживачу. 

Найчіткіше проявляє себе треш у кіноіндустрії. 

Треш-кіно – це особливий вид ультрамалобютжетного кіномистецтва, що 

знаходиться на межі, а то й за нею того, що звуть мистецтвом. Зазвичай це 

зомбі-хоррори, в яких акторами є сусіди та друзі режисера фільму, а основний 

бюджет йде на закупівлю кетчупу. 

Сюжет у таких фільмах, як правило, не відіграє ніякої ролі, головним є 

реклама самої кінострічки. Це яскраві плакати та гучні анотації з посиланням на 

абсолютну беззмістовність. 

Треш як субкультура з’явилась відносно недавно, тому дати чітке 

визначення їй досить важко. Така субкультура протиставляє себе гламуру, 

намагаючись висміяти всі його канони. В основному, представників цього руху 

можна визначити за яскравим одягом, великій кількості аксесуарів, пірсінгу, 

різнокольоровому фарбованому волоссю. Можна сказати, що це стиль 80-х 



років, наприклад, в одязі поєднуються несумісні речі не лише за кольоровою 

гаммою, а й такі, що належать до різних епох. 

Самі представники треш-культури визначають себе так: «Ми просто не 

хочемо бути частиною маси людей, яких цікавить тільки мода та мейнстрім 

(головний напрям), оскільки сліпе слідування вподобанням маси, убиває 

індивідуальність, як зсередини так і ззовні». 

В світі, де люди намагаються не виділятись, хочуть бути схожими один 

на одного, носити один і той самий одяг (який побачили в одних і тих самих 

журналах мод), їсти одну і ту ж їжу (яку побачили в одній і тій самій рекламі на 

одному і тому ж телеканалі однієї і тієї ж фірми). Поступово стає дуже нудно та 

навіть гидко. Саме тоді і з’являється треш! Це антигламур. Це, навіть, не 

субкультура – це стиль життя: яскравість, оригінальність, відмінність від інших 

людей. Цей стиль сильно виділяється посеред натовпу. Головне та основне 

правило трешу – ніяких правил!!! Треш – це протест проти шаблонів, рамок та 

правил, проти соціальних норм і полірованої масової культури. 

Таким чином, це масова культура, але доведена до абсурду та вивернута 

навиворіт. 

Як висновок, явище трешу можна розглядати і як періоди депресій, 

застоїв, втрати натхнення і як намагання віднайти його. Такі злети та падіння, в 

різні періоди творчості митців, схожі на хвилі, де найвища точка визначає 

«духовні прориви», а найнижча – «випуск» трешу. 

Треш є своєрідною спробою віднайти щось нове в світі, де вже все 

начебто придумано та зроблено. Це пошук нових рішень та шляхів розвитку, 

намагання сколихнути суспільство та себе самого від застою, побути собою 

незважаючи на інших, освіжити голову, відступивши від правил, стандартів, 

шаблонів – вийти за свої рамки. В цьому позитивна сторона трешу. Але треш – 

за визначенням – сміття, де для того, щоб віднайти щось варте, потрібно з 

головою в нього поринути. Це об’єкти, в своїй сутності беззмістовні, пусті, 

зроблені без особливого старання, які не несуть нічого вартісного кінцевому 

споживачу, зміст яких незрозумілий навіть їхнім творцям. Таке мистецтво, 

опускаючи планку, спонукає всіх, хто опирається на нього, до припинення 



духовного розвитку, визнання прийнятними лінощів і, як наслідок, – творити, 

докладаючи мінімум зусиль. Це виражає його негативну сторону. 

Отже, виходячи з всебічного аналізу, треш можна розглядати як явище, 

проте – чи позитивне чи негативне – справа кожного зокрема. І в цьому полягає 

головна проблема трешу. 

Треш не перестане існувати ніколи, але надавати йому великого значення, 

особливо з точки зору споживача, не варто, адже треш – це скоріше наслідок 

мистецької діяльності творця, аніж реальний продукт з мистецькою цінністю. 
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ВИТОКИ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ СТИЛЮ УНІСЕКС 

Унісекс (від англ. «unisex» - той, що не розрізняє стать, придатний для 

осіб обох статей) - напрямок моди, що з’явився на початку 60-х років ХХ 

століття. Характерними ознаками стилю є нівелювання гендерних ознак в одязі 

та зовнішності, парфумах. Ймовірно, поява цього стилю стало наслідком 

сексуальної революції та стирання чітких кордонів між жінками та чоловіками. 

Метою мого дослідження є виявлення засновників та витоків юнісексу (друга 

назва стилю), основних характерних рис, поширеності цього стилю у різних 

країнах.  

Однією з основоположників цього напрямку стала вишукана, відома 

усім Коко Шанель. Запропонований нею стиль був натхнений чоловічою 

модою, вона зуміла поєднати чоловіче і жіноче, суворість і шарм, простоту і 

розкіш. Вона розробила новий тип капелюшків – практичних, невеликих 

головних уборів, у яких зручно було займатись своїми справами на відкритому 

повітрі. Крім цього, Шанель вперше запропонувала строгі прямі піджаки та 

брюки для жінок. Вплив Коко на високу моду був такий сильний, що її - єдину з 

історії моди - журнал «Тайм» вніс до списку ста найвпливовіших людей XX 

століття [1].  

 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


Більш епатажним співзасновником став американський дизайнер одягу 

австрійського походження Руді Гернрайх, який запропонував чоловічі 

купальники з відкритими сідницями. 

Як варіант, причиною появи унісексу можна розглядати стилі панк та 

хіпі, які не примушують дівчину до вишуканої жіночності. У жіночому 

гардеробі з’являлись джинси та брюки, а чоловіки відрощували собі волосся, 

використовували макіяж та одягались у стилі глем-рок ( яскравий одяг, звужені 

штани, кофтинки з тканини притаманної жіночому одягу).  

З середини 70-х утверджується стиль сильної ділової жінки в 

офіційному костюмі, а також дівчата андрогенного вигляду на кшталт Твіггі. 

 

 

Пік популярності стиль отримав у 90-х роках, коли модний дім Кельвіна 

Кляйна випустив колекцію одягу для підлітків, яка включала безформні 

світери, костюми світлих відтінків та широкі джинси, які однаково підходили 

як для дівчат , так і для хлопців. 



 

 

На мою думку, стиль унісекс можна розглядати як стиль майбутнього, 

оскільки його популярність існує через його простоту та практичність, яка є 

важливою для середнього та малозабезпеченого населення планети. Можна 

помітити, що джинси є основним одягом для підлітків та молодих людей, а 

сукні, спідниці є елементом лише літнього гардеробу та особливих випадків. 
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ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА СУЧАСНОСТІ ЯК КРИЗА ЦІННІСНИХ 

ОРІЄНТАЦІЙ ЛЮДСТВА 

 

Один лиш штрих може зробити картину шедевром,                                                                                                            

а й може знищити роки роботи… 

 

У сьогоденні перед людством особливо гостро постала проблема 

подальшого існування та збереження навколишнього середовища. Про 

погіршення стану екології говорять усі: вчені, кінозірки, глави держав. 

Робляться певні кроки у розв’язанні цієї глобальної кризи. Так, наприклад, в 

умовах глобального потепління, голови розвинутих держав підписали договір 

про зменшення викидів парникових газів індустріальними  підприємствами, які 

є основними рушійними силами прогресу глобального потепління. Проте 

багато хто стверджує, що це не дає значного результату, адже поодинокі дії, 

хоч вони і є важливими, не можуть усунути проблему.  

Вирубування лісів, опустелювання аграрних територій, забруднення 

сміттєвими відходами – все це не є далеким від нас, це – частина нашого життя, 

те що нас оточує. Напевно, вже кожна людина знає про всі можливі проблеми у 

навколишньому середовищі і кожна може сказати наскільки сильно страждає 

довкілля. Нас вчать цьому у школах, університетах, усюди, проте забувають 

казати, що ми можемо не тільки знати, а й діяти. А якщо і кажуть, то ми 

воліємо цього не чути і ведемо себе так наче нас це не стосується. «Що від нас 

залежить?» – думаємо ми, – «Ми ж бо «маленькі». А от «вони» (урядовці, 

керівники підприємств) нехай щось роблять». Перекладаємо відповідальність 

на інших. Боїмося її. Ми вперто не хочемо зрозуміти, що кожен з нас на своєму 

місці може щось зробити  для збереження світу в якому живе. Повинен зробити. 

Ми «споживаємо» природне середовище, прагнемо задовольнити свої потреби 

тут і зараз, бездумно втручаємося в нього. Порушуємо його гармонію. 

Перетворюємо на монстра. І не усвідомлюємо, що майбутнє цього світу може 



бути без нас. Без людства. Головне в цій ситуації не знання, а розуміння. Маємо 

зрозуміти, що джерела кризи лежать в середині, а не поза людською сутністю. І 

виходити треба із зміни самої людини. Розуміння проблеми дає можливості її 

вирішення. Якщо саме ви зрозумієте наскільки важливе, ціннісне саме по собі, 

середовище в якому ви живете, творите, ви й зрозумієте наскільки важливе 

його збереження і підтримання. Наскільки важливо бачити зоряне небо, 

відчувати тепло сонця, бачити квіти, їсти екологічно чисті продукти, знати, що 

ти зробив щось, можливо, непомітне для себе, проте необхідне для світу. 

Наскільки важливим це є для вас? 

Головне зрозуміти це, і оберігати все те, що дає нам природа. Іноді ми 

цього не бачимо, проте це діє на нас, і вибір лишається за нами: сидіти на місці 

і чекати, чи підтримувати буття нашого світу. Не тільки заради себе, а й заради 

майбутнього всіх.  

 

 


