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АНОТАЦІЯ 

Безугла Р. І. Гламур у європейській художній культурі: історична 

динаміка та форми. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства 

за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). – 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство 

культури України, Київ, 2019. 

У дисертації представлено комплексне мистецтвознавче дослідження 

гламуру, його історичних форм і модифікацій у контексті європейської 

художньої культури. У сформульованій авторській концепції гламур постає як 

художньо-мистецький феномен, якому притаманні візуальна демонстративність 

та певні атрибутивні властивості, спрямованість на уніфікацію естетичного ідеалу 

й трансформацію художніх цінностей, мистецьких стилів, сценаріїв поведінки 

та способів життя під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Амбівалентність гламуру як продукту художньої культури зумовлена його  

складністю, ефемерністю, багатогранністю та певною агресивністю, а також 

неоднозначністю його розуміння, використанням різних методологічних  

установок і принципів, згідно із поставленими завданнями чи розв’язуваними 

теоретичними проблемами. Науковою проблемою представленої дисертації є 

міждисциплінарне дослідження гламуру як художньо-мистецького явища, 

визначення його сутнісної специфіки та варіантів прояву в контексті 

розуміння процесів, тенденцій і чинників розвитку сучасного мистецтва та 

сучасних форм естетизації буття. 

На основі аналізу теоретичного доробку доведено, що концептуалізація 

гламуру в науковому дискурсі потребує розроблення понятійно-

категоріального апарату, використання якого дасть змогу теоретично 

обґрунтувати й детально описати гламур як амбівалентний художньо-

мистецький феномен, його художні цінності, історичну динаміку та форми.  

Представлений у роботі концептуальний підхід дослідження гламуру 

дозволив з’ясувати, що сучасний зміст поняття «гламур» суттєво відрізняється 
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від етимологічного значення мови оригіналу, використовується в різноманітних 

дискурсах (від повсякденного до наукового), має широкий спектр значень (який 

буде, імовірно, розширюватися): від стилю в мистецтві – до нової ідеології 

суспільства. Оскільки понятійні «конструкти», які переважно використовує 

вітчизняна наука, створені здебільшого в добу модерну, частина з них у результаті 

докорінної трансформації суспільного буття та глобалізаційних процесів втрачає 

свій когнітивний потенціал і потребує уточнення змістового наповнення.  

У роботі гламур досліджено як амбівалентний художньо-мистецький 

феномен, що існував у світовій культурі, зокрема й художній, в імпліцитній 

(ендогенній) або експліцитній (екзогенній) формі, у процесі культурно-

історичного розвитку модифікувався, набуваючи нових форм, розширювався 

діапазон його функцій і мистецьких практик, зростала кількість атрибутивних 

властивостей. Виявлено сутнісну ознаку гламуру, яку визначено як візуальну 

демонстративність, що означає прагнення людини, певних соціальних страт 

виставити напоказ (візуально продемонструвати) тіло, одяг, твори мистецтва, 

розкіш, багатство, успіх, соціальний статус тощо. Виокремлено притаманні 

гламуру в різні історичні періоди атрибутивні властивості (розкішність, 

сексуальність, зовнішній блиск, праздність, успішність, демонстративність, 

театральність, мозаїчність та ін.), які залежно від соціальних та економічних умов 

конкретної історичної епохи набували нових якостей, видозмінювались, їхня 

кількість збільшувалася або зменшувалася. 

Доведено, що ХХ століття стало новим важливим етапом у розвитку 

гламуру як художньо-мистецького явища. Реалізація тенденцій, що мали місце в 

попередні історичні періоди, дозволила маргінальному феномену перетворитися 

на самодостанє явище та претендувати в контексті становлення суспільства 

споживання на статус засадничого чинника формування культурного та 

мистецького простору й поступово трансформуватися в універсальний засіб 

соціальної комунікації, досягнення успіху, збільшення соціальної значущості, 

набуття популярності тощо, доступ до гламуру стає більш відкритим. 

Констатовано, що кіномистецтво та кіноіндустрія сприяли формуванню гламуру 
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як художньо-мистецького феномену. У цей історичний період способи візуальної 

репрезентації жінок були монополізовані кіноіндустрією, пресою та журнальною 

фотографією, а гламур почав безпрецедентно впливати на різні види мистецтва, 

стиль життя та мрії людей в усьому світі, адже кінопродукція була розрахована на 

масового споживача. Зазначено, що в 30–40-х роках ХХ століття завдяки 

діяльності кіномитців був сформований гламурний стиль, який проявився в 

різноманітних напрямах мистецтва; закладена аксіологічна полярність у 

сприйнятті явища гламуру; зовнішність і візуальність набули більшого значення, 

ніж у попередні періоди; гламур почав диктувати канони краси усьому світу. 

У дослідженні виокремлено й охарактеризовано основні типи гламуру: 

аристократичний (чистий), голлівудський (показний), масовий (ерзац-гламур). 

Кожен із них має свої особливості й існує в певному соціальному та художньо-

мистецькому просторі.  

Гламурний образ у роботі розглянуто як один із найбільш поширених і 

домінантних візуальних (медійних) образів сьогодення, який створюється, 

поширюється, рекламується й існує лише завдяки засобам масової інформації 

та комунікації, світу моди й індустрії розваг. Сприйняття візуальних образів, 

уміння їх аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, зіставляти, представляти, 

створювати на цій основі індивідуальні образи є характерною особливістю 

сучасної культури та мистецтва. Естетика гламурного образу досить симулятивна, 

оскільки в її основу покладена циркуляція «пустих» знаків, за допомогою яких і 

формується потрібне враження і які наділяють гламурний об’єкт (людину, твір 

мистецтва тощо) символічними цінностями престижу, успіху, розкоші тощо. У 

гламурі будь-які знаки піддаються десубстанціалізації, встановлюється імператив 

зовнішньої привабливості, яскравості та спокусливості. 

Доведено, що в гламурі першочерговим є зовнішній візуальний складник, 

а не внутрішній зміст. Візуальне подання, зорова ілюзія містять численні 

можливості для маніпуляції людською свідомістю. Двоїстість візуальності 

полягає, з одного боку, у розширенні можливостей пізнання світу, отриманні 

нової інформації про світ, а з іншого – симуляції такої можливості, у 
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раціональному маніпулюванні ілюзіями об’єктивності та документальності. 

Візуальна ілюзія й істина досить часто опиняються на різних полюсах 

світобудови, коли творець «видінь» може бути й носієм істини, і 

маніпулятором, який спотворює сутність того, що відбувається. 

У дослідженні виявлено, що, незважаючи на тотальне поширення 

гламуру в різних видах сучасного мистецтва та соціальних сферах, до сьогодні 

не існує загальноприйнятих критеріїв, за допомогою яких можна було б 

класифікувати гламурний образ. Схематично було виділено найбільш поширені 

гламурні образи, які існують у сучасному мистецтві: ретро-glam (ретро-

гламур), high fashion (висока мода), політичний гламур (гламурний «аскет»), 

глянцевий, або гравітаційний (gravitation of glam), штучний (ерзац) гламур.  

Сучасний гламур у роботі постає як комодифікована культура, яка 

фетишизує вироблені індустріальною системою артефакти, твори мистецтва, 

об’єкти споживання, товари тощо. З’ясовано, що в другій половині ХХ століття, 

одночасно з набуттям гламуром популярності, розпочався процес перетворення 

мистецтва й арт-творів у вигідний бізнес, а основним критерієм мистецтва стала його 

«товарність» і можливість накопичувати (акумулювати) капітал. У цей період 

руйнується зв'язок між популярністю митця та ступенем його майстерності (як це 

було в епоху «старих майстрів»). Для сучасного арт-ринку важливим став 

ступінь «розкрученості» митця, його здатність стати арт-кумиром. Змінюється 

усвідомлення мистецтва як явища, що презентує світу унікальні об’єкти, які 

потребують особливого сприйняття. У суспільстві споживання мистецтво саме є  

товаром. Так відбувається певна вульгаризація мистецтва та культури: мистецтво 

стає предметом споживання, має свій фінансовий еквівалент, художню цінність 

творів мистецтва визначають ринкова вартість і належність до символічної 

системи цінностей (бренд), а місце справжніх поціновувачів мистецтва посіла 

маса, зацікавлена в споживанні розтиражованих творів мистецтва. 

У дослідженні наголошено, що в умовах глобалізації гламурне брендування 

(створення образу-бренда) є однією із форм реакції на загальну стандартизацію, 

а сучасна людина сама стає товаром на ринку особистостей. Мета гламурного 
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брендування – набуття статусності, зокрема й твору мистецтва, в очах 

споживача (для бренда «я» споживачами є все оточення), успішності  

та соціального визнання. Образ-бренд – це певний «проект», автором якого є 

сама людина, а гламур – конкретна технологія розробки та реалізації цього 

«проекту» (вибір стилю життя, певного іміджу та репутації, а це буквально – 

маркетингова технологія власної успішності, «попиту» на людину не тільки на 

ринку праці, але й у соціумі, повсякденному й особистому житті тощо). Для 

образу-бренда важливі всі елементи: візуальна форма, канали просування, 

вартість, методи стимулювання. Акцентовано, що у світі сучасного мистецтва 

бренд відіграє вирішальну роль на арт-ринку й часто стає еквівалентом 

художнього судження. Бренд митця – не просто ярлик, логотип або підпис. 

Безсумнівно одне: коли митець «брендований», арт-ринок приймає будь-яку 

його роботу як творіння мистецтва. Талант і мистецький твір вважають 

товарами, а самих митців – продаваним брендом, створення якого відкриває 

шлях для арт-бізнесу й реклами. Популярність автора (або його бренд) 

безпосередньо впливають на вартість його робіт. 

У роботі доведено, що майже в кожному з модних стилів і напрямів сучасного 

мистецтва наявний певний елемент гламурності. Будь-який значний мистецький 

захід, якщо він претендує на успіх (публічний чи медійний), сьогодні обов’язково 

використовує відповідні елементи «естетики фешенебельного гламуру», оскільки 

стилістика гламуру є гарантом комерційного й масового визнання не тільки 

заходу, але й відповідного мистецького напряму або твору.  

У дослідженні порушено питання існування гламурного стилю в різних 

видах сучасного мистецтва. Виявлено й схарактеризовано відмінні риси та 

характерні особливості гламурного стилю. Наведено приклади  та доведено, що 

гламурний стиль існує майже в усіх видах сучасного мистецтва: архітектурі, 

літературі, театрі, музиці, хореографії, кіно- та фотомистецтві, дизайні тощо. 

Проаналізовано гламурні стилі в різних видах мистецтва. 

З метою розкриття сутності гламуру як художньо-мистецького явища 

цей феномен вивчено в контексті класичних естетичних категорій (прекрасне-
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потворне, піднесене-низьке, трагічне-комічне, витончене-грубе) і паракатегорій 

(як тимчасових робочих симулякрів категорій) некласичної естетики. 

Порушено питання про позитивні і негативні зміни в уявленнях щодо меж 

художності, художньої творчості, творів мистецтва тощо й, відповідно, про 

видозміни естетичного ідеалу й естетичного бачення світу. 

Доведено, що гламур виступає як своєрідна «серединна» естетична 

категорія, що перебуває між потворним і прекрасним та іншими класичними 

категоріями, чим і пояснюється відповідне амбівалентне сприйняття цього 

явища. Гламурна красивість досить легко, гіпертрофуючи значення 

зовнішніх складників і максимально акцентуючи на увагу , виходить за межі 

естетичності, трансформуючись в протилежну категорію ерзац-гламуру (кітч). 

Стверджено, що гламур став підміною класичного канону краси та являє собою 

естетичний ідеал сучасного суспільства. Гламурні атрибути та прийоми дають 

змогу зробити гламурний «твір», зокрема й мистецький, успішним, таким, що 

користується попитом на сучасних мистецьких ринках.  

Ключові слова: гламур, художньо-мистецьке явище, художня культура, 

мистецькі практики, форми, симулякр, гламурна тілесність, гламурний образ, 

гламурний стиль, консюмеризм. 

 

SUMMARY 

Bezugla R.I. Glamor in European artistic culture: historical dynamics 

and forms. – The Qualifying Scientific Work on the Rights of the Manuscripts. 

The thesis for Obtaining a Scientific Degree of Doctor in Fine Arts Sciences 

for the specialty 26.00.01 – Theory and History of Culture (Art Studies). – National 

Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, Ministry of Culture of Ukraine, 

Kyiv, 2019. 

The thesis presents a comprehensive study of the art history of glamor, its 

historical forms, and modifications in the context of European artistic culture. In the 

articulated concept of the author, glamor is considered as an artistic phenomenon 

aimed at unifying the aesthetic ideal and transformation of values and contains 
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certain scenarios of behavior. The ambivalence of glamor as a product of artistic 

culture is due to its complexity, ephemerality, versatility and a certain 

aggressiveness, including the ambiguity of its understanding, the use of various 

methodological guidelines and principles, by the tasks or solved theoretical 

problems. The scientific problem of the presented dissertation is an interdisciplinary 

study of glamor as an artistic phenomenon, the definition of its essential specifics 

and glamor manifestations in the context of understanding the processes, trends, and 

factors in the development of modern art and modern forms of the aestheticization 

of being. 

Based on the analysis of the theoretical heritage, it is proved that the 

conceptualization of glamor in scientific discourse involves the development of a 

conceptual-categorical apparatus, the use of which allows theoretically to 

substantiate and describe in detail glamor as an ambivalent artistic phenomenon, its 

values, historical dynamics, and forms. It has been determined that the theme and 

role of glamor in contemporary culture and art causes its thematization in various 

discourses (daily, journalistic and scientific). 

The conceptual approach of research of glamor presented in the work made it 

possible to find out that the modern content of the concept “glamor” differs 

significantly from the etymological meaning in the original language, is used in 

various discourses (from everyday to scientific), has a wide range of meanings 

(which will probably increase) from the style in art to the new ideology of society. 

Since the conceptual “constructs”, which are mainly used by domestic science, were 

created mostly in modern times, some of them lose their cognitive potential as a 

result of the fundamental transformation of social being and globalization processes 

and require clarification of meaningful content. 

In this paper, glamor is studied as an ambivalent artistic phenomenon that 

existed in world culture in the endogenous or exogenous form, in the process of 

cultural and historical development was modified, acquired new forms, the range of 

its functions and artistic practices expanded, the number of attribute properties 

increased. The essential feature of glamor is defined – visual demonstrativeness, 
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which expresses the desire of a person or certain social strata to parade (visually 

demonstrate) body, clothing, works of art, luxury, wealth, success, position in 

society and the like. The attributive properties of glamor inherent in different 

historical periods (magnificence, sexuality, external brilliance, idleness, success, 

demonstrativeness, theatricality, mosaic, etc.), which, depending on the social and 

economic conditions of a particular era, acquired new qualities, changed, their 

number increased or decreased. 

The statement that in the twentieth century proper conditions for the active 

development of glamor as artistic and artistic phenomena have been formed, and the 

marginal phenomenon in its essence begins to claim the status of the fundamental 

factor in the formation of cultural and artistic space and is gradually transformed 

into a universal means of social communication, achievement of success, increase 

social significance, gaining popularity, etc. It was stated that the cinema and film 

industry contributed to the formation of glamor as an artistic and artistic 

phenomenon. In this historical period, the methods of women's visual representation 

were monopolized by the film industry, the press and magazine photography, and 

glamor began to affect the various types of art, lifestyle, and dreams of people all 

over the world since the cinema product was designed for the mass consumer. It is 

noted that in the 30 – 40 of the twentieth century, thanks to the activities of the film-

makers, a glamorous style emerged, which was manifested in various fields of art; 

the axiological polarity is laid in the perception of the phenomenon of glamor; 

appearance and visibility have become more important than in previous periods; 

glamor began to dance the canons of beauty around the world. 

The study distinguishes and describes the main types of glamor: aristocratic 

(pure), Hollywood (osprey), mass (ersatz-glamor). Each of these types of glamor has 

its peculiarities and exists in a certain social and artistic and artistic space. 

The glamorous image is regarded as one of the most widespread and dominant 

visual (media) images of the present, which is created, spread, advertised and exists 

only through the media and communications, the fashion world and the 

entertainment industry. The perception of visual images, their ability to analyze, 
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interpret, evaluate, compare, represent, create on this basis, individual images are a 

characteristic feature of contemporary culture and art. The aesthetics of the 

glamorous image is quite simulative, since it is based on the circulation of empty 

characters, through which the desired impression is formed, and which endow the 

glamorous object (man, work of art, etc.) with the symbolic values of prestige, 

success, luxury, and so on. In glamor, any signs are subject to destabstantization, an 

imperative of external attractiveness, brightness and seduction are established. 

It is proved that in the glamor the outer visual component, and not the inner 

meaning, come out to the foreground. Visual representation, visual illusion includes 

numerous possibilities for manipulating human consciousness. The duality of 

visibility is, on the one hand, in expanding the possibilities of learning the world, 

obtaining new information about the world, and on the other – simulating such an 

opportunity, in the rational manipulation of the illusions of objectivity and 

documentation. The visual illusion and truth are quite often found at the various 

poles of the universe when the creator of "visions" can be both the carrier of truth, 

and a manipulator that distorts the essence of what is happening. 

The study found that despite the total spread of glamor in various types of 

contemporary art and social spheres, there are no common criteria for classifying a 

glamorous image to date. Schematically, the most common glamorous images that 

exist in contemporary art are identified: retro-glam (retro-glamor), high fashion, 

political glamor (glamorous ascetic), glossy or gravitational (gravitation of glam), 

artificial (ersatz) glamor. 

Modern glamor in work appears as a commoditized culture those fetish 

artifacts, works of art, objects of consumption, goods, etc., made by an industrial 

system. It was found that in the second half of the twentieth century, simultaneously 

with the glamor of popularity, the process of turning art and artworks into a 

profitable business began, and the main criterion of art was its "merchantability" and 

the ability to accumulate (accumulate) capital. In this period, the connection between 

the artist's popularity and the degree of his skill (as in the era of "old masters") 

collapses. For the modern art market, the degree of "untwisted" of the artist became 
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important, his ability to become an art idol. The perception of art is changing as a 

phenomenon that presents unique objects to the world that requires a special 

perception. In society, the consumption of art is "transformed" into goods. Thus, 

there is a certain vulgarization of art and culture: art becomes the subject of 

consumption, has its financial equivalent, the artistic value of works of art 

determines market value and belonging to the symbolic system of values (brand), 

and the place of true art lovers is the mass that is interested in consuming scraps of 

art. 

The study emphasizes that in the context of globalization glamorous 

"branding" (creation of image-brand) is one form of reaction to general 

standardization, and the modern person itself becomes a "commodity" in the 

"market" of individuals. The goal of the glamorous "branding" is the acquisition of 

status, in particular, the work of art, in the eyes of the consumer (for the brand "I" 

consumers are all around), success and social recognition. The image-brand is a 

certain "project", the author of which is the man himself, and glamor - a specific 

technology for the development and implementation of this "project" (choice of 

lifestyle, a certain image and reputation, and this is literally - marketing technology 

of its success, "demand" to a person not only in the labor market but also in society, 

everyday and personal life, etc.). For brand image, all elements are important: visual 

form, promotion channels, cost, incentive methods. It is emphasized that in the world 

of contemporary art the brand plays a decisive role in the art market and often 

becomes a substitute for artistic judgment. The artist's brand is not just a shortcut, 

logo or signature. Undoubtedly one thing: when the artist is "branded", the art market 

takes any of his work as a creation of art. Talent and artistic work are considered 

goods, and the artists themselves - a brand sold, the creation of which opens the way 

for art business and advertising. The popularity of the author (or his brand) directly 

affects the value of his work. 

It is proved in the work that in almost every fashionable style and direction of 

contemporary art there is a certain element of glamor. Any significant artistic event, 

if it claims to be successful (public or media), today necessarily uses the relevant 
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elements of "aesthetics of fashionable glamor", since stylistics glamor is the 

guarantor of commercial and mass recognition of not only the event but also the 

corresponding artistic direction or a work. 

The study raises the question of the existence of a glamorous style in various 

types of contemporary art. Distinctive features and characteristic features of a 

glamor style are revealed and characterized. Examples are given and proved that 

glamorous style exists in almost all types of contemporary art: architecture, 

literature, theater, music, choreography, cinema and photography, design, etc. 

Glamor styles are analyzed in various art forms. 

To reveal the essence of glamor as an artistic and artistic phenomenon in the 

study of glamor is considered in the context of classical aesthetic categories 

(beautiful-ugly, sublime-low, tragic-comic, sophisticated-rough) and para categories 

(as temporary labor simulators of categories) of non-classical aesthetics. The issue 

of positive and negative changes in representations about the limits of art, artists, 

artistic creations, works of art, etc., and, accordingly, to the modification of the 

aesthetic ideal and the aesthetic vision of the world has been violated. 

It is proved that glamor acts as a middle aesthetic category, which is between 

ugly and beautiful, which explains the corresponding ambivalent perception of this 

phenomenon. Glamorous beauty is quite easy, hypertrophying the importance of 

external components and maximizing their attention, goes beyond the bounds of 

aesthetic quality, falling into the opposite category ersatz-glamor (kitsch). It has 

been argued that glamor has become a substitute for the classic canon of beauty and 

represents the aesthetic ideal of modern society. Glamor attributes and techniques 

make it possible to make a glamorous "work", including artistic, a successful, one 

that is in demand in contemporary artistic markets. 

Key words: glamor, artistic and creative phenomenon, artistic culture, artistic 

practices, forms, simulacrum, glamorous physicality, glamorous image, glamorous 

style, consumerism. 
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ВСТУП 

Рубіж ХХ–ХХІ століть характеризується важливими суспільно-

політичними, соціально-економічними та соціокультурними перетвореннями, 

перспективи яких поки що складно повністю усвідомити й оцінити. Експансія 

ідеалів і стандартів західної цивілізації неоднозначно впливає на національну 

культуру та мистецтво, а економічна, політична й культурна інтеграція 

трансформують і девальвують систему національних цінностей. Складність і 

суперечливість процесів, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності 

глобалізованого суспільства, обумовлюють зміну сутності мистецтва та нове 

розуміння мистецтва з огляду на зростання його впливу на моделі соціальної 

поведінки та перетворення на один із провідних чинників суспільного 

поступу. 

Сучасне мистецтво характеризується наявністю різних, інколи навіть 

суперечливих напрямів, концепцій, художніх принципів тощо. Серед новітніх 

тенденцій, які визначають його розвиток, є дигіталізація, віртуалізація, 

комерціалізація, стирання кордонів між елітарним і масовим мистецтвом, 

втрата цілісності, полістилізм, звільнення від будь-яких норм регламентації, 

що призводить до відходу від класичного розуміння художності. При 

визначенні рівня творів мистецтва важливу роль почали відігравати такі 

позахудожні критерії, як модність, актуальність, популярність автора, 

інвестиційна привабливість, комерційний успіх, які надають художній оцінці 

твору суб’єктивний характер та означають відхід від розуміння мистецтва як 

вираження певних загальнозначущих і ціннісних смислів.  

Сучасний мистецький простір пронизаний різноманітними 

споживацькими знаками, які активно використовує гламур, посилюючи 

процеси комодифікації. Відбувається екстраполяція споживацьких механізмів 

на такі галузі, як культура, мистецтво, спорт, політика, наука тощо. 

«Гламурність» постає як нова характеристика й новий атрибут естетичного в 

галузі сучасного мистецтва та візуальних образів. Наявність гламурних 
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практик у різних соціокультурних і мистецьких сферах стала однією з 

особливостей сучасного суспільства. І хоча гламур являє собою порівняно 

«молоде» явище для української культури та мистецтва, його можна віднести 

до найбільш актуальних і затребуваних арт-практик та соціальних практик.  

Гламур як своєрідна естетична деформація традиційних художніх 

цінностей, що з особливою очевидністю виявляє себе в сучасній культурі та 

мистецтві, безпосередньо пов'язаний з індустрією культури та розваг, зі 

створенням і споживанням видовищ та ілюзії і наявний у медійному, 

віртуальному й індивідуальному просторі людини. Водночас, незважаючи на 

надзвичайне поширення гламуру (як слова, терміна, поняття «гламур», так і 

самого явища) у суспільстві, залишається досить велика кількість відкритих 

питань і, передусім, теоретико-методологічного характеру. Науковці все 

частіше підкреслюють невідповідність класичної теорії щодо тих актуальних 

мистецьких процесів і практик, які існують у сучасному мистецтві та 

наголошують на нездатності мистецтвознавства вирішувати його завдання. У 

спробі знайти адекватні відповіді на виклики, що постають як на 

теоретичному, так і на практичному рівнях, поряд з класичними виникають 

нові теоретичні концепції (зокрема, нейроарт) й арт-практики. Дослідження 

гламуру як художньо-мистецького феномену дає можливість простежити як 

у структурі художньої культури пов’язані між собою різноманітні види 

комунікації, яким є співвідношення в сучасному мистецтві зримого, 

мислимого та несвідомого.  

Міждисциплінарне вивчення гламуру, його цінностей, історичної 

динаміки та форм у європейській художній культурі забезпечує розв’язання 

наукової проблеми визначення сутнісної специфіки гламуру як художньо-

мистецького явища, розуміння його проявів у контексті розвитку сучасного 

мистецтва, тенденцій і чинників останнього, з’ясування ролі гламуру в естетизації 

різних форм соціального та індивідуального буття. Запропонована в дисертації 

авторська концепція гламуру як художньо-мистецького феномену розширює 
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проблемне поле сучасного мистецтвознавства, дозволяє вдосконалити його 

методологічний інструментарій. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі мистецтвознавчої експертизи Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв відповідно до тематичного плану 

науково-дослідницької діяльності закладу освіти. Тема дисертації затверджена 

рішенням Вченої ради НАКККіМ (протокол засідання № 9 від 28.10.2014). 

Дослідження є частиною комплексної теми «Мистецтвознавчі та експертні 

дослідження національної культурної спадщини» (державний реєстраційний 

номер: 0118U001513).  

Мета дослідження – виявити сутнісні ознаки гламуру як художньо-

мистецького феномену, визначити його характерні особливості на різних 

етапах культурно-історичного розвитку, проаналізувати соціокультурні 

механізми функціонування гламурних практик у європейській художній 

культурі та на вітчизняних теренах.  

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань: 

- дослідити та систематизувати наявні теорії щодо концептуалізації 

гламуру в модусі гуманітарного знання; 

- уточнити понятійно-категоріальний апарат дослідження; 

- на основі загальних історико-культурних принципів проаналізувати 

витоки та виявити тенденції розвитку гламуру; 

- виокремити основні історичні типи й модифікації гламуру в контексті 

європейської художньої культури; 

- визначити роль кіномистецтва в розвитку та поширенні гламуру; 

- проаналізувати гламур як художньо-мистецьке явище у співвідношенні з 

класичними естетичними категоріями та паракатегоріями некласичної 

естетики; 

- виявити стильові особливості гламуру і його сутнісні ознаки; 

- з’ясувати своєрідність прояву гламуру в сучасному мистецтві; 

- означити тенденції та перспективи розвитку гламуру. 
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Об’єкт дослідження – гламур як художньо-мистецький феномен.  

Предмет дослідження – художні цінності гламуру, його історична динаміка 

та форми.  

Розгляд предмету дослідження в міждисциплінарному дискурсі 

обумовив використання матеріалів з мистецтвознавства, естетики, філософії, 

культурології, історії, соціології, економіки, антропології, психології, 

лінгвокультурології й ін. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною базою дослідження 

стали такі філософські та загальнонаукові підходи, принципи й методи, що 

дали змогу розглянути явище гламуру з різновекторних позицій:  

- принцип трансдисциплінарності дозволяє розкрити сутність гламуру 

як художньо-мистецького феномену; 

- метод узагальнення дав змогу окреслити місце гламуру у світоглядній 

парадигмі завдяки аналізу неоднозначних формулювань і висловлювань 

стосовно явища гламуру, що були репрезентовані в різноманітних джерелах;  

- феноменологічний метод застосовано на етапі розкриття сутності й 

конкретизації феномену гламуру, його трансформації в різні історичні періоди; 

- метод історичного моделювання дав можливість проаналізувати  наявний 

історичний досвід і сучасний стан теоретичного дослідження проблеми гламуру 

як художньо-мистецького явища і на цій підставі уточнити понятійно-категоріальний 

апарат дослідження; 

- системний метод використано при вивченні гламуру як амбівалентного 

художньо-мистецького феномену;  

- історико-хронологічний метод сприяв виявленню особливостей 

виникнення, формування та розвитку гламуру в часопросторі культури і 

мистецтва;  

- структурно-функціональний метод дозволив проаналізувати стилістичні 

закономірності й принципи формування гламурного ідеалу, що поєднує 

різні види мистецтва, та розглянути мистецтво сучасної епохи в його 

цілісності; 
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- семіотичний метод сприяв усвідомленню семантики гламуру як 

знаково-символічної системи, інтегрованої в сучасну українську культуру; 

- міждисциплінарний підхід забезпечив використання при аналізі 

гламуру останніх теоретичних доробків соціально-гуманітарних наук;  

- соціологічний підхід дозволив розглянути гламур на макросоціальному 

(у контексті суспільства, соціальних інститутів, спільнот та систем і процесів, 

що в них відбувалися) і мікросоціальному (увага на внутрішніх аспектах  

поведінки людей і груп) рівнях;  

- антропологічний підхід до аналізу гламуру як художньо-мистецького 

явища передбачав включення в його концепт результатів антропологічних досліджень 

(людини, її індивідуальності, самовизначення та самореалізації й ін.) і був 

спрямований на вивчення взаємовідносин людини із суспільством, художньою 

культурою, мистецтвом тощо; дозволив обґрунтувати можливості та соціальні ролі 

особистості в ієрархічній структурі суспільства (зокрема й суспільства 

споживання), стаючи носієм ознак гламуру;  

- аксіологічний підхід дав змогу з’ясувати роль і значення цінностей 

гламуру в культурних і мистецьких трансформаційних процесах. 

Теоретичну базу дослідження становлять як узагальнюючі, так і 

фундаментальні дослідження в галузі мистецтвознавства, теорії й історії 

культури, філософії, культурології, частково соціології, психології та 

економіки. Теоретичною базою роботи стали: 

- фундаментальні дослідження з теорії та історії культури, мистецтвознавства, 

філософії, естетики, культурології, соціології, психології та психології мистецтва 

(П. Абеляр, Дж. Агамбен, Дж. Александер, Р. Арнхейм, А. Бадью, Р. Барт, 

Ж. Батай, З. Бауман, М. Бєрдяєв, Ж. Бодрійяр, Ш. де Бросс, П. Бурдьє, 

В. Васильєвський, М. Вебер, Т. Веблен, Ж.-П. Вернан, М. Волошин, 

П. Герчанівська, Ф. Грегоровіус, Б. Гройс, Л. Гумільов, Е. Гуссерль, 

Дж. Гелбрейт, Г. Дебор, Ж. Дельоз, Г. Зіммель, В. Зомбарт, І. Іоффе, М. Каган, 

І. Кант, Е. Кассирер, В. Квашнін, О. Колесник, Ю. Лотман, Г. Маклюен, Ч. Мілс, 

Ч. Мукерджи, Ф. Ніцше, Х. Ортега-і-Гассет, Л. Свендсен, П. Сорокін, І. Суріков, 
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Г. Тард, А. де Токвіль, Г. Шек, М. Шелер, А. Шопенгауер, О. Шпенглер, 

У. Еко, К. Юнг, О. Яковлев), що стали теоретичним підґрунтям для 

міждисциплінарного вивчення гламуру як мистецько-художнього феномену, 

виявлення його сутнісної специфіки та різних аспектів прояву;  

- праці щодо історичних процесів та історичної трансформації культури й 

мистецтва (Д. Бартелемі, М. Бахтін, С. Булгаков, А. Бутовський, О. Вайнштейн,  

А. Васильченко, А. Ісаєв, К. Калверт, П. Калєфато, Г. Кнабе, А. Козаржевський, К. Куле, 

А. Кун, А. Лілті, Б. Мандевіль, О. Манн, М. Монтанарі, В. Райцле, В. Стіл, 

Д. Хезмондалаш, Й. Хейзинга, Д. Шиффер, М. Енаф), завдяки яким вдалося 

виявити та проаналізувати історичні прояви, модифікації й атрибутивні 

властивості гламуру;  

- дослідження проблем стратифікації суспільства та теорії еліт (Т. Адорно, 

Г. Ашин, А. Ашкеров, Д. Брандербергер, В. Вельш, М. Восленський, 

М. Джилас, Б. де Жуневель, Ч. Міллс, Р. Міхельс, С. Московічі, Х. Ортега-і-Гассет, 

В. Парето, Г. Сілласте, С. Шелонаєв) дали можливість окреслити різні типи 

гламуру і їх особливості в контексті соціальної стратифікації; 

- праці, присвячені актуальним проблемам лінгвокультури, зокрема й 

концептам (О. Атланова, Е. Бєнвєніст, С. Воркачов, В. Карасік, Ю. Караулов, 

В. Колесов, Н. Комлєв, В. Костомаров, Н. Красавський, М. Кронгауз, Д. Ліхачов, 

С. Ляпін, С. Нєрєтіна, Р. Павільоніс, Н. Платонова, О. Потебня, О. Прокрутіна, Г. Слишкін, 

Ю. Стєпанов, В. Хімік), які дозволили проаналізувати концептуальне поле категорії 

«гламур» в сучасному соціально-гуманітарному знанні;  

- фундаментальні дослідження щодо специфіки консюмеризму й суспільства 

споживання (Ж. Бодрійяр, Р. Блекуелл, П. Мініард, Дж. Ф. Енджел, 

Н. Еріашвілі, Д. Іванов, А. Маршалл, О. Посипанова, Л. Ростовцева, 

Ю. Цимерман), категорій стилю та способу життя, що розробляли як зарубіжні 

мислителі (З. Бауман, У. Бек, Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє, М. Вебер, Т. Веблен, 

Е. Гіденс, П. Гілхрист, Г. Зіммель, Н. Рейвенскрофт, Б. Тернер, А. Томлінсон, 

Е. Тоффлер, Б. Уітон), так і вітчизняні та російські вчені (Л. Бевзенко, 

А. Возьмітель, Н. Маслєнцева, І. Травін); 
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- науковий доробок учених різних сфер гуманітаристики щодо візуальності 

сучасного життя, образу, іміджу, бренду (Дж. Бергер, С. Даніель, С. Зекі, І. Інішев, 

В. Колодій, М. Мерло-Понті, О. Пєтровська, А. Пігалєв, В. Розін, 

О. Савєльєва, Т. Савіцька, Є. Сальнікова, Б. Циман, В. Шепель); 

- праці, присвячені питанням естетичного бачення світу, естетичної 

свідомості, естетичного ідеалу (І. Биховська, В. Бичков, М. Волошин, 

Н. Вульф, С. Пріст, Д. Шиффер, У. Еко); мистецької самоідентифікації (В. Личковах, 

А. Сміт, О. А. Штайн), проблемам естетизації повсякденності (В. Вахштайн, 

Н. Зарубіна, Ю. Куковякіна, А. Шюц), розумінню художнього стилю (Дж. Барлетт, 

Г. Вельфлін, Е. Кон-Вінер, А. Лосєв, І. Нікітіна, О. Устюгова, П. Флоренський, 

Д. Хебдидж); людській і частково гламурній тілесності (О. Газарова, М. Маєрчик, 

М. Мерло-Понті, А. Пучков, У. Еко); критеріям художності, зокрема й крізь 

призму теорії симулякрів культури постмодернізму (Р. Барт, Ж. Бодрійяр, 

Н. Маньковська, М. Пєтров, Г. Тульчинський), споживанню та художній цінності 

творів мистецтва (О. Аронсон, В. Бєньямін, Дж. Бергер);  

- дослідження вітчизняних науковців щодо різних аспектів естетизації 

повсякденності та в контексті конструювання культурних і мистецьких ідентичностей 

(В. Будяк, Л. Васильєва, С. Дацюк, Ж. Денисюк, Б. Мантула, В. Осипова, 

О. Філоненко, О. Шевченко, О. Школьна, Ю. Юхимик);  

- роботи, що віддзеркалюють різні точки зору на сутнісну природу 

феномену гламуру (К. Богомолов, Ю. Ветошкіна, С. Гандл, М. Гудова, Д. Іванов, 

Т. Камінська, Л. Кривега, М. Маєрчик, К. Міронов, Є. Нікольський, 

В. Осіпова, В. Пєлєвін, В. Пострєл, Л. Рубінштейн, Д. Руднєва, О. Сатарова, 

Д. Смірнова, К. Точилов, О. Філоненко, О. Шевченко, Т. Шмєльова);  

- праці про мистецтво в різноманітті його виявів і видів (О. Афоніна, 

Л. Васильєва, О. Гурова, Р. Єсипенко, Ж. Ліповецький, О. Овчарук, В. Подорога, 

К. Пол, Е. Рібейро, К. Руан, О. Савєльєва, Л. Свендсен, В. Смєюха, 

К. Станіславська, Н. Уайт, Е. Уілсон, Е. Уорхол), зокрема  

в контексті візуальних комунікацій і реклами (М. Володіна, Е. Дайсон, 
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Т. Дашкова, Ю. Долгова, М. Жукова, І. Зикова, Е. Каюмова, Н. Луман, 

Г. Маклюен), а також нейроарту (Н. Сиротинська, В. Карпов, Л. Деланоу). 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є авторською, 

теоретично обґрунтованою й логічно завершеною науковою працею з актуальних 

проблем мистецтвознавства. 

Уперше: 

- в українському мистецтвознавстві гламур досліджено як художньо-

мистецький феномен, що спрямований на уніфікацію естетичного ідеалу та 

трансформацію цінностей і містить певні сценарії поведінки;  

- визначено місце гламуру серед класичних естетичних категорій і 

паракатегорій некласичної естетики; 

- виділено візуальну демонстративність як сутнісну ознаку гламуру, 

що тривалий період існувала у світовій художній культурі в імпліцитній 

(ендогенній) або експліцитній (екзогенній0 формі;  

- виявлено сутнісні характеристики гламуру та виокремлено постійні 

атрибутивні властивості, притаманні гламуру в усі історичні періоди, які 

залежно від соціальних та економічних умов конкретної історичної епохи 

набували нових якостей і видозмінювались; 

- введено у науковий обіг та запропоновано авторське визначення понять 

гламур, візуальна демонстративність, гламурний образ, гламурна тілесність, 

гламурна фетиш-краса, гламурний стиль, гламурний консюмеризм, окреслено 

їх місце в предметному полі науки, розкрито їх змістове наповнення; 

- уточнено використання таких понять, як: розкіш, предмети розкоші, 

тілесність і тілесні практики, стиль життя та спосіб життя, демонстративна 

праздність, демонстративне споживання; 

- виявлено співвідношення гламуру з художньою й естетичною сутністю 

мистецтва; 

- окреслено хронологічні межі становлення гламурного стилю, виявлені 

його характерні ознаки, форми й типові образи; 
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- доведено, що інтерпретація гламурних образів є актуальною художньо-

мистецькою, зокрема й дизайнерською, практикою;  

- виокремлено суттєві ознаки гламуру в дискурсі естетизації повсякденності; 

- проаналізовано феномен гламуру крізь призму теорії симулякрів культури 

постмодернізму. 

Розширено: 

- понятійний апарат, що відображає функціонування історичних форм 

і мистецьких практик гламуру в системі світової художньої культури;  

- поле образно-стилістичних конотацій гламуру в контексті змін, що 

відбулися у сфері візуального мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Набули подальшого розвитку: 

- дослідження сутнісної специфіки гламуру у руслі різних 

дослідницьких оптик; 

- підходи щодо осмислення ролі гламуру та гламурних образів у сучасному 

мистецтві; 

- дослідження співвідношення категорій «краса» та «гламурність»; 

- тематика, пов’язана зі стильовою еволюцією гламуру від перших 

десятиліть ХХ століття до сучасності. 

Теоретичне значення отриманих результатів. Дисертація дозволяє 

розширити предметне поле мистецтвознавства, зокрема й концептуальний  

діапазон мистецтвознавчих і культурологічних підходів дослідження гламуру 

як амбівалентного художньо-мистецького явища. Основні положення 

дослідження сприятимуть подальшій розробці зазначеної проблематики в 

контексті розвитку вітчизняного мистецтвознавства та його категоріально-

понятійного апарату. Положення й висновки дисертації можуть бути 

використані при вивченні напрямів сучасного мистецтва та з’ясуванні 

основних тенденцій його розвитку, а теоретичні узагальнення закладають 

методологічні основи наукового вивчення феномену гламуру в контексті 

європейської та вітчизняної художньої культури.  
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Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати 

можуть бути використані при розробці курсів лекцій, укладанні навчальних 

підручників, посібників, програм, спецкурсів і спецсемінарів, у процесі 

висвітлення відповідних тем з історії й теорії культури та мистецтва, 

мистецтвознавства, культурології. Матеріали дисертації автор використала  

в курсах з історії мистецтв та дизайну, теорії моди і фешн-індустрії, дизайну 

реклами, візуальних комунікацій (Національна академія керівних кадрів культури 

та мистецтв, Київський національний університет культури та мистецтв, Київський 

національний університет технологій та дизайну).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням, у якому репрезентовано гламур як амбівалентний художньо-

мистецький феномен, його художні цінності, історична динаміка та форми 

в контексті європейської художньої культури. Теоретично осмислено й запропоновано 

в науковий обіг мистецтвознавства дефініції гламур, візуальна демонстративність, 

гламурний образ, гламурний стиль, гламурна тілесність, гламурна фетиш-краса, 

гламурний консюмеризм. Визначено сутність гламуру, виявлено його художньо-

мистецькі та соціальні аспекти, простежено етимологію поняття «гламур»  

у науковому і публіцистичному дискурсі, проаналізовано особливості репрезентації 

цього явища в сучасному мистецтві, виділено суттєві ознаки гламуру в дискурсі 

естетизації повсякденності. Охарактеризовано такі чинники впливу на становлення 

гламуру, як естетичне сприйняття світу, стиль життя, цілі та цінності художньої 

творчості, основні принципи мистецтва. 

Наукові результати отримані дисертантом особисто та впроваджені в наукову 

й освітню діяльність. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась шляхом оприлюднення 

його матеріалів у доповідях і повідомленнях на міжнародних, всеукраїнських, 

наукових і науково-практичних симпозіумах, конференціях, семінарах, круглих 

столах: «Хореографічне мистецтво: історія, сучасність, перспективи розвитку» 

(Київ, 15 квітня 2003 р.), «Театральне і хореографічне мистецтво України в контексті 

світових соціокультурних процесів» (22–23 квітня 2004 р.), «Роль митця і традиційних 
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інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій» 

(Київ, 23–24 грудня 2009 р.), «Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, 

культурологічні, соціальні виміри» (Київ, 27–28 травня 2010 р.), «Культурно-

мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, 11–12 листопада 2010 р.), 

«Українська культура ХХІ століття: стан, проблеми, тенденції» (Київ, 22–28 грудня 

2010 р.), «Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом» 

(Пермь, 25–28 февраля 2013 г.), «Современные гуманитарные и социально-

экономические исследования» (Пермь, 26–28 мая 2013 г.), ХІІI Міжнародна 

конференція, присвячена проблемам суспільних і гуманітарних наук (Москва, 

26 октября 2013 г.), «Современное социально-гуманитарное знание в России и за 

рубежом» (Пермь, 28 октября 2013 г.), «Динаміка розвитку вищої хореографічної 

освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри 

хореографії Київського національного університету культури і мистецтв)» (Київ, 17–

18 квітня 2015 р.),  «Простір арт-терапії: палітра емоцій» (Київ, 25–27 лютого 2016 р.), 

«Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал» (Київ, 15–16 квітня 

2016 р.), «Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та 

світових тенденцій» (Київ, 21–22 квітня 2017 р.), «Культурні домінанти в реаліях 

ХХІ століття» (Рівне, 15–16 листопада 2018 р.), «Художня культура і мистецька 

освіта: традиція та сучасність» (Київ, 20–21 листопада 2018 р.), «Культурно-

мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, 15 травня 2019 р.), «Культурні 

та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» (Київ, 6 червня 

2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено в 42 публікаціях: 

1 одноосібний (обсягом 20 д. а.) і 1 колективній монографіях, 21 одноосібній 

статті у фахових виданнях, затверджених МОН України за напрямом «мистецтвознавство», 

з яких 5 включені до міжнародних наукометричних і реферативних баз, 4 статтях 

у зарубіжних наукових періодичних виданнях (Австрія, Німеччина, Польща, 

Росія), 15 публікаціях в інших наукових виданнях і збірниках матеріалів наукових 

конференцій. 
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Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

на тему: «Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга половина 

ХХ століття)» за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» було 

захищено 2004 року в Київському національному університеті культури  

і мистецтв, її матеріали в тексті докторської дисертації не використано. 

Сформульовані в цьому дослідженні положення винесено на захист уперше. 

Структура дисертації зумовлена постановкою наукової проблеми, її метою 

наукового студіювання та дослідницькими завданнями. Робота складається  

з анотації (українською й англійською мовами) зі списком публікацій, вступу, 

чотирьох розділів (12 підрозділів), висновків, списку використаних джерел,  

до яких включено список публікацій за темою дисертації. Загальний обсяг тексту 

становить 480 сторінок, основний – 395 сторінок (16,5 авт. арк.). Список 

використаних джерел налічує 722 найменування.  
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ГЛАМУРУ 

В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження гламуру  

в модусі гуманітарного знання 

У новій соціальній реальності внаслідок ускладнення соціокультурних та 

мистецьких трансформацій посилюються процеси біфуркації, зростають ризики, 

відбувається ескалація конфліктів. Тому, на думку З. Баумана, найбільш 

адекватною характеристикою цієї нової реальності є «плинність», доповнена 

такими поняттями, як «плинна реальність», «плинна любов», «плинний страх» 

і, відповідно, «плинна культура» [43]. Цифрові технології, телебачення й 

інтернет стали однією з основних складових повсякденності, вони змінюють не 

тільки соціальні, а й мистецькі практики, породжуючи такий феномен, як 

цифрове мистецтво. Художники завжди першими реагували на культурні та 

цифрові прориви свого часу. Експериментувати із цифровим медіумом вони 

почали за кілька десятиліть до офіційної цифрової революції [110, с. 7]. 

Динамічність, мінливість, нестійкість і деяка агресивність гламуру обумовлена 

неоднозначністю його розуміння, використанням різних методологічних 

установок і принципів, згідно із поставленими завданнями чи розв’язуваними 

теоретичними проблемами. Крім того, виявляються недостатніми, оскільки 

втрачають когнітивний потенціал, методи опису й аналізу різних візуально-

комунікаційних ситуацій, сучасного візуального континууму і, зокрема, 

гламуру. 

Сучасні медіа, практика створення фото-, відеотворів, флеш (flash) анімації, 

як і практики гламуру, безпосередньо з ними пов’язані, у контексті «Четвертої 

промислової революції» й Індустрій 4.0. потребують нового теоретичного 

осмислення, оскільки класичні естетичні концепції, як і теорія мистецтва, не 

можуть запропонувати методологію, що містила б усі необхідні підходи та 

методи для аналізу існуючих візуальних явищ і культурно-мистецьких практик. 
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Складність, ефемерність і багатогранність гламуру потребують виходу за 

межі мистецтвознавства та звернення до таких наукових галузей, як філософія 

і методологія науки, історія, культурологія, соціологія, економіка, психологія, 

антропологія, лінгвокультурологія й ін.  

Гламур – явище сучасної культури й мистецтва, поява якого обумовлена 

певними історичними соціально-економічними обставинами, тому трактувати цей 

феномен тільки з позицій мистецтвознавства чи культурології буде не зовсім 

коректним. Низка авторів (Д. Іванов, Л. Ростовцева, Д. Руднєва, 

Ю. Цимерман та ін.) вивчала гламур у контексті аналізу проблем 

суспільства споживання й масової культури, а його виникнення пов’язували 

із соціокультурними змінами, що були зумовлені процесами урбанізації й 

технічним розвитком, зростанням споживання товарів і послуг, розвитком 

комерційної культури, індустрії розваг, засобів масової інформації тощо [253; 

456; 460; 549].  

Через ефемерність гламуру одні дослідники сприймають його  як 

яскраву молодіжну течію, щось багатокольорове (з домінуванням рожевого), 

у блискучих стразах тощо; інші – погоджуються із класичним трактуванням 

слова «гламур» як розкоші та асоціюють з гламуром заможний стиль життя, 

«голлівудську зовнішність», великі будинки та коштовні речі (майже твори 

мистецтва від найвідоміших модних ювелірів, модельєрів або дизайнерів); 

треті – вважають, що в гламурі домінуючою є манера поведінки (а не 

зовнішність чи одяг) і називають гламуром чуттєву красу, наповнену шармом 

і спокусою. Наприклад, для одних дослідників гламур – це пуста беззмістовна 

естетична форма (А. Власов, А. Секацький та ін.) [165]; у гламурі втілений 

споживацький гедонізм, притаманний занепаду цивілізації, коли відсутність 

фізичної і духовної праці стає нормою й цінністю сучасного суспільства (Б. 

Бондар, Я. Бражнікова, А. Частицина й ін.) [120; 124]; гламур – це змова великих 

корпорацій проти людини, адже економічні гіганти насаджують ідеї вічної 

молодості, багатства, краси тощо (А. Смірнова, Т. Толстая) [487; 513]. Для інших 

гламур – це глянець (В. Звєрєва, І. Лєвотіна, Є. Полякова й ін.) [103; 241], 
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концепція «глем-капіталізму» (Д. Іванов, О. Русакова й ін.) [253; 254], феномен 

постіндустріального суспільства (Д. Руднєва) [460], естетичний феномен 

(Є. Нікольський, К. Точилов) [391; 515], квазіестетична категорія в системі 

критеріїв художності (О. Школьна) [566], форма демонстративного 

споживання (Л. Ростовцева, Ю. Цимерман) [456; 550] тощо.  

Зазначена проблематика знайшла відображення й у працях вітчизняних 

науковців, таких як: Н. Авер’янова, С. Амеліна, І. Бондаренко, В. Будяк, 

Л. Васильєва, Т. Гундорова, С. Дацюк, Ж. Денисюк, Л. Дерман, О. Кузьмук, 

Л. Кучеренко, Б. Мантула, В. Осипова, О. Філоненко, О. Шевченко, О. Школьна, 

Ю. Юхимик.  

Дослідники розглядають гламур як досить широке та багатозначне явище, 

яке має велику кількість репрезентацій (культура споживання, наслідування моди, 

кітч, догляд за собою тощо), але переважно фіксують увагу на зовнішніх ознаках 

гламуру, не пояснюючи характер репрезентації гламуру і його атрибутивні 

ознаки.  

Тема гламуру і його ролі в контексті сучасної культури та мистецтва 

посідає значне місце в різноманітних дискурсах: повсякденному, публіцистичному 

та науковому. Аналіз різних підходів до розуміння й тлумачення гламуру в цих 

дискурсах дозволяє виділити, хоч і досить узагальнено, п’ять основних напрямів 

досліджень:  

1) гламур як феномен культури (С. Гандл, Н. Платонова, Д. Руднєва);  

2) гламур як естетичний або квазіестетичний феномен (Л. Кривега, 

Є. Нікольський, К. Точилов, Ю. Юхимик та ін.);  

3) гламур як феномен мистецтва (Дж. Браун);  

4) гламур як чинник розвитку нової економіки (Д. Іванов, Л. Ростовцева, 

Ю. Цимерман);  

5) гламур як феномен (категорія) повсякденності (Ю. Вєтошкіна, 

М. Рябова).  

Кожен із цих напрямів дослідження репрезентований фундаментальними 

монографіями: С. Гандл (Gundle) «Історія гламуру» («Glamour: a history», 2008), 
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Д. Іванов «Глем-капіталізм» (2008), Дж. Браун (Brown) «Шість вимірів гламуру: 

модернізм та сяйво форми» («Glamour in six dimensions: modernism and the 

radiance of form», 2009), Є. Нікольський, К. Міронов «Феномен гламуру: минуле, 

сьогодення, майбутнє» (2018).  

У цьому контексті важливо відмітити одну характерну особливість, на 

яку звертають увагу (безпосередньо чи побіжно) майже всі дослідники гламуру, – 

це бажання виділитися, бути помітним, звернути на себе увагу, сподобатись 

тощо, яке пов’язане не з вербалізацією, а із візуалізацією: головне не сказати, а 

візуально продемонструвати; «не бути, а здаватися». Це дозволило виявити 

сутнісну ознаку гламуру, яку ми визначили як візуальна демонстративність, 

що означає прагнення людини, певних соціальних страт виставити напоказ 

(візуально продемонструвати) тіло, одяг, твори мистецтва, багатство, розкіш, 

успіх, положення в суспільстві тощо. Відповідно, ми сформулювали гіпотезу 

нашого дослідження: гламур – це амбівалентний художньо-мистецький 

феномен, що існував у світовій художній культурі в імпліцитній (ендогенній) 

або експліцитній (екзогенній) формі та в процесі культурно-історичного 

розвитку модифікувався, набував нових форм, розширювався діапазон його 

функцій і мистецьких практик, зростала кількість атрибутивних властивостей. 

До останніх ми відносимо розкіш / розкішність, стиль життя (зокрема 

демонстративну «праздність» і демонстративне споживання), тілесність, манеру 

поведінки, одяг тощо. Також гламур безпосередньо пов'язаний з прагненням 

людини до марнославства або нарцисизму; чуттєвості – жадання, прагнення, 

мрій; з інстинктом прикрашання; «чуттєвими пристрастями» (І. Кант) 

(честолюбство, владолюбство, користолюбство) й ін. Обов’язковою умовою 

існування гламуру є наявність соціального контексту: співіснування двох або 

більше індивідів, що дозволяє реалізувати його основну ознаку – візуальну 

демонстративність. Адже без «глядача» гламур узагалі втрачає сенс. Мета 

гламуру – досягти особистого успіху, утвердити власні позиції в соціумі, 

«виділитися із натовпу», звернути на себе загальну увагу. Сутність – 

«маскування та контроль – і, як наслідок, влада» (В. Пєлєвін). Характерні 
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особливості – ефемерність, ілюзорність, сексуальність, театральність, 

штучність, динамізм, мінливість. У гламурі візуальна демонстрація власних 

переваг є самостійною цінністю. Запропоновано авторське визначення 

поняття гламур – це амбівалентний художньо-мистецький феномен, якому 

притаманні візуальна демонстративність та певні атрибутивні властивості, 

спрямованість на уніфікацію естетичного ідеалу й трансформацію художніх 

цінностей, мистецьких стилів, сценаріїв поведінки та способів життя під 

впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. 

У процесі нашого дослідження ми дотримуємося об’єктивності та 

неупередженості, відмовившись від оціночно-емоційних конотацій (як 

позитивних, так і негативних). Теоретико-методологічною базою роботи є 

принцип трансдисциплінарності та такі філософські й загальнонаукові методи та 

підходи, як феноменологічний, системний, семіотичний, історичний, структурно-

функціональний, соціологічний, антропологічний, аксіологічний й ін., що 

дозволяють вивчати явище гламуру у руслі різних дослідницьких оптик.  

Гламур сьогодні є глобальним явищем, продуктом техногенних 

процесів, прояви якого ми спостерігаємо в різноманітних національних 

культурах. Проте, щоб зрозуміти цей феномен, ми обмежили географічні межі 

дослідження тими культурними ареалами, які безпосередньо впливали на 

формування гламуру як художньо-мистецького феномену, насамперед це Європа. 

Також, незважаючи на те, що основною ознакою гламуру є візуальна 

демонстративність, наше дослідження не ставить за мету простежити 

еволюцію, зокрема, візуальної культури. Ми не претендуємо на всебічний і 

вичерпний мистецтвознавчий аналіз гламуру в цілому (це завдання, що 

виходить далеко за межі одного дослідження). Ми прагнемо виявити ті 

кульмінаційні моменти в історії художньої культури, які сприяли активізації 

візуальної демонстративності як основної ознаки гламуру. Дослідницькі 

зусилля автора спрямовані на виявлення та вивчення тих трансформацій, які 

відбувалися протягом історичного становлення гламуру як художньо-

мистецького феномену. 
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Це значною мірою обумовлює вихід поза межі мистецтвознавства та 

використання в нашому дослідженні понятійно-категоріального апарату таких 

наук, як філософія, естетика, культурологія, соціологія, економіка, психологія 

й ін. Цей підхід зумовлений як складністю самого поняття «гламур» та явища, 

яке цим поняттям позначають, так і проблемами вітчизняного 

мистецтвознавства. Операціоналізація поняття, визначення його предметного 

поля в мистецтвознавстві та в аспекті нашого дослідження потребує, передусім, 

з’ясування смислового діапазону таких понять і категорій, як: художня 

культура, естетичне бачення світу, мистецтво, тілесність, повсякденність, 

консюмеризм тощо.  

Кожна історико-культурна епоха створює власну «картину світу», 

властивий для неї спосіб художнього бачення, свою сукупність загальних, 

переважно неявних передумов художньої творчості та, власне, тільки для неї 

характерне мистецтво. Зміна історичних епох означає кардинальну 

трансформацію способу художнього бачення, відповідно, і радикальний 

переворот у художньому трактуванні світу.  

Художня культура – це складний багатозначний феномен, який об'єднує 

всі види мистецтва, сам процес художньої творчості і його результати, зокрема 

й систему засобів зі створення, збереження та поширення художніх цінностей, 

виховання творчих кадрів і глядацької аудиторії. У нашому дослідженні ми 

тлумачимо художню культуру як феномен, пов'язаний з процесами 

сприйняття, засвоєння, оцінки або – у найширшому сенсі – «споживання» 

творів мистецтва людиною. Мистецтво як художньо-образне відтворення 

дійсного й уявного постає як системоутворювальний чинник, як ядро 

художньої культури. 

У сучасній гуманітаристиці існує значна кількість визначень поняття 

«мистецтво» (інституціональні, філософські, емпіричні, соціологічні, 

функціональні тощо). Проте всі наявні тлумачення мають переважно 

номінальний характер, вказують, що потрібно називати  справжнім 

мистецтвом, а що не є ним. Як відмічає І. Нікітіна, «пошуки "сутності" 
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мистецтва, твору мистецтва, прекрасного, трагічного тощо були характерні для 

традиційної філософії мистецтва. Сучасна філософія мистецтва позбавилась від 

есенціалізму так само, як філософська антропологія відкинула ідею пошуку незмінної, 

даної раз і на століття "сутності людини", а соціальна філософія залишила будь-яку 

надію на розкриття в усі часи однієї й тієї самої "сутності соціального"» [388, с. 20].  

Найбільш загально мистецтво можна охарактеризувати як:  

- вираження естетичного бачення світу людиною;  

- образне осмислення дійсності;  

- процес чи результат вираження внутрішнього або зовнішнього (щодо 

творця) світу в художньому образі;  

- особливий вид формотворчої діяльності людини, що продукує образні та 

символічні структури, тощо.  

Естетичне бачення являє собою бачення світу (яке змінюється від епохи до 

епохи і від цивілізації до цивілізації) у ракурсі естетичних категорій (прекрасне і 

потворне, міра і гармонія, трагічне і комічне й ін.). Естетичне є ширшим від прекрасного, 

оскільки містить й епатуюче, піднесене, повсякденне, трагічне, фарсове тощо [388, с. 117].  

У дослідженні гламуру як художньо-мистецького явища важливим для нас 

є поняття «естетичне бачення світу» («естетичний досвід», «естетична цінність», 

«естетична ситуація», або просто естетичне) та «художні цінності». Аналіз цих понятть 

дасть можливість виявити своєрідність феномену гламуру в контексті естетичних і 

мистецьких категорій. Художні цінності, в контексті дослідження гламуру – це ступінь 

значущості для людини або певного соціального прошарка «гламурного твору», який в 

процесі контакту з суб’єктом сприйняття викликає естетичні переживання та впливає на 

естетичне бачення. Естетичне бачення є соціальним за своєю природою і вважається 

одним із найвищих проявів соціальності людини. Естетичні категорії (прекрасне й 

потворне, високе та вульгарне тощо) не існують поза соціумом, а зміни, які відбуваються 

в суспільстві, безпосередньо призводять до трансформацій в естетичному баченні світу. 

Естетичне бачення пов’язане з конкретними (а не з абстрактними, тими, які сприймають 

тільки розумом) даними в почутті речами. А однією з головних потреб людини та 

важливим засобом вкорінення індивіда в суспільство є потреба в естетичному баченні та 
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мистецтві. «Естетичне бачення – це, насамперед, бачення в аурі, у модусі 

чарівності» [388, с. 121], зачарування та привабливості. Це надає естетичному 

об’єкту особливий статус і незвичний спосіб існування, за якого виникає 

відчуття унікальності, оригінальності, справжності та недосяжності цього 

об’єкта. Навколо естетичного об’єкта утворюється певний ореол, поза яким 

предмет естетичного відчуття не існує. Це не осліплення, а інше бачення, адже 

воно ідеалізує або абстрагується від негативних рис цього об’єкта. На думку 

Л. Карсавіна, таке бачення для конкретного, неповторного індивіда і є єдино 

правильним, адже тільки воно дозволяє в деяких випадках «побачити красу 

навіть у потворному» [283]. 

Однією з характерних особливостей естетичного бачення світу є його 

сприйняття через призму тілесності. Як пише М. Мерло-Понті: «Будь-яке 

зовнішнє сприйняття – це водночас певне сприйняття мого тіла і, як будь-яке 

сприйняття мого тіла, виражається мовою зовнішнього сприйняття. Так що 

якщо тіло … не якийсь прозорий об’єкт і воно не дане нам, як коло дане 

геометру відповідно до закону його будови, якщо воно – це свого роду виразна 

єдність, яку можливо навчитися розуміти, тільки володіючи ним, то ця структура 

одразу з’явиться в чуттєвому світі. Теорія тілесної схеми – це імпліцитно теорія 

сприйняття» [369, с. 265]. Людина існує у світі у «вигляді» власного тіла й 

сприймає світ за допомогою свого тіла. Отримуючи контакт із тілом і світом, 

людина знаходить і сама себе, оскільки якщо людина сприймає світ за 

допомогою тіла, то тіло є її природним «я», суб’єктом сприйняття. Естетичне 

бачення є результатом як загального розвитку людини (процес філогенезу), так 

і підсумком її поступового формування в процесі індивідуального розвитку 

(процес онтогенезу). 

Питання людської тілесності як характеристики людського буття 

осмислювали в різних аспектах, воно є досить складним і неоднозначним. У 

дискурсі гуманітарних наук наявна значна кількість праць, де вивчають 

проблему тілесності з різноманітних позицій. Проблему тілесності 

формулювали переважно в межах вибору між «низьким» тілом і високою 
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альтернативою – тілом і Душею, тлінною низькою плоттю та «Високим Вічним 

Розумом». На думку Е. Кассірера, мистецтво стало тією «силою», завдяки якій 

людина «отримала» власний образ, певною мірою відкрила й специфічну ідею 

людини як такої, а грецька пластика у створенні суто людського зображення 

досягає нової форми найбожественнішого ставлення до людини [249, с. 203]. 

Проблема тілесності посідала значне місце у філософсько-світоглядних 

системах, естетичних канонах і в художній творчості, до неї зверталися 

мислителі різних історичних епох, такі як Платон та Аристотель, Бл. Августин, 

Н. Кузанський, Л. да Вінчі, П. Мірандолла, Дж. Бруно, Р. Декарт, Б. Спіноза, 

Е. Гуссерль, Г. Марсель, М. Мерло-Понті й ін. 

У ХХ столітті сформувалася нова парадигма бачення людської 

тілесності. Вона передбачає розширення цієї проблематики й осмислення 

тілесності людини поряд з поняттями психіки, свідомості, уяви й пам'яті. Підхід 

Ф. Ніцше став революційним і заклав підґрунтя для «відходу» від класичної 

парадигми до сучасного некласичного й постнекласичного мислення. Ніцше 

розглядає людину, насамперед, як тіло, організм, біологічну систему: «… тіло 

є щось набагато більш високе, тонке, складне, досконале, моральне, ніж усі нам 

відомі людські зв'язки та спільності» [395, с. 242]. На думку мислителя, тіло 

«філософствує»: «За твоїми думками й почуттями стоїть твоє тіло і твоя 

самість у тілі: terra incognita. Для чого в тебе ці думки й почуття? Твоя самість у 

тілі щось цим виражає» [397, с. 191]. Філософ репрезентує нову стратегію 

мислення: тіло (гарне воно, звичайне чи потворне, юне, доросле чи старе) 

поставлене в центр ментальності й дискурсу. 

М. Мерло-Понті (1908–1961) визначає тіло як продовження світу.  

У роботах мислителів Ж. Бодрійяра (1929–2007), О. Шпенглера (1880–1936), 

К. Г. Юнга (1845–1961) закладено підґрунтя зі сприйняття тіла як первинного 

джерела знаків і символів, до осмислення феномену тілесності як знакової 

системи, розрізнення «внутрішньої» і «зовнішньої» мов тіла. 

Проблему тілесності в межах філософсько-культурологічного дискурсу 

висвітлено в роботах М. Фуко (1926–1984), Ж. Батая (1897–1962). У межах 
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філософської антропології найбільш актуальні роботи X. Плеснера (1892–1985), 

а наукове обґрунтування зв'язку статури й характеру людини дав німецький 

психіатр Е. Кречмер (1888–1964). 

Тілесну організацію людини в структурі соціального простору  вивчали 

М. Мосс (1872–1950) і К. Леві-Стросс (1908–2009), а феномен тілесності як 

поєднання «внутрішнього» і «зовнішнього» став предметом аналізу Ж. Делеза 

(1925–1995) і Ф. Ґватарі (1930–1992).  

Для чіткої орієнтації в контексті існуючої поліваріантності концепцій 

«тіла» й «тілесності» потрібно означити межі використання цих понять у 

нашому дослідженні. «Говорячи про тіло, ми маємо на увазі або природничо-

науковий погляд (тіло як біологічний і фізіологічний організм), або естетичний, 

або, нарешті, практичний (повсякденне розуміння тіла)» [451]. Тілесність – це 

«модус тіла», який залежить від способу життя; «новоутворення, конституйоване 

поведінкою»; «реалізація певної культурної і семіотичної схеми (концепту)» 

[451]. 

Вивчення тілесності, попри його важливість, виходить за межі нашого 

дослідження гламуру та гламурної тілесності. У цьому контексті ми 

зосереджуємо увагу на специфіці взаємодії людської тілесності й мистецтва. Будь-

яка історична епоха визначає своє ставлення до людського тіла та тілесних 

практик. Тілесність формується відповідно до того, які естетичні ідеали панують 

у певний історичний період, як людина сприймає фізичну сторону свого існування, 

як ставиться до власного тіла, як ним володіє і яким бажає його бачити. Аналіз 

тілесності – це вихід на рівень самовідчуття людини, переживання свого тіла – 

це переживання людиною самої себе. «На місце Слова постало Тіло, 

культура перестала бути логоцентричною і виявилася тілоцентричною» [519, 

с. 36].  

На думку Г. Тульчинського, у межах тілоцентризму оформилася загальна 

тілесно-візуалістська орієнтація культури та мистецтва кінця ХХ – початку 

ХХІ століття, що виражається в консюмеризмі, культі здоров’я, акцентуалізації 

сексуальності, формуванні та просуванні привабливих іміджів у рекламі, 
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політиці, мистецтві, навіть у релігії та науці, новій образності у віртуальній 

реальності інформаційних технологій. Тілесність – нова форма індивідуальності. 

Постмодерністський тілоцентризм став не стільки подоланням традиційної 

філософії, скільки своєрідним наслідком дуалізму духу і тіла платоністської й 

неоплатоністської традиції в європейському філософствуванні, черговим 

проявом платонівської метафізичної традиції і її дуалізмом духу й тіла. 

«Тілоцентризм має всі ознаки стресогенної лімінальної ментальності, 

характерної для ситуацій переходу (соціальних ломок, реформ, катастроф), з її 

типовими темами акцентованого (чорного) гумору, тотальним пародіюванням і 

травестуванням, підвищеною увагою до теми смерті, катастрофізмом, 

сюжетом кінця світу, спеціальним інтересом до соціальних девіацій, маргіналів, 

сексуальної свободи, гомосексуальності, транссексуальності, запереченням 

наукової раціональності, містицизмом, езотерикою тощо» [519, с. 48].  

Ми розглядаємо тілесність як естетичний конструкт. Тіло (за допомогою 

одягу, різноманітних технік конструювання тілесності, косметичних процедур, 

пластичної хірургії) усе більше стає носієм соціальних знаків, а феномен гламуру 

безпосередньо пов'язаний із цим процесом (через тіло або через певні атрибути 

виконує символічну роль). 

Як зазначає Д. Іванов, гламур – це практики «створення керованої 

зовнішності», яка водночас керує свідомістю. На його думку, ці практики є 

показовим, але тільки окремим прикладом нарощування капіталу за 

допомогою яскравих і простих образів. «Ті, хто прагнуть досягти успіху в 

умовах наднової економіки, … перетворюють гламур у капітал і тим самим 

розвивають глем-капіталізм» [254, с. 11]. Гламур у сучасному суспільстві 

постає як художньо-мистецький феномен за умови, що споживання є одним із 

головних фокусів соціальної практики, а інституалізація та включеність 

гламуру в соціальну дійсність обумовлені специфікою споживацької 

практики. «Раціональність глем-капіталізму проявляє себе не в трудовій етиці, 

а в споживацькій естетиці» [254, с. 25].  
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Консюмеризм – один із соціально значимих феноменів сучасного світу. 

Сьогодні досить популярним стало твердження, що людина перебуває в 

«полоні» споживацьких цінностей, звичок, установок та ідей. У соціально-

гуманітарній науці все частіше з’являються роботи, у яких висувають гіпотезу 

про домінування споживацької сутності сучасної людини над усіма іншими 

складовими її соціокультурної ідентичності. Споживання розглядають уже не 

стільки з точки зору цілісності процесу відтворення соціальної системи, скільки 

як «конституюючу ознаку конкретного суспільства, його соціальних груп й 

індивідів».  

Перші спроби концептуалізації споживання зафіксували тільки  з 

другої половини ХІХ століття такі автори, як: М. Вебер (Weber, 1864–1920); 

Т. Веблен (Veblen, 1857–1929); Г. Зіммель (Simmel, 1858–1918); В. Зомбарт 

(Sombart, 1863–1941); К. Маркс (Marx, 1818–1883) та ін.  

Дослідники розглядали споживання як інструмент реалізації соціальних 

стратегій класової та статусної диференціації в теорії демонстративного 

споживання (Т. Веблен), концепції розкоші (В. Зомбарт), «теорії розтікання» 

(Г. Зіммель), у категоріях «формаційного типу споживання», «товарного 

фетишизму» (К. Маркс) і «стилю життя» (М. Вебер).  

У середині та другій половині ХХ століття у зв’язку зі зміною 

соціально-економічних принципів функціонування суспільства виникла низка 

нових теорій, згідно з якими споживання трактують як принцип, що конституює 

та відрізняє сучасний соціальний порядок і його сутнісне вираження. Специфіку 

консюмеризму й суспільства споживання в цей період вивчали такі дослідники, 

як: Ж. Бодрійяр (Baudrillard, 1929–2007); П. Бурдьє (Bourdieu, 1930–2002); 

Д. Гелбрейт (Galbraith, 1908–2006); Е. Гоффман (Goffman, 1922–1982); 

Ф. Джеймісон (Jameson, 1934); Г. Маркузе (Marcuse, 1898–1979); Е. Фромм 

(Fromm, 1900–1980) та ін.  

Так, Ж. Бодрійяр у концепції «суспільства споживання» визначає, що в 

сучасну епоху речі – предмети споживання – набувають характеру знаків, які 

формують специфічний дискурс. Ж. Бодрійяр вбачає в споживанні лише гру 
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символічних індексів, субстанціональну циркуляцію вирваних із контексту 

означників: «Тільки тоді, коли предмети отримують автономію як 

розрізнювальні знаки і тим самим стають (відносно) такими, що 

систематизуються, з’являється можливість говорити про споживання та про 

предмети споживання» [113, с. 57]. На думку Бодрійяра, споживання не 

зводиться до задоволення потреб, а виражає ставлення людини до речей, ідей, 

інших людей, до світу загалом [113, с. 24–54]. П. Бурдьє вивчає символічне 

значення споживацьких практик, що притаманні різним соціальним 

стратам. Німецько-американський учений Г. Маркузе аналізує нематеріальну, 

дискурсивну природу споживання, яку він інтерпретує як нову форму 

ідеології. Е. Гоффман, американський соціальний психолог і соціолог, 

досліджує комунікативні аспекти споживацьких практик, практик 

презентації та самопрезентації в контексті консюмеризму.  

Консюмеризм – явище досить багатозначне, яке характеризується різним 

типом споживацьких культур. У широкому розумінні споживання розглядають 

як процес одноразового чи тривалого використання-знищення товарів з 

метою задоволення базових потреб, що пов’язані із фізичним виживанням 

людини. Проте такий підхід не дозволяє належним чином пояснити, описати та 

обґрунтувати певні процеси, що відбуваються в сучасному світі. Дослідники 

консюмеризму (McKendric N., Brewer J., Plumb J.) вважають, що прагнення до 

споживання є природнім людським мотивом, проте тільки в специфічному 

соціально-історичному контексті ця схильність може розвиватися та 

реалізуватися повною мірою. 

Сьогодні існує ціла низка різних споживацьких «стратегій», які 

розрізняють за географічним, віковим, економічним та ін. критеріями. У науці 

репрезентовані численні види та форми споживання, наприклад: особистісне, 

сімейне, суспільне, відкрите, кінцеве, проміжне, язичницьке, вимушене, 

креативне, сакральне тощо. Деніел Міллер (Miller, 1954) вважає, що 

неможливо знайти єдине пояснення різноманіття у сфері споживання. Як 

приклад він наводить один із видів споживання – альтруїстичне. Автор критикує 
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поширене судження про придбання як про егоїстичний матеріалізм і, 

спираючись на дослідження поведінки споживачів, стверджує, що 

вирішальними факторами здійснення покупки є любов і турбота про близьких. 

Водночас він відмічає, що це тільки частково пояснює деякі види споживання, 

адже в більшості випадків усе, що купує, покупець використовує сам. Міллер 

вбачає основну причину споживання в необхідності задовольнити певні життєві 

потреби, такі, наприклад, як харчування, але це тільки частково пояснює купівлю 

окремих товарів.   

Для цього підходу характерним є спрощення складних механізмів 

соціокультурних процесів до «експлуатації» утилітарних людських потреб, 

зокрема не розглянуто споживання творів мистецтва й гламурних товарів у 

контексті «естетизації повсякденності» або «привласнення естетичного», коли 

наявне «володіння» красою (твором мистецтва, красивим предметом, тілом 

тощо) зводиться, з одного боку, до володіння красою як такою, а з іншого – до 

самоствердження, підвищення власної самооцінки та візуальної демонстрації 

економічного добробуту й соціального статусу.  

У сучасній вітчизняній науці феномен споживання аналізують 

А. Бутирський, В. Буряк, Т. Кагал, М. Казаков, В. Лапіна, Г. Осетинська й ін. 

Проте наукові дослідження феномену консюмеризму в Україні зосереджені 

переважно на економічних, соціальних або юридичних аспектах цього явища. 

Незважаючи на те, що в західній і вітчизняній науці накопичена значна 

кількість матеріалу щодо вивчення моделей споживацької поведінки, 

консюмеристських цінностей, впливу різних чинників на характер 

споживацьких практик і знаково-дискурсивної природи сучасного 

споживання, а споживання розглядають як економічний, соціологічний, 

психологічний і культурний феномен, як сферу соціалізації, формування 

соціальних норм, цінностей, культури тощо, водночас, у науковій літературі 

відсутня однозначна періодизація суспільства споживання.  

У такому контексті важливо відмітити, що в сучасній гуманітаристиці 

через певну термінологічну невизначеність залишається відкритим питання: яке із 
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понять «гламур» чи «споживання» є більш широким? Так, низка дослідників 

(Л. Ростовцева, Ю. Цимерман) вважають, що поняття «споживання» значно 

ширше за «гламур» [456; 550]. Л. Ростовцева відмічає, що поняття «гламур» 

вужче від поняття «споживання». Оскільки, на її думку, «гламур – це соціально-

негативне, наслідувальне та підставне споживання, яке призводить до хвороби 

духа й тіла», а його мотивація є більш вузькою, ніж мотивація споживання 

і, зокрема, демонстративного споживання [456, с. 10]. 

Інші дослідники не погоджуються із зазначеною вище позицією та 

вважають, що термін «гламур» є ширшим, ніж термін «споживання». 

Наприклад, Д. Іванов відмічає, що гламур не зводиться до ідеології 

консюмеризму та може бути характеристикою поведінки не тільки  на 

споживчому ринку. Як приклад він наводить праці фінансових аналітиків, які із 

середини 1990-х років використовують термін «glamоur» для визначення 

стратегії трейдерів, які оперують на фондових ринках, орієнтуючись не на 

довгострокову дохідність активів, а на їх «модність». Гламур – це «не просто 

естетична форма або культурна логіка», це «раціональність сучасного 

капіталізму» [253, с. 9].  

Ідеї Д. Іванова становлять значний інтерес у контексті нашого 

дослідження, оскільки науковець розробляє концепцію сучасного суспільства 

як суспільства глем-капіталізму. Сутність цієї теорії полягає в такому: глем-

капіталізм виник у результаті віртуалізації суспільства: «створення брендів 

переводить конкуренцію на ринку у віртуальну реальність, де "особливі 

властивості" товару, які зображені виробником та уявляються споживачем, 

піднімають його вартість, а відповідно, є нематеріальними, проте такими, що 

дають відчутний ефект» [253, с. 9–10]. У «новій економіці можна виробляти 

товари, не виробляючи речі, але створювати образи» [253, с. 22].  

Подібна смислова «невизначеність» утруднює розуміння гламуру в 

контексті категорії консюмеризму та свідчить про неможливість знайти якесь 

універсальне визначення цього поняття, а відтак обумовлює необхідність 

введення в наше дослідження поняття «гламурний консюмеризм», що дозволить 
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звузити межі нашого вивчення та зосередитись тільки на тих характеристиках 

консюмеризму, які притаманні феномену гламуру. Гламурний консюмеризм – 

це особлива споживацька модель поведінки, в основі якої, передусім, 

демонстративне споживання, яке здійснюють не для задоволення фізичних  

і духовних потреб, а щоб сформувати в оточення певне враження.  

Проблема демонстративного споживання мала місце вже в античну добу, 

коли розглядали «метафізику споживання». При цьому філософи 

підкреслювали, що помірність і «неспокушеність» – набагато кращі якості, 

ніж «неприборканий речизм» [13]. Проте тільки в ХІХ столітті тема 

демонстративного споживання стала предметом спеціального аналізу. Так, 

1867 року К. Маркс у першому томі «Капіталу» розглянув «товарний 

фетишизм», а 1890 року – А. Маршалл (Marshall, 1842–1924) виділив 

«споживання напоказ». Першим ґрунтовним дослідженням демонстративного 

споживання вважають роботу американського соціолога й економіста 

Торстейна Веблена «Теорія праздного класу» («The Theory of the Leisure Class», 

1899, 2004), де автор проаналізував демонстративне споживання як 

економічний, психологічний і соціокультурний феномен [149]. Веблен увів 

два оригінальні поняття: conspicuous waste (демонстративне марнотратство, 

престижне споживання) і vicarious consumption (споживання за довіреністю). 

Останнє поняття означає, що «жінки, люди, челядь також є показниками статусу. 

Ці категорії людей можуть щось споживати, але тільки в ім’я Хазяїна, своєю 

праздністю та надмірністю вони свідчать на користь його величі й багатства» 

[149, с. 11]. Ця тенденція характерна й для сучасного суспільства. Досить часто в 

«статусних» сім’ях однією з основних функцій чоловіка стає заробляти гроші, а 

дружини – демонструвати статус «праздної» домогосподарки. Ж. Бодрійяр, 

аналізуючи роботу Т. Веблена, відмічав, що поняття vicarious consumption 

(споживання за довіреністю) – одне з основних, оскільки воно «приводить» нас 

до фундаментальної теореми споживання, яка свідчить, що споживання не має 

нічого спільного з особистою насолодою, адже воно є примусовим соціальним 
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інститутом, який детермінує типи поведінки ще до того, як буде сприйнято 

свідомістю соціальних актантів [111, с. 11].   

Ми використовуємо термін «праздність» свідомо, оскільки переклад на 

українську мову – неробство, бездіяльність, ледарство – не повністю відповідає 

змісту терміна «праздність» і тому смисловому наповненню, яке вкладає  

в зазначену дефініцію Т. Веблен. Термін «праздний» не означає «ні лінощі або 

безрухомість. Він означає непродуктивне споживання часу. Час споживається 

непродуктивно, по-перше, унаслідок уявлення про негідність продуктивної 

роботи і, по-друге, як свідчення можливості в грошовому вираженні дозволити 

собі жити в неробстві» [149, с. 89]. Дж. Агамбен наголошує на амбівалентності 

поняття «праздність / неробство», він вказує, що «праздність» – це специфічна 

діяльність, а не пасивність, лінощі та неробство [7].  

Такий підхід до розгляду цієї дефініції дозволяє нам розмежувати 

праздність як особливий соціокультурний феномен і спосіб структурування 

повсякденності, що безпосередньо пов'язаний із візуальною демонстративністю 

як основною ознакою гламуру. 

В економічній теорії демонстративне споживання досліджували в межах 

класичного (А. Сміт, К. Маркс) і неокласичного підходів (А. Маршалл, К. Менгер 

(Menger, 1840–1921), Ф. Візер (Wieser, 1851–1926)), у кейнсіанському (Дж. М. Кейнс 

(Keynes, 1883–1946)) і посткейнсіанському (П. Сраффа (Sraffa, 1898–1983), 

Н. Калдор (Káldor, 1908–1986), Дж. Робінсон (Robinson, 1903–1983)) напрямах, 

а також у старому й новому інституціоналізмі (Т. Веблен, Р. Коуз (Coase, 

1910–2013), П. Бурдьє). 

Сучасна економічна думка пропонує багатоваріантність у класифікації 

факторів, що визначають демонстративне споживання. Наприклад, деякі дослідники 

(І. Альошина, Р. Д. Блекуелл, Дж. Ф. Енджел, П. У. Мініард, В. Наумов, 

Дж. О'Шонессі) поділяють усю сукупність чинників споживчої поведінки  

на внутрішні (індивідуальні) і зовнішні (соціальні); інші (Н. Еріашвілі, К. Ховард, 

Ю. Ципкін) у своїх класифікаціях як основні фактори, що формують поведінку 

споживача, виділяють економічні та політичні умови.  



51 
 

В останні роки значно зріс інтерес до вивчення неекономічних чинників 

(соціальних, психологічних, культурних, мистецьких, особистісних та ін.), 

які впливають на динаміку розвитку  соціально-економічних систем, на 

обсяги та структуру демонстративного споживання. Дослідженням культури 

як одного із факторів споживання присвячені роботи П. ДіМаджі (DiMaggio), 

Н. Смелзера (Smelser) [485]. Культурні чинники являють собою систему 

цінностей, що зумовлюють поведінку й бажання людини. Щоб вписатися в 

культурну групу, споживач повинен слідувати писаним (формальним) і 

неписаним (неформальним) культурним нормам.  

Соціальні умови, які визначають демонстративне споживання, досліджують 

О. Бікбов, Ж. Бодрійяр та ін. Особистісні фактори (стиль життя, економічне 

становище, вид занять, вік і життєвий цикл сім'ї, тип особистості й уявлення про 

самого себе), що мають істотний вплив на демонстративне споживання, стали 

предметом вивчення таких учених, як Н. Еріашвілі, К. Ховард, Ю. Ципкін та ін.  

Психологічні чинники демонстративного споживання досліджували 

такі науковці, як В. Бехтерєв, Н. Любімова й ін. До психологічних факторів, що 

впливають на поведінку споживача, відносять сприйняття, мотивацію, засвоєння, 

переконання й погляди. 

Важливо відмітити, що при дослідженні демонстративного споживання ми 

стикнулися із певною термінологічною невизначеністю. Синонімами терміна 

«демонстративне споживання» є споживання: показне, демонстраційне, престижне, 

статусне й іміджеве. Крім того, у США існує більш спеціалізований термін 

«Invidious consumption», що позначає споживання з умисною метою викликати 

почуття заздрості. Якщо два терміни – «показне» і «демонстративне» – це різні 

варіанти перекладу, тобто їх можна класифікувати як синоніми, то інші 

терміни (на наш погляд) позначають підвиди демонстративного споживання. 

Наприклад, вважають, що термін «імідж» виник на початку ХХ  століття  

в США, коли постала необхідність в іміджируванні. У цей період у країні 

відбувався економічний спад і суспільство відчуло певний дискомфорт. Образ 

країни був досить негативним, що заважало просуванню бізнесу на міжнародній 
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арені. У 1960-х роках у США виник новий напрям у науці – іміджеєзнавство, 

який досліджував імідж. Засновником цього напряму став відомий економіст 

К. Боулдінг (Boulding, 1910–1993). Найбільш активно поняття «імідж» використовували 

в журналістській практиці, найчастіше – для популяризації музикантів. 

Пізніше (починаючи з 1970-х років) термін входить у політичне та суспільне 

життя, а імідж починають розглядати (на прикладі США) як засіб маніпулювання 

суспільною свідомістю. З 1990-х років імідж став предметом підвищеної 

суспільної уваги у зв’язку із новими соціально-економічними умовами життя 

суспільства. Отже, слово «імідж» як наукове поняття використовують відносно 

недавно і трактують неоднозначно. Відповідно, термін «іміджеве споживання» 

також є досить новим і в широкому контексті означає купівлю речей як сигналів 

потрібного іміджу. На нашу думку, іміджеве споживання – це підвид демонстративного 

споживання, а не синонімічне поняття. 

Сучасні науковці по-різному визначають зміст зазначених вище понять. 

Наприклад, А. Логунов термін «престижне споживання» тлумачить більш 

вузько, ніж поняття «демонстративне споживання». На його думку, престижне 

споживання – це споживання товарів і послуг, доступ до яких обмежений через 

дефіцит, високу ціну або інституційні установки, які використовує суб'єкт  

не утилітарно, а як символи особливого становища, стилю життя чи інших 

особистісних якостей [332]. О. Воронова вважає, що демонстративне 

споживання – це засіб накопичення символічного капіталу й важливий 

механізм у формуванні ідентичності. Отже, ми бачимо, що відбувається певне 

розмежування синонімічних понять, таких як демонстративне та престижне 

споживання, у нашій роботі престижне споживання ми ідентифікуємо як підвид 

демонстративного. 

Таким чином, проблему демонстративного споживання, з одного боку, 

науковці активно досліджували, а з іншого – в аспекті її осмислення постає 

велика кількість дискусійних питань, які потребують додаткового опрацювання, 

адже явище демонстративного споживання досить неоднозначне. 
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Сучасні дослідники (Л. Ростовцева, Ю. Цимерман) запропонували 

оригінальну класифікацію демонстративного споживання: 1) за ієрархічним 

критерієм приналежності до класу – елітарне й наслідувальне: елітарне 

споживання притаманне «вищому класу» та спрямоване на придбання речей і 

послуг, висока вартість яких є очевидною (коштовні іномарки, маєтки, яхти, 

антикваріат тощо; до цього виду споживання автори відносять і наслідувальне 

споживання, що характерне для «середніх» і «нижчих» прошарків населення й 

означає придбання однієї-двох коштовних речей, які може дозволити собі будь-

хто, але часто за рахунок економії на інших покупках; 2) за соціально-культурним 

критерієм – пряме та підставне демонстративне споживання: власник 

демонструє свої грошові статки сам, а також це роблять його дружина, коханка, 

діти, батьки, друзі, персонал тощо; 3) за критерієм відповідності нормам 

співіснування – соціально позитивне і соціально негативне споживання. На 

думку дослідників, соціально позитивне споживання – це той вид 

споживання, яке схвалюють у суспільстві і яке може слугувати прикладом для 

інших (наприклад споживання товарів і послуг, що свідчать про здоровий спосіб 

життя та зростання культурного рівня). А соціально негативне, чи нав’язливе, 

споживання – це така поведінка споживачів, що межує із пристрастю, з 

девіацією (шопінгоманія, ігроманія, відвідування клубів, казино й інші 

розваги, здатні нашкодити здоров’ю, життю, добробуту); 4) за критерієм 

мотивації повсякденної поведінки – традиційне, гедоністичне, статусне, 

престижне й естетичне [456; 549]. 

Запропонована класифікація цікава (оскільки частково дозволяє нам 

пояснити виникнення різних типів гламуру), проте й досить дискусійна. 

Наприклад, дослідники окреслюють сучасні види демонстративного 

споживання, спираючись на класову диференціацію суспільства. У цьому 

контексті питання: «за допомогою яких критеріїв (економічних, культурних, 

естетичних, соціальних тощо) науковці поділяють сучасне суспільство на 

"вищий клас", "середній" і "нижчі" прошарки населення й ін.?», і «наскільки 

коректно сьогодні диференціювати суспільство на класи?», – залишаються 
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відкритими. Також, на нашу думку, спірним є поділ демонстративного 

споживання на соціально позитивне та соціально негативне (чи нав’язливе) 

споживання, оскільки не завжди, наприклад, шопінгоманія чи ігроманія – це ті 

сторони життя людини, які вона намагається продемонструвати, виставити 

напоказ. Досить часто, навпаки, схильність до зазначеної вище поведінки 

індивід прагне приховати від оточення, не визнаючи проблеми, що вже існує. 

Відповідно, питання «на підставі яких критеріїв такий вид споживання 

класифікують як різновид демонстративного споживання?» (адже 

демонстрація в такому випадку майже відсутня) залишається відкритим.    

Важливо вказати, що в цій класифікації наявна певна термінологічна 

неоднозначність. Наприклад, за критерієм мотивації повсякденної поведінки 

демонстративне споживання поділяють на традиційне, гедоністичне, статусне, 

престижне, естетичне тощо. Як ми вже зазначали, терміни «статусне», 

«престижне», «демонстративне» досить часто використовують у науковій 

літературі як синонімічні поняття, а автори цієї класифікації не пропонують 

однозначних визначень понять. Залишається незрозумілим, чим, наприклад, 

статусне споживання відрізняється від престижного? Проте ми в жодному разі 

не хочемо применшити значущість такої класифікації, оскільки вона значно 

доповнює вже існуючі концепції та підходи до вивчення демонстративного 

споживання.   

Повернемось до положень, які сформулював Т. Веблен. Автор зазначав, 

що демонстративному споживанню притаманні два принципово різні патерни – 

грошове суперництво та заздрісне порівняння: одні індивіди демонструють 

приналежність до високого соціального класу, інші – намагаються 

«дорости», хоча б уявно, показово, до вищого класу. У цьому контексті 

демонстративне споживання – це значні витрати на товари й послуги, здійснені 

з єдиною метою – продемонструвати оточенню власне багатство.  

Мотивація демонстративного споживання досить широка: відчуття втіхи 

від володіння багатством, марнославство, прагнення отримати чуттєву насолоду 

(І. Бентам (Bentham, 1748–1832), Ж. Б. Сей (Say, 1767–1832), А. Маршалл, 



55 
 

В. Зомбарт, Ф. Ратцель (Ratzel, 1844–1904)), заздрісне порівняння й інстинкт 

майстерності (Т. Веблен), бажання зробити приємно ближньому своїм 

зовнішнім виглядом і сподобатися самому собі (В. Ключевський). 

Ю. Цимерман вважає, що на мотивацію демонстративного споживання 

впливають такі чинники, як: економічні (породжені прагненням зробити 

очевидним власний матеріальний стан через ототожнення себе зі своїм речовим 

багатством); соціальні (можливість ідентифікувати та демонструвати свій 

соціальний статус); моральні (бажання отримати задоволення від громадського 

визнання: схвалення, захопленого погляду, компліменту, заздрості тощо); 

психологічні (споживання тих чи інших благ підвищує самооцінку, додає 

впевненості в собі, викликає самоповагу завдяки його символічній ролі як 

мірила успіху); гедоністичні (демонстративне споживання є джерелом 

задоволення (насолоди), отримання позитивних емоцій); естетичні, зумовлені 

потребою в прекрасному, художньому в житті [549; 550]. 

На думку А. Логунова, основні види мотивації демонстративного 

споживання – мотивація відповідності, мотивація турботи про самого себе, 

мотивація праздності та статусний тип мотивації [332]. Психологи зазначають, 

що демонстративне споживання – одна зі складових демонстративної поведінки. 

В. Вілюнас вважає, що за походженням, характером виявлення й розвитком 

демонстративна потреба є базовою для людини (має філогенетичне коріння та 

безпосередньо впливає на формування мотивації). Також він наголошує, що 

демонстративна поведінка не є ознакою психічної патології, а переважно має 

адаптаційну природу [162]. На думку А. Кравченко, демонстративна поведінка 

та схильність людини до самопрезентації – тотожні явища. Науковець вважає, 

що тлумачення поняття «самопрезентація» потрібно значно розширити. Тобто, 

крім вербальної презентації в поняття потрібно додати характеристики 

експресивної поведінки та різні другорядні характеристики поведінки 

(наприклад манера одягатися, загальний вигляд, а також чинники, які 

становлять ситуативний контекст сприйняття іншого, такі як, наприклад, 

знайомство з відомими людьми, відвідування «потрібних» місць, вибір 
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«потрібного» місця проживання тощо). Саме ці «джерела інформації у 

сукупності й формують загальне враження про людину, при чому значно 

більшою мірою, ніж сама вербальна поведінка» [303]. Дослідниця вказує, що 

нерідко передумовою демонстративного споживання є тенденція до 

самоствердження, де самоствердження – поведінка, обумовлена прагненням 

людини до високої оцінки та самооцінки. Причому самоствердження можна 

розглядати і як окрему самостійну потребу, і як прояв потреби бути 

індивідуальним, неповторним. Психологи (В. Вілюнас, А. Кравченко) на 

основі досліджень виділяють три провідні мотиви демонстративної поведінки: 

мотивація досягнення, захисна мотивація, его-мотивація, і четверта, додаткова – 

мотивація емоційної розрядки [162; 303]. 

Отже, у сучасній науці репрезентовані різноманітні типи мотивації 

демонстративного споживання. Проте стверджувати, що вони повністю 

розкривають мотивацію демонстративного споживання не можна, оскільки 

відсутній єдиний підхід, який би враховував усі аспекти мотивації 

демонстративного споживання. Зокрема, нові засоби інформації та комунікації 

значно розширюють міжособистісні комунікації, що призводить до активізації 

споживацької поведінки та демонстративного споживання, в основі якого – 

прагнення до наслідування й індивідуалізму. Інформаційно-комунікативні 

технології активно пропагують спосіб життя представників 

культурної / мистецької (творчої) еліти, сучасного політикуму, селебриті 

тощо, для яких демонстративне споживання звичне та природне.  

Для сучасної України демонстративне споживання – відносно новий 

феномен, що відображає суттєві зміни в способі споживання, які відбулися 

наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. У цей період досить велика кількість 

чинників: урбанізація, візуалізація культури, розвиток рекламного ринку й 

індустрії моди тощо – сприяла поширенню демонстративного споживання на 

теренах України. Сьогодні, завдяки гламуру як квінтесенції індустрії моди, 

реклами, маркетингу, дизайну й інших галузей, демонстративність набуває 
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все більшого значення, а явище гламурного консюмеризму ми розглянемо 

більш детально в наступних розділах нашого дослідження.  

Для гламуру притаманна ієрархічність, яка потребує певного рівня 

матеріального забезпечення (для придбання товарів провідних брендів або 

творів мистецтв «розкручених» митців, предметів розкоші, користування 

коштовними послугами: відвідування різноманітних клубів, послуги 

пластичних хірургів тощо), щоб вести відповідний спосіб життя. Гламур 

передбачає важкодоступність, створює певну дихотомію «обраних» і «всіх 

інших».  

У механізми сучасного споживання «вбудовані» й повсякденні 

культурно-мистецькі практики. Повсякденність є одним із предметів 

досліджень естетики, що нерозривно пов'язана з поняттями практики, 

взаємодії та соціокультурною організацією буденного життя індивіда. 

«Переосмислення» повсякденності та зростання інтересу до цієї проблеми 

відбулося в другій половині ХХ століття та збіглося з «іконічним поворотом» 

у гуманітарних науках і появою нових явищ соціального життя.  

Гуманітарна наука репрезентує численні та різноманітні моделі 

стратифікації, які демонструють складність і множинність соціальної ієрархії. 

Народна мудрість стверджує: «Зустрічають по одежі». Ця традиція залишилась 

актуальною й сьогодні. Усе нове (особливо в перші моменти) репрезентує себе 

через зовнішню (візуальну) представленість. Такою представленістю культури 

(або субкультури) у соціальному просторі може бути стиль життя, заданий цією 

культурою. Адже в стилі життя символічно закодований глибинний зміст 

культури, яку він репрезентує. Досліджуючи феномен розкоші як один з 

найбільш ранніх засобів візуальної демонстративності, ми послуговувалися 

поняттям «стиль життя». Згідно з нашою гіпотезою, стиль життя є однією з 

атрибутивних властивостей гламуру, зміст якої становлять демонстративна 

праздність, демонстративне споживання, відповідна манера поведінки тощо. А 

оскільки всі зазначені вище складові стилю життя є досить неоднозначними 
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категоріями, передусім, ми повинні чітко визначитись із тлумаченням самої 

категорії «стиль життя». 

Важливо зазначити, що ми розмежовуємо поняття «стиль життя» і 

«спосіб життя», хоча вони обидва відображають моделі організації життя 

людини. Спосіб життя – це «унікальна форма самоствердження особистості, 

своєрідний наслідок взаємодії або зіткнення мудрості із життєвою реальністю», 

уособлення неповторного життєвого стилю та взірець життєвої позиції, 

маніфестація смисложиттєвих цінностей. Стиль життя розгортається на рівні 

повсякденності та відтворює притаманні соціуму як світоглядні цінності, так 

і підвалини його матеріального буття, містить розмаїття існуючих у 

суспільстві субкультур і відбиває специфічні для них риси етосу, поведінки, 

мови тощо [533, с. 606].  

На нашу думку, поняття «спосіб життя» значно ширше за «стиль життя». 

Стиль життя пов’язаний з культурною та соціальною складовими, з 

необхідністю підтверджувати (або змінювати) власний соціальний статус і 

соціальну значущість. Це той бік організації життя особистості, де вона 

проявляє себе через вибір, власний світогляд, цінності, ідеали, уявлення, смаки 

й уподобання, через самоствердження.  

Поняття «стиль життя» досить широке, а в сучасній соціогуманітарній 

науці відсутня єдина концепція, яка б усебічно розкривала його зміст. Щоб 

знайти адекватне предмету нашого дослідження смислове наповнення поняття 

«стиль життя», ми розглянемо ті відмінності в його розумінні, які виникали в 

різних авторів при використанні зазначеної дефініції.  

У науковий обіг поняття «стиль життя» увів Макс Вебер (Weber, 1864–

1920) у роботі «Господарство і суспільство» задля розробки теорії стратифікації 

суспільства, в основі якої перебувають три показники (критерії): власність, 

влада і престиж. Економічний показник (наявність власності або її 

відсутність) дозволив автору теоретично диференціювати суспільство не 

тільки на класи, але й на статусні групи та партії. Критерієм виділення класу 
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стала власність, а виділення статусної групи – престиж, партії – влада (проте в 

межах нашої роботи цей вимір нас цікавить тільки частково) [147].  

На відміну від К. Маркса, Вебер відрізняв поняття «соціальний клас» і 

«соціальний статус». На думку філософа, статус – це більш широке поняття, 

яке пов’язане не тільки з економічною, але й з культурною диференціацією. 

Ступінь суспільного престижу визначають різними факторами (майновим 

станом, посадою, рівнем освіти, професією тощо), які й зумовлюють соціальний 

статус людини. Люди, що мають однаковий соціальний стан, утворюють статусну 

групу, яка, на відміну від класу, є певною спільністю, тобто її члени 

відчувають свою приналежність до однієї групи. Як правило, статусні групи 

аморфні, адже досить складно (майже неможливо) точно визначити коло людей, 

які мають однаковий соціальний стан. Водночас статусна група здатна 

проводити більш-менш усвідомлену лінію поведінки, оскільки контролює й 

навіть частково направляє дії своїх членів. Статусні групи стратифіковані за 

різноманітними чинниками, що проявляються в стилі життя та принципах 

споживання благ. При цьому соціальна оцінка поваги визначає статусну групу, 

яка перебуває у сфері розподілення престижу. Статусний престиж виражається, 

насамперед, у тому, що від усіх, хто претендує на приналежність до певного 

соціального кола, очікують відповідний стиль життя, зовнішній вигляд, манеру 

поведінки тощо. Класи, на відміну від статусних груп, стратифікують за рівнем 

економічного стану.  

Стиль життя, на думку Вебера, відображає особливості субкультури 

статусних груп, реалізується в соціальних практиках і постає, таким чином, у ролі 

інструмента, що визначає соціальний статус індивіда і його причетність до 

групи. Важливо відмітити, що запропонований Вебером підхід до вивчення 

стилю життя в контексті соціальної стратифікації залишається досить 

актуальним у сучасній науці. 

Категорію «стиль життя» досліджували М. Вебер, Т. Веблен  

і Г. Зіммель, кожен з них застосував власний підхід при вивченні стилю життя 

в межах «великих» теорій. 
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Т. Веблен (Veblen, 1857–1929) розглядав стиль життя в контексті 

демонстративних практик споживання. Він увів у науковий обіг поняття 

«демонстративна праздність» і «демонстративне споживання», за допомогою яких 

показав, як пов’язані стратифікація й дозвілля в суспільстві. Автор відмічав, що 

на певних етапах розвитку суспільства існували різні «символічні ядра» 

домінуючих стилів: в архаїчних суспільствах – фізична сила, у традиційних – 

дозвіллєва поведінка (яка мала демонстративний характер), у наш час – 

демонстративне споживання [149]. Веблен досить ґрунтовно описав стиль 

життя вищого («праздного») класу американських нуворишів. На думку 

мислителя, приналежність до групи і загальний стиль життя базуються на 

економічному капіталі.  

Теорія демонстративного споживання, як і теорія статусної 

стратифікації суспільства (Вебер), описує механізми боротьби за соціальні 

позиції, які відкривають доступ до різного виду ресурсів. Стиль життя вищих 

страт асоціюється з демонстративним споживанням, що символізує соціальні 

досягнення, життєвий успіх, дозволяє індивідові візуально демонструвати 

власну приналежність до обраного соціального прошарку.  

Крім демонстративного (статусного) споживання вищих класів, Веблен 

описує механізм, що допомагає пояснити, який стосунок мають середні 

прошарки до праздного стилю життя. На його думку, існують «норми 

поважності», характерні для всього суспільства, і їх диктують саме представники 

вищих класів. «Норма поважності … поширює свій вплив згори донизу на всю 

структуру суспільства до найбільш низьких прошарків» [149, с. 87]. 

Зобов’язання тих, чий статус є нижчим, ніж у вищих прошарків, полягає в 

тому, щоб хоча б приблизно дотримуватися цих правил. Як результат, кожна 

страта суспільства має ідеал благопристойності – стиль життя вищого прошарку, 

а представники інших страт прагнуть наслідувати цей стиль. Основою 

престижного стилю життя є грошова сила й здатність витрачати кошти на 

демонстративну праздність і демонстративне споживання. Для Веблена, 

демонстративна праздність – це невиробнича трата часу з метою демонстрації 
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багатства, до якої він відносить «спорт, розваги, відправлення обрядів 

благочестя» й полювання [149, с. 87]. Тобто це та діяльність, мотивом якої є 

не збільшення багатства, а його трата (при чому трата повинна бути 

демонстративною). Таким чином, згідно з Вебленом, ми можемо пов’язувати 

гламур і його атрибутивні ознаки з різними стратами населення (і з праздним 

класом, і з середнім), які наслідують стиль життя вищих класів.  

Г. Зіммель (Simmel, 1858–1918) аналізував проблематику стилю життя в 

контексті вивчення ідентифікаційних процесів в умовах прогресуючої 

стильової диференціації культури. На думку Зіммеля, стиль життя – це пошук 

особистістю власної ідентичності шляхом досягнення балансу між суспільними 

та внутрішніми імпульсами. 

Важливо зазначити, що кожний із зазначених вище підходів знайшов 

своїх прихильників серед сучасних науковців. Проте говорити про послідовників 

ідей того чи іншого дослідника можна умовно, адже тривалий період проблематика 

стилю життя залишалася в науці маргінальною темою. Термін «стиль життя» 

застосовували скоріше як допоміжний, периферійний, а його науковий статус 

не був достатньо високим. Навіть після того, як це поняття використовували  

у своїх роботах М. Вебер, Г. Зіммель, Г. Тард, Т. Веблен та ін., сам термін  

і проблематика стилю життя довго були не затребуваними.  

Наступний етап теоретичного розвитку концепцій стилю життя 

пов'язаний з іменами П. Бурдьє,  Ж. Бодрійяра, З. Баумана. Так, французький 

соціолог П. Бурдьє (Bourdieu, 1930–2002) запропонував дещо іншу модель 

соціальної стратифікації. Він розподілив соціальну структуру суспільства на 

класи, проте використав власну систему критеріїв. Клас, згідно з Бурдьє, 

визначають як сукупність агентів, що посідають схожу позицію, володіють 

подібними практиками, стилем життя та габітусом. Саме відмінності в умовах 

існування, різні соціальні практики, різна структура та обсяг сукупного капіталу 

й розподіляють агентів у різні соціальні страти.  

У концепції Бурдьє виділяють декілька типів капіталу:  
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− економічний: матеріальні блага допомагають людини посісти 

вигідну «позицію» в суспільстві;  

− культурний: культурний рівень людина набуває в процесі соціалізації; 

здобуття освіти, підтверджене дипломами, тощо;  

− соціальний: важливий актив, який утворює мережу соціальних 

зв’язків та обумовлений приналежністю до певної соціальної групи;  

− символічний: є різновидом соціального та відображає авторитет і 

репутацію агента;  

− людський: люди як капітал.  

Від розподілення капіталів між агентами залежить і поділ влади та 

впливу в цій соціальній спільності. Наявність економічного й культурного 

капіталів стає джерелом влади для тих, хто ними володіє. Агенти отримують 

владу над тими, у кого цього капіталу менше або він узагалі відсутній.  

Проблематика стилю життя в роботах Бурдьє не є центральною, проте 

саме він уперше надав їй категоріальне й інструментальне значення. Стиль 

життя автор ідентифікує через два інші поняття – соціальний простір і габітус. 

Сукупність практик агента (породжених його габітусом) є стилем життя. 

Габітус відповідає за смак (систему схем сприйняття й оцінювання власних і 

чужих практик). «Смак є основою системи відмінних ознак, яку сприймають як 

систематичне вираження того чи іншого класу умовностей існування, тобто як 

особливий стиль життя» [130, с. 29]. Отже, агент, володіючи габітусом, має 

уявлення про простір стилів життя й може розрізняти як власний стиль життя, 

так і стилі життя інших, поєднуватися з іншими агентами того самого класу та 

відрізняти агентів, які належать до іншого класу. «Соціальна ідентичність 

визначається й закріплюється у відмінностях» [130, с. 27]. Тобто агент оцінює 

власну позицію та стиль життя іншого агента через систему відмінностей, а 

один з аспектів стилю життя агента символізує й репрезентує всі інші аспекти: 

витрати, дозвілля, манеру поведінки (мову, техніку тіла), уподобання в одязі 

та їжі тощо. Будь-яка людина спроможна порівняти власний і чужий стилі 

життя, а потім зробити висновок про схожість або несхожість стилів життя та 
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зрозуміти, до якої страти (субкультури, соціальної спільності, групи тощо) 

належить представник того чи іншого стилю.  

На нашу думку, при дослідженні гламуру як детермінуючі габітус і стиль 

життя фактори потрібно розглядати (у роботах Бурдьє це є) не тільки соціальні, 

але й культурні (усю палітру культурно заданих смислових змістів, які впливали 

на агента в процесі соціалізації) та антропологічні особливості (тілесної і 

«психологічної» біографії людини). Габітус є цілісним системним утворенням, 

для розуміння якого потрібен вихід за міждисциплінарні межі. Кожне соціальне 

«поле» структуроване відповідно до того самого принципу, що й весь соціальний 

простір (за об’ємом і структурою капіталу). Бурдьє називає «полем» 

структурований простір позицій, для яких притаманний той чи інший обсяг 

капіталів, їх різноманітна конфігурація та відповідні обсяги влади [131]. «Поле» 

виникає в результаті прогресуючого розділення практик, має власну логіку 

функціонування й прагне до певної автономії (від інших «полів»), яка 

досягається за рахунок того, що будь-які зовнішні впливи перевизначаються в 

контексті логіки цього «поля». При цьому стиль життя – це не вільний вибір, 

не результат самореалізації продукту габітусу, який безпосередньо пов'язаний 

із соціальною позицією людини. Стиль життя стає одним із яскравих і 

візуально демонстрованих проявів символічних відношень. Такий підхід 

дозволив значно підняти науковий статус поняття «стиль життя», а термін набув 

нової методологічної цінності. 

У контексті нашого дослідження концепція Бурдьє становить значний 

інтерес. Основні поняття, якими оперує автор (капітали: культурний, соціальний, 

економічний, символічний, людський; соціальні поля, соціальний простір, 

габітус, практики тощо), і теоретичне поєднання цих понять дозволили 

побудувати інтегративну теорію, яка відрізняється внутрішньою цілісністю й 

узгодженістю. Відмова від принципу лінійної причинності та використання 

того, що може бути назване «круговою» причинністю, коли наслідок і причина 

взаємообумовлені та впливають одне на одного, постійно міняючись місцями 
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(у концепції Бурдьє такими є соціокультурна система та соціальні практики, 

які замикаються один на одному і взаємно впливають через габітус).  

Бурдьє досить скептично ставився до розподілення в людині 

біологічного, психологічного, соціального та культурного первнів. Він 

неодноразово наголошував на тому, що культурний, соціальний і фізичний 

простір перебування людини тісно між собою пов’язані. Такий підхід у 

контексті дослідження гламуру дозволив долати дисциплінарні демаркаційні 

лінії та вивчати гламур як цілісне художньо-мистецьке явище. При 

дослідження гламурної проблематики значимими є всі зазначені вище 

характеристики теоретичних побудов французького соціолога, а також 

провідні поняття, представлені в роботах Бурдьє. Ідеться про поняття 

соціального простору, соціального поля, габітусу та практик. Особливо 

затребуваним стає поняття «стиль життя», яке усвідомлюють як цілісний 

комплекс соціальних практик, що є відповідними, з одного боку, об’єктивній 

позиції індивіда в багатовимірному соціокультурному просторі, а іншого – його 

власним суб’єктивним уявленням про цю свою позицію [116, с. 59]. З. Бауман 

(Bauman, 1925–2017) і Ж. Бодрійяр (Baudrillard, 1929–2007) ототожнювали стиль 

життя з актами конструювання та презентації власної ідентичності  за 

допомогою маніпулювання символічними значеннями речей, які  

демонстративно споживали люди [112].  

Можна констатувати, що в межах класичної соціології категорія «стиль 

життя» пов’язана зі стратифікацією суспільства та визначена як складова 

(атрибут) соціальних груп або класів. Стиль життя ідентифікують як форму 

вираження класово-стратифікованих статусних груп, він не відігравав 

ключової ролі, а був похідним від класової позиції. Пізніше акцент робили на 

індивідуалістській природі цього соціального феномену. У такому контексті 

важливо відмітити, що існують теорії та концепції, які поняття «стиль життя» 

тлумачать більш вільно. Деякі дослідники вважають, що основна схема 

існування й відтворення класів перестає працювати в період соціальних змін. 

Наприклад, Б. Тернер (Turner, 1945) стверджує, що як тільки предмети 
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культури, що раніше вважали престижними, стають доступними на масовому 

ринку, лідери еліти змушені встановлювати нові норми смаку та створювати 

нові відмінності. Відбувається «ефект розтікання згори донизу», який відкрив 

Георг Зіммель. Це означає, що існує ймовірність інкорпорування нових 

практик у стилі життя й габітуси різних страт, яка може бути використана для 

аналізу в нашому дослідженні [244].  

Науковці, які досліджують постіндустріальне, постмодерністське 

суспільство (З. Бауман, У. Бек (Beck, 1944–2015), Е. Гіденс (Giddens, 1938)) 

входження в «поле» певного стилю життя розглядають як своєрідну гру, яку 

обрала особистість. Наприклад, У. Бек стверджує, що в процесі 

індустріалізації суспільство приходить до зростання індивідуалізації, коли 

людина все більше втрачає органічні зв’язки з родиною, соціальною стратою, 

групою й усе більше залежить від власного вибору [592]. Стиль життя стає 

одним з основних виборів людини. Цієї самої думки дотримується й З. Бауман. 

Феномен стилю життя поступово сприймають не тільки як спосіб 

самовираження, самопрезентації через зовнішній вигляд, у повсякденні 

життєвий стиль постає як показник індивідуальності.  

Інші науковці пов’язують поняття «стиль життя» не зі стратифікацією 

суспільства, а, навпаки, з його диференціацією. Сучасні дослідники Алан 

Томлінсон (Alan Tomlinson), Нейл Рейвенскрофт (Neil Ravenscroft), Белінда Уітон 

(Belinda Wheaton), Пол Гілхрист (Paul Gilchrist) зазначають, що споживацькі 

практики, які обирає людина, виражають обрані людьми стилі життя, не 

залежно від їх ідентичностей або соціально-економічних статусів. Учені 

стверджують, що люди, які живуть у сучасних суспільствах, будуть 

використовувати поняття «стиль життя», щоб описати власні дії та вчинки 

інших. На думку дослідників, стилі життя – це зразки дій, які диференціюють 

людей. Тобто відхилення або повна відмова від стилю життя певної 

соціальної спільності (або неможливість придбати речі, що є атрибутом цього 

соціального прошарку) призводить до групового відторгнення. Адже будь-

які соціальні або матеріальні атрибути можуть бути використані для 
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забезпечення соціальної замкнутості. Такі атрибути, як тип житла, меблі, 

прикраси, одяг, транспорт, споживання, манера поведінки, тілесність й ін. 

використовують як знаки відмінності між статусними групами для визначення 

тих, хто належить до певної групи, і тих, хто не входить до неї. Отже, стилі життя 

й споживання є основою колективної ідентифікації та включення в групу або 

виключення з неї.  

Е. Тоффлер (Toffler, 1928) у своїй роботі «Шок майбутнього» («Future Shock») 

визначає стиль життя як спосіб самоідентифікації особистості з певною 

субкультурою, відповідно, диверсифікованість субкультур породжує стильову 

множинність. Останню автор пов’язує із фрагментацією суспільства, що 

зумовлює швидку зміну цінностей і мозаїчність складових самого життєвого 

стилю. Стиль життя в традиційному суспільстві був визначений походженням і 

демонстрував класову приналежність. У постіндустріальному – людина 

«створює» свій стиль, вибудовуючи його подібно до мозаїки. Ідентифікація з 

певною соціальною групою, стратою, субкультурою дозволяє людині здійснити 

вибір стилю життя, що стане «організуючим принципом» її життя [514]. 

«Людина, що вибирає собі стиль, подібна до дами, яка гортає сторінки модного 

журналу, щоб знайти відповідний фасон сукні. Вона переглядає один журнал 

за іншим, зупиняється на привабливій моделі та вирішує зробити сукню на її 

основі. Потім починає підбирати необхідні матеріали: тканину, нитки, 

обробку, ґудзики й ін. Так само творець стилю життя збирає потрібні 

пропозиції. Він відрощує волосся. Він купує плакати в стилі арт-нуво та статті 

Че Гевари в м'якій обкладинці. Він навчається сперечатися про Маркузе й 

Франце Фаноне. Він засвоює певний жаргон, у його лексиконі з'являються такі 

слова, як «релевантний» та «істеблішмент». <…> Найчастіше ми не усвідомлюємо 

моменту, коли віддаємо перевагу певній моделі стилю життя перед іншими. 

Рішення «бути» Чиновником, або Чорним активістом, або Вестайдським 

інтелектуалом рідко є результатом суто логічного аналізу. Прийняте рішення не 

завжди буває спочатку чітко сформульованим. <…> Більшість із нас насправді не 

думає про своє життя в термінах стилю життя, і в нас часто виникають 
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труднощі при об'єктивній розмові про це. Ще більше труднощів виникає, коли 

ми намагаємося сформулювати структуру цінностей, закладених у нашому 

стилі. Завдання стає удвічі складнішим, оскільки в стилі життя багатьох з нас 

поєднано елементи декількох різних моделей» [514, с. 159]. Наприклад, 

Ж. Бодрійяр зазначає, що життя стає схожим на меню, з якого індивід просто 

обирає те, що йому подобається, і вирішує, у якому напрямку йому хочеться 

рухатися [113]. Основною проблемою особистості Е. Тоффлер вважає 

необхідність зберегти власне «я» в ситуації ціннісної та стильової 

множинності.  

Відповідно до розглянутих ідей, стиль життя виконує дві важливі 

функції: перша – це забезпечення єдності всередині певної соціальної спільності; 

друга – формування міжгрупових відмінностей. У більш загальній формі 

концепт стилю життя стає важливою частиною теорій індивідуалізованого 

суспільства, а ідея про те, що в сучасних розвинутих країнах поведінку людей 

значною мірою визначають їх схильності, а не фактори соціальної нерівності, 

стає домінуючою. Зокрема, велике значення має вплив на особистість 

споживацьких стандартів. Сучасні споживацькі стилі вже не настільки тісно 

пов’язані з певними соціальними статусами, як це було в минулому. У такому 

контексті вони не можуть бути достовірним джерелом розпізнавання та 

визначення приналежності тій чи іншій соціальній групі. Стиль життя, 

споживання та статус тісно пов’язані, проте саме споживання (а в більшості 

випадків – демонстративне споживання) стає візитівкою, демонстрацією 

приналежності, «членства» в певній соціальній групі.  

Таким чином, теоретичне підґрунтя дослідження досить широке, проте 

допомагає проаналізувати й зрозуміти такий феномен суспільства, як гламур з 

точки зору соціальної диференціації. У нашій роботі поняття «стиль життя» 

використано як сукупність практик, набір зразків поведінки, споживання, 

цінностей і смаків, які дозволяють людині орієнтуватися в соціальному 

просторі. Гламур розглянуто як «поле». Логіка «поля» гламуру – боротьба 

агентів за цінні в ньому капітали (економічний, культурний, соціальний, 
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символічний тощо), стратегії агентів, пов’язані із зароблянням і конвертацією 

капіталів, а також з боротьбою за позиції в «полі». Важливо відмітити, що 

концепції Бурдьє, Вебера, Веблена й Зіммеля є основним методологічним 

підґрунтям нашого дослідження та використані для пояснення деяких чинників 

побутування гламуру в сучасному суспільстві. Щоб використовувати зазначені 

вище концептуальні положення, потрібно їх адаптувати до ситуації кризовості 

тих процесів, що відбуваються в Україні. Зокрема, проблематичним у цьому 

зв’язку постає питання про стійкість і виключно еволюційні трансформації 

габітусу. Зупинимось на можливостях використання зазначених концепцій до 

реалій українського суспільства.  

При дослідженні гламуру ми виокремили культурну та соціальну 

детермінанти як фактори, що суттєво впливають на стиль життя. У цьому 

контексті важливо вказати, що ці чинники розрізнити, як правило, досить 

складно, а тому акцентують на їх взаємозв’язках. У кожному окремому 

випадку можна стверджувати тільки про ступінь впливу певних культурних або 

соціальних умов на стиль життя конкретної соціальної групи в межах певного 

культурного ареалу. Можливості стильового різноманіття також залежать від 

рівня життя та демократичності умов існування особистості. Що вищий рівень 

життя та демократичніше суспільство, тим кращі умови формуються для 

розгортання різноманіття стилів життя та гламуризації суспільства, які є 

відображенням процесів самоствердження та самореалізації особистостей. Хоча 

ці умови ще не слугують гарантією змістового наповнення стилів життя.  

Кардинальні зміни, які відбулися в житті різних верств населення після 

перебудови суспільно-політичного ладу в Україні на початку 90-х років ХХ 

століття, суттєво змінили спосіб життя людей, сформувавши різноманітні стилі 

життя. Сучасне українське суспільство характеризується нестійкістю соціальної 

стратифікації, неоднозначністю зразків ідентифікації. А оскільки жорстких 

статичних соціальних структур не існує, як немає й визначеності в нормах і 

символіці культури, то стиль життя стає динамічним, пластичним, схильним до 

трансформацій явищем. Відповідно, представники тих соціальних класів, які 
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існували в радянський період, сьогодні змушені знаходити такі практики й 

стандарти життєвої поведінки (стилі життя), які б сприяли закріпленню їх 

нового стану, щоб передати ці соціальні та культурні практики новому поколінню, 

яке буде відтворювати певну соціальну групу. Тут ми «входимо» в певне 

протиріччя з концепцією Бурдьє, який стверджував, що габітус індивіда 

відтворює тільки ті практики, які були закладені на початкових умовах існування 

(тобто були засвоєні індивідом у радянський час). Для французького суспільства 

(на відміну від українського) характерна досить жорстка соціальна 

стратифікація. Для українського – залишається відкритим питання: чи 

продовжують люди, які в результаті трансформації підвищили свій соціальний 

статус, виробляти ті самі практики й стиль життя відповідно до власного 

габітусу або ж вони почали дотримуватися нового стилю життя, виробляти нові 

практики й формувати в себе новий смак? 

Українська дослідниця Л. Бевзенко вказує, що в суспільствах у кризовий 

період можна спостерігати певний хаос у просторі стилів життя, у результаті 

чого ніби розпадається притаманний цьому суспільству  «стильожиттєвий 

пейзаж», відкриваючи тим самим шлях для серйозної стильожиттєвої 

тектоніки, що закінчується появою нового набору форматів стилістичного 

оформлення життєвих практик. На її думку, нові стильожиттєві порядки – 

найбільш візуальний вияв нового соціального структурування, який 

проявляється після біфуркаційних системних зламів і зламів габітуальних, що 

їм відповідають. З цієї точки зору, габітуальна подібність і, як наслідок, 

подібність практик і стилів життя виникає в результаті включення індивідів у 

загальні ігрові та міфологічні простори, наявні на самоорганізаційному рівні 

соціальної реальності [49, с. 31–32 ]. Автор зазначає, що індивідуальні габітуси в 

таких випадках змінюються за різними сценаріями [49, с. 33].  

У контексті гламуру ми можемо говорити про два (як мінімум) найбільш 

поширені сценарії. У першому – домінують ті, хто створює нові правила гри 

й ініціює народження нових соціальних міфів (лансери, селебриті, відомі 

політики, харизматичні особистості й ін.). Їхні габітуси привертають до себе 
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увагу, стають центром тяжіння для нових соціальних ігор. Важливо відмітити, 

що ці нові «ігрові» порядки впроваджує та популяризує невелика кількість 

представників соціуму. Соціокультурна криза звільняє місце для маргінальних і 

культурно чужих ігор, у яких сформувалися їх габітуальні моделі.  

Інший сценарій змін індивідуальних габітусів стосується тих, хто не 

входить до числа носіїв нових ігрових пропозицій. Цей сценарій розвивається 

шляхом «теорії розтікання», або наслідування. Гламур створює нові види ігор і 

міфів, які залучають до сфери свого тяжіння все більше нових «адептів», 

ініціюючи в них нову габітуальну визначеність, за допомогою чого масштабна 

постбіфуркаційна перебудова соціальної системи проектується в габітуальний 

простір і відповідні йому практики та стилі життя.  

Досить серйозною методологічною проблемою у вивченні стилю життя 

взагалі та гламурного зокрема є проблема якості життя. Значна частина населення 

нашої країни опинилася в складних життєвих умовах, коли матеріальний ресурс 

не може забезпечити повноцінного функціонування в усіх сферах: у побуті, 

культурі, мистецтві, освіті, галузі охорони здоров’я, відпочинку, дозвіллі 

тощо. Низький життєво-матеріальний ресурс обумовлює специфічний спосіб 

життєдіяльності особистості, основною метою якої стає виживання. Дефіцит 

цих ресурсів призводить до того, що людина концентрує потенціал власних 

можливостей на задоволення безпосередніх, базових потреб – у їжі, одязі, певних 

життєвих умовах і відмовляється від інших. Людина не має можливості 

задовольняти інші потреби: художні, культурні, дозвіллєві, креативні, 

пізнавальні тощо. У складних життєвих умовах вона організовує своє життя як 

очікування. Виживання – це відкладання задоволення власних потреб, важливих 

вчинків, дій, що впливають на майбутнє. Життя людини ніби консервується, 

спрощується, перетворюється із багатогранного в площинне. Виживання 

можна визначити як організацію життя індивіда за досить обмежених ресурсів, 

коли всі форми активності спрямовані на самозбереження. Про стиль життя в 

цій ситуації (ситуації виживання) можна говорити тільки умовно, оскільки в 

людини майже не залишається можливості вибору. Таку диверсифікацію життя 
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людей можна назвати стилями виживання, а не стилем життя. У випадку 

соціальної кризи недієздатними стають всі напрацьовані, габітуально забезпечені 

практики. В умовах матеріальної скрути (бідності, злиднів) ми можемо лише 

засвідчити індивідуалізацію пристосування, варіанти, типи адаптації до бідності 

тощо.  

Сьогодні ми стикаємося з домінуванням «примітивних» стилів життя, 

що є результатом агресивної реклами, формою, яка є досить зручною для 

популяризації споживання. Ці стилі складно назвати самостійними – це 

наслідування моделям, що створюють віртуальні образи й бренди. Такий образ 

формується не як результат унікальних якостей особистості (її характеру, 

особливостей внутрішнього світу, ціннісної системи тощо), а як візуально-

привабливий образ, якому хотіла б відповідати особистість. При цьому такий 

образ також не є її власним та унікальним, він нав’язаний їй ззовні – через засоби 

масової інформації та комунікації, рекламу. Таким чином відбувається 

гламуризація особистості, бажання здаватися кимось, демонструвати набір певних 

якостей, показово проявляти окремі внутрішні і зовнішні риси, 

підпорядкуватися конкретному зразку (образу, моделі), по суті, є не 

безпосередньою індивідуальною поведінкою, а стилізацією поведінки. 

Зрозуміло, стверджуючи, що в сучасному суспільстві практично всі види 

поведінки особистості стилізовані та гламуризовані, адже їх значною мірою 

детермінують ЗМІ та мода, ми ставимо під сумнів існування самого феномену 

стилю життя, адже домінантною стає саме стилізація та наслідування. Проте 

люди відрізняються ступенем стилізації своєї поведінки, тобто вони «є» кимось 

чи чимось або «здаються» такими. Стилізованою (гламурною) є та поведінка, де 

переважає бажання бути кимось і що розгортається під тиском зовнішньої 

схеми, якій вона повинна відповідати. Саме в цьому полягає основна 

відмінність від аутентичної поведінки, у якій особистість розкриває свої 

внутрішні цінності, самореалізується на основі уявлень про належне, вироблені 

саме цією особистістю. Унікальність та індивідуальна забарвленість 

аутентичного (особистого) стилю не абсолютна, адже вона являє собою 
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визначене допустиме коливання навколо загального стилістичного направлення, 

заданого габітусом для певного соціального середовища.  

«Гламурний» стиль життя несе певне соціальне навантаження, причому 

як щодо його носія, так і соціокультурного простору. Психологи вважають 

надважливою для індивіда можливість виразити себе, найбільш повно в процесі 

самореалізації репрезентувати власну індивідуальність та унікальність.  

Розглядаючи гламурний стиль життя як соціально детермінований, 

можемо вказати на двоїстість його функцій: 1) агент отримує можливість 

співвіднести себе з будь-якою соціальною групою (класом, стратою, субкультурою 

тощо), продемонструвати свою приналежність до неї або отримати доступ до цієї 

групи (якщо поки що до неї не належить), тобто зробити стиль життя 

інструментом соціальної мобільності; 2) соціальна група має змогу окреслити 

певні межі, сформувати коди, за якими можна впізнати «своїх» і «чужих» 

(наприклад fase-код, дрес-код). 

У цьому контексті важливо зазначити, що соціальний простір також 

здатний організовувати поведінку своїх агентів через стиль життя (задавати 

норми, ціннісні орієнтації, смисли й символи). Тобто ми можемо стверджувати, 

що гламурний стиль життя – це спосіб символічної комунікації, текст, який 

повідомляє індивід іншим людям за допомогою відповідних символічних знаків-

жестів, пов’язаних зі стилем життя. Це знаки, які щось візуально демонструють. 

На такому аспекті наголошував ще Т. Веблен, вказуючи, що в різні епохи для 

цього використовують різні «мови»: дозвілля, споживання, тілесність тощо. 

Гламурний стиль життя постає як послання-демонстрація: що «вища» або 

заможніша соціальна страта, тим інтенсивніша демонстрація.  

 

1.2. Тематизація гламуру в контексті «візуального повороту» 

Складні соціокультурні трансформації, обумовлені невпинним розвитком 

інформаційних технологій, стали визначальною рисою сучасного світу. 

Стрімка модернізація різноманітних технічних засобів і комунікаційних 

технологій призвела до загальної інформатизації суспільства, до значних змін у 
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середовищі проживання та життєдіяльності людей. Культура сучасного 

суспільства характеризується надзвичайною рухливістю, швидкою зміною 

орієнтирів і стандартів, а «центральним елементом» цієї культури стали засоби 

масової інформації та комунікації. Їхня діяльність обумовила значне зростання 

ролі візуальної інформації (порівняно з вербальною) у соціальному просторі.  

Уже з останніх десятиліть ХХ століття візуалізація культури й мистецтва 

стала тотальною: кіно, телебачення, мас-медіа, які далеко не вичерпують собою 

всі сфери візуального, адже сучасний світ тяжіє до все більшої візуалізації тих 

чи інших процесів. Мас-медіа й «тотальний дизайн» постають не тільки як 

основні репрезентанти дійсності в сучасній культурі, мистецтві та соціумі, але 

і як творці альтернативної реальності. Візуальність стає одним із 

найважливіших факторів конструювання соціальних практик: взаємодії 

соціальних страт, еліт та активно-пасивної більшості, соціального мімезису, 

наслідування, соціалізації, політичних практик, комерційної активності, 

повсякденного приватного буття. Візуально-зорова сфера стає домінантною як 

більш доступна та зрозуміла, оскільки не потребує значних витрат часу і зусиль 

на оволодіння інформацією, і досить швидко схоплюється свідомістю. 

«Образна» інформація бере на себе більшу частину основного смислового 

навантаження та проникає в усі сфери соціальної системи: культурну, мистецьку, 

економічну, політичну й індивідуальну.  

У межах процесів глобалізації мова візуальних образів є 

загальнодоступною та зрозумілою, а її «економічність», миттєва інтуїтивна 

ясність забезпечують швидкість комунікативних процесів. Адже для розуміння 

текстової, або вербальної, інформації людина щонайменше має володіти мовою, 

якою сформульовано це повідомлення. Візуальні засоби дозволяють компактно й 

цілісно передати та сприйняти різноманітні ідеї, звернення, будь-який вербально 

або письмово оформлений зміст. Візуальна «мова», мова образів є 

космополітичною, загальнодоступною та зрозумілою. 

Сучасна людина постійно перебуває серед численних техногенних, 

штучних образів і зображень (кіно й телебачення, глянцеві журнали, реклама, 
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одяг, зовнішній вигляд оточення, предмети вжитку, інтер’єр та екстер’єр), 

через які вона отримує різноманітну інформацію. «Візуальне поле» (телебачення, 

інтернет, концептуальне мистецтво, реклама, глянцеві журнали та гламурна 

преса, світлини, кіно, візуальні медійні образи тощо) навколо людини 

безпосередньо впливає на формування культурної й особистої ідентичності.  

Сьогодні загальновідомою та загальновизнаною є ефективність впливу 

візуальних систем і творів на формування ціннісних орієнтацій на настрій 

людини, її симпатії й антипатії, відчуття й емоції тощо. ЗМІ певною мірою 

стають законодавцем масових стереотипів соціальної поведінки та 

світосприйняття людини.  

Візуальні системи (телебачення, кіно, світлини тощо) характеризуються 

комплексним впливом на людину, оскільки позначаються не тільки на її інтелекті, 

але й на почуттях. З одного боку, коли людина розглядає фото чи дивиться на 

екран телевізора, вона розуміє, що все нею побачене – це результат 

«об’єктивного сприйняття дійсності», отриманий за допомогою технічних 

засобів і низки інших фізичних законів. А з іншого – це результат творчості 

людини, її вибору, переваг, професіоналізму та вміння, тобто це «реальність», 

свідомо створена, сконструйована людиною. Як зазначає В. Розін, 

відтворюється не тільки об’єктивний світ об’єктивним способом, але й 

сприйняття світу та спосіб його відтворення – миттєвості нашої творчості, 

нашого вибіркового ставлення, наших цінностей, нашого професійного вміння та 

смаку [451, с. 190]. Філософ зазначає, що в цьому контексті досить важливим 

постає явище семіотизації, яке буде задовольняти вимоги комунікації: «щоб 

стати комунікабельною, візуальна форма має бути побудована з урахуванням … 

особливостей людського сприйняття та мислення й ін.» [450, с. 212]. 

Кожній культурі притаманна своя образність, яка проявляється  

за допомогою різноманітних візуальних образів і знаків, що спрощують 

людині процес орієнтації в соціальному просторі. Гі Дебор, засновник 

Ситуаціоністського інтернаціоналу, вказував, що «все життя суспільств, у 

яких панують сучасні умови виробництва, проявляється як неосяжне 
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нагромадження вистав. <…> Образи, які відшаровуються від кожного аспекту 

життя, зливаються в єдиному безперервному русі, у якому єдність цього життя 

вже не може бути відновлена. <…> Вистава – це не сукупність образів, а 

суспільні відносини між людьми, що опосередковані образами» [211].  

Потенційно всі явища видимого світу можуть ставати візуальними або 

видовищними об’єктами людського спостереження. Ми дотримуємося тієї 

позиції, що візуальне начало виникає разом із формуванням специфічного 

людського світосприйняття. Якщо спиратися на історичну типологію та 

схематично провести періодизацію візуальної культури, то одним із перших 

періодів можна вважати добу палеоліту. Адже, перш ніж людина почне 

створювати візуальні твори або аналізувати такі явища, спочатку вона буде 

візуально спостерігати за об’єктами природного світу. Наступний період – це 

доба мезоліту та неоліту, коли відбувся поступовий перехід людини до 

осілості та землеробства, а на перший план вийшло чергування візуального та 

видовищного в межах сільськогосподарської культури. Загальновідомим є той 

факт, що людина, починаючи з первісних суспільств, використовувала певні 

предмети речового світу для власних різноманітних цілей. «Зір первинний 

щодо мови. Дитина вже бачить і розуміє, хоча ще й не вміє говорити. Але зір 

первинний і в іншому сенсі. Розуміння нашого місця в навколишньому світі 

формується саме завдяки зору; ми пояснюємо світ словами, але слова нічого 

не можуть вдіяти з тим фактом, що ми цим світом оточені» [100]. 

Бачення (містить у собі й автоматизм візуального сприйняття) і 

візуальне пізнання вважають іманентними сутності людини, оскільки вони ніби 

«вбудовані» в її психологічну природу. Завдяки баченню людина не тільки 

розрізняє просторові характеристики світу, зовнішнього середовища й 

орієнтується в ньому, але й отримує відповідну інформацію та певний досвід, 

який стає домінантним у сучасній культурі. Відбувається швидке, миттєве 

«схоплення» реальності (психологи відмічають: тривалість перцептивної дії на 

очі в середньому 7 м/с), після чого свідомість (яка володіє можливістю 

сприймати різноманітну, навіть розрізнену та хаотичну інформацію) асимілює 
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отримані дані (інколи за допомогою уяви) у власний досвід. «Життєвий світ не 

сам по собі стає візуальним середовищем. Він конструюється, робиться таким у 

результаті зусиль людей, коли їх поглядам відкривається об’ємність, 

багатовимірність середовища, просторові дистанції між предметами. Бачити – 

це стан, який передбачає максимальне наближення до світу речей, процесів, 

переміщення їх у простір погляду. Тоді в основі погляду – уже не просто зір, а 

умогляд, зір, який перетворюється в тілесно-інтелектуальну форму. Щоб 

побачити світ повсякденності, світ існуючого, одного наближення мало. Людина 

має повернути до нього своє обличчя, вона повинна захотіти побачити, людині 

потрібно "умовити" речі стати персонажами свого життєвого світу та 

переконатися в тому, що вони зможуть стати такими» [297, с. 117].   

Проблема візуальності не є новою для соціально-гуманітарних наук, 

адже її аналізували мислителі попередніх епох у низці різних важливих категорій: 

зір, умогляд, репрезентація, візуальне пізнання тощо. Проте тільки в 30-х роках 

ХХ століття проблема домінування візулізації (і візуальних образів) у 

суспільстві та мистецтві поширилась в науковому дискурсі, а найбільшої 

актуальності ця проблематика набула наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. 

Термін «візуальність» увійшов у широкий науковий обіг тільки в останні 

десятиліття ХХ століття. Його використовували в досить вузькому сенсі 

(переважно в галузі технічної візуальної культури й аудіовізуальних технологій). 

Етимологія слів «візуальність» і «візуальне» походить від латинського «visualis», 

що означає «зоровий». В англійській мові використовують два терміни «visual» 

(візуальність) і «vision» (бачення), які мають велику кількість тлумачень  у 

сучасних словниках: 1) візуальний – зоровий; візуальний, такий що 

сприймається зором (зв’язок, спостереження, розвідка, межа видимості); наочний, 

видимий, зримий, відчутний (противага нереальному); образний, оптичний; 

зображення, зоровий ряд; людина з переважним розвитком зорової пам’яті тощо; 

2) бачення – зір, бачення; проникнення, проникливість, передбачення; мрія, образ, 

картина; уявлення; прекрасне видовище, гарний вигляд; огляд; бачити або 

уявляти; бачити в уяві, уявляти собі подумки, уявляти тощо. Досить часто 
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термін «візуальність» використовують як дефініцію, що найбільше підходить для 

характеристики тих чи інших візуальних елементів сучасної культури та 

мистецтва, які хоча б деякою мірою пов’язані з дигіталізацією 

(фотомистецтвом, кінематографом, відео, інтернетом тощо).  

Важливо зазначити, що проблема домінування візуалізації (і візуальних 

образів) у суспільстві тільки в 30-х роках ХХ століття почала привертати до себе 

увагу науковців. Гюнтер Андерс (Anders) (учень Гуссерля та Хайдегера) цю 

тенденцію охарактеризував як «ікономанію». Вільям Дж. Томас Мітчел 

(Mitchell) (один з провідних теоретиків «Visual Studies») вказує, що наприкінці 

70-х років ХХ століття в гуманітарних науках відбувся справжній переворот, що 

ознаменувався появою численних робіт, присвячених дослідженню візуальності. 

Сформувався самостійний науковий напрям, який отримав назву «Візуальні 

дослідження» («Visual Studies») і був інспірований програмою «Visual and 

Cultural Studies», яка була розроблена в Університеті Рочестера. Мітчел 

1986 року говорив про «іконологію», а 1992 року увів термін «Pictorial turn», 

Фердинанд Фельман (Felman) запропонував (у межах символічного 

прагматизму) поняття «Imagic turn», і тільки 1994 року Готфрід Бьом (Böhm) 

увів у науковий обіг термін «іконічний поворот» («Iconic turn») [471]. Іконічний 

поворот розуміють як «зрушення в соціокультурній ситуації, за якої 

онтологічну проблематику переводять у площину аналізу візуальних образів» 

[471]; як «складну комбінацію вербальних і візуальних стратегій, що направлена 

на конструювання (ідеологічного) «висловлення» [212, с. 205–206]; або як 

«прагнення в культурній практиці не тільки розповісти, але й показати, 

представити реальність у вигляді образів і населити ними повсякденність» 

[466, с. 109]. У гуманітарній науці процеси відходу (у засобах комунікації) від 

вербального способу до візуального отримали назву іконічного, або 

візуального, повороту (за аналогією з онтологічним і лінгвістичними 

поворотами). 1995 року Том Мітчел використав термін «візуальні 

дослідження», під яким об’єднав художню історію, культурні дослідження та 

літературну теорію. Однією з особливостей цього напряму стала його 
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міждисциплінарність, а терміни «візуальність», «візуальна культура», 

«візуальні комунікації», «візуальне мислення», «візуальне сприйняття», 

«візуальні моделі» й ін. сьогодні використовують у багатьох дисциплінах, таких 

як: мистецтвознавство, культурологія, семіотика, психологія, педагогіка тощо. 

Представники окремих наукових напрямів (антропологи, культурологи, 

мистецтвознавці, політологи, психологи, філософи й ін.) об’єднуються в 

міждисциплінарні локальні товариства для вирішення певних завдань, які 

сформувалися в результаті соціальних змін і потребують зусиль спеціалістів 

різних галузей наукового знання. Дослідження, що стосуються й вивчення 

гламуру, проводять із застосуванням галузей наукового знання, яке дотично 

пов’язане із візуальністю. 

Межі візуальності сьогодні досить широкі й охоплюють такі об'єкти 

культури і мистецтва, як кіно, телебачення, фотографія, концептуальне 

мистецтво, паблік-арт, малюнок, фотографія, живопис, театр, відео-арт, реклама, 

дизайн, веб-дизайн, відеоігри, мода, графіті й ін. У контексті нашого 

дослідження важливо зазначити, що гламурна тематика представлена в кожній 

із вказаних галузей.  

Під візуальністю розуміють (відповідно до значення терміна) такі, на 

перший погляд, несхожі явища, як зорове (оптичне) й інтелектуальне бачення, 

зорове сприйняття та мислення, зовнішня (та, яку ми можемо бачити) і 

внутрішня (образна) форма, концепції гармонізації всіх зорових (тих, що можна 

побачити) явищ (середовища, буття, життєдіяльності тощо), дозволяє 

констатувати відсутність у сучасній гуманітаристиці чіткої загальновизнаної 

дефініції або теорії «візуальності». В. Розін відмічає, що хоч ідея «візуального» 

й існує як установка та мета сучасного теоретичного мислення в низці 

галузей і дисциплін, явище візуального сприйняття як свідомий, 

сформований факт поведінки та діяльності людини (реальний факт соціальної 

практики) ще «не вийшло з "ембріонального» стану" та переживає свою 

передісторію. Тому завдання полягає не тільки у вивченні візуальних 

феноменів, але й у розробці (проектуванні) різноманітних соціальних, 
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психологічних і "технічних" засобів, що забезпечують умови для реального 

становлення візуальних явищ». На думку автора, саме відповідно до такого 

розуміння потрібно будувати вивчення візуальних явищ, при цьому 

досліджувати варто не тільки ці явища, але навіть ті види поведінки людей, які 

зумовлюють ці візуальні явища (наприклад естетичне виховання, естетична 

практика в промисловості та дизайні і навіть гламур) [450, с. 13–14].   

В останні десятиліття в гуманітарних науках вчені не тільки цікавляться 

проблемою візуальності, але й розширюють предметне поле цього феномену. 

Зростає кількість досліджень, присвячених проблематиці кіно, телебачення, 

масової культури та мистецтва з позиції сучасних філософських і соціальних 

теорій, що пояснюють специфіку «суспільства спектаклю» (термін Гі Дебора), 

феномену масових комунікацій тощо. Візуальність перестали сприймати як 

вторинний або підлеглий вимір культурної практики (або принаймні як явище 

особливе, елітарне, що живе лише в храмах мистецтва – будь то музеї чи 

академії мистецтва або майстерні художників). Можна стверджувати, що  під 

вплив візуальності підпадають усі сфери людського життя, а візуальна 

культура стає не просто частиною нашого повсякденного життя, вона і є сама 

повсякденність [665, с. 3]. Перехід візуальності із розряду філософських 

проблем на рівень повсякденного досвіду дозволяє дослідити гламур у дискурсі 

повсякденності, з’ясувати вплив на сучасні процеси в різноманітних сферах 

людської діяльності, на особливості поведінки людини, виявити його роль у 

різних видах комунікації. Сьогодні гламур заполонив реальний, медійний, 

віртуальний та індивідуальний простір людини. Слово «гламур» активно 

використовують засоби масової інформації й комунікації, на телебаченні 

існують «гламурні» програми, популярністю користується глянцева (гламурна) 

преса, різноманітні заклади (особливо салони краси) використовують слово 

«гламур» у своїх назвах і різноманітних заходах, з’являються нові мистецькі стилі 

із приставкою гламур (glam), наприклад glam-рок у музиці або glam style в 

хореографії тощо.  
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Значну увагу «візуальній» тематиці приділили у своїх роботах 

П. Бурдьє, Р. Барт, М. Фуко, Т. Ван Дейк та ін. Теоретики досліджували 

фотографічні репрезентації різних історичних подій, а також аналізували 

«взаємини» світлин і влади, відображення у візуальних репрезентаціях різних 

ідеологій та стратегій контролю. Сприйняття візуальних образів, уміння їх 

аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, зіставляти, представляти, створювати 

на цій основі індивідуальні образи є характерною особливістю сучасної 

культури та мистецтва. 

Візуальне сприйняття стає своєрідною схемою-ядром сучасної культурно-

мистецької парадигми. Споживання видовища й ілюзій замість або поряд з 

матеріальними благами – реальність сучасної культури та мистецтва. Без 

перебільшення можна стверджувати, що одним із найбільш поширених і 

домінантних візуальних (медійних) образів сьогодення можна вважати 

гламурний, який створюється, поширюється, рекламується й існує лише завдяки 

діяльності засобів масової інформації та комунікації, світу моди й індустрії 

розваг. «У наш час образ речі переважає над самою річчю, копія – над 

оригіналом, подання – над дійсністю, видимість – над сутністю, таке 

перетворення є відмовою, отже, абсолютним запереченням або принаймні 

зухвалою профанацією, бо священна тільки видимість, істина ж не честива» 

(Л. Фейєрбах, «Сутність християнства», передмова до другого видання) [211]. 

Виробництво та споживання образів стало однією з характерних 

особливостей сучасного суспільства. Гюнтер Андерс (Anders) у своєму есе «Світ 

як фантом і матриця» розмірковує про наслідки сучасного «потоку образів» – 

потоку, який поширює розхожі образи у формі світлин, листівок, постерів, 

журналів, продукції кіно, телебачення й інтернету. Він вважає, що сучасний світ 

характеризується «гіпертрофією візуальної продукції», а глобальний потік 

образів заявляє про процес зціплення людської суб’єктивності з виробничими 

силами індустріального апарату. «У другій половині ХХ століття відбулося 

сильне переплетення особистого й соціального життя з технічними медіа: 

кіно, світлини й телебачення, – і тому їх більше не можна називати просто 
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«медіа», які повідомляють нам про конкретну реальність. Втягнуті  в 

спіраль взаємної підгонки і погодження, ми дійшли на всіх рівнях до з’єднання 

двох раніше розділених сфер – світу і картин світу, – які виявились, нарешті, 

еквівалентні» [475]. 

Активний розвиток нових засобів комунікації змінив не тільки функції 

та статус образів, але й стиль життя, габітус сучасної людини, засоби взаємодії 

і комунікації. У сучасному суспільстві образи мають надзвичайно сильний 

вплив на ті вимоги, які ми висуваємо до реальності і які самі стають бажаним 

заміщенням безпосереднього досвіду та незамінними для «здоров’я» 

економіки, стабільності суспільства й прагнення до особистого щастя. Сьюзен 

Зонтанг (Sontag), американська письменниця, автор теоретичних робіт про 

сучасне мистецтво, зазначає, що «в усі часи реальність інтерпретували за 

допомогою повідомлень, опосередкованих образами; із часів Платона філософи 

прагнули звільнити нас від прив’язаності до образів і тому присягали ідеалу 

умоглядного розуміння дійсності. <…> Епоха нігілізму призвела до ще 

більшого впливу образу. Віра, яку не можна було більше відчувати до 

реальності, вираженої у формі образів, була тепер звернена до реальності, 

стала зрозумілою як сукупність образів, як ілюзія» [704, с. 142]. 

Водночас важливо зазначити, що поняття образу в сучасній науці є досить 

багатозначним, попри те, що проблематика образу протягом тривалого 

історичного періоду була предметом дослідження філософів. Теоретично 

осмислювати образ розпочали ще в добу Античності (Аристотель, Платон), коли 

наголошували на змістовій двоїстості образу: з одного боку, образ тлумачили 

як зовнішній вигляд, а з іншого – нетілесну, незмінну сутність. У цей період була 

закладена парадигма розуміння образу як зразка для наслідування, адже образ (за 

Платоном) має своє джерело всередині душі як передзадана сутність і не є 

результатом чуттєвого враження. З одного боку, образ – це дещо неіснуюче, 

демонстративно фіктивне, а з іншого – образ у своїй фіктивності являє собою 

щось реальне [422]. Аристотель віддавав перевагу емпіричній традиції та 

ментальному образу. На його думку, мислення не можливе без образу. Образ 
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наслідує не сутнє, а можливе та містить у собі не одиничне, а загальне. Адже в 

мимесисі відбувається перетворення предмета в образ, що призводить не до 

викривлення сутнього, а до піднесення над останнім і катарсису. 

У наступні історичні періоди образ почали розглядати в перспективі 

суб’єкта, що активно пізнає навколишній світ, і пов’язувати із діяльністю уяви 

суб’єкта. При цьому можна чітко простежити два напрями дослідження 

образів: раціоналістичний (наприклад, Р. Декарт розглядає зв’язки, які 

існують між образом як тілесними реаліями та механізмами їх породження) 

й емпіричний (наприклад, у філософії Д. Юма ідею визначають як результат 

чуттєвих вражень, копії, що «схоплені» розумом і залишаються після того, як 

закінчаться враження. Відповідно до цього підходу, образ – це симулякр, 

зумовлений оригінальним об’єктом). 

Георг Зіммель (у своїй програмній статті «Соціологічна естетика», 1896) 

одним із перших звернув увагу на естетичний вимір соціального та політичного 

життя. Для Зіммеля естетичне не обмежене тільки галуззю мистецтва або 

прекрасного. Він вказує на «естетичні потреби» й «естетичні інстинкти» як 

чинники, що формують і стабілізують на певний час соціальні зв’язки. Філософ 

наголошує на наявності двостороннього й динамічного зв’язку між 

естетичними мотивами та практичною доцільністю. «Наші відчуття прив’язані 

до відмінностей: відчуття цінності залежать від відмінностей не меншою мірою, 

ніж тактильні або відчуття тепла» [697, с. 205]. Дієвість цього зв’язку спочатку 

проявляється в особливій значущості відчуття симетрії, а пізніше поширюється 

й на питання суспільного устрою. «Роль, яку відіграє симетрія в соціальних 

утвореннях, дозволяє досягти правильного розуміння того, як суто естетичні 

інтереси зумовлює матеріальна доцільність і, навпаки, як естетичні мотиви 

трансформуються в утворення, які із зовнішньої точки зору слідують чистій 

доцільності» [697, с. 208]. 

Сприйняття візуальних образів, уміння їх аналізувати, інтерпретувати, 

оцінювати, зіставляти, представляти, створювати на цій основі індивідуальні 

образи є характерною особливістю сучасної культури. Ми стикаємося зі 
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значною кількістю тлумачень поняття «образ»: це візуальний, зоровий образ, 

зображення; результат та ідеальна форма відображення предметів і явищ 

матеріального світу у свідомості людини [405]; живе, наочне уявлення про 

кого-небудь, що-небудь, те, що бачиться, уявляється, здається [114]; 

суб’єктивна картина світу або його фрагментів, які охоплюють самого 

суб’єкта, інших людей, просторове оточення та часову послідовність подій 

[116]; форма відображення й засвоєння людиною об’єктів світу [402]. Образ 

тлумачать не тільки як продукт свідомості, але як і те, що формується в соціумі 

у вигляді знака або навіть, виходячи поза межі «поля» свідомості, у формі 

симулякру. Образ стає силою, що породжує зміни та відмінності [402]. На 

думку І. Інішева, образ як самостійна галузь смислоутворення не тільки 

потребує відповідної інтуїтивної (видимої) даності, але і являє собою 

універсальну модель видимості. Образ – це далеко не все, що ми можемо 

бачити, але він здатний показати, як саме все стає видимим [259].  

Розбіжність у тлумаченні візуальності та візуального образу дозволяє 

схематично виділити два підходи. Перший – дещо ближчий до мистецтвознавства 

(Д. Крері (Crary), Н. Мірзоєфф (Mirzoeff), Т. Мітчелл (Mitchell), Б. Стаффорд 

(Stafford) та ін.), у ньому історію мистецтва розглядають як спеціальний 

дискурс про культурні артефакти. Дослідники акцентують більше на здатності 

людини «читати» та декодувати різноманітні образи, на їх критичній 

реконструкції. Позиція вказаних авторів ґрунтується на швидкоплинній і 

фрагментарній природі сучасної уваги, яка спровокована необхідністю  

сприймати численні «картинки» одночасно та здатністю швидко переключатися 

на нову інформацію. Дж. Крері вважає, що для сучасної людини притаманна 

нездатність до тривалого спостерігання однієї картини (що було характерним  

у ХІХ столітті), у зв’язку з чим змінюється стиль спостереження та 

малювання, тип популярного відпочинку та стиль організації робочого дня 

тощо. Барбара Стаффорд висуває та обґрунтовує тезу про те, що людина, 

навчившись успішно розуміти картинки, які швидко змінюються, втратила той 

тип візуальної грамотності, що потребує більш повільного розуміння складних 



84 
 

візуальних образів, які стають для людини ніби невізуальними. Авторка 

вважає, що сучасна людина частково втратила здатність «читати» та 

декодувати індивідуалізовані авторські й інколи більш складні й непіддатливі 

твори та образи минулого, які вимагають повільного осмислення кожної деталі. 

Як приклад Стаффорд наводить роботи Генріха Кунрата, присвячені містичним 

діям в алхімічному театрі (лабораторії ХVІІ століття). На гравюрах «зображена» 

ідея того, як можна «читати» та «декодувати» зображення, при цьому 

повертатись до них знову й знову, повільно осмислювати кожну деталь у надії 

зрозуміти все в повному обсязі. Лабораторія представлена в усій своїй 

сутності: як місце для роботи (у традиційному тлумаченні), місце для 

вироблення смислу та місце для служіння, образ християнства тощо [319]. 

Інший підхід ґрунтується на марксистській і постмарксистській теорії в 

інтерпретації візуальних феноменів суспільства (М. Джей (Jay), Л. Картрайт 

(Cartwright) і М. Штуркен (Sturken), Д. Чейні (Chaney) та ін.). У межах цього 

підходу особливу увагу приділяють ролі медіа в конструюванні культурних 

смислів і цінностей, проблемі взаємодетермінації економічних, політичних і 

культурних феноменів, дослідженню повсякденності. Зображення не тільки 

репрезентують інформацію, вони слугують з’єднувальною ланкою між 

інформацією, роблять її доступною, явною та зрозумілою. На думку Л. Картрайт і 

М. Штуркен, західна культура в останні два століття прийшла до свого 

домінування за допомогою «візуальних» медіа швидше, ніж оральних або 

текстуальних медіа. Девід Чейні стверджує, що відбувся «парадигмальний зсув» 

від фігурального до дискурсивного мислення, а медіа створюють нові образи  

та картини в «дискурсах повсякденного життя». Автор вважає, що посилення 

туризму розширює важливість «специфічного погляду», стимулює 

споживацький інтерес і засвоєння інформації (яка завдяки візуалізації стає 

загальнодоступною) і наголошує на збільшенні «знання конститутивного 

значення гендерної складової». Дослідники зауважують, що система візуальних 

репрезентацій, передусім, пов’язана з різноманітними культурними аспектами, 

які й формують зміст репрезентації. Така система існує за своїми законами 
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й набуває сенсу тільки в контексті тих культурних візуальних практик і 

значень, у які вона залучена. 

Важливою для нашого дослідження є концепція Стюарта Холла (Hall), 

одного з представників британських cultural studies, де домінуючою є 

інтерпретативна парадигма, а образ розуміють як візуальний конструкт, що 

виступає репрезентантом ідеологічних підходів своїх «творців» і зміст 

якогодопускає маніпуляцію її адресатами. Холл вважає за можливе редукувати 

все різноманіття теоретичних підходів у галузі візуальної репрезентації до 

трьох основних моделей інтерпретації: міметичної (такої, що відображає 

дійсність), інтенціональної та конструктивістської (містить семіотичний і 

дискурсивний підходи). Репрезентація, за С. Холлом, це процес, за допомогою 

якого суб'єкти культури використовують мову або будь-яку систему знаків для 

виробництва значень. Оскільки самі об'єкти репрезентації не містять 

змістового наповнення, воно з’являється, «народжується» в процесі 

інтерпретації та комунікації, кодування й декодування текстів і залежить від 

культурного контексту. 

Загальновідомо, що образ і зображення – це різні явища, але зумовлені 

одне одним. Сам образ не видимий і стає зримим тільки за допомогою 

зображення як візуальної репрезентації образу. Можливі й інші репрезентації 

образу, наприклад мовні. Проте в контексті нашого дослідження важливі саме 

візуально-образні репрезентації. 

Образ є одним із «об’єктів», який у процесі сприйняття не тільки споживає 

«семантичні ресурси» (що були сформовані в інших середовищах або галузях, 

наприклад у мовній комунікації або тілесних практиках), відтворює їх 

специфічним чином, але й постає з’єднувальною ланкою між основними 

засобами гламуру та людською тілесністю. Людина у світі перебуває не як 

свідомість, душа, а як тіло, що численними зв’язками залучене у світ через його 

рухи та «сенсорну» чуттєвість.  

У гламурі на перший план виходить зовнішній візуальний складник, а не 

внутрішній зміст. Візуальне подання, візуальна ілюзія містять численні 
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можливості для маніпуляції людською свідомістю. Двоїстість візуальності 

полягає, з одного боку, у можливості слугувати пізнанню світу, отриманню 

нової інформації про світ, а з іншого – симуляції такої можливості,  

у раціональному маніпулюванні ілюзіями об’єктивності та документальності. 

Візуальна ілюзія та істина досить часто опиняються на різних полюсах 

світобудови, коли творець «видінь» може бути й носієм істини, і 

маніпулятором, що спотворює сутність того, що відбувається. «Ілюзія – це така 

омана, яка залишається навіть тоді, коли знають, що уявного предмета 

насправді немає. <…> Але омана [зовнішніх] почуттів має місце тоді, коли 

видимість негайно зникає, як тільки дізнаються, який предмет насправді. 

Такими є різноманітні виверти фокусника» [275, с. 174].  

Візуальна демонстрація власних переваг (розкоші, багатства, творів 

мистецтва, красивої зовнішності тощо) збільшує соціальну значущість особи, 

яка використовує цей «засіб», і дозволяє їй досягти певної мети. Не завжди 

людина повинна реально володіти цими «засобами» (бути багатою, молодою, 

красивою й ін.), основним стає вміння створити ілюзію, візуальну видимість, 

зорову репрезентацію цих «засобів».  

Згідно з нашою гіпотезою, ми розглядаємо гламур як художньо-

мистецький феномен, якому притаманна сутнісна ознака (що була 

характерною протягом усієї історії існування цього явища) – візуальна 

демонстративність. Нагадаємо, що останню ми тлумачимо як прагнення 

людини, певних соціальних страт виставити напоказ (візуально 

продемонструвати) тіло, одяг, розкіш, багатство, певний статус у суспільстві, 

манеру поведінки тощо.  

Досить широке тлумаченням в сучасній науці термінів «візуальність» і 

«демонстративність» потребує уточнення їх використання в контексті поняття 

«візуальна демонстративність». «Візуальними» ми називаємо ті явища видимого 

світу, які можна не тільки сприймати за допомогою зору, але й візуально 

репрезентувати. У гламурі досить органічно поєднані та репрезентовані дві 
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протилежні сфери: людські інстинкти й пристрасті та матеріально-речова 

сфера.  

Візуальна демонстративність пов’язана з природою людини як  

біосоціальної істоти, соціальна наповненість якої частково орієнтована на 

створення, забезпечення і сприйняття візуальних ефектів та емоцій. У цьому 

контексті демонстративність ми тлумачимо, як нарочитість, умисність, 

акцентованість і підкресленість, прагнення до «показухи» й отримання 

задоволення від привернення уваги до своєї особистості (інколи це й тенденція 

до істероїдних реакцій). Психологи зазначають, що демонстративна поведінка – 

аж ніяк не соціальна потреба, її витоки можна знайти й у тваринному світі 

(демонстративне забарвлення чи демонстративна поведінка, яка більше 

притаманна самцям і необхідна для здобуття лідерських позицій, а також для 

продовження роду тільки найміцнішими та найактивнішими особинами) [380]. 

Зазвичай, люди, схильні до демонстративності, досить добре адаптуються в 

нових групах, проте можуть часто змінювати свої ролі, образ, завдання в соціумі 

та по-різному сприймати оцінки інших людей. Усім демонстрантам 

властивий егоцентризм (тенденція розглядати все через призму своєї 

особистості, власної значущості).  

Візуальна демонстративність протягом століть зберігала в незмінному 

вигляді одні й ті самі смаки, одні й ті самі стандарти праці та почуттів, схожі 

«зразки» одягу. Уже в період первісних суспільств наявні яскраві прояви 

візуальної демонстративності, за допомогою якої людина досягає певної мети. 

Мотивацією людської діяльності та її результатів постають людські потреби: 

психофізичні, духовні, соціальні. З найдавніших часів для людини були 

притаманні певні форми самовираження, життєдіяльності, взаємодії із 

зовнішнім світом тощо. Протягом історії вони набували різноманітних 

модифікацій, мали вигляд (особливо на перший погляд) дещо автономний і 

позбавлений внутрішніх взаємозв’язків. Проте саме первинні людські потреби й 

інстинкти досить часто є тією ланкою, що об’єднує розведені в часі явища, 

актуальні для різних століть і навіть тисячоліть. А зародження й оформлення 
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культурного явища до стану зрілості і його історична актуальність можуть 

бути значно віддалені в часі.  

Гламур як феномен, у якому органічно поєднані явища матеріально-

речового світу (речі, розкіш, демонстративне споживання й ін.), людські 

інстинкти (марнославство, або нарцисизм; чуттєвість – жадання, прагнення, 

мрії; потреба в прикрашанні) і чуттєві пристрасті (честолюбство, 

владолюбство, користолюбство), яскраво репрезентує цю тенденцію. 

Честолюбство – це «не любов до честі, не та висока оцінка, якої людина має 

право чекати від інших у зв’язку зі своєю внутрішньою (моральною) цінністю; 

це прагнення здобути хорошу репутацію, а для цього достатньо однієї тільки 

видимості (курсив наш)» [275, с. 356]. Зверхність – це вимога, щоб інші 

порівняно з нами зневажали самих себе; владолюбство – прагнення досягти 

зверхності над іншими людьми, а засобами стають влада та гроші, відповідно, 

і їх візуальна демонстрація, що допомагає не тільки їх легітимізувати, але  й 

самоствердитись; користолюбство – це не тільки любов до грошей, це той 

засіб, за допомогою якого перед людиною «відчиняються всі двері, зачинені для 

менш багатих» [275, с. 360]. У цьому контексті важливо назвати ще одну 

пристрасть, характерну для людини, особливо гламурної, – це егоїзм 

(піднесення своїх особистих бажань над інтересами оточення).  

Кант наголошує на соціальній спрямованості таких пристрастей, 

оскільки вони – це схильності, спрямовані тільки від людини до людини та 

звернені на цілі, які можуть бути навіть протилежними одна одній: «… 

схильності спрямовані тільки на володіння засобами, для того щоб 

задовольнити всі схильності, які безпосередньо стосуються мети, то в цьому 

сенсі вони мають схожість з розумом, а саме наслідують ідеї про пов'язані зі 

свободою здібності, завдяки якій тільки й можна взагалі досягти мети» [275, 

с. 355]. Водночас Кант відмічає, що деякі пристрасті, як-от: честолюбство, 

владолюбство та користолюбство, безпосередньо пов’язані з ілюзією: «… їх 

можна назвати також схильностями ілюзії, яка полягає в тому, що думку інших 
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про цінності речей ототожнюють з дійсною цінністю цих речей» [275, с. 355]. 

Під ілюзією як мотивом бажань Кант розуміє внутрішню оману – сприймати 

суб’єктивну спонукальну причину за об’єктивну. Схильність до ілюзії філософ 

пояснює саме тим, що «фантазія творить тут самостійно, … особливо коли 

справа стосується суперництва між людьми. <…> Омана, у яку чуттєві 

уявлення вводять розум (praestigiae), може бути природною або ж штучною і 

є або ілюзія (illusio), або обман (fraus). Оману, яку наш зір змушує вважати 

дійсною, хоча того самого суб'єкта розум визнає неможливим, називають 

оптичним обманом (praestigiae)» [275, с. 361]. 

У гламурі людські інстинкти й пристрасті «залишаються в тіні», їх не 

прийнято виставляти напоказ, вони, з одного боку, слугують прихованим 

мотивом для людських вчинків, а з іншого – формують одну з основних 

властивостей гламуру – ефемерність. Щоб ефемерну сутність гламуру (візуальної 

демонстративності) зробити «видимою», потрібні основні атрибутивні ознаки 

гламуру (розкіш, демонстративний образ життя, демонстративне споживання 

тощо), які протягом історії досить часто викликали негативне сприйняття й 

осуд, а також заздрість і наслідування. «Пишність, хвалькувате виставлення 

напоказ хоча й можуть іноді поєднуватися зі смаком, але не без супротиву з 

його боку, оскільки пишність розрахована на широку публіку, у якій чимало 

черні, грубому смаку якої потрібні більше чуттєві відчуття, ніж здатність 

судження» [275, с. 319]. Кант зазначав, що навіть «до певної міри й розумні 

люди дотримуються думки, що одяг робить людину. Як зазначено в прислів'ї: 

"По одежі зустрічають, по розуму проводжають", але розум все ж не може 

звільнитися від перших невиразних уявлень про щось важливе, які викликає 

добре одягнена людина; тільки потім розум може спробувати змінити своє 

перше судження про неї» [275, с. 155].  

За допомогою одягу, різноманітних речей, певного стилю життя та 

консюмеризму гламур створює ілюзію, дозволяє дистанціювати теперішнє, дане 

людині в безпосередніх відчуттях, від минулого та майбутнього, яке поки ще не 
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настало, від усього, що за межами нагальних безпосередніх відчуттів. Візуальна 

демонстрація переваг (зовнішньої краси, багатства, розкоші, манери поведінки, 

образу життя, успіху тощо) дозволяє людині, з одного боку, виставити себе 

напоказ, а з іншого – приховати свою справжню сутність. Така поведінка 

притаманна людині, оскільки корениться в самій людській природі: «… 

людина, яка помічає, що за нею спостерігають і хочуть її вивчити, чи 

бентежиться і тоді не може показати себе такою, якою вона є [насправді], або 

ж починає прикидатися, і тоді вона не хоче, щоб дізналися, якою вона є 

[насправді]» [275, с. 135]. Гламур дозволяє приховати власне «я» і створити 

соціальне «я», яке дозволить досягти певної мети та буде відповідати 

соціальним і культурним нормам суспільства. Гламур формує чуттєву 

видимість, а відповідно, і зримий образ, ілюзію.  

Гламуру не властива монотонність (повна одноманітність у 

репрезентації), що викликає атонію (виснаження уваги до свого  стану) і 

послаблення відчуттів. Існують певні чинники, які дозволяють посилити або 

послабити вплив ілюзії та чуттєвих пристрастей: це новизна, контраст, зміна та 

наростання. Новизна завжди привертає до себе увагу, що, з одного боку, сприяє 

посиленню відчуттів, а з іншого – знищує все буденне, звичне. Контраст (різка 

відмінність) – це зіставлення протилежних чуттєвих уявлень під одним і тим 

самим поняттям, що збуджує нашу увагу. Зміна – це «безперервна низка різних 

за ступенем чуттєвих уявлень, що слідують одне за одним, дедалі щоразу 

сильніші, ніж попередні, доводить напруженість (intensio) до межі, наближення до 

якої діє збудливо, а перехід за яку знову розслабляє (remissio). Але в точці, що 

розподіляє обидва стани, знаходиться повнота (maximum) відчуття, після якої 

настає нечутливість, тобто безжиттєвість» [275, с. 197]. Кант радить 

відмовитися від сильних початкових відчуттів, щоб не наступила повна атонія 

(пустота). Усі процеси (зокрема й «формування» бажань, цілей, пристрастей, 

почуттів тощо) мають розвиватися поступово, по висхідній (у процесі 

наростання).  



91 
 

Гламур не є герметичною самодостатньою сферою: він постійно вбирає 

в себе інформацію, походження якої може бути як новим, пов'язаним з розвитком 

технічного прогресу й осягненням нових горизонтів людського пізнання, так і 

старим, уведеним із невербалізованого (неописаного) ряду минулого людської 

цивілізації. Гламур можна назвати міметичним, проте не генетично, а за 

допомогою виховання й перебування в середовищі, яке насичене його 

знаками.  

Явище гламуру за своєю суттю досить оригінальне й амбівалентне. 

Парадокс цього феномену полягає в тому, що, з одного боку, гламур постає 

своєрідним символом, що свідчить про розшарування суспільства і є знаком 

належності до певних соціальних страт, груп чи субкультур, а процес нарочитої 

візуальної демонстрації (розкоші, одягу, різноманітних знаків суспільної ієрархії, 

певної манери поведінки) є частиною процесу соціальної ідентифікації загалом і 

самоідентифікації зокрема. З іншого боку, гламур став важливим фактором та 

особливою «рушійною силою демократичної революції», оскільки змішав всі 

раніше встановлені відмінності, зблизив і поєднав різні прошарки суспільства. 

Водночас гламур, хоча й досить своєрідно, знову укріпив існуючу  із 

прадавніх часів логіку марнославного та хвастливого виставлення напоказ 

знаків влади, соціального або матеріального стану, певних  суспільних 

відмінностей.  

Гламур пов'язує воєдино кілька реальностей: видиму, віртуальну 

(мислиму й візуалізовану) і невидиму (безсвідому), яка ще не знайшла певного 

образного вираження. Гламур – це «вистава володіння» та «вистава заперечення 

видимого володіння». Відбувається поступова віртуалізація, візуалізація, 

згущення умовної знаковості. За допомогою гламуру людина ніби панує над 

часом, маніпулює ним, створює ілюзії володіння зміною станів у матеріальній 

дійсності. 
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Висновки до першого розділу 

 

Досліджено теоретичний доробок науковців щодо проблеми гламуру  

в європейській художній культурі. Зазначено, що концептуалізація  гламуру 

в науковому дискурсі потребує розроблення понятійно-категоріального апарату, 

використання якого дасть змогу теоретично обґрунтувати й детально описати 

гламур як амбівалентний художньо-мистецький феномен, окреслити його художні 

цінності, визначити історичну динаміку та форми.  

Констатовано зростання інтересу до вивчення гламуру як явища; наголошено 

на складності, ефемерності та багатогранності цього феномену.  

Запропоновано авторське визначення поняття гламур – це амбівалентний 

художньо-мистецький феномен, якому притаманні візуальна демонстративність 

та певні атрибутивні властивості, спрямованість на уніфікацію естетичного 

ідеалу й трансформацію художніх цінностей, мистецьких стилів, сценаріїв 

поведінки та способів життя під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. 

У дослідженні уточнено межі використання таких понять, як: художня 

культура, мистецтво, естетичне бачення світу, тіло, тілесність, тілесні 

практики, консюмеризм, розкіш, предмети розкоші, демонстративне споживання, 

праздність, стиль життя, спосіб життя, образ, імідж, бренд. 

Виявлено сутнісну ознаку гламуру визначену як візуальна 

демонстративність, що відображє прагнення людини, певних соціальних страт 

виставити напоказ (візуально продемонструвати) тіло, одяг, твори мистецтва, 

багатство, розкіш, успіх, соціальний статус тощо. Сформульовано гіпотезу 

дослідження: гламур – це амбівалентний художньо-мистецький феномен, що 

існував у світовій художній культурі в імпліцитній (ендогенній) або 

експліцитній (екзогенній) формі та в процесі культурно-історичного розвитку 

модифікувався, набував нових форм, розширював діапазон своїх функцій і 

мистецьких практик, збільшував кількість атрибутивних властивостей. До 

останніх ми відносимо розкіш / розкішність, стиль життя (зокрема 

демонстративну «праздність» і демонстративне споживання), тілесність, манеру 
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поведінки, одяг тощо. Також гламур безпосередньо пов’язаний з прагненням 

людини до марнославства та нарцисизму; чуттєвості – жадання, прагнення, 

мрій; з інстинктом прикрашання; «чуттєвими пристрастями» (І. Кант) – 

честолюбством, владолюбством, користолюбством та ін. Обов’язковою умовою 

існування гламуру є наявність соціального контексту: співіснування двох або 

більше індивідів, що дозволяє реалізувати його основну ознаку – візуальну 

демонстративність. Мета гламуру – досягти особистого успіху, утвердити власні 

позиції в соціумі, виділитися із натовпу, звернути на себе загальну увагу. 

Характерні особливості – ефемерність, ілюзорність, сексуальність, театральність, 

штучність, динамізм, мінливість. Акцентовано, що у гламурі візуальна 

демонстрація власних переваг є самостійною цінністю.  

Останні десятиліття ХХ – початок ХХІ століття характеризувалися тотальною 

візуалізацією культури й мистецтва. Кіно, телебачення, мас-медіа далеко не вичерпують 

собою всі сфери візуального, адже сучасний світ тяжіє до все більшої візуалізації 

тих чи інших процесів. Мас-медіа й «тотальний дизайн» постають не тільки 

як основні репрезентанти дійсності в сучасній культурі, мистецтві та соціумі, 

але і як творці альтернативної реальності. 

Візуальна сфера стає домінантною як більш доступна та зрозуміла, 

оскільки не потребує значних витрат часу й зусиль на оволодіння інформацією 

та досить швидко схоплюється свідомістю. «Образна» інформація бере на себе 

більшу частину основного смислового навантаження та проникає в усі сфери 

соціальної системи: культурну, мистецьку, економічну, політичну й 

індивідуальну.  

Межі візуальності сьогодні досить широкі й охоплюють такі аспекти 

культури, як кіно, телебачення, фотографія, концептуальне мистецтво, паблік-

арт, фотографія, живопис, театр, відео-арт, реклама, дизайн, веб-дизайн, 

відеоігри, мода, графіті й ін. Доведено, що гламурна тематика представлена в 

кожній із вказаних галузей.  

Гламур заполонив реальний і віртуальний, медійний та індивідуальний 

простір людини. Слово «гламур» активно використовують засоби масової інформації 
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й комунікації. На телебаченні існують «гламурні» програми. Популярністю 

користується глянцева (гламурна) преса. Різноманітні заклади (особливо салони 

краси) використовують слово «гламур» у своїх назвах і різноманітних заходах. 

З’являються нові мистецькі стилі із приставкою гламур (glam), наприклад glam-

рок у музиці, glam style в хореографії тощо.  

Візуальне сприйняття стає своєрідною схемою-ядром сучасної культурно-

мистецької парадигми. Споживання видовища й ілюзій замість матеріальних 

благ або поряд з ними – реальність сучасної культури та мистецтва. Без перебільшення 

можна стверджувати, що одним із найбільш поширених і домінантних візуальних 

(медійних) образів сьогодення можна вважати гламурний, який створюється, 

поширюється, рекламується й існує лише завдяки діяльності засобів масової 

інформації та комунікації, світу моди й індустрії розваг та вражень. 

Наголошено, що сприйняття візуальних образів, вміння їх 

інтерпретувати, оцінювати, зіставляти, представляти й створювати на цій 

основі індивідуальні візуальні образи є характерною особливістю сучасної 

культури та мистецтва. Образ є одним з «об’єктів», який у процесі сприйняття не 

тільки споживає «семантичні ресурси» (сформовані в інших середовищах або 

галузях, наприклад у мовній комунікації або тілесних практиках) і відтворює їх 

специфічним чином, але й постає з’єднувальною ланкою між основними засобами 

гламуру та людською тілесністю. 

Доведено, що у гламурі на перший план виходить зовнішній візуальний 

складник, а не внутрішній зміст. Візуальне подання, візуальна ілюзія містять 

численні можливості для маніпуляції людською свідомістю. Двоїстість 

візуальності полягає, з одного боку, у розширенні можливостей пізнання світу, 

отриманні нової інформації про світ, а з іншого – симуляції такої можливості, у 

раціональному маніпулюванні ілюзіями об’єктивності та документальності. 

Візуальна ілюзія й істина досить часто опиняються на різних полюсах 

світобудови, коли творець «видінь» може бути й носієм істини, і 

маніпулятором, який спотворює сутність того, що відбувається. 
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Гламур не є герметичною самодостатньою сферою: він постійно вбирає 

в себе інформацію, походження якої може бути як новим, пов'язаним з 

розвитком технічного прогресу й осягненням нових горизонтів людського 

пізнання, так і старим, уведеним із невербалізованого (неописаного) досвіду 

людської цивілізації. Гламур можна назвати міметичним, проте не таким, що 

виникає генетично, а сформованим у результаті виховання й перебування в 

середовищі, насиченому його знаками. Гламур пов'язує воєдино кілька 

реальностей: видиму, віртуальну (мислиму й візуалізовану) і невидиму 

(безсвідому), яка ще не знайшла певного образного вираження. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПОЛЕ КАТЕГОРІЇ «ГЛАМУР» 

У СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ НАУЦІ 

 

2.1. Етимологія поняття «гламур» 

Мова – динамічна система, що не тільки самозберігається, але й 

самооновлюється через нові слова й термінологію, які не завжди знаходять 

відображення навіть в останніх довідкових виданнях. «Мова являє собою найвищу 

форму здібності, невід'ємної від самої сутності людини, – здатності до 

символізації. <...>. Здатність до символізації лежить в основі розумових 

функцій. Мислення – не що інше, як здатність створювати уявлення речей й 

оперувати цими уявленнями» [98, с. 28–30]. Уточнення понятійно-

категоріального апарату – невід’ємний складник будь-якого дослідження, адже 

вирішення теоретичних або практичних завдань передбачає, як мінімум, 

чіткості й точності у формулюваннях, визначеності змістового наповнення 

понять і категорій. 

Уточнення основних понять для нашого дослідження має суттєве й навіть 

принципове значення, адже з термінологічними вишукуваннями і вільностями 

в сучасній науці доводиться стикатись досить часто, що значно ускладнює 

усвідомлення й без того досить непростих проблем, заважає взаєморозумінню 

як на рівні повсякденної комунікації, так і в науковому середовищі. Отже, 

основна мета уточнення ключових понять у дослідженні полягає в тому, щоб 

зробити позицію автора чіткою та недвозначною, викладення матеріалу по 

можливості внутрішньо несуперечливим, а висновки, зроблені на основі 

проведеного аналізу, можна було порівняти з результатами інших досліджень 

у відповідній галузі теоретичного знання.  

Для розуміння специфіки використання поняття «гламур» в українській 

мові необхідно з’ясувати причини його запозичення та закріплення у свідомості 

носіїв мови. Для вирішення поставлених завдань потрібно зосередитися на 

етимології терміна «glamour», що допоможе відповісти на питання про 
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походження й умови його використання в європейських мовах і прояснити 

смислові конотації та сферу застосування поняття «гламур» у сучасній 

українській культурі та мистецтві.  

Етимологія англійського поняття «glamour» є одним із найменш 

вивчених і найбільш суперечливих питань у дослідженні гламуру як художньо-

мистецького феномену. Вважають, що вперше слово «glamour» виникло в 

давньогрецькій і латинській мовах, а формування слова пов’язують з уживанням 

латинського слова «grammatica».  

Н. Платонова, досліджуючи походження слова «glamour», вивела такий 

словниковий ланцюжок:  (давньогрецька) → grammatica (латинь) → 

gramaire (давньофранцузька) → grammaire (французька) → gramery 

(середньоанглійська) → grammar (англійська) → glamour (шотландська) → glamour 

(сучасна англійська) [429]. У цьому контексті важливо відмітити, що сучасні 

лінгвісти так і не дійшли однозначного висновку, з якої саме мови (англійської 

чи французької) походить слово «glamour».  

Латинське слово «grammatica» (граматика, тобто навчання) означало  

не тільки правопис у власному значенні слова, його трактували  значно 

ширше – як синонім поняття «навчання», «вивчення». Вважають, що з 

латинської мови слово «grammatica» потрапило в давньофранцузьку мову 

(gramaire), де спочатку означало вивчення мови, потім літератури, а згодом 

його стали використовувати в значенні знання в цілому [718, с. 198].  

У французькій мові «grammaire» розділилося на дві самостійні мовні одиниці: 

«grammaire», що зберегло оригінальне навчально-філологічне значення – 

навчання / вивчення, і «grimoire», зі значенням – чаклунська книга, збірка 

заклинань. Пізніше, у часи норманського завоювання Англії, слово потрапило в 

середньоанглійську й трансформувалося в «gramery».  

Завдяки норманському вторгненню французька мова отримала статус 

державної, проте залишилась мовою пануючої меншості, адже більшість 

корінних жителів Англії продовжували говорити середньоанглійською мовою. 

Незважаючи на те, що весь державний документообіг і навіть викладання 
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велися на французькій мові, ця мова (мова завойовників) для більшості жителів 

країни залишалася незрозумілою. Французька мова набула містичного 

забарвлення: вважалось, що на уроках, крім граматики, навчали астрології, магії 

та заклинанням [711].  

Англійська мова протягом століть норманського панування змінювалась 

досить швидко, зокрема активно розвивалась писемність. Зазначена тенденція 

призвела до семантичної трансформації слова «gramery», і певний період його 

використовували в англійській мові з двома значеннями: навички в граматиці 

та майстерність у магії (skill in grammar, and hence skill in magic) [699, с. 219.]. 

А слово «grimoire» тлумачили як вивчення магічних мистецтв, володіння 

алхімією, чаклунством, магією. М. Руссо зазначав, що згодом у слова «grimoire» 

з’явилося декілька переносних значень: «нерозбірливий рукопис, 

нерозбірливий почерк» та «безтолковщина, тарабарщина» [464]. Слово 

«grammatica» фіксують в англійській мові як таке, що запозичене з 

французької, «grammaire» трансформувалося в англійське слово «gramеry», а 

пізніше в «grammar». Важливо відмітити, що попри вказані зміни слово 

продовжувало зберігати своє змістове наповнення (навчання, знання, 

вивчення). У цьому адаптованому варіанті термін «grammar» не тільки означав 

граматику, але й зберігав більш загальне значення – навчання – і похідні від 

нього – вивчення чаклунства, окультних наук.  

Нової форми слово «grammar» набуло в шотландській мові, де воно в 

результаті дисиміляції перетворилося в «glamour». У шотландській, як і у 

французькій мові, з одного слова утворилося два: «grammar» (зберегло 

англійську форму й означало граматику) і «glamour» (нове слово стало 

позначати магію, чаклунство) [305; 460; 464; 531].  

У ХVІІІ столітті з численних фонетико-графічних варіантів (grammar, 

gramarye, glomerie, glamer, gramarie, grimoire, glammar, які позначали то знання, 

то чаклунство) остаточно оформлюється іменник «glamour». Відбулася 

семантична трансформація цього поняття, «glamour» втратив компоненти 

значення, пов’язані з ученістю та навчанням, найбільш актуальними стали такі 
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значення, як магія, заклинання, чаклунство, чари (magic, spell, bewitchment, 

enchantment) [718]. 

Першу письмову згадку слова «glamour» зі значенням «чаклунство» (1721) 

пов’язують із шотландським поетом Алланом Рамзаєм (Ramsay, 1686–1758), який 

писав: «… коли дияволи, чаклуни та фокусники обманюють зір, вони, як 

говорять, накидають пелену на очі глядача» («… when devils, wizards or 

jugglers deceive the sight, they are said to cast glamour o’er the eyes of the 

spectator»)» [461; 464]. С. Гандл вказував, що в етимологічному словнику 

шотландської мови, 1879 року видання, виникнення слова «glamour» пов’язують 

з двома джерелами: «glimbr» (пишність) або «glam-skygn» (той, що дивиться 

із заздрістю) [173].  

В англійській письмовій мові слово «glamour» закріпилося тільки в 

ХІХ столітті завдяки популярності творчості письменника Вальтера Скотта. Він у 

своїх творах досить часто звертався до шотландського фольклору, балад, міфів і 

використовував слова шотландського походження, серед яких і «glamour». 

Наприклад, поема «Пісня останнього менестреля» («The Lay of the Last 

Minstrel», 1805). В рядку «It had much of glamour might» (дослівно – «У ньому 

було багато чарівності (гламуру)») слово «glamour» використано для опису 

здатності перевтілюватися, уводити в оману за допомогою ілюзій. Завдяки 

гламуру «щось» може здаватися більш спокусливим і прекрасним, ніж є 

насправді (у процитованих рядках дієслово to seem («здається») – повторюється 

п’ять разів). Згідно з В. Скоттом, гламур – магічна сила, що перетворює сіру 

повсякденність в чарівну казку. Важливо звернути увагу, що в перекладі на 

російську мову не вжито слово «гламур», у класичному перекладі 

В. Рождєствєнського «glamour» перекладено як чарівництво [480]. 

Поема «Пісня останнього менестреля», видана англійською мовою, 

розійшлася накладом в 44 тисячі екземплярів. Такий безпрецедентний наклад в 

історії британської поезії сприяв і поширенню нових слів, зокрема «glamour». 

Важливо відмітити, що в ХІХ столітті значення слова «glamour» 

трансформувалося: «чаклунство» поступово замінили «магічна краса» та 
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«чарівність»: «a magical or fictitious beauty attaching to any person or object; a 

delusive or alluring charm» («магічна або фіктивна краса, властива будь-якій 

особі чи об’єкту, оманлива та спокуслива, шарм») [673, с. 553]. Вважають, що 

це значення слова є базовим, висхідним щодо всіх пізніших семантичних 

нашарувань [673].  

Семантичні зміни слова «glamour» відбулися у ХХ столітті, під впливом  

політичної ситуації в Європі, коли значна кількість представників мистецьких 

професій (дизайнерів, архітекторів, художників й ін.) були змушені емігрувати 

до Сполучених Штатів Америки, а Нью-Йорк поступово перетворився на один 

із провідних світових центрів у галузі культури і розваг, моди та кінематографу. 

Реклама продукції останніх обумовила активний розвиток періодичної глянцевої 

преси. 1939 року Конде Наст заснував журнал «Glamour oh Hollywood», де 

поряд з матеріалами про зірок Голлівуду містилися викрійки одягу та 

рекомендації стилістів. Це видання відоме під назвою «Glamour». Голлівуд 

невипадково прозвали «фабрикою мрій», він був «вікном до світу красивого 

життя». Саме тут формувався гламурний стиль, основними ознаками якого 

стали еротичність, помітність та яскравість. Кіноактриси й інші зірки Голлівуду 

обов’язково повинні були бути гламурними. У цей період відбулося принципово 

важливе переформатування семантичного змісту слова «glamour» і становлення 

його сучасного значення. Чарівність і шарм у контексті американської культури 

були доповнені новими базовими значеннями поняття гламуру – ефектність, 

блиск, зовнішня привабливість, підкреслена сексапільність (які досягаються 

досить часто за допомогою макіяжу та відповідного вбрання).  

Науковці зазначають, що звідси походять і такі словосполучення: glamour 

guy, glamour girl, glamour boy (шикарна дівчина, шикарний хлопець); 

прикметник «glammy». Зауважимо, що в англійській мові  використовують і 

дієслово «to glamour» (зачаровувати, полонити, підкорювати), а також вираз 

«glamour up» (прикрашати, розхвалювати). Однокореневе дієслово «to 

glamorize» має значення – вихваляти, рекламувати, давати високу оцінку, 

прикрашати, ідеалізувати [385; 460; 464]. 
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Словникова стаття містить набір дистинктивних, родо-видових ознак, що 

фіксують межі предметної галузі, яку вербалізує лексема. Традиційні академічні 

тлумачні словники відображають, насамперед, типові, найбільш істотні 

системні якості лексеми, а не ті неповторні особливості, які виявляються в 

окремих контекстах і становлять своєрідність певної лексеми. 

Електронна версія словника Collins пропонує три основних тлумачення 

слова «glamour»: 1) чари, чарівність, чарівливість, привабливість (charm and allure; 

fascination); 2) краса чарівна та зваблива, але часто облудна (fascinating or 

voluptuous beauty, often dependent on artifice); 3) архаїчне значення: магічне 

заклинання або амулет (archaic: a magic spell; charm) [700].  

Тлумачний словник англійської мови Уебстера («Webster’s third new 

international») репрезентує найбільш розгорнуту версію тлумачення дефініції 

«glamour»:  

1) магічні заклинання, чаклунство (а magic spell, bewitchment); 

2) містична, захоплююча ілюзія й часто ілюзорна (оманлива, нереальна, 

примарна) привабливість (an elusive mysteriously exciting and often illusory 

attractiveness); 

3) дивно-спокуслива (приваблива) атмосфера романтичного зачарування 

(strangely alluring atmosphere of romantic enchantment); 

4) чаклунство нематеріального непереборного магічного шарму 

(bewitching intangible irresistibly magnetic charm); 

5) особиста чарівність (власний шарм) і врівноваженість у поєднанні 

з надзвичайною фізичною та сексуальною привабливістю (personal charm and poise 

combined with unusual physical and sexual attractiveness) [718, с. 962]. 

Ми схильні розглядати зазначену вище дефініцію слова «glamour» як таку, 

що найбільш ґрунтовно розкриває змістове наповнення цього поняття. Можна 

стверджувати, що значення поняття «grammar» сформувалось як певна асоціація 

між ерудицією та начитаністю з окультною діяльністю [718, с. 962]. Слово 

«glamour» або взагалі не вносять до складу словникових дефініцій, або фіксують 

як таке, що вийшло з використання з поміткою «origin» [673, с. 383].  
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Найбільш поширеним є друге значення, яке поступово розвинулося з 

першого (у результаті смислового зрушення) і значно розширило своє 

семантичне поле за рахунок появи додаткових зв’язків з концептами багатства 

й успіху. «Glamour – the attractive and exciting quality that something has because 

it is connected with wealth and success» («Гламур – це привабливі та захоплюючі 

якості, пов’язані з багатством та успіхом» [648, с. 600].  

Попри розбіжності в тлумаченні дефініції «glamour», усі ці значення 

імпліцитно пов’язані з першим, для них характерна єдина денотат-основа: 

чарівність, привабливість, краса (charm, attractiveness, beauty). Сучасні 

дослідники (Н. Платонова, О. Сергєєва й ін.) відмічають у цих значеннях і 

наявність загального конотативного прошарку, що складається з такого порядку 

оцінних і стилістичних компонентів: 1) прикметники, для яких характерна 

висока оцінка якості: цікавий, нетрадиційний, барвистий, екзотичний, 

спокусливий (exciting, unconventional, colourful, exotic, alluring); 2) оцінні 

прикметники: невловимий, часто ілюзорний, оманливий, нереальний, 

примарний тощо (elusive, often illusory), що передають уявлення про характер 

краси, яка є ілюзорною, оманливою, ненадійною, такою, що вислизає з пам’яті 

(elusive, often illusory); 3) прикметники та прислівники, які посилюють 

емоційний ефект від сприйняття чогось, що не піддається розумному 

поясненню та виражає стійкий когнітивний зв’язок із першим значенням, яке 

було взяте за основу: нематеріальний, незвичний таємничий, дивовижний тощо 

(intangible, unusual, mysteriously, strangely) [423; 478]. 

Таким чином, словом «glamour» в англійській мові можуть позначати 

і стиль у моді, і стандарт краси, і конотацію високого статусу, і загальну 

атмосферу, і «блискучі» зовнішні відмінності та характеристики, і 

параконсенсусну реальність, що має свою мету й завдання. Сфера денотативних 

значень лексеми «glamour» досить широка, вона охоплює цілий світ, який ми 

можемо спостерігати: речовий, артефактний світ людини, а також і саму 

людину та її тіло – тобто все, що сприймаємо зором і сприйняття чого 

приносить естетичну насолоду. Це, до речі, частково підтверджує й нашу 
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гіпотезу, що основою гламуру як художньо-мистецького явища є візуальна 

демонстративність.  

У цьому контексті важливо зазначити: стверджувати, що сучасна 

англійська мова докорінно змінила сенс слова «glamour», а смисл «магія, 

чаклунство, чари, чарівна сила» повністю зник із семантичного наповнення 

лексеми «glamour», на нашу думку, буде не зовсім правильним. Адже 

незважаючи на те, що когнітивні ознаки поняття «glamour», тобто магія, 

заклинання, чаклунство, чари (magic, spell, bewitchment, enchantment), уже не 

перебувають у полі мовної свідомості сучасних носіїв англійської мови, аналіз 

лексикографічних джерел і мовних контекстів засвідчив, що вони зберігають 

стійкий асоціативний зв’язок з новопридбаними мовними значеннями. 

Визначення поняття «glamour» як специфічної магічної практики, що пов’язана 

зі зміною зовнішніх характеристик або зі створенням ілюзій, досить поширене 

в сучасній англомовній літературі (фентезі, комп’ютерні та рольові ігри тощо). 

Про магічне походження гламуру зазначено й у статті Wikipedia, де також 

указано, що «glamour» був специфічним видом чар, які примушували людей 

бачити речі не такими, якими вони є насправді [178].  

Згідно з найбільш поширеною точкою зору, перше визначення поняття 

«гламур» у словникових статтях на теренах пострадянських країн з’явилося 

тільки 2005 року. Вважають, що одне з перших етимологічних визначень 

запропонував Л. Крисін: «Гламур [англ. glamour – чарівність, чари, розкіш, 

шик; франц. glamour – чарівність, привабливість] – зовнішній блиск (в одязі, 

прикрасах, косметиці й ін.), зовнішня привабливість. Гламурний – зовнішньо 

привабливий, шикарний (переважно про жінок)» [313, с.  98]. Однак слово 

«гламур» уже було в словниках, які з’явилися дещо раніше, наприклад у 

таких виданнях, як: «Великий словник іноземних слів» (укладач А. Москвін, 

2003) [117], «Словник іноземних слів» (редактори В. Бурцева, Н. Семенова, 

2003) [482], «Великий словник іншомовних слів. 35 тисяч слів» (укладач А. Булико, 

2004) [118], «Сучасний словник іноземних слів. Більше 25 тисяч слів та 

словосполучень» (укладач А. Булико, 2005) [491]. Проте, незважаючи на значну 



104 
 

кількість джерел, більшість із них спираються на переклад слова «glamour» з 

англійської мови (магічна привабливість, шарм; зовнішній блиск, лоск), також 

наведено слова того самого кореня – прислівник «гламурно» та прикметник 

«гламурний» (із вказівкою на англійське джерело). 

Сучасне тлумачення слова «гламур» відображено в «Тлумачному 

словнику російської мови початку ХХІ століття. (Актуальна лексика)» під 

редакцією Г. Скляревської, де вказано, що «гламур посів помітне місце в 

культурі лише ХХ століття,  особливо з появою кіно, а точніше, з народженням 

Голлівуду, "фабрики мрій", яка зуміла надати своїм секс-символам 

загальносвітовий статус... Голлівуд став всесвітнім поставником "образу 

життя", його суперзірки отримали гламур, а гламур набув у їх вигляді своє 

втілення» [451]. Український науковець С. Безклубенко тлумачить гламур як 

напівіронічний термін для позначення явищ у побуті світського життя та 

мистецтві, моді, журналістиці, телебаченні, як малозмістовне прагнення до 

«красивого життя», зовнішнього «шику» та «блиску», що «набуло поширення 

на початку ХХІ століття на хвилі становлення субкультури "нових багатих" у 

країнах Центральної та Східної Європи» [50, с. 61 ].  

Важливо зазначити, що поняття «гламур» (на момент проведення 

дослідження) не набуло остаточної фіксації його суттєвих ознак. Найбільш 

поширеними є виділення набутих ознак поняття «гламур»: зовнішній шик і 

блиск, зовнішня привабливість; розкіш, розкішне життя, світське життя, 

«красиве життя»; магічна привабливість.  

Крім цього, відкритою залишилась значна кількість питань, наприклад, 

лінгвісти навіть не дійшли однозначного висновку щодо походження цього 

поняття: з англійської чи французької мов це слово було запозичене. Значно 

більш широке тлумачення (ніж традиційні академічні словники) лексеми 

«гламур» пропонують електронні інтернет-словники:  

– «гламур – уявний розкішний стиль життя, усе те, що звично 

зображують на обкладинках коштовних модних журналів; близькість до 

загальноприйнятих стандартів розкоші, шику, зовнішнього блиску. Як 
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синонім слова "гламур" стосовно модних журналів часто використовують 

жаргонний термін "глянець"» [178; 180];  

– «гламур – поняття, яке поєднує в собі романтичність, спокусливість і 

чарівність. Гламурний означає ще й коштовний. Неможливо мати гламурний 

вигляд у дешевих речах. Справжній гламурний образ будують по цеглині, 

поступово. Іншими словами, матеріальними складниками гламурного образу 

є: стильна зачіска, дизайнерська сумочка та високі підбори, і все це з легким 

нашаруванням ретро. Прикладом може бути маленька чорна сукня або 

солом’яний капелюшок з квітами. А загалом основний принцип гламурності – 

краще менше, проте більш коштовне» [179];  

– гламур – це «напрям, що виник у кінці 90-х років ХХ століття та 

нагадує образи кінозірок 30-х років, повернув у моду розкіш натурального 

хутра й пір’я, матеріалів з блискучими поверхнями (атлас, парча, ламе, 

металізовані плівки та шкіра» [563; 575]. 

В «Економічному словнику» М. Фокіна зазначено, що поняття «гламур» 

виникло в західноєвропейській культурі як оцінювальне й означає хвилюючу, 

романтичну, але часто ілюзорну привабливість чогось. Запропоновано два 

основні тлумачення гламуру: 1) оцінювання моди (одягу, косметики, зачіски), 

розваг, журналів, вчинків (вузьке значення); 2) характеристика системи 

цінностей: якийсь привабливий і не для всіх легко доступний стиль життя 

(широке значення). М. Фокін вважає, що існують два чинники, які дозоляють 

розглядати гламур з економічної точки зору: показне споживання (адже 

гламур припускає публічність, прозорість, виставлення напоказ) і мода 

(новизна, показне марнотратство й інколи певна «недоречність» модного 

одягу) [535]. 

Словник молодіжного сленгу тлумачить гламур як «вид молодіжної 

субкультури, ознаками якої є використання коштовних речей, фітнес, шопінг, 

прилизаний зовнішній вигляд, спокусливі розмови й ін. Походження – від 

англійського glamour – шарм, чарівність, але також по-англійськи означає й 

чаклунство, з чого випливає, що гламурники – нечиста сила» [487]. 
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Найповніший тлумачний словник української мови «E-slovnik» 

пропонує два варіанти: 1) мистецтво одягатися та правильно й природно носити 

одяг; 2) мистецтво мати шикарний вигляд. 

Зазначене вище дозволяє нам стверджувати, що в електронних  

джерелах значно розширена денотативна зона лексеми «гламур». Виокремимо 

найбільш поширені сучасні тлумачення цього поняття:  

– зовнішня привабливість;  

– розкіш і шик як стиль життя;  

– вид молодіжної субкультури;  

– показне споживання;  

– мода;  

– глянець;  

– зображення на обкладинках коштовних модних журналів тощо. 

У результаті аналізу наявних словникових дефініцій можемо 

підсумувати, що, попри значне розширення денотатів поняття «гламур», у 

сучасних словниках остаточного визначення концепту поняття «гламур» не 

відбулося. 

На повсякденному рівні не існує єдиного розуміння значення поняття 

гламуру, про що свідчать результати анкетувань, які проводили різні журнали. 

Цікавим для аналізу семантичного наповнення гламуру стало опитування 

відомих британців, що провів журнал «She» (листопад 1994 року) з цього 

питання. Серед відповідей були такі: «З відчуттям гламуру народжуються» 

(Джон Фашану, футболіст), «Гламур – це щось, що йде зсередини, у тебе це є або 

немає» (Марко П’єр Уайт, шеф-кухар), «Мені здається, що гламурна людина – 

це людина елегантна й ефектна, доглянута, спокійна, вона не зловживає 

косметикою, у неї тонке відчуття смаку» (Роберт Кіл Рой-Сілк, телеведучий), «Як 

на мене, гламур дещо позбавлений смаку й інколи нахабний. Це чуттєвість, 

усвідомлення того, що твоє обличчя та тіло можуть заявити про себе. Сукня не 

обов’язково повинна бути такою, що облягає, більш важливо, як ти її носиш» 

(Нікі Кларк, перукар) [173, с. 8]. 
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Аналіз контекстів використання поняття «glamour» свідчить, що його 

початкові значення виявилися історично стійкими до семантичних змін. У 

процесі природної трансформації вони стали менш рельєфними, проте не 

втратили символічного зв’язку з новонабутими смислами в мові. 

Етимологічний аналіз дозволяє прослідкувати історію слова в англійській мові 

з періоду Середньовіччя до першої його писемної фіксації (А. Рамзай, В. Скотт 

та ін.). Проте, на думку Н. Платонової, усе зазначене є «ілюстрацією життя слова 

в мовній стихії, свого роду преамбулою концепту». Вона стверджує, що 

тільки першу третину ХХ століття можна вважати періодом становлення 

концепту «glamour». «Завершеності концептуального образу додала поява 

резонансного суспільного ставлення й усвідомлення етнокультурної значимості 

концепту, що й відбулося після успішного "перетравлювання" його слова-імені 

масовою американською культурою та суспільством споживання» [426].  

Набуття смислового значення – складне мисленнєве утворення, що 

відбувається в конкретному просторово-часовому континуумі певної людської 

спільноти. Концепт занурений у конкретний культурний контекст і є 

результатом перебування в певному просторі й часі історичного буття. 

Залежність семантичного змісту концепту «glamour» від історичного 

контексту дає підстави стверджувати про його несталість, а точніше – про 

певну рухомість його несуттєвих ознак. Тому усталене визначення «glamour» 

є проблематичним. Ми можемо послуговуватися лише номінальним 

визначенням. 

Поняття «glamour» має такі денотати, як приваблива зовнішність (шарм, 

чарівність, романтична чарівність; сексапільність образу; оманлива, ілюзорна 

краса; екзотичність вбрання тощо); стиль в одязі; конотація високого статусу; 

зовнішня розкіш, шик, багатство; успішність, популярність особи; елементи 

магії, чаклунства, чар (тільки у зв’язку з іншими значеннями); магічне 

заклинання або амулет (архаїчне значення).  

Отже, викладене вище дозволяє нам висунути гіпотезу, що незважаючи 

на тривале існування концепту «glamour» в англійській культурі, його суттєві 
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ознаки залишаються незмінними. Важливо відмітити, що ці значення рідко 

актуалізовані окремо – кожний контекст досить часто акумулює цілий набір 

смислів. Проте основний акцент роблять на «привабливій зовнішності», а 

загальними для більшості виділених значень стають такі властивості предмета, 

як «приносити задоволення при спогляданні» та «володіти незрозумілою 

привабливістю». Додаткові властивості предмета, які були виділені для 

концепту «glamour», – це акторський фах, модельний бізнес; престижність, 

харизматичність, глянцевість, блиск, лоск; екзотичність [511; 512]. 

Можна стверджувати, що відбувся синтез англійського й 

«голлівудського розуміння гламуру», що пояснює актуалізацію таких значень, 

як привабливість зовнішності, сексапільність, розкішність, шик, багатство, 

успішність, популярність, статусність тощо. Водночас у структурі концепту 

з’явилися й негативні оціночні значення, укріпилися асоціації з чимось 

поверховим, що змушує розглядати «glamour» як культ блискучої обгортки, 

барвистої оболонки, яка не передбачає гідного  змісту.  

У цьому контексті важливо відмітити, що, незважаючи на досить широке 

використання слова «гламур» в українській і російській мовах, науковці 

звернули свою увагу на проблему гламуру тільки на початку другого 

десятиліття ХХІ століття. Так, 2011 року з’явилася низка дисертацій, 

присвячених «гламурній» і глянцевій проблематиці: «Гламур у контексті 

повсякденності (за матеріалами сучасної дамської прози» (Ю. Вєтошкіна, 2011) 

[155], «Соціальний феномен глянцевих журналів у культурі споживання молоді 

(на прикладі Саратовської області)» (Ю. Долгова 2011) [223], «Кореляція 

концепту й антиконцепту в лінгвокультурі (на матеріалі концептів MAGIC і 

GLAMOUR)» (М. Ларіна, 2011) [321], «Становлення та розвиток міжмовних 

корелюючих концептів Glamour і Гламур» (Н. Платонова, 2011) [429], 

«Гламур і його презентації в культурі постіндустріального суспільства на 

межі ХХ–ХХІ століть» (Д. Руднєва, 2011) [460], «Гламур як естетичний 

феномен» (К. Точилов, 2011) [515]. Потім інтерес науковців до цієї проблеми 

дещо зменшився, і протягом 2012–2014 років було захищено тільки три 
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дисертації на такі теми: «Порівняльний аналіз мовних особливостей жіночих і 

чоловічих глянцевих журналів» (Е. Каюмова, 2012) [286], «Глянцевий 

журнальний дискурс у Росії ХХІ століття: лінгвориторичні параметри 

функціонування гендер-ідеалу» (О. Скулкін, 2014) [481], «Гламур у дизайні 

костюма кінця ХІХ – початку ХХІ століття» (В. Будяк, 2018) [127]. 

Перелік наведених вище тем дозволяє стверджувати, що дослідження 

смислового контенту гламуру в науковому дискурсі значно розширено. 

Дослідники вивчають гламур як соціокультурний, історико-культурний та 

економічний феномен (Ю. Вєтошкіна, Н. Платонова, Д. Руднєва, О. Русакова, 

О. Філоненко й ін.), аналізують позитивні і негативні ознаки. К. Точилов 

визначає гламур як «специфічно-образну форму вираження буття, що заснована 

на принципах гедонізму» [515]. Л. Кривега, доктор філософських наук, 

професор, характеризує гламур як стиль життя сучасної людини [305].  

Можна констатувати, що в науковій літературі, у якій висвітлено 

питання гламуру, на момент дослідження спостерігається значне розширення 

денотат-поняття «гламур», з’явилися нові значення поняття, такі як: 

соціокультурний феномен, культурне або історико-культурне явище, нова 

філософія, ідеологія, державна естетика, явище консюмеризму тощо. Хоча 

поняття «гламур» проаналізовано в різних дослідженнях, вичерпне 

обґрунтування його змісту поки відсутнє, і ми можемо послуговуватися лише 

номінальним визначенням. Предметну галузь використання дефініції 

«гламур» неможливо локалізувати.  

Зрозуміло, аби осягнути сутність концепту «glamour», недостатньо 

побіжного погляду на максимально скорочені контексти лексем, що його 

репрезентують, необхідний ґрунтовний ендогенний та екзогенний аналіз 

лінгвокультурної та соціокультурної ситуацій, у яких розвивався зазначений 

концепт. Проте це дає нам можливість з’ясувати, що являє собою концепт (згідно 

з нашою гіпотезою), який був запозичений в українську мову та культуру в кінці 

ХХ – початку ХХІ століття.  
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Терміни «слово», «поняття», «концепт» та ін., які несуть основне 

смислове навантаження в цьому розділі, здаються ніби повністю зрозумілими, 

проте у своєму змістовому наповненні все ще залишаються предметом 

серйозних дискусій і досить часто потребують більш чіткого визначення. Як 

зазначав В. Колесов: «В історії народу, його мови й понять досить часто 

трапляється так, що слово та поняття не сходяться до певного часу в загальному 

фокусі: то слово не знайдено, хоча життя наполегливо потребує його, то, 

навпаки, слово вже є, але воно не наповнилося сенсом життя й означає не те, 

що могло би» [296, с. 88]. 

Передусім, ми зупинимося на співвідношенні таких термінів, як «слово» 

й «поняття». Загальновідомо, що слово є матеріальною основою поняття, 

проте єдність поняття й слова не означає їх абсолютної тотожності, оскільки 

між ними наявні певні відмінності, які ми проаналізуємо більш докладно. 

Слова – це певні звукові образи, за допомогою яких, власне, і 

вибудовують картину світу, її об'єктивну реальність. Слову притаманна 

сукупність семантичних, фонетичних і граматичних ознак, специфічних для 

кожної мови, а також цілісність, виокремленість і вільна відтворюваність у 

мові. Одне й те саме слово може нести різне смислове навантаження, залежно 

від того, яке значення мають слова, з ним поєднані. У лексикології прийнято 

розрізняти поняття «слово» й «лексема». Слово є конкретною одиницею. 

Лексема – слово-тип, абстрактна одиниця мови, інваріант, абстрагований від 

його форм. Іншими словами, лексема – це слово в сукупності його форм і 

можливих значень у всіх його вживаннях і реалізаціях.  

У контексті нашого дослідження ми розглядаємо слово як основну 

структурно-семантичну одиницю мови, яка служить для іменування предметів 

і їх властивостей, явищ, процесів тощо. У мові слова виконують номінативну 

функцію (лат. nominatio – називання, найменування).  

Поняття – це «ментальний конструкт (одиниця думки), що слугує для 

класифікації індивідуальних об'єктів внутрішнього і зовнішнього світу за 

допомогою більш-менш випадкової абстракції, ознаки (характеристики), які 
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більшою чи меншою мірою відображають властивості індивідуальних 

об'єктів» [136, с. 28]. Поняття – це логічна мисленнєва операція, що за певними 

ознаками виділяє предмети (явища тощо) із їх множини та об’єднує їх в один 

тип (клас) на підставі суттєвої ознаки. До складу поняття входять три 

компоненти: знак (слово або словосполучення), значення (сукупність об’єктів, 

позначених словом або словосполученням), смисл (певна ідея, відмінна ознака 

й ін., що пов’язують це слово з об’єктами, які під нього підпадають).  

Важливо не плутати поняття й слово, яким це поняття позначають. Як 

ми вже відмічали, поняття та слово – не одне й те саме. Поняття – категорія 

мислення, слово – категорія мови. Як думка перебуває в нерозривному зв'язку 

з мовою, так і поняття органічно пов'язане зі словом. Слово – це одиниця мови, 

що служить для вираження окремого поняття, яке формується та 

закріплюється в нашій свідомості за допомогою слів. Сигніфікативний чинник 

(зв'язок слова з поняттям) робить слово знаряддям людського мислення. Поняття 

не існує без слова. Слово – це матеріальна дійсність поняття, яке може бути 

виражене одним словом або поєднанням слів (словосполученням).  

У деяких випадках з одним словом можуть бути пов’язані різні поняття 

(залежно від того, що виокремлено як відмінну ознаку). Здатність слів виражати 

різні поняття призводить іноді до нечіткості в міркуванні або аргументації. Тому 

в науці користуються словами-термінами (від лат. тerminus – кордон), які точно 

виражають зміст наукових понять. Термін у своїй референції характеризується 

логічною та предметною спрямованістю, інтенцією на річ і на поняття. 

Олексій Лосєв (1893–1988) вважав, що назвати предмет або явище, дати їм 

ім'я, подолати хаотичну плинність життя – це значить зробити світ 

осмисленим. Весь світ, весь всесвіт – це і є імена, а «ім'я є життя» [343, с. 199]. 

Оскільки термін – це ім'я поняття, то й щодо нього справедливе визначення: 

«ім'я є не більше ніж пізнана природа або життя, дане в розумі» [343, с. 199]. 

Слово «концепт» – калькування латинського слова «conceptus», на 

українську мову його перекладають як «поняття». На перший погляд складається 

враження, що терміни «концепт» і «поняття» є спорідненими і в деяких 
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випадках навіть можна використовувати їх як синоніми. Проте сучасні 

дослідники все частіше наголошують на існуванні певних філософсько-

смислових відмінностей між ними. Ю. Степанов зауважує, що концепт і поняття 

– це терміни різних наук. Термін «поняття» використовують головним чином у 

логіці та філософії, а «концепт» – в одній галузі логіки (у математичній). І тільки 

останнім часом термін «концепт» закріпився також у гуманітарних науках, 

зокрема в мистецтвознавстві та культурології [497, с. 42]. 

Поняття «прагне» до повноти, завершеності й універсальності опису. 

Концепт може «виникнути» з поняття, коли воно має тенденцію  до виходу 

за власні межі, відчуваючи «внутрішню потребу» до динамічного зростання. 

Для поняття, на відміну від концепту, притаманна «скутість» і формальна 

заданість. Тому поняття більш стійке і, відповідно, менш "рухливе", а концепт 

має тільки "інтенцію до стійкості"».  

На думку Ю. Степанова, концепт (порівняно з поняттям) є більш 

об'ємним розумовим конструктом людської свідомості, це «сумарне явище, 

структура якого складається із самого поняття та ціннісного (нерідко 

образного) уявлення про нього людини» [498, с. 40–43]. Як зауважив С. Ляпін, «у 

глибині концепту мерехтить поняття» [348, с. 35].  

Проте концепт, на відміну від поняття, не тільки мислиться, але й 

переживається. Його змістове «внутрішнє» наповнення ширше, ніж наповнення 

поняття. Концепт містить у собі поняття, що є його обов’яз-ковою ядерною 

компонентою. «Концепт, таким чином, є поняттям, зануреним у конкретний 

лінгвокультурний контекст, у певне (у просторі й часі) середовище його 

використання. Він міститься в певній системі ідеології (у широкому сенсі)» 

[304, с. 55].  

На думку М. Красавського, якщо в концепті сфокусоване поняття, то 

цілком закономірною буде його трансформація в часовому континуумі [304, 

с. 36]. При освоєнні дійсності людина, передусім, визначає будь-яке явище з 

точки зору низки загальнолюдських універсальних категорій (утилітарних, 

естетичних, моральних тощо). У процесі своєї пізнавальної (і не тільки) 
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діяльності вона прагне класифікувати навколишнє середовище, явища, речі, 

емоції, вчинки й ін. як корисні та даремні, хороші і погані, красиві й потворні. 

Уміння оцінювати – одна з онтологічних властивостей людини. Р. Павільоніс 

вважає, що концепти – це смисли, які становлять когнітивні базисні 

підсистеми думок і знання [411]. С. Нєрєтіна визначає концепт як «акт 

«схоплювання» смислів речі (проблеми) у єдності мовного висловлення» [387, 

с. 306]. Отже, поняття є одним з основних складників, що виникає на 

початковому етапі становлення та розвитку концепту.  

Трансформація поняття в концепт (як більш складного мисленнєвого 

утворення) відбувається в конкретному просторово-часовому континуумі 

певної людської спільноти. Концепт (як і поняття) – одиниця когнітивного 

порядку, а омовлений концепт (як когнітивний елемент) за ступенем занурення в 

культурний простір конкретного етносу набуває таких додаткових другорядних 

ознак, як образ та оцінка [304]. Отже, «будова» концепту як структурно-

смислового утворення складніша від архітектоніки поняття. 

Сьогодні «концепт» широко використовують у багатьох гуманітарних 

науках: у мистецтвознавстві, філософії, культурології, лінгвістиці, психології, 

літературознавстві тощо. Він має значну кількість дефініцій. У цьому контексті 

досить важливим є розгляд різних підходів до тлумачення концепту, що 

дозволить нам визначитися з робочою дефініцією, яка може бути покладена 

в основу дослідження концепту «glamour».  

Незважаючи на наявність величезного різноманіття концептів, які 

досліджують у сучасних культурологічних, лінгвістичних і літературознавчих 

працях, серед науковців відсутня єдина точка зору про те, як позначати концепт 

на письмі: Т. Балуш використовує лапки (Концепт «воля» в художній картині світу 

В. М. Шукшина); М. Ларіна – прописні літери (Кореляція концепту і 

антиконцепту в лінгвокультурі (на матеріалі концептів MAGIC и GLAMOUR)); 

Н. Рухленко – лапки та прописні літери (Концепт «СІМ’Я» в жанрі сімейних 

родоводів); С. Сергєєв – прописні літери та курсив (Мотивуючі ознаки 

концепту МРІЯ); Н. Платонова пропонує для оформлення концепту на письмі 
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використовувати кутові дужки < > (Становлення і розвиток міжмовних 

корелюючих концептів <Glamour> і <Гламур>). Ми дотримуємось найбільш 

поширеного способу позначення концептів на письмі – лапки («glamour»). 

Поняття «концепт» (лат. conceptus – поняття) виникло в межах 

латинської мовної традиції. Поступово його запозичили в англійську, 

французьку, німецьку й італійську мови, при цьому в контексті вказаних 

мовних традицій як словоформа латинський «conceptus» не зазнав істотних 

змін, а зберіг початкове лексичне значення. 

Середньовічні філософи (П'єр Абеляр, Іоанн Солсберійський, Гільберт 

Порретанський, Фома Аквінський, Дунс Скот) використовували це поняття у 

своїх роботах, проте зі своїм власним визначенням. Найбільшої популярності 

поняття «концепт» набуло у філософських роботах П. Абеляра у зв’язку з 

аналізом проблеми універсалій і в контексті примирення та створення 

компромісної позиції в суперечці між реалістами й номеналістами. У філософії 

Абеляра концепт визначають як форму / систему двоїстого існування 

універсалій як у самих речах, так і в розумі людини. А в межах середньовічної 

схоластики концепт фіксує й задає форму наявного існування універсалії в 

міжбуттєвому просторі [2]. Г. Порретанський на підставі ідеї концепту та поняття 

конкретного цілого вводить ідею сингулярності. На думку Фоми Аквінського, 

концепт виражається через знак, через єдність ідеального та матеріально-феноме-

нального, тобто концепт – це внутрішнє розуміння речі в розумі. Згідно з 

Д. Скотом, концепт – це мислиме суще, яке розуміють як внутрішній принцип речі. 

Поняття «концепт» (або його похідні лексеми connoissance, concepto, concepito) 

застосовують у своїх роботах різні автори епохи Відродження та Нового часу, 

проте важливо зазначити, що в цей період «концепт повністю був замінений 

поняттям як найбільш адекватним розумінням істинності речі» [387], яку 

репрезентували як об'єкт і яка не потребувала обговорення. 

На початку ХХ століття в науковий обіг поняття «концепт» одним із 

перших почав вводити С. Аскольдов (псевдонім С. Алексєєв, 1870–1945). 1928 

року в журналі «Русская речь» вийшла його стаття «Слово і концепт». Проте 
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через різні об'єктивно-суб'єктивні чинники поняття «концепт» не набуло 

значної популярності: більш звичним для наукової спільноти залишилося 

поняття. Через декілька десятиліть концептом стали послуговуватися філософи-

конгнітивісти (наприклад Р. Павільоніс і М. Холодна), які акцентували на 

базисних підсистемах людського пізнання.  

Важливо зазначити, що у ХХ столітті до роз’яснення «концептуальної 

проблематики» звернулися у своїх роботах М. Бахтін і В. Біблер, а Ж. Дельоз і 

Ф. Гваттарі наголошували, що «філософи недостатньо вивчали природу 

концепту як філософської реальності» [213, с. 17]. 

На пострадянському просторі «ренесанс» поняття «концепт» 

розпочинається з 90-х років ХХ століття завдяки науковим працям 

Д. Лихачова і Ю. Степанова. Автори не тільки «повернули» його в науковий 

обіг, але й надали власну інтерпретацію. Широке використання цього поняття 

(особливо в когнітивній лінгвістиці та лінгвокультурології) було зумовлене 

необхідністю заповнити певні лакуни в категоріальній системі, які виникли у 

зв’язку із відсутністю такої когнітивної «ланки», у якій знайшли відображення 

асоціативні образні оцінки й уявлення про нього. Дослідники визначали 

концепт як утворення високого ступеня абстрактності, що переважно 

пов'язане зі словом й утримує в собі, крім предметної співвіднесеності, усю 

комунікативно значиму інформацію [328; 498]. 

На думку М. Красавського, концепт – це «багатовимірний мисленнєвий 

конструкт, який відображає процес пізнання світу, результати діяльності 

людини, її досвід і знання про світ» [304, с. 40, 59]. М. Холодна трактує 

концепт як пізнавальну психічну структуру, особливості організації якої 

забезпечують можливість відображення дійсності в єдності різноякісних 

аспектів [546]. «Концепт є сукупність суб’єктивних і об’єктивних уявлень про 

навколишню дійсність; концепт являє собою об’ємне, не жорстко структуроване 

утворення; концепт – величина динамічна, така, що залежить значною мірою 

від стану суспільства та змін у масовій свідомості» [429, с. 11]. 
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У цьому контексті зауважимо, що, незважаючи на значний масив робіт з 

проблеми концепту, залишається велика кількість питань, які мають 

дискусійний характер і не містять однозначної відповіді (наприклад питання 

обов’язкової вербалізації концепту або чіткої кількості складників у структурі 

концепту тощо). Такі дослідники, як А. Бабушкін, В. Карасик, Г. Слишкін 

вважають, що концепт неодмінно повинен бути вербалізований, оскільки 

ідеальну сутність концепту вловлює саме слово, у визначенні якого цей 

концепт частково декодується: «концепт вербалізується, позначається словом, 

інакше його існування є неможливим» [30, с. 29]. Найбільш «актуальні для 

носіїв мови асоціації складають ядро концепту, менш значимі – периферію. 

Мовна або мовленнєва одиниця, яка актуалізується центральною точною 

концепту, слугує ім’ям концепту» [280, с. 77]. Ім’ям концепту, його «обличчям», 

найчастіше обирають поняття (досить узагальнене за своєю семантикою, 

стилістично нейтральне, неоцінне), яке використовують найбільш часто. Це 

свого роду «слово-символ», що повинно отримати відповідне його сутності 

графічне оформлення. 

Ю. Прохоров, З. Попова й І. Стернін дотримуються дещо протилежної 

думки. Вони вважають, що в одній лексичній одиниці не може міститися вся 

інформація про концепт: «не якесь ім’я концепту виражає його сутність і 

визначає його, а саме сукупність актуального для цього мовного спілкування» 

[443, с. 143], «весь концепт в усьому багатстві свого змісту теоретично може 

бути виражений тільки сукупністю засобів мови, усім номінативним полем 

концепту, кожне з яких розкриває лише його частину» [435, с. 79]. Попри те, що 

друга із зазначених позицій є логічною та теоретично обґрунтованою, важливо 

відмітити, що структура концепту за такого підходу втрачає чіткість: утворюється 

певний хаос із мовних одиниць, їх значень, понять, символів.  

У своєму дослідженні ми розглядаємо поняття «гламур» у контексті 

мовної картини світу. Різноманітні культурні й екстралінгвістичні фактори 

(особливості історичного та культурного розвитку суспільства, його традиції, 

звичаї тощо) вирішують долю слова як носія концепту. М. Красавський 
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вважає, що певне (проте не головне) значення мають і внутрішньолінгвістичні 

чинники, наприклад асиметрія мовного знака, тенденція до одноманітності 

відповідних мовних парадигм тощо. Отже, лінгвістичні фактори розвитку 

нашого мовомислення (термін Г. Колшанського) здатні, безумовно, розвивати 

сам концепт (маються на увазі словотворчі можливості тієї чи іншої мови) 

[304, с. 47].  

Майже всі дослідники, які прямо чи дотично стикалися з концептуальною 

проблематикою, відмічали багатовимірність концепту та наявність у його 

структурі декількох складників (компонентів, ознак, прошарків тощо). 

Структурний аналіз дозволяє говорити про багатошаровість концепту, його 

множинність (наприклад поняття, образ та оцінку). Філософи наголошують на 

множинності складових концепту: «У концепті завжди є складові, якими його й 

визначають. Отже, у ньому є шифр. Концепт – це множинність, хоча не всяка 

множинність концептуальна. Не буває концепту з однією лише складовою: 

навіть у первинному концепті» [213, с. 26]. Лінгвокультурологи віддають 

перевагу трьохкомпонентній структурі концепту (проте складники концепту 

в різних дослідників відрізняються). С. Ляпін зазначає, що концепти – «це 

інтегративні функціонально-системні багатомірні (щонайменше трьохмірні), 

ідеалізовані формоутворення, що самоорганізуються та спираються  на 

понятійний (або псевдо-, або передпонятійний) базис, закріплений в значенні 

будь-якого знака: наукового терміна або слова (словосполучення) побутової 

мови, або більш складної лексико-граматико-семан-тичної структури, або 

невербального предметного (квазіпредметного) образу, або предметної 

(квазіпредметної) дії» [347, с. 18]. 

На думку В. Карасика, концепт складається з трьох компонентів – 

понятійного, образного та ціннісного [279]. В. Колесов також дотримується 

трьохкомпонентної структури концепту, проте вважає, що основними 

складниками є образ, поняття та символ. На його думку, опис словникового 

матеріалу за концептами національного менталітету «є принципово новою 

формою тлумачення слів: слово виступає матеріалом (матерією) концепту 



118 
 

поряд з його змістовною формою у вигляді образу, поняття та символу» [260]. 

Концепт існує в колективній свідомості й уречевлюється в тій чи іншій мовній 

формі. С. Ляпін характеризує концепт як багатовимірне ментально-вербальне 

утворення, що містить у собі мінімум три складові: понятійну, образну і 

тілесно-знакову [347, с. 18].  

Можна констатувати, що більшість науковців одностайні у твердженні, 

що концепт – складне багатовимірне (багатошарове) утворення, проте щодо 

архітектоніки концепту їх позиції різняться. Це можна пояснити тим, що в 

основу класифікації концептів дослідники поклали різні ознаки. Так, зі 

структурно-семантичної точки зору концепти класифікують як лексичні та 

фразеологічні, а також правомірним є виділення в самостійні типи препозитивних, 

прийменникових та інших концептів [30; 304]. В основі дискурсної класифікації 

покладений «принцип способів освоєння» світу (науковий, художній і 

повсякденний), відповідно, в окремі типи виділяють наукові, художні та 

звичайні концепти [279]. На думку Д. Лихачова, концепти можуть бути 

типологізовані не тільки структурно-семантично й дискурсно, але й 

соціологічно. Науковець поділяє концепти на такі групи: універсальні, етнічні, 

групові, індивідуальні й ін., а також вважає, що саме від ступеня володіння 

культурою (рівня освіченості, вихованості, інтелігентності) і залежить 

концептосфера конкретної людини [328, с. 280–287].  

Сьогодні концепт активно використовують у лінгвокогнітології та 

лінгвокультурології. Представники лінгвокогнітології (А. Бабушкін, Н. Болдирєв, 

О. Кубрякова, І. Стернін та ін.) інтерпретують концепт як одиницю 

оперативної свідомості, що постає як цілісне, нерозчленоване відображення 

факту дійсності. Концепти (як результат мисленнєвого конструювання, 

концептуалізації) відображають зміст предметів, досвіду та результатів усієї 

діяльності людини, зокрема пізнання нею навколишнього світу у вигляді 

певних одиниць, «квантів» знання. Для представників лінгвокультурологічного 

напряму (Н. Арутюнова, А. Вежбицька (Wierzbicka), С. Воркачев, В. Карасик, 

Д. Лихачов, С. Ляпін, Ю. Степанов, Л. Чейненко, В. Шаховський) концепт – це 
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ментальне утворення, для якого різною мірою характерна етносемантична 

специфіка.  

Численні соціокультурні фактори (соціально-економічна трансформація 

суспільства, розвиток мистецтва, коригування ціннісних установок, мовні зміни 

тощо) обумовлюють структуру концепту (поняття, оцінка, образи), яка є 

мінливою в часі. Мінливою є й когнітивна структура концепту (понятійний 

зміст), оскільки мистецький, культурний і часовий простір постійно 

трансформуються, підкорюючись певним діалектичним законам розвитку 

суспільства та природи. Семантика подібних слів з часом може змінюватися 

настільки, що в деяких випадках виникає новий концепт, наприклад, німецьке 

слово wehmut (початкова форма – wemot) у ХV столітті мало два значення: 

душевний біль (schmerz) і гнів (aerger), з ХVІІ–ХVІІІ століть його 

використовують уже в значенні «туга». Архітектоніка концепту (як носія 

смислу), залежно від ситуації заглиблення концепту в конкретний текст або 

конкретну ситуацію спілкування, може варіюватись (поняття, образ, цінність, 

символ, тілесно-знакова складова й ін.). Ю. Караулов зауважує, що 

«використання концепту в різних культурно обумовлених ситуаціях дає 

підстави говорити про його варіабельність, а точніше – про певну нестабільність 

периферійної частини цього поняття. Проте зазначена варіабельність концептів 

не виключає наявності в них деяких універсальних структур, які слугують 

"містками" між знанням, свідомістю та людською культурою» [281]. 

Важливою характеристикою концептосфери (сукупність концептів, згідно 

з Д. Лихачовим [328]) як осередку людських уявлень, ідей про той чи інший 

фрагмент буття (крім національної забарвленості) є її часово-просторова 

лабільність. Концептосфера – це не застигла семіотична система – вона 

принципово змінювана в часі та просторі етнічної культури. Її «елементи» 

«прив’язані» не тільки до конкретної історичної спільності, але й до 

конкретних соціальних груп. Іншими словами, концептосфера – це певна 

ідея, фрагмент загальної людської культури, що «живе» у свідомості як цілих 

народів, окремих етносів, так і окремих соціальних груп і, більш того, 
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конкретних індивідуумів. Порівняльний аналіз концептосфер різних культур 

дозволяє побачити особливості розвитку національно специфічної свідомості 

людини, зафіксувати відображені на вербальному рівні відмінності та 

подібності мисленнєвої діяльності того чи іншого народу, специфіку його 

ментального світу, національного характеру. 

Підсумовуючи все зазначене вище, відзначимо, що проблема концепту 

отримує міждисциплінарний статус, проте, незважаючи на значні досягнення 

науковців протягом тисячоліття, доводиться констатувати, що до сьогодні так 

і не вдалось:  

- сформулювати єдине та загальноприйняте визначення поняття 

«концепт»;  

- чітко розмежувати школи та напрями розгляду концепту; 

- виробити загальноприйняту методику здійснення концептуального 

аналізу; 

- визначити сталі складові архітектоніки концепту тощо.   

У нашому дослідженні ми дотримуємось трактування концепту, 

запропонованого М. Красавським, – це «етнічне, культурно обумовлене, складне 

структурно-смислове, як правило, лексичне і / або фразеологічне вербалізоване 

утворення, яке базується на понятійній основі та містить у собі, крім поняття, 

образ, оцінку і культурну цінність, функціонально заміщує людині в процесі 

рефлексії і комунікації однопорядкові предмети (у широкому сенсі слова) і 

формує упереджене ставлення до них людини» [304, с. 25]. Архітектоніка 

концепту як багатошарової (щонайменше трьохкомпонентної) структури 

передбачає різний ступінь реалізації його ознак (поняття, образу й оцінки) у 

різних типах комунікації (дискурсах): науковому, художньому та побутовому. 

Дискурс ми усвідомлюємо як «складне комунікативне явище, що містить, крім 

тексту, ще й екстралінгвістичні чинники (знання про світ, думки, установки, 

мету адресанта тощо), необхідні для розуміння тексту», таким чином 

актуалізуються ознаки вербалізованих концептів [281].  
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На думку В. Карасика, саме ціннісний вимір концепту, поряд з понятійним 

(описовим) та образним (фреймовим), є домінуючим, тому найбільший 

інтерес для гуманітарних досліджень становлять концепти, які є незвичними 

за аксіологічною складовою. До числа таких аксіологічно-полярних концептів 

(тобто концептів із суперечливими ціннісними домінантами) можна віднести й 

концепт гламуру, який містить іноді полярні цінності, зафіксовані в українській 

мові.  

До структури концепту, за визначенням Ю. Степанова, входить усе те, 

що й робить його фактом культури: висхідна форма (етимологія), «стиснута до 

основних ознак змісту історії; сучасні асоціації; оцінки тощо» [498, с. 41]. Згідно 

з нашою гіпотезою, в останнє десятиліття ХХ століття в українську мову було 

реципійовано не слово й навіть не поняття «гламур», а був запозичено 

сформований концепт «гламур». Концепт як структурне утворення постає як 

результат, «осад» культурного життя різних епох.  

 

2.2. Публіцистичний дискурс гламуру  

Для розуміння гламуру (не тільки як мовного концепту, але й художньо-

мистецького явища) важливими стали не тільки словникові статті та наукові 

дослідження, але й публіцистичні праці про цей феномен. Адже з появою 

слова «гламур» в академічних словниках, які видавали на пострадянському 

ареалі, гламур як художньо-мистецьке явище привернув до себе увагу 

письменників і журналістів. 

Одним із перших у цій «серії» став постмодерністський фантастично-

філософський роман В. Пєлєвіна «Empire V» («Empire V. Повесть о настоящем 

сверхчеловеке», 2006). Уже в назві твору автор грає зі смислами як англійської, 

так і російської транскрипції, а в самому романі Пєлєвін «руйнує стереотипи 

й препарує поняття сучасної культури, вивертаючи назовні їх справжній сенс, 

яким в умовах капіталізму є, звичайно ж, заробляння грошей тим чи іншим 

шляхом» [507].  
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Попри те, що зазначений роман є фантастично-філософським, міркування 

автора щодо сутнісного наповнення гламуру й тієї ролі, яку відіграє цей 

феномен у сучасному суспільстві, стали однією з перших спроб (на території 

пострадянського простору) пояснити нове художньо-мистецьке явище – 

гламур. 

Основним стрижнем, навколо якого вибудувано весь твір, – гламур і 

дискурс, що є підґрунтям для сучасної культури та мистецтва. У романі гламур і 

дискурс репрезентовані як два основні види мистецтва, сутністю яких є 

маскування й контроль, як два «стовпи сучасної культури», які «змикаються в 

арку» над головою людини. Саме гламур і дискурс задають смисли життя 

людей, будучи природним обмежувачем кордонів їх пізнання, за яким, надійно 

захований, знаходиться світ вампірів. Автор відмічає, що дискурс слугує 

«обрамленням гламуру» (й одночасно обмежувачем для мислення людей).  

Цікавим у контексті нашого дослідження є твердження Пєлєвіна про те, 

що гламур існує всюди, він різний, але «субстанція» одна. Автор вважає, що 

«гламур – це маскування, яке потрібне людині для того, щоб підвищити свій 

соціальний статус в очах тих, хто її оточує. Гламур необхідний для того, щоб 

оточення людини вважало, що вона має доступ до нескінченного джерела 

престижних соціальних благ і, передусім, грошей» [414].  

«Історія гламуру» («Glamour. The History», 2008) – монографія 

американського соціолога, професора кафедри досліджень кіно й телебачення 

Уорікського університету С. Гандла (Gundle) є досить вдалим зразком 

міждисциплінарного дослідження культури й мистецтва, у якому поєднано жанр 

академічної літератури та нон-фікшн (non-fiction). Гандл визначає гламур як 

«спокусливий образ» споживання («масового споживання краси та розкоші»). На 

його думку, термін «glamour» виник від слова «glimbr» («пишність, величність»), 

адже пишність (передусім, як зовнішній розпізнавальний знак стилю) являє 

собою невід’ємну характеристику феномену гламуру. Поняття «гламур» є 

відображенням комплексу специфічних емоцій, почуттів, що супроводжують 

споживання. Для дослідника явище гламуру – це наслідок глобальних 
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трансформацій суспільства, які відбулися протягом останніх двох століть в 

історії так званих цивілізованих країн. 

Крім того, що в книзі зібраний значний фактологічний матеріал, автору 

вдалося вирішити і складне методологічне завдання – балансувати на стику 

історії поняття й історії соціального явища. Проте важливо відмітити, що, 

попри те, що автор наводить ознаки гламуру, визначення поняття «гламур» він 

не запропонував. Гандл описує феномен гламуру як спокусливий образ, 

близько пов'язаний зі споживанням: він привабливий і звабливий, він 

створений, щоб привертати увагу оточення та складається з відретушованого 

або вдосконаленого зображення когось чи чогось, а мета цього зображення – 

засліплювати та спокушати кожного, хто б на нього не поглянув. 

«Упевненість у собі та відкритість людини сприяють створенню її гламурного 

образу, проте все ж гламур виникає не з цих якостей, а з чогось іншого. 

Важливішими є соціальне та професійне середовище, з яким пов’язана людина. 

Люди відбираються та вирощуються для того, щоб стати гламурними, але 

зазвичай їх гламурність походить з тієї ролі, яку вони або їх образи відіграють 

у стратегії спокуси та переконання, що проводять індустрія розваг та засоби 

масової інформації» [173, с. 11].  

Гламур у цій роботі постає як досить ефемерне та суперечливе явище, а 

розуміння змісту поняття «гламур» відбувається більше на підсвідомому 

рівні, ніж на об’єктивно логічному – свідомому. Попри це, праця С. Гандла має 

велике значення в аспекті усвідомлення концепту «гламур», адже це перше 

фундаментальне дослідження, у якому продемонстровано історичну 

ретроспективу гламуру як цілісного феномену.  

2009 року вийшла з друку книга Джудіт Браун (Brown) «Шість вимірів 

гламуру: модернізм і сяйво форми» («Glamour in six dimensions: modernism and 

the radiance of form», 2009). Гламур авторка аналізує за шістьма категоріями: 

сприйняття, насилля, фотографія, відомі особистості, примітивізм і поліетилен 

(целофан) та відмічає складність дослідження феномену, адже його осмисленню 

заважає «полуда ефемерних вражень» і визначає таку суттєву ознаку гламуру, 
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як завжди незадоволене бажання, що «чинить опір» реальності [601, с. 9]. 

Дж. Браун вивчає гламур як частину більш складної естетичної системи, 

елементами якої є не тільки образи, але й розгорнуті «оповіді» і яка претендує 

на роль окремої «мови». На думку авторки, гламур був викликаний до життя 

художниками, які працювали на перетині світського та незвичайного (Уоллес 

Стівенс, Френсіс Скотт Фіцджеральд, Вірджинія Вулф, Джозефін Бейкер, 

Девід Гербер Лоуренс, Гертруда Стейн, Нелла Ларсен та ін.). Авторка акцентує 

на близькості гламуру до популярної й елітарної культур модернізму. Браун 

стверджує, що сформувати сенс гламуру допомогли декілька культурних і 

мистецьких «продуктів»: Chanel № 5 – «найбільш значний аромат ХХ століття» 

та «модна» фотографія; джаз і «фемінізована» цигарка, яка створює відчуття 

«стилю, трансгресії й небезпеки» (першим цигаркам, що були випущені за 

допомогою машин і носили назву «Попелюшка», приписували властивість 

лікувати хворе горло й зберігати молодість. Маркетинговий хід сприяв 

створенню «розгорнутого» гламурного образу); «семіотика пластику» і 

поліетилен як «культурна сила», що «чистотою своєї поверхні» непідвладна 

процесам розпаду (до того періоду, поки масове виробництво не поставило 

питання про його шкоду для навколишнього середовища). Крім того, дослідниця 

аналізує гламур, його прояви в англо-американської поезії, кіно, художній 

літературі й драмі того періоду. 

На думку Браун, саме на початку ХХ століття склалися відповідні умови 

для активного розвитку гламуру. «Я», що «отримало удари ззовні від змін 

соціальної, економічної та політичної структур, а всередині, як відкрив 

психоаналіз, від власних ірраціональних імпульсів, знайшло нові лінії демаркації в 

ідеї "соціальної особистості", яка могла заспокоїти, в усякому випадку на 

поверхні, поранене відчуття цільності» [601, с. 98–99]. Саме в цей період 

гламур вийшов на «рівень раціоналізованої й цілісної естетики, що 

візуалізується в багатьох медіа епохи» [601, с. 8, 10]. Дослідниця визначає 

гламур як естетичний феномен модернізму, який створив новий код 

чуттєвих переживань повсякдення, й аналізує гламур як маску, за якою 
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приховуються відчуття втрати, вразливість ретельно вибудованої «оболонки» 

(поверхні, абстракції, форми тощо) [601, с. 48–49].  

Пов’язуючи гламур із досить сміливими екзистенціальними пошуками в 

мистецтві ХХ століття, авторка відмічає, що «гламур є холодним, байдужим і 

мертвим»: він «ґрунтується на абстракції», «обіцяє неможливе», «цінує пустоту, 

гладко відполіровану поверхню, стан непроникності»; і наголошує на тому, що 

гламур володіє особливою, привабливою та поглинаючою силою. Він привертає 

увагу до пустоти, але водночас відволікає від відчуття самотності та втрати 

захисту, тому що «найкраще приховати больові наслідки» (втрати) можна 

тільки тоді, коли «створити рівну блискучу поверхню, крізь яку не можна 

проникнути» [601, с. 53]. Таким чином, «гламур підкріплений відсутністю, 

пронизаний невимовним сумом і визначається фантазією про дистанції» [601, 

с. 117]. 

Запропонована Дж. Браун концепція мала як позитивні (Т. Prescott [606]), 

так і частково негативні відгуки. Наприклад, В. Мусвік вважає, що в репрезентованій 

роботі наявні деякі неузгодженості. По-перше, дещо натягнутою та незрозумілою 

є спроба переходу від аналізу «Chanel» № 5 через «алхімічні» міркування до поезії 

У. Стівенса та Т. С. Еліота. Незважаючи на досить цікаві спостереження, гламур 

одночасно розуміється невиправдано широко («гламурними» вважаються, 

наприклад, Джон Кітс (Keats) і навіть придворні поети епохи Відродження) і 

досить вузько (з розгляду виключені роботи авторів першої чверті 

ХХ століття). По-друге, твердження Браун у галузі фотографії, які переважно 

зводяться до насилля та «зупинення миті», видаються дещо архаїчними 

й вторинними, але саме на них і ґрунтується сама база «концепції гламуру». 

По-третє, непропорційно велику увагу приділено вербальним текстам 

(Дж. Браун досліджує смисли, які проявляються в міркуваннях, текстах) і майже 

фактично виключає із розгляду «візуальний» гламур. На думку В. Мусвік, 

дещо спірним є підхід до таких понять, як «краса», «насолода», «фемінність» 

тощо [380].  
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2018 року вийшла монографія Є. Нікольського та К. Міронова 

«Феномен гламуру: минуле, справжнє, прийдешнє». Автори зробили спробу 

проаналізувати гламур з різних точок зору, але акцентували  на дослідженні 

особливостей становлення та функціонування «російського гламуру». 

Монографія являє собою «текст (обсягом зі стандартну докторську дисертацію 

з гуманітарних наук), написаний строго науково по методології, тільки не 

нудною науковою мовою, а з елементами веселої й іронічної мови популярної 

літератури)» [394, с. 5]. Після прочитання робота залишає двоїсте враження: з 

одного боку, у монографії зібраний значний фактологічний матеріал 

(особливо в галузі публіцистики), з іншого – чіткого визначення поняття 

«гламур» чи класифікації феномену, який цим поняттям позначено, у 

монографії не представлено. Крім іншого, у роботі переважають емоційно-

оціночні конотації, зокрема автори негативно ставляться до явища гламуру, 

про що свідчать як назви підрозділів, наприклад «Некрофілія як онтологічний 

і моральний базис гламуру», «Деформація функцій релігії в гламурі: мертве 

інфернальне небо», «Сутінки занепаду й ідея хаосу у свідомості» тощо, так і 

міркування в тексті самої монографії. У кінці роботи дослідники висловили 

сподівання про «смерть» гламуру: «З плином часу розкриється завіса 

майбутнього, проте зміни неминучі, і така занадто солодка підробка, як гламур 

викорінить себе і зникне в анналах історії, залишившись похмурими 

сторінками людського розвитку й етапом деградації справжніх цінностей» 

[394, с. 399]. 

Перші спроби використати поняття «гламур» на теренах України 

безпосередньо пов’язані із засобами масової інформації та комунікації, 

насамперед із глянцевою пресою. У кінці ХХ – початку ХХІ століття в нашій 

країні відбулися значні політичні, економічні, соціокультурні зміни. У цей період 

починають визначатися основні тенденції розвитку вітчизняної журнальної 

періодики: превалювання західних моделей видань, посилення ролі реклами в 

діяльності ЗМІ, формування та поширення певних світоглядно-ціннісних 

зразків (головним чином матеріальних), використання новітніх технологій у 
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видавничому процесі тощо. Популярними й затребуваними стали глянцеві 

журнали. Активізацію цього сегменту періодики обумовили, з одного боку, 

читацький попит, з іншого – комерційний фактор. Найбільшого успіху (на 

вітчизняному медіаринку) досягли проекти західних компаній,  які 

запропонували вітчизняній аудиторії версії відомих журналів  

«Cosmopolitan», «Elle», «Vogue» й ін. З’явилися часописи, орієнтовані на певну 

категорію споживачів: чоловіків, дітей, молодь; видання, сегментовані за 

інтересами: ділові (бізнесові), для автолюбителів, мисливців, рибалок, 

садівників тощо.  

2004 року вийшов перший номер журналу «Glamour», який легітимізував 

використання неологізму «гламур» в українській мові. Значне поширення 

набувають поняття «глянцевий журнал», «глянцева преса», «глянцева журналістика». 

До категорії глянцевих видань відносять видавничо-поліграфічну продукцію 

високої якості, яка пропонує певну модель життєвого укладу, поведінки й має 

категорію «глянець / гламур». У цьому контексті «глянець / гламур» поширює 

до рівня загальноприйнятих стандарти «розкоші», «красивого життя», 

зовнішньої краси, привабливості, сексуальності тощо. Глянцеві журнали (як 

чоловічі, так і жіночі) рекламують «гламурні» стандарти життя, зовнішності, 

одягу, поведінки, стосунків.  

Певний період поняття «глянцевий журнал» і «гламурний журнал»,  

а відповідно й поняття «гламур» і «глянець», використовували як взаємозамінні, 

синонімічні. Засоби масової інформації «гламур» іменують «глянцем», а 

глянцеві журнали пов’язують з поняттям «гламур». «Глянець – блискуче 

покриття картинки, яку тиражує та постійно відтворює ТБ: у рекламі, у кліпі, у 

серіалі. Глянець гримує зображення, яке й так уже вичинене, представлене в 

певному ракурсі. Глянець – краса для бідних» [255]. Незважаючи на те, що в 

українській мові слова «гламур» і «глянець» спочатку використовували як 

взаємозамінні, сьогодні можемо стверджувати, що це різні поняття (етимологію 

терміна «glamour» ми розглядали в попередньому розділі). Слово «глянець» 

(glanz) запозичене із німецької мови, і його тлумачать як: 1) блиск, лоск, сяйво; 
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2) блиск начищеної, відполірованої, лакованої й ін. поверхні [405; 511; 575]. 

Причому в словникових статтях другий варіант тлумачення слова більш 

поширений.   

До основних відмінних ознак глянцевого журналу можна віднести 

добротний глянцевий папір, високоякісний відеоряд з мінімальною кількістю 

текстового контенту, наявність реклами тощо. Цей сегмент періодики 

розрахований на певну аудиторію читачів та орієнтований, передусім, не на 

думку, а на почуття та статусне споживання.  

Я. Засурський вважає, що зміст понять «глянцевий журнал» і «гламурний 

журнал» не є тотожними [239]. Поняття «глянцевий журнал» використовують 

для позначення категорії журналів, які характеризуються стійкими 

змістовними та маркетинговими характеристиками. Тобто це престижний 

ілюстрований часопис, розрахований на покупця з рівнем доходів вище 

середнього. На думку автора, термін «глянцевий журнал» має не тільки технічне, 

а й категоріальне значення, оскільки поряд з глянцевими існує й інший тип 

ілюстрованого журналу – гламурний. За технологією виробництва гламурні й 

глянцеві видання практично ідентичні. Основна відмінність між ними полягає 

в призначенні та змісті цієї поліграфічної продукції. Гламурний журнал (на 

відміну від глянцевого) орієнтований на представників «вищих» верств 

суспільства і являє собою елітний журнал, розрахований на покупців з 

високими доходами. Принципова відмінність, на думку Засурського, полягає в 

переліку товарів, які в них рекламують: у гламурних журналах, як правило, 

реклама репрезентує переважно предмети розкоші й інші товари елітного 

попиту, тоді як глянцеві часописи рекламують більш широке коло товарів, аж 

до товарів повсякденного попиту. Ще одна важлива розбіжність – рівень 

статей, стилістика й мова їх написання [239]. 

Підхід Я. Засурського становить значний інтерес, проте з деякими 

твердженнями автора ми частково не погоджуємось. Дійсно, поняття 

«глянець» і «гламур» не є тотожними. Будь-який більш-менш пристойний 

журнал, будь то «Мисливець-рибалка» або «Друг собаки», має глянсовий 
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«вигляд», але це не робить такі видання глянцевими або гламурними. На нашу 

думку, розподіляти глянцеві й гламурні журнали на окремі типи поліграфічної 

продукції не варто, оскільки відмінності між цими видами умовні. Сьогодні 

досить складно уявити глянець без гламуру та гламур – без глянцевого 

високоякісного відеоряду. Для глянцевого журналу характерні висока 

поліграфічна якість, тісний взаємозв’язок вербального тексту й візуальних 

зображень, доступність масовому читачеві, тематична домінанта – гламурний 

стиль життя та пропаганда філософії гламуру, зокрема й реклама «гламурних» 

(статусних) товарів. 

Основною метою глянцевих журналів є формувати в читача прагнення до 

відповідного (майже завжди гламурного) способу життя. Глянцевий журнал, це, 

з одного боку, барвиста картинка, а з іншого – набір статей, які вчать нас, як 

жити, що читати, що дивитися, як одягатися, як себе поводити й що дарувати 

коханій людині. Глянцевий журнал «підказує» людині, що від неї очікує 

оточення (у більш-менш типових ситуаціях) і якими повинні бути її дії. 

Ілюстрація в глянцевому журналі – візуальний код, за допомогою якого 

вибудовується система символічних цінностей (естетичних, моральних, 

соціальних, гендерних тощо). Причому майже завжди ці цінності (прямо чи 

опосередковано) пов’язані з гламуром. Основною тематикою таких 

журналів є міфи про красу, про «досягнення гармонії» (зокрема й покращення 

своїх матеріальних статків, досягнення успіху, побудова кар’єри або стосунків 

з протилежною статтю тощо) за допомогою вдосконалення зовнішніх даних, 

про модну індустрію тощо. Гламурні «міфи» створюють за активної участі 

преси, проте функціонально-тематичний напрям цих міфів залежить від 

конкретних соціально-політичних, економічних і культурно-мистецьких умов. 

Наприклад, у радянський період журнали створювали й тиражували політичні 

міфи, а сучасна глянцева преса формує міфи на культурно-мистецькій основі, 

ідеалізуючи зовнішню гламурну естетику. З’являються матеріали про 

«гламуризацію совка», про діячів радянського мистецтва стали писати в 

гламурному контексті (наприклад «Орлова та Александров – родоначальники 



130 
 

радянського гламуру. Глянцевий образ на екрані, глянцевий імідж у реальності») 

[224]. 

На нашу думку, поняття «глянцевий журнал» сформувалося на перетині 

двох смислових конструкцій: періодичне видання з блискучою обкладинкою 

(використання глянцевого паперу тощо); «шарм», «привабливість», 

«сексуальність» (ідеальність образів, які межують з неприродністю).  

Отже, ми вважаємо, що поняття «глянцевий журнал» і «гламурний 

журнал» є тотожними. Гламур виступає ціннісним вектором глянцевого 

журналу. Глянцеві журнали є репрезентантами гламуру. У цьому контексті 

можливим стає вираження гламуру як певного стилю зі своєю яскраво вираженою 

семантикою. Гламур – це естетика буття в А. Долецької (головний редактор 

«Vogue») [224], невід’ємна ознака культури еліти в Н. Ускова («GO») [523]. 

Поступово сформувалась «гламурна журналістика» зі своїм стилем, 

тематикою, дизайном і з’явився новий тип публіцистичного дискурсу, який 

умовно можна назвати «гламурним». О. Скулкін вважає, що на початку  

ХХІ століття в Росії виник певний підтип мас-медіа з «глянцевим журнальним 

дискурсом», який відрізняється іміджево-рекламним та інформаційно-

розважальним змістом, і розкриває особливості стилю життя члена споживчого 

товариства інформаційної епохи з позицій «філософії гламуру» [481, с. 5].  

Варто зауважити, що так званий «глянцево / гламурний дискурс» активно 

використовує елементи наукової термінології та псевдотермінологію, претендуючи, 

таким чином, на істинність висловлення. Публікації, присвячені гламуру, 

стали з’являтися не тільки в глянцевій пресі, але й в інших засобах масової 

інформації, зокрема в інтернет-виданнях «Новий світ», «Критична маса».  

Принципи гламурності й зміст цих медіаресурсів досить близькі, можна 

навіть сказати, що вони повторюють один одного. Популярність гламуру швидко 

«набрала обертів» й охопила значну частину аудиторії. Проте семантика 

поняття «гламур» залишилася досить розмитою, а гламур і гламурний дискурс 

постійно зумовлює гострі критичні оцінки. 
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Для виявлення контексту реального мовного використання поняття 

«гламур» були проведені різноманітні опитування й експерименти. Так, асоціативні 

експерименти дозволили виявити в структурі значення слова психологічно 

реальні компоненти, притаманні гламуру. У дослідженні інформантам було 

запропоновано дати своє визначення слів «гламур» / «гламурний». Відповіді 

були такі:   

- глянець, блиск, лоск; красива зовнішність, шарм; шик, розкіш; мода, 

стиль; привабливість, чарівність;  

- сексуальний, незвичайний, вишуканий, шикарний, коштовний, 

чудернацький, несправжній, кітчевий, несмак, великосвітський, модний, 

зіркові красень чи красуня на обкладинці журналів (наприклад «Glamour», 

«Vogue» та ін. ), дещо із жіночого чи чоловічого журналу класу люкс, 

блискучий, елітний, епатажний, еротичний, яскравий, барвистий, новомодний, 

новий, відвертий, на піку моди, незвичайний стиль, супер, супермодний, 

витончений, інтимний, любовний, «лямур», чарівний, ілюзорний, своєрідний, 

оманливий, химерний, зарозумілий, пафосний, неприродний. 

У процесі когнітивного аналізу понятійного змісту гламуру, семи, що 

збігалися або були близькими, за змістом узагальнювали та розглядали як єдину 

когнітивну ознаку. У результаті були виявлені такі ключові риси: 

- глянець, блиск, лоск; 

- красива зовнішність, шарм; 

- привабливість, чарівність;  

- шик, розкіш; мода, стиль;  

- яскравий, ефектний.  

До них додають такі негативні характеристики, як несправжній, 

ілюзорний, оманливий, химерний, зарозумілий, пафосний, неприродний, 

кітчевий. 

О. Прокутіна визначає, що поняття «гламур» демонструє високу 

словотворчу активність в українській і російській мовах, і це є наслідком його 

комунікативної актуальності. Початкова позитивна конотація поєднується з 
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негативним, пейоративним відтінком та означають будь-що штучне, неприродне, 

несправжнє. Гламурний – направлений на зовнішній блиск, показний, вітринний, 

не навантажений змістом і функціональністю. Семантика гламуру має явно 

виражений негативний відтінок, інколи з презирливим іронічним забарвленням 

[442].  

О. Атланова в результаті семантичного аналізу слова «гламур» 

експериментальним шляхом доходить висновку, що «гламурний» – це, 

насамперед, модний, красивий, шикарний, блискучий, глянцевий, стильний. 

Узагальнюючи отримані результати експерименту з виявлення більш поширеного 

розуміння значення поняття «гламур», авторка так охарактеризувала значення 

слова «гламурний» на сучасному етапі: гламурний – модний, красивий (ядро 

значення), з випадковими ознаками: вишуканий, сучасний, шикарний, яскравий, 

престижний, елітний (ближня периферія). Одночасно дослідниця наголошує на 

існуванні (поряд з позитивними) негативних семантичних ознак: чудернацький, 

неприродний, пафосний, блискучий, епатажний тощо [23].  

Можна констатувати, що асоціативне поле розростається досить швидко 

й характеризується семіотичною насиченістю та неоднорідністю. Про що 

свідчать і результати вільного асоціативного експерименту зі словника 

С. Міхейкіної: «Гламур – пафос – 27; гламурний – 11; блиск, краса, відстій – 9; 

ненавиджу – 8; бути на рівні, модно, «прикид», Звєрєв, супер – 5; набрид, Собчак, 

прагнути – 3; несмак, блискітки, смак, виділитися, убрання, стрази – 2; 

неподобство, зі шкіри лізти, штучна краса, модниця, штучне, несправжнє, 

привертає увагу, скрізь, блискучий, з пелюшок, божевільний, це я, яскравий – 

1» (кількісні характеристики позначають частотність асоціацій) [376, с. 20].  

Показово, що значення поняття «гламур» залежить від оціночно-

конотативного контексту. Відбувається певна зміна змісту цього поняття, 

домінуючими стають ознаки «підробленість», «штучність» і «чудернацькість», 

акцентовано на симулятивній природі гламуру. «Чарівність» і «шарм», які є 

основоположними в тлумаченні англійського концепту «glamour», втрачають 

свою актуальність і відходять на другий план. Як зазначає Т. Михайлова, сьогодні 
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в еволюції семантики поняття «гламур» певною мірою проявляється наша 

ментальність. Гламур, який потрібно тлумачити як розкіш, блиск, чарівність та 

елегантність і який має асоціюватися з багатством та успіхом, набув негативного 

забарвлення й став означати «зайву красивість», фальш і кон’юнктурність [375].   

Значно ширше та змістовніше (ніж у глянцевій пресі) тлумачать 

«гламур» у засобах масової інформації та комунікації. Уперше слово 

«гламур» у назвах статей з’явилося з 2000 року, наприклад у газетах 

«Відомості» (А. Зімін, «Гламур і Психея», 2000) і «Комерсант» (І. Гребельников, 

«Гламур повсякденності», 2001). Пік популярності використання слова 

«гламур» серед заголовків газетних шпальт припадає на 2007–2008 роки, 

оскільки в цей період розпочинається відкрита конфронтація «прихильників» 

гламуру і його «супротивників» (антигламур). Проте це «протистояння» не 

призводить до зникнення слова «гламур», а навпаки, збільшує його популярність 

і значно розширює денотативні межі лексеми. З’являються заголовки, у яких 

дефініцію «гламур» використовують з різним контекстом: «Сільський гламур і 

глобалізаційний кітч», «Сільський гламур – попередник глянцю та серіалів», 

«Доля гламурних обивателів», «Діти опозиціонерів. Гламур, монархія і 

вишиванки», «Гламур, понти, бухло. Обліко морале українських слуг закону», 

«Гламур – слово паразит чи нова ідеологія» й ін. Важливо зауважити, що 

кожен з авторів вкладає різний зміст у лексему «гламур». Досить часто 

«гламур / гламурний» використовують як збірну характеристику селебриті та 

золотої (або мажорної) молоді: синів і дочок олігархів, нащадків зірок шоу-

бізнесу, «кишенькових» музичних зірок-початківців тощо (А. Куликов, 

Ю. Рибачук, Б. Столярчук та ін.). Інші автори характеризують гламур як кітч, 

вульгарність і міщанство (Т. Гундорова, Г. Сєргєєв, Т. Камінська, 

Т. Шмєльова й ін.). 

О. Вергеліс – український науковець, мистецький оглядач, український 

театральний критик, редактор відділу культури часопису «Дзеркало тижня», 

заслужений журналіст України – наголошував на аморальності українського 

гламуру як форми демонстративного неробства, а «розкішний стиль життя, 
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який нав’язують у трагічно бідній країні» пропонує розглядати як 

удосконалену форму «імморалізму» [152]. 

Н. Усков і Л. Рубінштейн вважають, що гламур – ідеологія правлячого 

класу [523; 458], а А. Ашкєров розуміє гламур як державну естетику [28, 

с. 317]. 

В. Пострел (Postrel), американська дослідниця, зазначає, що «гламур – 

це особлива форма фальсифікації, яку створюють для відповідного ефекту» 

[437]. Авторка відмічає, що для досягнення справжньої гламурності людина 

повинна володіти здатністю створювати видимість легкості, здаватися 

далекою від буденного життя, трохи загадковою та злегка ідеалізованою, але 

не до рівня невпізнання. Тобто гламурність передбачає створення щось на 

кшталт особливої соціальної маски, адже вона (гламурність) може 

актуалізуватися лише в соціумі, через порівняння та протиставлення іншим 

ментальностям. 

Досить часто гламур безпосередньо пов’язують із консюмеризмом. 

С. Дацюк визначає гламур як «надлишкову привабливість форми товару чи 

послуги», що спрямована на демонстративне споживання й має такі градації 

своїх якостей, які не пов’язані із функціональними властивостями товару чи 

послуги [208]. «Гламур – це те, що можна продати, упакувавши досить красиво 

та зробивши національною мрією» (О. Робскі). О. Савєльєва репрезентує 

гламур як «ігрову практику створення ілюзії про себе через демонстративне 

споживання особливого типу благ – брендових товарів і послуг індустрії розкоші 

(або їх симуляція)» [467, с. 116–117]. «Це маскувальна сітка на півзруйнованій 

будівлі, вуаль, що приховує невиправні недоліки» (О. Вєтрова) [158, с. 11]. 

Крім того, гламур тлумачать як «дискурсивну практику – особливий 

стандарт життя, програму поведінки, у межах заданих ціннісних орієнтацій якої 

людина вибудовує стосунки з іншими людьми та формує своє ставлення до 

речей». «Гламур – вихованець маньєризму й куртуазного маньєризму» 

(Л. Баранова-Гонченко).  
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Можна констатувати, що в публіцистичному дискурсі значення гламуру 

значно розширене. Гламур тлумачать, як:  

- безідейна ідеологія (Г. Сєргєєв);  

- явище консюмеризму (С. Дацюк, О. Робскі та ін.);  

- соціальна «маска» – маскування, омана, спрямовані на підвищення 

соціального статусу «в очах оточення» (В. Пострел та ін.); 

- стиль життя, повсякденна практика демонстративної розкоші 

(А. Горбачов, О. Савєльєва й ін.);  

- форма демонстративного неробства (О. Вергеліс). 

Поняття «гламур» починають використовувати в різноманітних галузях 

людської діяльності: культурі, мистецтві, політиці, економіці. На цьому етапі 

існування в українській мові значення поняття «гламур» перебуває лише на 

стадії формування, про що свідчить і виникнення численних новоутворень від 

нього, наприклад: антигламур, ультрагламур, гламуризація, гламуроманія, 

гламурник, гламурно, гламурний, огламурити, гламурити, гламурненько, 

погламурнити тощо. Появі нових слів, спільнокореневих з лексемою «гламур», 

сприяли такі способи словотворення, як префіксальний (антигламур, 

ультрагламур та ін.), суфіксальний (гламурність, гламуріана й ін.), префіксально-

суфіксальний (пригламурений, огламурений та ін.). Також досить популярним є 

складення слів, наприклад гламур-тужур, глянцево-гламурний, богемно-

гламурний тощо.  

Отже, на сучасному етапі розвитку української мови спостерігаємо 

розширення суттєвих ознак поняття «гламур». Численність інтерпретацій і 

нез’ясованість змісту поняття «гламур» дозволяє практично кожному на 

власний розсуд обирати семантичне наповнення: для одних – це блиск стразів і 

дешева підробка, для інших – шарм і вміння підбирати елегантний одяг, для 

третіх – розкішний стиль життя сучасної еліти, відомих людей, для четвертих 

– кітч. Для когось гламур асоціюється з високою модою, а для когось – з 

«білявками» та недорогим, молодіжним або рожевим убранням. Тобто в 

українській мові поняття «гламур» має лише номінальне контекстуальне 
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визначення. Воно поєднує в собі смисл тих контекстів, у яких його 

використовують, й одночасно виступає як символ, зміст якого постійно 

збагачується в комунікації. 

Можна стверджувати, що на початковому етапі усвідомлення поняття 

«гламур» в українській культурі його використовували для позначення 

чогось загадкового, містичного, якогось нового невідомого (для пересічного 

українця) способу життя, наповненого шиком і блиском, манірними красунями 

та красенями (які представлені на обкладинках глянцевих журналів), світ,  

у якому відсутні побутові проблеми, хвороби тощо. У процесі асиміляції 

(входження) в українську культуру поняття «гламур» перестало сприйматися 

як екзосимвол і підпало спочатку під закон ізономії (тотожного контекстного 

управління в різних мовах), а пізніше – алономії (запозичення, що зазнали 

семантичних зрушень). Поняття «гламур» можна віднести до тієї тематичної 

групи, яка втратила свою семантичну компоненту, що вказує на національну 

специфіку позначуваного об’єкта, а поряд з прямим значенням почали 

розвиватися й переносні.  

Поняття «гламур» в українській мові перебуває на завершальному етапі 

проникнення іноземної лексики – укорінення. Розуміння поняття розкриває 

нові відтінки значень. Цей лінгвістичний факт зумовлений переважно 

причинами етнографічного, загалом культурно-історичного характеру. 

Загальновідомо, що світ, який оточує людину в різних культурах і мовах, може 

по-своєму членуватися, адже різні мови по-своєму семантизують дійсність, її 

окремі «ділянки», у чому й проявляється їх своєрідність та оригінальність. 

Поняття «гламур» у різноманітних дискурсах (від повсякденного до 

наукового) має досить широкий спектр значень (який буде, імовірно, 

збільшуватися): від стилю в одязі – до нової ідеології суспільства. У процесі 

нашого дослідження вдалося виділити такі родові й видові ознаки поняття 

«гламур»:  

- соціокультурний феномен; 

- культурно-мистецьке явище; 
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- історико-культурне явище; 

- нова філософія, етика, культура; 

- ідеологія; 

- державна естетика; 

- актуальне мистецтво; 

- стиль моди; 

- явище консюмеризму; 

- конотація високого статусу, багатства, успіху та популярності; 

- збірна характеристика селебриті;  

-  «красиве життя»; 

- омана, ілюзія (культ блискучої обгортки, барвистої оболонки, яка не 

передбачає гідного змісту); 

- кітч (вульгарність, міщанство, буржуазність); 

- форма демонстративного неробства. 

Зміст дефініції «гламур» визначає середовище її «побутування» 

(культурне, мистецьке й ін.) і часові простори, які продовжують постійно 

трансформуватися. 

У процесі проведеного дослідження з’ясували, що сучасний зміст поняття 

«гламур» значно відрізняється від його етимологічного значення мови 

оригіналу й мігрує в українській мові в іншу смислову галузь. В англійській 

мові «glamour» означає зовнішню привабливість, стильність, демонстративну 

красу з відтінком фальші. У сучасних дослідженнях виявлено синонімічне 

різноманіття цієї дефініції, що характерно для етапу становлення смислових 

значень лексеми в українській мові. Смислова багатозначність характерна і 

для висловлень науковців при обговоренні питання про формальне 

визначення гламуру. Як уже зазначали, гламур тлумачать як абстрактне 

багатозначне поняття (соціокультурний феномен, демонстративне 

споживання, ідеологія, мода, стиль життя тощо), але, як правило, 

наголошують на зовнішніх ознаках гламуру без пояснення його суттєвих 

ознак. 
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Отже, семантичне поле поняття «гламур» зазнає оновлення в сучасну 

епоху, відходячи все далі від першопочаткових значень, запропонованих 

англійською культурою. 

 

2.3. «Гламур» у культурно-мистецькому просторі України 

Перебудова державної структури України, яка відбулася наприкінці 

ХХ століття, призвела до зламу «звичної» та «природної» інфраструктури 

культурного й мистецького життя та часткової зміни ціннісних орієнтацій  

у суспільстві. Однією з головних цінностей нової системи став прибуток,  

а у сфері мистецтва розпочалось неконтрольоване впровадження ринкових 

відносин і пов’язана з цим комерціалізація. Українське мистецтво опинилося в 

зовсім нових умовах розвитку. Крім процесів комодифікації воно зазнало 

впливу й глобалізаційних процесів, зокрема стрімкого розвитку засобів масової 

інформації та комунікації, розширення діапазону й швидкості поширення 

різноманітної, особливо візуальної, інформації тощо. Ця тенденція привнесла 

певний візуально-вербально-технологічний позитив, який проявився в 

радикальній ревізії проблемно-змістового ядра вітчизняної публіцистики, 

зокрема в активізації її інформаційного та образотворчого потенціалів. Мова 

телерадіоефіру та газетно-журнальних шпальт стала більш вільною у виборі 

слів, адже лексика є тією системою, що найшвидше реагує на зміни, які 

відбуваються в суспільстві (своєю соціальною, професійною та стилістичною 

диференціацією, структурними й семантичними новоутвореннями тощо).  

Найбільш активно зазначені процеси в українській мові почали 

відбуватися з 90-х років ХХ століття. Мова змінювалась настільки швидко, що в 

суспільстві почали виникати тривожні, а інколи й панічні настрої. Усе частіше 

порушували питання про «псування» та «забруднення» української мови: 

особливо болісними стали такі теми, як мова інтернету, поширення 

жаргонізмів, зловживання запозиченими словами тощо. Ця тенденція 

характерна й для сучасного періоду, а використання іншомовних елементів 

неухильно зростає в різних сферах спілкування.  
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Наявність іншомовних слів у мові є опосередкованим показником 

соціальних і культурно-мистецьких змін, які відбуваються в суспільстві. Значна 

кількість запозичень свідчить про особливу динаміку розвитку мови, тоді як 

відсутність «чужих» елементів пророкує ізоляцію мовної спільноти, а з нею 

стагнацію й відсталість. Загальновідомо, що мова, яка не здатна до 

пристосування, втрачає свою цінність. Іншими словами, «condition sine qua 

non» (передумовою) для здатності будь-якої мови до функціонування в повному 

обсязі є контакт і мовний обмін з іншими мовами та лінгвокультурами.  

Одним з аспектів мовної інтеграції, що відбувається в процесі 

комунікативного обміну, результатом якого стає циркуляція мовних виразів за 

межами вихідної мови, є міжмовні запозичення. Запозичують не тільки слова та 

висловлення, а й концепти та дискурси. Інколи надлишок запозичень 

сприймають досить негативно через вторгнення іншої культурно-мовної 

«стихії» в живу тканину мови-реципієнта, у її структуру та функціонування. 

Важливо врахувати потенційну можливість виникнення комунікативного 

дискомфорту; щоб цього не сталося для адекватного сприйняття інформації, яку 

передають, адресат повинен володіти відповідним рівнем мовної, а також 

культурно-мистецької компетенції. 

За останні десятиліття за рахунок запозичення лексики англійського 

походження словниковий запас української мови значно розширився. Мова 

демонструє асиміляцію альтернативної / чужої культурної норми, яка має своє 

мовне вираження, – запозичені асимільовані та неасимільовані мовні одиниці. 

Найбільший відсоток запозичень припадає на англіцизми з економічної, 

фінансової, суспільно-політичної галузей і зі сфери інформаційних технологій. 

Також досить популярними є запозичені слова й терміни, які позначають 

культурні й соціальні зміни, тенденції в мистецтві, моді тощо. Серед основних 

причин запозичення найчастіше виділяють відсутність відповідного поняття або 

назви в когнітивній базі мови-рецептора слів, які забезпечують стилістичний 

ефект або виражають позитивні чи негативні конотації, не притаманні 

еквівалентній одиниці в мові-рецепторі.  
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Провідна роль ініціаторів та активних провідників запозичення, що 

сприяють поширенню англіцизмів в українській мові, належить сучасним 

засобам масової інформації та комунікації. Останні є цінним джерелом для 

вивчення лексичної системи, оскільки оперативно  відображають реальний 

стан мови. О. Прокутіна відмічає, що використання «знижених» мовних 

одиниць – один з найбільш ефективних засобів виразності. «Саме 

експресивність новизни – одна зі стійких причин запозичення англіцизмів як 

більш престижних, інформативних, значних» [442, с. 210]. М. Володіна вважає, 

що «слова (або мовні знаки) – це придбання, збереження та репродукування 

інформації про навколишню дійсність. Будь-який мовний знак трактують як акт 

розуміння предметної інформації, обумовленої сприйняттям людини, тобто 

слово певним чином інтерпретує інформацію про світ. Досить часто це й спосіб 

оцінки, й акт конкретного впливу на одержувача конкретної інформації» [167]. 

На думку Л. Крисіна, використання слів англійського походження 

репрезентують людину, яка говорить, як освічену, компетентну, «просунуту» й 

атестують її в соціальному плані більш високо [312, с. 151].  

Найбільш популярними та частотними є англіцизми, які набувають в 

українській мові експресивно-оціночного відтінку розмовності, а досить часто 

й зовсім іншого значення, ніж у мові-джерелі (наприклад драйв, піарник, 

мажор, у контексті нашого дослідження – слово «гламур»). На перший план 

серед запозичень виступають слова-космополіти (інтернаціоналізми), які 

зберігають тотожність у різних мовах і, відповідно, у процесі комунікативного 

обміну втілюють у собі саму ідею мовної інтеграції. На думку В. Борботько, не 

всі запозичені елементи виявляються здатними стати загальними для різних 

культур, зберігаючи в них ідентичне значення. «При переході слів з однієї 

етнічної мови до іншої, їх очікує різна доля. Одні слова стають 

інтернаціоналізмами (ми віддаємо перевагу терміну «космополіти», оскільки це 

поняття, на нашу думку, більш точно відображає зазначену тенденцію – прим. 

авт.) й, асимільовані різними мовами, зберігають ідентичне значення, інші – 

адаптуючись у новому середовищі, змінюють смисл. Не всі привнесені елементи 
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закріплюються в новій системі, деякі з них мають ефемерний статус і незабаром 

зникають зі сфери комунікації» [182, с. 147]. 

У кінці ХХ – початку ХХІ століття в українському культурно-

мистецькому дискурсі з’явилося та поступово почало поширюватися в мовній 

практиці слово «гламур». Перші спроби його використати в українській мові 

зафіксовано з 1997 року. Слово «гламур» історично не асоціювалося з 

українською культурою; і навіть сьогодні, майже після двох десятиліть 

побутування в українській мові, словосполучення «український гламур» 

звучить дещо незвично й у деяких випадках – комічно та незграбно. Це 

зумовлено не тільки фактором новизни та широкої обговорюваності, але й 

історико-культурним контекстом, який передував появі цього слова в 

українській мові та культурі. Недостатнє осмислення питань, пов’язаних з 

українським гламуром, його відмінністю від іноземного прототипу «glamour», 

становить особливий інтерес для наукового дослідження.  

Згідно з нашою гіпотезою, слово «гламур» в українській мові  (на 

початковому етапі запозичення) було екзотичним. Загальновідомо, що 

«поведінка» запозиченого слова залежить від часу його існування в новій мові. 

Усі запозичені слова проходять перший етап – проникнення. На цій стадії 

слова пов’язані з тією дійсністю, у якій вони виникли, «народилися». 

Поступово іноземне слово приживається, його зовнішня форма набуває 

стійкого вигляду, відбувається адаптація слова до норм тієї мови, яка його 

запозичила. Тобто запозичені слова, «переходячи» з однієї мови в іншу, 

підкоряються новому порядку – номосу певної системи, який проявляє себе як 

контекстне управління смислом мовних виразів. Проте це відбувається не одразу 

й не завжди. На першому етапі запозичення, при знайомстві з новим 

іншомовним словом, виявляється те, що воно є екзотизмом, символом іншої 

культури, тобто перебуває із цією системою у відношенні екзономії. Екзотизми 

(слова, які називають реалії «чужого» життя) становлять значний прошарок 

лексики, яку запозичує будь-яка мова в той чи інший період свого розвитку 

[183; 313, с. 106].  
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Для більшості запозичених слів з англійської лексики, які все частіше 

почали використовувати в українській мові (наприклад вікенд, пікап, лук, 

ноу-хау, хіт, кастинг, консалтинг та ін.), притаманні певний ореол екзотизму, 

символізм і підсвідоме «утримування» культури іншого народу. Екзотичні 

слова (у контексті нашого дослідження слово «гламур») не тільки називають 

реалії, які не відомі носіям мови, що запозичують це слово, вони в багатьох 

випадках містять вказівку (у своїх значеннях) на певну специфіку культури 

цього народу, особливості його звичаїв і менталітету. Слово, позначаючи 

відповідне поняття в іншій мові, ніби транслює частину чужої культури людям, 

які не є її носіями. Тобто поряд із суто номінативною (асертивною) смисловою 

компонентою в тлумаченні слова існує певна вказівка на культурну 

специфічність поняття. Від слів мови-реципієнта такі екзотизми відрізняються 

саме цією культурною компонентою, збігаючись у компоненті номінативній 

(асертивній).  

Значну частину слів-екзотизмів використовують тільки в ситуаціях, які 

описують відповідні етнічні реалії, тобто такі слова не є органічним 

складником сучасних словників української мови. Наприклад, екзотизми 

доречні в етнографічній літературі при описі обрядів і звичаїв того чи іншого 

народу, у подорожніх нарисах, у перекладах фольклорних і художніх творів 

тощо. Проте частина слів, які на початку їх запозичення належали до екзотичної 

лексики, у процесі використання в українській мові набули переносного 

значення та втратили зв’язок з первісною національно-культурною 

самобутністю. Екзотизми не мають синонімів у мові, яка приймає (запозичує) 

слово, оскільки звернення до них при описі специфіки іншої нації є 

необхідністю. Для українців екзотичними будуть, вочевидь, такі слова, як 

камамбер, сидр, віскі, есквайр тощо. Екзотизми, перебуваючи в складі іншої 

мови й навіть маючи при цьому знакову визначеність (вказівку на конкретний 

денотат), залишаються при цьому символами іншої лінгвокультури. Параметр 

екзотизму може зберігатись навіть у випадку перекладу слова засобом 

калькування. 
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Відмінності між екзотизмами та «звичайними» запозиченнями (словами, 

семантика та використання яких не специфічні для тієї чи іншої країни) не 

жорсткі. Тобто екзотизм за певних обставин може перетворитися на слово, яке 

хоч і зберігає ознаки іншомовності, проте позначає реалію, прищеплену в житті 

носіїв мови-реципієнта. Наприклад, до середини 80-х – початку 90-х років ХХ 

століття екзотизмами в українській мові були слова, які характеризували 

політичну та державну будову інших країн (не СРСР і не України) – мер, 

префект, парламент, муніципальний, спікер тощо. 

Лінгвісти виділяють ще одну групу запозичень – варваризми (іншомовна 

лексика, що зберегла всі характерні особливості мови-джерела). Тобто це 

неасимільовані запозичення. Науковці відмічають, що ці лексеми безпосередньо 

пов’язані з поняттям ксенізму, який означає «чуже слово», лінгвістичний 

варваризм, запозичене, проте не асимільоване слово або мовний вираз, який 

побутує в певній мові. На думку Л. Деруа (Deroy), існують дві категорії 

запозичень: ксенізми – слова чужої мови і власне запозичення – слова, які 

остаточно асимілювалися. Дослідник вважає, що чітко розмежувати ці дві 

категорії досить складно, оскільки існує «певний континуум між ксенізмами, 

що не піддаються асиміляції та зберігають "вигляд" чужих слів, і словами, які 

остаточно адаптувалися, тобто справжніми запозиченнями» [616, с. 224].  

Також серед мовних запозичень виділяють особливий клас – 

інтернаціоналізми (космополіти). Глобалізаційні процеси призводять  до 

збільшення числа космополітів у різних мовах. У сучасній лінгвістиці під 

космополітами розуміють слова, які збігаються за зовнішньою формою (з 

урахуванням закономірних відповідностей звуків і графічних одиниць певних 

мов), повністю або частково збігаються за змістом, виражають поняття 

міжнародного характеру із галузі науки, техніки, політики, культури, мистецтва 

тощо та які функціонують у різних мовах [96, с. 197]. 

Ю. Маслов вважає, що інтернаціоналізми (космополіти) – це «слова, які 

набули поширення в багатьох мовах світу» [367, с. 205]. Лінгвісти 

наголошують на тому, що розширення інтернаціонального лексичного фонду 
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відбувається не тільки за допомогою запозиченої лексики, але й на основі 

інтернаціональних морфем. Інтернаціоналізми як різновид запозичення 

притаманні масово-інформаційній, науковій та офіційно-діловій мові. 

Особливо насиченою інтернаціоналізмами є масово-інформаційна сфера мови, 

що зумовлено підвищеною сприйнятливістю ЗМІ до нових тенденцій у мові. 

Загальновідомо, що засоби масової інформації та комунікації є одним із 

найбільш активних провідників інтернаціональної лексики в будь-яку мову.  

Одним із таких досить популярних лексичних запозичень стало слово 

«гламур», яке є порівняно новим не тільки на теренах культурно-мистецького 

середовища України, але й для інших країн пострадянського простору. Проте, 

незважаючи на популярність і широкий спектр використання цього поняття в 

різних сферах української культури та мистецтва, говорити про наявність 

остаточного визначення поняття «гламур» в українській мові передчасно.  

Проблема понятійного вираження тих чи інших смислів центральна в так 

званій «лакунарній теорії». Як «смислові згустки» концепти існують латентно, 

і досить часто в тій чи іншій мові вони можуть залишатися «розпорошеними». 

Мовні лакуни (лат. lacuna – заглиблення, прогалина, порожнина) – «білі 

плями» на семантичній мапі тієї чи іншої мови (термін увів Ю. Степанов), що 

постають як неочевидна форма існування концептів [304, с. 56]. Лакунами 

визнають ті іншомовні слова, які виражають поняття, що не закріплені нормою 

певної мови й для передачі яких у цій мові потрібні більш або менш просторові 

перифрази (вільні словосполучення, які описово пояснюють одне поняття 

іншим) [304, с. 38].  

У мистецтвознавстві, культурології, лінгвістиці та психолінгвістиці під 

лакунами розуміють базові елементи національної специфіки лінгвокультурної 

спільноти, що ускладнюють розуміння деяких фрагментів текстів інокультурними 

реципієнтами. В англомовній літературі лакуну називають «gap»: випадкові 

прогалини в мовних моделях (random notes in speech patterns). Існують й інші 

поняття для позначення лакун – етноейдеми, лінгвокультуреми, 

етнолінгвокультуреми.  
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Г. Антипов, О. Донських та інші вчені у своїй праці «Текст як явище 

культури» зазначають, що лакуни можуть бути мовними (лексичними, 

граматичними, стилістичними) і культурологічними (етнографічними, 

психологічними, поведінковими, кінесичними й ін.). Крім того, лакуни можуть 

бути не тільки інтеркультурними чи інтермовними (які виникають у процесі 

міжкультурного спілкування), але й інтракультурними (інтрамовними) [506]. 

На думку З. Попової й І. Стерніна, «лакуна – це відсутність одиниці в 

одній мові за її наявності в іншій». Автори підкреслюють, що «головною 

особливістю лакун є те, що вони виникають у процесі спілкування, у ситуації 

контакту двох культур» [435]. Екстралінгвістична «ситуація контакту двох 

культур» пояснює той факт, що лінгвістичне явище запозичення лексики 

пов’язане з наявністю етнографічних (мистецьких, культурологічних, 

інтеркультурних) лакун. Етнографічні лакуни інколи зумовлені відсутністю в 

одній культурі тих реалій, які притаманні іншій. 

Людина послуговується численними символами, які мають дифузну, 

«ілюзорну» семантику. Інколи буває достатньо тільки ідентифікації певної 

предметної сфери. Для слів, які нам трапляються вперше, досить часто вистачає 

тільки контекстної семантики. «Невідоме» нове слово самовизначається у 

своєму найближчому контексті, набуваючи в ньому свій смисл. Тобто в процесі 

мовлення нове слово насичується семантикою попередніх контектів і, 

відповідно до певних смислових модуляцій, підлаштовується до наступних слів 

і висловлень. Кожне зі значимих слів дискурсу акумулює в собі смисл сусідніх 

висловлень разом зі смислами слів, що в них містяться, у чому й полягає 

внутрішній синергетичний ефект дискурсу, що забезпечує його когерентність. 

Ментальні утворення, актуальні для однієї мови, у процесі запозичення 

опиняються в іншій культурі, носії якої поступово їх асимілюють. При цьому 

досить часто втрачаються деякі периферійні смислові значення поняття. Цей 

факт зумовлений цілою низкою чинників, таких як: «технічні» можливості 

мови, інтралінгвістичні, екстралінгвістичні, але, передусім, певні етнокультурні 

фактори. Смисли, ідеї, поняття, концепти опиняються, умовно кажучи, в іншому 
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культурному просторі, якому притаманні свої власні специфічні характеристики, 

система координат тощо. Тобто ідея, смисл, поняття, «пересаджені» в іншу, нову 

культуру, опиняються в її смисловому полі та культурно-понятійній системі 

(номосі), яка досить часто вибудувана за дещо іншими правилами, ніж у 

попередній культурі (культурі, з якої відбулося запозичення). За своєю суттю 

ці правила й виражають специфіку культури: національний менталітет, 

характер народу, традиції тощо.  

Поняття «гламур», поширене в Україні в добу незалежності, стрімко 

набуло додаткових значень, які є характерними для сучасної системи 

концептуалізації світу, і значно розширило спектр значень, порівняно з його 

англійським прототипом «glamour» (про що свідчать проведені асоціативні 

експерименти). Спочатку в українську мову було запозичене поняття 

«гламур», яке поступово рефлексувалося «чужою» для нього свідомістю, а 

згодом трансформувалося в більш складний феномен – концепт. Трансформація 

поняття в концепт пов’язана з набуттям останнім оціночного досвіду. 

Наприклад, Н. Платонова вважає, що при вирішенні питання про те, що саме 

запозичується з іншої мови – слово або концепт, вирішальним фактором стає 

«наявність сформованого оціночного ставлення» [425].  

На підставі лінгвістичного аналізу можна зробити висновок, що в 

українській мові формується концепт «гламур», який на сьогодні має такі 

найбільш поширені, проте досить різноманітні смисли. Перші два варіанти 

семантичного наповнення демонструють нам амбівалентний абстрактно-

оціночний концепт «гламур» із суперечливими значеннями: 1) зовнішня краса, 

еротичність, розкіш, успіх, багатство, мода й ін.; 2) кітч, епатаж, вульгарність, 

підробка тощо. Це незакінчений набір компонентів денотативного поля, існує 

потенційна можливість заповнити його додатковими змістовними смислами.З 

урахуванням особливостей естетичної й етичної оцінок в українській культурі 

таку суперечливість концепту можна пояснити бінарністю українського 

світовідчуття – протиставленням зовнішнього та внутрішнього.  
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В українську мову було запозичено концепт, сформований під потужним 

впливом американської лінгвокультури. У процесі асиміляції концепту «гламур» 

в українську культуру гіпертрофується емоційно-оціночна складова. 

Зміст поняття «гламур» заповнив існуючу семантичну лакуну. До 

недавнього часу в українській мові, мистецтві та культурі не існувало терміна 

для узагальненого визначення семантично напруженого простору, що 

заповнений суміжними за смислом словами та поняттями (фразеологізмами, 

синонімічними рядами тощо): «краса – це страшна сила», «гарно жити не 

заборониш», «що дорожче, то солодше», «стиляга, модник, чепурун», «як 

картинка», «як цукерка», «ласий шматочок», «шик, блиск, краса», «франт, 

денді», «антік-муар з гвоздикою» тощо. Таким чином, ми визначили концепт 

«гламур» як культурно й етнічно обумовлене ментальне утворення. 

Соціопсихокультурологічні характеристики конкретного співтовариства людей 

(традиції, звичаї, особливості побуту, стереотипи мислення, моделі поведінки 

тощо), які історично сформувалися протягом усього розвитку етносу, 

визначають й етнічну обумовленість концепту. Ці ознаки притаманні й 

поняттю «цивілізована людина». Дослідження концепту як ментального 

утворення дозволяє нам не тільки реконструювати ментальний світ носія 

певної мови, але й відтворити етнокультурний образ його світу. Ю. Степанов 

пропонує сприймати концепт як свого роду згусток культури в ментальному 

світі людини [498]. 

Наповнення концепту змістом у процесі дискурсивного освоєння світу 

може відбуватися протягом усього життя індивіда. Л. Виготський зазначав, що 

«вливання різноманітного смислового змісту в єдине слово являє собою кожен 

раз утворення індивідуального, неперекладного значення, тобто ідіоми» [183, 

с. 146].  

У цьому контексті важливо зазначити, що засвоєння концепту великою 

мірою залежить не тільки від інтелектуальних здібностей конкретної 

особистості, від її віку й інших характеристик людини, але  й від 

приналежності цієї людини до певного соціуму або навіть до мікросоціуму. 
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Формування концепту як когнітивно-культурного конструкту детерміноване 

специфікою визначеного часовими межами соціокультурного простору, у 

якому перебуває людина. У змісті концептів і скриптів (статичних і 

динамічних ментальних утворень), у сюжетах значних подій і способах 

розповідей про ці події кодують культурно значимі смисли. Соціум як 

неоднорідне утворення характеризується багатомірністю та суперечливістю 

процесів: з одного боку, виробляє моделі мовного стискання та закріплення 

цінної для нього інформації, а з іншого – продукує моделі розчинення 

інформації, яка втратила свою актуальність. Ці процеси й визначають культурну 

акумуляцію та нейтралізацію смислів. 

Завдяки однаковості суттєвих ознак змісту, в актуальному 

(«активному») прошарку концепт «реально» існує для всіх людей, які 

користуються мовою (мовою цієї культури), як засіб їх взаєморозуміння та 

спілкування. У цьому «прошарку» концепт потрапляє, крім духовної культури, 

ще й до структури спілкування та в мисленнєві процеси категоризації, які 

пов'язані саме зі спілкуванням. 

У «несуттєвих» (додаткових) ознаках свого змісту концепт буде 

актуальним тільки для певних соціальних груп (субкультур). Щодо концепту 

«гламур», то можемо говорити про гламур у шоу-бізнесі, гламур «для бідних», 

«колгоспний» гламур, витончений гламур, голлівудський гламур, рожевий 

гламур, бізнесовий гламур, інтелектуальний гламур тощо. При цьому, як 

відмічає Ю. Степанов, в усіх таких варіантах «історичні», «пасивні» ознаки 

концепту актуалізуються переважно при спілкуванні людей всередині певної 

соціальної групи, а не зовні, з іншими групами [497]. 

Внутрішньою формою концепту, на думку Степанова, є етимологія 

поняття, яка відкривається лише дослідникам і дослідниками. Проте це 

твердження не означає, що для тих, хто користується мовою, цей «прошарок» 

концепту взагалі не існує. Він існує для них опосередковано, як основа, на якій 

виникли й тримаються інші варіанти значень. Дослідження етимології 

поняття «гламур» дозволяє нам стверджувати, що перше змістове наповнення 
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терміна (навчання, магія, чари) віді-йшло на другий план, а не зникло. 

Сьогодні в різноманітних дискурсах (від повсякденного використання терміна до 

публіцистичного чи наукового дискурсу) наголошено на «невловимості» явища 

гламуру, його ефемерності, загадковості, «умінні перетворювати жахливе в 

прекрасне», акцентовано, що гламур «навчає», як досягти успіху, стати 

красивим, багатим тощо. Отже, початкове значення концепту існує й сьогодні, 

тільки в латентній формі. 

Цікавою для нашого дослідження є позиція М. Ларіної, яка стверджує, що 

«гламур» – це не концепт, а антиконцепт. На її думку, основна відмінність між 

ними (концепт – антиконцепт) є категорія духовних цінностей. Превалювання 

морального над матеріальним маркує концепт, а матеріального над моральним – 

антиконцепт [321]. Для підтвердження власної позиції дослідниця як пару 

корелятів «концепт» і «антиконцепт» розглянула концепти «magic» і «glamour», 

оскільки вони мають зону взаємоперетину й загальну концептуальну ознаку not 

real (нереально). На підставі вивчення зазначених концептів авторка, згідно з 

результатами аналізу сполучуваності, відмітила, що в структурі концепту 

«magic» виявлено 14 понятійних ознак, п'ять з яких характеризуються 

позитивною оцінкою (захоплення, незвичайність (дивовижність), корисність, 

цінність, істинність), один – негативною (страх) і вісім є оціночно-нейтральними 

(надприродність, незбагненність, сила (міць), творчість, мистецтво, активність, 

внутрішній характер, ілюзія). Отже, цей феномен оцінюють представники 

англомовної лінгвокультури, швидше, позитивно. У структурі концепту 

«glamour» було виявлено 15 ознак, дві з яких характеризуються позитивною 

оцінкою (чуттєве задоволення, привабливість), п'ять – негативною (вульгарність, 

штучність, жорстокість, марність, нехтування) і вісім концептуальних ознак є 

оціночно-нейтраль-ними (матеріальність, гроші, зовнішність, передбачуваність, 

пасивність, престиж, розвага, легкість). На підставі отриманих результатів 

дослідниця зробила висновок, що в концепті «glamour» домінують негативні 

оцінки.  
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Від типу дискурсу й типу комунікативної ситуації залежить точність 

визначення світу. Епіномна комунікативна практика є генетично вихідною для 

людей, при цьому ті знаки, якими її наділяють, ще не можна повною мірою назвати 

другою знаковою системою. М. Бахтін вважає, що рівень комунікативної 

компетенції дорослої людини визначає кількістю жанрів мови, якими володіє 

носій культури [45]. Зрозуміло, що людині досить складно на високому 

комунікативному рівні опанувати всі мовні жанри, але існує певний мінімум, 

володіти яким необхідно для того, щоб бути членом соціуму. Якісне зрушення 

відбувається при переході від епіномів до органомів, до тих концептів, які мають 

фіксований зміст. 

У цьому контексті потрібно вказати, що для комунікативної практики 

важливо протиставити два типи знання – глибоке й орієнтовне. Тобто людина 

диференціює світ за значними для її практичної діяльності галузями. Зона 

орієнтовного знання значно ширша за зону глибокого знання, адже глибоке знання 

«перетікає у віру» та стає основою особистості, тоді як орієнтовне знання за 

своєю природою має бути рухомим і схильним до постійних змін [279 ].  

У побутовому спілкуванні епіноми виконують функцію інтимізаторів, 

різко скорочуючи дистанцію між комунікантами, з одного боку, і 

протиставляючи «своїх і чужих» – з іншого. За своєю емоційною значущістю 

епіноми в чомусь наближаються до архетипів, але кількість архетипічних 

концептів обмежена [468], тоді як епіноми досить численні.  

Потрібно відмітити, що клас епіномів не однорідний. Сюди можна 

віднести як смислові утворення, для яких характерна гіпертрофована 

емоційно-оціночна складова та редукований предметно-образний зміст, так і 

концепти приблизної орієнтації, мовною формою яких є агноніми (за 

В. Морковкіним), тобто слова, значення яких для носіїв мови є невідомими або 

малозрозумілими. 

Проведене дослідження дозволяє нам класифікувати концепт «гламур» як 

епіномний. Адже смислові утворення в індивідуальній і колективній свідомості 

носіїв певної лінгвокультури неоднорідні та схильні до різноманітних 
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трансформацій. Ґрунтуючись на протиставленні найближчого та дальнього 

значень слова (за О. Потебнею) і виділенні актуального, додаткового й 

етимологічного прошарків концепту (за Ю. Степановим), виділяють особливий 

тип смислових утворень – епіномні концепти, або епіноми, смисли з 

редукованим предметним і гіпертрофованим емоційно-оціночним змістом. 

Для таких концептів загалом і концепту «гламур» зокрема характерна різка 

зміна смислів у різних типах дискурсу (науковому, повсякденному, 

художньому тощо). Епіномні концепти досить часто несуть різне змістове 

наповнення у свідомості представників різних соціальних груп і відрізняються 

високою дифузністю.  

Тобто, класифікуючи концепт «гламур» як епіномний концепт, ми 

акцентуємо на таких моментах: 1) епіномні концепти загалом і концепт «гламур» 

зокрема обумовлені комунікативними умовами – певним типом дискурсу; 2) їх 

зміст зводиться до самопозиціювання, емоційної оцінки та розмитого 

визначення фрагмента дійсності; 3) необхідне пояснення феномену епіномної 

гіпертрофії в сучасному масовому мистецтві й культурі. Таку епіномію можна 

вважати однією з характеристик сучасної масової свідомості, що системно 

пов’язана з такими властивостями, як девербалізація, збільшення спонтанних 

реакцій у різних типах спілкування, візуалізація інформації, зростання ігрової 

компоненти в комунікації тощо. 

Трансформаційні процеси в просторі української культури призвели до 

вжитку альтернативної / чужої культурної норми, що зберігає семантичне 

вираження в різних мовах. Концепт «гламур» у контексті української 

культури доповнився новими значеннями. Аналіз концепту «гламур», 

зокрема й у руслі загальної гламуризації медійного простору, дав змогу 

встановити амбівалентність сприйняття цього поняття в сучасній українській 

лінгвокультурі. 
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Висновки до другого розділу 

Вивчення етимології поняття «гламур», розуміння специфіки його 

використання в європейських мовах і різних дискурсах (від наукового до 

повсякденного) дали змогу з’ясувати причини його запозичення в українську 

мову, механізм закріплення у свідомості носіїв мови й умови його використання, 

а також прояснити смислові конотації та сферу застосування поняття «гламур» 

у сучасній українській культурі та мистецтві. 

З’ясовано, що сфера денотативних значень лексеми «гламур» досить 

широка, вона охоплює все, що ми можемо спостерігати: речовий, артефактний 

світ людини, а також і саму людину та її тіло – тобто все, що сприймаємо зором 

і сприйняття чого приносить естетичну насолоду.  

У процесі когнітивного аналізу понятійного змісту гламуру семи, що 

збігалися або були близькими за змістом, узагальнено та розглянуто як спільну 

когнітивну ознаку. У результаті виявлено такі ключові риси: глянець, блиск, 

лоск; красива зовнішність, шарм; привабливість, чарівність; шик, розкіш; 

мода, стиль; яскравий, ефектний. До них додають такі негативні 

характеристики, як несправжній, ілюзорний, оманливий, химерний, 

зарозумілий, пафосний, неприродний, кітчевий. 

Для розуміння гламуру (не тільки як мовного концепту, але й художньо-

мистецького явища) важливими стали не тільки словникові статті та наукові 

дослідження, але й публіцистичні праці про цей феномен. Адже з появою 

слова «гламур» в академічних словниках, які видавали на пострадянському 

ареалі, гламур як явище привернув до себе увагу письменників і журналістів. 

Констатовано, що в публіцистичному дискурсі значення гламуру значно 

розширене. Гламур тлумачать, як: безідейну ідеологію (Г. Сєргєєв); явище 

консюмеризму (С. Дацюк, О. Робскі та ін.); соціальну «маску» – маскування, 

оману, спрямовану на підвищення соціального статусу «в очах оточення» 

(В. Пострел та ін.); стиль життя, повсякденну практику демонстративної 

розкоші (А. Горбачов, О. Савєльєва й ін.); форму демонстративного неробства 

(О. Вергеліс). 
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Стверджено, що на сучасному етапі розвитку української мови 

спостерігаємо розширення суттєвих ознак поняття «гламур». Численність 

інтерпретацій і нез’ясованість змісту поняття «гламур» дозволяє практично 

кожному на власний розсуд обирати семантичне наповнення: для одних – це 

блиск стразів і дешева підробка, для інших – шарм і вміння підбирати елегантний 

одяг, для третіх – розкішний стиль життя сучасної еліти, відомих людей, для 

четвертих – кітч. Для когось гламур асоціюється з високою модою, а для 

когось – з «білявками» та недорогим, молодіжним або рожевим убранням. 

Тобто в українській мові поняття «гламур» має лише номінальне 

контекстуальне визначення. Воно поєднує в собі смисл тих контекстів, у 

яких його використовують, й одночасно виступає як символ, зміст якого 

постійно збагачується в процесі комунікації. 

На початковому етапі усвідомлення поняття «гламур» в українській 

культурі його використовували для позначення чогось загадкового, 

містичного, якогось нового способу життя, наповненого шиком і блиском, 

манірними красунями та красенями (які представлені на обкладинках 

глянцевих журналів), світу, у якому відсутні побутові проблеми, хвороби 

тощо. У процесі асиміляції (входження) в українську культуру поняття «гламур» 

перестало сприйматися як екзосимвол і підпало спочатку під закон ізономії 

(тотожного контекстного управління в різних мовах), а пізніше – алономії 

(запозичення, що зазнали семантичних зрушень). Поняття «гламур» можна 

вважати таким, що втратило свою семантичну компоненту, яка вказує на 

національну специфіку позначуваного об’єкта, а поряд з прямим значенням 

набуло переносні.  

Стверджено, що поняття «гламур» в українській мові перебуває на 

завершальному етапі проникнення іноземної лексики – укорінення. Розуміння 

поняття розкриває нові відтінки значень. Цей лінгвістичний факт зумовлений 

переважно причинами етнографічного, загалом культурно-історичного характеру. 

Загальновідомо, що світ, який оточує людину в різних культурах і мовах, може 
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по-своєму членуватися, адже різні мови по-своєму семантизують дійсність, її 

окремі аспекти, у чому й проявляється їх своєрідність та оригінальність. 

Поняття «гламур» у різноманітних дискурсах (від повсякденного до 

наукового) має досить широкий спектр значень (який буде, імовірно, 

збільшуватися): від стилю в одязі – до нової ідеології суспільства. У процесі 

нашого дослідження вдалося виділити такі родові й видові ознаки поняття 

«гламур»: соціокультурний феномен; культурно-мистецьке явище; історико-

культурне явище; нова філософія, етика, культура; ідеологія; державна 

естетика; актуальне мистецтво; стиль моди; явище консюмеризму; конотація 

високого статусу, багатства, успіху та популярності; збірна характеристика 

селебриті; «красиве життя»; омана, ілюзія (культ блискучої обгортки, 

барвистої оболонки, яка не передбачає гідного змісту); кітч (вульгарність, 

міщанство, буржуазність); форма демонстративного неробства. 

На цьому етапі існування в українській мові значення поняття «гламур» 

перебуває лише на стадії формування, про що свідчить і виникнення численних 

новоутворень від нього. Зміст дефініції «гламур» визначає середовище її  

«побутування» (культурне, мистецьке й ін.) і часові простори, які продовжують 

постійно трансформуватися. 

У процесі проведеного дослідження з’ясували, що сучасний зміст поняття 

«гламур» значно відрізняється від його етимологічного значення мови оригіналу 

й мігрує в українській мові в іншу смислову галузь. В англійській мові  

glamour означає зовнішню привабливість, стильність, демонстративну красу 

з відтінком фальші. У сучасних дослідженнях виявлено синонімічне різноманіття 

цієї дефініції, що характерно для етапу становлення смислових значень лексеми 

в українській мові. Смислова багатозначність характерна і для висловлень 

науковців при обговоренні питання про формальне визначення гламуру. Отже, 

семантичне поле поняття «гламур» зазнає оновлення в сучасну епоху, відходячи 

все далі від початкових значень, запропонованих англійською культурою. 

Наявність іншомовних слів у мові є опосередкованим показником 

соціальних і культурно-мистецьких змін, які відбуваються в суспільстві. Значна 
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кількість запозичень свідчить про особливу динаміку розвитку мови, тоді як 

відсутність «чужих» елементів пророкує ізоляцію мовної спільноти, а з нею – 

стагнацію й відсталість. Загальновідомо, що мова, яка не здатна до пристосування, 

втрачає свою цінність і життєздатність. 

На підставі лінгвістичного аналізу можна зробити висновок, що в 

українській мові формується концепт «гламур», який на сьогодні набув певних, 

чітко окреслених смислів; що при узагальненні формують дві полярні групи; 

це свідчить про амбівалентність абстрактно-оціночного концепту «гламур»: з 

одного боку, зовнішня краса, еротичність, розкіш, успіх, багатство, мода й ін.; з 

іншого – кітч, епатаж, вульгарність, підробка тощо. З урахуванням 

особливостей естетичної й етичної оцінок в українській культурі таку 

суперечливість концепту можна пояснити бінарністю українського 

світовідчуття – протиставленням зовнішнього та внутрішнього.  

В українську мову було запозичено концепт, сформований під потужним 

впливом американської лінгвокультури. У процесі асиміляції концепту «гламур» 

в українську культуру гіпертрофувався його емоційно-оціночний складник. 

Виявлення змісту поняття «гламур» дало змогу заповнити існуючу 

семантичну лакуну в українській мові, мистецтві та культурі й узагальнити 

визначення досліджуваного феномену. 

Трансформаційні процеси в просторі української культури призвели до 

вживання альтернативної / чужої культурної норми, що зберігає семантичне 

вираження в різних мовах. Концепт «гламур» у контексті української 

культури збагатився й перетворився на концепт із новими значеннями. 

Аналіз концепту «гламур», зокрема й у руслі загальної гламуризації медійного 

простору, дав змогу встановити амбівалентність сприйняття цього поняття в 

сучасній українській лінгвокультурі.  
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РОЗДІЛ 3 

ІСТОРИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ ГЛАМУРУ  

В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 

 

3.1. Розкіш /розкішність як візуальний наратив гламуру 

Гламуру як художньо-мистецькому феномену, згідно з нашою гіпотезою, 

притаманні певні атрибутивні ознаки, однією з яких є розкіш. Залежно від 

контекстів вживання, поняття «розкіш» набуває різних значень, 

поповнюючи ними синонімічний ряд. Дослідження гламуру щодо ціннісних 

аспектів сучасного життя зумовлює необхідність уважно вивчити художньо-

естетичну функцію розкоші, перетворену в декоративно-прикладному мистецтві 

різних епох. Сучасне мистецтво налічує значну кількість дискусійних проблем як 

теоретичного, так і практичного характеру, зокрема й відсутність єдиного 

розуміння такого поняття, як розкіш.  

Розкіш – явище, яке одночасно відноситься до художньої культури і, 

разом з тим, до сфери соціального. Формою існування розкоші є твори 

прикладного мистецтва, предмети, які оточують людину та відрізняються 

красою, вишуканістю, досконалістю, але не є необхідними. Розкіш – 

універсальна категорія, яку, на думку різних авторів, можливо застосувати при 

теоретичному аналізі розвитку як західноєвропейської художньої культури 

загалом, так і культур неєвропейських зокрема. Критерієм вибору наукових 

джерел, використаних у процесі проведеного дослідження, стала, передусім, їх 

репрезентативність з точки зору новизни ідей та оцінок, що й зумовило 

вибірковий характер роботи з літературою. Другий критерій – націленість на 

використання робіт, автори яких розглядали розкіш як самостійний феномен, а 

не вивчали його в контексті дослідження інших соціально-економічних чи 

культурних проблем. 

Розкіш – стародавній іменник, що не має прийнятої етимології. Існують 

різноманітні варіанти походження цього поняття. Найбільш поширеною є 

версія, що поняття «розкіш» було запозичене з латинської мови й мало 
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початкове значення «щедра родючість», а пізніше –марнотратство, 

надмірності й навіть розпуста. В. Райцле вказує, що поняття було запозичене 

більшістю європейських мов і почало означати «витрати при виробництві 

товарів та їх використанні, які виходять за межі необхідного, а також певні 

аспекти стилю життя» [447, с. 17]. Словникові варіанти тлумачення цього 

терміна також досить різні. Так, словник С. Ожегова пропонує декілька варіантів 

трактування цього терміна: 1) зовнішня пишність; 2) надмірності в комфорті,  

у задоволеннях (переносне значення: не утримуватися від будь-чого, що не є 

необхідним); 3) достаток, природне багатство [405, с. 558]. Часто в тлумачення 

поняття «розкіш» вкладають два смислові наповнення (позитивний і 

негативний), наприклад у В. Даля: 1) витонченість, велика кількість 

прекрасного, багатство й повнота, тороватість; 2) надмірність зручностей, 

хвастливої тороватості; марнотратство на насущне, оздоблення, їжу, на всі 

життєві потреби. Розкошувати – жити розкішно, у розкоші – значить віддатися 

зніженому, вибагливому й марнотратному, чуттєвому життю. Розкішна 

людина, розкішне життя – марнотратні, чуттєві, усі в насолодах, витончені та 

збочені [511, с. 567].  

У ХVІІІ–ХІХ століттях у європейській науковій традиції сформувалися 

два напрями дослідження розкоші: апологетичний і ригористичний. 

Представники апологетичного напряму (Бернард Мандевіль (Mandeville, 

1670–1733), Жан-Франсуа Сен-Ламбер (Saint-Lambert, 1716–1803), Анрі Бодрійяр 

(Baudrillart, 1821–1892) та ін.) вважали розкіш позитивним соціально-

економічним явищем, оскільки, на їхню думку, саме марнотратство вищих страт 

призводить до створення додаткових робочих місць і дає стимул для розвитку 

нижчих соціальних страт. Анрі Бодрійяр аналізує розкіш як стійкий у часі та 

просторі соціально-економічний феномен. Він припускає, що розкіш 

неможливо знищити, оскільки її виникнення й існування безпосередньо 

пов’язані з інстинктами людини: інстинктом марнославства (нарцисизму); 

інстинктом чуттєвості (жадання, прагнення, мрій); інстинктом прикрашання 

(декору). Через те, що розкіш, на думку А. Бодрійяра, буде існувати стільки ж, 
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скільки й людське суспільство, це актуалізує питання диференціації розкоші, 

тобто визначення корисної розкоші і даремної (некорисної) [590].  

Представники ригористичного напряму (А. Сен-Сімон (Sen-Simon, 

1760–1825), Адам Сіббіт (Sibbet), Еміль Лавер’є (Le Verrier) та ін.), навпаки, 

класифікували розкіш як негативний елемент соціальної системи. Автори 

піддавали розкіш критиці, оскільки вважали, що саме розкіш є однією з причин, 

що призводить до зубожіння нижчих страт і моральної розпущеності та їх 

моральної деградації.  

І. Кант (Kant, 1724–1804) вказував на взаємозв’язок розкоші та 

марнотратства. «Розкіш (luxus) – це смак, який проявляє надлишок зовнішнього 

благополуччя в суспільстві (що суперечить, проте, благу суспільства). Цей 

надлишок, але без смаку називають відвертим марнотратством (luxuries). 

Якщо й те, й інше розглядати за їх впливом на [громадське] благо, то розкіш є 

зайвими витратами, які доводять до бідності, а марнотратство – витрати, які 

призводять до хвороби… І в тому, і в іншому більше хвалькуватості (прагнення 

до зовнішнього блиску – прим. авт.), ніж уміння користуватися благами життя 

(selbstgenießend); перша бажає проявити шик (бали та спектаклі) для 

ідеального смаку; друга – блиснути надлишком і різноманіттям» [275, с. 324]. 

Кант диференціює розкіш на «домашню» та «публічну» й при цьому публічну 

критикує. На думку мислителя, осуджувати потрібно розкіш не в домашньому 

житті, а в суспільному. Кант виступає проти візуальної демонстративності, яка 

виявляється в певному соціальному суперництві, у «прикрашанні своєї персони 

або своїх справ (у проведенні свят, весіль і похоронів і навіть у хороших манерах, 

які проявляються в поводженні з іншими)», коли на перший план виходить не 

користь, а візуальна демонстрація особистісних переваг [275, с. 326]. 

А. Бутовський (1817–1890), визначаючи розкіш як надмірне споживання 

(тобто задоволення потреб понад необхідного рівня, який забезпечує виживання 

та розвиток особистості), також виділяв два її види: внутрішню і зовнішню. 

Відповідно, перший вид розкоші (внутрішня) є позитивним суспільним 

явищем, другий (зовнішня розкіш) – негативним. Перший вид розкоші автор 
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пов’язував із покращенням добробуту й задоволенням початкових нижчих і 

вищих потреб. Внутрішня розкіш, на думку А. Бутовського, сприяє закріпленню 

позитивних звичок, таких як: охайність, ощадливість і порядок. Другий вид 

розкоші, підданий осуду, – це розкіш зовнішня, показна, яка означає 

споживання для задоволення свого марнославства, коли людина купує речі не 

тому, що має в них потребу, а тому, що вони коштовні та рідкісні і для того, 

щоб продемонструвати свою платоспроможність і здаватися багатим. 

Бутовський відмічав, що в міру звикання людини до розкоші (як зовнішньої, 

так і внутрішньої) остання частково втрачає характер надмірностей і 

перетворюється в предмет необхідного споживання [135].  

А. Маршалл у розкоші також вбачає двоїсті наслідки: позитивні 

(задоволення справжніх потреб, можливість урізнобарвити людське життя та 

проявляти благородство) і негативні (розкіш як засіб для «життя напоказ») 

[365]. 

Російський економіст А. Ісаєв (1851–1924) виділяє два види розкоші: 

суспільну та приватну, указуючи на відносний та історично тимчасовий характер 

розуміння розкоші, чим і пояснює появу демонстративного споживання [263, 

с. 572]. Ісаєв вважає, що «розкіш у суспільному споживанні» найчастіше 

пов’язана з різними видами мистецтва й не повинна викликати нарікань (крім 

деяких винятків), оскільки храми, прикрашені дорогоцінним камінням, 

музеї, які розписані великими майстрами й де зосереджені рідкісні 

предмети мистецтва, бібліотеки, у яких зберігаються численні книжки, 

зокрема рідкісні та коштовні, тощо – усе це, незважаючи на зовнішній блиск і 

велич, відкрите для загального користування. Від цієї суспільної розкоші 

навіть досить бідна людина може отримати певну насолоду. А витрати 

держави та пожертви приватних осіб, спрямовані на створення цього виду 

розкоші, є «найкращою формою витрачання багатства при тому 

господарському ладі, який існує» [263, с. 572]. Суспільній розкоші А. Ісаєв 

протиставляє розкіш приватну (розкіш у приватному господарстві). Цей вид 

розкоші піддає осудженню, оскільки її головними джерелами є чуттєві 
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ваблення та марнославство. Прикрашаючи себе коштовним убранням, 

оточуючи себе дорогими меблями й різноманітним приладдям, людина не 

стільки задовольняє свої матеріальні й естетичні потреби, скільки намагається 

звернути на себе загальну увагу, стати членом кращої, обраної спільноти. На 

думку А. Ісаєва, цей вид розкоші призводить тільки до негативних наслідків 

[263]. 

Можна констатувати, що саме другий вид розкоші (у Даля – надмірність, 

хвастливість; у Бутовського – зовнішня, показна, демонстративна розкіш;  

у Маршалла – розкіш як засіб, що забезпечує можливість «жити напоказ»; в Ісаєва 

– приватна розкіш, мета якої звернути на себе загальну увагу, продемонструвати 

власні статки) дослідники не тільки осуджують і вважають негативним явищем. 

Прямо чи побіжно цей різновид розкоші пов’язують із «виставленням напоказ», 

із візуальною демонстративністю (що є основною ознакою гламуру),  

з прагненням за допомогою публічної демонстрації (багатства, споживання 

й ін.) досягти особистої мети – змінити або зміцнити свій соціальний статус, 

створити певну ілюзію багатства, успішності й винятковості, задовольнити 

власне марнославство й ін. 

Важливою в контексті дослідження гламуру як художньо-мистецького 

явища, у розумінні розкоші як однієї з його атрибутивних ознак стала робота 

«Розкіш і капіталізм» В. Зомбарта (Sombart, 1863–1941), попри те, що Зомбарт 

розглядає розкіш як поняття, яким позначають сутність духу капіталізму. Від 

інших історичних і соціологічних праць робота цього автора відрізняється 

численним статистичним матеріалом, що був використаний при аналізі 

феномену розкоші, адже Зомбарт не тільки враховує суб’єктивну думку 

сучасників, але й спирається на економічні показники. Автор наголошує, що 

розкіш не є сталим явищем. На його думку, найбільш активний розвиток 

розкоші розпочався тільки з появою перших вихідців із буржуазії. «Нові багатії» 

стали тим важливим джерелом (окрім королівських дворів), завдяки якому 

процес поширення розкоші у світі значно прискорився, «у світ потужним 

потоком хлинули хтивість, життєлюбність і марнославство» [249, с. 116]. 
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Зомбарт, як і більшість авторів, які досліджували феномен розкоші, наголошує 

на неоднозначності та дуальності цього явища. З одного боку, він визначає 

розкіш як трату, що виходить за межі необхідного [247, с. 88]. З іншого – розкіш 

для Зомбарта є економічним принципом, що породжує прагнення до 

нескінченного накопичення капіталу. На початку четвертого розділу «Еволюція 

розкоші» автор зазначає, що поняття «розкіш» досить відносне і йому 

притаманний подвійний смисл: розкіш буває організована кількісно і якісно 

[249, с. 89]. У кількісному аспекті розкіш постає тратою щодо тих чи інших 

благ, а в якісному – це використання найкращих товарів. Зомбарт виділяє два 

види розкоші: 1) ідеалістичну / альтруїстичну. Цей вид розкоші наділений 

позитивними рисами, наприклад прикрашення вівтаря золотом для Бога; 

2) матеріалістичну / егоїстичну (наприклад купівля собі шовкової сорочки), що 

слугує тому, аби з егоїстичних мотивів оточувати своє особисте життя 

«непотрібною мішурою» [249, с. 90]. Зрозуміло, що цей вид розкоші підлягає 

осуду. 

Згадаймо, що схожа класифікація й у А. Ісаєва, який поділяє розкіш на 

суспільну та приватну, причому вкладає в них те саме змістове наповнення, що 

й Зомбарт. Еволюція розкоші, на думку Зомбарта, можлива лише в її 

матеріалістичному / егоїстичному виді: «Тільки розкіш цього виду зазнає 

особливо інтенсивного розвитку» [247, с. 90]. Автор відмічає, що значна частина 

великих статків, набутих у досліджувану епоху (ХVІІІ століття), була 

витрачена на предмети розкоші. Для підтвердження своєї позиції він наводить 

статистичні відомості (наприклад, Д’Епіне за 1751–1755 роки витратив 

півтора мільйона ліврів, Руссель – 12 мільйонів, Дюпен із Шенонсо – 7–

8 мільйонів, Савалет – 10, Буре – 40, маршал де Субіз витрачав 200 тисяч франків 

за один день, коли в нього гостював король). І це були не поодинокі випадки, 

«усіх цікавила розкіш – в умеблюванні, у спорудженнях, в одязі. <…> Дюшан … 

описує вигляд вулиць, які майоріли вбраннями всіх кольорів веселки, 

прикрашеними гарним шиттям, витканим із золотих і срібних ниток» [246, 

с. 119]. Принц Конті при ренті 600 тисяч ліврів економить на їжі та дровах, 
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оскільки вважає більш правильним витрачати свої кошти на різноманітні 

предмети розкоші [246, с. 126]. На думку Зомбарта, розкіш заполонила 

різноманітні сфери життя людини. Мислитель виділяє розкіш у стінах будинку 

(розкіш у їжі, в умеблюванні, в одязі тощо) і розкіш у місті. Автор наголошує на 

існуванні ще одного важливого чинника, який має безпосередній вплив на 

еволюцію розкоші – це утвердження «панування» жінки, причому жінки 

іллегітимної (коханки, куртизанки, «самки»). На думку Зомбарта, саме 

жінки «винні» в тому, що розкіш досить швидко еволюціонувала, адже жінки 

потребували (і потребують) постійних змін в усьому.  

Дещо пізніше, у ХХІ столітті, С. Гандл назве куртизанок «королевами 

гламуру». «Професіоналки лицедійства та маскараду, вони заклали основу 

сучасній ідеї сексуального заклику як продуманої спокуси. Завдяки їм роль 

сексу в гламурі значно зросла, і цей встановлений ними зв'язок вже ніколи не 

зруйнується» [173, с. 73].  

Виникнення розкоші Зомбарт пов’язує із чуттєвою радістю від 

отриманої насолоди, а сфера витрат на розкіш складається з предметів 

декоративно-прикладного мистецтва та предметів ужитку. Автор вважає, що 

«перший поштовх до розвитку того чи іншого різновиду розкоші переважно 

спричинений, звісно ж, будь-яким еротичним відчуттям, усвідомлюваним чи 

неусвідомлюваним. Тому всюди, де накопичуються багатства, а любовне 

життя розгортається вільно (навіть зухвало) і в злагоді з єством, формується 

царина розкоші. І навпаки, там, де любовне життя з тих чи інших причин 

занепадає, багатство незмінно веде не до розтрачання, а тільки  до 

зосередження – тобто до накопичення благ, причому головним чином у їх 

найбільш абстрактній формі: у вигляді необроблених благородних  металів 

і згодом грошей» [246, с. 91]. Якщо, за А. Бодрійяром, розкіш пов’язана з 

людськими інстинктами, які залишаються незмінними протягом історії 

людства, то Зомбрат вважає, що тільки після того, як розкіш виникла, 

з’являються інші численні мотиви, які стимулюють її зростання, «важливими 

спонукальними чинниками стають честолюбство, марнославство, зарозумілість, 
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владолюбство, інакше кажучи, прагнення в усьому перевершити іншого» [246, 

с. 91]. Це бажання відмічає й Т. Веблен, який також зводить оціночне 

визначення будь-якої розкоші й будь-якого багатства саме до намагання чимось 

виділитися перед іншими. Проте, на думку Зомбарта, це прагнення не є 

визначальним, оскільки передумовою для нього є бажання наслідувати того, хто 

вже веде розкішне життя. А щоб розкіш стала індивідуалістичною 

(матеріалістичною), «повинна була пробудитися чуттєва насолода, а значить, 

свій вирішальний вплив на форми життя повинна була спричинити еротика» 

[246, с. 92]. До речі, Батай також вважає сексуальність одним із трьох видів 

розкоші [41, с. 125–126]. Отже, глибинною причиною для виникнення розкоші, 

згідно із Зомбартом, є еротика, чуттєва насолода.  

Водночас автор зазначає, що його сучасники переважно скаржаться на 

обтяжливість розкоші та розкошування. Посилаючись на праці Мерсьє, 

Зомбарт називає розкіш «катом багатіїв», які через постійні надмірності 

позбавлені можливості отримувати задоволення. «Збудження вже не 

задовольняється, а тільки притуплюється, і замість збудження приходять трати, 

що справляють дивне враження – призводять до втрати апетиту; тому все 

постійно й без усякого смислу змінюється – мода, оздоблення, традиції, мова. 

Багатії швидко досягають того пункту, де вони вже нічого не відчувають. Вони 

змінюють заклади, як декорації, їхній одяг стає щоденним тягарем, їхні 

трапези нагадують паради. На мою думку, розкіш є болісною для них 

настільки ж, наскільки злидні для бідняків» [249, с. 93]. У цьому випадку 

можна простежити основні риси руйнівної демонстративної трати, яку Батай 

охарактеризував як потлач – демонстративне дарування чи нищення 

матеріальних цінностей. Наприклад, принц Конті розтоптує підбором діамант, 

який йому повернула кохана, і посипає отриманим порошком непросохлі 

чорнила, якими написав їй відповідь (діамант коштував від 4 до 5 тисяч ліврів); 

маршал Ришельє жбурляє у вікно набитий грошима гаманець, бо онук, якому він 

його подарував, повернувся, нічого не витративши (там його підбере хоча б 

прибиральник вулиць) [248, с. 126].  
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На основі зазначеного вище можемо стверджувати, що вже в цей період 

на перший план виходить сутнісна ознака гламуру – візуальна демонстративність, 

а не накопичення статків і придбання багатства, які в гламурі мають з’являтися 

ніби «самі по собі» («гламурна» людина має демонструвати презирство до 

грошей і всього, що в них оцінюють). Домінуючим стає вміння створити 

відповідний візуальний образ (за допомогою предметів декоративно-прикладної 

розкоші), бажану ілюзію, яку цінували значно більше, ніж наявність багатства, 

яке ніхто не бачив. 

У контексті нашого дослідження цікавим є той факт, що потужний 

прорив європейських народів у напрямі «добробуту» і, насамперед, «життєвого 

благополуччя» розпочався, за Зомбартом, приблизно з 1720 року, коли розкіш 

охоплювала все більші прошарки населення [248, с. 118]. А роком першого 

письмового згадування слова «glamour» (зі значенням «чаклунство») прийнято 

вважати 1721 рік. Як ми вже зазначали, етимологічний словник шотландської 

мови, виданий 1879 року, відносить виникнення слова glamour до двох джерел: 

«glimbr» (пишність) або «glam-skygn» (той, що дивиться із заздрістю) [173]. Ці 

факти підтверджують нашу гіпотезу, що саме в зазначений період латентні 

форми гламуру почали набувати екзогенності. Потрібний був термін, 

відповідна дефініція, за допомогою якої можна було б охарактеризувати ті 

процеси в суспільстві, які стали екзогенними. 

Ми продемонстрували тільки деякі з історико-філософських та економічних 

результатів осмислення розкоші. Повне висвітлення всіх аспектів розвитку 

розкоші потребує спеціальних досліджень і не є нашим завданням. Коротко 

розглянувши окремі концепції розкоші, які були сформовані в руслі 

різноманітних тенденцій, ми можемо зробити певні висновки.  

По-перше, більшість дослідників, які аналізували розкіш як суспільний 

феномен, відмічали її дуальність. При цьому основною проблемою стало 

поєднання таких несумісних понять, як накопичення – трата, суспільна користь 

– егоїстичні прагнення, приховування статків – виставлення напоказ тощо. 

Якщо керуватися нашою гіпотезою про латентне існування гламуру в 
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різноманітні історичні періоди, цілком логічно вибудовується певне 

розподілення таких протиріч. Очевидним є й той факт, що для гламуру 

притаманний тільки другий вид розкоші, саме він відіграє значну роль для 

реалізації основної ознаки гламуру – візуальної демонстративності. Більшість 

явищ, які стосуються економіки (накопичення багатства, суспільна користь 

тощо) можна віднести до явища розкоші, а все інше, що стосується візуальної 

демонстративності (трата, егоїстичні прагнення, виставлення напоказ, створення 

ілюзії багатства, успішності тощо) є свідченням латентного існування гламуру 

в суспільстві.  

Досить важливою й актуальною для нашого дослідження стала робота 

«Проклята частина» Жоржа Батая (Bataille, 1897–1962), зокрема його концепція 

розкоші. Підхід Батая значно вплинув на соціологічні й економічні розвідки 

ХХ століття. Для французького філософа розкіш є непереборною людською 

рисою, яку неможливо обмежити убогими законами капіталістичного  

накопичення.  

Оригінальність підходу науковця полягає в тому, що він визначає розкіш 

не як процес накопичення, а як процес трати. На його думку ,  «загальна 

економіка» – це система, яка стосується не виробництва, накопичення та обміну 

капіталом, як це характерно для «обмеженої економіки», а має справу з тратами, 

споживанням, розкішшю та витратами як з моментами антропологічно 

визначальними й визначними.  

Ключовим моментом теорії Батая є звернення до поняття «потлач», яке 

він використовує при визначенні трати. Поняття «потлач» описане й у роботі 

Марселя Мосса (Mauss, 1872–1950) «Нарис про дар» (1923–1924). Потлач (у 

Мосса) – одна з архаїчних форм обміну, один зі звичаїв індійців (квакіютлей 

та інших племен, які населяли північно-західне узбережжя Америки), який 

полягав у змаганні двох соціальних груп у знищенні своїх найцінніших 

припасів, перемагав той, хто витрачав більше, ніж інші. Дійство обов’язково 

повинно було відбуватися при великому скупченні глядачів. Пóтлач вважають 

традицією індіанців тихоокеанського узбережжя, таких племен як: хайда, 
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тлінгіти, цимшіан, саліш, нуу-ча-нултх і квакіютли. Церемонію потлачу 

можна порівняти зі своєрідною «війною» за максимальний вплив й 

авторитет особи або цілого племені. У потлачі замість звичайної зброї 

використовували майно й матеріальні цінності, які належали племені. Мета 

дійства – продемонструвати гостям свою велич і зневагу до наявного 

багатства і цінностей. За наказом вождів на очах присутніх спалювали або 

демонстративно викидали в море цінні речі (хутра, шкури й вироби зі шкіри, 

коштовності, предмети домашнього вжитку, човни та судна, запаси 

продовольства і навіть кухонне начиння, що використовували для приготування 

їжі). Зрозуміло, що з одного боку, потлач мав негативні наслідки для добробуту 

племені, а з іншого – зміцнював авторитет клану або племені, оскільки про 

успішно проведений потлач пам'ятали й розповідали роками. Батай виділяв 

тенденцію, наявну в первісному потлачі, «не для того, щоб оголосити її 

панівною в традиційних суспільствах, а для того, щоб співвіднести її з 

подібними практиками в більш розвинених цивілізаціях і показати її 

універсальну значимість» [41, с. 20]. Він відмічав, що в традиційному 

суспільстві дари досить часто підносять не через альтруїзм, а щоб люди, які їх 

приймають, узяли на себе певні зобов’язання. «Потлач не можна 

односторонньо інтерпретувати як споживання багатства. Тільки зовсім недавно 

мені вдалося подолати ці труднощі і дати принципам "загальної економіки" 

досить двоїсте обґрунтування: справа в тому, що витрачання енергії завжди є 

протилежністю речі, але його беруть до уваги лише тоді, коли це витрачання 

енергії перетворюється на річ» [41, с. 150]. 

Відомості про наявність потлачу як ритуалу є досить апокрифічними. Проте 

якщо потлач – лише міф із розряду наукоподібних, за допомогою цього терміна 

Батай аналізує будь-який акт показного (наприклад розкоші, споживання, 

марнотратства тощо), що розрахований на зовнішній ефект – на демонстрацію 

сили. Адже будь яке марнотратство втрачає свій смисл без публіки, на яку 

потрібно справити враження. Крім того, автор вказує й на неоднозначність 

марнотратства, оскільки воно «не тільки саме впадає в протиріччя, але й кидає 
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в це протиріччя все існування людини. Життя людини поринає у двозначність, 

у якій і перебуває: воно (марнотратство – прим. авт.) набуває цінності, престижу 

й життєвої істини заперечення рабського використання благ, але водночас саме 

по-рабськи використовує це заперечення. З одного боку, у корисній і відчутній 

речі воно розрізняє те, що йому необхідно, що може слугувати для його 

зростання (або підтримки), але як тільки його перестає пов'язувати 

безпосередня необхідність, ця "корисна річ" вже не може повністю відповідати 

на його запити. Тоді воно звертається до невловимо-марного застосування 

самого себе, своїх благ – до гри, але при цьому прагне вловити те, що саме ж 

побажало залишити невловимим, використовувати те, чию користь воно 

відкинуло. Мало того, що ліва рука знає, що дарує права: вона ще й намагається 

тишком-нишком забрати це назад» [41, с. 153]. Для Батая потлач – не тільки 

специфічний прояв марнославства і марнотратства, але й особливо значуща 

форма розкоші, яка є стійкою в часі та просторі феноменом [41, с. 251].  

У своїй теорії Батай відмічає нерозривний зв'язок розкоші та соціального 

стану. На його думку, «і за межами архаїчних форм розкіш зберегла 

функціональне значення потлачу, що формує соціальний статус. Розкіш, як і 

раніше, визначає собою положення того, хто розкошує, і немає такого високого 

становища, яке не вимагало б пишності» [41, с. 156]. Автор вважає, що саме за 

допомогою трати індивід або група здобувають певний престиж, який стає для них 

благом, і визначає їх статус у суспільстві [41, с. 152–153]. Потлач (проте без 

використання цього терміна) описано в роботах В. Зомбарта: «Чванливих 

марнотратників ми зустрічаємо вже в часи Данте: наприклад, того Джакомо да 

Сант-Андреа, який жбурляв у воду золоті та срібні прилади або підпалював 

будівлі, щоб підняти настрій на свято; і таких була велика кількість, вони 

навіть складали ціле суспільство марнотратників» [248, с. 117]. Це явище 

описує й Т. Веблен (також без використання поняття «потлач»), який на 

прикладі одягу показує, що в міру зростання багатства та влади грошей різко 

прискорюється прагнення до зміни стилів в одязі; одяг стає елементом 

демонстративної трати. Одним з яскравих проявів цього феномену є явище моди, 
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швидка зміна стилів, що «тяжким тягарем» лягає на суспільне виробництво та 

вимагає його постійного пристосування до цієї безперервної гонитви. Що 

швидше зростає багатство, тим швидше одяг «морально старіє» – і його 

потрібно замінювати іншим, більш престижним, показним, що призводить до 

марнування створених матеріальних благ [149, с. 36].  

Трата в потлачі – як виклик іншому індивіду, який змушений відповідати 

ще більшою тратою, щоб не осоромитися. Суб’єкт, який кидає виклик, може 

бути не настільки могутнім і не так уже хоче «бути могутнім», але хоче, 

насамперед, здаватися таким у своїх очах і в очах інших. За допомогою потлачу 

виникає відповідна ілюзія, міраж з якого «починається довгий ланцюг обманів, 

помилок, пасток, ланцюг експлуатації та гніву, якими впродовж століть 

обумовлена видима безглуздість історії. Людина неминуче живе в міражі, 

містифікує себе власною рефлексією, оскільки наполегливо хоче вловлювати 

невловиме, використовувати як знаряддя сплески втраченої ненависті» [41, 

с. 154].  

Ілюзія, створена за допомогою потлачу, насправді досить сильно може 

відрізнятися від істини, що дозволяє певним чином маніпулювати оточенням. 

«Положення, де втрата обертається придбанням, відповідає діяльності розуму, 

що зводить об'єкти думки до речей. Справді, протиріччя потлачу проявляється 

не тільки в ході всієї історії, а й більш глибоко – у процесі мислення. Справа в 

тому, що ми взагалі, у жертвопринесенні або потлачі, у дії (історії) або 

спогляданні (мисленні), споконвічно шукаємо ту тінь – за визначенням 

невловиму, – яку марно кличемо поезією, глибиною або потаємністю пристрасті. 

Ми обов'язково буваємо обдурені, оскільки хочемо вловити цю тінь» [41, с. 154].  

Важливо зазначити, що згодом, у пізній період своєї творчості, Батай із 

філософських позицій визначав як позитивні, так і негативні ознаки потлачу. 

На його думку, потлачу притаманні як руйнівно-екстатичні потенції, 

наприклад безцільна трата, так і прагнення до влади й соціального піднесення. 

Усі учасники цієї «гри» переслідують свої егоїстичні цілі самоствердження. Як 

результат, «несамовито-руйнівний» потлач призводить до поневолення одних 
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людей іншими, тобто до перетворення «симетричних інтерсуб'єктивних 

відносин між тими, хто змагається, в асиметричні суб'єктно-об'єктні відносини 

між повелителями, і тими, хто їм підпорядковується» [41, с. 21]. Як вважає 

Батай, так реалізується принцип дискретності, який спочатку виник у 

поводженні людини з речами, поступово зміцнився (завдяки дарчому обміну) 

і поступово був перенесений на соціальні відносини між самими людьми. Адже 

в результаті «оперування» речами «суспільна людина й сама опредметнюється, 

стає дискретною річчю для інших людей, які можуть використовувати її як 

знаряддя, об'єкт експлуатації» [41, с. 21], а речі, які були наділені дискретною 

формою та раціональною програмою використання, відіграють амбівалентну 

роль. 

На нашу думку, Ж. Батай у своїй теорії трат передбачав латентну 

наявність певного глобального явища, яке притаманне різноманітним 

суспільствах на різних стадіях їх розвитку. Для позначення проявів цього 

соціального феномену автор використав термін «потлач», за допомогою якого 

він прагне не тільки сформулювати та пояснити закони загальної економіки, 

але й виявити універсальну ознаку, яка прямо чи побіжно притаманна таким 

явищам, як розкіш, демонстративне споживання, людські інстинкти, 

марнотратство, марнославство тощо. Це дозволяє нам припустити, що Батай 

частково прагнув аналізувати феномен, який сьогодні нам відомий під назвою 

«гламур».  

На підставі чого ми стверджуємо про спорідненість двох явищ – потлачу 

та гламуру? По-перше, основна ознака, яка їх поєднує, – візуальна 

демонстративність. У потлачі так само, як і в гламурі, усе направлене на 

реалізацію показного акту. Для суб’єктів гламуру й потлачу головною метою стає 

«не бути, а здаватися», більшість їхніх дій спрямована на створення відповідного 

іміджу, візуального образу, який допомагає підвищити або підтримати 

соціальний статус, збільшити власну соціальну значущість, отримати владу 

тощо. І гламур, і потлач вимагають наявності певних «вільних» коштів для трати 
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та є формами, що приховують справжній статус. Гламур і потлач – заповітна мрія, 

для досягнення якої потрібно постійно більше витрачати й демонструвати. 

По-друге, гламур, як і потлач, – «безоплатна» трата, що розрахована на 

створення відповідної ілюзії та дозволяє досягти певної (егоїстичної) мети, 

здійснити певне бажання. Як відмічає Батай, мета може змінюватись залежно 

від тих переваг, які ми очікуємо отримати від потлачу: «Для Жана це можливість 

одруження, для Робера – неробство, для Едмона – зміна в соціальному стані» 

[41, с. 182].  

По-третє, вони безпосередньо пов’язані з людськими інстинктами, є 

феноменами, стійкими в просторі та часі, можуть «пристосовуватися» до 

різноманітних змін, що відбуваються в суспільстві, набуваючи в кожний 

історичний період свій «вигляд». Зазначене вище дозволяє нам окреслити 

низку загальних рис, що об’єднують гламур і потлач: ці феномени стійкі в часі 

та просторі; візуальна демонстративність – основна ознака кожного з них; 

гламур і потлач пов’язані з природою людини як біосоціальної істоти та мають 

безпосередній зв’язок із розкішшю та соціальним станом; речизм – візуальний 

прояв цих феноменів; для кожного із зазначених явищ притаманними є такі 

характеристики, як ефемерність, марнославство, марнотратство, а ілюзії і в 

гламурі, і в потлачі застосовують для досягнення певної (егоїстичної) мети. 

Зазначене вище дозволяє нам припустити, що потлач є одним з історичних 

проявів гламуру. У ХХ–ХХІ століттях популярними стали історії про «героїв» 

гламуру. Наприклад, у культурі Заходу набули поширення справжні або штучно 

створені життєписи селебриті (зірок кіно, спорту, шоу-бізнесу). Їх репрезентують 

як великих марнотратників, чиє життя наповнене надмірностями та 

можливостями дивовижних витрат (які нагадують нам про потлач, адже 

виконують соціальну функцію надлишкових, непотрібних, непомірних трат). 

Проте істотна відмінність полягає в тому, що в сучасній соціальній системі ця 

демонстративна марнотратність частково втратила значення символічного 

колективного визначального первня, яке вона могла мати на примітивних 

святах і в потлачі.  
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Ж. Бодрійяр відмічає, що суспільство споживання реалізує прагнення до 

речей, але ще більше воно потребує їх знищення. Створена цінність стає 

значно більшою, якщо в неї закладене її швидке відмирання. Споживання стає 

проміжною ланкою між руйнуванням і виробництвом. «У споживанні існує 

глибока інтенція перевершувати себе, перетворюватися в руйнування. <…> 

Тільки в руйнуванні речі існують у вигляді надлишку і своїм зникненням свідчать 

про багатство. В усякому випадку зрозуміло, що руйнування чи то у своїй різкій 

і символічній формі (happening, потлач, руйнівне acting out (розкидання – прим. 

авт.) як індивідуальне, так і колективне), чи то у формі систематичної чи 

інституційної деструктивності приречене стати однією з домінуючих функцій 

постіндустріального суспільства» [111, с. 72]. 

Згідно з нашою гіпотезою, розкіш є однією з атрибутивних властивостей 

гламуру. Візуально розкіш можна продемонструвати (виставити напоказ) за 

допомогою предметів розкоші. Зв'язок між речами та культурними 

конструктами є важливим джерелом до відкриття й розуміння базових 

переконань і ціннісних орієнтацій того чи іншого суспільства. Предмети 

декоративної розкоші, художня цінність яких відповідає таким критеріям, як 

правильне співвідношення між річчю і її призначенням, річчю та формою, 

матеріалом і кольором тощо, стали матеріальними свідченнями, за 

допомогою яких можна простежити художньо-культурні зміни.  

Зрозуміло, що кожен предмет розкоші може виконувати численні 

функції або «приховувати» в собі різні значення: бути твором мистецтва або 

об’єктом колекціонування та вкладення коштів, слугувати матеріальним 

символом багатства власника і його високого соціального статусу, бути певною 

інвестицією тощо. У розкоші естетичне начало переважає над утилітарним, 

навіть більше, утилітарна функція зведена до мінімуму, що означає: предмети 

розкоші найчастіше виконують декоративну функцію, а незвичний, коштовний 

декор пов’язаний із соціальною функцією предмета розкоші. В 

інституціональну концепцію мистецтва органічно вписується естетична оцінка 

розкоші, цінність якої конвенціональна, адже є результатом «договору», 
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обумовленого соціальною практикою, сприйняттям і ставленням людей. Тобто 

розкіш – це феномен, якому притаманна смислова значущість, він виступає як 

ноема (грец. νόημα – «думка»), адже розкіш, як і уявлення про неї, набуває 

«реальної» вартості тільки в ідеях. У традиційному суспільстві виробництво та 

використання розкоші регламентувала держава, а розкіш суспільство визнавало 

як цінність, але ця цінність мала значення як матеріальне, так соціальне й 

художнє, адже предмети розкоші, у зв’язку з їх художньою цінністю та 

декоративністю, часто ставали об’єктами культури та мистецтва.  

У цьому контексті важливо зазначити: питання про те, що являють собою 

предмети розкоші, що можна вважати предметами розкоші, були актуальними 

з давніх часів і є такими до сьогодні. До предметів розкоші в різні історичні 

періоди відносили прянощі, каву, цукор, тютюн, шовк, льон, ситець, дзеркала, 

коштовності тощо. У сучасних джерелах є велика кількість визначень поняття 

«предмети розкоші» («товари розкоші»). Найбільш поширене твердження, що 

товари розкоші – це товари, які не належать до необхідних і таких, що 

використовують у повсякденному житті, придатні для обміну на ринку. Проте 

до кінця не визначено, які товари можна віднести до розряду необхідних і 

звичних порівняно з іншими товарами у своїй категорії». Науковці, спираючись 

на аналіз літературних джерел та емпіричні дослідження, виводять шість основних 

характеристик товарів розкоші: ціна, естетика, рідкість, якість, незвичність і 

символізм. Зрозуміло, що товари розкоші повинні мати відносно високий 

рівень усіх основних характеристик, проте в цьому сегменті існує досить 

широкий діапазон можливих рівнів розкоші. Як відмічають сучасні дослідники, 

рівень предмета розкоші зростає, коли принаймні одна із зазначених вище 

характеристик покращена.  

Рівень розкоші – один з основних критеріїв диференціації товарів і 

брендів розкоші. Зауважимо, що вказані характеристики залежать одна від одної. 

Тобто високий рівень однієї з величин сприяє високому рівню інших величин. 

Наприклад, відносно малий обсяг виробництва, найвищий рівень якості, 

естетика, ексклюзивність і хороша репутація товарів розкоші неминуче 
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призводять до високої їх вартості. А оскільки ці товари досить коштовні та 

дефіцитні, вони не можуть належати кожному. 

Існує також інший підхід при визначенні товарів розкоші. Вважають, що 

товари розкоші відрізняються від необхідних або звичайних товарів 

показниками-наслідками: ціною, гнучкістю попиту залежно від доходу, тобто 

розкіш визначають не характеристики, наведені вище, а реакція людей на 

зовнішні стимули. Об'єктивно існуючі атрибути товару не настільки важливі, як 

суб'єктивне сприйняття споживачем характеристик товару і його іміджу, який 

коштує дуже дорого.  

Виробники забезпечують свої товари відповідними символами добробуту та 

високої ціни, такими як помітні логотипи й «багате» оформлення. Головними 

стають символи, а не реальна цінність, на перший план виступає зовнішня 

«показовість» (візуальна демонстративність). Символізм товарів і брендів 

розкоші зумовлені різноманітністю емоційних асоціацій, які значною мірою 

пов'язані з рисами людської особистості.  

Сьогодні ми досить часто зустрічаємо бренди розкоші (наприклад Jil 

Sander, Bottega Veneta), які відомі своїми «стриманими» товарами, у яких ніби 

приховані зовнішні атрибути. Відсутність яскравого та видимого логотипу 

робить такий товар упізнаваним тільки в колі знавців і поціновувачів, які 

відрізняють цей товар за дизайном та іншими характерними ознаками. 

«Упізнаване» споживання не кричущих про себе товарів сьогодні сприймають 

як більш витончене. Ми можемо говорити про появу нового феномену 

консюмеристської функціональності «непомітної розкоші».  

Аналіз різних підходів до вивчення розкоші дозволяє виявити деякі 

загальні методологічні аспекти. У переважній більшості випадків розкіш 

протиставляють бідності, проте це протиставлення аналізують не як 

економічну, а більше як соціальну категорію. Критерії віднесення одного чи 

іншого об'єкта до категорії розкоші також не економічні й мають тенденцію 

постійно змінюватися залежно від соціальних умов.  
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Сьогодні, незважаючи на тривалий історичний період існування 

феномену розкоші та дослідження цього явища, ми можемо констатувати 

відсутність єдиного підходу у визначенні поняття «розкіш» не тільки в 

міжнародному науковому дискурсі, але й на практиці. Існують різні підходи та 

класифікації розуміння розкоші, це пояснюється тим, що категорії розкоші не 

економічні й не можуть бути розраховані за певними формулами, адже вони 

постійно змінюються залежно від соціальних умов. Відсутня також єдність і в 

класифікації товарів цієї категорії. Наприклад, існує позиція, що поняття 

«розкіш» є синонімічним поняттю «товари класу люкс» (Ю. Волкова, 

І. Скоробагатих). Сучасні науковці (К. Гейне, М. Очковська, Ж. Тимофєєв) 

пропонують свою концепцію розкоші та предметів розкоші залежно від галузі 

дослідження:  

- філософсько-соціологічна: розкіш (ресурси, що є бажаними і більш ніж 

необхідними й звичними, наприклад: музичний талант, час, справжнє кохання),  

- мікроекономічна: товари розкоші (товари, які є більш ніж необхідні та 

звичні і підходять для обміну на ринку, наприклад системи кондиціювання 

повітря чи обладнання для гольфу тощо),  

- управлінська: бренди розкоші (товари, що вийшли на рівень бренду, які є 

більш ніж необхідними та звичними порівняно з іншими товарами їх категорії, 

наприклад сумки Louis Vuitton або автомобілі Rolls-Royce тощо).  

Дослідники наголошують на певній відносності розкоші та поділяють її 

на регіональну, часову, економічну, культурну та ситуативну. Регіональна 

відносність передбачає класифікацію ресурсів залежно від їх наявності в 

конкретному регіоні. Деякі товари широкодоступні й коштують дуже мало в 

певних регіонах, але отримують статус розкоші через свою рідкість в іншому 

місці [632]. 

Часова відносність – зміни в сприйнятті люксових «товарів» протягом 

історії. Серед основних чинників, які формують часову відносність розкоші, – 

технічний прогрес і соціальні тренди. Технічний прогрес також є основною 

причиною зниження значимості регіональної відносності предметів розкоші, 
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наприклад перетворення предметів розкоші (таких як масло, шоколад, кава, 

спеції, цукор, чай, телевізори, комп’ютери, мобільні телефони тощо) у 

масові товари. Проте такий процес перетворення може діяти й у зворотному 

напрямі. Наприклад, основні ресурси (чисте повітря, тиша, простір та ін.), які 

були звичними раніше, стають усе більш рідкісними, принаймні в деяких 

регіонах. Саме в часовій відносності найбільш яскраво проявляються такі 

особливі характерні ознаки розкоші, як нестабільність і постійна зміна в часі. 

Економічна відносність пов’язана з відмінностями в уявленнях людей 

про розкіш залежно від їх доступу до ресурсів. Причому економічна 

відносність може стосуватися як окремої особи чи соціальної страти, так і бути 

диференційованою по країнах, які різняться рівнем економічного розвитку. 

Тобто товари, які є звичайними для Західної Європі (наприклад автомобілі), 

у країнах, що розвиваються, сприймають як розкіш. 

Культурну відносність визначають як бажаність ресурсів для людей 

залежно від їх культури. Один і той самий ресурс можуть вважати розкішшю 

в одній культурі і звичайним або навіть марним чи небажаним – в іншій. 

Важливо відмітити, що на сприйняття культурних цінностей суттєво 

впливають соціодемографічні показники, такі як стать, вік та освіта. Можна 

говорити й про відмінності у сприйнятті розкоші серед членів культурної 

групи, тобто кожна соціальна група може мати свою власну «розкіш». Існують 

культурно-специфічні символи доброго смаку та розкоші, які визначає еліта 

культурної групи чи субкультури і що є показником належності до певної 

соціальної групи [133]. Ситуаційна відносність дозволяє класифікувати один і 

той самий ресурс як необхідний, звичайний або люксовий залежно від певної 

ситуації.   

Отже, зміст поняття «розкіш» не унормовано, тлумачення його залежить 

від соціальних умов конкретної історичної епохи, економічних показників 

певного суспільства, його структури, культури тощо, що пояснює причини 

виникнення різних підходів у вивченні цього феномену. Як відмічає 

П. Калефато, розкіш – це поняття, яке проходить крізь різноманітні епохи, 
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історію різних соціальних груп [273]. Протягом світової історії ставлення до 

розкоші було неоднозначним, а сьогодні ми спостерігаємо дивну метаморфозу 

розкоші. Сучасні науковці вказують, що розкіш «завтрашнього дня» виходить за 

межі уречевлення. Сьогодні до певних видів розкоші відносять ті, які не 

можуть бути забезпечені жодним супермаркетом, – це час, простір, тиша, 

безпека, навколишнє середовище (чиста вода, повітря тощо), увага. Вважають, що 

тільки, коли розкіш вийде за межі уречевлення, тоді вона остаточно втратить 

свою візуальну й демонстративну роль, оскільки глядачі їй будуть непотрібні, 

«вона буде прагнути стати невидимкою» [273]. Але поза межами цього підходу 

залишаються такі чинники, як людські інстинкти, чуттєві пристрасті тощо.   

Низка сучасних дослідників (Л. Ростовцева, Ю. Цимерман та ін.) вважають 

«прабатьком» гламуру розкіш [456]. На нашу думку, розкіш і гламур – це два різні 

явища, яким притаманні схожі та відмінні риси, оскільки розкіш є однією з 

«найперших» візуальних атрибутивних ознак гламуру, а поняття «гламур» 

виникло значно пізніше, ніж саме явище гламуру. Цілком зрозуміло, що 

протягом тривалого історичного періоду з’являлися різноманітні варіанти 

класифікації та не припинялися термінологічні пошуки відповідної дефініції 

для цього феномену, що призводить до його полісемічності.  

Сьогодні ми можемо констатувати певний симбіоз розкоші й гламуру. 

Д. Іванов зазначає, що «індустрія розкоші інтенсивно переробляє різноманітні 

функціональні речі – від годинників і білизни до будинків і яхт – у "предмети 

розкоші", у яких цінують не предмет, він є тільки носієм, а власне розкіш. Сам 

термін "індустрія розкоші" звучить парадоксально, як оксюморон, але в 

останні півтора десятиліття колись маргінальний і замкнутий ринок для 

небагатьох поціновувачів унікальних виробів перетворився в об’ємний і 

динамічний кластер. <…>. Індустрія розкоші являє собою трансіндустрію, 

оскільки її організаційні структури перетинають традиційні галузеві кордони 

і вона об’єднує підприємства, різні за продуктом і технологією, проте однакові 

за методами створення вартості як "імплантації" в товар гламурної "субстанції" 

розкоші. Наприклад, виробництво автомобіля, телефону або шкіряної сумки 
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потрапляє в одну трансіндустрію, якщо вони – гламурні продукти від Porsche, 

Vertu, Louis Vuitton» [254, с. 11–12].    

Зазначимо, що наявність спільних ознак розкоші та гламуру ускладнює 

їх розмежування. Адже розкіш, як і гламур, не є сталими явищами, а зазнають 

певних змін у процесі розвитку суспільства. Наприклад, активне поширення 

розкоші (і гламуру зокрема) безпосередньо пов’язують із розвитком 

королівських дворів; з людськими інстинктами (честолюбством, 

марнославством, зарозумілістю, владолюбством тощо, прагненням в усьому 

перевершити іншого), з еротикою та сексуальною насолодою тощо.  

Згідно з нашою гіпотезою, розкіш – це одна з атрибутивних ознак гламуру. 

Гламур пов'язаний тільки розкішністю й індустріями розкоші, які розраховані 

на публічність і візуальну демонстрацію. «Відповідно до свого антропологічного 

визначення, розкіш висуває питання, чи може існувати бажання, яке  

не зумовлене потребою, і чи можна це бажання виставляти напоказ без сорому 

та страху» [273]. На це питання відповідає гламур, адже візуальне 

демонстрування (виставлення напоказ), значні трати та прагнення до естетичної 

насолоди були й залишаються однією з ланок людського «світу речей», у якому 

гламур набуває комунікативної, символічної та ритуальної цінності. Основною 

відмінністю між гламуром і розкішшю є те, що: розкіш може бути приватною, 

прихованою, а гламур – тільки зовнішнім, публічним; розкіш може бути 

суспільною, а гламур – тільки індивідуальним (егоїстичним); розкіш може бути 

направлена на накопичення, а гламур – тільки на трату, причому 

демонстративну. Гламур в усіх його проявах призводить до певних ефектів, 

які впливають на суспільство як на рівні індивіда, так і соціальних інститутів. 

При цьому гламур можна позначити як неформальний феномен, що створює 

особливі передумови його розвитку в умовах сучасних реалій з їх чітко 

вираженими латентними формами соціальних і мистецьких практик.  

У зв’язку з указаним вище та в контексті дослідження історичних 

модифікацій гламуру як художньо-мистецького явища уточнимо межі використання 

поняття розкіш / розкішність – це та частина предметного світу, яка безпосередньо 
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пов’язана з повсякденним життям людини, художньо перетворює та 

«прикрашає» його. Атрибутивною ознакою розкоші / розкішності є художня 

цінність, тобто це високохудожній «твір», який відповідає таким критеріям, як 

«правильне» співвідношення між «річчю» та її призначенням, формою, 

матеріалом і кольором; його особливості – краса, рідкість, використання 

коштовної «сировини» (дорогоцінних металів, каменів тощо), ручна робота, 

відповідність естетичному ідеалу епохи (у цьому контексті людське тіло, яке 

відповідає ідеальним стандартам, також відносять до «предмета» розкоші) 

тощо. Тобто все те, що визначає високу економічну або символічну вартість 

предмета розкоші / розкішності, робить його недоступним для більшості, 

але привабливим для еліти. 

 

3.2. Протогламур у греко-римській античності та Середньовіччі 

Зародження та побутування гламуру як художньо-мистецького явища в 

історії художньої культури висвітлено недостатньо. Існує значна кількість досить 

різноманітних версій стосовно виникнення цього феномену, що утруднює аналіз 

історичної ґенези та побутування цього явища, з’ясування причин його появи 

та популярності в сучасному суспільстві. Згідно з нашою гіпотезою, гламур як 

художньо-мистецьке явище виник значно раніше, ніж з’явився сам термін. 

Гламур – амбівалентний феномен, сутнісною ознакою якого є візуальна 

демонстративність, він тривалий історичний період існував у різних 

суспільствах у латентній формі, і для нього характерна історична мінливість. 

Розгляд історичної ґенези  гламуру, появу його атрибутивних властивостей, 

відповідних естетичних канонів, мистецьких практик, стилів життя і моделей 

поведінки, утілених у візуальній демонстративності, дозволить підтвердити 

або поставити під сумнів гіпотезу стосовно латентної наявності гламуру в 

різних соціумах протягом цивілізаційного розвитку. 

Розвиток культури й мистецтва Стародавньої Греції та Стародавнього 

Риму зумовив радикальне ускладнення візуальних форм у середовищі 

побутування людини. Народилися нові видимі образи та виникло тяжіння до 
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ілюзорної візуальної достовірності в образотворчому мистецтві, коли 

ейдетичні здатності (як частина спонтанних фізіологічних можливостей) 

перетворилися в раціональний процес наслідування та майстерність створення 

візуальних ілюзій. Мистецтво стало тією силою, завдяки якій людина «набула» 

свій власний образ, у певному сенсі відкрила й специфічну ідею людини як такої, 

а грецька пластика у створенні людського зображення досягла нової форми 

«найбільш божественного» і його ставлення до людини [285, с. 203]. А. Лосєв 

відмічає, що для античного світовідчуття характерне сприйняття «світу як 

тіла», усе зводиться до «живого тіла», навіть «Боги – досконалі й прекрасні тіла. 

Люди – тіла. Космос – живе тіло» [341], сам термін «тіло» використовували в 

античності в значенні «людина», а матеріальне тіло означало субстанцію всіх 

людських життєвих подій [340, с. 510].  

Загальновідомо, що в усі історичні епохи людина наголошувала на 

власному тілі, на його відповідності естетичному ідеалу. На формування 

естетичного ідеалу як уявлення великої кількості людей (певної спільноти, 

субкультури тощо) про те, що вважати красивим і правильним, впливали 

філософські й естетичні норми, зокрема й потреби суспільства, що є досить 

гнучкими та постійно змінюваними. Важливість естетичного ідеалу полягає в 

тому, що він постає мірилом цінності художнього об’єкта як «уявлення про 

норму естетичної досконалості художнього твору, критерій, за допомогою 

якого можна оцінювати твори мистецтва» [176, с. 251].  

Залежно від епохи та панівного естетичного ідеалу змінювались 

уявлення про тілесну красу людини, ставлення до художніх об’єктів і творів 

декоративно-прикладного мистецтва. Відповідно до загальноантичного 

естетичного вчення, ідеал припускає наявність ідеальної структури, її реальне 

втілення та «сферу душі і життя як синтез ідеального і реального» [340].  

М. Волошин, поет і мислитель, який знався на античності, зазначав, що 

«для стародавнього грека, який звик до оголеності, обличчям людського тіла 

був торс… Переважання цього обличчя над обличчям духовним … створювало 

ту золоту рівновагу пластичної виразності тіла, яке ми цінуємо в грецькій 
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скульптурі. Якщо голови грецьких статуй здаються нам позбавленими 

гостроти індивідуалізації, то це тільки тому, що індивідуальність була в усьому 

тілі і не стільки в його нерухомих формах, скільки в русі» [168]. Тобто все тіло 

стародавнього грека було його «обличчям», у зв’язку з цим скульптори  

та живописці приділяли підвищену увагу людському тілу, «ретельно  

опрацьовуючи мускулатуру торса, рук, ніг, докладаючи всі зусилля для того, щоб 

різцем або пензлем передати складні рухи» [502, с. 7].  

У римській скульптурі відбувся певний «поворот» до індивідуалізації 

голови та обличчя. Оскільки римляни не були схильними (на противагу грекам) 

до оголеності та прикривали власне тіло, голову вони почали індивідуалізувати. 

«Водночас як обличчя грецьких статуй божественно далекі від нас, обличчя 

римських мармурових статуй нам по-людськи близькі. Грецьку статую ми 

переживаємо всім єством, а ряди римських бюстів ми читаємо як стислі й виразні 

сторінки Тацита» [168]. Отже, естетичний ідеал не є чимось непорушним, адже 

естетичні канони формувалися в тісному взаємозв'язку з релігією, способом 

життя, суспільними орієнтирами, залежали від тимчасових етнічних меж. 

А. Лосєв наголошував, що ідеал за своєю суттю являє певний конструкт, при 

цьому конструюється не саме поняття ідеалу, а конкретний ідеал. На 

підтвердження своєї тези він звертався до естетичного й художнього ідеалу, 

створеного Лукіаном, ідея якого має велике історичне значення. «Дивись, як, 

поступово виникаючи, буде з’являтися перед тобою цей образ. Від Афродіти, 

яка прибула з Кніда, візьмемо тільки голову, бо решта тіла, оскільки воно 

зображене оголеним, нам не знадобиться. Зачіску, чоло й красиво окреслені 

брови залишимо в тому вигляді, як Пракситель їх створив. Так само й вологий 

погляд з його сяйвом і привітністю збережемо в тому вигляді, як вирішив 

Пракситель. Щоки, обриси обличчя збоку візьмемо в Алкамена від Афродіти "в 

садах". Кінцівки рук, стрункі кисті й ніжні пальці – і це теж візьмемо від неї, 

від тієї, що знаходиться в садах. Загальний же обрис обличчя, і ніжність ланіт, 

і досконалість носа дадуть нам лемносська Афіна і творець її,  Фідій. Потім 

він же дасть нам прекрасно сформовані вуста, узявши їх у своєї Амазонки. 
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Сосандра ж Каламіда прикрасить її скромністю, і та ж буде в неї посмішка, 

спокійна й ледь помітна. Від Сосандри ж візьмемо прості та поступово 

спадаючі складки покривала, – з тією лише відмінністю, що голова в нашої 

жінки залишиться непокритою. А вік її, – вважаємо, найкраще визначити по 

роках Афродіти Кнідської: нехай вік буде теж відміряний згідно з творінням 

Праксителя» [334]. 

На нашу думку, передісторія гламуру (і візуальна демонстративність як його 

сутнісна ознака) сягає глибокої давнини та пов’язана не тільки з естетичними 

ідеалами, але й із виникненням одягу та прикрас, відповідно й розкоші 

(розкішності) і розкішного способу життя, які можна було візуально 

продемонструвати та за якими можливо було судити про чарівність, гідність 

і соціальний стан. Ж. Г. Тард (Tarde) зазначає, що вже у VІІІ столітті до Різдва 

Христова, в епоху розквіту тирської або сидонської промисловості, «фінікіяни, 

європейські поширювачі єгипетського й ассирійського мистецтва, 

пробуджували в греків і багатьох інших народів потяг до розкоші та 

прекрасного. Ці торгівці розвозили не прості та дешеві тканини, як англійці 

наших днів, а, подібно до середньовічних венеційців, витончені продукти, 

призначені для багатих людей: пурпурові тканини, запашні речовини, золоті 

кубки, статуетки, дорогу зброю, коштовності. Усюди – у Сардинії, в Етрурії, у 

Греції, в Архіпелазі й у Малій Азії, навіть у Галлії – вищі класи, поодинокі 

обрані носили в той час каски, мечі, браслети, туніки тощо – майже однакові 

на всій території цієї великої географічної зони, тоді як простолюдини, нижчі 

прошарки, як і раніше відрізнялися своїми національними костюмами та 

зброєю» [504, с. 184–185].  

Загальні тенденції розвитку цивілізації закріплювали за аристократією 

право на розкіш і «праздний» стиль життя. Східна пишнота і вишуканість 

вплинули на розвиток античної культури та мистецтва, а грецька аристократія 

надихалася помпезним і витонченим ідеалом «habrosynē» (розкоші) [153, 

с. 92]. Аристократична чеснота була безпосередньо пов’язана зі знатним 
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походження, її проявляли на полі бою та в прагненні жити в розкоші [153, 

с. 103]. 

Загальновідомо, що для грецької та римської культури найвищим ідеалом 

була помірність в усьому (в одязі, їжі, облаштуванні житла, поведінці), а ті, хто 

дотримувався помірності, викликали загальне захоплення, їхній стиль життя 

вважали найкращим, зразковим. Гідним для справжнього громадянина 

визнавали життя відповідно до «прекрасного». Причетність до цього 

«прекрасного способу життя» була обумовлена дотриманням жорсткої аскези 

та тренуванням громадянської доброчесності. Як зазначає А. Зайков, 

посилаючись на Ксенофонта та Фукідіда, ведення «усталеного способу життя», 

виконання аскези та звичаїв були не тільки цензом для входження в 

спартіатський стан, але й публічно реалізованою семантичною системою цього 

прошарку, де, передусім, простежується імператив егалітаризму [237, с. 62–63]. 

Попри те, що помірність і рівновагу вважали культурним зразком, ідеал 

культури і його реалізація в реальному житті досить часто не збігаються. В 

античних джерелах наявні численні свідчення про стиль життя та моделі 

поведінки, які значно відрізнялися від зазначених вище зразків: показна розкіш і 

марнотратство, праздний стиль життя, надмірне споживання (зокрема їжі та вина) 

тощо. І. Суриков відмічає, що з початку класичної епохи в середовищі афінської 

аристократичної еліти конкурували два життєві стилі, які були орієнтовані, 

відповідно, на персидську розкіш і спартанську простоту. На думку Сурикова, 

зазначена тенденція є недостатньо дослідженою в сучасній науці та заслуговує 

на спеціальну розробку [501, с. 85]. 

Давньогрецька міфологія репрезентує досить велику кількість 

наративної інформації про спосіб і стиль життя богів, на основі якої можна 

судити про розуміння греками праздності. У контексті нашого дослідження 

важливим є поділ у міфології на певні періоди, оскільки дозволяє з’ясувати 

причини праздного стилю життя. Наприклад, час життя «перших» людей 

(ідеться про перше покоління людей, створене титаном Прометеєм) у грецькій 

міфології названо Золотою добою, оскільки люди в цей період не знали 
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виснажливої праці, турбот і смутку. Їм не потрібно було працювати: земля без 

будь-якої праці давала людям різні плоди в достатній кількості. Тварини не 

боялися людей, а люті хижаки їх не турбували. «Перші» люди не знали старості 

та хвороб, жили довго, а смерть була безболісною, наче сон [175]. В інших 

стародавніх міфологіях та епосах ми стикаємося з таким самим безтурботним 

станом ідеальної праздності (праздним способом людського існування), якому 

віддавали перевагу культури стародавніх цивілізацій і в якому на той період 

не вбачали нічого протиприродного.  

За сучасною термінологією зазначений період можна класифікувати як 

добу «ідеального гламуру», коли кожній людині був доступний «красивий» 

стиль життя (відсутність будь-яких проблем, побутових і матеріальних зокрема; 

гарний зовнішній вигляд, вічна молодість, чудове самопочуття тощо), при 

цьому людині не потрібно було докладати жодних зусиль, щоб отримати вказані 

переваги, які були природними.  

У тій самій міфології (і деяких релігіях) наявні відомості про те, що через 

різні причини люди були позбавлені можливості проводити своє життя в 

ідеальній праздності. У грецькій міфології під впливом «божественних» 

чинників (у зв’язку зі зміною покоління богів) Золота доба закінчилася разом 

зі зникненням людей першого покоління. Загальновідомо, що Золота 

змінилася Срібною, Мідною, Героїчною та Залізною епохами. Кожен із 

зазначених періодів призвів до неминучого погіршення практичного 

облаштування життя людей (і досить часто навіть негативно впливав на їх 

людську сутність). Наприклад, протягом Срібної та Мідної епохи люди 

продовжують жити в праздності, проте це вже не колишня ідеальна праздність 

та й люди нових епох стали досить не досконалими. Ті, хто жили в Срібну 

епоху, відрізнялися певною інфантильністю, а Зевс, не побачивши в існуванні 

цього покоління жодної користі, вирішив його замінити на наступне (Мідна 

епоха). Люди Мідної епохи вели «варварський» спосіб життя (який можна 

класифікувати як «дику» праздність без різноманітних надмірностей), 

оскільки більшу частину свого часу проводили у війнах і полюванні. Наступне 
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покоління було більш досконалим, ніж попередні, бо походило від богів або 

богинь, які вступили у зв'язок зі смертними людьми. Це були герої й напівбоги, 

які існували також не досить довго, оскільки більшість із них загинула в 

численних битвах (зокрема під стінами Фів і Трої). Тих, хто вцілів, Зевс 

поселив на далекі острови та дозволив їм вести блаженне життя [175].  

Наступну (Залізну) епоху, що розпочалася після Троянської війни та 

появи покоління сучасних людей, описано в похмурих відтінках як епоху 

втраченого людського щастя. Праздність стає прерогативою обмеженого кола 

людей, зокрема аристократії, яка бере участь у війнах, а між війнами веде 

праздний спосіб життя, який усім іншим був не доступний. Людський вік стає 

коротким, а здоров’ю та добробуту людей постійно загрожують численні 

небезпеки. Цей період можна означити як період «аристократичного 

гламуру», коли людина отримувала значні переваги (багатство, праздність, гарні 

манери тощо) тільки завдяки своєму аристократичному походженню. Зрозуміло, 

що в цьому випадку йдеться про «вічну» молодість і відсутність усіх проблем, 

з іншого боку, щоб мати гарний вигляд, потрібно було все ж докладати певних 

зусиль, крім того, спадкові статки можна було втратити і, відповідно, 

залишитися без деяких переваг. Проте вже тільки «за правом народження» 

людина отримувала соціальний статус і всі відповідні щодо цього «атрибути». 

Безсумнівно, що з явищем вільного часу була пов’язана неймовірна 

продуктивність грецького та римського суспільства в різноманітних сферах 

людської діяльності (художній та інтелектуальній творчості, політиці, 

архітектурі тощо). Проте вже в античний період дозвілля починають 

розглядати у двох аспектах: як вільний час і як неробство (праздність). 

У грецькій мові поняття «дозвілля» позначали терміном σχόλη (схоле), 

який має значення «затримка», «призупинення занять», звідси – «відпочинок 

(від чогось)», «вільний час», «дозвілля» [529, с. 13]. Появу слова σχόλη 

(схоле) разом зі спорідненими йому фіксуємо  в грецькій мові в 

післягомерівську добу, на рубежі архаїки та класики (VІ–V ст. до н. е.). 

Домінантним значенням цього слова (σχόλη) було саме дозвілля (у Піндара, 
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Есхіла, Геродота). Водночас відмічаємо й факультативні значення цього слова – 

«воля» або «відпочинок (від чого-небудь)» (у Софокла) і «байдикування», 

«нічогонероблення», «неробство» (праздність) [529, с. 13–14]. 

Аристотель у трактатах «Нікомахова етика» та «Політика» розмірковує 

про щастя та зазначає, що «для одних щастя – це щось наочне й очевидне (курсив 

наш), скажімо, задоволення, багатство чи шана – у різних людей різне; а часто 

[навіть] для однієї людини щастя – то одне, то інше: адже, захворівши, [люди 

бачать щастя] у здоров'ї, впавши в нужду – у багатстві, а знаючи за собою 

неуцтво (agnoia), захоплюються тими, хто міркує про що-небудь велике й 

перевищує їх [розуміння]» [14]. Філософ доходить думки, що дозвілля-схоле є 

метою та змістом блаженного стану, людського щастя: «Вважають, що щастя 

полягає в дозвіллі, адже ми позбавляємось дозвілля, щоб мати дозвілля, і війну 

ведемо, щоб жити в мирі» [14]. Водночас Аристотель зауважує, що дозвілля не 

потрібно розуміти як пусте проведення часу, воно має стати умовою та формою 

вищого виду діяльності – споглядальної, оскільки вона погоджена з вищим 

началом у людині – з розумом. В іншому трактаті – «Політика» – філософ 

вирішує питання про вибір занять, якими можуть займатися вільні громадяни, 

для того щоб виробити необхідні високі чесноти. На його думку, для вільного 

грека не припустимо займатися будь-якою виробничою діяльністю, особливо 

ремеслами, та ще й отримувати за це плату. Філософ наголошує, що найбільш 

щасливим, тобто тим, хто насолоджуються всім тим, що вважають блаженством, 

має бути притаманна і велика справедливість, і велика стриманість, і 

самодисципліна. Ганебно не вміти користуватися благами, але ще більш 

ганебно не вміти користуватися ними в час дозвілля [15]. У цій самій роботі 

мислитель згадує Сибарис – одну із колоній, яку, за його словами, заснували 

ахейці спільно з трезенцями, але в подальшому, коли ахейців стало більше, вони 

вигнали трезенців [15, с. 10]. Із жителями цієї давньогрецької колонії, 

сибаритами, пов’язана певна міфологема про розкішне життя і праздність. 

Сибарис – це Schlaraffenland (нім. – казкова країна достатку й неробства) – країна 

з молочними річками та медовими берегами, з печами, які самі печуть пироги. 
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«Фольклорний образ був прочитаний потім етичною думкою. <...> Мораль 

перетворила ідею фольклорно-казкового достатку в урбаністичну розкіш, а 

скатертини-самобранки дали в етичному перекладенні праздність і зніженість» 

[123, с. 29–30]. Пізніше «сибаритом» почали називати зніжену людину, яка вела 

дозвільний і безтурботний спосіб життя. 

Навіть побіжний огляд теоретичних поглядів дозволяє виявити певну 

амбівалентність стосовно дозвілля. З одного боку, дозвілля-схоле сповнене 

високого гуманізму, оскільки дає можливість людині досягти найвищого 

блаженства – повноцінної насолоди думкою. Адже дозвілля як звільнення від 

тягаря матеріально-виробничої діяльності створює умови для гуманітарних і 

художніх занять вільних громадян суспільства. Для великих мислителів 

стародавності праздність була необхідною умовою для творчості, і саме ця 

тенденція протягом тривалого періоду була смисловим стрижнем, що визначав 

напрям розвитку філософської думки. З іншого – дозвілля (без певного 

самоконтролю, дисципліни, високих моральних якостей тощо) може 

перетворитися в неробство, праздність, що прирікає цивілізацію на соціальну 

самотність, історичну безперспективність і може призвести до руйнації 

суспільства.  

Філософські роздуми Сократа стали значним вкладом античної думки в 

осмислення феномену праздності як відповідної соціальної практики та 

способу життя. Загальновідомим є той факт, що Сократ не писав власних 

творів, проте його думки й стиль життя (а також особисті риси) докладно 

описали сучасники й учні філософа. Наприклад, Платон зобразив Сократа як 

мудру, практично ідеальну людину, повсякденні потреби якої вирізнялися 

витриманістю та помірністю. Навіть коли в різноманітних ситуаціях Сократ 

був змушений споживати вино, йому вдавалося контролювати й кількість 

випитого, і свій фізичний стан, він міг залишатися при тверезому розумі 

довше, ніж усі інші. Досить влучно висловився Г. Ашин, який відмітив, що 

особистість Сократа втілює собою новий образ еліти: «це мудреці, які вміють 

приборкувати пристрасті свого тіла, емоції, бажання нижчого порядку, такі як 
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хіть, це люди, які самодостатні (автаркічні), вони не відчувають потребу ні в 

чому зовнішньому й націлені на внутрішнє самовдосконалення. Пристрасті, 

особливо злі, не можуть зруйнувати гармонію в їх душі. Відомий даймонізм 

Сократа можна розглядати як творчий екстаз, натхнення, що допомагає 

вирішувати найскладніші проблеми, це супутник генія» [26]. Унікальність 

особистості Сократа полягає в тому, що практики праздності не вступають у 

протиріччя з практиками духовного й особистісного самовдосконалення. 

Праздність тільки сприяє духовному самотренуванню особистості й зміцнює 

людину, що стала на шлях духовного зростання. Можна констатувати, що 

люди саме такого типу не підвладні впливу гламуру, оскільки для них 

основним є не зовнішня візуальна демонстрація, а саме внутрішня  духовна 

сутність. У такому разі можна говорити про особливу форму візуальної 

демонстративності й означити її як «інтелектуальний гламур». Про що йдеться? 

По-перше, це наявність певних інтелектуальних практик і ціннісних орієнтацій, 

коли усталені денотати розкоші та праздності (як основні атрибутивні 

властивості гламуру) у цьому контексті «переходять» із дискурсу буденності 

(розкішний спосіб життя, розкішна їжа, розкішний одяг, розкішні прикраси 

тощо, або праздність – бенкети, розваги, веселощі, розпуста, неробство 

тощо) у галузь «високого духовного звучання» (розкіш дружнього спілкування, 

розкіш інтелектуальної бесіди, розкіш літературних штудій; праздність – це 

засіб, який дозволяє людині займатися високоінтелектуальною та творчою 

працею). Цікаво, що підкреслене презирство, яке демонстрували до 

матеріальної складової, водночас не «відміняло» комфорту в приватному житті 

аристократів, воно трансформувалося в поняття «вишуканої простоти» й 

табуювання всього, що «виходило за межі пристойності, демонстрації багатства, 

що принижувало гідність істинного аристократа – аристократа духу. Зміст 

дозвілля полягав, насамперед, у рефлексії інтелектуальної обраності , 

дистанціюванні від побутових проблем, у культивації літературного дару, бо 

володіння стилем і словом (красномовністю) цінували дуже високо» [529, 

с. 340]. 
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Риторику (науку про красномовство й ораторське мистецтво) також 

можна розглядати як один із засобів «інтелектуального гламуру». Риторика – це 

вміння впливати на інших людей, адже знання базових основ риторики дозволяє 

особистості забезпечити найбільший ефект у досягненні поставлених 

комунікативних завдань, передусім, це стосується політики як основної сфери 

діяльності давнього грека як вільного громадянина. Існує три групи дефініцій 

терміна «риторика»: грецька – «мистецтво переконання» (Горгій, Платон, 

Аристотель); римська – «мистецтво говорити добре» (Квінтиліан, Цицерон); 

російська – «мистецтво прикрашати мову» (Полоцький, Прокопович). 

Мислителі Античності вважали, що риторика впливає на всі сфери 

людського життя. Наприклад, Аристотель визначає риторику як один із 

засобів переконання щодо будь-якого «предмета». У своєму трактаті 

«Риторика» автор виводить загальні форми та принципи ораторського 

мистецтва, використання яких допоможе вирішити поставлені завдання та 

досягти мети. Трактат складається з трьох частин (книг). У першій – 

Аристотель виводить основні принципи, які допоможуть будь-кому, хто 

говорить, вплинути на слухачів і спонукати їх до чого-небудь або, навпаки, 

відмовити від чогось. Способи переконання, на думку Аристотеля, бувають 

нетехнічними й технічними. До нетехнічних належать ті способи переконання, які 

були винайдені не нами, ті, які «існували раніше [крім нас]; сюди відносяться: 

свідки, показання, дані під тортурами, письмові договори тощо; технічними 

же [я називаю] ті, які можуть бути створені нами за допомогою методу і наших 

власних коштів, так що першими з доказів потрібно тільки користуватися, 

другі ж потрібно [попередньо] знайти» [16]. У контексті нашого дослідження 

значний інтерес становить п’ятий розділ цієї книги, де Аристотель визначає 

мету людської діяльності: «У будь-якої людини окремо й у всіх разом є, можна 

сказати, відома мета, прагнучи до якої, вони одне обирають, іншого уникають; 

ця мета, коротко кажучи, і є блаженство з його складовими частинами» [16].  

Блаженство, за Аристотелем, – це добробут (поєднаний з чеснотою), 

приємний спосіб життя (задоволення власним життям, якому не загрожує 
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небезпека), надлишок майна та рабів (у поєднанні з можливістю охороняти їх 

і користуватися ними). Усі люди прагнуть досягти блаженства та згодні 

визнати блаженством один або декілька з цих компонентів. Складниками 

блаженства Аристотель також вважає благородство походження, гарних 

друзів, багатство, наявність нащадків, щасливу старість, фізичні переваги 

(здоров’я, краса, сила, зріст, спритність, слава, пошана, удача, чеснота). 

Філософ розрізняє блага внутрішні (ті, які знаходяться в самій людині, вони 

можуть бути як духовними, так і тілесними) і зовнішні (благородство 

походження, багатство, пошана, могутність, удача, уміння гарно говорити й 

діяти тощо). Аристотель вважає, що людина стає щасливішою тоді, коли вона 

володіє благами, які знаходяться в ній самій і ззовні неї. 

Друга частина (книга) цього трактату присвячена особистим рисам оратора, 

за допомогою яких він може впливати на слухачів і досягати своєї мети.  

У третій частині (книзі) ідеться про «технічний» бік риторики, тобто про стиль, 

про ті засоби вираження, які потрібно використовувати в мові, а також про 

побудову ораторської мови.  

На підставі зазначеного вище можна зробити висновки, що людина, яка 

володіє різноманітними риторичними фігурами, з одного  боку, візуально 

демонструє не тільки свій соціальний статус, але й інтелектуальний рівень, з 

іншого – має можливість створити собі відповідний імідж і впливати на 

оточення, реалізуючи власні цілі. Отже, згідно з Аристотелем, усі зовнішні 

блага, такі як багатство, розкіш, соціальний статус, влада тощо, є одними із 

базових засобів візуальної демонстративності. Проте зосередженість тільки на 

зовнішній складовій таких явищ призводить до часткового невдоволення 

людини своїм становищем, вона втрачає власне «блаженство». Виникає 

дисбаланс між внутрішніми і зовнішніми «благами». З одного боку, людина 

демонструє наявність повного щастя, тобто присутність усіх його візуальних 

складових, а те, що відбувається на внутрішньому рівні, залишається поза межами 

візуальності й демонстративності. І тільки зовнішні складники формують 

ілюзію «повного щастя». 
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У цьому контексті важливо відмітити наявність ще однієї тенденції, яка 

була характерною для античного суспільства. Про її існування свідчать 

наративні джерела, які відобразили ставлення до дозвілля, що панувало в 

суспільній свідомості, і, зокрема, до дозвілля басилевсів  і їх оточення. 

Очевидним є протиставлення активного (діяльнісного) дозвілля (що направлене 

на користь держави) дозвіллю праздному, бездіяльному, безглуздому, п’яному та 

розпусному проведенню часу. Другий варіант дозвілля викликав однозначний 

осуд усіх античних авторів. Наприклад, Полібій і Юстін одним із негативних 

історичних персонажів називають Птолемея ІV Філопатора. Полібій пише про 

звичку цього царя до безглуздого, праздного та розпусного життя [434]. Юстін 

підтверджує цю характеристику та відмічає, що Птолемей ІV Філопатор «ночі 

проводив у розпусті, дні в бенкетах», а від неробства та щоденних 

надмірностей позбувся розуму [579]. Також Полібій осуджує й Агафокла 

(одного з опікунів Птолемея V Епіфана), який, за словами історика, настільки 

втягнувся в праздне життя, п’яне та розпусне, що навіть у дні небезпеки у 

звичний час відправлявся на бенкет [434]. Юстін вказує, що Олександр Балас, 

захопивши владу в Царстві Селевкідів, упав у розпусту та проводив час у 

праздності, серед натовпу розпусниць [579]. Деметрій ІІ, відвоювавши 

царство в Олександра Баласа, «також поринув у пороки, притаманні юності, і 

впав у неробство» [579]. Плутарх критикує Деметрія за те, що той, досягнувши 

мети (захопивши владу), почав нехтувати державними справами: не приймав 

послів, не розглядав документи, клопотання людей кинув у річку тощо. Філософ 

відмічає, що, будучи в полоні в Селевка І, після активного проведення часу 

(полювання, біг, прогулянки) Деметрій поступово почав впадати в неробство. 

Результатом праздності та пов’язаних з нею пиятики й обжерливості стала 

хвороба та передчасна смерть відомого полководця [430].  

Юстін також досить негативно характеризує процеси, які почали 

відбуватися в античному суспільстві в цей період. Він зазначає, що афіняни 

впали в бездіяльність і байдужість та стали витрачати державні прибутки не на 

флот та військо, як було колись, а на святкування та облаштування ігор, крім того, 
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тоді ж вони почали ділити громадські кошти, на які раніше утримували воїнів і 

веслувальників, між міським населенням [529, с. 135]. 

О. Клімов, на підставі вивчення першоджерел, зауважував, що 

придворне життя доби еллінізму характеризувалося частим проведенням 

бенкетів, які були природним продовженням або завершенням ділового дня. 

Бенкети зазвичай проводили в палаці або (що було досить часто) у саду, 

розташованому поряд, або в спеціально зведених для цього спорудах. 

Приміщення для симпосію прикрашали з вражаючою розкішшю. На думку 

Клімова, завданням бенкету було не тільки завершити офіційні заходи та 

надати можливість усім присутнім відпочити, основною метою було «вразити 

уяву гостей багатством, розкішшю, закріпити враження про надзвичайну 

могутність царя та його держави» [529, с. 231].  

Афіней описує оздоблення бенкету, що проводив Птолемей ІІ: приміщення 

(відкрита споруда, щось на кшталт альтанки) було розраховане на 200 гостей. 

Стінами слугували фінікійські килими, підлога (попри зимовий час) була вкрита 

квітами, усередині приміщення розставлені статуї та вивішені картини відомих 

художників, кубки та прибори були виконані із золота та прикрашені 

дорогоцінним камінням [24, с. 197]. Важливо, що традицію влаштовувати 

багатий симпосій і взагалі вести розкішне придворне життя підтримували 

навіть у походах: у військах Антіоха VІ в часи походу проти парфян навіть 

кухонний посуд був зі срібла [529]. У царських резиденціях бенкети 

влаштовували пишні, дорогі, тривалі. Симпосій не просто виражав прагнення 

двору до розкоші, але й поряд з іншими своїми функціями виконував знакове 

завдання: він візуально демонстрував багатство царя та пишність його двору 

[529, с. 234]. Праздність і неробство, які супроводжували пиятика та розпуста, 

не мали одиничний (випадковий) характер, а були досить поширеними та 

спричиняли неминуче трагічне завершення життєвого шляху багатьох царів. 

Опис їх ганебного життя слугує не тільки яскравим прикладом моральної 

деградації правителів, але є переконливим свідченням безвихідної кризи, у 

якій опинилися елліністичні царства.  
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Важливо відмітити, що тенденція до ведення праздного стилю життя 

була характерною не тільки для елліністичного суспільства, але й для римського. 

Римське «otium» має такі значення: «високе дозвілля», вільний час, 

бездіяльність, неробство, праздність, відпочинок, спокій і мир. Наприклад, 

Пліній у своїх листах до Павлина, сина прокуратора Нарбонської провінції, 

описуючи свій відпочинок на віллі, зазначав, що він розподіляє свій час «між 

заняттями та неробством; вони – діти дозвілля» [529, с. 335]. Отже, ми знову 

стикаємось з подвійним тлумаченням поняття «дозвілля»: праздність 

(неробство, бездіяльність) і відпочинок. Розкішність і праздність стали 

«складовою» римської естетичної свідомості. Римське мистецтво досить 

декоративне й тяжіє до прикрашання, розкішності та блиску. «Мозаїчні підлоги 

та ліпні стелі – улюблена римська форма. Орнаментика в них пишніша, ніж у 

греків. І тут не тільки аканфовий лист, тут і плющ, і лавр, і пальма, тут і різні 

незвичайні людські фігури, і тварини; усе це так складно й різноманітно, що 

навіть рябить в очах» [341]. Наприклад, двір імператора Діоклетіана славився 

майже східною ієрархією та розкішшю: «Гордовитість, із якої Діоклетіан 

зробив політику, надихнула цього досвідченого правителя на ще один крок – 

ввести в себе пишну державну велич на зразок персидського двору. <…> 

Розкішне вбрання Діоклетіана і його наступників було із шовку та золота; як 

з обуренням відмічали сучасники, навіть взуття їх було прикрашене 

найкоштовнішим камінням. Доступ до їх священної особи з кожним днем 

ставав більш складним: з’являлися все нові ритуали та церемонії» [625]. 

Найбільш яскраво римське відчуття краси проявилося в таких художніх 

формах, як амфітеатр, цирк і стадій. На видовища витрачали величезні кошти, 

їх відвідували тисячі глядачів, тут відбувалися «змагання» в розкоші, красі та 

різноманітті, як на «сцені», так і серед відвідувачів, «загорнутих у розкішний 

одяг і прозору тонку тканину». Наприклад, в епоху Марка Аврелія одні 

гладіаторські ігри по всій Римській імперії (крім міста Рим) коштували десятки 

мільйонів монет, такий бюджет перевершує навіть сучасні європейські 

бюджети [340]. Як зазначає Лосєв, саме римський цирк та амфітеатр – це така 
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естетична свідомість і такий художній образ, які виникли із досвіду життя , 

соціального й антиісторичного одночасно; це антична свідомість, яка 

«предмети життя» ставить значно вище за предметів мистецтва [340]. На 

думку А. Лосєва, естетична сутність «римського тріумфу» була, звісно, менш 

натуралістичною, ніж гладіаторські бої та цькування звірів, але вона також 

антиісторична у зв’язку з переважанням образотворчих, декоративних і 

пластичних моментів над духовно-особистісними та соціальними символами.  

Уже в часи античності в явищі дозвілля відбулися радикальні зміни, 

зумовлені руйнуванням відповідних основ суспільства, що було  

«придавлене» різними авторитарними режимами – від пізньогрецької тиранії 

до Римської імперії. Падіння республіки й утвердження імперії призвели до 

відсторонення значної кількості громадян від участі в політичному житті, а 

позбавлення аристократії «самостійності» спричинило загальну суспільну 

деморалізацію. Це й стало одним із факторів, які призвели до зміни 

трактування соціального призначення дозвілля. Домінуючим став другий тип 

дозвілля – праздність. Сенс дозвілля стали зводити до вимог матеріального 

статку та вульгарних розваг (panem et circenses – хліба й видовищ). Також 

відмічають й іншу тенденцію, яка полягала в тому, що, опинившись під тиском 

авторитарної влади, заможна й освічена верхівка все більше піддавалась 

настроям політичного абсентеїзму та квієтизму, втрачала «смак» до творчої 

діяльності та віддавала перевагу пустому, безцільному проведенню часу, 

бездіяльному дозвіллю – праздності.  

Зауважимо, що вже в античну добу були сформовані основні види та 

форми праздного стилю життя, серед яких центральне місце посідали 

неробство, бездіяльність (неспроможність і небажання займатися виробничим 

видом діяльності через різноманітні як соціальні, так й індивідуальні причини) і 

розваги (бенкети, азартні ігри, пияцтво та розпуста). Античні джерела 

свідчать, що цьому стилю життя віддавали перевагу вищі страти населення, 

зокрема царі і їх оточення.  
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Р. Стротман (Strootman) стверджує, що нова культура придворного 

життя, яка склалася в епоху еллінізму, через парфянських царів та римських 

імператорів сформувала основу більш пізньої придворної культури країн 

Західної Європи [707, с. 63–89]. В історіографії вже зазначали про те, що саме 

в епоху еллінізму (при дворах Севлекідів і Птолемеїв) формувалась загальна, 

універсальна придворна культура. Було висунуто гіпотезу про те, що риси 

придворної культури, яка склалася при двох названих вище дворах, були характерні 

й для інших царств елліністичного світу [265]. Зрозуміло, що існували й певні 

регіональні відмінності в придворному житті елліністичних царств, проте в 

контексті нашого дослідження важливою є наявність (або відсутність) 

візуальної демонстративності, яка в цей період найбільш яскраво проявлялася 

за допомогою демонстрації праздного стилю життя та розкоші. 

Можна констатувати, що в період Античності, протогламур (візуальна 

демонстративність) слугував уже не тільки егоїстичним інтересам особи, але й 

почав виконувати певні соціальні функції. Адже візуальна демонстративність 

«вражаючої розкоші» допомагала створити та закріпити враження про 

надзвичайну могутність царя і його держави. Уже в цей період було закладене 

підґрунтя для амбівалентності сучасного гламуру. З одного боку, «аморальність»: 

хвастощі, неробство, пиятика, розваги, розпуста, задоволення егоїстичних почуттів 

людини тощо, з іншого – соціальна «необхідність»: створення потрібного враження, 

формування та закріплення у свідомості оточення певного образу (як людини, 

так і держави), який допомагає досягти поставленої мети. Для особи – це 

соціальний статус, думка про неї інших людей, самоствердження; для 

держави – укріплення могутності тощо.  

У цьому контексті важливо відмітити, що візуальну демонстрацію розкоші 

мислителі здавна засуджували: стоїки в Стародавній Греції, отці церкви та 

середньовічні схоласти негативно ставилися до розкоші як джерела 

розбещення людства. Уже в часи Античності в роботах грецьких мислителів 

ми стикаємося з філософським обґрунтуванням осудження розкоші. Проти 
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розкоші і її візуальної демонстративності виступали Платон, Сенека, Ювенал, 

Пліній, Плутарх, Лівій та інші філософи. 

У законах, починаючи з епохи Античності, знайшло відображення 

негативного ставлення до розкоші та наявність різних причин для її обмеження. 

Сумптуарні закони були поширеними в низці стародавніх  і середньовічних 

суспільств. Проте, якщо римські закони про розкіш досить ґрунтовно висвітлені 

в різноманітних наукових джерелах, то про грецькі сумптуарні закони  

відомостей мало. Вважають, що перший закон про розкіш, ухвалений греками, 

з’явився тільки 594 року до н. е. Він ставив за мету приборкати схильність до 

марнотратства, яке було притаманне аристократії, та обмежити витрати на одяг, 

їжу, поховальні обряди та процесії. Закон регламентував життя громадян, 

зокрема і їх зовнішній вигляд (обмежував жіночий гардероб трьома 

предметами одягу – хітоном, пеплосом і гіматієм) [447, с. 22]. Законодавці 

прагнули не допустити, щоб аристократи витрачали значні кошти заради 

демонстрації та спонукали до витрат менш заможних громадян.  

Значно більше відомостей дійшло до нашого часу про римські закони 

боротьби із розкішшю. Так, у Римі в період з ІІІ по І століття до н. е. 

періодично ухвалювали закони, які обмежували використання та придбання 

коштовних речей. Такі приписи носили назву сумптуарних і виступали проти 

зайвої розкоші в обстановці, одязі та їжі.  

Загальновідомо, що на поширення розкоші в Римі вплинув Схід. Так, 

історик, описуючи тріумф Гнея Манлія Вольсона, який воював на Сході у 

80-ті роки ІІ століття до н. е., писав: «Саме це азійське військо познайомило 

Місто (Рим – прим. авт.) з чужоземною розкішшю. Тоді вперше були привезені 

в Рим оздоблені бронзою бенкетні ложа, коштовні накидки та покривала, 

килими й серветки, столове срібло чеканної роботи, столики із дорогоцінних порід 

дерева, розкішні для того часу. Саме тоді з’явилася традиція запрошувати на 

обіди арфісток і кіфаристок, влаштовувати на бенкетах й інші розваги, а 

також самі обіди стали готувати з великими витратами та стараннями. Саме 

тоді стали платити значні кошти за кухарів, яких до цього вважали найбільш 
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дешевими та непотрібними рабами, і працю кухаря зі звичайної  послуги 

звели в справжнє мистецтво» [289, с. 32]. Про значне поширення розкоші в 

Римі свідчить ухвалення шести сумптуарних законів тільки протягом ІІ століття 

до н. е.  

В історіографії поширений погляд на римські закони про розкіш як засіб 

соціального реформування. У такому контексті особливо актуальним постає 

питання співвідношення економічних, політичних і соціальних аспектів 

ситуацій, які підготовили ухвалення законів. Для нашого дослідження 

інтерес становлять саме ті концепції, у яких найбільше зосереджена увага на 

боротьбі із візуальною демонстративністю та її основними засобами. Так, 

шотландський дослідник Д. Дейб (Daube) висунув оригінальну концепцію про 

походження римських сумптуарних законів. Він вважає, що приблизно до 

200 р. до н. е. в Римі сформувалася ідеологія, що орієнтувалася на простоту 

архаїчного періоду й апелювала до помірності й ощадливості. На думку Дейба, 

римським нобілям було складно дотримуватися «золотої середини» у 

використанні предметів розкоші. З одного боку, обмежити використання 

предметів розкоші та порушити неписані правила аристократичної поведінки 

в суспільному та приватному житті, які приписували показну щедрість й 

інші форми публічної (візуальної) демонстрації свого багатства, значило 

зажити слави скнари. З іншого – стати марнотратником означало потрапити 

під дію відповідних правових норм. І хоча закони були направлені, передусім, 

проти панівного класу, на думку Дейба, у межах аристократії існувало певне 

впливове лобі, яке було зацікавлене в обмеженні практики надмірних витрат і 

показної демонстрації багатства. Частина римської знаті підтримувала такі 

заходи,  оскільки не бажала чи не могла нести значні витрати, наслідуючи 

приклади деяких аристократів [615, с. 124–127]. Як вважає дослідник, надмірні 

витрати римської аристократії частково можна пояснити тим, що вони були 

пов’язані з політичною боротьбою, яка передбачала візуальну демонстрацію 

багатства приватного життя за допомогою різноманітних заходів, таких як 

організація публічних свят, дорогих приватних бенкетів, роздачу подарунків. 
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До такого самого висновку приходить і В. Квашнін, який відмічає прямий 

зв'язок законів про розкіш з таким явищем, як ambitus, тіньовою стороною 

політичного життя Риму, що породжувала різноманітні прояви розкоші як у 

приватній, так і в публічній сфері [289, с. 40]. 

Е. Грюен (Gruen) і Л. де Лікт (Ligt) вважають, що закони про розкіш були 

своєрідним продуктом суспільної реакції на значне поширення чужоземного 

культурного впливу. Водночас ці «закони були прикладом культурної риторики, 

засобом, за допомогою якого панівна еліта Риму прагнула створити римську 

систему цінностей» [627, с. 170–171; 645, с. 11]. На думку Лікта, багатство 

стало новим чинником соціального життя римського суспільства, чому сприяв 

прихід значних коштів зі Сходу та розширення проведення практик приватних 

святкувань [643, с. 9–22]. Американський дослідник В. Розівач (Rosivach) 

вказує, що римські закони про розкіш потрібно розглядати як частину певної 

символіко-політичної гри. Сумптуарні закони були символічною спробою 

повернути ситуацію відносної рівності та соціальної стабільності. Крім того, 

науковець наголошує на політичній складовій цих законів, яка полягає в 

прагненні обмежити демонстративне престижне споживання в колі 

аристократії. У такій «грі» були й переможці, і переможені. До переможених 

належали ті громадяни, які володіли достатніми коштами, що дозволяли їм 

виставляти своє багатство напоказ, демонструвати його візуально, 

влаштовуючи різноманітні заходи, які вражали своєю розкішшю та пишнотою 

[685, с. 1–15]. 

Зрозуміло, що в науковій літературі існують різноманітні підходи та 

висновки стосовно тлумачення та призначення сумптуарних законів, що 

зумовлено наявністю певної історичної традиції, яка дозволяє вченим 

розглядати феномен римського сумптуарного законодавства крізь призму 

різних методологічних установок і наукових підходів. Проте в контексті нашої 

роботи важливим є той факт, що дослідники, представники різних культур та 

епох, прямо чи побіжно, відмічали не тільки наявність у період Античності 

візуальної демонстративності, але й те, що вже в цю епоху це явище було 
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поширеним (як на приватному, так і на державному рівнях), з ним прагнули 

боротися навіть за допомогою законодавства, але практично безуспішно.  

Крім сумптуарних законів, у боротьбі із розкішшю та візуальною 

демонстративністю значну роль відіграла діяльність цензорів. Цензура 

184 року до н. е. – досить помітне явище серед політичних подій історії першої 

половини ІІ століття до н.е. До функцій цензорів входив контроль над 

фінансовим станом фамільної власності римських громадян і витратами їх 

сімейної казни. «Проводячи податковий перепис, вони були суворими до всіх 

соціальних станів» [287, с. 61]. Також завданням фінансового контролю 

цензорів була боротьба із такими небажаними для суспільства явищами, як 

розкіш, марнотратство та безгосподарність за допомогою введення податків 

на майно. Плутарх пише про Катона, що «найбільше ворогів йому додала 

боротьба із розкішшю; покінчити з нею відкрито не було можливим, оскільки 

багато хто вже був заражений і розбещений нею, і тому він … наполіг на тому, 

щоб одяг, візки, жіночі прикраси та домашнє приладдя, які коштували більше 

ніж півтори тисячі динарів, оцінювали вдесятеро вище від їхньої справжньої 

вартості, маючи на увазі, що з більших сум будуть стягувати й більші податки» 

[287, с. 62].  

Існувала заборона витрат на жіночі прикраси. Такий захід повинен був 

припинити не тільки непродуктивні витрати на розкіш, але й витік грошей із 

сім’ї. Як відмічав Плавт, прикраси та коштовний одяг здебільшого купували 

чоловіки для гетер, убрання яких було значно розкішнішим, ніж одяг римських 

матрон [288]. 

Також існує думка, що поширенню розкоші сприяло й скасування закону 

Оппія (195 р. до н.е.), який забороняв римським матронам їздити у візках по 

Риму й інших містах (і навколо них на відстані милі), винятком були державні 

священнодійства; володіти золотом більше за встановлену межу (цифра 

«золотого мінімуму» становила 0,5–1 унцію золота) тощо. Закон Оппія 

встановлював майновий мінімум, перевищення якого призводило до 

вилучення майна. А цензори, за сприяння яких ухвалювали закони епохи 
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Ганнібалової війни, володіли повною інформацією про майновий стан кожної 

римської фамілії.  

Діяльність цензорів (184–183 рр. до н. е.) була направлена на вирішення 

певних завдань, які виходили за межі звичної практики римської цезури. 

Заходи, які вони проводили, були результатом, передусім, поширення в 

римському суспільстві такого явища, як розкіш. Воно особливо виразно 

проявилося у 80-х роках ІІ століття до н. е. Спираючись на дослідження інших 

авторів, В. Квашнін стверджує, що поява в Римі перших ознак розкоші 

безпосередньо пов’язана з наслідками війн. Так, на думку Лівія, проникнення 

в Рим не тільки окремих предметів розкоші, але й певної моделі поведінки 

римського громадянина в побуті було безпосередньо пов’язано з «азійськими» 

тріумфами Луція Корнелія Сципіона та Гнея Манлія Вольсона початку 80-х років 

ІІ століття до н. е. [287, с. 64]. У Римі накопичилися й внутрішні протиріччя, які 

почали активно домінувати: це людські амбіції, ненависть, владолюбство, жага 

насолоди, нестримне бажання користування всіма можливими благами. 

Наприклад, Тиберій (імператор у період 14–37 років) у листі до сенату докладно 

описав таку суспільну недугу, як пристрасть до розкошів. Перемогти її не 

вдавалось жодними забобонами й законами [289]. У часи Античності розкіш 

не була всезагальним явищем через нерозвиненість суспільного життя (її 

бачили тільки гості та раби), але з кожним наступним століттям прагнення до 

розкоші і її візуальної демонстрації зростало.  

Зазначене вище дозволяє висловити припущення, що протягом цього 

періоду тривала боротьба не стільки з розкішшю, скільки з її візуальною 

демонстрацією – основною ознакою гламуру. Більшість науковців, які досліджували 

античне суспільство, відмічали, що однією із цілей сумптуарних законів було 

обмеження публічних проявів розкоші [287; 685], що підтверджує й нашу 

гіпотезу. Основна критика була спрямована не стільки проти розкоші (як 

економічного принципу накопичення капіталу), скільки проти її візуальної 

демонстрації (виставлення напоказ, зокрема й демонстративної трати).  
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Аналіз відомих сумптуарних законів доби Античності дозволив 

виокремити список предметів розкоші. До нього увійшли різноманітні речі – 

предмети жіночого ужитку (одяг, прикраси, косметика тощо), інтер’єру (меблі, 

килими, посуд та ін.), делікатесні продукти харчування та коштовні вина, а 

також молоді раби, яких використовували в невиробничих цілях. У 

Середньовіччі такий перелік предметів розкоші залишився актуальним, проте 

прийнято вважати, що в період, коли врожайність зернових була досить низькою, 

розкішшю стали вважати й велику кількість їжі, виставленої напоказ, 

наприклад, дуже цінували м'ясо в усіх його видах, яке на бенкетах зазвичай 

накладали пірамідою на величезні блюдах [159].  

Значення візуальної демонстративності в добу Середньовіччя значно 

зростає, а ідеал помірності (до якого прагнули в античності) не знаходить 

підтримки серед правлячої верхівки нової Європи. Як відмічає Й. Хейзинга,  

у період Середньовіччя «знатністю і багатством насолоджувалися більш 

пожадливо та ревно, адже вони гостріше протистояли кричущим злидням і 

відторгнутості. Підбитий хутром плащ, гаряче полум’я вогнища, вино й жарт, 

м’яке та зручне ложе доставляли ту величезну насолоду, яка пізніше, може 

завдяки англійським романам, незмінно стане найбільш яскравим утіленням 

життєвих радощів. Усі сторони життя виставляли напоказ чванливо та 

брутально. <…> Знатні пани пересувались не інакше, як виблискуючи 

величчю обладунків і вбрання, усім на страх і заздрість» [544, с. 21]. 

Як ми вже вказували, значна частина дослідників пов’язує поширення 

розкоші із розвитком королівських дворів, попередниками  та прообразами 

яких були церковні двори. Двір – це та сфера, де естетика форми життєвого 

укладу, придворної розкоші та величі розкривається найбільш повно. Першим 

«сучасним» двором вважають Авіньйон (1309–1377 роки – період перебування 

глав католицької церкви в м. Авіньйон). Адже «саме там уперше надовго 

зійшлися та почали задавати тон дві групи осіб, які в наступні століття 

сформували суспільство, що почали називати придворним» [249, с. 11], а у 

своїй сукупності духовні двори жили з таким шиком, відображення якого ми   
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знаходимо в описах тієї епохи [249, с. 96]. Наприклад, Ф. Грегоровіус 

(Gregorovius) у своїй роботі «Історія міста Рима в Середні віки (від V до ХVІ 

століть)» відмічає: «Язичництво покрило град театральним глянцем, як у старі 

імператорські часи. Світська велич стала необхідністю в період папського 

правління, зніжений народ несамовито вимагав свят та отримував їх з 

надлишком» [173, с. 238]. 

Робер де Кларі розповідав про свої враження після захоплення 

Константинополя: «… палац Левина Паща був дуже розкішним і побудований 

так, як я вам зараз розповім. Усередині цього палацу, який узяв собі маркіз, 

було з п’ять сотень кімнат, усі поєднані одна з одною та всі викладені золотою 

мозаїкою; у ньому було з добрих 30 церков як великих, так і малих; і була там 

в ньому одна, яку називали Святою церквою і яка була настільки багатою та 

благородною, що не було там жодної дверної петлі, жодного засуву, словом, 

жодної частини, які зазвичай виробляють із заліза і які не були б повністю із 

срібла, і там не було жодного стовпа, який не був би або із яшми, або з порфіру, 

або з іншого дорогоцінного каміння. А настил каплиці був із білого мармуру, 

такого гладкого та прозорого, що здавалось, ніби він із кришталю; і була та 

церква настільки багатою й настільки благородною, що неможливо було б і 

розповісти про безмежну красу та велич цієї церкви. <…> У цьому 

Влахернському палаці знайшли насправді превеликі та досить коштовні 

скарби, там знайшли коштовні корони, які належали попереднім імператорам, 

і різноманітне начиння із золота, і коштовні золототкані шовкові матерії, і 

коштовний імператорський одяг, і дорогоцінне каміння, і стільки інших 

багатств, що було б неможливо перерахувати великі скарби золота й срібла, 

які знайшли в палаці та в інших місцях у місті» [265, с. 197–198]. 

У добу Середньовіччя продовжували панувати два життєві стилі (що 

сформувалися, за словами І. Сурикова, ще в добу Античності), які були 

орієнтовані на кардинально протилежні «цінності» – розкіш і простоту. 

Незважаючи на домінування християнських цінностей і пропагування 

помірності, упевнено стверджувати, що християнська культура повністю 
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підпорядкована поняттю міри ми не можемо. Документи та наративні джерела 

свідчать про сильну протидію цьому ідеалу. Починають домінувати такі цінності, 

які містять у собі прагнення до крайнощів. Для Середньовіччя характерна 

наявність двох різних полюсів, двох сфер життя: одна з них – це культура двору 

та знаті, для якої властиві прагнення до розкоші, жадібність і зарозумілість, 

яскравість та бурхливі пристрасті. Інша – тиха, непомітна, благочестива. 

Пристрасть до розкоші поєднується (як це не парадоксально) з проявами 

досить суворого благочестя. Подібні контрасти наявні повсюди. Наприклад, 

Беатриса ван Равестейн, одна з перших дам Бургундського двору, носила 

розкішне плаття зверху волосяниці. «Вдягнута в золотошвейний одяг, убрана 

в королівські прикраси, як то й належить її високому рангу, і будучи найбільш 

світською дамою серед усіх, звертала свій слух до кожного пустого слова, як 

то багато хто робить, і тим самим являючи погляду зовнішність, що була повна 

легкодумства й порожнечі, – носила вона щоденно волосяницю, що була 

надіта на голе тіло, часто постувала, приймала тільки хліб і воду й, у відсутність 

чоловіка, немало ночей спала на соломі у своєму ліжку» [544, с. 451].   

Відвідування церкви було важливим елементом суспільного життя доби 

Середньовіччя. В антураж церковного життя «вдирається» жага блиску, 

пишності та розкоші. «До церкви ходять покрасуватися своїм убранням, 

хизуючись один перед одним положенням і званням, манерами та 

люб’язністю» [544, с. 272]. Брат Фома у своїх проповідях затято викриває 

багатство, пишність і розкіш, але водночас підмостки, з яких він проповідує, 

прикрашені найкоштовнішими килимами, які вдалося знайти його 

прибічникам [544, с. 305]. 

Проблема розкоші (зокрема й в одязі), яку прагнули виставляти напоказ 

(візуально демонструвати), у добу Середньовіччя була актуальною, 

причому як для мирян, так і для духівництва. На початку VІІІ  століття 

святий Альдгельм у листі до абатиси Хільделіт із Баркінга скаржився на 

монахинь, які не дотримувалися простоти та скромності в одязі: «… шовкова 

нижня білизна, … пурпурові туніки та капюшони, рукава із шовковими 
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смугами, взуття, оторочене червоним хутром, волосся, акуратно укладене на 

лобі та скронях за допомогою металевих щипців, – ось сучасне вбрання. Темні 

покривала поступаються місцем білим і кольоровим з довгими стрічками та 

довжиною до підлоги; нігті на руках заточені подібно кігтям яструба або 

пугача, які переслідують свою жертву» [389, с. 38]. Крім того, Алдгельм 

скаржився на любов монахинь до прикрас і використання ними косметики, 

адже жінки не тільки рум’янили свої щоки, але й підкреслювали очі сурмою. 

785 року духівництву було заборонено носити тканини, виготовлені на основі 

індійських фарб або покриті багатими візерунками. На думку Вільяма 

Мальмсберійського, однією з причин норманського завоювання 1066 року 

стало те, що дворянство, а також і духівництво, «повністю віддалися розкоші та 

розпусті» [449, с. 38–39].  

У результаті численних хрестових походів до Європи потрапили 

різноманітні предмети розкоші, такі як: дорогоцінне каміння, хутра й вишукані 

тканини, які їхні власники використовували, щоб візуально продемонструвати 

свій добробут і похизуватися ним.  

Заможні аристократи Середньовіччя підкреслювали свій соціальний і 

матеріальний стан за допомогою одягу: важкі просторі речі з тонкого сукна, 

розшитий золотом шовк, прикраси, коштовності, кольори, які змінювалися 

залежно від моди (популярний яскраво-червоний колір, у XIII столітті відступив 

перед кольором морської хвилі, блакитною та зеленою гамою, чому сприяв 

розвиток техніки пастелі. Щоб побороти конкуренцію та дискредитувати нову 

моду, німецькі торгівці, які продавали червоні барвники, почали зображувати 

диявола блакитним). 

Коштовні, шикарні тканини, розкішні хутра та велика кількість прикрас 

символізували багатство та статус. Наприклад, Едуард Вудсток (Woodstock, 

1330–1376, з 1343 року – принц Уельський), син Едуарда ІІІ, відповідно до 

облікових книг «Чорного принца», витрачав тисячі фунтів на прикраси, до яких 

належали ґудзики, брошки, пряжки для ременів і портупей. Нерідко прикраси 

розміщували й на самому одязі: використовували безанти – сяючі, а інколи 
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навіть прикрашені коштовностями диски, які тисячами пришивали до суконь, 

тунік і накидок; крім того, широко використовували дрібні перлини, які 

замовляли у величезній кількості [449, с. 55]. 

Значні контрасти в рівні життя різних соціальних страт призводили до 

серйозного несприйняття стилю життя аристократії та духівництва нижчими 

прошарками. Про це свідчить значна популярність, особливо серед простого 

люду, окремих проповідників (наприклад домініканець св. Вінцент Феррер, 

Олів’є Майар, брат Фома, брат Рішар та ін.), які у своїх виступах викривали 

візуальну демонстрацію розкоші, мирську суєту та марнославство. За словами 

Монстреле, «люди відчували глибоку вдячність до брата Фоми, насамперед, за 

те, що він осуджував пишність і велич, але особливо за те завзяття, з яким він 

висував звинувачення духівництву та знаті» [544, с. 27].  

Історики відмічають, що 1378–1382 роки були в усій Європі (як у місті, 

так і в селі) «революційними»: відбувалися повстання селян та агітація 

«бідними священиками» (інколи мандрівними проповідниками) населення за 

рівноправ’я. Наприклад, Сей Джон Болл по неділях після Служби Божої, коли 

народ виходив із церкви, ішов на погост і проповідував таке: «Вони 

(аристократія – прим. авт.) одягнуті в оксамит і шовк, які підбиті горностаєм  

і білкою, а ми носимо просте сукно. У них – вино, пряності та гарний хліб,  

а у нас – жито, висівки, полова, і п’ємо ми воду. Для них – дозвілля, для них – 

красиві замки, а нам – тягота та праця, дощ і вітер у чистому полі; і ось від нас 

і нашої праці пішло нам таке положення. Нас звуть кріпаками, нас б’ють, 

якщо ми одразу не виконуємо накази, і немає в нас заступника, щоб пожалітися 

і щоб він, почувши нас, дав нам захист. Підемо до короля, він молодий; 

покажемо йому наше рабство та скажемо, що хочемо, аби було інакше, або ми 

самі знайдемо засіб» [265, с. 231]. Усі згадані вище проповідники (брат Рішар, 

брат Фома та ін.) проводили й «спалювання суєт» (акції, які дещо пізніше в 

більших масштабах буде проводити у Флоренції Савонарола). У період 1428–

1429 років спалювання обмежували такими речами, як гральні карти, прикраси, 
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скриньки, коштовності тощо. Спалення ставало певного роду формою, що 

закріплювала відмову від марнославства та світських задоволень. 

Й. Хейзинга зазначав, що в добу Середньовіччя влада ще не базувалася 

лише на багатстві; вона мала більш особистісний характер і, прагнучи 

отримати визнання, повинна була виставляти себе напоказ (вражаючі урочисті 

виходи осіб, наділених владою, у супроводі численної свити, блиск пишного 

вбрання і коштовних прикрас й ін.) [544, с. 52]. Візуальну демонстративність 

використовували для формування переконання про те, що абсолютно 

природно та справедливо, що одні мають владу над іншими.  

Візуальна демонстративність у цей період набула різноманітних форм. 

М. Монтанарі відмічає, що в часи Середньовіччя відбулися  значні зміни  

в стилі поведінки, зокрема, зросло значення «благородної поведінки», яку 

вважали «необхідним доповненням до прийому їжі: красі столу, скатертин  

і посуду; гарному оточенню та приємній бесіді; музиці, видовищам, 

вишуканості манер» [377, с. 75]. З одного боку, ідеться про зародження 

«гарних манер» і застольного ритуалу (коли на перший план виходить 

форма, а не зміст, вишуканість, а не сила), а з іншого – саме в «куртуазному 

середовищі» такі «манери» почали слугувати візуальним знаком соціальних 

відмінностей. Тепер акцентували не на кількості спожитого, а на якості та засобах 

споживання.   

Так, Філіпп Добрий (1396–1467, герцог Бургундський з 1419 року) у часи 

святкувань у Гаазі 1456 року, щоб справити враження на голландців і фризів та 

переконати їх у своїй платоспроможності, наказав виставити в замку поряд з 

лицарською залою посуд, вартістю в тридцять тисяч марок сріблом. Будь-хто міг 

прийти та подивитися на нього. Також для досягнення зазначеної мети із Лілля 

доставили дві скрині, у яких зберігали двісті тисяч золотих крон. Багато 

відвідувачів робили спробу їх хоча б трохи підняти, проте всі зусилля були 

марними [544, с. 33].  

Карл Сміливий (1433–1477, герцог Бургундський з 1467 року) двічі-

тричі на тиждень (після полуденної трапези) проводив публічну аудієнцію, де 
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кожен міг наблизитися до нього та вручити те чи інше клопотання. Усі 

придворні обов’язково мали бути присутніми. Вони розташовувались по обидві 

сторони від проходу, що вів до герцогського високого трону. Кожен присутній 

займав місце, яке відповідало його рангу. Поряд із герцогом знаходились два 

уклінних магістри прошень, аудитор і секретар, які читали та розглядали 

клопотання за височайшою вказівкою герцога. За балюстрадою, що оточувала зал, 

стояли придворні більш низького рангу. Як вказували сучасники, це була подія 

«вражаюча, блискуча, велична та повна слави», попри те, що більшість присутніх 

глядачів жахливо нудилася і навіть сам герцог відчував сумніви  в 

доцільності подібного судочинства. На думку Карла Сміливого, розваги також 

повинні відрізнятися пишними, блискучими та розкішними формами.  

Навіть при здійсненні страти прагнули візуально продемонструвати 

соціальний стан людини та віддавали належну увагу й честь її рангу та 

званню. Так, ешафот, зведений для конетабля Сен-Поля, був прикрашений 

коштовний килимом з витканими на ньому ліліями; подушечка, яку йому 

підкладали під коліна, і пов’язка, якою йому зав’язували очі, були з червоного 

оксамиту, а кат ще жодного разу не страчував засудженого [544, с. 80]. У цьому 

контексті зауважимо, що це досить сумнівний привілей, оскільки ремесло ката 

потребувало певної вправності, а неосвічений кат був неспроможний відрубати 

голову одним ударом. До страти конетабля приговорив Людовик ХІ (1423–1483, 

король Франції з 1461 року). Навряд чи він хотів доставити жертві додаткових 

страждань. На думку деяких дослідників, «доцільність поступалася декору» та 

візуальній демонстративності [265; 544]. 

У виявах скорботи також не обходились без візуальної демонстрації та 

прагнення пишно перебільшити розміри нещастя. Так, у випадку смерті володаря 

чорне вбрання одягали не тільки придворні та представники аристократії, але й 

радники магістрату, члени ремісничих гільдій та інші простолюдини. Наприклад, 

пишний траур по убитому Іоанну Безстрашному (1371–1419, герцогу 

Бургундському з 1404 року) був розрахований на значний зовнішній ефект, 

зокрема й політичного характеру. Військовий ескорт, з яким виступив Філіпп, 
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був прикрашений двома тисячами чорних прапорців, чорними штандартами та 

знаменами довжиною в сім ліктів, отороченими шовковою бахромою, і скрізь 

були вишиті або нанесені фарою золоті герби. Парадні крісла й подорожня 

карета герцога також були пофарбовані в чорний колір. Філіпп перебував  

у скорботі, його чорний оксамитовий плащ, спадаючи з крупа його коня, 

звисав до землі. Тривалий час не тільки Філіпп, але й уся його свита всюди 

з’являлися тільки в чорному.  

Візуальну демонстративність (протогламур) використовували й при 

оформленні оздоблення приміщень для перебування після родів не тільки для 

демонстрації розкоші, але й для зовнішнього прояву ієрархічних відмінностей. 

Насамперед, це використання певного встановленого кольору. Наприклад, у 

ХV столітті привілеєм королеви та принцес був зелений колір. Покої, у яких 

перебувала після родів королева Франції, були прикрашені зеленим шовком (до 

цієї події вони були затягнуті білим). Навіть графиням було заборонено мати 

зелену кімнату. Існували чіткі приписи щодо тканин, хутра, кольору ковдр, 

постільних покривал, одягу. Це створювало для різних прошарків те зовнішнє 

обрамлення, яке возвеличувало та підтримувало почуття власної гідності 

відповідно до соціального положення або сану.  

Франко-бургундська культура належить до розряду таких, у яких 

пишність і розкіш «прагнуть» знищити красу. Тобто стирається певна межа 

між розкішшю та красою. Ця тенденція була характерна не тільки для 

середньовічного мистецтва, але й повсякденного життя. Найбільш яскраво 

вона проявилася в одязі, де розкоші та прикрасам свідомо віддають перевагу 

над «чистою красою». Мистецтво костюма потрапляє в таку «сферу 

пристрастей і почуттів, де якості, які становлять сутність високого мистецтва – 

пропорційність і гармонія, – узагалі зникають» [544, с. 433]. Костюм (з 1350 до 

1480 року) являв собою настільки перебільшену розкіш у найзагальнішій і 

найстійкішій формі, яку мода наступних періодів більше ніколи не знала. Що 

більш урочисто, тим більш надмірно, і саме розкіш свідчить про той соціальний 

стан, який посідає її «демонстратор» у суспільстві [544, с. 433–434]. Й. Хейзинга 
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зазначає, що в період Середньовіччя все мистецтво знаходилося на службі та 

виконувало, передусім, соціальну функцію, яка полягала в тому, щоб виставляти 

напоказ розкіш, підкреслювати значимість певної особи – і не художника,  

а замовника. На думку філософа, ця тенденція була характерною не тільки  

для світського мистецтва, але й церковного [544, с. 447].   

З ХІV століття Європа страждала від хронічної нестачі дорогоцінних 

металів, що пояснюють збільшенням кількості населення, розвитком торгівлі, 

прагненням вищих класів суспільства до більш розкішного життя, витратами 

князів. Срібло (яке добували на копальнях Центральної Європи) і золото (що 

поступало з Гвінейської затоки) не могли задовольнити потреб, які постійно 

зростали. «Гламур» цієї епохи, насамперед, проявлявся у святкуваннях, 

публічних виставах, прийомах та урочистих процесіях. Зомбарт відмічає, що 

«вакханалія» почалася при Павлі ІІ (1464–1471): «… його двір потопав у розкоші. 

Сам він повністю віддався чуттєвим насолодам, а символом свого власного 

життя вважав карнавал, який він влаштовував у світському дусі» [249, с. 97]. 

Як зазначає Й. Хейзинга, часи Середньовіччя – це один із завершальних 

періодів, коли культурне життя вищих прошарків суспільства майже повністю 

зводиться до світських розваг і святкувань, які були «обставлені» з 

різноманітною розкішшю. Саме в часи придворних святкувань розмаїття 

розкоші, що виставляли напоказ, досягає своєї «вершини». «Грандіозне свято, 

влаштоване герцогом1 у Ліллі, було завершенням, вінцем численних званих 

обідів і вечер, які давала придворна знать, прагнучи перевершити одна одну. 

Починалось усе досить невигадливо та з невеликими витратами, але потім 

запрошених ставало все більше й більше, зростала розкіш, кількість страв і 

розваг у період застілля; хазяїн передавав вінок одному з гостей – і наступала 

його черга; ланцюг тягнувся від простих лицарів до крупних володарів, 

відповідно, витрати постійно зростали, поки, нарешті, черга не до ходила до 

герцога. Для Філіппа це було дещо більше, ніж блискуче свято. <…> Спочатку 

 
1 Ідеться про герцога Бургундії Філіппа ІІІ Доброго (1396–1467, герцога 

Бургундії з 1419 року).  
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гості прогулювались і дивувались скульптурам та різного роду красотам, які 

були представлені, пізніше прийшла черга виставам і живим картинам. Де ля 

Марш виконував головну роль Святої Церкви в пишній виставі, де він сидів у 

вежі на слоні, якого вів велетень-турок. На столах височіли грандіозні декорації: 

карака, під вітрилами та з екіпажем; галявина, обрамлена деревами, із джерелом, 

скелями та статуєю святого Андрія; палац Лузіньян із феєю Мерлузиною; сцена 

полювання на дичину поблизу вітряного млина; частина лісової гущавини з 

дикими тваринами, що рухалися; нарешті, собор з органом і півчими, які по черзі 

з оркестром із 28 музикантів, що розміщувалися в пірозі, розважали присутніх 

приємними мелодіями» [544, с. 438–439].   

І це були не поодинокі випадки. Наприклад, існують відомості, що 

1468 року на весільному бенкеті в Брюгге стіл прикрашала Горкумська вежа, яка 

досягала висоти в 46 футів. На іншому бенкеті був представлений кит, у якому 

поміщалося більше сорока душ. Також великою популярністю користувались 

різноманітні механічні «дива»: живі птахи, що вилітали з пащі дракона, якого 

перемагав Геракл, штучні золоті птахи, які пурхали та співали, ніби живі, золоті 

леви, що піднімали рев і ставали на задні лапи, різноманітні механічні трони 

тощо [377]. 

Е. Рібейро (Ribeiro) вважає, що зі вступом на престол Генріха VІІІ (1491–

1547, король Англії з 1509 року) в Англію з-за кордону прийшли нові еталони 

розкоші [449, с. 69]. За свідченнями істориків, Генріх VІІІ був прихильником 

кожної нової коштовної речі та будь-якої чужоземної новинки, зокрема й 

італійських маскарадів. До нашого часу дійшли численні описи дворових балів-

маскарадів, у яких король і придворні виступали то в ролі турків – у довгих 

халатах, оздоблених золотом, у малинових оксамитових капелюхах; то в ролі 

росіян – у смугастих каптанах і черевиках; то німцями – в жовто-білому атласі з 

розрізами [449]. Сучасники зазначали, що одяг модних чоловіків, як і всього 

королівського двору, насправді не що інше, як маскарадні костюми. 

Невипадково карнавал у ХVІ столітті досяг свого розквіту, хоча дещо пізніше 
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його почали піддавати все більшому осуду, особливо прибічники 

протестантизму.  

Важливо відмітити, що для цього періоду характерна тенденція будь-яку 

життєву та повсякденну поведінку або певні почуття перетворювати у 

видовище для сторонніх, виставити напоказ. У такому разі йдеться не тільки про 

культ прекрасної дами, але й про особливу форму сентиментальної дружби (яку 

часто порівнювали з куртуазним коханням), її пізніше визначили словом 

міньйон. Проте будь-який натяк на схожість із «дружбою в грецькому стилі» тут 

не зовсім доречний. Поза одинокими випадками (ідеться про Ричарда ІІ 

Англійського (1365–1400, король Англії з 1377 до 1399 року) і його зв’язок з 

офіційним фаворитом Робертом де Вером (1362–1392) [544, с. 97]) ці стосунки 

не викликали жодних підозр і приносили пошану особі, на яку поширювалась 

прихильність перших осіб держави, і сам фаворит з радістю її приймав. У 

більшості випадків це просто була дружба двох товаришів (настільки, 

наскільки може існувати дружба між королівською особою та підданим), часто 

одного віку. Така дружба також мала свої знаки візуальної демонстрації: 

фавориту дозволяли носити таке саме вбрання, як і в короля; інколи (навіть 

незважаючи на однаковий вік і різноманітне походження) вони спали в одній 

кімнаті і навіть в одному ліжку, часто в періоди світських заходів і прийомів 

король спирався на руку фаворита тощо [544, с. 98]. Схожим чином поводили 

себе й титуловані дами: вони заводили собі подругу (повірену), яка вдягалася 

в таку саму сукню й звалася міньйоною. Дослідник Й. Хейзинга характеризує 

явище міньйонів як певну формалізовану інституцію, що зберігалася протягом 

XVI і частково XVIІ століть [544, с. 97]. Це явище було поширене не тільки у 

Франції, але й в інших європейських країнах, таких як Англія і Німеччина. 

Зазначимо, що освоєння Нового світу сприяло припливу дорогоцінних 

металів з Америки в Європу, кількість яких зросла удвічі порівняно з початком 

століття, а грошова маса – утричі або навіть учетверо. Як вказують історики, це 

стало значним тільки з 1550 року й активізувало розвиток ринкової економіки, 

спричинивши підвищення цін на промислові товари, що стимулювало 
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збільшення виробництва. Найкраще цим зуміла скористатися капіталістична 

буржуазія великих торгових міст, власники мануфактур, оптові купці, 

судновласники та банкіри. Проте так не можна сказати про аристократію (за 

окремими винятками), якій, щоб зберегти своє положення в суспільстві, 

доводилося йти на витрати, які зростали швидше, ніж прибутки, що вона 

отримувала зі своїх земель [265, с. 241–242]. 

У другій половині ХVІ століття, в епоху Єлизавети І (1533–1603, 

королева Англії з 1558 року), яка турбувалась про свій імідж, як ніхто з 

англійських монархів до неї. Демонстративне споживання було характерною 

рисою стилю життя аристократії, яка в небачених масштабах почала споживати 

предмети розкоші: одяг, меблі, предмети обстановки, вишукану їжу тощо. 

Королева любила розваги та свята, тож дехто з придворних, приймаючи її під час 

офіційних поїдок по країні, намагався здивувати королеву та, відповідно, 

здобути її прихильність, навіть ціною повного свого розорення. У цьому 

контексті доречно пригадати потлач як значну візуальну трату, що призводить 

до знищення добробуту того, хто використовує цей засіб. 

Г. МакКрекен (MacCracken) вважає, що саме в цей період відбулась 

перша споживацька революція, а наслідком зміни в споживацькій поведінці 

став розрив тісних зв’язків аристократів з родовим маєтком, сім’єю і місцевим 

співтовариством, що призвело до розвитку індивідуалістичної споживацької 

мотивації, яка вже не обумовлювалась більше матеріальними та символічними 

потребами сім’ї. В основі виділення основних тенденцій МакКрекен акцентує 

на інтенсифікації споживання предметів розкоші, причому зауважує, що основу 

«суспільства споживання» цього періоду становить тільки аристократія, вищі 

прошарки суспільства, показує, як руйнуються структури традиційного 

суспільства та формуються елементи ціннісних орієнтацій суспільства 

сучасного типу [651, с. 151–154].  

Візуальна демонстративність (протогламур) досягає максимуму своєї 

виразності в житті двору й аристократії, весь життєвий уклад яких набуває 

«форм, ніби піднятих до містерії», події життя мовби обрамляють у щось 
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прекрасне та піднесене. Зрозуміло, що це не є специфікою лише пізнього 

Середньовіччя; ці тенденції помітні вже на первісних стадіях культури й не 

зникають разом із добою Середньовіччя, а отримують свій розвиток у наступних 

періодах, свідчення чому – двір Короля-Сонця.  

Візуальна демонстрація розкоші поступово стає соціальною необхідністю 

для аристократів – щоб продемонструвати своє виняткове положення, буржуа 

(навіть більше ніж аристократ відчуває необхідність у візуальній демонстрації) – 

щоб підкреслити своє багатство та продемонструвати всім, як високо він 

піднявся по соціальних щаблях. Можна констатувати, що протогламур 

(візуальна демонстративність) виконував символічну й ідентифікаційну 

функції в суспільстві. За допомогою його основних атрибутивних ознак 

(розкоші, певного стилю життя й поведінки тощо) у повсякденному житті 

виявляли строгу соціальну ієрархію страт, передавали стан радості або смутку, 

підкреслювали почуття друзів або закоханих. Візуальна демонстративність  

поширювалась на різні соціальні страти і сфери (духівництво, знать / 

буржуазія; аристократичні двори / місто тощо). Поступово відмінності між 

класами ставали все менш значними, а соціальна мобільність зростала. Як 

зауважує Я. Буркхард (Burckhardt): «У міру того, як походження втрачало 

здатність дарувати особливі привілеї, людині доводилось отримувати максимум 

від своїх особистісних якостей, а суспільству – усвідомлювати власну цінність 

і знаходити чарівність у самому собі. Гарні манери та вищі форми соціальної 

взаємодії стали цілями, які переслідували досить усвідомлено та артистично» 

[602]. 

У цьому контексті важливо вказати, що на законодавчому рівні церква й 

держава критично ставились до проявів протогламуру (візуальної 

демонстративності) і його основних засобів та вели боротьбу з показною 

розкішшю спільними зусиллями. Так, було ухвалено низку законів у різних 

країнах Європи (переважно з ХІІІ по ХVІІ століття). В Англії такі приписи 

отримали назву sumptuary laws – від латинського sumptuarius (прикметник, що 

означає витрати, розкіш). Ці ухвали містили спеціальні норми про витрати, які 
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були дозволені певному соціальному рангу. Оскільки вишуканий одяг та інші 

предмети розкоші були привілеєм вищих соціальних прошарків, то існувала 

жорстка заборона для представників нижчих соціальних страт носити й 

купувати такий одяг, навіть якщо в них були на це кошти. Досить суворими 

сумптуарні закони були у Франції й Італії. Науковці (С. Гандл, Е. Рібейро, 

Л. Свендсен) вважають, що це було пов’язано із соціальними процесами, які 

призвели до появи вискочок із нижчих прошарків, що своєю крикливою 

розкішшю прагнули затьмарити старі знатні прізвища. Закони, визначаючи 

візуальну різницю в одязі, допомагали підтримувати встановлений громадський 

порядок.  

Сумптуарні закони не тільки посилювали символічне значення  одягу 

як важливого соціального визначника, але й встановлювали відносно чіткі 

критерії, відповідно до яких різні предмети ставали показником певного 

соціального статусу, посилювали класові відмінності, які, як здавалось, 

ставали все більш розмитими у зв’язку із розповсюдженням предметів розкоші. 

Наприклад, акт 1337 року встановлював, що тільки найближчі родичі 

королівської сім’ї мають право носити привізні шовкові  тканини [449, с. 55]. 

Акт 1363 року був більш детальним і жорстким стосовно дотримання моральних 

і соціальних норм. Уже в преамбулі до цього документа критикують «обурливе та 

непомірне вбрання різних людей, яке не відповідало їхньому стану та 

званню» [475]. В акті детально перераховано все те, що носити було 

заборонено. За соціальним статусом і матеріальним доходом визначали 

дозволені типи одягу та тканин. Наприклад, селяни й наймити мали право носити 

тільки грубу вовняну тканину місцевого виробництва, їм забороняли вдягати 

шовк і прикраси. Особливу заборону накладали на носіння ґудзиків, вони були 

дозволені тільки представникам вищих прошарків суспільства. Дворяни (які не 

були лицарями, і їхні жінки), що отримували ренту більш ніж 200 фунтів на 

рік, могли носити недорогі шовкові тканини та біле хутро, схоже на горностая. 

Хто мав нижчий дохід, повинен був обмежитись сукном. Лицарям дозволяли 

майже будь-який шовк, крім золотого, і більшість хутра, за винятком горностая 
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(прерогатива носити його зберігалась тільки за членами королівської родини). 

Купці й громадяни з доходом у 500 фунтів на рік могли вдягатися як дворяни 

з доходом у 100 фунтів; якщо їхній дохід досягав 1 000, вони мали право 

вбиратися, як дворяни з 200 фунтами [449, с. 56]. 

Важливо було підтримати мораль, адже на той час вважали, що 

коштовності та вишуканий одяг самі по собі псують людину, оскільки 

розкішний одяг свідчив про марнославство та гординю, що були гріхом. Відомості 

про неприйняття сучасниками показної розкоші в добу Середньовіччя наявні в 

різноманітних джерелах. Наприклад, автори хронік, що детально описували 

всю ту пишноту й велич, виражали негативне ставлення до «блиску та розкоші» 

[482, с. 451]. Наприклад, Людовик IX Святий (1214–1270, король Франції з 1226 

року), прагнув поєднати захист порядку з релігійними ідеалами й тому уникав сам 

і радив уникати своїм наближеним як занадто великої розкоші, так і зайвої 

простоти в одязі. Тема «гордині» в одязі та наступного за нею падіння наявна в 

багатьох моральних трактатах ХІV і ХV століть.  

Однією із найбільш відомих була «Книга лицаря де ла Тура Ландрі» (1371–

1372). Автор дає настанови, особливо це стосується жіночого костюма, як 

потрібно правильно вдягатися. На його думку, жінки повинні носити найкращий 

одяг тільки в дні церковних свят, а не для того, щоб справити враження на 

«представників свого прошарку». Людей залякували, щоб змусити їх 

дотримуватися заборон і вберегти від «смертного гріха». Так, Тур Ландрі 

розповідав історію про жінку, яка змусила інших парафіян чекати, поки вона 

вдягнеться (цей процес зайняв у жінки досить багато часу). По завершенні 

«процедури», поглянувши в дзеркало, вона замість себе побачила там дідька. 

Критиці піддавали й жіночі головні убори, особливо у формі щільно скручених 

валиків, які були схожі на перевернутий місяць або роги. На думку Тура 

Ландрі, цей головний убір настільки подобався дідькові, як свідчення жіночого 

марнославства, що той полюбляв посиджувати між цими «рогами». Косметику 

також осуджували, і досить часто її розглядали як гріх більш тяжкий, ніж 

перелюбство. «Один лицар побачив уві сні, як його покійна дружина мучиться 
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в пеклі, оскільки в житті вона вищипувала брови та волосся на чолі, "щоб 

зробити себе ще красивішою та сподобатися людям". За кожну вирвану волосину 

один дідько пронизував її мозок розпеченим шилом, тоді як інший мазав її 

обличчя смолою, маслом і дьогтем, оскільки в житті вона "покривала обличчя 

фарбою"» [449, с. 57]. 

Більшість науковців доходить думки, що закони про розкіш люди 

постійно порушували. На думку дослідників, такі заборони мали зворотний 

ефект, оскільки вони додавали товарам ще більшої «привабливості» 

(Е. Рібейро, Л. Свендсен, Г. Тард, Е. Уілсон). Сумптуарні закони не працювали, 

адже поширені в суспільстві норми моралі являли собою складну суміш 

традицій, переконань, досвіду та забобонів, що постійно змінювались, і це було 

свідченням того, наскільки невдалими були спроби держави контролювати 

демонстративні витрати. Ця тенденція була характерна для всієї Європи. Так, 

Г. Тард відмічав, що «в епоху Плантагенетів (1154–1399 – прим. авт.) 

англійська та французька розкіш були дуже схожими, що можна пояснити 

взаємним впливом англійського та французького дворів, які підтримували 

постійні відносини один з одним. Двори були ніби певними фокусами, які 

постійно обмінювались променями, подаючи народам приклад певної єдності» 

[504, с. 190].  

За допомогою сумптуарних законів влада не тільки прагнула зберегти 

класові відмінності. Існування законів про розкіш, які діяли з ХІV по ХVІІ 

століття, пояснювалось необхідністю захищати місцеву промисловість. Проте 

їх справжнім призначенням усе ж таки було посилення класових відмінностей, 

які під впливом різноманітних процесів, які відбувалися в європейських 

суспільствах, поступово розмивалися за допомогою візуальної 

демонстративності, зокрема одягу. Наприклад, акти 1463 та 1483 років (Англія) 

дозволяли використовувати коштовні шовкові тканини тільки представникам 

вищих прошарків. Проте через збільшення імпорту різноманітних шовкових 

тканин з Італії такі приписи не мала практичних результатів. Фактично в них 

визнавали, що представники всіх прошарків мають право носити хутро, якщо 
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можуть собі це дозволити: соболь і горностай призначався для лордів, куниця 

та фальшивий горностай – для тих, хто заробляв 40 фунтів на рік, овчина – для 

людей з прибутком в 40 шилінгів [449, с. 65–66]. 

У період ХІV–ХVІ століть в усіх державах Західної Європи вийшла значна 

кількість директив, які забороняли надмірні витрати. На нашу думку, це можна 

пояснити такими чинниками. По-перше, марнотратство вважали одним із гріхів, 

і воно було згубним для моральності. З таким підходом ми стикаємось не тільки в 

християнському вченні, але й в економічних доктринах меркантилістів, які 

наголошували на еквівалентності багатства й грошей та вважали, що основною 

метою держави має бути акумулювання коштовних металів у максимально 

значних кількостях, адже краще заохочувати внутрішнє виробництво та 

накопичувати золото. Це означало, що сумптуарні закони використовували для 

того, щоб направляти торгівлю в необхідне русло та розвивати потрібний 

економічний курс. По-друге, обмежувальні закони були спробою зберегти 

відмінності в соціальному стані, що в цей період візуально проявлялося в 

одязі. Адже в статичному середньовічному світі кожен костюм був певною 

мірою візитівкою («уніформою»), що вказувала на соціальний статус і рівень 

добробуту його власника.  

1660–1740 роки – епоха французького домінування в Західній Європі, коли 

Франція починає диктувати стиль життя, моду, манеру поведінки. Двір 

Людовика ХІV – головний владний інститут і центр показної розкоші, який за 

кількістю придворних значно перевершував чисельність уряд, та й утримувати 

його було значно дорожче. «Яскравий і пишний характер розкоші саме й 

становив її аристократичність: помпезні вбрання, золочені карети, прикрашений 

галунами одяг слуг, яких тримали цілий натовп: ця занадто численна челядь 

також була однією із рис аристократичної розкоші» [249, с. 129]. Уподобання та 

смаки королівського двору й аристократії помітно вплинули на французьке 

мистецтво, літературу, театр та визначили деякі їх специфічні риси: 

монументальність композицій і форм, у «яких довгі риторичні розмірковування 

приховували часом порожнечу думок, а вишуканістю та грацією 
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підмінювались сильні почуття; красиве видовище та майстерні декорації 

заповнювали статичність дії, а афектована піднесеність інтонації та жесту була суто 

зовнішньою, умовною манерою» [249]. Більш детально ґенеза різних форм 

гламуру в період становлення сучасного суспільства (modern society) буде 

розглянута в наступному підрозділі. 

 

3.3. Гламур і його модифікації  

в контексті становлення суспільства modernity 

Модернізаційні процеси як сукупність різних трансформацій (соціальних, 

економічних, художніх тощо) розпочинаються в Європі з кінця XVI ст. і 

завершуються становленням сучасного суспільства (modern society). 

Незважаючи на те, що в науковій літературі відсутній однозначний підхід 

щодо становлення сучасності, зокрема й до розуміння сутності модернізації, 

науковці одностайно наголошують на тому, що в процесі модернізації 

відбувається руйнування усталених традицій і соціальних цінностей. Саме ці 

процеси й закладають підґрунтя для активного розвитку гламуру, зростає 

художня та соціальна роль візуальної демонстративності, з’являються нові 

атрибутивні властивості, що обумовлюють його модифікації. Загальновідомо, 

що люди нової християнської епохи називали себе moderni, протиставляючи 

свій «світ» античному (antiqui). З часом це поняття будуть використовувати, 

щоб акцентувати на відмінності Нового часу від Середньовіччя та частково 

пов’язувати з ренесансним гуманізмом.  

Загальновідомо, що з 1600 року в Європі набув популярності оригінальний 

стиль у мистецтві – бароко. Це експресивне, видовищне та демонстративне 

мистецтво, для якого характерні виті колони, хвилясті та раскреповані фасади 

в архітектурі, у живописі – оптичні ілюзії, гра світла й тіней, різноманіття 

кольорів тощо. Класичний ідеал сформувався в першій половині ХVІІ століття 

й домінував у Франції з 1660 року, оскільки відповідав не тільки прагненню 

Людовика ХІV до порядку і єдності, але й смакам буржуазії, багатство та 

вплив якої постійно зростали [265, с. 322]. У широкому розумінні класицизм 
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– життєвий ідеал, ідеал «порядної людини», для якої головним стає 

керівництво розумом, відчуття міри та володіння собою.  

Співвідношення мистецтва та влади в епоху Людовика ХІV стає 

надзвичайно актуальною проблемою. Непомірне звеличення ролі короля, яке 

притаманне абсолютистському режиму, у роки правління Людовика ХІV 

призвело до обожнювання його особи. Література, театр, музика й інші види 

мистецтва ніби тільки й існували для того, «щоб звеличувати короля». 

Вишукана розкіш королівських резиденцій, чітко впорядкована краса 

версальських парків, велич придворних святкувань – усе було розраховане на 

те, щоб приголомшити, створити уявлення про недосяжність величі та 

безмежну могутність монарха.  

Придворне мистецтво – мистецтво вистави. Ми можемо говорити про 

повністю свідоме культивування ілюзіонізму. «Свято в Со  та оперні 

спектаклі у Версалі – явища одного порядку: насамперед, у них цінують 

видовищний бік і суто сценічну тактику. Таким є все барочне мистецтво, у якому 

виставлення напоказ є одночасно й засобом маскування: воно захоплене 

театральністю жесту, зовнішнім блиском.  <…> Усе інвестовано в зовнішню 

оману» [19, с. 550]. 

Важливим у контексті нашого дослідження стає становлення театру, який був 

породжений самим умонастроєм суспільства. Театр ХVІІ століття – «театр 

ілюзорних розписів та оживаючої скульптури фонтанів; театр костюмованих 

ходів і кінних балетів; театр придворного життя й театр військових дій; театр 

вишуканого поводження та химерних нарядів» [490, с. 147]. Театр цієї епохи – 

це не просто свято та веселощі, це можливість відчути себе в іншій (на відміну 

від соціальної) ролі, пограти в «перевернутий світ». Жанр придворного балету 

(утім, як й інші мистецтва) був поставлений на службу державним інтересам і 

допомагав королю не тільки створювати свій (візуально демонстративний) 

репрезентативний образ, але й управляти придворним товариством. Саме 

завдяки театру, коли в «Королівському балеті ночі» 15-річний Людовик виступив 

у ролі «Сонця, що розганяло пітьму», Людовика ХІV почали називати 
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«Король-Сонце». І хоча у Франції сонце було символом королівської влади та 

короля особисто ще задовго до правління Людовика (перші згадування 

сонячної символіки пов’язують із правлінням Генріха ІІІ), саме за Людовика 

ХІV сонячна символіка отримала по-справжньому значне поширення. Цьому 

сприяли й зусилля короля, який свідомо підтримував свій міфологічний титул і 

заохочував живописців і скульпторів зображувати його у вигляді Аполлона – 

бога сонця. Сам же Людовик поставав перед підданими в образі Сонця, Аполлона 

й інших богів і героїв Стародавності в різноманітних театральних постановах. 

Принци крові та придворні, танцюючи в постановці поруч зі своїм королем, 

зображували різні стихії, планети й інші підвладні Сонцю істоти і явища.  

Утвердженню імені Короля-Сонце сприяла ще одна важлива культурна 

подія епохи бароко – Карусель Тюїльрі (1662). У XVII столітті Карусель 

отримала назву – «кінний балет», оскільки дійство більше нагадувало спектакль 

з музикою, багатими костюмами й достатньо послідовним сценарієм. На 

Каруселі 1662 року Людовик XIV гарцював перед глядачами на коні в костюмі 

римського імператора, тримаючи в руці золотий щит із зображенням Сонця, 

що символізувало те, що це світило захищає короля й разом із ним усю 

Францію. 

Оперні театри будували з великою пишністю, наприклад, у Парижі з 1673 

року діяли Опера (або «Королівська академія музики»), «Комеді Франсез» (фр. 

Comédie-Française, Théâtre Français), «Комеді Італьєн» (фр. La Comédie-

Italienne), що грала свої спектаклі в Бургонському готелі з перервою з 1697 до 

1716 року. У Неаполі 1737 року був зведений театр Сан-Карло [249, с. 151]. 

Спочатку це були головним чином придворні театри, які були призначені тільки 

для «обраної» публіки, але поступово коло глядачів розширювалось, і в театри 

почали пускати всіх, хто був спроможний  заплатити за вхідний квиток. Проте 

театри тривалий період часу залишались місцем для зустрічей людей вищих 

прошарків. Це був той заклад, де вони могли пофліртувати та блиснути своїми 

нарядами [249, с. 152].  
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У контексті нашого дослідження важливо відмітити ще одну тенденцію, 

яка виникла в період правління Людовика ХІV – «культ метреси». Фаворитки 

короля впливали на формування публічної (демонстративної) частини життя 

королівського двору та французького суспільства. Наприклад, спорудження 

Версалю та грандіозні святкування при дворі пов’язують з ім’ям Луїзи де 

Лавар’єр (завдяки їй у жіночому костюмі з’явився чоловічий каптан), палац 

Порцеляновий Тріанон – з ім’ям маркізи де Монтеспан, який наслідували 

беззастережно й до смішного. Наприклад, коли маркіза була вагітною, то стала 

носити спідницю спущеною на стегна, а на живіт, між спідницею та коротким 

ліфом, спадав буфами напуск сорочки. Так почали вдягатися всі модниці і 

навіть дівиці [490, с. 157 ]. Поява кожної нової фаворитки була пов’язана з новим 

потоком розкоші, причому наступна улюблениця завжди була більш 

марнотратною, ніж попередня, аж до появи герцогині де Фонтанж. «Красива, 

як ангел, але дурна як пробка», – так охарактеризував її один з абатів [430, 

с. 158]. Ця особа дозволяла собі жбурляти у вікно коштовності та витрачати по 

100 000 екю щомісячно і навіть не розуміла, як це можна було називати 

марнотратством [249, с. 107]. За часів її фаворитства стала популярною зачіска 

«а-ля Фонтанж» (не тільки придворні дами, а й навіть селянки зі своїх очіпків 

споруджували подобу «фонтанжів»).   

ХVІІІ століття досить часто називають «століттям жінок» через сильний 

вплив прекрасної статі на політику, науку мистецтво. Як ми вже зазначали, у 

цей період при французькому дворі панували фаворитки, які й «задавали тон» 

у придворному та суспільному житті. Наприклад, мадам Помпадур, яка з 1745 

року була офіційною фавориткою французького короля Людовика XV та 

впродовж 20 років мала величезний вплив на державні справи, протегувала 

наукам і мистецтвам. Її вподобання стали домінувати в утворенні всіх життєвих 

форм: «Усе наше життя тепер на манер мадам де П.: карети як у П., одяг із 

різнокольорових тканин як у П., віяла, футляри, зубочистки – все, як у П.» [249, 

с. 107]. В. Зомбарт зауважував, що «в ХVІІ–ХVІІІ століттях Франція стала 

вищою школою кохання, якою вона залишається й до сьогодні» [249, с. 72]. 
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На його думку, саме придворне суспільство визначало життєві звички всього 

доброчесного кола, адже Париж, «як мавпа, наслідує двір». Водночас придворне 

суспільство підпадало під вплив кожної нової офіційної коханки короля. 

Королівська фаворитка не тільки стала прообразом міської куртизанки (grande 

cocotte), а й почала впливати на стиль життя світських жінок (особливо на те, 

що стосується сфери зовнішнього, візуального, демонстративного).  

Низка дослідників вважає, що гламур породили саме королівські двори. 

Деякі історики називали певні королівські двори гламурними, згадаймо 

бажання віденської та лондонської знаті відповідати «гламуру монаршої 

резиденції», аристократія часів Відродження прагнула зробити свої двори 

«привабливими та гламурними», а двір Людовика ХІV «володів винятковим 

гламуром».  

С. Гандл не погоджується з такими підходами, оскільки вважає, що 

нічого із зазначеного вище не було гламурним. На його думку, використовуючи 

термін «гламур», автори повідомляють читачам дещо про казковий і сліпучий 

вигляд Версаля. «Французький двір не прагнув до того, щоб звичайні французи 

все більше йому наслідували, або до того, щоб буржуазія на нього орієнтувалася, а 

будь-яке бажання когось вразити або ввести що-небудь у моду стосувалось або 

самого двору, або інших монархів і їх дипломатів при дворі. Жоден монарх не 

став би виряджатися заради простих людей, хоча велич і пишність могли 

викликати в натовпу страх або захоплення – проте це був тільки побічний 

ефект. Один із найпихатіших дворів в історії, двір Медичі у Флоренції, 

використовував розкіш саме для того, щоб приховати своє буржуазне 

походження й утвердити свою владу. … двори стали центрами багатства, 

вишуканості та вихвалянь для того, щоб причащати до величі та стверджувати 

свою законність. Їх розкіш могла бути вишуканою та витонченою; але її не 

демонстрували простим людям систематично, і вона не викликала у них 

заздрості. А ось буржуазне запозичення матеріального блиску було 

суперечливим, перенісши акцент на багатство та речі, які можна отримати за 

гроші» [173, с. 24]. 
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Ми не можемо погодитись із цим автором щодо декількох позицій. По-

перше, Гандл стверджує, що розкіш двору не викликала заздрості в простих 

людей. Утім і сам С. Гандл (на наступних сторінках) починає суперечити собі: 

«народ шаленів, джерелом усіх проблем був марнотратний спосіб життя двору» 

[173, с. 25]; «демонстративна пишність двору і так не сприяла гарному ставленню 

людей до монархії, а зараз провокувала обурення тими привілеями, які для 

дворянства були успадкованими та винятковими» [173, с. 37] тощо. По-друге, 

жодна гламурна особистість (будь то представник монархії, аристократії, буржуазії 

чи сучасних селебриті) не стане «рядитися заради простих людей», адже це не є 

метою гламуру. Вони використовують гламур, щоб підкреслити свій статус, власну 

індивідуальність, винятковість, успішність тощо. По-третє, автор визначає такі 

якості гламуру: «краса, сексуальність, театральність, багатство, динамічність, 

загальновідомість, праздність» [173, с. 11]. Можна впевнено стверджувати, що 

королівським дворам та аристократії були притаманні всі ці якості.   

Хоча Гандл вважає, що гламур виник значно пізніше, твердження цього 

автора тільки підтверджують нашу гіпотезу про те, що гламур у цей період був 

маргінальним явищем, якому досить тривалий історичний період були 

притаманні аскриптивні риси. Він складався із суміші якостей, які були 

виключно прерогативою панівної страти (монархам, дворянству, аристократії й 

ін.). Як обрані, що мають на це законне право, ця страта масово виставляла 

напоказ (візуально демонструвала) свою виключність, багатство (скарби та 

предмети розкоші) і володіла монополією на вишуканість, красу, моду, розкіш і 

славу. Протогламур був візуальною демонстрацією прірви між королівськими 

дворами, знаттю й іншими верствами населення. Двори були центром 

багатства та вишуканості. Створювалась ціла система ілюзій і «чарівної аури», 

що допомагала представити владу винятковою та великодушною, а покору цій 

владі – добровільною. Протягом усього досліджуваного періоду гламур існував 

у тогочасних суспільствах у латентній формі, мав єдину базову ознаку (візуальну 

демонстративність) і зберігав придворно-аристократичну сутність. «Тон» 
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гламуру задавав двір або аристократія, і ці два «елементи» поки залишаються 

єдиними носіями культури гламуру.  

Ретроспективний аналіз дозволяє нам стверджувати, що в цей період 

знаходять свій вияв такі атрибутивні ознаки гламуру, як наслідування, 

театральність і сексуальність. Проте їх використовували поки тільки вищі 

прошарки, і найбільш яскраво зазначені ознаки проявлялися в одязі й стилі життя 

аристократії. Отже, протягом усього досліджуваного періоду гламур за своїм 

змістом був аристократичним, причому не тільки в негативному смислі 

(залишався не доступним масам і був привілеєм вузького кола обраних). 

Позитивно-аристократичним (якщо так можна сказати) гламур цього періоду був 

завдяки вишуканості форм, які він набував повсюди. Навіть «останній» 

вискочка змушений був підкоритися «ярму гарного смаку», який насправді 

був притаманний тільки небагатьом.  

Культуру виставлення напоказ і марнотратства неможливо зрозуміти 

поза культурою міста. «Специфіка міського життя полягала  (і до сьогодні 

полягає) у посиленні контрастів. Велике багатство й крайнє зубожіння ходять 

пліч-о-пліч, постійно зіштовхуючись; людина надана сама собі та розчинена в 

натовпі, поглинута своїми думками й відкрита очам усіх. Щоб вижити в цьому 

колосальному вирі, потрібно набути пластичності, гнучкості та лукавої 

спритності. Складовою … виживання … було (та й залишилось до сьогодні) 

мистецтво маскування, приховування себе. За тим, що виставляється напоказ, – 

будь то ілюзія чи справжнє "я" – проглядається таємниця особистості. <…> 

Крім того, у сучасному житті вулиця, по якій майже всі, хто проходять, не 

знайомі один з одним, сама стала чимось на кшталт приватної зони, де 

зовнішній образ приховує секрети та обманює (але що таке "правда"?)» [521, 

с. 130]. 

У ХІV–ХV століттях економічна й соціокультурна ситуації сприяли тому, 

що міста почали «панувати» над селами, міський уклад життя, з його 

«урбанізмом» і специфічною культурою став диктувати «правила життя». Якщо 

порівнювати міста в 1300 і 1500 роках, кількість міст, з населенням біля 40 тисяч 
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чоловік і більше, збільшилась від 26 до 34 (до цього переліку додались такі міста, 

як Прага, Лісабон, Лондон, Ліон, Марсель, Нюрнберг, Скоп’є, Тирговиште, 

Смоленськ, пізніше Москва) [265, с. 223]. Дослідники розкоші (Монтеск’є, 

Мандевіль, Веблен, Зомбарт, Гандл та ін.) відмічають, що тяжіння до розкоші 

у великому місті весь час зростало: «… велике місто сприяло збільшенню 

потреби в розкоші. … місто з його претензіями почало в той час впливати на 

жителів провінції, рішуче змінюючи їх звички, привчало витрачати гроші на 

розкіш, "роздувати" свої життєві стандарти» [249, с. 150]. Зомбарт вважає, що 

своє значення для розвитку розкоші велике місто набуває тому, що були 

створені нові можливості для ведення безтурботного та пишного образу життя. 

Святкування, які раніше влаштовували тільки в палацах для придворних і 

государів, поширились на значні прошарки населення, які тепер "створили для 

себе місця, де віддавалися своїм задоволенням"» [249, с. 150]. 

Виникла певна тенденція, яка з часом набула значного поширення: на 

зміну виключно приватній розкоші приходить розкіш колективна. В. Зомбарт 

це пояснює двома чинниками. По-перше, звуження життєвого простору, до 

якого неминуче призводило скупчення великих мас людей в одному місці. По-

друге, зникнення розкоші, якій притаманне особистісне забарвлення (оскільки 

сеньйор обирав місто як своє місце проживання). На думку Зомбарта, це 

призводило до інтенсифікації розкоші, яка уречевлювалась і ставала більш 

витонченою. Саме зростаюче споживання предметів розкоші відчиняло 

капіталізму двері в мирне життя ремісничих міст [249, с. 141].  

Як ми вже зазначали, із ХVІ століття в низці європейських міст 

відбувається швидкий приріст населення, завдяки чому виникає місто нового 

типу – «велике місто», у якому проживає декілька сотень тисяч жителів. 

В. Зомбарт на підставі аналізу економічних та історичних джерел відмічає, що 

вже в ХVІ столітті в Європі існувало близько 13–14 міст із населенням 100 тисяч 

чоловік і більше. Протягом наступних століть тенденція до збільшення 

кількості населення продовжує зберігатися. Так, у ХVІІ столітті досить 

швидко розрослися такі міста, як Рим (140 тисяч населення), Амстердам 
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(200 тисяч); населення Парижа до кінця століття сягнуло півмільйона, а 

Лондона – 674 350 чоловік [249, с. 37]. Інші автори зауважують, що з 1800 до 

1913 року кількість європейських міст з населенням більше 100 тисяч чоловік 

зросла до 184, більше половин з них – британські та німецькі міста. Населення 

Лондона з передмістями за цей період збільшилося з 1 до 6,6 мільйонів чоловік 

[265, с. 390]. 

Важливо вказати, що не тільки збільшилась кількість населення в містах, 

але значно й розширилась соціальна структура великих міст, яка тепер 

складалася з королівських дворів, аристократичних родин, духівництва та їх 

рідні, різноманітних чиновників, військових, торгівців і ремісників, робітників 

і служників. Там, де споруджували великі будинки, у яких мали проживати 

аристократи (князі, сеньйори тощо), тут же «будується численна кількість 

інших будинків для торгівців, ремісників і людей найрізноманітніших 

професій, яких присутність сеньйорів приваблює до цього місця. Щоб 

слугувати цим сеньйорам, знадобляться хлібопекарі, м’ясники, пивовари та 

виноторгівці, різні виробники: підприємці ці побудують свої будинки в 

зазначеному місці або орендують вже побудовані іншими підприємцями, … усі 

невеликі будинки в місті … залежать та існують за рахунок того, що 

витрачають великі будинки» [249, с. 57].    

Незважаючи на значну кількість «обмежувальних» законів, спроби за 

допомогою юридичних заходів регламентувати візуальну демонстративність 

(розкіш, показні витрати, одяг тощо) були реакцією як на економічні, так і 

соціальні зміни. Поступово, закони про розкіш втрачають своє соціальне і 

юридичне значення та припиняють свою дію. «Купці, що мали гроші, могли 

видавати своїх дітей за представників аристократії, і ніщо, крім моральної 

цензури, не заважало їм наслідувати вищим прошаркам в одязі та розкоші» [389, 

с. 93]. Водночас формується нове, позитивне ставлення до візуальної 

демонстрації розкоші, свідченням якого є політика. Наприклад, у ХVІІ столітті в 

країнах, де стрімко розвивався капіталізм, зникли заборони на витрати: в Англії 

останній «заборонний устав» щодо одягу та витрат на певні предмети розкоші 
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й ласощі датований 1621 роком; у Франції останній обмежувальний закон про 

столову розкіш ухвалили 1629 року (хоча ще 1644 року та 1672 року вводили 

заборону на надмірне використання благородних металів як предметів 

розкоші, та 1656 року – заборону на носіння капелюшків (касторових), які 

коштували більш ніж 50 ліврів), а останній заборонний «указ для одягу» 

датований 1708 роком [248, с. 158]. З цього періоду серед правлячих кіл панує 

думка, що витрати на розкіш є необхідними (у розвитку капіталістичної 

промисловості), оскільки предмети розкоші суттєво впливають на формування 

ринків. Економісти поступово починають розуміти, що високий рівень 

споживання може сприяти економічному розвитку й накопичення багатств 

перестали зводити в принцип економіки [521].  

Із середини ХVІІІ століття міста, як і королівські двори, стали осередком 

споживання, моди та розваг. Найбільш яскравими та значимими в цей період 

можна назвати два міста – Париж і Лондон. Париж був центром стилю й 

розкоші не тільки Франції і всієї Європи, його вплив відчутним був у всьому 

світі. У Парижі за останні десятиліття ХVІІІ століття було побудовано 600 

палаців, внутрішнє оздоблення яких навіть «уяві неможливо перевершити 

настільки вишукану розкіш» [248, с. 149]. Зводили цілі квартали розкішних 

палаців. Лондон був одним із найбільших міст Європи. Це місто «роботи й 

торгівлі, а також насолоди та вихваляння: світське життя протікало в кав’ярнях, 

тавернах, парках, театрах, борделях і на вулицях. <...> ... місто було 

спокусливим і гламурним» [173, с. 50–51].  

Міське життя стає більш демократичним, на його функціонування 

впливають нові ідеї й економічні зміни. Звісно, існував досить сильний 

контраст між розкішним стилем життя багатіїв і злиднями бідняків. Проте 

поступово міста ставали тим місцем, де людина (зрозуміло, до певної міри) 

могла приховувати своє походження, де особисті якості та створений візуальний 

образ значили більше, ніж соціальний стан чи статок.  

На думку Г. Тарда, «столиця – це велике місто, де перебувають, так би 

мовити, вершки населення. … міста приваблюють з усіх кінців країни 
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найбільш діяльні голови, найнервовіші організації, найбільш схильні 

утилізувати сучасні винаходи. Таким чином, вони створюють сучасну 

аристократію, обрану корпорацію, не спадкову, а таку, що  поповнюється 

вільно, що, проте, не заважає їй ставитись до нижчого та сільського населення 

так само зверхньо, як знать старого порядку до різночинців. Ця нова 

аристократія не менш егоїстична, не менш жадібна, не менш недешева, ніж 

стара; і як стара, вона скоро б загинула від пороків, які її роз’їдають, … якби 

вона не оновлювалась постійним припливом нових елементів. Сучасні столиці 

ведуть не тільки до об’єднання всіх прошарків нації, що знаходяться під ними; 

вони слугують також асиміляції різних народів між собою; і в цьому сенсі 

також відіграють роль колишніх дворів» [504, с. 190]. І хоча королівські двори 

продовжували відігравати провідну роль у соціальному житті еліти, проте 

економічні та політичні зміни, які відбувались у цей історичний період (кінець 

абсолютизму, укріплення та розквіт буржуазії, індустріальна революція, 

розвиток науки, зародження нових напрямів у мистецтві, виникнення нової 

системи цінностей) призвели до того, що «велике місто», зокрема столиця, 

почало визначати звички всієї країни й інших міських центрів.  

У контексті нашого дослідження ми акцентуємо на двох великих містах 

цього періоду, які стали не тільки центрами соціальної та політичної влади, але 

й «сценою» гламуру (візуальної демонстративності) – Парижі та Лондоні. Як ми 

зазначали, Париж став провідним центром в питаннях стилю та розкоші не тільки 

Європи, але й цілого світу, а Лондон відігравав головну роль у питаннях 

споживання. 

У містах сформувалося різноманітне соціальне середовище, у них царював 

«дух руху та демократії», який поки що був повністю відсутній у сільській 

місцевості (у якій традиційно панувала аристократія) [680]. Проте це не 

означало, що міста були демократичними в сучасному розумінні, у них блиск 

і розкіш багатих різко контрастували з убогістю й деградацією бідних 

прошарків, хоча його жителі мали можливість певного вибору, отримували 

більше досвіду (соціального, комунікативного тощо) і «більше відчували себе 
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особистостями, ніж ті, хто проживав у сільській місцевості» [173]. Розкішні 

квартали різко контрастували з брудною, погано впорядкована для життя 

частиною міста – «трущобами» (slums). У великих містах утверджувалось 

геометричне планування, яке спрощувало рух і підкреслювало перспективи. Їх 

прикрашали вокзали, театри, парки, «солідне буржуазне житло», що будували 

уздовж прямих проспектів, які обсаджували деревами. Газ, а пізніше 

електроенергія перетворювали міста у «світові феєрії» [265, с. 391].  

Велике місто за своїм зовнішнім виглядом саме стало «гламурним». 

В. Хезлітт зазначав, що місто було наповнене «лощеною величчю ювелірних 

крамниць, охайністю токарних майстерень, гірляндами штучних квітів, 

солодощами, лавками аптекарів, лампами, кіньми, екіпажами, паланкінами» 

[449]. Така візуальна демонстративність, що стала доступною майже кожному, 

сприяла активному розвитку гламуру як соціокультурного явища. 

Місто було пов’язане з багатством, владою, красою й публічністю. Його 

відрізняли наявність красивих вулиць, комерційних і розважальних закладів, які 

досить швидко розвивалися та стали посідати значне місце у візуальному 

просторі столичного життя. Місто «було зухвалим і хвилюючим, у нього 

стікалися гроші. Його героїв не завжди покривала шляхетна патина, проте 

вони були багатими, яскравими, різними, привабливими, красивими й 

модними» [173, с. 50]. На думку Ю. Хабермаса, саме у ХVIII столітті динаміка 

розвитку капіталізму стала тим чинником, завдяки якому відбулося значне 

розширення сфери публічного простору, а потреба нового класу підприємців у 

консолідації призвела до усвідомлення необхідності максимально 

розширювати коло учасників дискусій, надати їм свободу слова. Хабермас 

тлумачить публічну сферу як неформальну мережу для обміну інформацією, 

це «вільна комунікація», а її основою постають повсякденні комунікативні 

практики [539].  

Для розвитку демонстративної візуальності (гламуру) велике місто створює 

зовсім нові можливості для ведення безтурботного та праздного життя. На 

думку багатьох істориків, міста розвивалися швидкими темпами, оскільки 
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ставали центрами моди, споживання та розваг [173; 248; 249]. Після 

революційних подій (1789) до міста повернулися модельєри, ювеліри, 

архітектори та декоратори; почали відкриватися різноманітні розважальні 

заклади, проводяться бали та святкування. Великі міста були осередком 

комерції та різноманітних дозвіллєвих практик, які охоплювали всі прошарки 

населення. В. Зомбарт виділяє п’ять видів розважальних закладів цього періоду: 

1) театри; 2) публічні музичні павільйони та бальні зали; 3) ресторани, таверни 

тощо; 4) готелі; 5) магазини [247].  

Місто стало місцем подій і більш насиченого життя. Святкування, які 

раніше влаштовували тільки придворні в палацах королів, тепер  поширилися 

на інші прошарки населення, які тепер також «отримали» для себе публічний 

простір. Зрозуміло, що залишалися місця, які могли відвідувати тільки панівні 

страти, проте більшість місць «для розваг» стали доступними широкому колу 

населення. «У перші роки століття екіпажі були більш шикарними, ніж у 

наступні, коли демократія захопила парки та їх заполонили представники так 

званого «бірмінгемського суспільства», з облізлими міщанськими колясками та 

слугами» [624, с. 160]. 

С. Гандл відмічав, що публіка особливо любила сади розваг:  «До 

кінця ХVІІІ століття популярністю користувався Ранела-Гарденз у Челсі, 

потім його затьмарив Воксхол-Гарденз, який, своєю чергою, поступився 

Креморн-Гарденз. Це були парки розваг того часу: у них знаходились театри, 

лабіринти, штучні гроти, буфети з освіжаючими напоями, павільйони для 

оркестру, танцювальні майданчики й інші розваги. Благочинні вдень, увечері 

вони ставали більш гамірними та розпусними. У такій атмосфері майже не 

існувало соціального відбору: вищі та нижчі класи змішувались, як це 

відбувалось і на спортивних майданчиках. Багатії вважали за краще 

зустрічатися там, куди простим людям було складно потрапити, хоча ці місця 

й не були повністю закритими. Гайд-парк – особливо його алея Роттен-роу – 

став саме таким напіввинятковим місцем. О п’ятій годині після полудня 

джентльмени і леді хизувалися кіньми й екіпажами вражаючої краси та 
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дорожнечі, так само як французька знать вихвалялась у Булонському лісі в 

Парижі» [173, с. 55]. 

Гламур (візуальна демонстративність), який раніше був доступний 

тільки в обмеженому просторі (королівські двори, палаци князів та церковні 

двори) тепер став невід’ємною рисою міського середовища, він став сумішшю 

бажаних і вишуканих стилів життя. На цьому етапі історичного розвитку всі 

соціальні прошарки певною мірою підпадали під вплив гламуру. Видовище 

створювали не тільки соціальна чи політична еліта й не лише для неї, хоча її 

вклад був цінним, оскільки відбувалося запозичення стилю еліти, його 

наслідування. Різні соціальні страти прагнули справити враження одна на 

одну, проте їх засоби самореклами та виставляння напоказ «розчинялися» на 

фоні «загального візуального бенкету». Е. Рібейро вказувала, що протягом ХVІІІ 

та ХІХ століть моралістів хвилювали як класова боротьба, яка виражалася в 

бажанні нижчих класів наслідувати вищі в манері поводити себе та вдягатися, 

так і кількість грошей, що витрачали на цю боротьбу [449]. У людей 

стимулювали бажання потрапити у «світський рай споживання, безтурботний і 

щасливий» [173, с. 72]. 

Місто розвивалось не тільки як центр розваг, а і як центр споживання. 

«Споживання стає більш суттєвим елементом рівня життя в місті, ніж у сільській 

місцевості» [149, с. 123]. Особливо це стосується великих міст (починаючи з 

ранньокапіталістичної епохи): «весь Париж, за винятком якого-небудь quantite 

negligeable, – місто чистого споживання, яке живе завдяки двору, чиновникам, 

статистам і власникам земельної ренти» [248, с. 46]. 

В. Зомбарт безпосередньо пов’язує зростання міст з концентрацією 

споживання в міських центрах тієї чи іншої країни. На думку автора, великі 

міста стали такими тільки тому, що в них проживає найбільша кількість 

крупних споживачів. До таких він відносить знать, князів, духівництво та 

відмічає, що до цієї категорії  приєднується ще одна важлива група – Haute 

finance (крупні фінансисти). Важливо зазначити, що на початку зародження 

капіталізму серед більшості економістів панувала відносна єдність у судженнях 
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стосовно позитивного впливу розкоші на розвиток суспільства: «зрозуміло, що 

розкіш сприяє розвитку тих форм господарювання, які тоді тільки ще 

зароджувались, а саме капіталістичних, і тому всі прибічники економічного 

"прогресу" тепло ставились і до зростання розкоші» [248, с. 157].   

Посилаючись на статтю Кенє про фермера в «Енциклопедії», Зомбарт 

зауважує, що «всі пани, усі багатії, усі власники ренти чи пенсії, яка дозволяє 

жити комфортно, влаштовують собі постійне місце проживання в Парижі або 

будь-якому іншому великому місті, де витрачають всі прибутки держави. 

Витрати ці приваблюють значну кількість товарів, ремісників, слуг і 

поденників» [249, с. 47]. Автор безпосередньо пов’язує зростання міст із 

розкішшю та різноманітними соціальними практиками, які дозволяли 

візуально демонструвати наявність матеріального багатства (або його видимість), 

свій соціальний статус. 

Як відмічає історик М. Берг (Berg), ХVІІІ століття стало «визначальним 

моментом в історії західної споживацької культури», яка, з одного боку, була 

пов’язана зі стилем життя, з іншого – з фантазіями та бажаннями. Споживання 

середнього класу визначали пристрасні прагнення та мрії, які не були настільки 

поширені у феодальному суспільстві» [594, с. 9]. Збільшенню магазинів, 

розвитку дозвілля, пов’язаного з покупками, сприяли бажання та звички простих 

людей, особливо середнього прошарку, який у цей період знаходився в стадії 

формування. Світ чуттєвої насолоди стимулювали мрії та сильні бажання [173, 

с. 67]. 

У зазначений період закладається певна амбівалентність у ціннісних 

орієнтаціях суспільства. З одного боку, провідними принципами економічної 

системи стали абстрактність, раціональність і гроші, а з іншого – у суспільстві 

процвітали ірраціональні імпульси, романтичні настрої та фантазії, які 

найбільш яскраво проявилися в мистецтві цього історичного періоду, проте 

«чарівництво, обман та ілюзія» (які в латентній формі були наявні й у комерції) 

робили звичні речі бажаними, красивими, такими, що викликали заздрість та 

інтригували. І хоча численні речі купували через їхню практичну користь, 
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предмети розкоші розходились завдяки ідеям та образам, з якими їх асоціювали, 

і передусім, завдяки обіцянці чарівного перетворення або втечі від обмежень 

повсякденного життя. Торгівці стимулювали попит на свій крам, створюючи для 

нього певну особливу ауру, таємничу та привабливу, яка б наповнювала товари 

споживання певним символічним змістом і збільшувала їхнє соціальне 

значення. Значну увагу приділяли тому, де і як товари показувати та продавати, 

розвивалась реклама, застосовували нові технології. Наприклад, інтер’єр 

тогочасного магазину описано так: «Обстановка лондонської хлібної крамниці 

в той час містила в собі такі деталі: 1) круглі вікна, усі із дзеркального скла, 

від 12 до 16 дюймів у діаметрі; 2) усі проходи викладені глазурованою 

плиткою, у задній кімнаті панель із глазурованої плитки із зображеннями 

різних фігур; 3) два великих трюмо й одне камінне дзеркало в лавці, дуже 

велике трюмо (7 футів) заввишки в задній кімнаті; 4) два великих канделябри, 

один у лавці, інший у задній кімнаті; 5) три великих і вісім маленьких скляних 

ліхтарів у лавці; 6) 25 настінних світильників і пара великих срібляних 

люстр у задній кімнаті (ціною 25 фунтів стерлінгів); 7) шість великих, витонченої 

роботи срібних підносів для солодощів; 8) 12 великих столових блюд, із яких три 

срібні, для пиріжків на свята; 9) розпис стель, позолота люстр, віконних рам 

і різьблення: 55 фунтів стерлінгів. Усе це разом з деякими декоративними 

деталями, крім мілкого посуду та китайських чашок і блюдець, і складає, як 

я дізнався із надійних джерел, означену вище суму – 300 фунтів стерлінгів» 

[249, с. 155].  

Рекламні компанії та магазинні експозиції пропонували сценарії 

соціального зростання, задоволення та втечі від буденності. А розкішні та 

коштовні, приголомшливі й незвичні інтер’єри змушували покупців ще 

більше мріяти про втечу від звичайного та повсякденного. Можна стверджувати, 

що цей новий досвід міського життя будували на новому економічному 

принципі. Як відмічає Е. Уілсон (Wilson), у ХІХ столітті життя, як ніколи 

раніше, стало «розділене» на робочі години, за які платили гроші, і «дозвілля», 

у години якого можна було витрачати зароблене. Зрозуміло, що заробіток 
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значної кількості людей дозволяв їм ледь зводити «кінці з кінцями», але комусь 

він давав можливість хоча б трішки зазирнути у світ свободи та задоволення. 

Витрачання коштів саме по собі перетворилося на один із видів дозвілля, 

відпочинку – і для жінок, які належали до буржуазії, і, меншою мірою, для 

робітниць, які отримували високу платню. «Виробництво народжувало 

споживання, комерція – комерцію. … капіталістичне місто створило 

фантастичний світ, який не був ні повністю публічним, ні повністю приватним 

– універсальний магазин» [521, с. 137].  

Можна констатувати, що в цей історичний період були створені 

найбільш сприятливі умови для формування, розвитку та поширення гламуру 

як феномену і його демократизації. Сюди можна віднести й урбанізацію,  

і соціальну та фізичну мобільність суспільства, відносне відчуття рівності та 

характерний буржуазний спосіб мислення (який із часом ставав усе більш 

домінуючим). Проте, незважаючи на вказані вище чинники та значне 

розширення соціальної структури міст, головну роль у становленні гламуру 

в цей період відігравали дві соціальні страти – аристократія та буржуазія.  

1770–1830 роки можна вважати найбільш яскравим періодом в історії 

становлення гламуру, коли під стягами свободи та рівності здійснилися 

американська (1775–1783) і французька (1789–1795) революції, початок 

промислового перевороту в Англії (рубіж 1790–1800), трансформувалася 

соціальна структура, відбулися глибокі зміни в системі норм і ціннісних 

орієнтацій. Як відмічають історики, «Європа з 1789 до 1815 року дихала в ритмі 

Франції», яка нав’язувала свою волю спочатку силою ідей, а потім силою зброї 

[265, с. 335]. Революції, які частково відмінили станові привілеї, поступово 

призвели до появи значної кількості нових власників. З посиленням позицій 

середнього прошарку його представники прагнули утвердити свій соціальний 

статус, що можна було зробити за допомогою візуальної демонстрації власного 

багатства, стилю життя, зовнішності тощо, що й сприяло розвитку гламуру та 

його атрибутивних ознак. Створення образу, соціальних масок і зовнішності 

стали фундаментальною частиною культури буржуазної епохи. Гламур дав 
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можливість представникам різних соціальних страт показати свою 

винятковість і підвищити власний соціальний статус. 

У цей період гламур починає втрачати аскрептивні риси, явище перестає 

бути тільки елітарним, притаманним вищим прошаркам суспільства. Водночас 

не тільки формуються основні засоби й окреслюються ознаки гламуру, але й 

виробляється амбівалентне сприйняття цього явища, ставлення до нього. Це 

можна пояснити виникненням двох, досить суперечливих тенденцій.  

Буржуазна система цінностей і поглядів, радикально відмінна  від 

аристократичної, поступово стає панівною. Буржуазія критикувала не тільки 

незаслужені привілеї аристократії, але і її розбещеність, бездумне тринькання 

коштів, неприродність тощо. Вишуканості та штучності аристократії 

протиставлялась природність і простота. Як вказують деякі дослідники, 

приблизно до середини ХІХ століття більша частина представників буржуазії 

дотримувалась серйозних пуританських правил. Буржуа не був людиною 

великих апетитів і феодальної пихатості, для нього було неприйнятним 

виставляти напоказ свій добробут. Водночас ми можемо говорити про 

зародження нової (кардинально протилежної) тенденції. Нова еліта 

(буржуазія) почала наслідувати аристократію, привласнювала культурний 

спадок минулого, накопичувала багатство та виставляла плоди своєї 

діяльності на всезагальний огляд. Це було потрібно для того, щоб укріпити 

власні позиції в суспільстві, збільшити свою суспільну значущість, піднятися по 

ієрархічній драбині.  

Візуальну демонстративність можна вважати інструментом встановлення 

рівного становища людей у суспільстві: вона не тільки поставила під питання 

принцип нерівності в одязі, але й зруйнувала традиційні манери поведінки та 

цінності. П. Капуззо (Capusso) вказує, що в суспільстві цього періоду 

існувало декілька способів означити свій високий соціальний статус. Перший – 

це дотримання правил доброчесності та чітке розподілення гендерних ролей, 

відповідно до якого роль жінки була обмежена веденням домашнього 

господарства. Інший – демонстрація матеріального добробуту (що не 
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суперечило буржуазним цінностям, наприклад, головна роль у створенні 

розкоші відводилась облаштуванню домашньої обстановки). Значну увагу 

також відводили задоволенню суспільних інтересів і зміні публічних місць [606].  

У великій кількості з’являються ті, хто мріяв підвищити свій соціальний 

статус: новоявлені фанфарони, молоді позери та хвальки-самозванці, які 

часто приховували свою бідність. Вони імітували тих, хто мав більш високий 

статус не лише для того, щоб піднятися соціальними сходинками, але й щоб 

виразити себе, отримати матеріальне або моральне задоволення тощо. 

Представники багатої буржуазії, які були небайдужими до візуальних знаків 

респектабельності та підвищення суспільного статусу, незважаючи на 

існуючі правила та заборони, усе частіше їх порушували та запозичували той чи 

інший елемент аристократичного одягу, стиль життя та манеру поведінки 

аристократії. 

Важливу роль в історії розвитку гламуру відіграли не тільки політичні, 

економічні та соціокультурні зміни (що відбулися в зазначений період),  

але й певні яскраві особистості, які стали каталізаторами гламуру. Це реальні 

й вигадані особистості, досягненнями яких стало руйнування 

загальноприйнятих канонів і «створення» та «подача» себе, як виняткових, 

незвичних, чарівних тощо. 

У цьому контексті важливо відмітити особливу роль Наполеона.  

На думку С. Гандла: «Епоха Наполеона була першою в історії епохою 

гламуру. Розкішний образ режиму не пояснювався історією або божественним 

правом. Він прагнув звабити французьке суспільство й іноземних правителів – 

нахабний і помітний, барвистий і театральний; потопаючий у нових грошах і 

земній красі жінок, які піднялись на саму верхівку строкатої міської еліти. 

Наполеон, незважаючи на весь свій нарцисизм, завжди знав, що він – вискочка. 

Він сам зробив себе, із нікого перетворившись у могутнього імператора, він 

змінив свою країну та свій власний образ. Його неймовірні досягнення 

отримали величезний резонанс і подали всім важливий урок перетворення та 

винаходу себе» [173, с. 35].  
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Можна стверджувати, що Наполеон одним із перших подав приклад 

«перетворення та винаходу себе» за допомогою візуальної 

демонстративності (гламуру). Наполеон сам створював власний «міф» та 

будував систему правління, яка б відповідала його цілям. Герой нового часу, він 

день за днем удосконалював власний образ. 1799 року він став 

республіканським монархом, розігнавши Ради, він постав у ролі єдиної 

людини, яка може завершити еволюцію, закріпивши «принципи, які поклали 

її початок» [265, с. 345]. 

Т. Карлейль (Carlyle) вказував, що Наполеон не тільки свідомо 

створював свій образ, але й маніпулював засобами комунікації (контролював 

пресу та не дозволяв їй критикувати владу, її образ і матеріальний достаток) і за 

це вважав його авантюристом. На думку Карлейля, Бонапарт був 

харизматичною особистістю, і йому були притаманні  деякі риси героя, 

проте його «зовнішні маневрування та шарлатанські витівки» процвітали, поки 

«фатальний елемент шарлатанства» не взяв гору [607]. На привабливій 

візуальній омані, яку викликали «фальшиві велич і слава Наполеона», 

наголошував У. Вордсворт (Wordsworth), а У. Хезліт (Hazlitt) доводив, що у 

подвигів Бонапарта була «сліпуча зовнішня сторона, яка й породила сліпучу 

славу» [588, с. 125–127]. С. Кольрідж (Coleridge) стверджував, що Бонапарт 

зачаровував і полонив своїх сучасників, і заявляв, що відчуває крайню відразу 

до цього диявола. Автор зазначав, що «велич і блиск Наполеона засліплюють 

людей. Цей деспот вирядився в розкішний одяг, щоб за маскарадом 

приховати тиранію» [173; 588, с. 125–127]. У 40-х роках ХХ століття 

італійський історик Л. Сальватореллі (Salvatorelli) назвав Наполеона 

«незнайомцем». На його думку, «загадка Наполеона полягає в духовній 

пустоті» [691, с. 8]. «Чистий активіст», професійний герой є пустим: у 

результатах його діяльності за фасадом його жестів нічого немає» [691, с. 119]. 

2008 року С. Гандл відмітить, що «свою найбільш довговічну імперію 

Наполеон побудував у царстві уяви» [173, с. 41] і що він «впливав не тільки 

на дійсність, але й на світ мрій та ілюзій того часу» [173, с. 30]. 
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Важливо вказати, що більшість романтиків ставились до Наполеона 

неприязно, проте його особистість їх зачаровувала, він був для них «набагато 

більше, ніж земна людина». Оскільки Бонапарт був неоднозначною 

особистістю, гіпнотичною та суперечливою, він залишався загадкою не тільки 

для сучасників, але й для наступних поколінь. Сучасники сприймали 

Наполеона і його дії досить амбівалентно. Одні вважали його героєм і складали 

фантастичний список його історичних попередників, до якого увійшли 

О. Македонський, Август, Юлій Цезар, Кромвель, Роб Рой, Макбет, Молох, 

Мойсей, Чингісхан, Валтасар та Навуходоносор [173; 588]. Інші сприймали як 

злодія, авантюриста та порівнювали його з мілтонівським Сатаною (Вордсворт 

і Кольридж).  

Ми наголосили увагу на цих висловленнях саме тому, що в контексті 

нашого дослідження та з точки зору гламуру має велике значення цей акцент на 

зовнішньому, візуальному (візуальній демонстративності). А. Лілті (Lilti), 

французький історик, вважає, що поява публіки, публічних людей і публічного 

простору пов’язані з поширенням друку. Для Лілті (на відміну від 

Ю. Хабермаса), публічний простір – це сфера емоцій і спільних переживань, а 

нищення усталених «ієрархічних підходів» призвело до руйнування 

«традиційних ролей» – й у «європейського суб’єкта» виникла потреба в пошуках 

автентичного «я». На підтвердження власної гіпотези щодо появи 

знаменитостей і публічних людей Лілті на прикладі життя Жан-Жака Руссо, 

який відмовився від звичних для того часу шляхів побудови кар’єри та «робив 

ставку» на публіку, демонструє, як стають знаменитостями [324]. 

Без перебільшення можемо назвати Наполеона однією з найбільш 

яскравих гламурних особистостей. За допомогою візуальної  

демонстративності й основних атрибутивних ознак гламуру йому вдалося 

не тільки приховати власну сутність, але й досягти поставленої мети. 

Наполеон – один із перших, хто найбільш вдало (для досліджуваного періоду) 

зумів використати гламур і його сутність («маскування та контроль – і, як 

наслідок, влада») не тільки в особистих інтересах, але й для національної мети.  
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Візуальна демонстративність для Наполеона була одним із важливих 

засобів, що допоміг йому досягти влади, привернути до себе увагу народу та 

підпорядкувати його собі. У період свого правління Наполеон у візуальних 

символах і репрезентаціях влади враховував різноманітні емоційні, психологічні 

та політичні потреби людей. Французький історик відмічав, що Наполеон «був 

щасливий, якщо потрібно було витратити мільйони на прийоми двору, він їх і 

витрачав» [595, с. 26]. «Він хотів, щоб його двір був найрозкішнішим із тих, 

які коли-небудь існували, він безперестанку вмовляв сановників жити на 

широку ногу в розкішних будинках, він видавав їм великі суми, часто із 

контрибуцій, які виплачували переможені вороги, й очікував, що вельможі 

витратять усе до останнього гроша, вважаючи, що нові джерела грошей завжди 

знайдуться» [595, с. 293]. Наполеон прагнув створити у Франції «блискучий 

двір», який можна використовувати як політичну зброю, а його велич і розкіш 

(що стали законними та поширеними) – для національної мети. Тобто розкіш не 

була прерогативою сама по собі (це не було марнотратство або потлач), з одного 

боку, вона була потрібна для того, щоб досягти поваги країни, місцевих та 

іноземних еліт і схилити на свій бік суспільну думку, з іншого – компенсувала 

нестачу спадкових (аскриптивних) рис і привілеїв. Двір продовжував 

визначати моду, манери і звичаї, впливав на міжнародну репутацію Франції та 

підтримував економіку країни, популяризуючи «торгівлю розкішшю». 

Л. Сальватореллі вказував, що Наполеон створив фантастично помпезну, 

просякнуту величчю систему правління, яка нагадувала культивацію розкоші в 

епоху Людовика ХІV. Проте, на думку автора, блиск Наполеона був скоріше 

зовнішнім запозиченням, бажанням вискочки показати себе, ніж поверненням 

до минулого [691].  

Королівські двори, незважаючи на досить активний розвиток 

європейських міст із середини ХVІІІ ст. до кінця ХІХ століття, продовжували 

відігравати провідну роль у соціальному житті еліти, вони серйозно впливали на 

розвиток самих міст і мистецтва (зокрема театру), а також торгівлю 

розкішшю. При цьому верховенство двору, у якому були сконцентровані 
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влада, відповідно, і привілеї, не піддавалось сумніву та не обговорювалося. 

Двори встановлювали правила вишуканого стилю життя, формувався календар 

світських подій і розваг, утверджувались звичаї гостинності тощо. При дворах 

з’являлися й нові яскраві особистості. 

Різниця між королівськими дворами, які існували в Європі, й 

імператорським двором Наполеона полягала в публічності: королівські двори 

були досить закритою аскриптивною структурою («домашньою») зі своїми 

традиціями та привілеями, а двір Наполеона – чітко продумана правителем 

публічна структура. Наполеонівський двір відрізнявся й наявністю молодих і 

красивих жінок, яких обирали не з вищої аристократії, як це було раніше, а з більш 

широких соціальних прошарків. Жінки, які посідали високе положення при дворі, 

вражали своєю ефектною зовнішністю та сексуальністю (наприклад, імператриця 

Жозефіна, сестра Політ, Жульєна Рекам’є та ін.). Імператор слідкував за 

зовнішнім виглядом придворних дам і навіть особисто робив зауваження тим, 

хто, на його думку, неправильно вдягався, занадто рядився або мав 

недостатньо молодий і гарний вигляд [621].  

За часів Наполеона сформувалася нова еліта, нова аристократія, яка 

відрізнялась від дореволюційної аристократії Старого порядку. Доблесні 

генерали, видатні чиновники та банкіри отримували титули не за спадковість, 

а за досягнення перед суспільством. Проте, як вважав Наполеон, нова еліта 

повинна була утвердити свої соціальні переваги за допомогою програмної 

демонстрації розкоші та багатства. Матеріальна велич виконувала важливі 

функції. 

Наполеон не тільки успішно використовував основну ознаку гламуру 

(візуальну демонстративність), йому вдалося досить вдало поєднати вже сталі 

засоби гламуру, такі як розкіш і демонстративне споживання, та відповідні 

культурні практики (прийоми для важливих чиновників, бали, обіди, коронація 

тощо) з новими властивостями цього явища, такими як: сексуальність, 

театральність, наслідування тощо. Він був одним із перших і найбільш 

яскравих особистостей, які зруйнували аскриптивність візуальної 
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демонстративності. У цей період були сформовані й певні соціокультурні 

передумови, які сприяли демократизації гламуру. Як ми вже відзначали, одним 

із таких важливих чинників стало швидке розростання міст, у яких зустрічалися 

незнайомі люди, і, відповідно, значення візуального образу й візуальної 

демонстрації значно збільшувалося. 

Багатим і модним доводилось постійно доводити свою винятковість, при 

тому, що публічні місця, різноманітні заклади, які раніше були доступними 

тільки вищим прошаркам, стали відносно відкритими для всіх. З кожним роком 

утверджувати свій винятковий соціальний статус ставало все складніше. 

Існували певні місця (де були присутні багаті та відомі люди, які змагались один 

з одним та виставляли себе напоказ, споживали та розважались), на зразок 

джентльменських клубів чи променадів у Гайд-парку, куди допускали тільки 

«обраних», добір могли здійснювати залежно від стилю одягу чи мови, 

наявності вишуканості чи дотепності тощо. Це означало, що навіть декого з 

аристократів на певному рівні могли витіснити з модного кола, яке було 

абсолютно не меритократичним. Частину таких прошарків становили не лише 

аристократи, але й ті, хто «грав на публіку», хто «створював» себе сам 

(наприклад Дж. Браммел) – честолюбці та красуні. Вони постійно перебували 

в центрі уваги: їх стиль життя, одяг, вчинки обговорювали на шпальтах газет і 

в скандальних аркушах, що свідомо чи несвідомо прославляли 

«марнотратників життя». 

Зміна візуальних образів і соціальних масок у цей період відбувалась 

досить часто, чому сприяли соціальні й економічні чинники, адже був зламаний 

встановлений ієрархічний порядок, що дозволило людям різного походження 

змінювати свій соціальний статус. «У новій буржуазній державі проголошено 

принцип рівності всіх перед законом, рівності соціального та політичного. Уже не 

аристократія, а вчорашні низи, які були виплеснуті на поверхню революцією, які 

розбагатіли й прославились, опиняються в центрі суспільної свідомості» [490, 

с. 191]. Джеймс Босуелл (Boswell) вказував, що «існує особливий типаж – ідеально 
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замасковані люди, у Лондоні часто зустрічаєш як чоловічий, так і жіночий 

різновид цієї чудово приготованої страви» [521, с. 130 ]. 

З’явилося багато нових власників, які прагнули здобути суспільне 

визнання та зміцнити свій соціальний статус. Заради цієї мети вони починають 

суперництво у витратах, виставляють себе напоказ за допомогою чванливої 

розкоші. Гламур (візуальна демонстративність) починає пародіювати сам себе, 

формується така його нова якість, як штучність (підробка). Як приклад, можна 

навести масовий тип буржуа-парвеню (фр. parvenue – «вискочка»), який 

існував і в буржуазній Англії, і в Німеччині, і у Франції [521, с. 192]. Дещо 

пізніше (після падіння імперії Наполеона І і приблизно до революції 1848 року) 

по всій Європі поширюється стиль «бідермайєр», який охарактеризували  як 

«романтизм, що ніколи не відривається від землі» [521]. Австрійські 

літератори Людвіг Ейхродт та Адольф Куссмауль видавали окремі листки та 

збірки віршів під вигаданим прізвищем Вільгельм Готліб Бідермайєр. Саме 

прізвище Бідермайєр містило комічний смисл (щось середнє між 

Добросєрдов та Жлобіков).  

Сам термін «бідермайєр» мав дещо іронічне значення (близький за 

змістом до більш пізнього поняття «кітч») і виражав «мрії та смаки міського 

простого люду та бюргерства» [521]. Твори «пана Бідермайєра» були написані 

від першої особи. Цей персонаж любить затишок сімейного вогнища, проте 

мріє про подорожі, небезпеку та далекі країни. В усьому прагне наслідувати 

аристократів минулих часів, проте, на відміну від них, уміє рахувати гроші та 

прагне на всьому зекономити. «Будь ласка! Фабрика якогось пана 

Шартенмайєра випускає паперові шпалери, що імітують тканні, а тиснений 

картон замінює тиснену кордовську шкіру. Гальванопластика пропонує 

статуетки та канделябри під позолочену бронзу, машинне 

мереживоплетіння – вироби, схожі на розкішне рукоділля минулого. Пан 

Бідермайєр задоволений. Сам він походжає серед усієї цієї пишності в 

смугастому турецькому каптані, червоній фесці із китичкою та бухарських 

туфлях із заломленими носками» [521, с. 199]. Масове виробництво створювало 
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«напіврозкіш», якій не вистачало унікальності вищого класу, навіть якщо 

деяка насолода від вигляду, запаху та смаку були такими самими. Т. Веблен 

для аналізу зазначеної вище тенденції вводить поняття «підставний 

праздний клас» і «підставна праздність» [149, с. 130].  

Можна стверджувати, що під впливом різноманітних соціокультурних 

чинників відбулися якісні зміни в основних засобах гламуру. Ідеться не тільки 

про показну розкіш (яка містить у собі справді ексклюзивні предмети розкоші), 

але й про новий її різновид – показну штучну розкіш, яка використовує речі-

підробки, а основною її якістю стає наслідування. Певні зміни відбулися й із 

такою атрибутивною ознакою гламуру, як демонстративна праздність (як 

складова стилю життя). З’являється новий її підвид – підставна праздність 

(термін Т. Веблена) або штучна праздість.  

Зрозуміло, що вказані процеси викликають несприйняття у вищих 

прошарків, що призводить до появи нової тенденції, яка була поширена в колі 

аристократів: усе, що пов’язане з грошима та має грошовий еквівалент, гідне 

презирства. Клопотатися по господарству, співвідносити витрати із прибутками 

вважалося буржуазним заняттям, і цим не повинні займатися аристократи [249, 

с. 124]. Таке твердження ми зустрічаємо й у Т. Веблена, який наголошує, що 

демонстративне утримання від праці стає «традиційною ознакою переваг у 

грошових успіхах і загальновизнаним показником ступеня заслуженої пошани» 

[149, с. 85]. А для того щоб заслужити та зберегти пошану людей, недостатньо 

тільки володіти багатством та владою. «Багатство та владу потрібно зробити 

очевидними, адже повага виявляється тільки при наданні доказів» [149, с. 84].  

Аристократи втратили свою головну роль у споживанні, проте вони, як 

і раніше, були законодавцями смаку й еталоном вишуканого стилю [695, 

с. 146]. Дворянство ніколи б не погодилось відмовитись від витрат заради 

престижу, воно не переставало шукати нові способи виставити розкіш 

напоказ, усупереч існуючим законам [326]. Аристократичним, насамперед, 

залишається весь стиль життя. Напрям, у якому розвивались витрати на розкіш, 

також визначав аристократ: «розкіш у вбранні царювала при дворі, вона і є 
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характерним чинником аристократичного стилю життя взагалі. Ніщо так не 

відрізняло дворянина від простолюдина, як елегантний костюм, який, залежно 

від моди, був прикрашений оксамитом, шовком, золотим шиттям або 

мереживом, а тому коштував досить дорого, причому однаковою мірою і 

жіночий, і чоловічий» [249, с. 127].  

Можна констатувати, що на перший план виходить не стільки наявність 

самого багатства, скільки вміння його візуально демонструвати. У цей період 

більшість аристократів жила в борг, проте це не заважало їм вести розкішний 

стиль життя. Наприклад, відома кравчиня Еміль Ланглад, яка обслуговувала 

клієнтів тільки із вищих кіл, на початку 1790 років висунула вимогу про 

стягнення боргів із клієнтів, серед яких були маркіза де Буїль, графиня де Саль, 

граф і графиня Дюра, Ламарк, шевальє де Сен-Поль, віконтеса де Поластрон, 

герцогиня де Рошфор, маркіза де Тонер та інші аристократи. Загалом належало 

стягнути боргів на суму 490 000 франків [248, с. 127]. «Кожен на Ярмарку 

Марнославства, імовірно, помічав, як чудово живуть ті, хто зав’яз по вуха в 

боргах, як вони ні в чому собі не відмовляють, які вони життєрадісні та 

легковажні. <...> Тривала звичка, благородна постава, бездоганне взуття й 

одяг, надійно засвоєна пихатість в спілкуванні часто виручають людину не 

гірше великого рахунку в банку» [505, с. 219]. 

Презирство до грошей проявляли й в азартних іграх. За один вечір могли 

програти цілі статки або, навпаки, виграти величезні суми, які дозволяли, 

«граючись, прожити наступний день». Так, В. Зомбарт наводить приклади 

сум, які програвали за один вечір: Оррі де Фальві – 600 000 ліврів, Дапен із 

Шенонсо – 700 000 ліврів, де ла Ге – 800 000 ліврів, син Парі ла Монтаня за одну 

партію в ценз – 80 000 талерів, граф Жан Дюббарі – 7 000 луїдорів [249, с. 126].  

В. Зомбарт вважає, що для розвитку тогочасного суспільства велике та 

всезагальне значення має одна обставина – це те, що «багаті вискочки, які 

вклонялися тільки своєму мамоні та яким не було більше чим виділитися, крім 

здатності за рахунок своїх величезних статків вести розкішне життя, ці парвеню 

передали свій матеріалістичний, користолюбний світогляд і старим 
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благородним сімействам, потягнули їх за собою у вир життєвого 

благополуччя» [247, с. 120]. На думку дослідника, саме це прагнення 

аристократії витратами на розкіш зрівнятися з «тими самими вискочками-

буржуа», з «людьми, яких фортуна вивела із грязі», призвело до духовного 

зубожіння аристократії. «Із цим фатальним прагненням знаті змагатися в 

розкошестві із товстосумами ми стикаємось в усіх країнах, в усі часи, коли 

буржуазне багатство починає збільшувати свої розміри». [248, с. 120–121]. Як 

відмічала А. Шарова: «Розкіш цього часу – уже не просто рідкість чи коштовна 

річ. Це втілена мрія жити краще за інших» [159].  

У зазначений період закладається певна подвійність стандартів. З одного 

боку, буржуазія, яка працює та накопичує статки, турбується про хазяйство 

тощо. З іншого – аристократія (що звикла вести праздне й розкішне життя) і 

різні «вискочки», які за допомогою різних засобів (багатства, зовнішності, 

певної манери поведінки, міфу, який вони створювали навколо своєї особи тощо) 

прагнули видавати себе за аристократію.  

Суспільство, у якому велике значення відігравала візуальна 

демонстративність, зовнішність і поведінка, потребувало «дзеркала», яке б 

його правдиво зображувало. У зв’язку з цим у соціальних відносинах великого 

міста значну роль почав відігравати театр.  

Театр – це «світ, звернений на себе, сфера особлива й уособлена від 

суспільства і водночас … його невід’ємна частина; у ньому формувалась і 

зберігалась загальноміська культура. Театр слугував кодифікатором поведінки 

в безликому суспільстві, яке звертало увагу на зовнішність і ритуали і в якому 

втратилась шанобливість, що була все ще поширеною в сільській місцевості. 

Він приваблював усі класи та був невід’ємною частиною повсякденних 

задоволень» [609, с. 169].  

У кінці ХVІІІ–ХІХ століття театр став важливою частиною міського 

дозвілля. Тривалий історичний період театри були переважно придворними 

(крім самого двору, у театри допускали тільки запрошену  публіку), проте 

поступово їх почали відвідувати всі, хто був спроможний заплатити за вхідний 
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квиток. Досить часто показ театральних вистав відбувався поза межами 

театрів, у різноманітних місцях столиць – на ярмарках і в садах розваг, а також 

у тавернах. Бульварні театри та масові видовища цього періоду відігравали 

значну роль у розширенні впливу гламуру на суспільство. Яскраві, розкішні та 

хвилюючі спектаклі, які пропонували театри, дозволяли глядачам отримувати 

чуттєву насолоду й на який короткий час опинитися в прекрасному світі 

фантазій.  

Паралельно театр слугував майданчиком, на якому демонстрували 

порушення буржуазних норм. Незважаючи на те, що буржуазна система 

цінностей значно відрізнялась від аристократичної, буржуа явно чи приховано 

продовжували заздрити аристократам і захоплюватися їхнім стилем життя (і, 

відповідно, його наслідували). Буржуа заперечували моральні принципи 

аристократів, проте не нехтували матеріальними проявами статусу. Отже, 

відмовляючи собі (із міркувань моралі) в аристократичних прерогативах, 

буржуа приходив до театру й опинявся серед культури чуттєвої насолоди, 

надмірності, шуму та сильного збудження.  

На думку С. Гандла, буржуазна етика «відкладеної насолоди» була 

пов’язана зі ставленням до сексуальності. «Якщо аристократи допускали 

деякий ступінь сексуальної свободи після народження дітей як для чоловіків, 

так і для жінок, то буржуа наполягали на сексуальній стриманості до шлюбу та 

вірності в ньому. Це призвело до двоїстого результату: по-перше, до чіткого 

розмежування між шанованим і не шанованим, по-друге, до формування 

сильних незадоволених бажань, які сублімувалися в споживання та розваги» 

[173, с. 14]. Відвідування театру перетворилося на театральне дійство, у якому 

можна було вдало (або не дуже) зіграти власну роль. 

У досліджуваний період театр був нерозривно пов’язаний із візуальною 

демонстративністю, яка проявлялася у виставленні себе напоказ, модою та 

споживанням. Театр, з одного боку, передавав загальне візуальне враження 

шику та винятковості, а з іншого – культивував цікавість, бажання, заздрість і 

наслідування: «він етично створював простори та предмети споживання 
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ідеального буржуазного матеріального світу» [173, с. 110]. Якщо більшість 

середнього класу та приїжджих приходили в театр, щоб подивитися виставу, 

то для «бомонду», для модної еліти, театр став ще однією можливістю гри на 

публіку. Щоб звернути на себе увагу й утвердити своє видатне становище, 

вони спеціально приїздили посередині вистави, входили в ложі із шумом тощо. 

Досить вдало такий момент появи «модника» описав О. Пушкін в творі «Євген 

Онєгін».  

Театральна публіка не досить поважала тих, хто мав високий статус і 

дозволяв собі демонстративне запізнення. Вона зустрічала тих, хто з’являвся в 

ложах, схвально чи негативно, залежно від настрою, і не була терплячою й 

поступливою. Можна констатувати, що театр у цей період, з одного боку, 

забезпечував людей регулярною можливістю виставляти себе напоказ 

(візуально демонструвати), з іншого – робітники та люди середнього класу 

знаходили в театральних розвагах довгоочікуване полегшення від щоденної 

тяжкої праці та щоденної рутини (театр виконував функцію ескапізму). 

Дивлячись на яскраві театральні драми, розглядаючи акторів і відвідувачів 

театру, вони «втікали» від реальності. Як зазначала М. Робінсон (Robinson), 

«спектаклі відвідує численна кількість людей майже всіх класів, … і навіть 

нижчі прошарки суспільства насолоджуються веселими п’єсами в "Седлерс-

Уеллсі", і чудовим мистецтвом верхової їзди в цирку "Астлі", і пантомімним 

інсценуванням подібних театрів» [682]. На театральну виставу перетворювався 

й недільний променад, у якому брали участь усі соціальні прошарки, а не 

тільки обрані. На думку Робінсон, «звичаї, думки, розваги та прагнення 

суспільства в цілому набули своїх головних рис завдяки захопленням і 

задоволенням столиці королівства» (ідеться про Лондон – прим. авт.) [683].   

Можна констатувати, що із середини ХІХ століття з’явилася тенденція до 

значного розширення місць комерційного публічного простору, до якого можна 

віднести готелі, іподроми, ресторани, театри та різноманітні театральні 

прем’єри, деякі салони, парки тощо. Міста пропонували людям усе більше 

візуальної насолоди та можливостей «перетворення себе». Гламур став 



247 
 

проявом міського простору. Демонстрація привілеїв була частиною візуального 

досвіду всього метрополісу. 

У суспільстві, у якому під впливом трансформаційних процесів 

відбулися й певні зміни ціннісних орієнтацій, театр давав стимул для уяви 

(фантазії та бажання) і керівництва в тому, як потрібно будувати  потрібну 

модель поведінки. Глядачі захоплено слідкували за особистими історіями акторів 

і їх персонажів, а також прислухалися до «натяків» про модний одяг і певну 

манеру поведінки. Театр створював унікальні можливості для «винайдення 

себе», адже турбота про зовнішність стала важливою умовою для зміцнення 

соціального статусу. З іншого боку, театр як світ професійної ілюзії був 

провідником мрій, давав людині можливість перетворити звичайне, буденне 

життя в «чудове». 

Спектакль і візуальна демонстративність певним чином заохочували 

комерціалізацію жіночності. Зовнішня привабливість почала набувати все 

більшого значення в суспільстві, а процеси «моделювання» та «винайдення 

себе» (за допомогою одягу, косметики, певної манери поведінки) були 

направленні на вдосконалення власного зовнішнього вигляду. Виникають 

відповідні моделі поведінки, спілкування та поширення інформації (що 

стосувалася зовнішності, моди та візуальної репрезентації), які дозоляли 

маргіналам досягти бажаного статусу в суспільстві. Завдяки зовнішнім змінам 

людина могла досягти популярності або посісти певне (інколи першорядне) 

місце в соціальній структурі. Проте в цей період уже існували деякі зовнішні 

шаблони, яким потрібно було відповідати, щоб досягти мети. Спостерігаючи за 

актрисами, жінки вчилися одягатися та наслідували манеру їхньої поведінки: 

«якщо поводитись, як красуня, це вже не марнославство, а утвердження факту – 

зовнішність стає гламурною, що дивовижно приємно. Дійсно, заробити 

репутацію красуні набагато простіше за допомогою впевненості в собі, ніж 

завдяки гармонічності рис чи правильному сполученню кольорів» [173, с. 121–

122].   
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Актриси були відомими, яскравими та доглянутими, а більша частина з них 

піднялася з низів, що давало надію будь-кому досягти популярності й 

насолоджуватись розкішним життям, адже саме з театру почалось сходження до 

слави багатьох відомих людей. Наприклад, Мері Робінсон (Darby) стала 

відомою після любовного зв’язку із принцом Уельським. Вона була не тільки 

актрисою й професійною красунею, що з’являлась на сцені, вона була іконою 

моди та письменницею. Робінсон одна з перших зрозуміла та використала 

цінність популярності, вона майстерно маніпулювала суспільною думкою, а 

історія її інтимного життя завдяки пресі стала суспільним надбанням. 

Столиця (її сади розваг, театри, салони та світські збори) слугувала для 

Робінсон великою сценою. «Гламур великої актриси був не таким уже й 

особливим – видуманим, чуттєвим, нарочитим і доступним для наслідування за 

допомогою споживання. Спокусливість актриси була рукотворною, і глядач міг 

відтворити її образ у своїх мріях – образ, який був частиною колективних 

мрій» [173, с. 113]. Актриси вели досить розкішний стиль життя і при цьому 

переважно походили з низів або приїздили з інших країн. У своїй основі 

артистки були штампованими плодами комерційної публічної сфери. 

Театр настільки вабив, що багато жінок, навіть з поважних родин, мріяли 

про сценічну кар’єру: «Сяйво, блиск і гламур драматичної сцени притягують і, 

здається, завжди будуть притягувати легковажних осіб, незважаючи на 

випробування, складності й провали, з якими щоденно стикаються люди 

театру», – писала одна американська газета [173, с. 114]. Жінки бажали 

«чарівного перетворення» та сприймали театр як засіб, за допомогою якого 

можна досягти успіху та популярності, причому вважали, що для цього 

необхідно тільки мати гарний вигляд і не потрібно особливого таланту чи 

праці.  

Також важливо вказати на роль театру в популяризації принципу 

іллегітимності (незаконного) в коханні. Загальновідомо, що появу жінки в 

театрі пов’язують зі звичаєм, що був уведений в Англії ще при Карлі ІІ 

(1630–1685, король Англії з 1660 року), у паризькому театрі цей звичай з’явився 
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в ХVІ – початку ХVІІ століття. Театральні дами й театральні зірки і танцівниці 

змінили «куртизанок-поетес і куртизанок-художниць чинквеченто» [249, 

с. 83]. Проте не всі куртизанки були актрисами, хоча деякі й починали свою 

«кар’єру» з театру, і, навпаки, не всі актриси – куртизанками. Досить часто 

куртизанки використовували театр для утвердження свого соціального 

статусу (виставляючи себе напоказ в коштовних декораціях або в елегантних 

ложах), вони «рекламували свою доступність і повідомляли про свою 

приблизну ринкову вартість» [173, с. 77]. 

Цікаві факти наводить у своїй роботі В. Зомбарт, який відмічав, що в 

ХVІІ–ХVІІІ століттях, особливо в Парижі та Лондоні, простежується тенденція 

до значного збільшення кількості міських куртизанок і поширення звичаю 

утримувати коханку поряд із законною дружиною або замість неї. Посилаючись 

на джерела ХVІІІ століття, автор наводить статистичні відомості, що з 

двадцяти представників вищої знаті, щонайменше п'ятнадцять жили не з 

дружинами, а з коханками. А витрати, причиною яких ставали такі зв’язки, 

складали одну із найбільших частин у бюджеті багатіїв. Зазначена тенденція 

була характерна не тільки для знаті, серед тюркаре також вважали гарним тоном 

шукати прихильності в «demoiselles de moyenne verty» («панянок посередніх 

чеснот»). Зомбарт наводить відомості про чисельність куртизанок: 

наприклад, у цей період у Парижі 10 000 жінок перебували на утриманні, а в 

Лондоні, тільки в одній єдиній єпархії (Мерібонн), 1 700 куртизанок проживали 

у власних будинках. Автор зазначає, що у ХVІІІ столітті в межах доброчесного 

суспільства було прийнято виділяти в хазяйстві кошти на коханок – значна 

частина витрат приходилась саме на рахунок незаконного кохання, а 

законним дружинам – залишки. Швидке сходження «елегантної» куртизанки 

уверх по соціальних сходинках до матеріального благополуччя вплинуло 

на формування смаку добропорядної жінки, тобто знатної дами, «яка пішла 

віднині в напрямку напівсвіту». Якщо добропорядна жінка «не хотіла зовсім 

вибути з гри, вона повинна була погодитись на те, що їй доведеться конкурувати 

із куртизанкою» [247, с. 85].  
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Куртизанки були красивими, доглянутими, сексуальними та популярними. 

Досить часто вони мали непогану освіту, певний вплив у суспільстві, вводили 

нову моду, яку часто наслідували жінки із шанованого вищого суспільства, були 

забезпечені матеріально. Проте у зв’язку з існуючими в суспільстві суворими 

принципами куртизанки залишалися «евфемістичними» особами, яким 

доводилося маскувати свою сутність за допомогою гламуру (візуальної 

демонстративності), який був їм потрібний, «щоб осліплювати людей і тим 

самим запобігати скандалам» [173, с. 76]. Розкіш була «законним плодом 

незаконного кохання» і не тільки сприяла розвитку суспільства та його 

основних інститутів, але й призвела до «народження капіталізму» [247, с. 236].  

Куртизанки – живі «предмети розкоші». Вони стали символами статусу 

й емблемами успіху. «Сліпучі прикраси, екстравагантні туалети, розкішні 

будинки й стиль життя в цілому – усе це побічно повідомляло про вартість 

самої куртизанки. Її багатство та розкіш говорили про те, що чоловік заплатив 

непомірну ціну за її послуги. Опікуючись куртизанкою, чоловік утверджував 

свій високий статус, адже він міг витрачати величезні кошти на жінку, яка 

навіть не була його дружиною. Що більш марнотратним був стиль життя 

куртизанки, тим вона ставала більш бажаною для дуже багатого чоловіка, який 

хотів укріпити своє соціальне положення» [173, с. 83]. Увага суспільства до 

куртизанок підвищувала їхню значимість, а відповідно, і значимість чоловіків, 

які з ними були пов’язані. В образах куртизанки (а пізніше в образах багатьох 

зірок «блакитного» екрану та шоу-бізнесу) такі поняття, як сексуальність, 

популярність і слава стали нероздільними. Утримання куртизанки дозволяло 

аристократу продемонструвати свою відмінність від буржуа, який прагнув 

дотримуватися доброчесності й доброчинності. Водночас заможні буржуа, які 

прагнули наслідувати стиль життя аристократів, утримуючи куртизанку, 

демонстрували своє матеріальне благополуччя й той факт, що їхні фінансові 

успіхи перевершили досягнення суперників. Економічна та політична влада 

аристократії заперечувалась, і дворяни змагалися з буржуа за те, щоб отримати 

найкрасивіших і найвідоміших жінок як коханок.  
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Куртизанки стали одним із найбільш спокусливих і небезпечних 

«предметів споживання». Гедонізм розкішного життя куртизанки, у який були 

втягнуті їхні покровителі та друзі, досить часто призводив до певного руйнування 

життя останніх. Після того як покровитель втрачав через куртизанку статок або 

репутацію, ринкова вартість цієї жінки тільки підвищувалась. Аналіз такої 

непродуктивної форми трати ми знаходимо в Ж. Батая при описі потлачу: «… 

якщо блудниця отримувала гроші або цінні речі, то це все давалося в дар; вона 

використовувала ці дари для розкішних витрат або для придбання прикрас, які 

робили її ще більш бажаною. Таким чином, вона посилювала свою початкову 

здатність залучати дари найбагатших чоловіків. Закон цього обміну дарами 

полягав зовсім не в торговій угоді. Те, що дає дівчина поза шлюбом, не можна 

використовувати продуктивно. Так само і з дарами, які призначають її для 

розкішно-еротичного життя. Подібний обмін призводив скоріше до 

безмірності, ніж до правильної комерції. Провокування бажань спалювало все: 

воно могло повністю знищити багатство, могло пожерти все життя людини, 

чиє бажання йому вдалося викликати [41, с. 589]. 

С. Гандл назвав куртизанок «королевами гламуру ХІХ століття. Ці 

розкішні жінки піднімались у вищий світ завдяки своїй рішучості та вдачі, 

ставали іконами краси й моди» [173, с. 73]. Вони посідали важливе місце в 

соціальному та комерційному житті тогочасного суспільства. На думку 

дослідника, куртизанки «були не стільки висококласними проститутками, скільки 

окремою категорією, зі своїми функціями й особливостями, і сприяли складному 

соціальному та культурному переходу між аристократичним і буржуазним 

суспільством» [173, с. 73]. 

Можна констатувати, що в цей період гламур по-різному розвивався в 

чоловічому та жіночому світі, оскільки мета, яку ставили перед собою чоловіки 

і жінки, використовуючи засоби гламуру, була різною (підвищення соціальної 

значущості, «будування» кар’єри, покращення матеріального добробуту, 

визнання, слава, успіх тощо). Незважаючи на те, що до гламуру звертались і 

використовували всі його засоби, які існували в цей історичний період (розкіш, 
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демонстративне споживання, зовнішня привабливість, відповідні культурні 

практики) і чоловіки, і жінки, усе ж існували певні відмінності між чоловічим і 

жіночим гламуром. Так, для чоловіків характерне звернення до сталих засобів 

гламуру, таких як розкіш і демонстративне споживання, що проявлялося у 

візуальній демонстрації розкішного стилю життя (відповідно, матеріального та 

соціального статусу); візуальній демонстрації байдужості до побутових 

життєвих проблем (гроші, самозбереження тощо). Для «жіночого» гламуру 

характерне домінування зовнішнього культивування привабливості та 

сексуальності: турбота про зовнішність; маскування своєї сутності (евфемізм); 

«моделювання» та «винайдення» себе тощо. 

У цьому контексті потрібно закцентувати на новому явищі, яке 

з’явилося в означений період і має безпосереднє відношення до чоловічого 

гламуру – феномен дендизму. «Денді – нова архетипічна фігура в ландшафті 

великих міст: людина, що з’явилася нізвідки, для якої по-справжньому реальна 

тільки зовнішність» [521, с. 170]. 

Зародження дендизму відносять до ХVІІІ–ХІХ століть, коли провідною 

стала естетика романтизму. В основі цього художнього напряму – прагнення 

до свободи, незалежності, жага досконалості й оновлення життя, 

незадоволеність дійсністю та пошук ідеалу. Неможливість знайти довершений 

взірець у сучасному житті змусила романтиків звернутися до історії, до різних 

епох і стилів минулого (Середньовіччя, Ренесансу, бароко, традицій Сходу 

тощо). Ця тенденція відповідала прагненням двох найбільш впливових 

прошарків тогочасного суспільства – аристократії та буржуазії. Для 

представників вищого класу це був «тремтливий» зв’язок зі старими 

монархіями, а для буржуазії (яка прагнула укріпити власні позиції та піднятися 

вгору по ієрархічній драбині) – найкращий спосіб продемонструвати свої 

успіхи. Буржуазні революції не тільки остаточно легітимізували клас 

буржуазії та буржуазні цінності, був визнаний їх домінуючий характер. Ці 

процеси стали незворотними. Як відмічає С. Сальнікова, «для певних людських 

типів ця незворотність означала безнадійність і наступ на духовні потреби, які 
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не сумісні з буржуазними вимогами до особистості, буржуазними цінностями 

та стилем життя» [472, с. 439]. 

«Саме романтизм підняв на п’єдестал вільну творчу особистість та 

санкціонував її право диктувати свою волю натовпу» [564, с. 5]. «Золотим 

століттям» дендизму вважають ХІХ століття, оскільки саме в цей період, 

спочатку в Англії і дещо пізніше у Франції, сформувався певний культурний 

канон, який полягав у поєднанні трьох чинників: мистецтві вдягатися, манері 

поведінки й особливій життєвій філософії. Одним із попередників дендизму 

стало таке маргінальне явище, як макароні. Протягом попередніх 

історичних періодів впливові люди візуально демонстрували свою перевагу за 

допомогою вишуканого одягу й аксесуарів (сама вартість одягу була 

нездоланною перепоною для різноманітних вискочок і честолюбців). У 1760–

1770 роках на європейській «сцені» з’явилися макароні – молоді люди, які 

наслідували тодішню французьку й італійську моду, дізнавшись про неї із 

поїздок Європою. Надмірна яскравість і франтівство макароні доводили 

майже до сатиричних меж, а собою й іншими чоловіками цікавились значно 

більше, ніж жінками, і досить часто були гомосексуалістами [653, с. 49]. Їх 

вважали жінкоподібними; вони звеличували нещирість і моделювання себе, 

проте через надмірності їх екстравагантність видавалась безглуздою та 

вульгарною, навіть якщо йшлося про членів королівської родини [691, с. 73]. Як 

відмічає С. Гандл, після «відходу» макароні зі сцени споживання стало більш 

скромним і витонченим [173, с. 58]. 

Засновником явища дендизму та винахідником стилю, який пізніше стали 

називати стилем англійського джентльмена, прийнято вважати англійця 

Джорджа Браммелла (Brummell, 1778–1840), який був першим і найбільш 

відомим денді. Браммелл – зразок для наслідування, його сприймали як головного 

арбітра англійської моди і стилю XIX століття. Він винайшов новий спосіб 

вдягатись (який не допускав очевидних відмінностей між одягом багатих і 

бідних, благородних і простих за походженням), виробив нову манеру 

поведінки. Браммелл, представник середнього класу, не тільки «став своїм» у 



254 
 

вишуканому суспільстві, він почав оточенню диктувати стиль одягу та 

манеру поведінки, «нав’язувати» певну життєву філософію. Зарозумілість і 

статус арбітра елегантності викликали до нього інтерес суспільства та 

«зачаровували» [588]. Браммелл розігрував маскарад зверхності, а сучасники 

захоплювались цим спектаклем і відчайдушно його копіювали, оскільки 

вважали його новою людиною на кшталт Наполеона: «весь світ дивився на 

Браммелла та наслідував йому, замовляючи одяг у того самого торгівця, що 

вдягав і головного денді» [173, с. 61]. Він створив ієрархію краси та смаку, яку 

у великому місті цінували більше, ніж походження і навіть певною мірою 

гроші. Оскільки в місті люди постійно зустрічали тих, з ким не були знайомі, 

зовнішність почала відігравати особливо важливу роль. Це давало нові 

можливості тим, хто витрачав час і зусилля на культивування та моделювання 

власної зовнішності. 

Денді виділялись не самим одягом, а скоріше значенням, яке надавали 

вбранню. На думку Е. Уілсон (Wilson), денді «подібні до французьких 

куртизанок». Вони не торгували тілом, але так само, як і куртизанки, жили 

тільки своїм розумом і «домінували в суспільстві завдяки силі своєї 

індивідуальності, тобто взяли на себе роль соціальних куртизанок. Ці ходячі 

символи еротизму були, насамперед, закохані в самих себе» [521, с. 172]. 

Браммелл був снобом і честолюбцем, проводив дні в демонстративній 

праздності: прогулювався, їздив верхи, робив покупки, грав в азартні ігри, 

обідав, зустрічався із куртизанками. І хоча всі знали, що в людей на кшталт 

Браммелла величезні борги, денді були бажаними клієнтами для власників 

магазинів. Денді завжди були в центрі уваги суспільства, а оскільки вони надавали 

великого значення своїй зовнішності, торгівці могли нажитися на їх звичці до 

марнотратства й отримати зиск від впливу, який денді чинили на інших. 

«Швачки, срібних справ майстри, чоботарі, кравці, капелюшники, 

рукавичники та парфумери – усі спокушали неофітів споживання атрибутами 

витонченого життя» [173, с.  66]. 
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Браммелла, за словами біографа, «завжди тягнуло до гламуру» [459]. Як 

відмічав С. Гандл, Браммелл купався в славі (наслідувати його стиль прагнули 

чоловіки різних соціальних прошарків), був «неповторним» та автоматично 

провокував в інших бажання позмагатися з ним і наслідувати його. Наприклад, 

поглядіти на його ритуалізований п’ятигодинний ранковий туалет збирались 

різноманітні глядачі, серед яких декілька разів опинявся навіть принц Георг 

(1762–1830, принц-регент (Уельський) у 1811–1820 роках, з 1820 року – Георг IV, 

король Великобританії і Ганновера). Браммелл – виняткова та суперечлива 

особистість, на яку «складно наклеїти відповідний ярлик». Наприклад, з одного 

боку, він заперечував театральність, дотримуючись нової моделі мужності (яку, 

до речі, створив сам); з іншого – він же поставив цю модель під сумнів, 

хизуючись одягом і старанно за собою доглядаючи [720, с. 147]. 

У цьому контексті важливо відзначити, що феномен дендизму – це не 

маргінальне явище. Значна кількість діячів епохи романтизму були 

представниками дендизму (Байрон, Бульвер-Літтон, англійський прем’єр-міністр 

Дізраелі, Діккенс, Теккерей, Бальзак, Стендаль, Чаадаєв та ін.). С. Бейнбрідж 

(Bainbridge), автор сатири «Дендіманія», писав, що існували «денді-юристи, 

денді-пастори, денді-лікарі, денді-крамарі, денді-клерки, денді-письменники, 

денді-бідняки і денді-кишенькові злодії» [588, с. 13].  

С. Гандл зазначав, що «Браммел був центром соціальних і культурних 

перетворень, які породили гламур як систему відносин і впливів» [173, с. 59]. 

У ХІХ столітті була закладеная філософія дендизму, яку пізніше використав 

гламур. На перший погляд може здатися, що між дендизмом і гламуром немає 

нічого спільного. Проте, якщо більш уважно та детально розглянути ці 

соціальні явища, можна впевнено стверджувати, що це ланки одного 

ланцюга. На нашу думку, однією з головних ознак, які об’єднують дендизм 

і гламур, є візуальна демонстративність, адже всі основні ефекти цих явищ 

базуються на візуальних проявах: зовнішність, одяг, манера поведінки, стиль 

життя тощо. 
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Цікавим є той факт, що термін «денді» був запозичений, до речі, як і 

термін «гламур», із шотландської мови. О. Вайнштейн вказує, що вперше цей 

вираз був зафіксований у Шотландії 1632 року [142]. Він має численні 

тлумачення. Марі-Крістін Натта (Natta) у своїй книзі «Велич без переконань. 

Досвід про дендизм» зауважила, що «перш ніж втілитися в легендарних фігурах 

Байрона, Браммела або графа д’Орсе, це слово знущалося над кропіткою 

працею етимологів» [671, с. 14]. Понятійна розпливчатість робить 

проблематичним будь-яке визначення дендизму і навіть ідентифікацію денді, 

як такого.  

Етимологічні версії значно відрізняються одна від одної, адже існують 

як позитивні, так і негативні тлумачення цього слова. У сучасній англійській мові 

слово «dendy» використовують як прикметник зі значенням «франтівський», 

«прекрасний», «відмінний», «першокласний». Існують тлумачення, які містять 

й негативно-несхвальний характер. Наприклад, етимологію слова пов’язували 

із назвою дрібної розмінної монети ХVІ століття «dandiprat», що в переносному 

значенні означало «нікчемна людина, комашка», інше джерело перекладає цей 

термін як «хлопець, вуличний хлопчина». Є версії, які наголошують на 

спорідненості слів «dendy» та «dandelion» («кульбаба»), оскільки в останньому 

терміні міститься ще слово «lion» («лев»), яке стало синонімом світського 

чепуруна в ХІХ столітті. 

Найбільш поширена версія пов’язує походження терміна «dendy» із 

давньофранцузьким словом «dandin» («маленький дзвоник»), що породило 

переносні значення такі, як пустодзвін, базіка, бовдур, шалапут тощо. Цієї 

думки, до речі, дотримувався й Барбе д’Оревільї [36]. Схожий спектр значень 

містять і дієслова «dandiner» («бовтатися з боку в бік», «ходити перевальцем») і 

«to dandle» («качати» та «гойдати на руках дитину», важливо вказати, що це 

дієслово містить також інші смисли – пестити, балувати, ніжити, грати, бавитися 

тощо) [36]. Зі змістовим наповненням «чепурун» або «франт» слово «dendy» 

починають використовувати на початку ХІХ століття. Вважають, що вперше 
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його використав Байрон (25 липня 1813 року) у листі до Томаса Мура, 

описуючи клубний бал денді [142, с. 25].  

Заважимо, що явище дендизму в нові соціокультурні умови 

ХІХ століття вписалося досить органічно. «Дендизм був (і залишається) 

настільки ж суперечливим, як і те суспільство, що його породило» [521, 

с. 172]. ХІХ століття – період, коли відбувається «змішування» старої 

аристократичної та нової буржуазної еліт, хоча відмінності (соціальні, 

економічні, символічні тощо) між цими стратами залишаються ще досить 

чіткими. Денді досить вдало підлаштувались до нових соціальних умов. На 

думку Вайнштейн, завдяки відпрацьованій техніці швидкої зміни соціальних 

ролей, денді зробили «неймовірну річ: створили віртуальний зліпок 

аристократичного кодексу манер і дали його на озброєння будь-якому 

початківцю честолюбцю» [142, с. 225].  

Для дендизму не має значення соціальне походження людини, адже 

його можна приховати під маскою приємних манер, візуального образу та 

зовнішньої непроникливості. Сучасна дослідниця дендизму О. Вайнштейн 

сформулювала принципи поведінки справжнього денді. Перший принцип – 

правило «помітної непомітності», другий – «продумана недбалість», інші 

принципи можна звести до такого: «нічому не дивуватись», «зберігаючи 

безпристрасність, вражати несподіванкою», «зникати, як тільки враження 

досягнуто» [142]. За допомогою трьох основних чинників (костюму, манери 

поведінки й особливій життєвій філософії) денді міг зіграти будь-яку 

соціальну роль, він був соціальним хамелеоном, який мав значний потенціал. І 

не в останню чергу грати ці соціальні ролі денді допомагав костюм. 

Денді здійснили певну «революцію» у візуальній демонстративності за 

допомогою нової естетичної категорії – вишуканості. На думку Р. Барта, саме 

вишуканість спрямувала семіотику костюму на дещо інший, напівпідпільний 

шлях розвитку. Автор відмітив наявність дискретних знаків в одязі денді 

(одночасно скромних і дисконтинуальних), які вже не констатують соціальний 

стан, а лише є знаками співтовариства. Оскільки соціальна група, яка повинна 



258 
 

прочитати цей код, є досить вузькою (обраною), а знаки, які потрібні для цього 

читання, рідкісні та нерозбірливі для загалу, не знайомого із цією новою 

«вестиментарною мовою». «Вишукана людина – це людина, яка виділяється в 

натовпі за допомогою скромних за обсягом засобів, проте володіє якоюсь 

великою енергетичною силою. Оскільки, з одного боку, вона розраховує бути 

розпізнаною тільки такими самими, як і вона сама, а з іншого боку, це 

розпізнавання відбувається переважно за деталями» [37, с. 394–395]. Для 

досягнення цього вибіркового впливу денді використали новий прийом  – 

тонко акцентована «деталь». Ролан Барт зауважив, що саме «деталь» 

(«дрібничка», «не знаю що», «манера» тощо) взяла на себе розрізнювальні функції 

костюму. «Віднині достатніми ознаками найтонших соціальних відмінностей 

стали вузол краватки, тканина сорочки, жилетні ґудзики, туфельні пряжки; 

водночас соціальна перевага, яку за демократичними правилами вже не 

можна було відкрито афішувати, стала маскуватися та сублімуватися в такій 

новітній цінності, як смак, або навіть скоріше вишуканість» [37, с. 394]. Денді 

весь свій вигляд підпорядковують принципу «conspicuous inconspicuousness» 

(«помітна непомітність»), який полягає в тому, щоб зробити свій костюм таким, 

що не привертає загальної уваги, проте в певних колах його оцінять належним 

чином.  

Можна констатувати, що денді запропонували суспільству новий різновид 

демонстративної розкоші – приховану. Зрозуміло, що саме словосполучення 

«демонстративно-прихована» розкіш містить у собі певний оксюморон. 

Проте, як це не парадоксально, кожне з цих слів-антиподів найбільш чітко 

розкриває сутність нового підвиду розкоші. Тільки «обраний», тільки знавець 

спроможний оцінити справжню вартість речі, яку демонструють, оцінити 

зусилля, витрачені на створення потрібного візуального образу. 

Денді «передбачили» майбутні тенденції в гламурі й так званому 

стриманому споживанні (коли перевагу віддають «стриманим» товарам, у яких 

приховані зовнішні атрибути, наприклад Jil Sander або Bottega Veneta). 

Поціновувачі та знавці, незважаючи на відсутність яскравого та видимого 
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логотипу, відрізняють такий товар за дизайном та іншими характерними 

ознаками. «Упізнаване» споживання «не кричущих» про себе товарів сьогодні 

розглядають як більш витончене та вишукане. Можна констатувати, що цей 

символічний код, запропонований дендизмом, залишається актуальним і 

сьогодні. Наприклад, петлі на рукаві піджака можуть розповісти 

«досвідченому оку» про його власника досить багато, починаючи зі смаків і 

закінчуючи прибутками. А такий аксесуар, як годинник є найкращим 

свідченням матеріального добробуту його власника.  

У новій чоловічій моді крій і те, як сидів костюм, були важливішими, 

ніж прикраси, колір та ефектність. Чоловіки відійшли від макіяжу та фатуватої 

жінкоподібності. При цьому облягаючі короткі штани – візитна картка денді 

1800 років – були вищою мірою еротичні, як і їх нова, неприкрашена 

мужність. Варіації чоловічої моди протягом ХІХ і ХХ століть (скажімо, бороди 

в денді едвардіанської епохи або ідеально підігнані піджачні костюми Кларка 

Гейбла й Кері Гранта в 1930-ті роки) являли собою зовсім не відмову від моди, 

а більш складний, вишуканий і непрямий підхід до чарівності й глянцю, ніж 

шовк та атлас придворних в епоху Старого порядку [521, с. 39].  

О. Вайнштейн зазначає, що денді не просто опанував мистецтво 

вдягатися, його манери підпорядковувались особливому кодексу поведінки, а 

костюми – це тільки частина загальної та продуманої системи, це максимально 

структурна особистість, світський лев, сноб, який тримає дистанцію, а кожен 

його рух – знак аристократичної переваги [142]. 

Денді змінили ставлення не тільки до костюма, але й до самої людської 

тілесності. Якщо раніше людське тіло, і в мистецтві зокрема, використовували 

як «потенціал репрезентації» (як це було в минулому в живопису та скульптурі), 

то тепер воно було й «потенціалом виробництва». Як наголошує І. Мішо, 

основна новизна полягає в тому, що тіло саме стає художнім засобом; воно 

змінює свій статус і переходить від «статусу предмета мистецтва» до «статусу 

діючого суб’єкта» та матеріалу художньої дійсності [662, с. 431].  
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Бодлер вважав денді ідеалом, який протилежний природному: краса денді 

антинатуральна. «Денді повинен постійно прагнути досягнути піднесення; він 

має пильнувати й спати перед дзеркалом» [108, с. 33]. У цьому контексті 

доречно згадати й про «гламурну тілесність», яка також є повністю штучною, 

створеною за допомогою «makeup», зачіски, одягу, різноманітних програм 

«photoshop», пластичної хірургії тощо. Як відмічав С. Гандл: «Браммелл був 

першим утіленням гламурного парадоксу досяжної винятковості» [173, с. 61]. 

Дендизм – це не просто етика, але й певна тілесна техніка, манера 

поведінки. Як слушно зауважив Р. Барт, у дендизмі досить органічно поєднано 

одне і друге, «причому техніка, зрозуміло, слугує гарантом етики, як і в усіх 

аскетичних філософіях…, де певна тілесна поведінка дає шлях для вироблення 

деякої думки; а оскільки в даному випадку ця думка полягає в абсолютно 

своєрідному баченні себе самого, то денді приречений безперервно винаходити 

все нові, безкінечно нові відмінні риси: то він робить ставку на розкіш, щоб 

відсторонитися від бідних, то прагне до поношеності плаття, щоб 

відсторонитися від багатих; саме для цього й слугує «деталь», що дозволяє 

денді вислизати від маси, ніколи їй не даватися. … (денді – прим. авт.) у жодному 

випадку не повинен впадати в ексцентрику – форму надзвичайно зручну для 

наслідування» [37, с. 395–396]. Манера поведінки денді базувалася на 

майстерному поєднанні сухості й невимушеності, шанобливості та дотепної 

зухвалості. 

Дендизм майже не торкався внутрішнього світу людини. Почуття, думки, 

справжні емоції потрібно приховувати, вони залишаються поза соціальною 

маскою. Основним стає вміння створити потрібний візуальний образ, вдало 

зіграти соціальну роль. Можна стверджувати, що спочатку дендизм став 

реакцією аристократів на стиль життя, звички й манери буржуазії, нової 

соціальної страти, яка все більше набирала соціальної значущості та впливу в 

суспільстві (не випадково на цей самий час припала й низка буржуазних 

революцій у Європі). Буржуазія, використовуючи різноманітні способи й засоби, 

прагнула стати справжньою, а не тільки фінансовою елітою суспільства. Виникає 
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певний парадокс. Використовуючи засоби дендизму, аристократи намагалися 

візуально виділитися із середовища буржуазії, збільшити дистанцію  між 

цими соціальними стратами, а буржуазія, навпаки – знівелювати. 

На нашу думку, бажанням збільшити або навпаки скоротити дистанцію 

між соціальними групами зобов'язаний своїм походженням і гламур – спроба 

створити образ максимально красивого, рафінованого світу, безтурботної країни 

задоволення, млості та розкоші. Цим, до речі, можна пояснити актуальність і 

значну популярність проблематики гламуру (і дендизму зокрема) на теренах 

пострадянських країн. Сучасні нувориші прагнуть самоідентифікуватися та 

співвіднести себе з представниками аскриптивних еліт як сьогодення, так і 

минулого. Але, з іншого боку, будь-яка еліта прагне всіма силами вберегти своє 

коло від проникнення в нього сторонніх – інших за фінансовими статками, 

походженням (як це не парадоксально звучить у демократичному суспільстві), 

рівнем інтелекту, виховання тощо. 

Від модної людини денді відрізнявся тим, що присвячував своє життя 

візуальній демонстративності, зовнішній вишуканості та певній манері 

поведінки. «Коли йому (денді – прим. авт.) залишили тільки свободу покупки, 

а не творчості, дендизм волею-неволею повинен був померти від задухи; 

купувати останню модель італійських туфель або новітню марку англійського 

твіду – вчинок вищою мірою вульгарний, оскільки це означає підпорядкування 

Моді» [37, с. 396]. А коли всьому сучасному одягу «прищепили» трохи 

дендизму, це фатально «призвело до смерті самого дендизму, оскільки він за 

самою суттю повинен бути радикальним або не бути взагалі» [37, с. 397]. 

Проте твердження, що явище дендизму остаточно зникло, буде 

помилковим. У кінці ХХ – початку ХХІ століття з’являється таке явище міської 

культури, як метросексуал. Уперше термін «метросексуал» використав 

М. Сімпсон (Simpson) 1994 року у своїй статті («Here come the mirror men») 

[698], а популярності це визначення почало набувати з 2002 року, що 

пов’язують із виходом іншої статті цього автора («Meet the Metrosexual»). 

Сімпсон охарактеризував метросексуала як «молодого чоловіка з пристойним 
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прибутком, який живе в столиці (метрополії) або поряд, оскільки саме там і 

розташовані всі найкращі магазини, клуби, спортивні центри та салони краси. 

Він може бути геєм, гетеросексуалом або бісексуалом, проте це зовсім 

неважливо, оскільки його єдина сексуальна орієнтація – любов до самого себе 

та пошук насолоди для себе» [698]. Е. Баландіна відмічає, що терміном 

«метросексуал» позначили чоловіків, які приділяють забагато уваги своїй 

зовнішності [34, с. 74], а на думку О. Вайнштейн, «метросексуал – сучасний 

модник, його характерні риси – нарцисизм, зв’язок з міською культурою 

споживання та сексуальна орієнтація, яка визначається по-новому» [142, с. 603]. 

Саме такий набір ознак був характерним і для денді. Одночасно автор відмічає й 

відмінності, адже, на її думку, денді як справжній лансер випереджає суспільний 

смак і сам створює та диктує стиль, а метросексуал згодний наслідувати канон, 

який уже склався на цей момент.  

До сучасних метросексуалів відносять Дж. Тімберлейка, Б. Аффлека, 

Б. Піта, Х. Джекмена, Д. Бекхема й представників українського та російського 

шоу-бізнесу, наприклад С. Звєрєва, Д. Коляденка, А. Малахова й ін. М. Сімпсон 

відмічав, що метросексуал є продуктом економічного розвитку, оскільки сучасне 

суспільство споживання потребує нових покупців, а завдання виробників і 

рекламодавців залучити до консюмеризму все більшу кількість населення. 

Метросексуал читає глянцеві журнали, призначені для чоловіків: «FHM», «GO», 

«Maxim», «The Face», «Details», «Arena», «Esguire» та ін. Він серйозно ставиться 

до свого іміджу, розбирається в одязі (може з першого погляду відрізнити речі 

з останньої колекції), регулярно купує нові марки парфумів, кремів  і 

шампунів, відвідує салони краси тощо. Тобто за своєю сутністю метросексуал 

є яскравим прикладом чоловічого гламуру.  

Як ми вже зазначали, історично дендизм як феномен виник в Англії, а вже 

тільки потім поступово затвердився як загальноєвропейська мода, проте зберіг 

висхідний набір таких характеристик, як стриманий мінімалістичний стиль в 

одязі, спортивність, джентльменський кодекс поведінки, клубна культура й ін. 

Важливими в контексті нашого дослідження для розуміння явища дендизму 



263 
 

стали літературні твори, написані в зазначений період англійськими 

письменниками. Денді ставали героями багатьох англійських романів.  

Одними з найбільш відомих письменників як в Англії, так і в інших країнах 

були лорд Байрон і Вальтер Скотт. Останнього навіть проголошували як 

найвидатнішого натхненника народної уяви ХІХ століття [720]. С. Гандл 

вказує, що ці письменники знаходили натхнення з культу Наполеона, вони 

створювали гламур як спокусливий світ мрій, що пов’язаний з реальністю, яку 

проживають читачі [173]. Скотт і Байрон писали твори, які були «казково багаті» 

різноманітними образами. Незважаючи на відмінності у творчості (їх герої 

відрізнялися один від одного, що відображало й різницю в ціннісних 

установках письменників: герої Скотта у своїй більшості були покірливими й 

чесними, а герої Байрона – неперевершеними та непроникними), обидва писали 

твори, у яких досить детально описували інтер’єри з масою деталей, одяг, 

причому особливо підкреслювали розкіш убрання: оббиті хутром каптани, 

взуття із золотими застібками, золоті браслети, золоті каблучки й дорогоцінні 

камені, вишивані мантії та капелюшки тощо. Герої Байрона та Скотта із 

задоволенням приймали дендистські пози та досить часто прагнули відтворити 

«культ оригінальності», «апологетику індивідуальної свободи» або зображували 

«світову скорботу». Саме завдяки романтизму «споглядальну меланхолію» 

почали розглядати як знак внутрішньої зрілості особистості – і, як наслідок, 

модники, й особливо денді, охоче розігрують її як «цікаву» позу. 

Поза «світової скорботи» дозволяє створити образ «демонічної натури» 

(людини, яка просякнута розчаруванням і кидає виклик не тільки всім людям, але 

й вищим силам). У творчості Теофіля Готьє, Фредеріка Сульє, Барбе 

д’Оревільї досить часто зустрічається типаж «демонічного» циніка, такого 

денді-Мефістофеля в бездоганному фраку. О. Пушкін і М. Лермонтов 

репрезентують більш «спрощений» («побутовий») варіант «демонічної» натури 

– рефлектуючий фат, фатальний спокусник, амораліст (Дон Жуан, Онєгін, 

Пєчорін та ін.), чиє марнославство базується на відповідній «теорії успіху».  
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У цьому контексті важливо зауважити, що письменники не тільки 

винаходили нові літературні образи, а й працювали над створенням власних, адже 

чудово розуміли, що наявність і відповідність візуального образу – вимога 

тогочасного суспільства. Так, Байрон «не міг жити, не виставляючи себе 

напоказ, це слугувало джерелом його сили» [173, с. 40–41]. Незважаючи на те, 

що в Байрона був певний фізичний недолік (він був кульгавим), який йому 

вдавалося приховувати, письменник зумів створити собі образ романтичного 

ідола. Він успішно моделював і культивував свою зовнішність (сучасники 

вважали його «загадково красивим»), часто сидів на дієтах, ретельно вибирав 

портрети та пози, продумував свої входи та виходи, місця та заклади, де він 

з’являвся, і, відповідно, костюми. Його твори видавали особливим способом. 

Мюррей випускав твори Байрона розкішними книгами з ілюстраціями, 

малюнками та гравюрами.  

В. Скотт став ключовою фігурою «відродження минулого». Як не 

парадоксально, Скотт мав такий самий фізичний недолік, як і Байрон (був 

кульгавим). Видав велику кількість поем, на які його надихнула шотландська 

історія. Завдяки Скотту виникло захоплення відтворенням історичних епох та 

історичною белетристикою. «Байрон і Скотт пропонували читачам два варіанти 

гламуру: один спеціалізувався на далеких країнах і неперевершених людях, 

інший віддавав перевагу далеким часам і яскравим сценам. Письменники 

відобразили й ідеологічну неоднозначність гламуру як згубної та спокусливої 

сили, яку влада може легко захопити» [173, с. 44]. 

Цікавим для нашого дослідження став роман Т. Карлейля (Carlyle, 1795–

1881) «Сартор Резартус» (дослівний переклад – «Перелицьований кравець»), 

який вийшов у світ в 1833–1834 роках. Головний герой роману Diogenes 

Teufelsdrockh (норвезькою «бісове лайно») приймає рішення досліджувати 

«моральний, політичний і навіть релігійний вплив одягу». На його думку, одяг 

є сутністю всього людського існування. «У цьому єдиному важливому 

значенні одягом обмежено все, про що думають, мріють, що роблять і таким 

чином існують люди. Весь цей зовнішній світ і його частини не що інше, як одяг, 
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а вся суть наук полягає у філософії одягу» [607, с. 57]. Diogenes Teufelsdrockh 

стверджує, що поява одягу не була обумовлена ні потребою в захисті від 

погодних умов, ні благопристойністю, а, скоріше за все, функцією 

прикрашання [607, с. 30] і саме одяг допоможе людині «прочитати» світ. 

Карлейль ставить перед собою мету захистити людську автентичність, нагадати, 

що внутрішнє має відповідати зовнішньому, тобто зовнішній вигляд повинен 

відображати справжню духовність. 

У романі «Ярмарок марнославства» В. Теккерея (Thackeray, 1811–1863) 

представлено принципово новий, більш високий рівень соціального 

узагальнення явищ, що проявляється в новому (для англійського роману) 

співвідношенні між приватними долями героїв роману та суспільним 

середовищем, у якому розгортається дія. Соціум перестає бути просто тлом 

або декорацією, він починає відігравати активну роль в романі. Вільям 

Теккерей акцентує на проблемі впливу історичних подій на соціальне, політичне 

та приватне життя. «Теккерей справжніми історичними вважав такі твори, які 

відповідають духу епохи, розкривають її своєрідність, містять правдиві картини 

життя суспільства, дають правильне і яскраве уявлення про звичаї та моралі 

свого часу» [505, с. 13]. У цьому сенсі роман «Ярмарок марнославства» і є цікавим 

для нашого дослідження. 

На думку Теккерея, події приватного життя, доля нічим не видатної 

людини мають дуже велике значення для розуміння епохи, не менше ніж 

військові баталії чи багатослівний опис діянь великого полководця. У центрі 

уваги роману люди, які не є безпосередніми учасниками історичних подій, 

проте наслідки того, що відбувається, визначають їхню долю. 

Теккерей зумів створити узагальнений образ буржуазного суспільства, 

реалістичний символ світу, заснований на несправедливості. Письменник 

репрезентує широку панораму європейського життя першої половини ХІХ 

століття. Події роману відбуваються в Англії (столиця Британської імперії, 

передмістя Лондона, маєтки, міста, великі дороги), потім у Бельгії, Франції, 

Німеччині, Італії; мовиться про Індію й Африку. Автор зумів показати читачам 
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людей різних соціальних прошарків – від аристократів, буржуазних ділків, 

дипломатів, чиновників і членів парламенту до біржових маклерів, військових, 

учителів, гувернанток, економок і лакеїв. Він зумів вловити зв’язок між людьми 

цього суспільства та магічною владою грошей. «На Ярмарку Марнославства 

люди, природно, горнуться до багатіїв. <...> Їхні почуття, можна сказати, 

рвуться назовні, щоб привітати великі гроші, а серце готове запалитися 

любов’ю до чарівного їх володаря» [505, с. 205]. «Усі вони живуть за законами 

«ярмарку», де все продається й усе купується, де гідність людини визначає розмір її 

капіталу, усім править успіх і багатство, де «титул і карета четвериком – 

іграшки більш коштовні, ніж щастя» [505, с. 5]. А сам ярмарок – Ярмарок 

Марнославства – визначено в романі, як місце суєтне, повне лихих звичаїв, 

безглузде, повне всіляких ошуканств, фальші та лицемірства. Усе англійське 

суспільство просякнуте снобізмом, сноби існують в усіх соціальних 

прошарках: сноби-аристократи, сноби-військові, сноби-клерки, сноби із Сіті, 

із літературного середовища, університетські сноби, сноби-політики тощо. 

Можна говорити про своєрідну ієрархію снобізму, на верхівці якої знаходяться 

«державні сноби». 

Поняття «снобізм» у Теккерея охоплює в собі все різноманіття 

буржуазних вад: користолюбність, хижацтво, марнославство, лицемірство, 

ханжество, чванство й ін. Сноб – це «той, хто підло схиляється перед підлим 

явищем», хто дивиться наверх з обожнюванням і вниз із презирством, це 

плазування перед аристократією та презирливе ставлення до всіх, хто 

знаходиться на нижчому щаблі суспільної ієрархії. «Сноб – це жаба, яка 

прагне роздутися до рівня бика», це кожен, хто претендує на те, щоб здаватися 

людиною більш високого статусу, ніж є насправді. 

У своєму романі «Ярмарок марнославства» великий гострослів 

В. Теккерей репрезентує блиск і злидні англійського світу ХІХ століття: 

преклоніння перед багатством і презирство до бідності, прагнення будь-якою 

ціною досягти багатства й положення у світі, гонитва за модою. Продажні 

політики й нахабні багатії, денді та світські левиці, куртизанки й модні «творці 
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мистецтва» (досить часто бездарні) – «знайомі обличчя». Усе це герої, які є й у 

теперішньому світі, який ми досить часто називаємо сучасними термінами – 

гламуром або тусовкою. Які зміни відбулися протягом минулих століть: 

модних кравців почали називати кутюр’є, модні журнали для «леді та 

джентльменів» отримали назву глянцевих тощо. 

Одну з головних героїнь роману Реббеку Шарп можна сміливо назвати 

гламурною. «Нехай це роман без героя, проте ми претендуємо принаймні на те, 

що в нас є героїня», – заявляє з іронією Теккерей. Основними характерними 

рисами цього персонажа є розум, енергія, сила характеру, винахідливість і 

краса. Водночас вона підступна, лицемірна, користолюбна та за будь-яку ціну 

прагне стати багатою й «респектабельною», адже за походженням Беккі не 

належить до буржуазного чи аристократичного прошарку, вона представник 

артистичного світу, донька художника (учителя малювання) і французької 

танцівниці. Реббека майстерно використовує для досягнення своєї мети гламурні 

якості. Її мета – досягти багатства та положення в світі – не має меж: усе вище й 

вище по суспільній драбині, так високо, як тільки можна. Шлюб із дворянином 

Родоном Кроулі для Беккі – тільки щабель для наступного неминучого, 

послідовного сходження. Відповідно до поставленого завдання Реббека змінює 

свій образ і характер поведінки: вона може бути й сіренькою мишкою, і чарівною 

серцеїдкою, виявити смиренність і зворушливу некомпетентність (наприклад, 

заговорити ламаною французькою, хоча французькою мовою вона володіє 

досконало) чи переконати співрозмовника в досконалому володінні 

економічними, політичними й іншими знаннями. Для Беккі такі кардинальні 

перетворення, уміння створювати ілюзію є цілком природними. Вона ідеальна 

модель людини, яка для досягнення своєї мети вирішила пройти через усе. 

Героїні доводиться постійно лицемірити, брехати, обманювати, зраджувати навіть 

тих людей, які відчувають до неї справжні почуття (дружбу, любов, повагу). 

Протягом усього роману Реббека не може дозволити собі будь-якої «слабкості» 

чи прив’язаності до когось. Вона дійсно здатна на все, крім любові, у якій вона 
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відмовляє навіть своєму синові. Тільки чергове досягнення поставленої мети 

приносить їй задоволення.  

Сутність гламуру залишається незмінною – красива обгортка, блиск і 

мішура, за якими приховується справжнє обличчя гламурної людини. Протягом 

роману ми бачимо, як героїня поступово починає втомлюватись від тієї ролі, 

яку вона виконує. Оповідач Теккерея розмірковує про те, як Беккі у своєму 

прагненні досягти багатства та положення у світі (і вже навіть маючи певні 

заощадження та почавши жити тим життям, про яке мріяла) відчуває, що це не 

принесло їй внутрішнього спокою та щастя. Вона не стала більш щасливою, ніж 

коли жила з батьком у злиднях і коли до них приходили в гості його бідні друзі. 

Саме на прикладі життя Реббеки Шарп Вільям Теккерей підтверджує 

заголовок свого роману – усе суєта суєт. Багатство й положення у світі – також 

суєта. Автор роману наголошує на тому, що наявність багатства в жодному 

разі не визначає моральні якості, як і їх відсутність. Наприклад, маркіз Стайн, 

незважаючи на своє багатство, морально огидний; леді Джейн Кроулі (також 

попри багатство) добра, мила та приємна; Емілія Седлі зберігає покірність, 

лагідність, доброзичливість і людяність у різноманітних життєвих ситуаціях 

(і в багатстві, і в бідності). 

У ХІХ столітті виникають різноманітні літературні школи та напрями, 

проте в контексті нашого дослідження значний інтерес становить літературний 

жанр «срібної виделки», або «дендистський роман», який виник у 1820-х роках 

і вніс значний вклад у розвиток гламуру. Засновником цієї школи вважають 

Теодора Хука (Hook), а серед представників «срібної виделки» можна назвати 

Е. Бульвера-Літтона (Bulwer-Lytton), Б. Дізраелі (Disraeli), Р. Уорд (Ward), 

С. Фер’єра (Ferrière) та ін. Жанр «срібної виделки» спочатку мав назву 

«школа денді». Одним із реальних людей, яких відкрито (чи, навпаки, 

завуальовано) зображували в романах цього напряму, був відомий персонаж, 

славетний денді Дж. Браммелл (1778–1840), який увійшов в історію як 

англійський «прем’єр-міністр елегантності», винахідник стилю, який пізніше 

став стилем англійського джентльмена, законодавець мод та автор книги  
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«Чоловічий і жіночий костюм». Джордж Браммелл став прототипом 

головних героїв у романах «Тремен» Р. П. Уорда, «Вівіан Грей» Б. Дізраелі, 

«Пелем» Бульвер-Літтона, «Максвелл» Т. Хука й ін. 

Важливо зазначити, що англійські «дендистські» романи майже 

одночасно почали перекладати на французьку мову. Цю літературу сучасники 

читали майже як підручники дендизму. Особливу роль для популяризації 

дендизму відіграли такі романи, як «Пелем» (1828) Е. Бульвер-Літтона, 

«Трактат про елегантне життя» (1830) О. де Бальзака й есе «Про дендизм і 

Джорджа Браммелла» (1845) Б. д’Оревільї. 

Основною відмінністю романів цього жанру є те, що в них у точних 

деталях було описано модний світ лондонського Вест-Енду (середовище якого 

було зображене «стрімким, витонченим, матеріалістичним і надзвичайно 

бажаним»), заміські будинки та їх облаштування, речі, бали, обіди (аж до 

перерахування столового срібла, яке на них використовували), дуелі, азартні 

ігри, красиві дами, денді тощо. Проте, незважаючи на те, що романи описували 

вищий світ, вони користувалися популярністю в декількох груп читачів: ця 

література розважала вищі класи; до неї звертались і багаті буржуа, які 

«старанно збирали інформацію про світські сезони, про те, де зняти будинок, 

у яких крамницях робити покупки, коли виходити на прогулянку в парк» [173, 

с. 57]; користувалась популярністю й у середніх класів, які прагнули зазирнути в 

життя бомонду (критикуючи витрати та надмірності аристократів, середній 

клас «насолоджувався втечею в блискучий вищий світ» [173, с. 56]). 

Важливо відмітити, що різновид «дендистської / гламурної» прози є 

досить популярним і в наш час. До нього звертаються письменники різних 

країн, наприклад Джулія Кеннер (Kenner, США; романи «Парадокс Prada», «Код 

Givenchy», «Матриця Manolo» й ін.), чи Оксана Робськи (Росія; романи «Casual», 

«День счастья – завтра», «Про любoff/on», «Glaмурный Дом» та ін.). 

Процеси, які відбувалися протягом ХVІІІ–ХІХ століть, мали велике 

значення для формування гламуру як художньо-мистецького явища. У цей 

період не тільки з’являється поняття «гламур» (важливо зазначити, що до 
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початку ХХ століття слово «гламур» широко не використовували), а й 

формуються основні атрибутивні ознаки гламуру, такі як: театральність, 

наслідування, ілюзорність, штучність, сексуальність та ін. Гламур як явище 

починає відігравати значну роль в економічному, соціальному, культурному та 

мистецькому житті. Перебіг цього процесу був настільки динамічним і яскравим, 

що дехто з дослідників, зокрема С. Гандл, вважають, що зародження гламуру 

відбулося саме в цей період: «Гламур з’явився та поширився, з одного боку, 

завдяки ринку й індустріальному виробництву, а з іншого – завдяки ідеї 

рівності та розмиванню соціальної структури. Гламур народився в той час, 

коли буржуазія оскаржувала численні привілеї аристократії і коли суспільство 

ставало все більш відкритим» [173, с. 22]. Проте майже через декілька абзаців 

С. Гандл починає суперечити собі та зазначає, що «аристократія все ще 

визначала чимало рис того способу життя, про який мріяли всі. Дворяни 

століттями насолоджувались практично монополією на вишуканість, красу, 

моду, розкіш та славу... Як клас аристократія впливала на суспільство та 

культуру, саме на неї орієнтувались «нові люди», які завойовували владу, 

накопичували статки й привертали до себе всезагальну увагу. Гламур 

стосувався того способу, який нові люди, групи й організації переймали та 

відтворювали найбільш яскраві маніфестації аристократії. Це запозичення 

відбувалось у декількох сферах, зокрема в політиці, міському середовищі, 

культурі споживання, стилі життя й театрі» [173, с. 22–23]. Тобто сам 

дослідник зауважує, що гламур виступав як явище, що вже існувало та було 

запозичене в іншої соціальної страти. Це, до речі, підтверджує й нашу гіпотезу 

про латентне існування гламуру в попередні історичні періоди.  

У цьому контексті важливо зазначити, що явище візуальної 

демонстративності не було запозичене автоматично в тому вигляді, у якому воно 

існувало в попередній історичний період. Можна констатувати, що за рахунок 

часткової втрати аскриптивних рис феномену та набуття нових якісних 

характеристик аристократична пишність і велич перетворилась у більш 

сучасне явище – гламур. Зміна політичної та соціокультурної ситуації призвела 
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до модифікації гламуру й набуття ним нових якостей. Цьому сприяла значна 

кількість чинників (до них можна віднести й урбанізацію), у яких переважала 

анонімна соціалізація, розповсюдження товарів фабричного виробництва, 

заміна успадкованих привілеїв заслуженими, зародження й розвиток масової 

літератури, преси та реклами тощо. Гламур цього періоду стає більш 

динамічним, демократичним, масово доступним і набуває певної гнучкості.  

Можна констатувати, що до цього періоду гламур (візуальна 

демонстративність) мав аскриптивні риси та був прерогативою вищих 

панівних страт (нижчі прошарки населення стикалися із цим явищем тільки як 

глядачі на різноманітних святах або як служники). У цей період відбулася 

часткова демократизація візуальної демонстративності (гламуру), що, з одного 

боку, призвело до часткової втрати аскриптивності цього явища, а з іншого – 

породило новий тип гламуру, чому сприяли такі процеси: 

– розвиток міст, що зумовив демократизацію візуальної демонстративності 

(гламуру) і часткову втрату аскриптивності;  

– звуження життєвого простору, до якого неминуче призводило 

скупчення значної кількості населення в одному місці, на обмеженому просторі 

міст. Як наслідок, з одного боку, це збільшення значення зовнішності та манери 

поведінки, оскільки досить часто в містах люди зустрічали тих, з ким були 

незнайомі. З іншого – кількісне розширення властивостей візуальної 

демонстративності (гламуру): з’явилися нові, такі як наслідування та 

штучність, ілюзорність, театральність, сексуальність тощо; 

– доступність до різноманітних культурно-мистецьких практик широких 

верств населення, що дало можливість усім соціальним стратам виставляти себе 

напоказ (візуально демонструвати). 

Отже, підсумуємо: явища гламуру і дендизму є досить спорідненими 

феноменами. Їх об’єднує:  

− візуальна демонстративність; 

− відсутність стійкої понятійної референції (понятійна розпливчатість 

таких понять, як «дендизм» і «гламур»); 
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− штучність, театральність, ілюзорність; 

− символізм і наявність певних кодів; 

− маскування своєї сутності (у дендизмі, як і в гламурі, немає значення, 

чим наповнений внутрішній світ людини, головним стає вміння замаскувати, 

приховати справжні почуття, емоції, думки). 

 

3.4. Гламур у ХХ столітті.  Виникнення гламурного стилю 

ХХ століття стало новим важливим етапом у розвитку гламуру як 

художньо-мистецького явища. Уже до початку цього століття були 

сформовані всі передумови для його перетворення на самодостатній 

феномен. Гламур з латентного, маргінального явища почав поступово 

перетворюватися на універсальний засіб соціальної комунікації, досягнення 

успіху, збільшення соціальної значущості, здобуття популярності. У цей період 

доступ до гламуру стає більш відкритим: він позбавився своїх аскриптивних 

рис. «У комерційній культурі колективна мова зваблювання, яка складається з 

матеріалізму, краси та театральності, розвивалась завдяки вкладам людей 

різного достатку та походження. Гламур містив у собі обіцянку, яку могло дати 

тільки мобільне й комерційне суспільство, – обіцянку того, що кожен може 

стати кращим, привабливішим і багатшим» [173, с. 11–12].  

На початку ХХ століття величезне значення для розвитку й поширення 

гламуру у світі мало кіномистецтво. Кіно об’єднувало різні страти та нації й 

репрезентувало широким масам образи героїзму, розкоші і краси. Становлення й 

розвиток гламуру безпосередньо пов’язують з Голлівудом. «Голлівуд – це 

романтичне втілення американської мрії, мекка паломництва любителів кіно, 

тих, хто жадає слави та прагне нажити багатства. <...> Голлівуд – це казкова 

країна, яка дозволяє втекти від нудної й одноманітної реальності у світ 

фантазій» [476, с. 181]. Назва «Голлівуд» стала символом розкоші, красивого 

життя, ілюзорної магії та кіно. 

Роком становлення американської кіноіндустрії вважають 1892-й (у Нью-

Йорку в мюзик-холі Баєла і Костера відбувся перший публічний кіносеанс, який 
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складався з невеликих гумористичних і танцювальних номерів). На початку ХХ 

століття з’являються дешеві кінотеатри («Нікелодеони»), вхід до яких 

коштував п’ять центів. Нова розвага користувалась великим успіхом у 

глядачів, що призвело до розширення мережі кінотеатрів. Так, 1908 року їх 

було вже більше трьох тисяч. До 1915 року в Голлівуді зосередилися близько 

шістдесяти відсотків американського кіновиробництва та виникли перші 

великі кіностудії. У 20-х роках ХХ століття, завдяки швидкому зростанню 

великих кіностудій і виникненню «системи» кінозірок, у Голлівуді знімали 

близько восьмисот фільмів щорічно. Поступово тут зосереджується близько  

дев’яноста відсотків американських кіностудій, а Голлівуд почав відігравати 

провідну роль у світовій кіноіндустрії. Це можна пояснити тим, що серед 

голлівудських творців кіноіндустрії (особливо перші двадцять років його 

існування) переважали іммігранти: вихідці з Німеччини, Угорщини, Росії, 

Франції та Британії, ті, хто втекли до Америки від війни, тиранії, расової 

дискримінації й економічної кризи. Так, кіностудію «Metro-Goldwin-Mayer» 

заснував Луїс Барт Майєр (Білорусія, Мінськ), «Warner Brothers» – брати 

Уорнер (Польща), «Universal» – Карл Лемль (Німеччина), «Paramaunt» – 

Адольф Цукор (Угорщина).  

Голлівудським кіностудіям у своїй творчості вдалося асимілювати 

мистецтво багатьох світових культур, країн та історичних епох. Вони 

створювали образи, які змушували працювати уяву й обіцяли миттєві зміни. 

Ці образи стали частиною іншої реальності, яка накладалась  на звичне 

життя та сприймалась виключно через кінематограф і пресу. На думку 

Т. Кієрнана, зірки Голлівуду є «справжніми героями та героїнями» 

американської культури, вони «сурогати» прагнень і мрій, які не кожен 

спроможний реалізувати. Спостереження за тими, хто живе яскравим і повним 

життям, дозволяє компенсувати нестачу життєвої романтики, відволіктись від 

повсякденності й рутини, випустити на волю фантазії про солодке життя [570]. 

Сьогодні ми вже можемо констатувати, що саме кіноіндустрія сприяла 

формуванню гламуру як художньо-мистецького феномену об’єднавши в 
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унікальний сплав прагнення до аристократизму, слави, багатства, 

популярності, показну розкіш, моду, сексуальність і споживання й зримо 

представивши й поширивши гламурний образ у своїй масовій продукції.  

Голлівудські фільми були розраховані не стільки на задоволення 

практичних потреб мас, скільки на пробудження потреб уяви, на взаємодію з 

мріями глядачів та пропагували ідею ескапізму. Глядачам пропонували декілька 

варіантів втечі від реальності: 1) аристократизм, театральна розкіш, блиск 

естрадної сцени та краса молодості; 2) «декадентство європейського толку»; 3) 

здоровий глузд і приземленість простих американців тощо.  

У перші десятиліття свого існування Голлівуд орієнтувався на європейську 

традицію театрального підходу до розкоші, стилю життя, моди взагалі та костюму 

зокрема. У фільмах рясніли звернення до французького ар-деко та паризької 

високої моди, що стало особливо помітним після Міжнародної виставки 

сучасних декоративних і промислових мистецтв у Парижі («Exposition 

Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes», 1925), де було 

проголошено верховенство стилю модерн.  

Ар-деко (варіанти ар деко, арт деко, арт-деко; від фр. art deco, буквально 

«декоративне мистецтво») – течія в декоративному мистецтві першої половини 

ХХ століття, яка проявилась в архітектурі, моді, живопису. «Законні» права 

термін «ар-деко» отримав тільки в кінці 60-х років ХХ століття. 1966 року 

відбулася велика ретроспективна виставка в Паризькому музеї декоративних 

мистецтв, у підзаголовку каталогу значилось «Art Deco». Характерні риси – чітка 

закономірність, етнічні геометричні візерунки, розкіш, шик, сучасні матеріали 

(слонова кістка, крокодиляча шкіра, алюміній, рідкісні породи дерева, срібло). 

На формування ар-деко вплинули різноманітні художні явища епохи. 

Одна з його назв – «джаз-модерн» (де джаз розуміють не тільки як власне 

музичний напрям, але і як щось строкате, яскраве, те, що може прикрасити) – 

підкреслює нерівну, нестабільну й таку, що розпадається на окремі елементи, 

природу цього стилю. Помітний вплив експресіонізму, захоплення всім 

екзотичним, що відобразилося у використанні підкреслено спрощених форм  
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і кольорів, притаманне «варварським культурам» (стародавнім і сучасним). 

Захоплення єгипетською й індійськими культурами привнесло в ар-деко моду 

на пірамідальні ступінчасті силуети та напівкоштовне каміння: бразильський 

онікс, нефрит, лазурит, гірський кришталь, обсидіан стали улюбленим 

матеріалом у прикрасах і декоративній пластиці [490, с. 244]. 

Ар-деко являв собою синтез модерну та неокласицизму. На відміну від 

модерну, для ар-деко характерна симетрія, прямолінійність, чіткість форм, 

геометричний орнамент. Стиль вражав вишуканою пишністю, використанням 

коштовних екзотичних матеріалів, віртуозністю в оздобленні, монументальністю 

форм при одночасній простоті та легкості конструкції. Була врахована головна 

тенденція часу – ставка на розкіш. Першорядного значення набув сам матеріал, 

багатство його фактури. Особливо модними вважали блискучі, поліровані 

поверхні.  

Також ар-деко чудово поєднувався й з гламуром, його показною 

розкішшю та глянцем. Як відмічає Е. Уілсон, чорно-білі фільми того періоду 

сприяли формуванню не тільки характерних рис естетики ар-деко, але й 

гламуру. «Позбавлена кольору елегантність, … драпірована парча (ламе) і 

розшитий блискітками атлас заворожували погляд легкими потоками світла, 

які пливли та розтікалися по рухомих спинах і стегнах Гарбо, Дитріх і Ломбард. 

Ці візуальні ефекти були побудовані на фундаменті досі не відомої потужної 

чуттєвості позбавлених кольору, але рухомих текстур, … блискітки, марабу, 

біла вуаль та чорне мереживо змусили сексуальний підтекст зазвучати з 

новою силою у світі, позбавленому кольорів фантазії» [521, с. 158]. 

На початку своєї діяльності кіноіндустрія орієнтувалась на Європу проте, 

поступово ситуація змінювалась. Кіномитці досить вільно ставились до стилів, 

які вже сформувались: виникали різноманітні «еклектичні поєднання», пародії, 

винятковість та ексцентричність високої моди ставали об’єктами жартів тощо. 

Зазначена тенденція була характерною для перехідного етапу, протягом 

якого кіномистецтво накопичило ресурси та навички, які дозволили йому 

стати основним джерелом гламуру. У результаті виникла «гламурна суміш», у 
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якій були поєднанні досить суперечливі властивості: розкіш, аристократична 

«велич», вуличний стиль, масове видовище та мода «від-кутюр». Ця «суміш», 

з одного боку, одночасно була показово театральною, а з іншого – 

відтворюваною («рукотворною», при бажанні її можна було наслідувати або 

відтворити). У цьому контексті ми вже можемо говорити про зародження 

гламурного стилю як сукупності характерних ознак. 

Для голлівудського стилю притаманними стали великі будинки, приватні 

басейни, лімузини, вишукане вбрання й активне розкішне світське життя. За 

рахунок цього не тільки утверджували положення в середині голлівудської 

спільноти, а й підкреслювали винятковість і справляли враження на маси. Уже в 

кінці 1930-х років письменниця Маргарет Торп визначила основні 

характеристики гламурного стилю: сексуальна привабливість плюс розкіш, плюс 

вишуканість, плюс романтика.  

Значний вклад у популяризацію гламуру (і, відповідно, гламурного стилю) 

внесла одна з найбільших та найуспішніших кіностудій Голлівуду епохи 

звукового кіно «Metro-Goldwyn-Mayer» («MGM») і її художній керівник 

Седрік Гіббонс, який відповідав за оформлення кожного фільму, випущеного 

на студії «MGM» з 1924 до 1956 року. Він, як ніхто інший, зумів пов’язати 

виробництво гламуру з естетичними течіями того часу (відмовившись від 

громіздкої розкоші заради ар-деко, який почали сприймати як символ 

гламуру). 

У 30-ті роки ХХ століття гламур остаточно стає американським і 

демократичним, а версія про його іноземне походження поступово втрачає 

популярність. Саме в Голлівуді гламур не тільки отримує нове наповнення, а 

й починає активно розвиватися як глобальне соціокультурне явище: з одного 

боку, продовжуючи європейську традицію, а з іншого – набуваючи повний 

набір атрибутивних ознак: театральність, показовість, сексуальність, ефектність, 

яскравість, зовнішня привабливість й ін. Візуальна демонстративність домінує в 

усіх сферах і галузях застосування гламуру, а «внутрішня», справжня сутність 

об’єкта прихована за гламурною маскою. Пізніше стане досить популярною 
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фраза М. Монро: «Голлівуд – це місце, де тобі платять тисячу доларів за 

поцілунок і п’ятдесят центів за твою душу». Більшість змін, які відбулися у 

сприйнятті гламуру в Америці, мали місце й у Європі, де кожна держава або 

етнічна група переживали зміни, але всі вони відбувалися у власному темпі, по-

своєму тлумачачи загальні тенденції, пристосовуючи їх до місцевих традицій. 

Сформований у Голлівуді гламурний стиль поступово утверджується у 

світовій індустрії моди та краси. Специфіка цього стилю в гіпертрофованій 

яскравості та прямолінійних асоціаціях з розкішним і богемним життям, 

сексом та екзотикою [254, с. 53]. З часом гламурний стиль став настільки 

популярним, що Європа взагалі та Париж зокрема звернули на нього увагу, 

почали частково на нього орієнтуватися, а інколи навіть наслідувати. Так, 

у 30-х роках ХХ століття європейські модельєри «черпали натхнення» з 

американських «костюмних драм». Наприклад, в основі однієї з 

найвідоміших колекцій Е. Скіапареллі «Цирк» були костюми зі знаменитого 

американського цирку «Barnum». Також цей дизайнер присвятила цілу 

колекцію образу Мей Уест. Пізніше, з 1940 року, Ельза Скіапареллі багато 

працювала із зірками кіно й театру, оскільки в період окупації проживала в 

США. Вона вплинула на формування іміджу Г. Купера, М. Дитріх, М. Морган 

та ін. Кетрін Хепберн заявляла, що її кар’єра по-справжньому почала успішно 

розвиватися тільки тоді, коли вона почала вдягатися у Скіапареллі [490, с. 248]. 

У цей період термін «glamour of Hollywood» отримує «офіційний статус» 

та остаточно формується сутнісне наповнення гламуру – пріоритет 

демонстративно зовнішнього: шикарне світське життя (тусовка), змагання в 

коштовних нарядах, прикрасах та інших атрибутах гламурності. Гламурно – це 

підкреслено декоративно, чуттєво, жіночно та демонстративно (театрально) 

розкішно – більш штучно, показово, не так, як у житті.  

Найбільш досконалим утіленням гламуру всіх часів стали голлівудські 

кінозірки. Першими представниками гламурного стилю вважають Грету Габро, 

Луїзу Брукс, Марлен Дитріх. Неймовірна досконалість була ключовим аспектом 

голлівудського гламуру. Актори й актриси завжди мали такий вигляд, ніби 
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тільки вийшли із салону краси, вони були еталоном бездоганної форми, 

красивої подачі та зовнішнього лоску.  

Як уже ми зазначали, однією з найуспішніших студій у цей період вважають 

студію «Metro-Goldwyn-Mayer». Журнал «Fortune» відмічав, що список 

зірок, які з нею працювали, був значно більшим, ніж у будь-якої іншої 

кіностудії. Незважаючи на те, що конкурентами «MGM» були такі 

кінокомпанії, як «Paramount», «20-th Century Fox», «Warner Brothers» та 

«RKO», а також невеликі кінокомпанії «Columbia», «Universal», «United Artists», 

перелік зірок, з якими вони працювали, був помітно меншим, ніж у «MGM». 

Так, у «20-th Century Fox» із середини 1930-х років по кінець 1940-х були 

укладені контракти лише з чотирма зірками першої величини: Ширлі Темпл, 

Бетті Грейбл, Байроном Пауером і Грегорі Пеком. Кінокомпанія «Warner 

Brothers» працювала із Джеймсом Кегні, Бетті Девіс і Хамфрі Богартом. Цю 

ситуацію можна поясни тим, що хоча деякі виконавці мали природний хист, 

харизму, відповідну зовнішність і досягали успіху без особливої «гламурної» 

підготовки, створення образу великої кінозірки вимагало вкладення значних 

коштів, а вони були тільки у великих кіностудій. Зрозуміло, що в цей період поки 

зарано говорити про те, що саме наявність зіркового складу забезпечувала 

кінокартині успіх, проте різниця в касових зборах між фільмом зі знаменитістю 

та без неї могла бути значною. 

Загальновідомим є той факт, що інститут зірок у голлівудському кіно 

виник ще у 20-х роках ХХ століття, сформувався в 1930-х і досяг свого 

розквіту в 1940–1950-х роках. Уже в 1930–1940-ві роки кіновиробництво в 

США отримало назву фабрики мрій, або фабрики гламуру. Голлівуд став 

справжньою фабрикою, де було поставлено на потік «виробництво» гламурних 

зірок та ілюзій. Саме систематизований підхід до створення та популяризації 

зірок відрізняв Голлівуд від інших кіноіндустрій. У кінозірок вкладали не 

тільки величезні кошти, але й неймовірну працю. Кінозірки стали стандартним 

товаром, який постачали в обмеженій кількості модифікацій і регулярно 

оновлювали.  
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Зірку репрезентували як гламурну особу – упевнену в собі, спокусливу, 

незвичну, вишукану, гордовиту або кумедну людину залежно від тих ролей, які 

доводилося грати. Голлівудські майстри при створенні гламурної зовнішності 

прагнули дотримуватись балансу між старим і новим, високим і низьким. Їм 

вдавалося органічно поєднувати тогочасні тенденції із запозиченими 

елементами вищого світу та загальними унікальними якостями кожної зірки. 

«Фабрика зірок була фабрикою в повному сенсі цього слова . На 

початку конвеєра стояв агент з томами портфоліо провінціалок з красивими 

тілами та злими очами. Відібрана ним заготовка потрапляла до рук стиліста, 

який її відшліфовував, а потім вдягав на неї хутряне манто. Наступним був 

візажист, який підводив їй губи та брови; потім ішов фотограф, який робив 

чуттєві світлини для листівок і журналів. Потім наступала черга режисера, 

який знімав старлетку в красивому кіно про красиве життя... І народжувалася 

зірка, якій глядач аплодував уже, ... як символу зовсім іншого життя, такому 

світському та недосяжному, тим самим практично аплодуючи абсолютно 

штучному продукту, який замінює реальність. А продукт тим часом, як і 

належало, стимулював споживання. Зокрема і з боку самої рукотворної зірки, 

яка тепер усім укладом особистого життя повинна була відповідати 

створеному нею ж на кіноекрані образу» [120].  

Матеріал, з якого «ліпили» зірок, не завжди був багатообіцяючим, а 

«формування зірки було не меншим перетворенням, ніж створення казкової 

атмосфери в порожньому приміщенні» [173, с. 154]. Наприклад, Марлен Дитріх 

на початку своєї кар’єри, відповідно до американських стандартів, мала зайву 

вагу, широкий ніс і владне, кутасте обличчя. Очевидці описували її як типову, 

злегка грубувату німкеню [674, с. 23]. Режисер Джозеф фон Штернберг був тією 

людиною, яка «відкрила» світу цю актрису, він знайшов спосіб вигідно 

показати її статуру, підкреслити її глибоко посаджені очі, змусив сяяти 

волосся, створив навколо неї чуттєву та спокусливу атмосферу. Марлен Дитріх 

у своїх мемуарах відмічала: «… поки фон Штернберг не повів мене за руку, я 

була абсолютно безпомічною. Я навіть не розуміла, яке переді мною стоїть 
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завдання. Я була "ніким", і таємничі сили творця вдихнули життя в небуття. Моїх 

заслуг у ролях, які я грала в його фільмах, не було. Я була тільки піддатливим 

матеріалом в нескінченно багатому арсеналі його ідей і творчого хисту» [619, 

с. 105]. Такий шлях пройшла не тільки Дитріх. Актрису Джоан Кроуфорд на 

початку її голлівудської кар’єри описували як вульгарну простачку з 

робітничого району так: невисокого зросту, із широко розставленими очима, 

великими ніздрями та ластовинням [619]. 

Кінематограф вимагав виразності та чітких ліній у макіяжі, зачісці, одязі. 

У Голлівуді існували чіткі вимоги до зовнішнього вигляду  зірки: молодість, 

струнка фігура, «правильні» риси обличчя, виразні очі, фотогенічність. Також 

важливою умовою, для того щоб стати зіркою (крім акторських здібностей), 

була наявність харизми й індивідуальності. Кожній із голлівудських зірок була 

притаманна якась особливість, що магнетично впливала на глядачів і 

дозволяла перетворити «незграбну особу» в чарівну та привабливу особистість. 

Фігура зірки – це була справжня розкіш. Акторів, які не відповідали потрібним 

стандартам, «корегували». Наприклад, зайва вага була недопустимою, тому що 

зірка з таким недоліком на екрані мала досить не виграшний вигляд. Для 

виправлення цієї вади акторів саджали на жорстку дієту та прикріплювали до них 

масажистів. У результаті тіло мало більш стрункий вигляд, на обличчі 

виступали вилиці, а риси обличчя ставали різкішими. Випрямляли зуби та 

волосся; якщо виникала необхідність, використовували пластичну хірургію. 

Візажисти вищипували брови та надавали їм потрібної форми, подовжували вії, 

за допомогою макіяжу збільшували очі, зменшували носи, ретушували родимки 

та замальовували ластовиння. Такі дії призводили до того, що обличчя 

знеособлювалося, ставало штучним і привабливим. Художник по костюмах 

створював ілюзію фізичної досконалості: за допомогою особливої білизни він 

приховував недоліки й акцентував на перевагах зірок. Як відмічає С. Гандл, у 

таких зірок, як Гарбо, Дитріх або Кроуфорд могло бути по 20 костюмів на 

картину, причому пошиття кожного з них припускало до шести примірок. Для 
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костюмів використовували найкоштовніші матеріали, досить часто 

утрируваний крій, особливі кольори та зовнішні ефекти [173, с. 160]. 

У цьому контексті потрібно вказати й на таку характерну рису  

голлівудських зірок, як сексуальна привабливість. Вважалось, що сексуальною 

привабливістю володіють, передусім, жінки, а їх прерогативою була турбота про 

зовнішність, красу, модність, розкіш і штучність. Продюсери та режисери 

знаходили нові способи втілення ідеалів жіночності та створення нових 

жіночих ідеалів і фантазійних образів. Щоб представити зірку публіці як 

об’єкт сексуального бажання, кінокомпанії використовували вже сформовану 

в європейських та американських театрах культуру спокусливих видовищ. 

Голлівудські красуні стали носіями еротичної жіночності, яка раніше була 

привілеєм парижанок [173, с. 156]. Магнетичного тяжіння як ключового 

компонента сексуальної привабливості досягали за рахунок симетрії та 

гармонії обличчя й тіла, яким у Голлівуді надавали велике значення [610, с. 83–

84]. На думку С. Гандла, між прорахованими прийомами професійних 

спокусниць попереднього покоління й менш відвертою, приглушеною 

чарівністю зірок відсутній очевидний зв’язок. Голлівудські зірки, як і паризькі 

куртизанки, уміли поєднувати «клас» і розпущеність, проте замість того, щоб 

зберігати хитку рівновагу між цими двома якостями, вони створили з них 

унікальний сплав. Гламурна героїня екрану значно більше походила на 

звичайну дівчину, ніж куртизанка ХІХ століття [173; 178]. 

Кожний аспект життя голлівудської зірки підлягав ретельному 

контролю й опрацюванню. «Корегували» не тільки зовнішній вигляд акторів, 

але і їхні біографії та прізвища. Дуже часто справжні імена й прізвища 

акторів та актрис не згадували, замість них використовували псевдоніми: Грету 

Гарбо насправді звали Грета Густафсон, Джоан Кроуфорд початково звали 

Люсіль Лесюр, Мері Пікфорд – Гледіс Сміт, Дуглас Фернбенкс – Дуглас Ельтон 

Улман, Керол Ломбард – Джейн Пітерс, а Кері Гранта – Арчі Лічем. Біографії 

зірок вигадували або підробляли.  
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Стиль життя й поведінка відомих акторів та актрис поза екраном були 

невід’ємною частиною «зіркового шляху» й тісно пов’язувались із рекламою 

картин. У більшості випадків глядачі навіть не здогадувались про жорстку 

дисципліну та жертви, на які доводилось іти зіркам. Як зазначала у своїх 

мемуарах Дитріх, досить часто зірок піддавали жорсткому пресингу з боку 

студійних відділів просування. Від актрис вимагали, щоб вони не пили, не 

курили й навіть не народжували дітей, а кожен з їх численних романів був 

«благословенний на небесах». За словами Дитріх, актриса – це «жінка, яка 

повинна мати бездоганний вигляд» [619, с. 116]. Акторка вважала, що це було 

досить нерозумно: «Звісно, ми красиві й на світлинах, і в житті; проте ми ніколи 

не були настільки ж винятковими та надзвичайними, наскільки наші 

рукотворні образи. Ми дотримувались їх, оскільки цього вимагала студія, проте 

ніхто з нас не отримував від цього задоволення. Для нас це була просто 

рутинна робота, яку ми гарно виконували» [619, с. 119].  

Зірки мали пишний і театральний вигляд, їхній образ і костюми 

створювали для привернення уваги, що повністю відповідало визначенню 

гламуру, яке дала сама Дитріх: «дещо невизначене, дещо недоступне 

звичайним жінкам – казковий рай, бажаний, проте, по суті, недосяжний» [623, 

с. 56–57]. 

Стиль життя та публічний образ зірок Голлівуду був орієнтований на 

демонстрацію розкоші (наявної чи уявної) і запозичений у найбагатших 

спільнот. «Для масової аудиторії голлівудська версія вищого суспільства була 

більш доступною для розуміння, ніж закритий світ визнаних еліт, заснований на 

наслідуванні й традиціях, а не на грошах та успіху» [173, с. 159]. Досить часто 

голлівудські зірки самі перебували в омані, вважаючи, що голлівудське 

суспільство є вершиною досконалості, поки не знайомилися з європейською 

аристократією. Глорія Свенсон (одна з найбільш фотографованих жінок 

Америки в 1920-х роках) вказувала, що «гламур ілюзій Голлівуду тьмяніє 

порівняно з реальним гламуром багатих європейців, направляються вони в Аскот 

чи їдуть по Булонському лісі на «Іспано-Сюїзі»» [710, с. 177]. Театрально-показна 
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розкіш голлівудського гламуру мала зовсім інший вигляд. Так, актриса, що 

співпрацювала з «Warner Brothers», Селеста Холм відмічала, що в Голлівуді 

все перебільшувалося. «Якщо у вас була ферма, вона ставала маєтком. Якщо 

у вас було поле, на ньому опинявся табун коней» [710, с. 139–144]. Голова 

студії «Metro-Goldwyn-Mayer» Л. Майєр вважав, що багатство повинно 

співвідноситися з моральністю. «У той час як "хороші" героїні діяли в 

традиційно оформлених декораціях, жінок сучасних, незалежних і доступних 

часто супроводжував модерн і показне багатство: хутро, прикраси, модні 

наряди, автомобілі» [173, с. 153]. Робітникам «MGM» забороняли розповідати 

про заробітки зірок, оскільки «згадування грошей ставило прибуток вище від 

гламуру» [618]. 

Був створений новий тип аристократії, який можна класифікувати як 

аристократію краси й таланту. Цей тип аристократії був більш  доступний і 

привабливий, диктував нові канони високого статусу (які не були пов’язані із 

походженням), нові ритуали, до яких частково були залучені й представники 

традиційної еліти. Виникла нова, більш зрозуміла та більш відкрита ієрархія, 

де на перше місце виходив стиль. Неправильно було б стверджувати, що 

відбулася повна відмова від схем традиційної еліти, проте, як слушно 

зауважив С. Гандл, старовинні палаци та весь антураж продовжували грати 

свою роль, але були тільки декорацією для нової більш відкритої еліти [173, 

с. 185]. Відбулося злиття старого світу та гламуру. 

Розкіш, яку насаджували за допомогою кінематографічних образів, являла 

собою резервуар знаків і символів. Зірки були «богами й богинями сучасного 

Олімпу», оскільки знаходились на межі повсякденності та чуда, реального й 

ідеального. Проте важливо зазначити, якщо на початку ХХ століття деякі з 

перших зірок мали репутацію небожителів і незвичних людей, то вже в 1930-ті 

роки більш поширеною точкою зору стала та, що зірку від обивателя відрізняв 

тільки особливий шик і будь-яка людина може стати зіркою, якщо для цього 

створити відповідні умови.  
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Можна констатувати, що попри те, що гламур став масовим, це явище 

(у чистому вигляді) залишалося прерогативою вищих страт. Незважаючи на те, 

що вищі прошарки суспільства щиро цікавились людьми, яких бачили на екрані, 

а також захоплювалися здатністю Голлівуду «збуджувати ентузіазм і викликати 

обожнювання в мас», з точки зору традиційної соціальної еліти Голлівуд був 

вульгарним і претензійним, у ньому процвітали крайнощі й ексцентричність. 

У «традиційних» суспільних категоріях кінозірки не мали високого 

соціального статусу (адже досить часто вони походили зі скромного, а 

інколи навіть і неблагополучного середовища), проте для них були «відчинені 

двері» в модні салони та приватні палаци. Як відмічав С. Гандл, «їх вважали 

трофеями, і хазяї, змагаючись один з одним в організації найбільш помпезних 

світських свят, виставляли їх напоказ. Ті, хто колись прагнув привабити до 

себе в салон найвідоміших і найвпливовіших гостей, зараз ганялися за 

атлетами, естрадними артистами, чемпіонами гонок, пілотами, дизайнерами 

моди, а також кінозірками» [173, с. 131]. Було зняте відповідне табу, адже тепер 

для запрошення на звані обіди та вечори не потрібно було бути пов’язаним із 

вищими прошарками тісними сімейними вузами, перепусткою в будинки 

вищих страт стали гроші або популярність.  

І хоча ретельно продумана гламурність зірок була недоступною для 

більшості, у цей період зовнішність і візуальність набули набагато більшого 

значення, ніж у попередні роки. «"Голлівудський гламурний стиль" поступово 

ставав доступним загалу. Кінематограф рекламував серед широких мас 

населення ідею про те, що зовнішність є важливою частиною побуту, а те, як 

людина подає себе "в цілому", має велике значення в її житті. Так, жінкам 

пропонували проводити паралелі між прагненням студій довести до абсолюту 

популярність зірок та спробами глядачок найкращим чином використати свої 

можливості. Фільми допомагали людям мріяти, а машина споживання 

дозволяла їм частково втілювати ці мрії в реальний досвід» [173, с. 168]. 

Британський історик С. Александер відмічав, що під час прогулянок по головній 

вулиці відбувалася демонстрація штучної краси, що призводило до її 
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наслідування шляхом створенням більш простих зразків, у результаті «мантія 

гламуру перейшла від аристократів і куртизанок до продавчинь, офісних 

робітників і фабричних дівчат – і в цьому їм допомогли кінозірки» [584, с. 263–

264].  

Популярність і загальнодоступність кінематографу призвели до того, що 

фільми почали помітно впливати на життя широких верств населення. Велика 

кількість людей переглядала фільми і поступово не тільки починала 

орієнтуватись на стиль життя, продиктований кінематографічним гламуром, а 

й прагнула додати елементи останнього у своє повсякденне життя. 

Прихильники гламуру хотіли бути схожими на своїх кумирів і насолоджувались 

ілюзією подібності з ними, відчували заздрість і захоплювались їхнім образом 

і стилем життя.  

Фільми були одночасно і як товар, і як заклик до споживання, адже 

пов’язаний з кінострічками «галас» спрямовував споживацькі потреби публіки в 

бік певних товарів. Магазини рекламували фільми та розміщували світлини 

зірок на своїх вітринах. Кінозірки отримували статус «ікон стилю». Торгові 

мережі продавали копії моделей убрання, яке актриси надягали у фільмах. 

У журналах публікували рекомендації зірок, як підбирати та носити такий 

одяг. Для створення особистого гламурного образу кіноглядачкам 

пропонували наслідувати образ тієї зірки, яка обличчям, фігурою чи 

темпераментом нагадувала б її саму. Американські видання, які були 

адресовані жінкам і містили поради щодо правильного вибору гардеробу, також 

перераховували шість основних типів особистості, причому кожному з них 

відповідав образ певної зірки екрану: екзотична жінка – Ілона Мессі; 

прихильниця активного стилю життя – Кетрін Хепберн; досвідчена жінка – Мерл 

Оберон; жіночна – Грір Гарсон; аристократка – Джоан Фонтейн; бешкетниця – 

Бетті Хаттон [714]. Жіночі журнали регулярно друкували тести й анкети, які 

дозволяли читачкам визначити їхній тип.  

Незалежність та популярність кіноіндустрії зростала, про що свідчили 

колекції одягу, які були призначені для роздрібної торгівлі. Так, у кінці 1930-х 
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років для роздрібної торгівлі були випущені колекції одягу Оррі-Келлі та Хед. І 

хоча в цих колекціях можна було простежити тенденції європейської моди, 

моделі мали вигляд «досить американський». Зірки асоціювалися з модою та 

своїм стилем життя демонстрували одяг, косметику й іншу продукцію не гірше 

манекенниць. Якщо 1914 року продаж жіночого одягу в окрузі Лос-Анджелеса 

сягав 1 205 мільйонів доларів, то 1935 року ця кількість зросла до 

28 104 мільйонів доларів. «Los Angeles Times» писала, що «решта всього світу 

вимагає голлівудського гламуру та готова за нього платити» [173, с. 169]. Як 

зазначає С. Гандл, «навіть у фашистській Італії дівчата сприймали комерційну 

культуру та її задоволення як спосіб долучитися до сучасних тенденцій і 

набути певної незалежності – не тільки стосовно своїх родин, але й щодо 

політичного режиму. Послідовники Муссоліні ненавиділи образ модної, 

нафарбованої дівиці, який асоціювався з Парижем і Голлівудом, проте спроби 

придушити ці тенденції були безрезультатними. Фільми надихали продавчинь, 

друкарок, студенток і навіть робітниць заводів по-новому поглянути на себе» 

[173, с. 170]. 

Найбільш штучними створеннями «індустрії гламуру» називали 

«гламурних дівчат», які, захоплюючись наслідуванням своїх кумирів, 

повністю втрачали свою індивідуальність. Вони мало чим відрізнялися від 

манекенів з вітрин магазинів, від «ляльок, які ожили та сомнамбулічно 

пересувалися з одного фільму в інший» [633]. «Голлівудські дівчата мрії», 

позбавлені своїх природних характеристик, змушені зупинитися у своєму 

духовному розвитку: у них не більше душі, ніж  у гейші [633]. 

Соціолог Ч. Міллс описав загальний образ «гламурної дівчини». До цієї 

категорії потрапляли як молоді домогосподарки, так і дівчата, що працювали 

в різних галузях. Представлений образ об’єднував усі існуючі типи «виставлення 

себе напоказ», які існували з початку  ХХ століття: «... лялькове обличчя, 

вона хвалькувато пишається своїм тілом, ... вона доволі худорлява, у неї 

вимучена посмішка, нудьгуючий погляд і часто трішки відкритий рот, вона 

зрідка облизує вуста, щоб вони блищали. Здається, що вона постійно 
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тренується, щоб опинитися на висоті в той нервовий момент, коли на неї 

дійсно буде наведений об’єктив. Умови її конкуренції цілком зрозумілі: її 

професійне положення – це положення жінки, для якої зарозуміла та 

непереборна еротичність стали природною поведінкою в житті. Це дорога  

зовнішність коштовної жінки, яка відчуває себе дуже дорогоцінною. У неї 

зовнішність дівчини, яка знає, що її доля повністю – виключно – залежить від 

враження, яке вона справила на чоловіка відповідного типу» [664, с. 81]. 

Міллс відмічав, що стандарти зовнішності та поведінки, які були задані 

голлівудським кінематографом, поступово «спускаються вниз по національній 

ієрархії гламуру – до всіх дівчат, які проходять ретельний відбір і тренінг, щоб 

у подальшому зображувати обіцянку задоволення в комерційних цілях, а так 

само й до всіх молодих домогосподарок» [664, с. 81]. 

Під вплив феномену гламуру частково підпали й чоловіки, попри те, що 

головними шанувальниками голлівудського гламуру були жінки, особливо 

молоді. У Сполучених Штатах з’явилося таке явище, як «гламурні хлопчики». До 

них відносили не тільки акторів кіно, але й привабливих співробітників сфери 

обслуговування, які продавали газовану воду, працювали в автомобільному 

сервісі й ін. [633].  

Перенасичення гламуром у різноманітних сферах життя вже в 30-х роках 

ХХ століття починало викликати несприйняття, негативні реакції та критичні 

висловлення. Незалежний продюсер Семюел Голдвін у середині 30-х років 

ХХ століття констатував, що публіка втомилася від гламуру, шикарних 

костюмів, декорацій і хоче простоти. На його думку, гламур повинен 

залишитися тільки в мюзиклах, де перебільшення та видовищність є 

обов’язковими елементами, а творцям кінокартин потрібно орієнтуватися на 

реальність. Продюсери повинні перестати зловживати декораціями, кричущими 

фасонами суконь і макіяжем та «сунути дорожнечу в обличчя глядачеві» [633].  

Піддавали критиці й голлівудських зірок. Так, Сесіл Бітон наголошував, 

що штучність гламурних зірок перестає бути цікавою загалу. «Коли асистент 

постійно знаходиться поряд, щоб промокнути краплини поту, які виступили в 
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неї на чолі, а костюмерка як зіницю ока оберігає її наряд (скроєний спеціальним 

чином, щоб звести до мінімуму анатомічні дефекти) від складок, вона також 

далека від слабкості простих смертних і, відповідно, також нудна з 

психологічної точки зору, як статуя в музеї» [633]. З’являються критичні 

зауваження, що «гламурна дівчина не подає ознак життя», і для того щоб змінити 

ситуацію, потрібно повернутися до природності, «дівчина має показати, що вона – 

реальна людина, якій притаманне почуття гумору та дух товариськості» [633].  

У досліджуваний період у свідомості американців почала зароджуватися 

певна амбівалентність у сприйнятті Голлівуду. З одного боку, Голлівуд утілював 

у собі такі фундаментальні цінності американської культури, як прагнення 

до багатства, слави, досягнення успіху. Він демонстрував «реальність»  

американської мрії, малюючи в уяві американця можливість стрімкої 

запаморочливої кар’єри, шанс піднятися з низів на верхівку олімпу. Голлівуд – 

це «казкова» країна, де здійснюються мрії про гламурне життя, визнання, легкі 

гроші, швидкі машини, доступних жінок, значні досягнення, життя «на широку 

ногу» тощо. 

З іншого – хоч Голлівуд вабив обіцянками красивого життя, у результаті 

успіх часто обертався крахом, тріумф – трагедією, а реальний образ суперечив 

уявному. З’явилися художні твори, у яких Голлівуд називали «проклятим 

містом», «позолоченим гетто» й ін. (наприклад, книги Дж. Бекона «Голлівуд – 

прокляте місто» (Bacon J. Hollywood is a four-letter town), У. Вагнера «Беверлі 

Хілз – у позолоченому гетто» (Wagner W. Beverly Hills: Inside the Golden 

Ghetto). Досить часто Голлівуд пов’язують з аморальним стилем життя, це 

місто, де процвітають нечесний бізнес, алкоголізм, наркоманія тощо. Голлівуд – 

це місто, де руйнуються мрії та надії, де страждають від незатребуваності й 

розчарувань. Це пекло та місто гріха. Така аксіологічна полярність у сприйнятті 

Голлівуду свідчить про суперечливість американської культури та динамічність 

системи цінностей, що перебуває в процесі становлення. 

Незважаючи на певну «закритість» та відособленість радянського 

мистецтва, гламурні голлівудські канони частково вплинули і на його 
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розвиток. Жіночим еталоном, іконою стилю в 30-40-х роках ХХ століття на 

теренах радянських країн стала акторка радянського кіно Л. Орлова (1902–

1975), візуальний образ якої дуже схожий на голлівудських зірок, зокрема 

Марлен Дитріх. Наприклад, в фільмі «Веселі хлопці» на акторці був костюм з 

циліндром, як у Марлен Дитріх в кінострічці «Голубий ангел», у фільмі 

«Цирк» у героїні Орлової колір волосся (чорний навпіл з платиновим) був як 

у Дитріх. Орлова ще за життя була визнана примадонною радянського 

кінематографу. Існують аскриптивні відомості, що вона одна з перших акторок 

в Радянському Союзі, хто регулярно користувався інноваційними розробками 

косметології для догляду за тілом і обличчям і навіть, випробувала на собі 

пластичну хірургію.  

Можна констатувати, що в цей історичний період способи візуальної 

репрезентації жінок були монополізовані кіноіндустрією, пресою та 

журнальною фотографією, вони здійснили помітний вплив на іконографію 

радянського живопису, скульптури і плакату. Кіно стало особливою знаковою 

системою. Як відмічає Ж. Бодрійяр, знаки й образи відриваються від конкретних 

явищ та фальсифікують дійсність, а розвиток людської цивілізації рухається  

в напрямі утвердження світу симуляцій [109].  

Сьогодні ми вже можемо стверджувати, що перші прогнози щодо 

«швидкої смерті» гламуру, які з’явилися в кінці 1930-х – початку 1940-х років, 

не здійснилися. Як зазначають сучасні дослідники [668], Друга світова війна  

не тільки обумовила відродження гламуру в Європі, але й породила на нього 

широкий попит. «У часи, коли бідність і негаразди ставали повсюдними, люди 

не зводили погляду із зірок, які знали, що допомагають глядачам ховатися у 

світі мрій від печальної дійсності та щоденних проблем» [173, с. 163]. 

Голлівудські зірки, які являли собою образ розкоші та гламуру, стали 

джерелом натхнення для континенту, який до середини 1950-х років був 

спустошений війнами, економічними негараздами та політичною 

нестабільністю. Вони асоціювалися з образом усієї Америки як країни 

процвітання, сексуальності та розваг. Глядачі наслідували зірок і заздрили 
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їхньому стилю життя, адже для більшості таке життя було недосяжним і про 

нього можна було тільки мріяти. 

У цьому контексті потрібно звернути увагу ще на одну тенденцію, що мала 

велике значення для подальшого становлення гламуру як цілісного явища й у 

кінці ХХ століття стала основою глянцевих (гламурних) зображень. Із 1940-х 

років досить популярними, особливо серед чоловічого загалу, стали 

ідеалізовані зображення здорових, життєрадісних, сексуально привабливих 

жінок (хоча практика таких світлин простежується з 1890-х років). Такий стиль 

отримав назву «пін-ап» (англ. to pin up – приколювати, у буквальному смислі – 

плакат, який приколюють на стіну), термін також стосується малюнків, картин 

та інших ілюстрацій, виконаних за певними світлинами.  

Уперше термін «pin up» був використаний 1941 року. Основною 

відмінністю цього стилю була простота, безпосередність, доступність і 

життєрадісність. У Голлівуді виробництво світлин у жанрі ню походило на 

кінематограф. Фотографам майстерно вдавалося перетворювати миловидних 

жінок у неправдоподібних красунь. Гламурний фотограф був спеціалістом там, 

де потрібно було вигідно подати оголене жіноче тіло. У цьому жанрі працювали 

й зірки, кар’єра яких тільки розпочиналась, і ті, популярність яких уже згасала. 

Досить часто однією із найбільш використовуваних назв світлин у жанрі ню 

(інколи еротичної або злегка порнографічної фотографії), стало слово «гламур» 

(яке використовували або як синонім, або як евфемізм).  

Фотографи, які працювали в цьому жанрі, по-різному сприймали власну 

діяльність. Так, Расс Мейєр не вважав, що він займається мистецтвом: 

«Упевнено можу сказати, що роблю гламурні світлини для журналів заради 

грошей. Я не стану заходити настільки далеко, щоб стверджувати, що це моя 

єдина мета, але, безумовно, найбільш важлива» [656, с. 81]. На його думку, усі 

«фігуристі акторки» (Мерилін Монро, Аніта Екберг, Джейн Менсфілд, Софі 

Лорен та ін.) зобов’язані величезними касовими зборами тільки своїм тілам: 

«Якщо проводити паралель, то на успіх моїх гламурних світлин значною 

мірою вплинула пишність фігур моїх моделей», – заявляв він [661, с. 137–138]. 
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Цікаво, що в ролі гламурних фотографів виступали не тільки чоловіки, але й 

жінки. Наприклад, Банні Ігер, кар’єра якої розпочалася з перемоги в конкурсі 

краси. Пізніше вона сама знімалась для «pin up», потім працювала над 

розробкою жіночих купальних костюмів і тільки після набутого досвіду 

почала працювати як фотограф. 

Важливо відзначити, що з кожним роком акцент на еротиці та 

сексуальності зірок зростав. Так, не бачений до цього образ оголеності показала 

публіці Мерилін Монро, яка була символом 50-х років, останнім і найбільш 

досконалим продуктом кіностудій. Свою кар’єру Монро розпочинала зі світлин 

у жанрі «pin up». «Зі своїм платиновим волоссям, ідеально світлою шкірою 

обличчя та сяючими червоними вустами, чуттєвими вигинами тіла та дитячою 

манерою поведінки вона була ідеальною кінозіркою, яка найбільш повно 

втілила ідею голлівудського гламуру. Створена студією «20-th Century Fox», 

фізичне втілення ідеалізованого персонажа «pin up», вона стала ідеальною 

жінкою Америки.  

На думку Е. Морена, смерть Монро в серпні 1962 року стала кінцем епохи. 

Стало зрозумілим, що за глянцевим образом чудового, багатого та щасливого 

життя зірок була прихована трагедія. «Це природна деміфологізація, прорив у 

дамбі, через який, ніби вода, просочується правда: більше немає досконалих зірок, 

більше немає щасливого Олімпу» [694, с. 20]. Після смерті Мерилін Монро 

зірок перестали сприймати як ідеал і навіть як дуже щасливих людей [173, 

с. 220]. 

Поступово, у капіталістичному суспільстві, жіночі образи стали одним з 

об’єктів маніпуляції суспільною свідомістю. Компанії свідомо спрямовували 

надії та бажання суспільства в чітко заплановане русло консюмеризму. Гламур 

надавав навіть побутовим речам і повсякденному життю чарівний блиск і 

привабливість. Фантазії епохи масового консюмеризму визначались 

комерційними, товарними передумовами. Інноваційні зміни, які відбувалися в 

суспільстві (розвиток техніки, туризму, засобів масової інформації та 

комунікації, певне переформатування соціальних страт тощо), значно 
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вплинули на формування візуальних стереотипів привабливості. Унаслідок 

цього в умовах капіталістичного суспільства змінився й гламур – мова 

символів усього принадного та бажаного. 

Можна констатувати, що кіномистецтво, яке сформувалось як особлива 

знакова система сприяло розвитку й поширенню гламуру як художньо-

мистецького явища. Завдяки кіноіндустрії та ефективній діяльності її субєктів 

(кіномитців, акторів, продюсерів, менеджерів, рекламістів тощо): 

– уперше в історії термін «гламур» набуває самостійного значення та 

розширюється ареал його використання; 

– гламур остаточно втратив свої аскриптивні риси та став більш 

демократичним і масовим; 

– гламур остаточно сформувався як цілісний художньо-мистецький 

феномен, що почав одночасно впливати на мистецтво, стиль та спосіб; 

– гламур набув сучасних якісних характеристик, ознак і властивостей; 

– відбулося активне просування ідей гламуру в різні сфери, що 

безпосередньо стимулювало зростання споживання товарів і послуг, зокрема 

й у мистецькій сфері; 

– був сформований гламурний стиль, який проявився в різних напрямах 

мистецтва;  

– закладена аксіологічна дихотомія у сприйнятті явища гламуру; 

– зовнішність і візуальність набули більшого значення, ніж у попередні 

періоди; 

– гламур почав продукувати канони краси, визначати стилі життя й 

моделі поведінки різних соціальних страт. 

Можна стверджувати, що саме у ХХ столітті сформувалися три типи 

гламуру: аристократичний (чистий), голлівудський (показний), масовий 

(штучний). Одна з найбільших відмінностей в атрибутивних властивостях 

зазначених типів гламуру проявилась у розкоші. Для  першого типу гламуру 

(аристократичного) розкіш була одним з аспектів звичного способу життя 

багатої еліти, яка успадкувала свої привілеї від батьків. У досліджуваний період 
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найбільш поширеним і загальновизнаним є другий тип гламуру 

(голлівудський), адже, з одного боку, саме зірки Голлівуду були втіленням 

гламуру для всього світу, а з іншого – на початку ХХ століття гламур не тільки 

отримав свою назву, цей феномен почали сприймати як цілісне художньо-

мистецьке явище. Для третього типу гламуру (масового) взагалі не притаманна 

була розкіш (у прямому сенсі цього терміна), ми можемо говорити про 

штучну видимість розкоші та вишуканості, а гламур використовували як 

«оболонку» іншої соціальної групи.  

 

Висновки до третього розділу 

На основі вивчення наукових, науково-популярних, публіцистичних 

джерел і творів мистецтва виявлено ґенезу гламуру в художній культурі та 

встановлено, що в латентному вигляді це явище існувало в різні історичні 

епохи.  

Стверджено, що передісторія гламуру (і візуальна демонстративність як його 

сутнісна ознака) сягає глибокої давнини та пов’язана не тільки з естетичними 

ідеалами, але й із виникненням одягу та прикрас, відповідно, розкоші (розкішності) 

і розкішного способу життя, які можна було візуально продемонструвати та 

за якими можливо судили про чарівність, гідність і соціальний стан. 

Доведено, що попри те, що помірність і рівновагу вважали культурним 

ідеалом, але його реалізація в реальному житті досить часто  не досягалася. 

В античних джерелах наявні численні свідчення про стиль життя та моделі 

поведінки, які значно відрізнялися від зазначених вище зразків: показна розкіш і 

марнотратство, праздний стиль життя, надмірне споживання (зокрема їжі та вина) 

тощо.  

Розкіш розглянуто як одну з атрибутивних властивостей гламуру. 

Розкіш – явище, яке одночасно відноситься до художньої культури і, разом з 

тим, до сфери соціального. Формою існування розкоші є твори прикладного 

мистецтва, предмети, які оточують людину та відрізняються красою, 

вишуканістю, досконалістю, але не є необхідними. Розкіш – універсальна 
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категорія, яку, на думку дослідників, можливо застосувати при теоретичному 

аналізі розвитку як європейської художньої культури загалом, так і культур 

неєвропейських зокрема. 

Візуально розкіш можна продемонструвати (виставити напоказ) за 

допомогою предметів розкоші. Зв'язок між речами та культурними конструктами 

є важливим джерелом до відкриття й розуміння базових переконань і ціннісних 

орієнтацій того чи іншого суспільства. Предмети декоративної розкоші, художня 

цінність яких відповідає таким критеріям, як відповідне співвідношення між 

річчю і її призначенням, річчю та формою, матеріалом і кольором тощо, стали 

матеріальними свідченнями, за допомогою яких можна простежити художньо-

культурні зміни. 

Кожен предмет розкоші може виконувати численні функції або 

«приховувати» в собі різні значення: бути твором мистецтва або об’єктом 

колекціонування та вкладення коштів, слугувати матеріальним символом 

багатства власника і його високого соціального статусу, бути певною 

інвестицією тощо. У розкоші естетичне начало переважає над утилітарним, 

навіть більше, утилітарна функція зведена до мінімуму, що означає: предмети 

розкоші найчастіше виконують декоративну функцію, а незвичний, художній 

декор пов’язаний із соціальною функцією предмета розкоші.  

У традиційному суспільстві виробництво та використання розкоші 

регламентувала держава, а розкіш суспільство визнавало як цінність, але ця 

цінність мала значення як матеріальне, так соціальне й художнє, адже 

предмети розкоші, у зв’язку з їх художньою цінністю та декоративністю, часто 

ставали об’єктами культури та мистецтва.  

На підставі історичних фактів обґрунтовано гіпотезу стосовно латентної 

наявності гламуру в різних соціумах, визначено історичну ґенезу гламуру, 

окреслено появу його нових атрибутивних властивостей, відповідних 

естетичних канонів, мистецьких практик, стилів життя і моделей поведінки, 

утілених у візуальній демонстративності в зазначений історичний період. 

Залежно від епохи та панівного естетичного ідеалу змінювались уявлення про 
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тілесну красу людини, ставлення до художніх об’єктів і творів декоративно-

прикладного мистецтва.  

Риторику, науку про красномовство, у контексті дослідження розглянуто 

як один із засобів «інтелектуального гламуру». Знання основ ораторського 

мистецтва дає змогу особистості максимально ефективно впливати на інших 

людей і, відповідно, досягати поставлених завдань.  

Доведено, що в період становлення суспільства modernity сформувалися 

відповідні умови для активного розвитку гламуру як художньо-мистецького 

явища, а засадничим моментом художньої творчості, зокрема й сприйняття, є 

акт самоідентифікації як відтворення соціального й естетичного досвіду особи 

через вживання в образ.  

Стверджено, що в цей історичний період в різних видах мистецтва, таких 

як театр, література, декоративно-ужиткове мистецтво, мода тощо, можна 

простежити появу характерних ознак та типових образів гламуру.  

Виявлено низку спільних ознак між дендизмом та гламуром як 

художньо-мистецьким явищем: візуальна демонстративність; штучність, 

театральність, ілюзорність; символізм і наявність певних кодів; маскування своєї 

сутності. Як у дендизмі, так і в гламурі, немає значення  смислова, духовна 

наповненість внутрішнього світу людини, головним стає вміння замаскувати, 

приховати справжні почуття, емоції, думки. Основними засобами, що 

дозволяють це втілити, стають мода, тілесність і певна манера й стиль 

поведінки. 

Доведено, що ХХ століття стало новим важливим етапом у розвитку 

гламуру як художньо-мистецького явища. Реалізація тенденцій, що мали місце в 

попередні історичні періоди, дозволила маргінальному феномену перетворитися 

на самодостатнє явище та претендувати в контексті становлення суспільства 

споживання на статус засадничого чинника формування культурного та 

мистецького простору та поступово трансформуватися в універсальний засіб 

соціальної комунікації, досягнення успіху, збільшення соціальної значущості, 

набуття популярності тощо, «доступ» до гламуру стає більш відкритим. 
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Констатовано, що саме кіноіндустрія сприяла формуванню гламуру як 

художньо-мистецького феномену об’єднавши в унікальний сплав прагнення 

до аристократизму, слави, багатства, популярності, показну розкіш, моду, 

сексуальність і споживання й зримо представивши і поширивши гламурний 

образ у своїй масовій продукції. У творах кіномистецтва досить вільно 

ставились до стилів, які вже сформувались: виникали різноманітні «еклектичні 

поєднання», пародії, винятковість та ексцентричність високої моди ставали 

об’єктами жартів тощо. Зазначена тенденція була характерною для 

перехідного етапу, протягом якого кіномистецтво накопичило ресурси та 

навички, які дозволили йому стати основним джерелом гламуру. У результаті 

виникла «гламурна суміш», що заклала підґрунтя для гламурного стилю та 

його особливостей і, у якій поєднались досить суперечливі властивості: 

розкіш, аристократична «велич», вуличний стиль, масове видовище та мода 

«від-кутюр». Ця «суміш», з одного боку, одночасно була показово 

театральною, а з іншого – відтворюваною («рукотворною», при бажанні її 

можна було наслідувати або відтворити). Констатовано наявність різних 

чинників, що сприяли зародженню гламурного стилю та формуванню 

відповідних канонів гламурної тілесності. 

Висновувано, що завдяки кіноіндустрії та ефективній діяльності її 

суб’єктів (кіномитців, менеджерів, рекламістів, акторів тощо) розширюється 

ареал використання терміна «гламур», відбулося його проникнення в 

середовище аристократії, середнього класу, а в контексті становлення 

суспільства споживання в західній цивілізації і, до широкого загалу.  

Гламур сформувався як цілісне художньо-мистецьке явище втративши свої 

аскриптивні риси та набувши сучасних якісних характеристик і властивостей, став 

більш демократичним і масовим, почав впливати на стиль життя та моделі 

поведінки різних соціальних страт.  

Стверджено, що в цей історичний період способи візуальної репрезентації 

жіночого образу були монополізовані кіноіндустрією, пресою та журнальною 
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фотографією; вони здійснили помітний вплив на іконографію радянського 

живопису, скульптури й плакату. Кіно стало особливою знаковою системою. 

Зазначено, що в 30–40-х роках ХХ століття був сформований гламурний 

стиль, який проявився в різноманітних напрямах мистецтва; закладена аксіологічна 

полярність у сприйнятті явища гламуру; зовнішність і візуальність набули 

більшого значення, ніж у попередні періоди; гламур почав диктувати канони 

краси, визначати стилі життя й моделі поведінки різних соціальних страт.  

Доведено, що саме у ХХ столітті сформувалися три типи гламуру: 

аристократичний (чистий), голлівудський (показний), масовий (ерзац-гламур).  
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РОЗДІЛ 4 

ГЛАМУР ЯК ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКИЙ ФЕНОМЕН 

 

4.1. Художньо-естетичний вимір гламуру 

Глобалізаційно-глокалізаційні процеси стали одним із чинників значних 

трансформацій у сучасному мистецтві, для якого характерною є наявність 

численних, часом суперечливих напрямів, стилів, форм, концепцій, підходів 

тощо. Науковці все частіше відмічають невідповідність класичної теорії щодо 

тих актуальних мистецьких процесів і практик, які існують в сучасному 

мистецтві, дослідники наголошують на нездатності класичної естетичної 

теорії, зокрема й мистецтвознавства, вирішувати його завдання й виклики.  

В останні десятиліття ХХ століття криза класичної теорії мистецтва набула 

практично глобального масштабу та проявилася як у вітчизняному 

мистецтвознавстві, так і в західній естетичній науці, через руйнування 

фактичного зв'язку між системою основних естетичних категорій і сучасним 

мистецтвом. Значні труднощі при дослідженні мистецтвознавчих проблем 

створює і значна розбіжність у термінології. Наприклад, поняття «модерн» 

використовують для позначення стану суспільства, зокрема і його культури, 

починаючи з епохи Просвітництва; також під цим поняттям розуміють напрям 

мистецтва на межі ХІХ і ХХ століть, інколи – скорочення від поняття 

«модернізм». «Постмодерн» також не має однозначного трактування: це і стан 

суспільства, і напрям мистецтва на межі ХХ–ХХІ століть, і скорочення від 

«постмодернізму». Важливо зазначити, що трактування хронологічних меж 

також досить різні. Оскільки вирішення зазначених проблем не є метою нашої 

дисертації, ми обумовимо межі використання цих понять у нашій роботі. 

Поняттям «модерн» ми позначаємо суспільство та його культуру, починаючи 

з доби Просвітництва до 50-х років ХХ століття; постмодерн – наступний за 

модерном стан суспільства й культури аж до сьогодні. Відповідно, під 

терміном «модернізм» ми маємо на увазі мистецтво першої половини 

ХХ століття, а «постмодернізм» – це напрями мистецтва та різні мистецькі 
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практики, які сформувалися в суспільстві постмодерну, а також певні 

некласичні підходи та погляди, які виникли в царині філософії та втілилися у 

творчості Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, М. Фуко, М. Хайдегера й інших 

дослідників, які працювали в другій половині ХХ – початку ХХІ століття. 

Науковці констатують, що перший системний переворот у сучасному 

мистецтві відбувся на зламі 60–70-х років ХХ століття. Його пов’язують із 

творчістю Енді Уорхола (Warhol, 1928–1987), коли митці у своїх пошуках 

нових способів і засобів вираження переключилися із художнього об’єкта на 

процес, а у європейській, зокрема й вітчизняній мистецьких практиках 

усталились такі мистецькі форми, як акції, перфоменс, хепенінг, флешмоб 

тощо. На міжнародних конгресах порушують питання про «смерть мистецтва» 

в його традиційному розумінні. Американський естетик А. Данто вважає, що 

мистецтво вичерпало свою головну функцію – міметичну та померло [141, 

с. 223]. Дж. Кошут (Kosuth) у статті «Мистецтво після філософії» стверджує, 

що на зміну традиційному мистецтву приходить нове, концептуальне, яке 

замінить собою не тільки мистецтво, але й філософію [640]. Естетика та 

мистецтвознавство опинилися в кризовому стані у зв’язку з академічною 

ангажованістю та певною обмеженістю вітчизняної філософської теорії, 

поглибився розрив між академічною традицією та життєвими реаліями.  

Наступний переломний момент датують 90-ми роками ХХ століття та 

пов’язують із процесами комодифікації культури й мистецтва. Активний 

розвиток арт-ринку призводить до того, що найбільш затребуваними діячами 

стають продюсери та маркетологи, арт-менеджери й арт-фінансисти. Статус 

митця вже не визначається його історичною верифікацією, визнанням 

критиками та мистецтвознавцями, включенням у підручники чи хрестоматії. 

До відомих і талановитих відносять найбільш оплачуваних митців (і необов’язково 

їх діяльність є високохудожньою), а висока фінансова оцінка виступає підтвердженням 

наявності в них мистецького хисту й ексклюзивності мистецького продукту. 

Мистецтво стало одним із різновидів бізнесу, академічно ж усталені терміни, 
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наприклад: мистецькі течії, меценати тощо, замінюють на комерційні поняття: 

тренди, бренди, спонсори, арт-інвестори й ін. 

Оцінка художньо-естетичних якостей гламуру в контексті естетичних 

категорій є досить складною. Насамперед тому, що в сучасній естетиці та 

мистецтвознавстві виникла досить серйозна методологічна проблема певної 

невідповідності системи основних естетичних категорій (прекрасне-потворне, 

піднесене-нице, трагічне-комічне, витончене-грубе) і сутності сучасного мистецтва. 

Особливо складно оцінити мистецтво ХХ–ХХІ століть унаслідок різкого 

прискорення його розвитку та збільшення плюралістичності (одночасного 

існування значної кількості художніх течій, напрямів, стилів тощо). У нашому 

дослідженні ми обмежимо проблематику тим, що основним у ньому буде 

осмислення й формулювання критеріїв оцінки, у межах яких і буде здійснена 

ескізна (тобто попередня) оцінка гламуру як художньо-мистецького явища, 

відповідно до мети й завдань дисертації. 

Загальновідомо, що оцінка може бути художньо-естетичною й теоретичною. 

Перша – пов’язана зі співвідношенням твору (або явища) з естетичним ідеалом 

мистецтва, є результатом естетичного переживання (насолоди чи огиди) та 

відображає естетичну цінність певного твору (явища). Така оцінка суб’єктивно-

емоційна й індивідуальна та не сприяє об’єктивному аналізу окремих творів 

мистецтва та рівня мистецтва певної епохи, і, відповідно, вона потребує 

теоретичного узагальнення про сутність мистецтва, його суспільне 

призначення, що формується на основі тієї чи іншої традиції естетичної та 

мистецтвознавчої науки. Суб’єктивність вказаних критеріїв є очевидною, що 

неминуче обумовлює конкретно-історичний характер будь-якої оцінки 

мистецтва. Якщо загалом охарактеризувати розподіл наукових «сил» у 

сучасній естетиці та мистецтвознавстві, можна виділити щонайменше дві 

основні позиції. Перша – очевидне повернення до академізму, до традицій 

А. Баумгартена (Baumgarten), А. Бердяєва, В. Соловйова, простежується в 

роботах В. Бичкова, В. Діденко [140; 221 ]. Вважають, що естетичним явищам 

обов’язково притаманний чуттєвий характер (естетичні хвилювання повинні 
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бути емоційними); красу можливо зрозуміти тільки при безпосередньому 

контакті; естетичне не можна осягнути ні раціональним, ні містичним 

умоглядом; а естетичні властивості пов’язані з переживаннями, яким 

притаманний неутилітарний характер. Мистецтво мислиться як зриме 

втілення незримого, духовно божественного, «метафізичного» буття, 

естетичне в цій парадигмі – це «неутилітарне взаємовідношення об’єкта і 

суб’єкта», «універсальна плерома буття» [141, с. 270–271], «об’єктивно 

існуюча духовна реальність» [139, с. 13], проте, як зазначає В. Бичков, «тут ми 

наближаємося до метафізичних просторів, про які важко сказати що-небудь 

зрозуміле нашою мовою» [139, с. 17], оскільки «досвід виходу людської 

свідомості в метафізичний простір не піддається вербалізації й формально 

логічному опису» [139, с. 11]. 

Протилежну позицію посідають представники школи «аесенціалізму» 

(М. Вейц, П. Зіфф, В. Кеннік, М. Коен) в американській філософії мистецтва, 

які вважають, що теоретичне пізнання сутності мистецтва не можливе та прагнуть 

відмовитися від традиційних естетичних концепцій і теорій. Філософською 

основою концепції аесенціалізму стали ідеї «пізнього» Л. Вітгенштейна. 

Аесенціалісти критикували естетику за зайву «філософічність» і відсутність 

чіткого визначення певних понять, зокрема й есенціалізму. На їхню думку, 

поняття «мистецтво» є відкритим, мистецтво здатне генерувати нові художні 

форми, і тому неприпустимо обмежувати художню творчість будь-якими 

сутностями та визначеннями. Звертаючись до концепції «мовних ігор» 

Вітгенштейна, аесенціалісти стверджують, що мистецтво – це гра, а тому 

твори мистецтва є нескінченними варіаціями на ґрунті подібностей і 

відмінностей [10]. З їх точки зору, «мистецтвом є те, що таким називається» і 

якщо «з цим погоджується хоча б одна людина». На думку І. Малишева, 

аесенціалізм став крайньою формою апологетики творчої практики 

ХХ століття [353]. 

У цьому контексті важливо відмітити, що ігнорування проблематики 

соціальної ґенези та суспільних функцій мистецтва представниками 
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аесенціалізму призводить до певної обмеженості їх теорій, оскільки не дає 

змогу провести поглиблений критичний аналіз, відповідно, у такій системі 

поглядів втрачається будь-який критерій теоретичної відмінності мистецтва 

від інших форм діяльності, зокрема й критерії рівня художності певних явищ 

і творів.  

Оскільки, згідно з нашою гіпотезою, ми тлумачимо гламур як амбівалентний 

художньо-мистецький феномен, важливо дослідити його специфіку в співвідношенні 

з класичними естетичними категоріями й з’ясувати наявність (або відсутність) 

системи понять та естетичних категорій, до яких можливо віднести гламур.  

У категоріях «прекрасне-потворне», «піднесене-нице», «трагічне-комічне», 

«витончене-грубе» закріплений досвід чуттєвого освоєння світу, історичний 

досвід естетичної діяльності, зокрема й закономірність існування естетичного 

й, відповідно, художньо-мистецького явища.  

Однією з найбільш важливих категорій вважається категорія «прекрасне», 

за допомогою якої характеризують явища дійсності, традиційні естетичні 

цінності, твори мистецтва, повноту творчих, пізнавальних здібностей людини. 

Прекрасне – найвища естетична цінність, основна позитивна форма освоєння 

буття, що завжди пов’язана з естетичним ідеалом. Ця категорія є полісемантичною, 

оскільки її активно розробляли протягом усієї історії естетики. В імпліцитній 

естетиці терміни «прекрасне» й «краса» використовували майже як синоніми, 

проте вони мали певні відмінності: «прекрасне» – більш широка оціночна 

категорія, «краса» позначає «досконалості Універсуму і його окремих складників, 

тобто (термін – прим. авт.) носив праонтологічний характер» [139, с. 140]. 

Краса людини полягає в єдності духовної та тілесної краси, а головною метою 

всіх видів мистецтв є створення краси. «Мистецтво як специфічна естетична 

форма діяльності людини (зі стародавніх часів – несвідомо, а з Нового часу – 

повністю усвідомлено) було орієнтоване насамперед на вираження або творення 

краси, і всі перераховані й численні інші подібні принципи були покладені 

в основу створення творів мистецтва» [139, с. 155]. 
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В естетиці «прекрасне / краса» постає як предмет та основна категорія цієї 

науки. На межі ХІХ–ХХ століть починається процес девальвації категорії 

«прекрасне» як у теорії, так і в художній практиці. Романтики у своїй творчості 

прагнули показати зворотний бік прекрасного, приділяючи увагу казково-

фантастичному, дивному, хаотичному, потворному. К. Розенкранц, Ф.-

Т. Фішер вважали, що «потворне» має бути введене в науковий біг не тільки як 

антитеза «прекрасному», але і як рівнозначне та рівноважне йому поняття. 

Зрозуміло, що в сприйнятті кожного краса набуває індивідуальний смисл: те, 

що є красивим для однієї людини, для іншої – потворне. У. Еко в «Історії 

потворного» наводить значну кількість прикладів в історії мистецтва, коли 

твори, які з часом визнали як світові шедеври, спочатку піддавали нищівній 

критиці. Наприклад, цитати з редакторських звітів і рецензій: І. А. Шайбе: 

«Композиції Іоганна Себастьяна Баха позбавлені будь-якої краси, гармонії  

та насамперед ясності («Der critische Musikus», 1737); Л. Спор про перше 

виконання П’ятої симфонії Бетховена: «Оргія какофонії й вульгарності»; 

Л. Релльштаб: «Якби Шопен презентував свої твори на суд експерта, той 

порвав би їх на шматки» (Iris im Gebiete der Tonkunst, 1833), «Ріголетто – 

опера, що є слабкою в мелодійному плані. У цього твору немає жодного шансу 

утриматись у репертуарі» (Gazette Musicale de Paris, 1853); Е. Пуату: «В його 

романах немає нічого, що вказувало б на багатство уяви – ні сюжет, ні 

персонажі. Бальзак ніколи не буде удостоєним міста в історії французької 

літератури (Revue des deux mondes, 1856) тощо [268, с. 393]. 

Потворне – категорія, протилежна прекрасному, є досить складною і 

визначається тільки у співвідношенні до інших категорій, як їх діалектичне 

заперечення, пов’язана з антицінністю, з негативними емоціями, відчуттям 

незадоволення тощо. В імпліцитній естетиці категорію потворного розглядали 

у двох аспектах: потворне в дійсності та потворне в мистецтві. В еспліцитній 

естетиці тривалий період не приділяли уваги цій категорії. Фундаментальними 

роботами щодо категорії потворного стали дослідження І. Розенкранца 

«Естетика потворного» (1853) та У. Еко «Історія потворності» (2007). 
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І. Розенкранц запропонував класифікацію потворного (потворне в природі, 

потворне в мистецтві та духовно потворне) і виділив три основні види потворного: 

безформність (асиметрія, дисгармонія), неправильність або помилковість  

(у мистецтві, у стилях тощо) і дефігурація як «генетична основа» будь-якого 

потворного. Низьке та потворне філософ визначає як полярні негативні 

антитези прекрасного. У. Еко наголошує, що досліджувати історію потворного 

значно складніше, ніж історію прекрасного, адже «про нього (потворне – 

прим. авт.) ніколи не розмірковували детально, про нього згадували побіжно, 

у дужках» [268, с. 8], і, відповідно, тільки твори мистецтва дають можливість 

з’ясувати критерії потворності, які були характерними для певної епохи, що 

обмежує географічні ареали межами західної цивілізації. На думку Еко, 

відсутність теоретичних текстів, де б трактували естетичний складник творів 

мистецтва (у різних культурах, зокрема й архаїчних) і їх сприйняття,  

не дозволяє зрозуміти, які відчуття викликали ці твори – естетичну насолоду, 

сакральний жах чи веселий сміх. Філософ вважає, що «краса й потворність 

визначаються відносно "специфічної" моделі, а специфіку її можна поширити 

не тільки на людей, але й на все сутнє [268, с. 15], і відмічає, що «опозиція 

потворне/прекрасне» більше не є релевантною в естетичному розумінні: 

відтепер потворне і прекрасне – два рівноправних варіанти зображувальності, 

сприймаються вони нейтрально» [268, с. 426].  

Відповідно до зазначеного віднести гламур до категорії «прекрасне-

потворне» неможливо, оскільки основна ознака гламуру – візуальна демонстративність, 

а мета – створення відповідного образу, маски, «оболонки», відповідної тілесності 

тощо, у гламурній красі відсутній внутрішній зміст і духовність. Незважаючи 

на те, що гламур пропонує еталони краси, які не надто відрізняються від 

історичних, але йдеться тільки про зовнішні стандарти, про відповідність 

правильній формі та проголошеним канонам, внутрішній зміст або відсутній, 

або глибоко прихований. Під впливом сучасних соціокультурних трансформацій 

у художній культурі відбулася позірна втрата красою своєї духовної 

позитивно-фундаментальної статусності. Гламур як приваблива зовнішня 
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форма, здатна привернути увагу акцентованою яскравістю й перебільшеною 

бездоганністю окремих елементів і навіть забезпечити глядачеві бажану та 

легко засвоювану чуттєву насолоду, водночас за рахунок звільнення від духовного 

змісту (притаманний справжній красі) перетворюється на гіпертрофовану, 

позбавлену почуття міри матеріально-тілесну «красивість». Можна стверджувати, 

що візуальна демонстративність гламуру спрямована проти власне краси  

як засобу духовного розвитку особистості й активно використовує в цьому 

протистоянні не тільки різноманітні засоби масової комунікації, але й найбільш 

ефективні види та засоби мистецтва (моду, модні «глянцеві журнали», фото- 

та відеомистецтво, дизайн, рекламу, естраду та поп-мистецтво, телебачення, 

інтернет тощо). Гламурний ідеал краси повністю штучний, він – візуальне 

«творіння» дизайнерів, стилістів, fashion-фотографів, кіномитців, імеджмейкерів 

тощо, яке нав’язливо рекламують і тиражують засоби масових комунікацій 

як естетичний еталон, що потрібно досягати на наслідувати.  

Гламур можна охарактеризувати не як красу, а як красивість. У цьому 

контексті ми погоджуємося з В. Бичковим, який стверджує, що «краса 

відрізняється від красивості своєю глибиною, яка орієнтована на вираження 

онтологічних основ буття сутністю; красивість же спирається тільки на систему 

відносно поверхових формальних характеристик об’єкта, що детерміновані 

віяннями моди, які швидко змінюються. Тут фактично не може йтися про будь-

яке сутнісне вираження. Сьогодні красивість – це гламур в усіх його упаковках 

і модифікаціях» [139, с. 155]. Отже, гламур – це симулякр краси, штучна краса, 

гарна зовнішня форма. Гламур можна охарактеризувати як певний естетичний 

феномен, що претендує на статус прекрасного, інколи вдаючись до засобів 

потворного та провокації, має гедоністичні мотиви та пов'язаний з консюмеризмом. 

Тож гламур виступає як певна серединна естетична категорія, яка перебуває 

між потворним і прекрасним, чим і можна пояснити відповідне амбівалентне 

сприйняття цього явища. 

Феномени, явища, події, усе те, що орієнтує людину на високі почуття, 

вчинки, підносить її над повсякденністю в художній культурі, отримали назву 
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«піднесеного». Естетична категорія «піднесене» входить в «число головних і 

найменше піддається дискурсивному опису категорій естетики, характеризує 

комплекс неутилітарних співвідношень суб’єкта й об’єкта, як правило, 

умоглядного характеру, у результаті яких суб’єкт відчуває складне почуття 

захоплення, радості, благоговіння й одночасно страху, жаху, священного 

трепету перед об'єктом, що перевершує всі можливості його сприйняття та 

розуміння» [139, с. 158]. Як зрозуміло з дефініції «піднесене», гламур досить 

складно з нею співвідноситься. Адже гламур – це спроба приховати власну 

сутність, створити штучний образ, який дозволить презентувати себе оточенню 

як успішну, цілісну людину. Явище гламуру безпосередньо пов’язане з 

володінням матеріальними «об’єктами», певними повсякденними практиками, 

консюмеризмом, модою, стилем життя тощо. Водночас ми не можемо 

охарактеризувати гламур і відносно категорії «нице», оскільки в гламурі 

існують не тільки «пусті» привабливі візуальні форми, але й певні позитивні 

установки, а саме: прагнення реалізувати себе в соціумі, піднятися соціальними 

сходами, досягти успіху. Отже, гламур не співвідноситься з категорією 

«піднесене-нице», оскільки він не передбачає прагнення до вищих цінностей, 

духовне і моральне в ньому приховане. Одночасно світовідчуття гламуру – 

позитивне, у ньому відсутні хвороби, праця, трагедії, старість, смерть тощо. 

Можна стверджувати, що гламур також не співвідноситься з класичною 

категорію «трагічне-комічне», оскільки він онтологічно перебуває поза 

межами трагічного й комічного у зв’язку з його аксіологічними установками.  

У контексті нашого дослідження значний інтерес становлять наукові 

розробки української дослідниці О. Мухи, яка розглядає класичні естетичні 

категорії з позицій постмодерністського світовідчуття. Одним з прикладів 

переосмислення змістового наповнення класичних категорій (не в бік доповнення, 

а внутрішньої зміни) може слугувати нове інтерпретаційне значення категорії 

піднесеного, яке тлумачиться як таке, що не «піднімає людину до вищого,  

а виникає внаслідок невдалої спроби розуму збагнути нескінченне, певної апорії 

чи розколини» [228, с. 306–307]. О. Муха наголошує, що новітнє розуміння 
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піднесеного «фактично витісняє категорію ницого, позбавляючи її реального 

предметного наповнення» [383], адже чітка вертикальна ієрархія, що була 

притаманна категорії «піднесене-нице», стає умовною, оскільки замінюється 

(у змістовому наповненні) на «піднесене-людське». На думку дослідниці,  

у контексті «високих» і «низьких» мистецтв, а також гарного чи поганого 

смаку з’являється новоутворений аналог категорії – «кітч-кемп». «Кемп від 

суто технічного прийому еволюціонує до естетичної категорії, що передбачає 

цілий комплекс значень» [383, с. 59], це насамперед засіб сприйняття, життєвого 

стилю або роботи над об’єктом, а кітч – квазімистецька «відповідь» на потреби 

простої людини без «високих» вимог [383, с. 59], він відноситься до самого 

естетичного об’єкта або його виконання.  

Поняття «кемп» є новим в українському мистецтвознавчому дискурсі, 

хоча для французької, британської й американської традиції це вже усталений 

термін, і його використовують як мистецтвознавчу, естетичну та культурологічну 

категорію. С. Зонтаг відмічає, що кемп є максимально постмодерністським 

«продуктом», це «естетизація», «вивищення поганого смаку», своєрідний 

«кітч» у лапках [250], своєрідний симулякр чуттєвості, що має усвідомлений 

ігровий характер.  «Кемп – це сприйняття кітчу людиною, яка знає: те, що вона 

бачить, – кітч. У цьому сенсі кемп – прояв аристократичного і взагалі 

снобістського смаку: "наскільки денді ХІХ століття був сурогатом аристократа 

в галузі культури, настільки кемп є сучасним дендизмом. Кемп – це вирішення 

проблеми: як бути денді в століття масової культури"» [268, с. 411].  

Гламурна красивість досить легко, гіпертрофуючи значення зовнішніх 

складників і максимально акцентуючи на них, виходить за межі естетичності, 

трансформуючись в протилежну категорію ерзац-гламуру – кітч. Результатом 

цієї перебільшеної уваги до зовнішньої форми стає, наприклад, гламуризація 

зла й потворності (кінофільми, відеокліпи, комікси), популяризація і навіть 

демонізація гламурних персонажів (кітчеві потворні образи на естрадній сцені, 

у різноманітних телешоу та в повсякденному житті). Прагнення максимально 

відповідати модним еталонам, посилена увага до власної тілесної форми, 
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використання значної кількості гламурних засобів і прийомів (яскравість та 

блиск аксесуарів, перебільшений макіяж, використання пластичної хірургії, 

екстравагантні зачіски й одяг, надмірна кількість модних елементів тощо) 

призводять до протилежного ефекту – «краса» перетворюється на потворність, 

вона стає кумедною, смішною, ляльково-карикатурною.  

На нашу думку, нова категорія «кітч-кемп» найбільше підходить для 

аналізу сучасного гламуру, вивчення якого у дослідницькій оптиці цієї 

категорії дозволяє виявити певні подібності: штучність (і кемп, і гламур 

повністю штучні, зокрема це й «любов до ексцентрики, до речей-які-суть-то-

чим-вони-не-є» [268, с. 411]); наявність антитез (кітч-кемп, «високий гламур 

(аристократичний)-ерзац-гламур (масовий)»); орієнтування на провокативну 

(демонстративну) тематику; зняття розриву між мистецтвом і життям; балансування 

на межі вульгарності й театральності (С. Зонтанг), естетичного, частково 

етичного, економічного й загальнокультурного, й являють собою певний 

симулякр краси. 

Водночас, попри значну кількість подібностей, існують і відмінності між 

категоріями кітч-кемп і гламур: це й період виникнення, і різні країни походження 

цих явищ, спрямованість тощо. Проте основною відмінністю є основна ознака 

гламуру – візуальна демонстративність, яка не є обов’язковою для категорії 

кітч-кемп.  

На початку ХХ століття змінилися характерні для класичного розуміння 

мистецтва підходи та принципи, значимим став не сам твір мистецтва, а 

контекст, у якому перебуває арт-об’єкт. Постмодернізм теоретично сприяв 

розмиванню класичного поняття мистецтва. На «зміну» мистецтву прийшли 

арт-практики й арт-проекти, нівелювався естетичний критерій, художник 

втратив свою автономію як унікальний особистісний творець власного твору, 

традиційні для мистецтва образність й символізм змінилися на симуляцію  

й симулякри, змішалися «елементи» високої й масової культури, відбулися 

трансформації ціннісних критеріїв, панівними стали кітч і кемп. Епоха 

постмодернізму заклала певний напрям розвитку мистецтва, зокрема й створення 
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нових форм арт-вираження на основі вже наявних, і дала можливість 

працювати з будь-якими явищами поза будь-якими межами. Як зазначає 

Є. Нікольський, у постмодернізмі немає нічого, що потрібно «розкрити», 

відсутній прихований світ, який має бути знайденим, зокрема й за допомогою 

символів, відсутня мета – це просто гра й випадковість твору, який перебуває 

в процесі тощо [393]. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що саме  

в цей період у європейській художній культурі все більшої популярності 

набуває гламур, який важливо розглянути в контексті цінностей і мистецтва 

постмодерну. 

На думку сучасних дослідників гламуру Є. Нікольського та Д. Руднєвої, 

найбільш вдалим «інструментом» для з’ясування сутнісної специфіки гламуру 

стала теорія, яку запропонував американський філософ І. Хассан (Hassan)  

для аналізу мистецтва постмодерну. У своїй роботі («The Question of 

Postmodernism: Romanticism, Modernism, Postmodernism») Хассан виділив 

низку ознак, притаманних мистецтву постмодернізму, а саме: невизначеність, 

що містить у собі всі види неясності, двозначності, перестановок; фрагментарність 

і деканонізація, безособовість і поверховість, неуявне, іронія, гібридизація, 

карнавалізація, перфоманс, конструктивізм та іманентність. Характерною 

рисою постмодерністського мистецтва є втрата цінностей європейських 

художніх традицій і значна залежність від візуальних видів мистецтва, зокрема 

кіно, моди та комерційної графіки. Оскільки, згідно нашої концепції основною 

ознакою гламуру є візуальна демонстративність і репрезентативність, більшість 

із запропонованих властивостей постмодерністського мистецтва притаманні й 

гламуру. Детально частину цих ознак ми розглянемо в наступних підрозділах, 

проте більшість теорій, у яких зроблено спробу осмислити сутність гламуру та 

місця, яке він займає в просторі сучасної культури, виходять за межі власне 

мистецтвознавчого поля. 

З попереднього аналізу можемо зробити висновок, що в межах естетики 

та мистецтвознавства сформувалась потреба в системних методологічних змінах, 

оскільки дослідження сучасного мистецтва взагалі та гламуру як амбівалентного 
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художньо-мистецького феномену зокрема складно проводити з класичним 

«інструментарієм» естетичних категорій, які частково втратили свою 

актуальність у контексті нового мистецтва: процесуального (хепенінги та 

перфоманси), «новоформатного» (медіа- та digital-арт), «комерційного» (більше 

орієнтованого не на задоволення духовних потреб, а на бізнесові, політичні й 

навіть ідеологічні процеси). 

Європейська художня культура протягом свого історичного існування 

виробила певні (інколи навіть такі, що практично не можливо вербалізувати) 

художньо-естетичні критерії оцінки мистецтва, що змінювалися під впливом 

художніх смаків, але за своєю суттю залишалися незмінними. Сутність 

мистецтва, у його класичній парадигмі, зводиться до міметичного розуміння 

мистецтва в модусі вираження в ньому краси як специфічної форми знання, 

яке складно вербалізувати [139, с. 217]. Мистецтво є вторинним, оскільки його 

твори є «продуктом» людської діяльності (а не безпосередньої божественної 

творчості й творення природи), що створений за принципом мімезису об’єктивно 

існуючої реальності. Як зазначає В. Бичков, «залежно від того, яка реальність 

виступала предметом мімезису (відображення, зображення) мистецтва і як 

розумілись у цій естетичній системі функції художника й суть прекрасного, 

мистецтво виробляло певні методи й засоби вираження [139, с. 219]. Суперечлива 

єдність «естетичного» та «художнього» є сутністю мистецтва. «Естетичне» 

відповідає за формування й утілення в мистецькому творі узагальненого 

естетичного ідеалу відповідної епохи, а «художнє» – за художньо-образне 

відображення світу в змісті мистецьких творів. Загальновідомо, що протягом 

історії людства мистецтво виконувало різні функції (і не тільки естетичні), 

його використовували в різних соціально-утилітарних цілях (релігійних, 

гносеологічних, політичних, етичних, терапевтичних тощо), які не стосуються 

мистецтва, але завдяки їм мистецтво підтримували керівні структури: держава, 

церква, певні соціальні інститути.  

«Художність» є складним і багатоаспектним феноменом, який інтегрує 

в собі низку параметрів (ознак художності) і виступає як категорія та сутнісна 
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характеристика специфіки явищ мистецтва. Дослідження художності має  

важливе методологічне значення для всіх напрямів мистецтвознавства, а сучасні 

мистецтвознавці стверджують, що на межі XX–XXI століть змінилося не тільки 

уявлення про межі художності, трансформувався й сам феномен художності. 

Постмодернізм, його цінності та новітні тенденції в художній творчості 

(дигіталізація, віртуалізація, комерціалізація, розмивання кордонів між елітарним 

і масовим мистецтвом, полістилізм, втрата цілісності тощо) стали домінуючими 

в сучасному суспільства, а найбільш затребуваним є «актуальне» мистецтво 

з його новітніми формами, а саме: інсталяція, перфоманс, хепенінг, відеоарт, 

концептуальне мистецтво.  

В. Бичков і Н. Маньковська вважають, що радикальні зміни, які відбулися 

в сучасній естетичній парадигмі, потребують докорінного перегляду підходів, 

що склалися в естетичній науці в її класичному розумінні та мистецтвознавстві. 

На думку дослідників, традиційні естетичні категорії «художній образ», 

«художнє» все частіше замінюють поняття «концепт», «симулякр», «об'єкт», 

а сучасне мистецтво розраховане, передусім, на інтерактивістів, інтерартистів, 

а не інтерпретаторів, духовний складник творчої діяльності піддається ерозії, 

мистецтво стає арт-діяльністю, «подією» [140, с. 171–172], домінують цінності 

постмодернізму – терпимість до маргінальності, бунтарства, суб’єктивізму, 

індивідуалізму тощо. При оцінці рівня художності важливу рол ь почали 

відігравати такі позахудожні критерії, як модність, актуальність, популярність 

автора, інвестиційна привабливість, комерційний успіх, які надають художній 

оцінці ще більш суб’єктивний характер та означають відхід від розуміння 

мистецтва як вираження певних загальнозначущих і ціннісних смислів. О. Кривцун 

вважає, що позиція сучасного художника визначається, з одного боку, втратою 

відчуття високої місії творця, «покликання» художника, з іншого – завищеною 

зарозумілістю [307]. 

З другої половини ХХ століття в суспільстві споживання у зв’язку з різким 

зростанням технічного виробництва й тиражуванням художніх творів мистецтво 

також перетворилося на продукт масового споживання, а головним досягненням 
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постмодерністської культури став плюралізм художніх думок і підходів. 

Наприклад, американський художник, продюсер, дизайнер, письменник , 

колекціонер, видавець журналів і кінорежисер Е. Уорхол (Warhol, 1928–1987) 

вважав свою творчість утіленням «поганого смаку», який, на думку митця, 

сформувався не внаслідок обмеженості, а став результатом глибоких філософських 

розумів над сучасним життям. Неоднозначні судження Уорхола про власну 

творчість демонструють суттєві відмінності сучасного мистецтва від традиційного. 

Згідно з Уорхолом, якщо хоча б одна картина є гарною, то всі картини – гарні, 

а поганих картин не існує. Художник обґрунтовує цю тезу тим, що кількість є 

найкращим мірилом усього, адже «ти завжди робиш одне й те саме, навіть 

якщо здається, що робиш щось інше» [522, с. 159–161]. 

У художній культурі другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

відбулися радикальні зміни в уявленнях про художників, художню творчість, 

твори мистецтва тощо, відповідно, змінився й естетичний ідеал та естетичне 

бачення світу. Художній простір став простором соціальним, а естетичний ідеал – 

маркером особистісних цінностей і можливостей самопрезентації людини 

в суспільстві, при цьому співвідношення естетичного ідеалу й декларованих 

«ззовні» культурних цінностей є досить умовним. Можна говорити про певну 

девальвацію культурних і мистецьких цінностей, про зміну естетичних уявлень 

суспільства про прекрасне й розмивання моральних норм поведінки індивіда 

в соціумі. 

Глобалізаційні процеси та digital-технології стали важливими чинниками 

змін в естетичній науці, відбулося усвідомлення недостатності її розуміння 

як філософії мистецтва або як науки про прекрасне. Естетика в сучасному світі 

набула нового онтологічного статусу. На думку Ж. Дерріда, сучасна естетика – 

це скоріше «антикаллістика», «естетика неуявного, непредставленого», один 

із засобів самоідентифікації людини у світі, пошуку сенсу життя. Будь-яка 

історична епоха чи суспільство виражають свою сутність у релігії, ідеології, 

світогляді, які проявляються в науці, філософії, праві, літературі, мистецтві. 

Формуються власні уявлення про естетичний ідеал, зокрема й красу людини, 
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як тілесну, так і духовну. Естетичний ідеал являє собою систему певних 

нормативів, які висувають абсолютно конкретні вимоги до художнього образу 

(зокрема й візуального) і задають відповідний художній канон. Естетичний 

ідеал безпосередньо пов'язаний із життям людини, її вчинками, правилами 

поведінки, «техніками створення себе» (термінологія М. Фуко), думками, мріями 

тощо, при цьому він, «висвітлюючи» всі сфери людських взаємовідносин, стає 

свого роду мірилом цінності стосовно явищ життя (як позитивних, так і 

негативних).  

Digital-технології дозволили авторам (навіть якщо вони перебувають 

у різних країнах) спільно продукувати твори в режимі реального часу. Усі ці 

нові форми існування мистецтва в сучасності трансформують простір художньої 

культури. Мистецтвознавці, розмірковуючи про проблему художності , 

наголошують на тому, що сучасна художня практика значно випередила 

теорію (яку відрізняє високий ступінь релятивізму естетичних суджень та 

естетичних оцінок). Наслідком цього «відставання» стало розмивання критеріїв 

художності та наявність в естетиці й мистецтвознавстві двох взаємовиключних 

тверджень: від суджень про кризу мистецтва та його занепад до його апологетики. 

Так, В. Бичков вважає, що у ХХ–ХХІ століттях зароджується нова багаторівнева 

естетика, яка виключає зі сфери мистецтва його фундаментальні принципи , 

а на зміну мімезису, ідеалізації та символізації в мистецтві прийшло конструювання 

на основі колажу-монтажу [139, с. 336]. Посткласична парадигма сучасної 

художньої культури, плюралізація художнього життя, «мультихудожність» 

і конвенціональність художніх критеріїв не дають змоги чітко визначити межі 

художності, відповідно, можна констатувати, що в сучасному мистецтвознавстві 

відсутні єдині критерії оцінки в художній сфері, а питання художньої якості 

сучасних творів мистецтва залишається відкритим.  

В останні десятиліття ХХ століття в системі аксіологічних домінант 

сучасного суспільства посилився вплив такого художньо-мистецького феномену, 

як гламур, який, увібравши в себе певні «трансцендентальні передумови 

смислоутворення, спирається на певний естетичний канон і містить певні 



314 
 

сценарії соціальної поведінки» [559, с. 131]. Гламур – це втілення «нереальності», 

яка зачаровує своєю красою, блиском, молодістю, здоров’ям тощо, своєрідна 

естетична деформація традиційних художніх цінностей, яка з особливою 

очевидністю виявляє себе в сучасній масовій культурі та мистецтві. І хоча 

атрибутивні ознаки гламуру існували й у попередніх епохах, безсумнівною 

залишається їх принципово нова інтерпретація саме в сучасному суспільстві. Це 

можна пояснити, з одного боку, підвищеним інтересом до проблем естетизації 

повсякденності, а з іншого – культурними стереотипами масової культури, 

необхідністю дотримуватися загальноприйнятих зразків, а також процесами 

комодифікації.  

Сутність і специфіка сучасного гламуру виявляється крізь призму теорії 

симулякрів (Ж. Бодрійяр). Симулякр – одне з ключових понять у постмодерній 

естетиці і, на думку Н. Маньковської, це «образ відсутньої дійсності, правдоподібна 

подоба, позбавлений оригіналу, поверховий, гіперреалістичний об’єкт, за 

яким не стоїть будь-яка реальність. Це пуста форма, самореференційний знак, 

артефакт, заснований тільки на власній реальності» [359, с. 99]. Вважають, що 

симулякр в естетиці «посів місце», яке раніше в класичних естетичних системах 

належало художньому образу [388]. У цьому контексті важливо вказати, хоча б 

схематично, основну відмінність між художнім образом і симулякром. 

Художній образ – це образне відображення того, що існує, певний фрагмент 

реальності, те, що має в реальному світі власний оригінал, образ, який більш-

менш адекватно «описує» певні об’єкти й виражає почуття митця. Симулякр – це 

образ відсутньої дійсності, подоба, яка не має в реальному світі власного  

оригіналу, це явище, що насправді не існує, але яке, згідно із задумом митця, 

повинно існувати. Симулякр орієнтований не на теперішнє або минуле, а на 

майбутнє, пропонує певну альтернативу дійсності та створюється з наміром 

навіяти аудиторії відчуття необхідності реалізації цієї альтернативи [112; 388]. 

Основною відмінністю симулякру є те, що він являє собою не поняття, а чуттєву 

(емоційно насичену) картинку, яка апелює не до розуму людини, а до її почуттів. 

В основі теорії симулякрів закладений принцип створення «штучного» ефекту 



315 
 

в поданні повсякденності, прагнення її прикрасити  й ідеалізувати реальні 

процеси, у результаті чого дійсність набуває симулятивного характеру. «Свідомість 

мас потрапляє у сфери деконструкції і симуляції» [212, с. 276]. 

Під вплив гламуру найбільше підпала сфера візуального мистецтва: 

кінематограф, фотомистецтво, живопис, архітектура, мода. Сучасне візуальне 

мистецтво – одне з найбільш динамічних феноменів, що, зазнаючи впливу 

трансформаційних процесів, чутливо реагує на зміни в галузі медіа та digital-

технологій і постійно набуває нових форм, які можна розглядати як ланцюг 

нових практик, що послідовно виникають і, не замінюючи попередні, стають їх 

гармонійним продовженням. За словами В. Дьяконова, сучасне мистецтво – це 

навіть не вибір стилів, це система уявлень, можливість висловитися, яку  

отримує кожен [226, с. 30], мистецтво, що характеризується наявністю різних, 

інколи навіть суперечливих напрямів, концепцій, художніх принципів тощо. 

Серед новітніх тенденцій, які визначають його розвиток, є технологізація, 

віртуалізація, комерціалізація, стирання кордонів між елітарним і масовим 

мистецтвом, втрата цілісності, полістилізм, звільнення від будь-яких норм 

регламентації, що призводить до відходу від класичного розуміння художності. 

«Глянцевість» постає як нова характеристика й новий атрибут естетичного 

в галузі візуального мистецтва та візуальних образів. Це проявляється, передусім, 

у підході до «стандартів» людського тіла та обличчя, у прагненні наблизити їх 

до «бездоганно ідеального» стану, до якостей, які властиві штучним «матеріалам»: 

ідеальні форми, гладкість, блиск, яскравий колір тощо. 

В останні десятиліття ХХ століття відбулися значні зміни в розумінні 

тілесної краси, її призначення, завдань і змісту. «Тіло, Краса і Сексуальність 

нав'язуються як нові форми універсальності, що розташовуються під знаком 

Прав нової Людини, звільненої Достатком і кібернетичною Революцією. 

Експропріація, маніпуляція, кругообіг колективних і суб'єктивних цінностей, 

що направляються безмежним поширенням мінової вартості та необмеженою 

спекуляцією на цінностях / знаках, – усе це робить необхідною сакралізацію 

певної прославленої інстанції, іменованої Тілом, що стає ідеологічним вівтарем 



316 
 

кожного індивіда, вівтарем його власного "відчуження". Поруч же з цим 

абсолютно позитивним Тілом, що прирівнюється до капіталу, даному з 

божественного розпорядження, обов'язково відродиться Суб'єкт приватної 

Власності» [110, с. 200].  

Гламурні стандарти тілесності агресивно нав’язують сучасному суспільству 

як естетичний ідеал сучасності. І. Малишев тлумачить естетичний ідеал як 

образ прекрасного, який являє собою єдність мотиву благополуччя (синтез 

суспільних ідеалів в особистісній формі, що став певним мотивом діяльності) 

й еталона краси (образ певного типу форм, які оцінюють як красиві; 

формується у свідомості особистості в результаті узагальнення форм тих 

явищ, зміст яких відповідає мотиву благополуччя) [355]. Загальновідомо, що 

естетичний ідеал не існує окремо від соціуму, базується на уявленнях значної 

кількості людей про прекрасне та виступає як мірило цінності художнього 

об’єкта, як «уявлення про норму естетичної досконалості художнього твору, 

критерій, за допомогою якого можливо оцінювати твори мистецтва» [176, 

с. 521]. Відповідно до цього можна констатувати, що на формування ідеалу 

впливають, як норми (філософські, естетичні, етичні тощо), які вже були 

сформовані в певному суспільстві, так і гнучкі, ті, що постійно змінюються 

(смаки та потреби суспільства). Естетичний ідеал є залежним від епохи, 

етносу, певних культурних особливостей, а згідно із цим змінюються уявлення 

про тілесну красу людини, ставлення до декоративно-прикладного мистецтва 

та створення художніх об’єктів.  

Оскільки мистецтво є відкритою системою, воно дуже чутливо реагує на 

різноманітні зміни, які відбуваються в соціумі. З одного боку, мистецтво існує 

як певна єдність видів, для яких характерні такі спільні ознаки, як образність, 

справжність, художність, оригінальний авторський підхід тощо. З іншого – 

мистецтво як відкрита система (ми це вже зазначали) підпадає під вплив 

різних соціокультурних та економічних процесів, передусім, це розвиток 

digital-технологій, зокрема й інформаційних (що змушує митців шукати нові 

засоби, прийоми та форми), і процеси комодифікації, під впливом яких твори 
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мистецтва перетворюються на товар, що залежить від споживання. Процеси 

комодифікації мистецтва більш детально будуть розглянуті в наступних 

підрозділах. 

Різні види мистецтва, різні художні напрями презентують у своїх творах 

різні типи краси (наприклад, не можна порівнювати або оцінювати з однакових 

позицій красу ікони та красу твору реалістичного живопису чи дизайну). І. Малишев 

слушно зауважує, що естетичний ідеал є мотивом, який обумовлює суб’єктивно-

емоційно-особистісний характер естетичної оцінки й орієнтує на створення 

певних артефактів, що відповідають естетичній потребі [355]. 

Художні ідеали сучасного суспільства диференційовані залежно від вікової 

та соціальної структури, а ознакою приналежності до певної субкультури, 

передусім, є спільність зовнішнього вигляду, проявів смаку, ведення певного 

стилю життя, а також використання одного «естетико-інформаційного поля» 

в культурно-мистецькому просторі (наприклад твори різних видів мистецтва, 

зокрема й декоративно-прикладного). 

У гламурі закладене прагнення до візуальної досконалості. Як  еталон 

краси фігурують глянцеві зображення, зірки телеекрану та селебриті. Проте 

запропоновані штучно створені образи є майже недосяжними пересічному 

громадянину через різноманітні об’єктивно-суб’єктивні чинники. Розбіжність 

між реальністю й «ідеальною досконалістю» пропонованого канону досить 

часто сприймають як фізичний недолік (що породжує невдоволення собою) 

й особистий неуспіх. Така невідповідність ідеалу викликає дещо невротичне 

ставлення особи до власної зовнішності. Сьогодні можна стверджувати, що це 

«невротичне» ставлення до питань краси формують засоби масової інформації 

та комунікації. У результаті їхньої діяльності в сучасній культурі сформувався 

міф, що ідеальні зовнішні дані – необхідна (і майже єдина) умова доступу 

до щасливого життя, успіху, статусу, можливостей тощо. Відбувається 

формування гіпногенної реальності, яка, «зачаровуючи та спокушаючи, 

направлена на розвиток і підтримання "особливої" нелюдської тілесності, 

в основі прагнення до якої лежить магічне бажання влади над світом» [172].  
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У цьому контексті потрібно чітко визначитися, як ми розуміємо поняття 

гламурної фетиш-краси. Передусім, воно не має жодного стосунку до краси душі 

(спіритуалістичний підхід), до природної грації рухів тіла або обличчя 

(ідеалістичний підхід) або до «унікальності» тіла, яка може проявлятися 

навіть у підкресленій потворності (романтичний підхід). Таким чином, під 

гламурною фетиш-красою ми розуміємо штучну красу, що пов’язана із 

загальним стереотипом моделей краси (образів-кліше) і потребує постійного 

штучного вдосконалення, нарцисизму та демонстративності. Коли тіло (й 

обличчя також) є знаком належності до гламуру, це «усунене тіло, що 

підпорядковане дисципліні, тотальній циркуляції знаків. Це, нарешті, 

прихований за допомогою макіяжу дикий стан тіла, це ваблення, що включені 

в цикл моди. Це – по інший бік від моральної досконалості, що вводить у гру 

зовнішню роботу з оцінювання (а не внутрішню роботу піднесення, як це 

могло би бути в традиційній моралі) – деяка гарантія від спокус» [110, 

с. 189]. 

Зрозуміло, що подібна краса породжує бажання наслідувати; вона 

спокушає, адже виникає ілюзія доступності для всіх, потрібно тільки докласти 

певних зусиль і витратити певні кошти. Фетиш-краса знаходиться в оточенні 

різноманітних моделей (які репрезентовані глянцевими журналами, засобами 

масової інформації та комунікації, інтернетом тощо). Вона «закрита», 

систематизована й у певному сенсі дещо ритуалізована в якомусь ефемерному 

середовищі. Гламурна «краса» («сконструйоване» за допомогою спорту, дієт 

або пластики тіло, правильно підібраний макіяж, відповідний одяг) виступає 

як знак. Тобто предметом бажання стає артефакт (штучний предмет, якого 

не могла б створити природа без людського втручання). Гламурна краса постійно 

прагне до певної штучної досконалості, а відповідність усім ідеалам цієї  

штучності дозволяє сподіватися на відповідний «бартер» – успіх (як соціальний, 

так і мистецький), популярність (як творів мистецтва, так і виконавців та 

авторів), кар’єру, соціальну значущість тощо. 
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Естетизація повсякденності набуває загального характеру, зачіпаючи, 

по суті, усі галузі людського буття, як процес, що тотально охопив сучасну  

культуру. Естетизація, на думку Т. Шатунової, «досягає тієї міри, коли 

природно думати про естетичне як про певне загальне підґрунтя, фактуру 

тканини сучасної культури» [556, с. 204]. Багато людей прагнуть «споживати» 

твори мистецтва як звичні речі (прикрашати житло, використовувати як аксесуари 

тощо), але це можливо тільки за допомогою репродукування творів мистецтва, 

яке, на думку багатьох, позбавляє їх аури, оригінальності й естетичної унікальності. 

Теодор Адорно відмічав, що поняття «твір мистецтва» є певним оксюмороном, 

оскільки в ньому закладене діалектичне протиріччя між формою, у якій воно 

себе виражає змістовно, і вічною незвідністю цього змісту до його речової (товарної) 

форми. Найяскравіше це виражено в сучасній рекламі, яка, наслідуючи форму 

твору (що зумовлює міркування про рекламу як мистецтво), фактично прагне 

до ототожнення товару та його рекламного образу, до продажу самого образу 

як ще одного товару.  

Зазначені питання потребують звернення до класичного тексту Вальтера 

Беньяміна (Benjamin, 1892–1940) «Твори мистецтва в епоху його технічного 

відтворення». Ключовою в цій роботі стала ідея автора про втрату аури твором 

мистецтва в епоху панування сучасних технологій копіювання. Фотографія 

та кінематограф (у Беньяміна) – це ті засоби, що призводять до втрати аури, 

нівелювання мистецтва унікального («високого мистецтва»). Питання про те, 

наскільки певний «предмет» (твір мистецтва, образ, артефакт, об’єкт) наділений 

аурою, потребує висвітлення таких аспектів: чи володіє «твір» здатністю до 

еманації, випромінювання атмосфери, настрою, дихання понад своїм наративним 

змістом і чи достатньою мірою контакт з ним «тут і зараз» викликає особливе 

переживання справжності, значимості й неповторності цього моменту?  

У Беньяміна відсутнє однозначне розуміння аури, поняття в його роботах є 

більше метафорою, ніж чіткою дефініцією. Автор уводить і пояснює це 

поняття, спираючись на досвід сприйняття природних об’єктів, і приписує аурі 

діагностичну функцію. Така позиція призводить до певних протиріч. З одного 



320 
 

боку, аура виявляється тим феноменом, який не зовсім логічно вписується  

в проблематику культу й ідеології. Він вважає, що аура повністю може реалізувати 

свою дієвість тільки в традиційному творі мистецтва та «зморщується»  

у випадку технічно репродукованих образів. Руйнування аури в такому контексті 

Беньямін розглядає як позитивну ознаку, що свідчить про наявність процесу 

деідеологізації мистецтва. Проте, якщо враховувати можливість широкого 

тлумачення матеріальності, аура здатна зберігати свою дієвість й у «продуктах» 

мистецтва, створених за допомогою різноманітних технічних засобів (світлини, 

репродукції, кінообрази тощо). Якщо матеріальність тлумачити у зв’язку   

із «видимістю» (візуальністю), то навіть у випадку із цифровими зображеннями 

можна (за певних умов) виявити ознаки ауратичності [99].  

Невипадково останнім часом філософи й мистецтвознавці говорять про 

«повернення» аури творам мистецтва. Так, Дж. Агамбен (Agamben, 1942) зазначає 

про «нову» ауру, яка повертається кожного разу, коли ми маємо справу з твором 

мистецтва [6]. Борис Гройс (1947) вбачає в сучасному мистецтві відродження 

аури в ситуації документування, адже документ також містить у собі певну 

ауратичність, як і твори сучасного мистецтва, щоб продовжувати бути мистецтвом 

у традиційному сенсі [193]. Тобто спостерігаємо дещо «природне» ставлення 

до «аури», коли вона стає метафорою «атмосфери» (Агамбен) або коли ефект 

справжності документа підмінює собою справжність як культову цінність (Гройс). 

Аура (у Беньяміна) як відчуття справжності й унікальності – це трансценденція, 

що залишається тільки в досвіді чуттєвого сприйняття. Беньямін описує ауру 

як чистий ефект непоправної втрати, тому вона безпосередньо пов’язана  

з меланхолією виробництва й технічної відтворюваності. При подібному  

розумінні долається досить сильна метафорична складова цього поняття, так 

воно денатуралізується і стає поняттям гносеологічним, через яке ми отримуємо 

можливість розуміти й інтерпретувати численні явища мистецтва як минулого, 

так і сучасного.  

Сьогодні ми вже можемо констатувати, що будь-який твір мистецтва 

неминуче бере участь в акті власного відтворення. Тобто як тільки йдеться про 
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«твір мистецтва», він стає не об’єктом, а «творінням» (за визначенням Беньяміна), 

що функціонує майже як «товарний бренд» і постійно відтворюється як цінність. 

Твір набуває своєї символічної цінності шляхом повторення, тиражування, інколи 

перетворення в кітч, відповідно, стає не тільки предметом естетичного сприйняття, 

але й споживання.  

Новий спосіб сприйняття, причому не індивідуального, а колективного, 

став центральною темою роздумів Беньяміна. Індивідуальне сприйняття якраз 

і моделює аура, яка при всій сугестивності цього терміна в Беньяміна, означає 

«унікальне відчуття далечини, наскільки б близьким не був предмет». Тобто 

йдеться про дистанцію, яка й визначає споглядальну практику, зокрема й щодо 

суто естетичних об'єктів. Автор відмічає наявність кризи сприйняття, ознакою 

якої стало «зникнення прекрасного» (це поняття є близьким до поняття 

автентичності й оригінальності) і наявність величезної кількості копій та їх 

загальної циркуляції, що й призводить до руйнування аури.  

На думку Беньяміна, розпад аури зумовлюють дві обставини, які 

безпосередньо пов’язані з постійним зростанням ролі мас у сучасному житті. 

Передусім, мовиться про пристрасне бажання «наблизити» до себе речі, що є 

характерними для сучасних мас. По-друге, це тенденція подолання унікальності 

будь-якої даності через прийняття її репродукції. «День у день проявляється 

нездоланна потреба оволодіти предметом у безпосередній близькості через його 

образ, точніше – відображення, репродукцію. <…> Звільнення предмета від 

його оболонки, руйнування аури – характерна риса сприйняття, чий «смак до 

однотипного у світі» посилився настільки, що воно за допомогою репродукції 

витискає цю однотипність навіть з унікальних явищ. <…> Орієнтація 

реальності на маси й мас на реальність – процес, вплив якого й на мислення, 

і на сприйняття безмежний» [99]. 

Важливо зазначити, що поняття «ауратичність» у сучасній гуманітаристиці 

пов’язують лише з художніми образами (В. Беньямін, І. Інішев, О. Петровська й ін.), 

що звужувало межі нашого дослідження тільки до візуальних зображень  

гламурних образів. Але гламурний образ – це не тільки візуальне зображення 
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(світлини в глянцевих журналах, реклама тощо), але й візуальна репрезентація, 

що безпосередньо пов’язана з матеріальним складником (тілесність, одяг, предмети 

розкоші тощо) і манерою поведінки. У цьому контексті важливим став підхід 

німецького філософа Гернота Бьоме (Böhme, 1937). Основою цього підходу, 

запропонованого в кінці ХХ – початку ХХІ століття, стала ідея первинності 

досвіду атмосферичного (ауратичного) стосовно досвіду речі. На думку Бьоме, 

не тільки твір мистецтва чи образ, але й сама фізична річ володіє своєю  

специфічною аурою, яка конституює первинну просторовість, у межах якої й 

відбувається сприйняття речі. Ця атмосферична (ауратична) просторовість 

пов’язана з матеріальними якостями речі. Останні філософ тлумачить як 

«екстази» – властивості речі, які сприймають чуттєво (це не те, що річ «має», 

а те, за допомогою чого її «сутність» іррадіює назовні). Отже, відповідно до 

підходу Бьоме, художня діяльність – це тільки одна з форм «естетичної 

роботи», яка полягає у «виробництві атмосфер» (тобто аури) [597]. Окреслене 

вище дозволяє виявити наявність певної ауратичності в гламурних образах. 

Ауратичне переживання виникає тільки тоді, коли відбулося поєднання всіх 

складників гламурного образу (будь-яка навіть «незначна» невідповідність може 

зруйнувати «гламурну» ауру). Аура у своїй неповторній якості – завжди неочікувана, 

умови її народження не зрозумілі, і всі ці характеристики дозволяють мислити 

зону ауратичного як зону граничного, прикордонного, проблематичного, 

загадкового.  

Отже, гламурна аура – це відчуття енергетичної сили, «залученість» 

особи, яка сприймає, до розуміння смислів візуального образу (зображення). 

Гламурна аура виникає тільки за наявності та в сукупності всіх трьох складників 

гламурного образу: «фізичного», психологічного й естетичної досконалості. 

І тільки тоді можна говорити про ефемерність гламуру, його «вислизаючу, 

загадково-хвилюючу й часто ілюзорну привабливість, що розбурхує уяву та 

розпалює смак до незвичайного, несподіваного, барвистого або екзотичного», 

і «дивно-спокусливу атмосферу романтичного чарівництва, що заворожує 
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незбагненною, нездоланно-магнетичною звабливістю; індивідуальну чарівність 

у поєднанні з незвичайною фізичною та сексуальною привабливістю» [718]. 

Такий підхід дає змогу найбільш ґрунтовно пояснити сутність гламурної 

аури як «простору», де реалізується й одночасно репрезентується взаємопроникнення 

матеріального і духовного, індивідуального та соціального. Можна констатувати, 

що сучасний гламур – це привабливий, зрежисований і сконструйований образ 

медіареальності, який набуває ауратичності разом зі сприйняттям. 

У цьому контексті важливо більш детально розглянути проблему візуального 

образу і його репрезентацій у культурі та мистецтві.  

 

4.2. Атрибутивні властивості гламуру 

Розуміння гламуру тільки в ракурсі естетичних категорій значно 

обмежує поле його функціонування та звужує межі вивчення цього феномену. 

Такий підхід дозволяє дослідити гламур і його особливості тільки як художній 

метод перетворення об’єктів матеріального світу. В. Беньямін (Benjamin) 

розглядає образно-естетичне як чинник соціально-політичного життя. Важливим 

у контексті нашого дослідження став його внесок у становлення і розвиток 

соціально-теоретичної перспективи в межах проблематики образності та 

введення мотиву матеріальності. Німецький філософ відмітив химерний  

(з точки зору минулого й досить перспективний з погляду сьогодення) перетин 

двох несумісних факторів: матеріальності й ауратичності. Матеріальний 

складник здатний не тільки акумулювати символічну енергію, але й слугувати 

для різноманітних ідеологічних цілей, що досягають за рахунок аури, яка 

випромінює тісно пов’язану з матеріальним носієм образу унікальність.  

На думку Беньяміна, співвідношення матеріального й образного не тільки 

задає історичну динаміку мистецтва, але й виконує певну соціально-політичну 

функцію.  

Подібне розуміння образу ми знаходимо й у роботах 

Дж. Александера (Alexander). Науковець порушує питання про соціальні 

функції образів: чи здатні вони слугувати не тільки символічними 
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репрезентантами соціальних і політичних відношень, але й «вікнами в соціальну 

дійсність»? [585]. Він висуває тезу про подвійний характер образу: з одного 

боку, поверхова матеріальна «текстура» образу змушує нас сфокусувати на ній 

увагу, а з іншого – «переконує нас у тому, що насправді за нею приховується 

більш глибоке значення» [584, с. 2]. На думку Александера, переміщення від 

поверховості в глибину образу є «зануренням у матеріальність соціального 

життя», зануренням в естетичний об’єкт, що перетворює його на «ікону». 

Таким самим чином неестетичні соціальні явища (або речі) також стають 

іконічними [584, с. 6]. 

Сьогодні товаром стає не стільки саме зображення, скільки образ, який 

прагне до кліше (немає значення до банального, звичного й повсякденного або 

прекрасного та піднесеного), якому притаманна деяка «апріорна» цінність. Ми 

вкладаємо (навіть непомітно для себе) значний труд для «відтворення» цих 

образів саме тому, що самі давно стали «механізмами» їх репродукування. Досить 

часто те, що ми називаємо власними емоціями, переживаннями, враженнями, є 

тільки формою присвоєння подібних клішованих образів. Якщо розглядати 

капітал як форму присвоєння (К. Маркс), то можна говорити про певну 

«капіталізацію чуттєвості» сучасної людини. А гламур і поширені образи-

кліше – це тільки ефекти, у яких ця капіталізація проявляється та приховується 

одночасно. Це значить, що сприйняття (яке ми розуміємо як наше, природне, таке 

що виникає тут і зараз) фактично вже оформлене, воно вже відтворює деякі 

до-образотворчі й до-мовні кліше. Чуттєвість залучається до технології та бере 

участь у «роботі споживання». Тобто сприйняття стало роботою, а чуттєвість 

сучасної людини перетворюється в «робочу силу». «Капітал знаходить все 

нові й нові зони, у яких ми всі (багаті і бідні, наївні й інтелектуали, буржуа та 

пролетарії) змушені брати участь у приписаній нам свободі вибору, а вона 

насправді виявляється свободою привласнення та споживання. Іншими 

словами, капітал давно вже не орієнтований на специфічний товар – робітничу 

силу, але він моделює цей товар повсюди, де нам здається, що ми  вільні» 

[21]. 
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Гламурний образ – поняття досить широке, яке одночасно охоплює 

людську тілесність, демонстрацію зовнішньої краси та блиску (неважливо,  

з позитивною чи негативною конотацією), доглянуту зовнішність, сексуальність, 

розкішність, упевненість у собі, наявність власного стилю, сукупність 

різноманітних атрибутів (коштовних, стильних і яскравих), що повинні бути 

частиною образу, а не самі по собі (це можуть бути й коштовні прикраси, й 

автомобіль тощо), відповідну манеру поведінки тощо. Гламур може бути як 

жіночим, так і чоловічим. Основою сучасного гламуру є прагнення виділитися, 

звернути на себе увагу, викликати заздрість. Гламурний образ – це не тільки 

символічна репрезентація стилю, соціальних і політичних відносин, що 

потребують семіотичного дешифрування. Гламурний образ – це й семантично 

перенасичені «матеріальні поверхні», які конфігурують соціальні зв’язки . 

У сучасному суспільстві гламурний образ став зовнішнім проявом мистецького, 

матеріального, кар’єрного, особистісного й соціального успіху. Таке розуміння 

гламурного образу потребує адекватного засобу доступу до нього – не аналітичної 

дистанції, а перцептивного занурення, здійсненого з аналітичними намірами.  

Естетика гламурного образу досить симулятивна, оскільки в її основу 

покладена циркуляція «пустих» знаків, за допомогою яких і формується 

потрібне враження і які наділяють гламурний об’єкт символічними цінностями 

престижу, успіху, розкоші тощо. У гламурі будь-які знаки піддаються 

десубстанціалізації, встановлюється імператив зовнішньої привабливості,  

яскравості та спокусливості. Стильні гламурні образи, зображення й світлини 

стали візитівкою не тільки журналів глянцевого формату, але й усієї сучасної 

індустрії моди, розваг і політикуму. Будь-який гламурний образ, передусім, є 

штучним, а його створення вимагає докладання значних зусиль. Перш ніж 

репрезентувати гламурний образ загалу, над ним ретельно працюють стилісти, 

візажисти, фотографи й ін. Наприклад, перед розміщенням світлин у 

гламурному виданні (зрозуміло, що над «репрезентантом» спочатку працює 

ціла команда стилістів і фотографи) зображення піддають спеціальній детальній 

обробці за допомогою різноманітних комп’ютерних програм: прибирають усі 
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видимі зовнішні дефекти (ластовиння, зморшки, прищі, зайві жирові 

відкладення, прояви целюліту й ін.). Гладка, рівна, позбавлена недоліків шкіра 

є обов’язковою умовою гламурного зображення, що має заворожувати красою, 

молодістю, недоступністю, нереальністю. Класичним прикладом гламурних 

образів стали зображення відомих моделей та акторок, які презентували такі 

знані фотографи, як С. Бітон, Гойнінген-Гюне, А. де Мейєр, Е. Стайхен, 

М. Тестіно та ін. 

Важливо вказати, що ми розрізняємо такі поняття, як образ, імідж і бренд. 

Незважаючи на те, що поняття «імідж» (image) перекладається з англійської 

як образ, зображення й відображення, імідж – це штучний образ, що формується 

в суспільній або індивідуальній свідомості засобами масової комунікації та 

психологічного впливу. А. Зверинцев вважає, що для створення іміджу 

необхідна наявність трьох складників: зовнішній вигляд (має особливе значення 

для короткострокових контактів через важливість першого враження); відповідні 

набуті психологічні якості (які підкреслюють індивідуальність, духовне багатство 

особистості та риси характеру); соціальні «задатки» (якості, що є максимально 

ефективними при створенні потрібної репутації). З одного боку, поняття «імідж» 

та «образ» досить споріднені, оскільки обидва пов’язані з візуальною репрезентацією. 

З іншого – у них різна мета та складники. Імідж – це образ, який формують 

цілеспрямовано, для того щоб здійснити емоційно-психологічний вплив з 

метою популяризації, створити відповідний образ країни, людини, фірми 

(компанії), товару, послуг тощо. Поняття іміджу часто пов’язують із 

конкретною людиною і її діловою репутацією. Тобто імідж – це безпосередньо 

або навмисно створюване візуальне враження про особу чи соціальну структуру. 

Для іміджу є необов’язковою наявність тих складників, які притаманні образу. 

На думку Є. Шестопала, імідж – це враження, що конструюють цілеспрямовано 

та свідомо, а образ – формується спонтанно. «Образ можна конструювати 

спеціально, і тоді він стає іміджем… Образ є завжди, образ завжди можливо 

діагностувати й описати – точно та різнобічно» [403, с. 12–13]. Поняття «бренд» 

(від англ. brand – «тавро») має декілька основних трактувань: бренд – це відома 
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марка, що ідентифікує та позитивно представляє в зовнішньому просторі 

певний об’єкт (предмет); це певний позитивний «образ», комплекс уявлень, 

думок, асоціацій, емоцій, ціннісних характеристик про продукт (предмет, 

об’єкт, послугу тощо) у свідомості споживача, що свідчить про високу якість 

і відповідну репутацію власника [403].  

Як відмічає А. Гравер, поняття «образ» здебільшого використовують 

«у теоретико-культурологічному або філософському контексті, "бренд" – в 

утилітарно-практичному, а "імідж" – і там, і там, що говорить про його "серединне" 

значення» [189, с. 38]. Отже, образ найчастіше зумовлений уже існуючими, 

самостійно сформованими уявленнями; імідж – це штучний, «сконструйований» 

образ; бренд пов'язують зі сферою економіки, споживання та практичного 

маркетингу.  

Гламурний образ ми тлумачимо як образ-бренд, який ідентифікує й 

ефектно репрезентує в зовнішньому просторі той чи інший гламурний «твір» 

(твір мистецтва, самого митця, певну людину тощо), що завдяки стимулюванню 

його позитивного сприйняття стає авторитетним і популярним. Образ-бренд 

можна успішно «реалізувати» на соціальних, економічних, культурних, мистецьких 

та інших ринках. Для гламурного образу-бренду характерна ефектність, 

якість (або її видимість), інтегрованість бренда з візуалізацією (обов’язкова 

наявність візуальних атрибутів: відповідного одягу, аксесуарів, авто тощо). 

Гламур у сучасному суспільстві є найбільш демократичним «твором», 

асортимент якого розрахований на всі соціальні страти з різноманітними  

прибутками.  

Під гламурним «твором» ми розуміємо візуально репрезентований  

образ, який охоплює «галузь» тіла і краси, різноманітні матеріальні атрибути, 

зокрема й твори мистецтва (починаючи з картин, предметів інтер’єру, одягу та 

закінчуючи великими будинками, коштовними автомобілями), певну манеру 

поведінки тощо. Тобто йдеться про основні атрибутивні властивості гламуру 

(у комплексі: розкішність, демонстративна праздність і споживання, гламурна 
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тілесність тощо), які дозволяють створити відповідний гламурний образ-бренд, 

що обов’язково передбачає ціну (реальну або символічну). 

Гламурний образ-бренд – це засіб спокуси. Він містить надзвичайно багато 

інформації (яку можна сприйняти миттєво), адже в ньому практично одночасно 

відбивається інформація про кольорові, просторові, динамічні та фігуративні 

характеристики «предмета». Наприклад, у сфері консюмеризму візуальний 

образ стає головним стимулом для придбання та споживання. Як відмічає 

Ж. Пенін, уже не річ завойовує для себе ринок, а її зображення. Суспільство 

наважується на вибір речі, усе менше зважаючи на її реальну цінність і все 

більшою мірою керуючись тим, як її зображують [450, с. 17].  

Гламурні образи досить різноманітні: від «королівської стриманості» до 

відкритого епатажу. Проте, незважаючи на таку кардинальну протилежність 

гламурних образів, можна говорити про наявність сталих елементів, які є 

обов’язковими для будь-якого гламурного образу (чоловічого та жіночого). 

У цьому контексті важливо відмітити, що об’єктом (носієм) гламуру можуть 

бути як люди, так і твори мистецтва, речі або явища (гламурна людина, 

гламурний автомобіль, гламурний роман, гламурний фашизм, гламурні стилі 

тощо). Гламурний образ у свідомості більшої частини суспільства асоціюється 

з нормою, а невідповідність цій нормі, відповідно, викликає сумніви стосовно 

власної цінності. У цьому сенсі шанси на успіх, статус, можливості та вигоду 

значно зменшуються. Наприклад, при пошуку роботи людина може бути 

чудовим фахівцем у своїй сфері, але не володіти вмінням створити відповідний 

візуальний образ, репрезентувати себе як успішного та затребуваного 

професіонала. На жаль, навіть сам індивід у цьому контексті виступає лише 

як один із «різновидів товару».  

У сучасному суспільстві і герой, і злодій однаково гламурні. Для всіх 

образів гламуру притаманний зовнішній лоск, доглянутість тіла (немає 

значення чоловічого чи жіночого), сексуальність, стиль, розкішні аксесуари 

(авто, діаманти тощо) або їх копії. З одного боку, сучасний гламур 
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демократичний, він пропонує різні варіанти для різних прошарків населення. 

З іншого – жорстко диференційований.  

Гламурний образ-бренд – це візуальний фантом, зміст якого вичерпується 

поверховістю (видимістю), яка не дозволяє проникнути глибше, усередину. Риси 

гламурного образу – видовищність, сексуальність, яскравість, самодостатність, 

упевненість, відстороненість і перевага. Для нього характерні три основні 

елементи: 1) «фізична» недосяжність (досягнення ідеальних гламурних фізично-

тілесних стандартів є майже не можливим у повсякденному житті без використання, 

наприклад, пластичної хірургії тощо); 2) психічна непроникливість (cool – 

холодність, що дає змогу приховати справжні емоції та відчуття); 3) форма 

(яка привертає увагу, дозволяє виділитися з оточення). Тісний взаємозв’язок 

частин і цілого, відсутність чітких меж між зовнішнім і внутрішнім,  

концентричність та ін. роблять гламур естетично привабливим, ефективним 

інструментом трансляції та легітимації власної унікальності, винятковості, 

успішності.  

Специфіка гламурного образу визначається тією галуззю, до якої гламурний 

образ включений як елемент структури. Створення зовнішньої форми гламурного 

образу спровоковане логікою попиту та пропозиції. Гламурний образ – це 

певного роду товар, комерційний логотип. І, як відмічає американський 

мистецтвознавець Р. Морган, гламурний образ «не має жодного відношення  

до розкриття переживань його творця, але завжди стосується предметів, 

експропрійованих популярною культурою» [669]. 

Гламур – явище, що поєднує в собі об’єкти матеріального світу (від 

різноманітних прикрас, одягу чи творів мистецтва – до будинків, інтер’єрів, 

коштовних авто тощо), сферу людської тілесності (доглянуте тіло, обличчя, 

макіяж, волосся, манера поведінки тощо), людські пристрасті та бажання. 

Складність аналізу гламурного образу полягає в його різноаспектності, 

оскільки гламурні властивості можуть бути притаманними як людині, так і 

напряму або твору мистецтва, дизайнерському витвору або побутовій речі. 

Незважаючи на тотальне поширення гламуру в різних сферах, як мистецьких, 
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так і соціальних, до сьогодні не існує загальноприйнятих підходів, за допомогою 

яких можна було б аналізувати гламурний образ, оскільки кожен гламурний 

«твір» має свою мету та функції: людина використовує гламур для підвищення 

власного соціального статусу, самоствердження, створення відповідного іміджу, 

вирішення кар’єрних питань тощо; митці та виконавці звертаються до гламурного 

стилю та гламурних засобів у власній творчості, щоб їхні твори набули 

популярності та користувалися попитом на сучасних мистецьких ринках; 

виробники товарів прагнуть збільшити продажі й отримати прибуток тощо.  

За допомогою речей-посередників гламур створює образ-бренд, який 

дозволяє досягти бажаної мети. У цьому сенсі гламур постає не як сакралізація 

того чи іншого предмета (твору мистецтва, товару, цінності, тілесності тощо), 

а як цілісна система, у якій фетишизм є сучасником узагальнення мінової 

вартості й поширюється разом з нею. «Що більше систематизується система, 

тим більше посилюється фетишистська чарівність, і якщо вона захоплює все нові 

й нові галузі, які здаються все більш віддаленими від власне економічної мінової 

вартості (сексуальність, дозвілля тощо), то це відбувається не з причини 

одержимості насолодою, субстанціональним бажанням задоволення або 

вільного часу, а через прогресуючу (і досить грубу) систематизацію цих 

секторів, тобто через їх редукцію до цінностей-знаків, які в межах системи 

мінової вартості, що має шанс стати тотальною, стають взаємозамінними» [111, 

с. 179]. Історичний аналіз побутування гламуру в європейській художній 

культурі дав змогу з’ясувати основні атрибутивні властивості, які дозволили 

розглядати в одній площині людину з її прагненнями та почуттями, людську 

тілесність і речі, що оточують людину, зокрема й твори мистецтва.  

В умовах глобалізації гламурне «брендування особистості» (створення 

образу-бренду) є однією з форм реакції на загальну стандартизацію, а сучасна 

людина сама стає «товаром» на «ринку» особистостей. Мета такого «брендування» – 

набуття цінності в очах споживача (для бренду «я» споживачами є все оточення), 

успішності та соціального визнання. Образ-бренд – це певний «проект», автором 

якого є сама людина, а гламур – конкретна технологія розробки та реалізації 
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цього «проекту» (вибір стилю життя, певного іміджу та репутації, а це  

буквально – маркетингова технологія власної успішності, попиту на людину 

не тільки на ринку праці, але й у соціумі, повсякденному й особистому житті 

тощо). Для образу-бренда важливими є всі елементи: візуальна форма, канали 

просування, вартість, методи стимулювання.  

Бренд тривалий період переважно пов’язували з корпорацією, фірмою, 

компанією, проте останнім часом розуміння бренду значно розширилося; 

сьогодні брендування стало актуальним у різних галузях , навіть у таких, як 

культура та мистецтво. Наше життя заповнене брендами, які є не тільки 

предметами споживання, а й системами символічного, афективного обміну, 

іноді – інструментами включення та визнання, а часом – приводом для 

соціального неприйняття. 

Бренди – носії цілого світу: вони відкривають шлях у світ фантазії, 

театралізований і розроблений агентствами маркетингу простір. Вони ставлять 

собі за мету не задовольнити потреби і навіть не створити їх, а, скоріше, 

провести конвергенцію світосприйняття світу [690]. 

У сучасному світі бренд стає символічним знаком і засобом управління 

на «території», де стикаються дві протилежні, але водночас і взаємодоповнювальні 

тенденції: перша – пов’язана з діяльністю великих корпорацій, які використовують 

бренди, щоб отримати прибуток і вигоду з повсякденного життя їх споживачів; 

друга – зі звичайними людьми, які використовують бренди для трансляції себе 

в соціум, щоб перейти з локального на глобальний рівень (як закликає 

знаменитий слоган YouTube «Broadcast yourself!», тобто «Транслюй себе!»), 

підвищити свій соціальний статус тощо. 

Навіть у світі сучасного мистецтва бренд відіграє вирішальну роль на арт-

ринку та часто стає замінювачем художнього судження. Споживачі довіряють 

брендам, що гарантують їм переваги творів мистецтва, у які вони вкладають 

гроші (колекціонери та дилери). Бренд митця – не просто ярлик, логотип або 

підпис. Безсумнівно одне: коли митець «брендований», арт-ринок приймає 

будь-яку його роботу як творіння мистецтва. Талант і мистецький твір 
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вважають товарами, а самих митців – продаваним брендом, створення якого 

відкриває шлях для арт-бізнесу й реклами. Популярність автора (або його 

бренд) безпосередньо впливають на вартість його робіт. З того часу, коли митці 

почали використовувати «механізми брендування», торгівля все частіше стала 

застосовувати мистецтво як засіб посилення ідентичності бренду. Такі  

«взаємовідносини» виникли в середині 1980-х років, наприклад, торгові марки 

одягу, такі як «Кельвін Кляйн», розпочали кампанію з поширення гламурних 

художніх фотографій, що спочатку були призначені для розміщення в глянцевих 

журналах. У цих рекламних фотографіях бренд будували як образ. Вельми 

успішною була співпраця Такаші Муракамі, сучасного японського художника, 

живописця, скульптора та дизайнера, з виробником предметів розкоші «Louis 

Vuitton», сумки якого стали одним з найбільш продаваних продуктів компанії. 

Муракамі розглядає таку співпрацю як логічне розширення мистецької практики, 

заявляючи, що в його мистецтві «йдеться скоріше про створення товарів і їх 

просування, ніж про виставки». «Louis Vuitton» замовила Ванессі Бікрофт, 

сучасній італійській художниці-перфомансистці, фотосерії її знакових ню, що 

утворюють слова Louis Vuitton як варіант логотипу компанії. В останні роки 

великі брендові компанії досить часто використовують імена знаменитих 

художників, підтверджуючи тим самим маркетингову складову сучасного 

мистецтва. 

Образ-бренд існує там, де відсутня можливість через стандартні схеми 

сприйняття сформувати про людину потрібне враження. Бренд – це шаблон, 

стереотип. У психічній реальності створюється певний шаблон, який 

наповнюється потрібним змістом, абсолютно не пов'язаним з реальною 

поведінкою або особливостями «героя» (адже ці особливості «штучно» 

приховані). Основа образу, цей самий шаблон, запозичують з найбільш 

очевидних джерел – з кінофільмів, телепрограм, обкладинок глянцевих 

видань тощо. Як результат – створення симулякру, копії неіснуючого оригіналу.  

Сучасний образ-бренд гламуру – візуально-привабливий, зрежисований 

і сконструйований образ реальності, що спонукає до споживання. Наприклад, 
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глянцеві журнали обіцяють читачам, що тільки використання відповідної 

продукції (яку рекламують на сторінках цих видань) дасть змогу людині 

зберегти молодість, стрункість, сексуальність, стати успішною, стильною 

тощо. У цьому контексті гламур є елементом масової культури, певною 

формою кітчу, поширення якого пов’язане з «індустріальним множенням 

кількості речей, з вульгаризацією на рівні предмета різних знаків, запозичених 

з усіх галузей (минуле, нео, екзотика, фольклор, футуризм), і з хаотичною 

ескалацією "готових" знаків, має свою основу як тип "масової культури"» [111, 

с. 144–145]. 

На основі зазначеного вище, а також популярності та поширення 

гламуру в різноманітних сферах людської діяльності можемо стверджувати 

про наявність у суспільстві певного фетишизму гламуру. 

Як зауважує Ж. Бодрійяр, «якийсь рок переслідує термін "фетишизм", 

через який замість того, щоб позначати те, що він дійсно означає (метамову, що 

відноситься до магічного мислення), він вправно повертається проти тих, хто 

його використовує, указуючи на наявність магічного мислення в них самих» 

[112, с. 171]. На думку дослідника, тільки психоаналізу вдалося уникнути 

зачарованого кола, пов’язавши фетишизм зі структурою збочення, яка, 

можливо, знаходиться в основі будь-якого бажання. Тільки в психоаналізі 

термін «фетишизм» більше не слугує «підпорою для магічної думки, він стає 

аналітичним поняттям теорії збочення» [112, с. 172]. 

Нагадаємо, що в одному з первинних семантичних значень поняття 

«гламур» тлумачили як магію, заклинання, чаклунство, чари, а фетишизм 

безпосередньо повертає до «магічного мислення», до надприродної властивості 

предмета і, відповідно, до магічної здатності суб’єкта.  

Поняття «фетишизм» є частиною тієї термінології, за допомогою якої спочатку 

описували «чужі» культури (насамперед африканські й інші неєвропейські 

культури), визначали їх примітивність та однозначно класифікували стан їх 

розвитку як «варварський» – стан фетишизму. Вважають, що первісна форма 

фетишизму (приписування речам специфічних якостей і надприродних 
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здібностей) була зумовлена специфікою первісної свідомості, рівнем культури 

первісної людини, яка наділяла предмети (фетиші) магічною здатністю впливати 

на життя.  

Появу слова «фетиш» у європейських мовах (початок ХVІІІ  століття) 

пов’язують з діяльністю голландського мандрівника В. Босмана. У науковий обіг 

термін «фетишизм» увів 1760 року французький історик Шарль де Бросс у роботі 

«Про культ богів-фетишів, або Порівняння давньої релігії Єгипту із сучасною 

релігією Нігрітії»(Charles de Brosses «Du culte des dieax fetiches оu Parallele de 

l'ancienne Religion de l'Egypte avec la religion de Nigritie»), який став одним  

з основоположників теорії фетишизму у вивченні релігії. Науковець досліджував 

фетишизм у релігіях стародавніх єгиптян, греків, римлян і відмічав значне 

поширення в стародавніх народів і низки племен культу поклоніння тваринам або 

неживим істотам. Книга Бросса багато в чому сприяла розвитку історичного 

підходу до вивчення культурної свідомості й утвердженню уявлень про 

фетишизм як стародавню форму вірувань.  

Важливе значення має походження поняття, адже сучасні його тлумачення 

не завжди збігаються з першоосновою. Досить ґрунтовний етимологічний 

аналіз поняття «фетишизм» знаходимо в Ж. Бодрійяра, у третьому розділі його 

роботи «До критики політичної економії знаку». Автор відмічає, що термін 

«пережив» цікаві семантичні зміни. Спочатку він означав «фабрикацію, деякий 

артефакт, роботу видимості й знаків». У ХVІІ столітті слово з’явилося у Франції, 

виникнувши з португальського feitiço, що значить «штучний», яке походить 

від латинського facticius. Початковим виявляється смисл «виготовлення», 

«імітації за допомогою знаків» («давати обітницю» й ін. – це значення вже 

наявне в слові «макіяж», що походить від maken, близького machen і to make). 

Із цього самого кореня (facto, facticius), що й feitiço, походять іспанські слова 

afeitar – «рум’янити, оздоблювати, прикрашати», afeite – «спокуса, прикраса, 

косметика», французьке feint і знову ж іспанське hechar – «робити», звідки 

hechizo – «штучний, удаваний, накладний» [112].  
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На підставі проведеного етимологічного аналізу Ж. Бодрійяр робить 

такі висновки: «… усюди виявляється момент "удаваності", трюкацтва, штучної 

обробки, тобто культурної роботи знаків, які дають початок статусу предмету-

фетишу і частково тій непереборній чарівності, що він створює. Цей момент все 

більше й більше витісняється протилежним уявленням (обидва вони, як і 

раніше, наявні в португальській мові, де feitiço як прикметник означає 

«штучний», а як іменник – «зачарований предмет», «чари»), що підміняє 

знакову маніпуляцію маніпуляцією силами, а впорядковану гру означників – 

магічною економією перенесення значників» [112, с. 169–171].  

У результаті зазначеного вище можемо стверджувати про певну спорідненість 

таких явищ, як гламур і фетишизм. Зрозуміло, що предметно-логічна частина 

лексичного значення цих понять є досить складною. Так, в основному значенні 

кожного слова ми розрізняємо принаймні декілька компонентів. Зрозуміло, що 

деякі з них є відмінними, проте інші – свідчать про певну конотативну спорідненість 

термінів «гламур» і «фетишизм» – це штучність, імітація, видимість, привабливість, 

прикрашання, магічність і чари. 

Протягом історії явище фетишизму було предметом дослідження представників 

різноманітних галузей знання: філософії, соціології, мистецтвознавства, історії 

культури, економіки, психології, антропології, релігієзнавства, етнографії, 

фольклористики й ін., що не тільки призвело до широкого розуміння самого 

явища, але й зумовило виникнення значної кількості дефініцій. Так, Г. Гегель 

вважав фетишизм явищем, що є найбільш близьким до магії з її прагненням 

забезпечувати досягнення бажаної мети безпосереднім впливом на матеріальні 

об’єкти. К. Маркс увів поняття «товарний фетишизм», сутність якого він 

пов’язував із синтезом речі (її матеріального субстрату) і символу, природного 

буття предмета та його культурно-соціальних функцій. Е. Б. Тайлор і Г. Спенсер 

(а також їх послідовники) розглядали фетишизм як одну із форм анімізму та 

вважали, що сам фетиш шанують як вмістилище якогось духу.  

У сучасних словниках знаходимо три основні значення терміна «фетишизм»: 

1) релігійний фетишизм – це релігійне поклоніння матеріальним предметам – 
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фетишам, яким приписують надприродні властивості; 2) товарний (або споживацький) 

фетишизм – характерний для товарно-капіталістичного суспільства процес наділення 

продуктів праці надприродними властивостями (самозростання вартості й ін.), 

що обумовлений уречевленням соціальних відносин і персоніфікацією речей; 

3) сексуальний фетишизм – статеве збочення, при якому сексуальний потяг 

направлений на різноманітні предмети (наприклад взуття, білизну, панчохи), що 

належать коханій людині [533].  

Аналіз наявних словникових тлумачень поняття «фетишизм» дає змогу 

стверджувати не тільки про досить широку сферу використання цього терміна, 

але й про семантичну різноманітність. У сучасній науці домінують два напрями 

вивчення фетишизму: релігійний (коли фетишизм розглядають як первісну 

синкретичну релігію, якій притаманні різноманітні талісмани, амулети  як 

фетиші) і сексуальний фетишизм. Проте в контексті нашого дослідження 

зосередимо увагу на товарному фетишизмі, що безпосередньо стосується 

гламуру як явища, пов’язаного із візуально-матеріальною сферою. 

Товарний фетишизм можна класифікувати як одну із форм залежності 

в розвитку соціально-економічних відносин сучасних суспільств, важливу роль 

у яких відіграє консюмеризм. Деякі речі в умовах консюмеризму ніби 

перетворюються в самостійні суб’єкти відношень і часто визначають соціальний 

статус людини. Оскільки право власності на товар є передумовою обміну, 

умовою отримання іншого товару, то здається, що товар сам по собі володіє 

здатністю обмінюватися на інші товари й бартер часто має місце в соціально-

економічному житті. Гламур сам перетворюється на товар, який «обмінюється» 

на інші «блага» – визнання, певний статус, можливість і вигоду.  

Сьогодні можна побачити як фетишизм гламуру експлуатують на гранично 

емпіричному рівні у вигляді певного симбіозу: фетишизм предметів, фетишизм 

зовнішнього вигляду, фетишизм сексуальності, фетишизм розкоші, споживання 

тощо. «У фетишизмі говорить не пристрасть субстанцій (неважливо, чия вона – 

предметів чи суб’єктів), а пристрасть коду, який, упорядковуючи та підпорядковуючи 

собі й предмети, і суб’єкти, прирікає їх на абстрактне маніпулювання. Ось 
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фундаментальне вираження ідеологічного процесу: він полягає не в проекції 

хибної свідомості на структури надбудови, а в самій генералізації структурного 

коду, що здійснюється на всіх рівнях одночасно» [112, с. 173]. 

Можна стверджувати, що в гламурі – чарівність, блиск, розкіш, тілесність, 

демонстрація тощо, пов’язані із системою, а не субстанцією (або манією). 

У гламурі зачаровує не матеріальність, а його систематичність, тобто покладена 

в його «матерії» можливість тотальної взаємозамінності всіх цінностей, що 

здійснюється завдяки їх граничному абстрагуванню. Саме тотальна штучність 

знаку, абстракція є найбільш цінними в гламурі. Тобто гламурній фетишизації 

піддається закрита досконалість певної системи, а не сама вартість товару, 

його унікальність, гроші тощо. У цьому полягає основна відмінність між гламуром 

та основними економічними й естетичними категоріями. Відмінність між 

прагненням накопичити й володіти («патологією скнари, що прив’язаний до 

фекальної матеріальності золота» – Ж. Бодрійяр) і прагненням візуально 

продемонструвати власну значимість чи унікальність (за допомогою певних 

гламурних засобів створити ілюзію бажаного, навіть того, чого в дійсності може й 

не існувати). Саме в цьому, на нашу думку, і полягає гламурний фетишизм. 

Тобто в гламурі має значення не природа предметів (і навіть не їх справжня 

чи символічна цінність), а саме те, що направлене на заперечення й природи, 

і символічної цінності, й одночасно «реальності кастрації суб’єкта, тобто  

систематичність циклу колекції, у якому постійний перехід від одного терміна 

до іншого допомагає суб’єкту виткати закритий невразливий світ, що не 

створює жодної перепони для виконання бажання (збоченого бажання, 

зрозуміло)» [112, с. 183]. 

Сучасний гламур постає як комодифікована культура, що фетишизує 

вироблені індустріальною системою артефакти, об’єкти споживання, товари 

тощо. А гламурний фетишизм не виникає з психологічного ставлення індивіда 

до основних засобів гламуру (розкіш, демонстративне споживання, тілесність 

та ін.), і не індивід підтримує принцип обміну. «Фетишизм гламуру» ніколи 
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не може підтримувати обмін у самій його сутності, навпаки, це соціальний 

принцип обміну підтримує фетишизовану «вартість» гламуру.  

Людська тілесність стає об’єктом фетишизму, адже гламурний консюмеризм 

не вичерпується тільки товарним фетишизмом. Вважають, що природне тіло є 

досить недосконалим і потребує постійного контролю й трансформацій, щоб 

відповідати штучним ідеалам. Коли воно «наближається» до певних гламурних 

стандартів (формується чіткий візуальний образ, що відображає уявлення про 

досконалість), тіло стає одним із показників успішності, соціального й 

особистого добробуту. Ідеальна зовнішність набуває статусу метацінності, а 

деконструйоване тіло перетворюється на цілісну знакову систему, повністю 

розчинену в логіці символічного обміну. 

Повсякденність сучасної людини характеризується естетизацією всіх 

сфер життя – від предметів побуту до предметів мистецтва. Перебуваючи  

в певному соціальному оточенні, людина свідомо або навіть несвідомо 

(протягом усієї історії людства) прагнула «естетизувати» власне тіло, надати 

йому відповідних форм, прикрасити, удосконалити, зробити його більш 

привабливим. Сьогодні спостерігаємо бурхливий розвиток тілесно орієнтованих 

соціальних практик, таких як: техніки побудови тіла – моделі тіла й краси, 

бодибілдинг, здоровий спосіб життя та натуропатичне харчування, нове 

відродження танцювальної й фізичної культури, зміна статі, чергові спроби 

досягнути безсмертя тощо. За рахунок використання таких «технологій» 

людське тіло (відповідно до постмодерністських поглядів) набуває нових 

можливостей і постає як об’єкт, який потенційно можна зруйнувати не тільки 

фізично, але й на екзистенційно-буттєвому рівні, оскільки з’явилися можливості 

його штучно конструювати без прив’язування лише до початкових характеристик, 

у зв’язку з чим тіло стає вже не таким, яким воно було на початку.  

Проблему людської тілесності можна вважати однією з найбільш складних 

і парадоксальних у мистецтвознавчому дискурсі. Упродовж багатьох століть 

вона була предметом вивчення представників різних наукових галузей: 

філософів, мистецтвознавців, культурологів, антропологів, психологів та інших 
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дослідників. Аналіз різноманітних концепцій тілесності дає підстави стверджувати 

про антинонімічність природи тіла в культурі та мистецтві. Людське тіло,  

з одного боку, презентоване як поле розгортання соціокультурних смислів  

і результат дискурсивних соціальних та мистецьких практик, що забезпечують 

контроль над тілесністю людини, з іншого – тіло зберігає за собою певний 

простір автономії як онтологічний феномен, не доступний дискурсивному  

пізнанню. 

Митці всіх історичних епох сприймали тіло як «рафіновану метафору», 

за допомогою якої митець мав можливість виразити власне ставлення до 

навколишнього простору. Найчастіше, особливо в класичному мистецтві, 

тілесність відображала високий ідеал, панування духовного начала над 

фізичним. На початку ХХ століття митці перестали копіювати реальність,  

а звернули свою увагу на засоби художньої виразності (колір, форму, динаміку 

тощо), такий підхід вплинув і на розуміння тілесності (тіло стали сприймати 

як об’єкт, який можливо перемоделювати). Наприклад, у творчості художників-

акціоністів кінця ХХ століття (М. Абрамович, представники художньої асоціації 

«Гутай» («Gutai Bijutsu Kyokai») та ін.) тіло людини (або тварини) стало головним 

інструментом (арт-об’єктом), який дав можливість підкреслити загрозу існуванню 

людства в сучасному світі. В арт-практиках тіло перестало бути «вмістилищем 

духу», а тілесність підкреслює відсутність духовності.  

У культурі постмодернізму тіло людини остаточно «трансформувалося» 

та перетворюється на симулякр. Поняття «симулякр» увели в науковий обіг 

Ж. Дельоз і Ж. Бодрійяр. Використовують його в контексті буття суб’єкта, який 

унаслідок «модернізації» (симуляції) тіла – мода, пластична хірургія тощо – 

зазнає змістових втрат, переживає нові варіанти відчуження суб’єктивності. 

Автори особливо наголошують на проблемі підміни справжнього людського 

тіла штучним. На думку Г. Тульчинського, у постмодернізмі було зроблено 

такий крок – у напрямі зміни системоутворювального центру сучасної 

культури як переходу від Слова до Тіла, від інтелектуальності й духовності –  

до тілесності, від вербальності – до візуального образу, від раціональності –  
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до «нової архаїки», коли в центрі ментальності й дискурсу постають тіло та 

плоть [519]. Тіло перетворилося на важливий культурний знак (або текст), що 

підлягає інтерпретації, при цьому елітарне та масове мистецтво відмовляються 

від традиційних образів тіла, тілесна самоідентифікація розмивається. Відбувається 

дифузія елітарного та масового мистецтва, елітарне мистецтво 90-х років 

ХХ століття – початку ХХІ століття пропагує ідеї деструкції, а характерною 

рисою презентації тілесності стала акцентуалізація на потворності, каліцтві, 

мутантизмі (людина-машина тощо), проблематика тілесності виникає в контексті 

образів травми, яка нанесена тілу, або фізичного розпаду тіла. Масове мистецтво 

рухається в кардинально протилежному напрямку й орієнтує людину на штучно 

створений симулякр «ідеального» тіла (пластична хірургія, імпланти, фітнес 

тощо).  

Постіндустріальне суспільство, наукові відкриття, розвиток digital-технологій, 

консюмеристські цінності впливають не тільки на культуру та мистецтво 

останніх десятиліть, але й на конструювання «образу тіла». Г. Тульчинський 

відмітив, що в межах тілоцентризму сформувалася й загальна тілесно-

візуалістська орієнтація культури кінця століття, що виражається в 

консюмеризмі, культі здоров’я, сексуальній акцентуалізації, формуванні та 

просуванні привабливих візуальних образів у рекламі, політиці, мистецтві , 

навіть у релігії та науці. Наслідком цих процесів стало витіснення деяких видів 

мистецтв (наприклад літератури) на периферію художнього досвіду та 

домінування в художній культурі візуального мистецтва, насамперед 

екранного (кіно, відео, телебачення, мульти-медіа тощо), в основі якого – 

показ людського тіла та візуальні метафори, апеляція до тіла і його частин, 

досить часто як еротичної символіки. Тобто гру зі словом замінюють на гру  

з тілом, що призводить до виникнення нової тілесності [519]. 

Одним із головних зовнішніх атрибутів гламурності є тіло, яке  

перетворюється на об’єкт специфічного культу. У гламурної людини має бути 

відповідне тіло, адже гламурна тілесність передбачає недосяжний, майже  

неможливий ідеал. Як зазначають українські дослідниці О. Боряк і М. Маєрчик, 
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саме «"еталонне" тіло – виголене, вилощене і "штукізоване" – вважається 

найбільш функціональним, впливовим, соціально привабливим і продуктивним... 

Це проявилося в загальній тілесно-візуальній орієнтації культури наприкінці 

ХХ – початку ХХІ століття, гасло якої – "любити своє тіло"» [121]. Відбулося 

перенесення уваги на зовнішнє, що призвело до деякої психічної трансформації, 

коли у «внутрішній (психічній) реальності з’являється ТІЛО як "Я"» [172].  

На перший план виходить «тіло-носій» і «тілесність» (власник гламурних 

речей), які повинні відповідати гламурним вимогам. Перенасичення речами, 

що раніше було характерним тільки для кола забезпечених людей, сьогодні є 

поширеним. Речей стало дуже багато, і вони доступні; а кожна річ, особливо в 

гламурі, це інформація. Інформаційне перенасичення створює перевантаженість 

і викликає перевтому. Сучасну людину досить складно здивувати. Основними 

матеріальними засобами гламуру стають різноманітні речі (від прикрас та 

одягу до автомобілів і будинків), що повинні бути незвичними, кумедними, 

коштовними, викликати здивування. Проте на першому плані завжди залишається 

тіло-носій і тілесність – власник гламурних «речей». За допомогою речей він 

створює тілесність, яка відрізняється особливою сексуальністю.  

Досить чітко, хоча й іронічно, охарактеризувала гламурну тілесність 

Т. Толстая: «Гламур – вищий, розріджений, променистий, ефірний, позамежний 

стан буття. У гламурі громадянин – а тим більше громадянка – уже не сіє, 

не жне, не збирає в житниці. Усе в ній гармонія, усе диво. У гламурі немає 

ні прищів, ні врослих нігтів, ні кишкових колік, ні задирок, ні хропіння: усе це 

подолано на ранній стадії розвитку, на півдорозі перетворення зі свині  

в серафима, у малому глянці, у журналах "для секретарок". У гламурі немає 

заплаканих очей, хлюпаючого носа, смутку, відчаю, байдужості, відповідальності, 

тривоги за родичів. Нарешті, немає смерті, у кращому разі – "невмируща 

легенда". Гламурна істота – молода, худа, звивиста, як правило, жіночої статі. 

Народжена без батьків, вона мерехтить на тлі безликих, але численних "друзів", 

зрідка має витончене гламурне дитя, віком не більше трьох років, яке невідомо, 
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хто виховує. Вона не потребує грошей, не бере й не дає в борг; джерело її 

багатства не зрозуміле, але, очевидно, не вичерпне» [513]. 

Сьогодні в людському тілі (як жіночому, так і чоловічому – останнє щораз 

активніше вводиться в акти тілесних трансформацій) може змінюватися все: 

колір, форма, розміри, запах, фактура. Для досягнення тілесної гламурної 

досконалості використовують різноманітні «техніки створення себе». Тіло 

починають піддавати цілому комплексу складних, некардинальних або 

кардинальних процедур, часто болісних і фізично важких, які спрямовані  

на його вдосконалення. Це призводить до «перетворення» об’єкта природи 

(живе тіло) на об’єкт культури – тіло набуває штучного, символічного характеру. 

До некардинальних косметичних заходів відносять такі процедури,  

як маски, масажі, використання парфумів тощо, а також більш штучні дії  

з удосконалення фізичних показників, як-от: нарощування повік і нігтів, 

гальмування росту кутикули (шкірки навколо нігтя), вищипування, виголення 

(інколи фігурне), витравлення волосся практично на всіх зонах тіла, окрім 

голови, де його, навпаки, частіше фарбують, закручують, імплантують, 

видовжують (шляхом доліплювання волосин чи накладання штучних повік)  

тощо.  

До кардинальних заходів відносять процедури свідомого хірургічного 

вдосконалення тіла, а саме: збільшення губ, грудей, зменшення сідниць  

і стегон, потоншення талії, випрямлення зморшок, ліквідація розтяжок, 

усунення целюліту, вирівнювання зубів, зміна кольору очей (кольоровими 

лінзами), створення кольорового обідка губ (шляхом косметичного татуювання). 

В аптеках продають пластинки для рівного росту пальців ніг. У глянцевих 

журналах рекламують «нескладні» операції на обличчі зі створенню ямочок 

на щоках, що мають назву «усмішка Амелі». Новим віянням є вживання 

гормональних ліків, які скорочують кількість місячних до одного разу на рік, 

аби тіло жінки не страждало від передменструальних синдромів (така терапія 

вважається не тільки безпечною, але й корисною) [172]. Прагнення досягти 
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гламурної тілесної досконалості призводить до того, що «еталонне»  тіло 

стало в конфлікт з природою.  

Важливо відмітити, що, крім захоплення різноманітними практиками, які 

роблять тіло гарним і досконалим, на сьогодні існує тенденція до збереження 

його здоровим і молодим, звідси захоплення фітнесом, йогою, масажами, 

очищувальними процедурами, різноманітними дієтами. Виникла потреба всіма 

можливими й неможливими засобами зберегти й продовжити життя молодого 

тіла, створити ілюзію невмирущої молодості. З одного боку, звернення до здорового 

способу життя має позитивний характер, а з іншого – «повальна фітнетизація» 

та «помолодшання» суспільства свідчать про онтологічний злам, характерний 

для ментальності епохи постмодерну.  

Українська дослідниця О. Філоненко виокремила дві найголовніші проблеми 

гламурної тілесності, які вона визначила як хронофобію і хронофагію. Перша 

(хронофобія) – це боязнь часу, який змінює та поступово знищує тіло. 

«Свідомість ніби перебуває в стані образи на тіло, з яким вона себе ототожнює. 

Свідомість не знає, що буде з нею після смерті тіла, але добре обізнана щодо 

процесів, які будуть відбуватися з тілом. І це лякає. Тому всіма можливими 

засобами треба подовжити життя тіла, створити ілюзію невмирущої молодості» 

[532]. Цим пояснюється захоплення різноманітними практиками, які не тільки 

зроблять тіло гарним і досконалим, але й здоровим, молодим (фітнес, йога , 

масажі, очищувальні процедури, різноманітні дієти, а також використання 

пластичної хірургії). 

Друга (хронофагія) безпосередньо пов’язана з першою. Для боротьби  

із часом інтенсивно застосовують сам час. «Кількість часу, що використовують 

адепти гламуру на досягнення гламурного вигляду (від відвідування спа-салонів 

до багатогодинних шопінгів) і різноманітні гламурні практики соціалізації 

(відвідини клубів, театрів, ресторанів, модних показів, тусовок тощо) створює 

враження, що ні на що інше цього часу вистачити вже не може. Здається, що 

гламур може "зжерти" скільки завгодно часу» [532].  
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Гламурна тілесність містить у собі не тільки тіло й атрибути, що його 

прикрашають, але й «спосіб його експлуатації», тобто всі ті тілесні артикуляції, 

що створюють неповторний образ кожної особистості (тобто вміння поводитись 

відповідно до гламурного образу: хода, жестикуляція, манера розмовляти , 

дивитися тощо).  

Сучасні науковці виділяють два типи гламурної тілесності (незалежно 

від статі): «робот» (штучно ламаний образ, який рухається ніби на пружинках, 

з удаваною розкутістю, неодмінно підкресленою артикуляцією мовлення й  

агресивним поглядом, позиціонується маскулінність) і «кішка» (характерні м’які 

спокусливі рухи, «томний» погляд, тягуче мовлення та м’які акценти на сугестивно-

важливих словах, позиціонується жіночність). Градації – від натяку до карикатурно 

виражених ознак. У першому варіанті – «техногенна сексуальність» робота, 

у другому – тваринна сексуальність. Людина відсутня [172].  

Гламур постає як ілюзія соціальної мобільності та матеріально-економічного 

добробуту. Цінностями гламуру стали успіх, краса, здоров’я та молодість. Основою 

гламурного образу є найдавніші людські інстинкти, одним з яких можна назвати 

бажання подобатись та прагнення виділитися, звернути на себе увагу. Гламур 

створює людині об’єкт для поклоніння, наслідування або ненависті (заздрості 

й ресентименту).  

Під впливом технологій радикально змінюється сприйняття людського 

тіла, народжується новий досвід уявлення про тілесність, що потребує нової 

інтерпретації й осмислення. Сучасні досягнення пластичної хірургії, косметології 

тощо дають змогу людині видозмінювати окремі частини власного тіла, 

підлаштовувати їх під гламурний естетичний ідеал. Тіло стає «конструктором» 

(«мозаїкою»), який можливо «зібрати» по частинах: вуста – як в Анжеліни 

Джолі, скули – як у Марлен Дітріх, груди – як у Мерлін Монро, сідниці – як 

у Дженніфер Лопес. Якщо в попередні історичні періоди існували уявлення 

про тілесний ідеал, але переважно його вважали недосяжним, то сьогодні 

ідеальне тіло вважається метою, а інколи й смислом існування індивіда.  

Не потрібно народитися красивою, досягти естетичних ідеалів сучасності 
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можливо за допомогою різноманітних косметологічних процедур. І якщо  

у ХХ столітті зразки тілесного ідеалу формувало кіно, то у ХХІ-му ці функції 

на себе перебрала реклама, з якою вже не може конкурувати жоден вид 

мистецтва, зокрема кіно- та образотворче мистецтво. Значна кількість реклами, 

у якій зображені тіла, що доведені майже до ідеалу, змушують глядачів 

сприймати їх як норму, як зразок, до якого потрібно прагнути.  

У. Еко називає наш час «оргією толерантності», «цілковитого синкретизму» 

й «абсолютного й невтомного політеїзму краси» та наголошує на зміні канонів 

краси чи того, що вважають вишуканим смаком у сучасному суспільстві [266]. 

У цьому контексті важливо відмітити нову тенденцію, яку пропагують поряд 

із загальноприйнятою нормою – ненормативне тіло, тіло з обмеженими фізичними 

можливостями. Медіа поряд з ідеальними обличчями та тілами репрезентує 

недосконалі тіла, що перенесли операції, мають певні фізичні вади, тіла, які 

відновлюють після аварій тощо. Такі тенденції є характерними для постмодернізму, 

адже «те, що в модерні вважалось глибинним, у постмодерні виходить назовні, 

стає «поверховим"» [322]. Важливо відмітити ще одну тенденцію, яка стосується 

формування гламурного ідеалу. На обкладинках глянцевих видань, у рекламних 

проектах модних брендів, на модних показах, у яких завжди репрезентували 

образи молодих гламурних дівчат, стали з’являтися жінки середнього та  

похилого віку. Наприклад, один з останніх показів Dolce&Gabbana, у якому 

взяли участь як молоді моделі, так і більш зрілого віку, або модель Айріс 

Баррель Апфель, яка в зрілому віці стала з’являтися на обкладинках таких 

гламурних видань, як «Voug» та «New York Times» та стала обличчям  

косметичної компанії «MAC». Такі тенденції є свідченням того, що гламурні 

еталони значно розширили межі своєї вікової експансії. Люди похилого віку 

починають приділяти більше уваги своїй зовнішності, вести активний спосіб 

життя, використовувати техніки моделювання власної тілесності, мандрувати 

тощо. Можна стверджувати, що з’явилася нова вікова норма, продиктована 

суспільством споживання, адже люди середнього та зрілого віку, які реалізували 



346 
 

себе в професії та визначилися у своїх смакових перевагах, є найбільш 

платоспроможними.  

Також видозмінюється ще одна норма, яку більш детально ми розглядали 

в попередніх розділах (макароні) – трансгендерне тіло. Трансгендерні моделі 

беруть активну участь у зйомках для глянцевих журналів, у показах модних 

колекцій, у світових музичних і хореографічних шоу, виступають як ведучі 

(інколи навіть проголошуючи себе іконами стилю). Наприклад, в Україні це 

відома ведуча травесті-діва Монро (Олександр Шевченко), співачка Зіанджа 

(Борис Апрєль), моделі Адріана Дороніна (Андрій Доронін), Кіра Маркс, Саша 

Шаталова (Олександр Шаталов). Сьогодні трансгендери не приховують свого 

минулого, навпаки – виставляють його на загальний огляд, друкують книги, 

виступають з лекціями, у яких розповідають про своє життя. Їх доля і зовнішній 

вигляд викликають у суспільстві цікавість, що збільшує популярність цих 

особистостей.  

Нові стандарти тілесності стають частиною сучасної культури та 

приймаються суспільством. Проте їх об’єднує візуальна демонстративність 

й атрибутивні властивості, притаманні гламуру. До гламурних особистостей 

відносять таких відомих людей, як Л. Лохан (Lindsay Lohan), П. Хілтон (Paris 

Hilton), Є. Лонгорію (Eva Longoria), С. Йохансен (Scarlett Johansson), Ріанну 

(Rihanna), А. Джолі (Angelina Jolie), Н. Шерзінгер (Nicole Scherzinger), В. Бекхем 

(Victoria Beckham), Н. Річі (Nicole Richie), Д. Альбу (Jessica Alba), М. Котійяр 

(Marion Cotillard), Е. Стоун (Emma Stone), Д. Крюгер (Diane Kruger), Н. Кідман 

(Nicole Kidman) та багато інших. 

Схематично ми можемо виділити найбільш поширені гламурні образи 

в сучасному мистецтві: 

- ретро-glam (ретрогламур), в основі якого – шикарні образи, створені 

голлівудськими кінодівами 30–40-х років ХХ століття (Марлен Дітріх, Грета 

Гарбо, Грейс Келлі й ін.), що в подальшому сприяли формуванню уявлення 

про великосвітський шарм, яскраву жіночність, сексуальність, досконалу 

зовнішність; 
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- high fashion (висока мода). Основними атрибутами цього гламурного 

образу стають доглянута зовнішність, брендовий одяг, коштовні прикраси, 

мобільні телефони (наприклад Vertu), шампанське Crystal, коштовні авто,  

яхти, фешенебельні готелі та богемний стиль життя. Гламур є невід’ємною 

частиною індустрії розваг, моди й краси, а гламурний образ постає як 

підтвердження належності його власника до «субкультури» багатих та  

успішних; 

- політичний гламур (гламурний «аскет»). Цей образ рекламує сучасний 

«бренд», що наочно простежується на прикладі РR-зусиль українських і російських 

політичних лідерів. З одного боку, це візуальна демонстрація скромних прибутків 

(податкові декларації, публічні виступи в ЗМІ), а з іншого – володіння великими 

статками, будинками, коштовними авто тощо; 

- глянцевий, або гравітаційний, гламур (gravitation of glam), представлений 

образами, що пропагують сторінки глянцевих видань. Основними атрибутами 

стали ідеальні обличчя, тіло, шкіра, волосся, колір очей тощо. Такої «ідеальності» 

досягають за допомогою різноманітних технічних засобів, прийомів і програм 

(наприклад фотошопу), професійного макіяжу, коштовного одягу та різноманітних 

аксесуарів; 

– штучний (ерзац) гламур. Особливостями цього образу стали яскраві 

кольори в одязі, «крикливий» макіяж, блискітки та стрази, своєрідний стильовий 

мікс і певна театральність поведінки. 

Гламурні технології починають усе частіше використовувати в діяльності 

політичних суб’єктів (що є характерним для країн пострадянського простору й, 

зокрема, для сучасної України). Гламур використовують як дієвий і витончений 

інструмент нав’язування певних соціальних стереотипів поведінки та спрямованості 

індивідуальної активності. Можна стверджувати, що він виконує певні соціальні 

функції. У цьому контексті необхідно зауважити, що останнім часом у політичному 

середовищі поширилася практика покращення зовнішності за допомогою 

хірургічного втручання, порад стилістів та іміджмейкерів, а також досить 

часто завдяки програмам типу Photoshop. Поняття «гламур» і «глянець» 
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настільки увійшли в ужиток, що нас уже не дивують публікації, де обговорюють 

рейтинги сексуальної привабливості політиків, марку одягу кандидатів на  

політичну посаду тощо. Отримують розвиток і стають актуальними нові 

метафоричні моделі: «політика – це гламур!», «суб’єкти політики – гламурні 

персонажі», «політика – глянець». Особливе значення має сфера зовнішньої 

репрезентації, що реалізується через практики догляду за тілом, добір  

персонального гардеробу й аксесуарів до нього.   

Дискурс гламурної культури закликає до дисциплінарного порядку  

у сфері зовнішнього вигляду (регламентація у вигляді статусно-значимого 

дрес-коду) і моделей поведінки, висуває досить жорсткі дисциплінарні  

вимоги до тілесної організації. У ній яскраво виражений дискримінаційний 

підхід щодо тих, чиї фігури не відповідають гламурним стандартам і чий 

зовнішній вигляд не можна назвати доглянутим і бездоганним, хто активно 

не споживає модні бренди.  

Смислоутворювальним ядром зусиль споживача гламурної культури 

постає набір іміджевих благ, які йому обіцяє реклама гламурної продукції. 

До них, передусім, можна віднести набуття гламурної тілесності, що втілює 

мрію гламуру. Ця мрія артикулюється як вічна молодість, сексуальність, 

бездоганність, спортивність, яскравість, розкішність. Вкладаючи у свою 

зовнішність, сучасна людина набуває товарного вигляду (по суті, сама стає 

товаром), який затребуваний на ринку глем-капіталізму. Стратегія набуття 

гламурної тілесності – один із засобів соціальної ідентифікації та життєвого 

самоствердження індивіда в навколишньому світі. Гламур – це, по суті, 

специфічний настрій суспільства масового споживання, особливе світосприйняття, 

де акцентують на розкоші, зовнішньому блиску, нівелюються основні духовні 

пріоритети людини. У цього явища масштабний простір комунікації, а межі 

його ідеологічної експансії на світ духовної культури широкі.  

Основна ознака гламурних «творів» – здатність візуально демонструвати 

успіх, соціальну спроможність і престиж. Для такої демонстрації потрібно 

зробити споживання помітним, публічним, показним і таким, щоб його можна 
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було порівняти. Порівнянність виявляє загальний знаменник – матеріальні 

статки (гроші), через які можливе виставлення напоказ грошової «сили» людини. 

Отже, гламур передбачає комодифіковану культуру, у якій усе, навіть людське 

життя і твори мистецтва, піддається грошовій оцінці. Саме ці умови призводять 

до неминучого зближення гламуру, економіки та фетишизму. Адже одним  

з основних засобів гламуру як візуальної демонстративності є показне споживання, 

мета якого – вразити своїм успіхом оточення, а не задовольнити фізичні або 

духовні потреби людини. У гламурі демонстративне споживання перетворюється 

в актив, який капіталізується та продається. «Головна думка, яку людина прагне 

донести до інших, полягає в тому, що вона має доступ до більш престижного 

споживання, ніж про неї могли б подумати. Одночасно з цим вона прагне 

пояснити оточенню, що їх тип споживання значно менш престижний, ніж вони 

наївно думали. Цьому підпорядковані всі соціальні маневри» [414]. Аура успіху, 

здоров’я, краси, статусу та відкритих можливостей змушує людину платити 

значно вищу ціну (ніж того вимагає споживча вартість) за твори мистецтва, 

товари, купувати більше, ніж потрібно для життя, звертатися до послуг 

пластичних хірургів, носити незручний одяг чи взуття тощо. Таким чином, 

людина прагне здаватися більш значущою, ніби піднестися над оточенням, 

розширити межі власного «я». 

Гламурний консюмеризм – це особлива споживацька модель поведінки, 

основою якої є, передусім, демонстративне споживання, мета якого – не задовольнити 

фізичні і духовні потреби, а сформувати в оточення певне враження. Тобто це 

таке показне споживання, яке можна капіталізувати й продати. У «стандартній» 

теорії споживання існує розподіл потреб на природні (справжні, первинні тощо) 

і штучні (хибні, вторинні тощо). Наприклад, Г. Маркузе в «Одномірній людині» 

відповідно до «стандартної» теорії споживання наголошує на існуванні хибних і 

справжніх потреб.  

Важливо зазначити, що відмінність між природними та штучними потребами 

досить абстрактна. На думку Т. Адорно, те, що необхідно людині для підтримання 

життя, і те, без чого вона може обійтись, у жодному випадку не залежить від 
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природи, але узгоджується з «культурним екзистенційним мінімумом», а будь-

яка спроба виділити суто природні фактори заведе нас у глухий кут. Ж. Бодрійяр 

розглядає потребу як породження суспільства споживання, зокрема визначає 

потребу у відмінностях (із соціальної точки зору). На думку Бодрійяра, 

споживання не зводиться до задоволення потреб, а виражає ставлення людини 

до речей, ідей, інших людей, до світу загалом [113]. 

Досить складно провести чітку межу між природними і штучними 

потребами, та це зовсім не означає, що ми обов’язково повинні відмовитись від 

спроби розмежувати ці два поняття. Не підлягає сумніву те, що уявлення про 

природні потреби більше не нормують споживання. Його вже здійснюють 

не за необхідністю, а за бажанням. Ми можемо навести такий приклад: людина 

має природну потребу врятуватися від холоду, проте коли вона її задовольняє 

за допомогою одягу від «Sonia Rуkiel», то перетворює її в штучну. Коли метою 

споживання є задоволення потреб, воно має певні обмеження. Якщо споживання 

ні з чим не пов’язане, воно стає безмежним. У сучасному суспільстві бажання 

перетворились на потребу. З. Бауман зауважував, що «spiritus movens активності 

споживача не є сукупністю чітких і ще меншою мірою фіксованих потреб, але 

є сукупністю бажань» [42]. А, як відомо, потреби ніколи не бувають повністю 

задоволені. Одні – породжують інші, за ними слідують наступні.  

Для формування потреб у сучасному суспільстві використовують сукупність 

засобів (психологічних, культурних тощо), які всіляко провокують людей  

відчувати необхідність у придбанні тих чи інших речей, послуг і благ. Подібна 

діяльність спрямована на певну трансформацію свідомості споживачів, що 

створює необхідні умови для процвітання споживання. У цьому випадку ми 

стикаємось уже не просто зі споживанням як матеріальною практикою, а з його 

іншою формою – споживацтвом. Якщо споживання – це ставлення людини 

до речі, то споживацтво є системою суспільних відносин стосовно речі. Досвід 

споживання формує психосоціальну опосередковану ланку між індивідом  

і суспільством [663]. Поступово споживання охоплює всі прошарки населення, 

навіть ті, чия платоспроможність є досить низькою. Відбувається процес  
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витіснення особистісно орієнтованої культури (або нівелювання її цінностей) 

культурою «споживацтва». Оскільки це витіснення санкціоноване суспільством, 

а тому не тільки не осуджується, а навіть культивується й заохочується, людині 

досить складно піти всупереч соціальним нормам і «вийти» поза межі того, що 

відбувається.  

За своєю суттю гламур – це «вчення» про те, як змусити людину 

придбати непотрібне (за умови, що непотрібне буде здаватися потрібним  

для того, щоб мати естетичний вигляд, створити потрібний імідж, досягти 

певної мети, вести відповідний гламурний стиль життя тощо). У той момент, 

коли виникла необхідність нав’язувати та вигадувати хибні потреби, гламур  

з маргінального феномену перетворився на глобальне суспільне явище. 

Нав’язування потреб відбувається більше на емоційному рівні, а тому 

раціональна свідомість є перепоною в справі гламуризації соціокультурної 

реальності.  

У сучасному суспільстві гламур став «філософією споживання», що 

пронизує різноманітні сфери життя суспільства. Цю «філософію» використовують 

сьогодні всюди: у культурі, бізнесі, політиці, мистецтві, освіті, спорті тощо. 

Сучасна людина – одночасно й «жертва», і носій цієї філософії. Центральною 

категорією філософії гламуру стає людське бажання, яке вміло продукують. 

І в цьому сенсі людина вже не належить сама собі, адже подібна філософія 

«вбиває» в ній потребу в самопізнанні та культивує «ненажерливого» споживача. 

Візуальна демонстрація власних переваг є самостійною цінністю, а основним 

культурним імперативом є прагнення до соціокультурної переваги та самореалізація 

за рахунок гламурних практик.  

Сучасний гламур ідеально збігається з «капіталізованою чуттєвістю», 

у якій бажання не відомі, а потреби постійно підміняють бажання в 

об’єктивованих і постійно відтворюваних формах. Якби це було так, то в рекламі 

не було б нічого, крім того, що описує Бодрійяр, – ставлення до речей або 

відношення між речами, що стали їхньою симулятивною оболонкою. Проте 

гламур – це також й образи сучасного інформаційного світу (образи-кліше). 



352 
 

Тобто гламур – це такий «посередник», який, з одного боку, пов'язаний з актом 

купівлі-продажу, а з іншого – має безпосереднє відношення не тільки до потреб 

і консюмеризму, але й до чуттєвості людини і її бажань (зокрема й прагнення 

виділитися, досягти успіху, сподобатися), що дозволяє диктувати покупцеві 

потребу в тому чи іншому товарі.  

У гламурному споживанні важливі не гроші, а можливість візуально 

продемонструвати їх наявність за допомогою демонстративної трати (придбання 

відповідних товарів, послуг, творів мистецтва чи дизайну, гламурного стилю 

життя тощо). У цьому контексті важливо відмітити, що йдеться не про розкіш 

у класичному розумінні цього слова, хоча б тому, що гламурні речі категорично 

не підходять для «скарбу», вони мають цінність тільки як результат грамотного 

маркетингу. У гламурному споживанні увага переноситься з реального товару 

на його символи, з реальних грошей – на їх похідні, з реальних цінностей – на 

придумані тут і зараз. Ці цінності існують стільки, скільки існує рекламний 

бюджет на їх розкрутку й підтримку. Прибери рекламу – зникне ціна. Попит 

у гламурному споживанні формується штучно й ззовні. Прикладом може бути 

фейсконтроль у модних нічних клубах, куди мають можливість потрапити 

тільки ті, чий зовнішній вигляд відповідає вимогам «гламурної тусовки». 

Або хеджеві фонди, які являють собою закриті клуби нечисленних багатих  

та агресивно діючих інвесторів, які заробляють виключно на трендах (так 

званих «коротких позиціях»), а не на довгострокових вкладах. У цих фондах 

існують вхідні бар’єри, які не допускають до них клієнтів з «маленькими»  

за їхніми критеріями сумами і без потрібної для інвестора «кваліфікації». Або, 

наприклад, молодий спортсмен підписує мільйонний контракт, молода актриса 

стає зіркою шоу-бізнесу, політик стає «обличчям» партії, і, для того щоб 

залишатися «на рівні», їм потрібні будинок, твори мистецтва, машина, одяг, 

сім'я, що будуть відповідати новому статусу. 

Гламурний консюмеризм має характер споживацького розважального 

явища, що репрезентує ідеї легкого буття, нескінченного пошуку задоволення, 

комфорту. Проте феномен гламурного споживання не можна описувати тільки 
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в негативному контексті. Як будь-яке соціокультурне явище, воно несе й позитивні 

зміни: прагнення індивіда до досягнень, розвитку кар’єри й особистісних 

якостей. 

Гламур підкреслено зосереджений на статусах – реальних чи уявних, 

а «гламурне споживання» виховало особливий клас покупців, які готові 

платити значні суми не за якість виробу, а за відомі символи, що позначають 

«розкручений» бренд. Гламур став школою соціальних переваг, а гламурні 

культурно-мистецькі практики – засобом соціальної репрезентації особистості. 

В Україні ідеологія консюмеризму поширилась у період зміни парадигми 

соціального, політичного й культурного розвитку, на етапі фактичної деідеологізації 

суспільства на початку 90-х років ХХ століття.  

Результат зазначених вище процесів комодифікації – ефективність 

функціонування мистецьких інститутів, яку, передусім, оцінюють у розмірах 

прибутку. Для сучасного суспільства характерний симбіоз економіки, культури 

та мистецтва. Наявність культурного складника в споживанні визнана багатьма 

науковцями. Так, Пол ДіМаджіо (DiMaggio), спеціаліст у галузі соціології культури, 

стверджує, що господарські процеси завжди мають певний нередукований 

«культурний» складник. Жодне явище, репрезентоване в культурі та мистецтві, 

не може бути повністю вільним від впливу економіки. Досить яскраво зазначена 

тенденція проявляється в системі координат такого амбівалентного художньо-

мистецького явища, як гламур, що задає «фундаментальну й універсальну 

логіку діяльності, яка відтворює та розвиває нову версію капіталізму – 

глем-капіталізм» [253, с. 9]. Гламур став не тільки індикатором якісної зміни 

споживання, він визначив епоху, у якій споживання вже не підкорюється 

раціональному задоволенню потреб (як це було представлено в класичному 

та неокласичному варіантах економічної теорії).  

Гламур як результат споживання образів краси, успіху, блиску (зокрема 

й інтелектуального) став одним із явищ повсякденної ідеології сучасного 

суспільства. Досить вдало охарактеризував гламур у своєму романі «Empire V» 

Віктор Пєлєвін: «Гламур – це маскування, яке потрібне для того, щоб підвищити 
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свій соціальний статус в очах оточення» [414]. У цьому випадку образно-

естетичне перестає бути тільки імпліцитним чинником, а стає експліцитним 

елементом соціально-політичного життя. Штучно сформовані образи можна 

спостерігати у формалізації так званого «соціального замовлення», при цьому 

вони актуалізують та «оголюють» найбільш гострі проблеми сучасності. Часто 

ці образи стихійно проявляють себе (рано чи пізно) у суспільній свідомості. 

Такий погляд на проблематику образності дає змогу розглядати різноманітні 

форми й засоби соціально-політичної інструменталізації образів. У цьому контексті 

гламурний образ постає не тільки як фактор психологічної конституції особистості, 

але і як «предметний прошарок» зовнішнього світу, наділений певними соціальними 

функціями, що, своєю чергою, впливає на самоусвідомлення індивіда. Переважання 

матеріального над духовним, унаслідок чого відбувається трансформація та підміна 

симулякрами й псевдоцінностями, стало характерною рисою суспільства 

споживання.  

Сучасний мистецький простір пронизаний різноманітними споживацькими 

знаками, які гламур активно використовує, посилюючи процеси комодифікації. 

Остання являє собою системний процес уречевлення, товаризації неринкових 

галузей, коли відбувається екстраполяція споживацьких механізмів на такі 

галузі, як культура, мистецтво, спорт, політика, наука, освіта, медицина тощо.  

У другій половині ХХ століття, одночасно з набуттям гламуром популярності, 

розпочався процес перетворення мистецтва й арт-творів у вигідний бізнес, 

а основним критерієм мистецтва стала його «товарність» і можливість накопичити 

(акумулювати) капітал. У цей період руйнується зв'язок між популярністю митця 

та ступенем його майстерності (як це було в епоху «старих майстрів»). Для 

сучасного арт-ринку важливими стали ступінь «розкрученості» митця, його 

здатність бути арт-кумиром.  

У ХХІ столітті змінюється сприйняття мистецтва як явища, що презентує 

світу унікальні об’єкти, які потребують особливого сприйняття. У суспільстві 

споживання мистецтво саме «перетворене» на товар. Так відбувається певна 

вульгаризація мистецтва та культури: мистецтво стає предметом споживання, 
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має свій фінансовий еквівалент, художня цінність творів мистецтва визначається 

ринковою вартістю й належністю до символічної системи цінностей 

(бренд), а місце справжніх поціновувачів мистецтва посіла маса, зацікавлена 

в сприйнятті розтиражованих творів мистецтва. Незважаючи на те, що гламур 

являє собою порівняно «молоде» явище для української культури та мистецтва, 

його можна віднести до найбільш актуальних і затребуваних арт-практик  

і соціальних практик у сучасному суспільстві. Дослідження гламуру дає  

можливість простежити, як у структурі художньої культури пов’язані між 

собою різноманітні види комунікації, яким є співвідношення в масовому 

мистецтві зримого, мислимого та несвідомого; вивчення цього феномену 

дає змогу з’ясувати, який вплив він має на розвиток сучасного мистецтва. В 

естетиці суспільства споживання гламур є симулякром, що позбавлений 

змістового наповнення. 

 

4.3. Гламур: антропологічні константи, мистецькі і повсякденні 

практики  

Художній мімезис у класичному розумінні – це створення нового образу 

«речі», вираження загального, імовірного, вірогідного, а не просте відтворення 

реальності. Естетична концепція визначення сутності мистецтва була 

сформульована ще в добу античності, проте в історичному естетико-

мистецтвознавчому дискурсі неодноразово зазнавала відчутних смислових 

трансформацій, що пояснюється різними мистецько-стильовими контекстами. 

Важливо відмітити, що традиційне уявлення про мімезис та пріоритетні 

функції мистецтва було зруйноване у ХХ столітті. На думку Ж. Бодрійяра, 

постмодернізм спрямований не на відображення (наслідування) реальності , 

а на конструювання, моделювання дійсності, створення штучної реальності, 

мистецтво ж постмодернізму втілюється в соціально-культурному проекті 

та ставить за мету «розчинити» мистецтво в життєвій практиці людини, що 

призведе до перетворення як окремого індивіда, так і всього суспільства  та 

навколишньої дійсності.   
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Гламурний образ стає одним із домінантних зразків, які викликають 

наслідування. У сучасному світі багато людей наслідують форми, імідж, образ 

тощо й імітують поведінку та стиль життя тих, хто перебуває на вищому щаблі 

соціальної ієрархії. Гламурне наслідування – це прагнення «здаватися,  

а не бути»; воно полягає в тому, що люди, які мають невеликі прибутки, часто 

витрачають гроші на різноманітні косметичні процедури, купують коштовні речі 

для того, щоб продемонструвати оточенню, що вони доволі успішні і справи 

в них ідуть добре. У цьому наслідуванні немає глибини, автентичності, є лише 

оболонка та більш-менш майстерно відтворена імітація.  

Перед нами стоїть завдання виявити чинники, що сприяли утвердженню 

гламурного образу як естетичного візуального канону сучасності, а оскільки 

проблема мімезису залишається в сучасній естетичній думці не достатньо 

розробленою, ми змушені використовувати трансдисциплінарний підхід, 

виходити поза межі мистецтвознавства та використовувати роботи, автори 

яких вивчали проблему наслідування в різних видах мистецтв, зокрема моді, 

та принципи наслідування в соціумі.  

Частково зростання популярності гламуру можна пояснити так званими 

законами наслідування або теорією «розтікання зверху донизу» (П. Бурдьє, 

Т. Веблен, Г. Зіммель, Л. Свендсен, А. Сміт, Г. Спенсер, Г. Тард та ін.). 

Зрозуміло, що зазначені автори не розглядали гламур як явище, проте їхня 

увага була зосереджена на одязі та моді як об’єктах споживання, а згідно  

з нашою гіпотезою, консюмеризм і різноманітні речі, зокрема й одяг, є тими 

засобами, які дозволяють людині створити потрібний візуальний гламурний 

образ-бренд. У контексті дослідження недостатньо побіжно охарактеризувати 

принцип поширення наслідування «згори донизу», важливо з’ясувати основні 

фактори та причини наслідування, що призвели до популяризації такого 

явища, як гламур у сучасних суспільствах та сучасному мистецтві.  

Один з перших, хто почав розробляти основні положення «теорії наслідування», 

був Адам Сміт (Smith, 1723–1790), який у роботі «Теорія моральних почуттів» 

(«The Theory of Moral Sentiments», 1759) пише, що через схильність людини 
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до захоплення багатими й великими, відповідно, виникає бажання наслідувати 

їх. Одяг, мова, манера поведінки, вираз обличчя, пози стають об’єктами для 

наслідування. Навіть їх безумства та вади обумовлюють моду, і більшість людей 

з упевненістю копіюють їх і набувають тих самих рис, які ганьблять багатих 

і великих [488, с. 64].  

Наслідування як соціальне явище ґрунтовно розглянув у своїй  роботі 

«Закони наслідування» (1890) французький науковець Габріель Тард (Tarde, 

1843–1904). На його думку, винаходи геніальних творців набувають поширення 

в усіх соціальних системах у ході процесу наслідування, який продовжується 

від центру до меж системи, до тих пір, поки не стикнеться з будь-якою перепоною. 

Учений вважає, що всі три процеси (винахід, наслідування та супротив) 

повністю взаємозалежні та впливають один на одного. Наприклад, представниці 

вищого світу винаходять нові фасони, а коли їхні ідеї починають копіювати 

інші люди, на знак супротиву починають носити щось нове. Тард стверджує, що 

соціальні відносини наслідувані за своєю суттю, адже всі – суспільство й 

індивіди – знаходяться під владою бажань та ідей. На думку дослідника, ідея 

й потреба, які були хоч раз пущені в обіг, самі по собі прагнуть поширитись 

усе більше та більше в геометричній прогресії. Водночас вони намагаються 

вкоренитися, і їхній поступальний прогрес прискорює їх просування в глибину. 

Автор стверджує, що й у сьогоденні, і в минулому відсутня така історична сила, 

яку не можна б було пояснити за допомогою цих наслідувань собі або іншому 

[504, с. 101].  

Найбільш близько до розуміння сутності гламуру (без використання 

цього терміна) підійшов у своїй роботі «Теорія праздного класу» (1899) 

Т. Б. Веблен (Veblen, 1857–1929), який тлумачить прагнення до нововведень 

як ірраціональну споживацьку оргію. Осуджуючи споживання, він пише:  

«Вимога бути новим є основоположним принципом усього складного та цікавого 

світу моди. Остання не вимагає нескінченних змін, оскільки це просто нерозумно; 

зміни та нововведення продиктовані головним принципом в одязі – марнотратним 

пусканням пилу в очі» [149, с. 36]. Недостатньо мати гроші та владу, щоб 
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завоювати повагу, необхідно, щоб усе це було видно, привернуло увагу. Тобто 

йдеться про візуальну демонстрацію певного статусу, наприклад через «марнотратне 

споживання». У цьому контексті ми можемо безпосередньо говорити про основну 

ознаку гламуру – візуальну демонстративність. Головним стає вміння створити 

відповідний візуальний образ і належним чином його візуально продемонструвати. 

Якщо для Тарда основною рушійною силою для розвитку багатьох соціокультурних 

явищ є наслідування, то, за Вебленом, основним мотивом для накопичення  

матеріальних благ (розкоші) є суперництво та заздрощі [149]. 

Георг Зіммель (Simmel, 1858–1918) не тільки виділяє соціальний статус, 

але й розглядає людські потреби та нахили, які конкурують між собою, а саме: 

індивідуальність і конформізм, свобода та залежність тощо. На думку Зіммеля, 

мода є унікальним явищем, у якому «представлені всі основні протилежні 

тенденції людської душі». Зіммель стверджує, що мода не може існувати  

в суспільстві, де соціалізуючий імпульс значно сильніший, ніж диференціюючий 

і де не відбулося розподілення на соціальні класи. Подібні суспільства він 

називає «примітивними» та вважає, що для них таке явище, як мода не характерне, 

оскільки зміна стилів відбувається досить повільно. Якщо стиль тривалий 

період залишається незмінним, його не можна визначати як моду, яка, 

насамперед, припускає зміни.  

Зауважимо, що в цьому полягає основна відмінність між модою та  

гламуром. Для гламуру найважливішою є не зміна, а візуальна демонстративність 

(адже протягом історії змінювались тільки засоби, а основна ознака залишалася 

сталою). Для Зіммеля будь-яка мода класова та розвивається тільки завдяки 

тому, що вищі класи втрачають інтерес до однієї моди та кидаються «в обійми» 

іншої, як тільки більш низькі класи починають їх наслідувати. На думку 

дослідника, що швидше змінюється «товар», тим більшою стає потреба в його 

дешевих копіях, оскільки (залежно від вартості) його будуть прагнути 

придбати ті прошарки, які не мали достатньої кількості коштів, щоб купити  

оригінал. Саме виробництво копій (більш дешевих версій товару) буде сприяти 
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появі нової моди, оскільки в такому випадку товар більше не виконує 

колишньої розрізнювальної функції.  

В есе «Мода» (1911) (що являє собою переглянутий і скорочений варіант 

«Філософії моди») Зіммель стверджує, що мода завжди містить у собі свою 

смерть. Мета моди – бути еталоном абсолютно для всіх індивідів цієї групи, але 

як тільки мода досягає поставленої мети, вона гине, оскільки в цьому випадку 

вона знімає протиріччя між відповідністю й індивідуальністю [244]. Автор 

вважає, що, крім наслідування, важливим складником моди є розмежування, 

оскільки імітацію породжує прагнення демонструвати класові відмінності. 

На думку філософа, мода слугує для об’єднання кожного конкретного класу 

та відокремлення його від інших. Мода несе загрозу для вищої капіталістичної 

страти, оскільки дає можливість представникам нижчого робітничого прошарку 

зруйнувати межу, яка існує між стратами [244, с. 546]. Еліта ініціює появу моди, 

але коли маси у своєму прагненні зруйнувати зовнішні відмінності між стратами 

починають імітувати цю моду, відмовляється від неї на користь нових модних 

тенденцій. Збільшення добробуту призводить до прискорення цього процесу.  

Схоже твердження ми зустрічаємо у Веблена, який відмічає, що зростання 

добробуту спонукало правлячий прошарок приділяти більше уваги демонстрації 

праздного проведення часу й товарів, що з цим пов’язані. Таке демонстративне 

споживання є одночасно й засобом хизування власним багатством і купівельною 

спроможністю. У межах своєї теорії Веблен розглядає чинники, за якими деякі 

споживачі воліють платити більше, але не пояснює, яким чином останні розрізняють 

предмети, здатні слугувати метою демонстративного споживання, як створюється 

та визначається цінність предмета споживання.  

Таким чином, класичне пояснення причин «теорії наслідування» полягає 

в тому, що зразок (ідеал) формується у верхах, а потім (шляхом наслідування 

та створення копій) «спускається» в більш низькі соціальні прошарки. Частина 

дослідників не повністю погоджується з таким твердженням. Наприклад, Габріель 

Тард вважає, що бажання людей формуються із суспільних відносин, які  

підкоряються «законам наслідування» (нижчі прошарки наслідують вищі), проте 
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він стверджує, що існує й зворотний процес, коли вищі класи можуть наслідувати 

нижчі. Важливо відмітити, що така позиція має більш обґрунтований вигляд 

у контексті дослідження моди, оскільки протягом історії траплялися випадки, 

які повністю суперечили теорії «розтікання зверху донизу». Наприклад, «одяг 

з розрізами», який носили найманці в ХVІ столітті, став популярним (у більш 

вишуканому варіанті) серед представників вищих класів. Джинси, які спочатку 

були одягом робітничого класу, згодом стали носити вищі соціальні прошарки 

тощо. Проте зазначимо, що «еволюція» джинсів була більш складною. Спочатку 

їх услід за робітниками почали носити художники, потім – активісти лівих 

політичних партій і мотоциклісти, демонструючи таким чином заперечення 

існуючого порядку та добиваючись популярності в молодіжній культурі. 

Пізніше, коли молодість стала естетичною нормою, джинси отримали визнання  

середнього класу та поступово втратили своє «бунтівне» значення. Хоча із 

самого початку джинси були «егалітарним» одягом (одягом для всіх класів 

і вікових груп), поступово з’явилась необхідність наділити їх розрізнювальною 

ознакою, зокрема за допомогою дизайну, частково прикріплюючи до них «лейбли». 

Так, 1966 року Ів Сен-Лоран був першим, хто включив до своєї колекції джинси. 

Дизайнерські джинси стали прикладом того, як можна вдягатися «бідно», проте 

витрачати на це значні кошти (між джинсами з Dressmann та джинсами від 

Versace існує значна не тільки вартісна, але й символічна відмінність) – це 

тільки один із прикладів упізнаваного споживання. Найбільш яскраво ці  

тенденції отримали свій розвиток у 90-х роках ХХ століття (до речі, саме в цей 

період значної популярності набув і гламур). 

Важливо відмітити, що позиція П’єра Бурдьє (Bourdeu, 1930–2002) значною 

мірою збігається з концепціями Веблена та Зіммеля, які визначали моду як 

винахід вищого класу, що націлений на встановлення кордонів між прошарками 

суспільства. Хоча сам Бурдьє стверджує, що проведений ним аналіз смаку не має 

нічого спільного з теорією Веблена, оскільки у Веблена суб’єкт повинен шукати 

відмінності навмисно, тоді як у Бурдьє це відбувається переважно на рівні 

підсвідомості [133, с. 20]. Проте, на нашу думку, зазначена відмінність навряд 
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чи є настільки значною, як стверджує Бурдьє. Веблен вважає, що суб’єкт звично 

не бажає керуватися основним принципом марнотратного споживання як основним 

мотивом [149, с. 115], проте необхідно додати, що науковець досить часто 

висловлюється таким чином, ніби марнотратне споживання якраз повинно 

бути свідомим наміром. «Модель розсіювання» в Бурдьє значною мірою 

збігається з теорією Веблена: у міру того як одяг вищого суспільства імітують 

більш низькі прошарки суспільства, він втрачає свою винятковість, і його 

замінює нова мода, що виступає в ролі класового визначника. Тому рушійною 

силою в розвитку моди є вищий прошарок, тоді як нижчі соціальні прошарки 

пасивно копіюють і переймають моду першого, щоб ототожнювати себе із цим 

прошарком. Середній клас виступає як проміжна ланка, оскільки він прагне 

нагору й «тягне» за собою більш низькі соціальні прошарки, від яких хоче 

відрізнятися [133, с. 174]. 

Незважаючи на зазначену вище подібність, підхід Бурдьє значною мірою 

відрізняється від теорії Веблена. Ця відмінність, передусім, проявляється 

у ставленні до економічного та «символічного» капіталу. Для Веблена головним 

є економічний капітал, який визначає все інше, а «символічний» – важливий 

тільки як доказ наявності економічного капіталу. Бурдьє вважає, що економічний 

капітал є тільки одним з окремих проявів «символічного» капіталу. Ця позиція 

досить обґрунтована в Бурдьє, оскільки він намагається пояснити факт існування 

художників, які не мають економічного капіталу й при цьому не прагнуть 

перевести свій культурний капітал в економічний, тобто митці повністю 

дистанціюються від меркантильного інтересу. Допустивши, що економічний 

капітал являє собою всього тільки один з видів символічного капіталу, він зміг 

пояснити й ті випадки, коли не виникав економічний прибуток і навіть не з’являлося 

прагнення його отримати. На думку Бурдьє, усі форми капіталу піддаються 

інфляції. Цінність будь-якого об’єкта знижується, як тільки збільшується 

кількість людей, що стають його власниками. Весь капітал є відносно 

визначеним у тому сенсі, що цінність предмета, яким володіє певна особа,  

залежить від того, чим володіють інші. Предмет стає цінним, тільки якщо його 
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не вистачає. Тобто однією з умов, щоб предмет міг набути високої «символічної» 

цінності або вартості, необхідно, щоб інші ним не володіли. Прикладом може 

слугувати сучасний бренд «Gapchinska», засновником якого є українська художниця 

та ілюстратор Є. Гапчинська, якій вдалося не тільки створити унікальний образ 

(на її картинах миле дитяче личко з’являється в різних настроях, інтер’єрах та 

декораціях), але й вдало його розтиражувати. Картини Гапчинської знаходяться 

у колекціях таких відомих особистостей, як Л. Паваротті, М. Міхалков, І. Чурікова, 

В. Співаков, С. Ротару, А. Шевченко, Т. Канделакі та ін. Тривалий період 

твори художниці і їх герої були дуже популярними, проте що більш 

розтиражованими ставали образи ляльок («Укрпошта» випустила серію марок 

із творами художниці; на сайті, у галереях і навіть у звичних магазинах можна 

придбати цукерки, подушки, посуд, сумки, календарі, шампуні тощо, на яких 

зображено ляльок Гапчинської), тим швидше втрачалася символічна цінність 

творів мисткині. 

П’єр Бурдьє стверджував, що первинною рушійною силою в символічному 

споживанні є спроба вищих прошарків відрізнити себе від більш низьких, а  

не імітація більш низькими соціальними прошарками вищих. Науковець описує, 

як придбання естетичного об’єкта (немає значення, ідеться про твір мистецтва 

чи предмети одягу) призводить до того, що «об’єкт» перетворюється в «уречевлене 

заперечення з боку всіх тих, хто не гідний володіти ним, оскільки вони 

позбавлені тих матеріальних або символічних засобів, що є необхідними для 

його привласнення» [131, с. 99]. 

Отже, теорія «розтікання зверху донизу» при уважному розгляді її історії 

тільки частково відображує та пояснює закономірності моди, проте майже  

повністю реалізується в гламурі. Не викликає сумніву той факт, що люди, які 

мають відносно стабільне положення у вищих соціальних прошарках, прагнуть 

візуально продемонструвати свій успіх, винятковість і соціальну значущість, 

використовуючи для цього різноманітні засоби гламуру. Ті ж, хто займає в 

цих прошарках не настільки стабільне положення, починають їх наслідувати 
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та використовувати «гламурні» засоби, щоб створити бажану ілюзію: вони, 

вочевидь, мають ще більшу потребу в демонстрації своєї відмінності, ніж перші.  

Зазначимо, що протягом історії провідну роль у розвитку візуальної  

демонстративності відігравали не тільки вищі страти (у сучасному суспільстві 

роль аристократії – ініціаторів нововведень – виконують засоби масової 

інформації та комунікації), але й лансери (laceur). Лансери – лідери певної 

спільноти, субкультури, зірки (театру, кіно, телебачення тощо), які не тільки 

вміють створювати відповідний візуальний образ, але й надають йому теплоту 

й особистий блиск. Їх харизматичний шарм містить важливий для гламуру 

механізм наслідування, що викликає зачарованість створеним образом і 

пробуджує інтерес та споживацьке бажання. Наприклад, фавориток наслідували 

дами, які мали більш аристократичне походження, куртизанок та актрис 

(незважаючи на певне несприйняття та засудження) – дами вищого світу, 

денді копіювали навіть представники королівських дворів тощо.  

Бурдьє – один із тих науковців, які досить близько підійшли до розуміння 

соціокультурних і мистецьких процесів, що зумовлюють домінування гламуру 

в суспільстві (проте без використання поняття «гламур»). Автор уводить таке 

поняття, як «габітус». «Одна з функцій поняття "габітус" полягає у вказівці 

на цілісність стилю, який об’єднує практики та блага якогось одного агента або 

класу агентів… Габітус – це початок, що породжує й уніфікує, який зводить 

власні внутрішні та реляційні характеристики будь-якої позиції в єдиний стиль 

життя, тобто в єдиний ансамбль вибору людей, благ і практик. <…> Габітуси 

є принципами, що породжують практики» [600, с. 23–24]. 

Концепція подвійного структурування містить два ряди детермінації, що, 

з одного боку, відображають генезис, до якого відноситься і встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків: існують об’єктивні (ті, що не залежать від волі 

та свідомості людей) структури, які впливають на практики, сприйняття й 

мислення індивідів; саме вони є «кінцевими чинниками» практик та уявлень 

індивідуальних і колективних агентів. А з іншого – структуру соціальної 
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дійсності, адже агентам іманентно притаманна активність, і саме вони – 

джерело безперервних впливів на соціальну дійсність [567].  

Соціолог Герберт Блумер (Blumer, 1900–1987) був одним із перших 

критиків теорії пояснення розвитку моди відповідно до класової диференціації. 

Він пише: «Прагнення еліти досягти відмінностей у зовнішності, скоріше , 

з’являються в процесі розвитку моди, а не є його причиною. Еліта представляє 

і демонструє розвиток моди, але не вказує напрям її розвитку. Представники 

інших класів, які свідомо наслідують моду, діють так, тому що це модно, а 

не з причини окремого престижу групи, яку вважають елітою. Мода помирає 

не тому, що вона перестає бути актуальною для еліти, а тому що вона повинна 

поступитися місцем новій, яка більшою мірою відповідає смаку, що  

розвивається. Механізм моди виникає не як відповідь на потребу в класовій 

диференціації, а як відповідь на бажання бути модним, відповідати тому, що 

вважають гарним зовнішнім виглядом, бажання виражати новий смак, який 

з’являється у світі, що змінюється» [596, с. 281].  

Для Блумера поясненням «розсіювання» стала не класова диференціація, 

а певний вид колективного смаку (зокрема й естетичного), який змінюється 

і якому прагнуть відповідати люди, що розбираються в моді. Якщо для Веблена, 

Зіммеля та Бурдьє класова диференціація була основоположною в розвитку  

моди і вони вважали, що остання просто репродукується на моду, то, на думку 

Блумера, еліта сама змінюється в процесі розвитку моди. Еліта формується  

з тих, хто здатний встигати за цим процесом скоріше, ніж інші, і таким чином 

створювати свій власний статус і відповідати своєму часу. Ідея колективної 

селекції має перевагу, оскільки вона відкриває можливість для збалансованого 

погляду на розсіювання моди.  

Блумер виділяє два види взаємодії – несимволічну і символічну. Несимволічна 

взаємодія характерна для живої природи, а символічна – притаманна тільки 

людському суспільству та визначається наявністю комунікації між учасниками 

інтеграції за допомогою використання символів. Автор (спираючись на 

прагматизм) керується тим, що значення об’єкта визначають не властивими 
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для нього якостями, а його роллю в поведінці. Об’єкт – це те, що він означає 

в очікуваній і реальній взаємодії. На думку Блумера, значення виникають  

у процесах соціальної взаємодії. Їх дослідник визначає виключно як 

мікропроцеси, а самі значення – як спосіб нерозривного зв’язку і між 

індивідами, і між явищами (об’єктами) у межах символічної взаємодії. Люди 

надають значення символам, тобто інтерпретують їх, унаслідок чого об’єкти, 

з якими вони взаємодіють, наділяються смислом. Науковець приділяє значну 

увагу аналізу інтерпретації, адже тільки завдяки їй стає зрозумілим, як індивід 

прагне взаємодіяти з об’єктом, і саме на основі інтерпретації може бути 

визначена по-новому ситуація дії. 

Блумер зазначає, що цей процес (саме процес, а не будь-який статичний 

стан) стосується не окремого індивіда, а щонайменше двох людей, які  

взаємодіють між собою. Отже, ідеться про процес взаємної інтерпретації,  

на основі якої й народжується взаєморозуміння. Відповідно, у процесі сумісної, 

взаємної інтерпретації символів відбувається своєрідне «конструювання соціальної 

реальності», прийняття та приписування значень, які й утворюють символічне 

середовище життя, стосунків, взаємодій, комунікації і спілкування індивідів. 

Підхід Блумера дає змогу пояснити амбівалентність гламуру, коли один 

і той самий «гламурний твір» сприймається з кардинально протилежних позицій. 

В одній зі своїх робіт («Символічний інтеракціонізм: перспектива і метод», 1969) 

Блумер так викладає основні положення власної теорії: 1) людська діяльність 

здійснюється стосовно об’єктів на основі тих значень, які індивіди їм надають; 

2) самі значення виводяться із соціальної взаємодії, у яку люди вступають між 

собою, тобто є продуктами соціальної інтеракції між індивідами; 3) значення 

змінюються, і їх використовують за допомогою інтерпретації – процесу, що 

використовує кожен індивід стосовно знаків (символів), які його оточують.   

Такий підхід повністю пояснює й «символічну наповненість» основних 

засобів гламуру. Окремо будь-яку атрибутивну властивість гламуру: розкіш, 

стиль життя (зокрема й демонстративне споживання та праздність), одяг і мода, 

зовнішня привабливість тощо – можна сприймати й інтерпретувати по-різному; 
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і тільки тоді, коли за допомогою цілого комплексу засобів створюється потрібний 

гламурний образ, виникає відповідне символічне наповнення. Тобто люди діють 

щодо речей (об’єктів) на основі смислів, які є в їхньому розпорядженні. Проте 

смисли не притаманні речам самим по собі й не є чимось індивідуальним. 

Вони виникають у процесі взаємодії, тому за своєю суттю смисли є соціальним 

феноменом. Водночас, ці смислі породжує сама людина в процесі їх інтерпретації 

та перетворення.  

Символи завжди посідають центральне місце при формуванні індивідуальності 

(і немає значення чи то череп, розп’яття, англійська шпилька, використана як 

прикраса для пірсингу, чи національний костюм). Основною вимогою до символів 

стає те, що вони повинні мати певне значення та повідомляти інформацію про їх 

власника. Наприклад, у попередніх суспільних формаціях, зокрема у феодальному 

суспільстві, коди, що містилися в одязі, мали більш стабільний характер  

і водночас указували на соціальну ідентичність. Поступово ця стабільність 

практично зникла, й одяг став менш точним показником суспільної ієрархії. 

З кінця ХVІІІ століття люди почали значно менше прикрашати одяг специфічними 

декоративними елементами, а замість цього надавали велике значення фасонам і 

текстурі. Це призвело до того, що одяг меншою мірою демонстрував ідентичність 

його власника [475, с. 93]. І хоча вбрання несе в собі однозначну інформацію 

(принаймні для певних груп, які можуть прочитати коди, що в ньому містяться), 

мабуть, неможливо стверджувати, що весь одяг передає потрібну інформацію 

таким чином. Навпаки, у сучасному суспільстві за його допомогою можна 

створити будь-який бажаний образ, ілюзію того, що насправді не існує та не є 

притаманним цій особі.  

Мислити самостійно завжди значно складніше та більш виснажливо, ніж 

мислити за допомогою іншого. Тард зазначає, що процес цивілізації стимулює 

особистісний раціональний підхід до наслідування. «З’ясовується, що ми  

перебуваємо в такому самому поневоленні в навколишніх прикладів, як і наші 

предки, проте ми краще засвоюємо їх завдяки більшій логічності в їх виборі, 
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більшій індивідуальності, більшій доцільності зі своїми особливими природними 

схильностями та з тими цілями, які переслідуємо, роблячи це» [504, с. 73–74]. 

Досліджуючи сучасний гламур у різних соціальних прошарках і цінових 

рівнях, ми виявляємо сьогодні переважно різноманітність проявів цього явища – 

від «чистого» до ерзац-гламуру. Оскільки в сучасному суспільстві ринок масової 

продукції також став індивідуалізованим, об’єкти масового виробництва (одяг, 

взуття, аксесуари тощо) пропонують у численних варіантах і різної вартості, що 

передбачає великі можливості для комбінування, так що кожен окремий покупець 

може створити свій індивідуальний образ. Тож ніби має зникати протиріччя 

між продукцією масового виробництва й індивідуальністю, при цьому гламур 

(і його основні засоби) стає питанням індивідуального вибору, а не питанням 

слідування приписам. З іншого боку, слушним буде питання про те, наскільки 

цей вибір насправді є індивідуальним, коли домінантними візуальними образами 

в сучасному суспільстві залишаються гламурні, а три чверті товарообігу забезпечують 

великі мережі магазинів, які закуповують і реалізовують продукцію, базуючись 

на порадах, що мають одне й те саме джерело – засоби масової інформації 

та комунікації.  

Наслідування в гламурі може містити для людини як позитивну, так і 

негативну конотацію, а розсіювання не має будь-якого чіткого принципу та 

поширюється в різних сегментах (не обов’язково за принципом «поширення 

вниз»), від одного сегменту до іншого.  

Насамперед, велике значення тут має ступінь зачарованості (у якій перебуває 

наслідувач) гламурним образом-брендом як зразком. Наслідування взагалі 

не можливе без зачарованості, що впливає на уяву людини, «притуплюючи» її 

критичне мислення. «Зачарованість (fascinatio) при взагалі здоровому стані душі – 

це помилка [зовнішніх] почуттів, про яку говорять, що вона не буває з природними 

речами, … здається, що [зовнішнє] почуття саме собі суперечить, подібно до того 

як птах б’ється об дзеркало, у якому він себе бачить, і своє відображення вважає 

то справжнім птахом, то ні» [275, с. 175]. 
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По-друге, вагомими для наслідування стають ті цінності, які панують 

у суспільстві, кого й що наслідують у ньому люди і хто для них є «героєм свого 

часу». Загальновідомо, що в значної частини людей самооцінка залежить 

від ступеня їх схожості зі значимим для них зразком: якщо схожий, значить 

людина «відбулася», якщо ні – то «зазнала фіаско». У більшості випадків це 

зауваження стосується того типу людей, для яких є характерною особиста 

«незрілість», оскільки вони цілком залежать від зовнішніх впливів, часто 

не мають власної думки тощо. Відтворюючи запозичені штампи (стилю життя, 

поведінки, манери одягатися тощо), багато хто опиняється в жорсткій залежності 

від зазначених стереотипів. «Верховним законом наслідування є його прагнення 

до безкінечного поширення. Це свого роду вроджене та безмірне владолюбство, 

що складає душу всесвіту та фізично виражається переможним завоюванням 

простору, а біологічно – прагненням кожного, навіть найскромнішого виду, 

наповнити всесвіт своїми особами, спонукає всяке відкриття або винахід , 

навіть нікчемне індивідуальне нововведення, поширитися в усій нескінченно-

розширеній сфері соціальних відносин» [504, с. 284]. 

Саме завдяки бажанню індивідів походити на тих, кого вважають вищими, 

такими, що перевершують інших, приголомшують блиском, розкішшю, суспільним 

положенням і престижем, закони гламуру поширюються на все суспільство. 

Стимулом для цього стає бажання наслідувати чужий образ (стиль) життя, 

чужу поведінку, зовнішність тощо, що, відповідно, повинно принести певні 

«дивіденди»: визнання в суспільстві, успіх, популярність, багатство й ін. 

Існує декілька досить вагомих чинників, чому дорослі люди імітують 

лансерів. По-перше, як ми вже вказували, наслідування є природним станом 

людини. По-друге, людина прагне «знайти» себе, швидше за інших переймає 

стиль життя та різноманітні атрибути, які полюбляє її кумир. По-третє, це стан 

абсолютної чи відносної депривації. Наслідувач хоче стати схожим на кумира, 

оскільки підсвідомо асоціює його зі стабільним добробутом, популярністю й 

успіхом. По-четверте, у людини досить низька самооцінка й за допомогою 

наслідування чужого стилю життя, поведінки, стилю в одязі тощо, вона прагне 
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її підвищити. Наступними чинниками можуть бути й проблеми в особистому 

житті, і бідний внутрішній світ, і відчуття власної пересічності або недосконалості 

тощо. За допомогою наслідування людина прагне заповнити душевну пустоту, 

розширити коло знайомств і нові почуття. Тобто наслідування стає своєрідним 

способом змінити власне життя. Водночас надмірне захоплення деталями 

особистого життя лансера призводить і до негативних наслідків. Сюди можна 

віднести анорексію, депресію, звернення до пластичної хірургії, відмову від 

відповідальності за власне життя, втрату індивідуальності й інші проблеми.  

Важливо зазначити, що наслідування не завжди носить негативний 

характер, адже можна наслідувати й щось гідне. Як ми вже відмічали, завдяки 

наслідуванню людина (особливо в дитинстві) опановує культурні стереотипи 

та навички, мову тощо. Але потрібно враховувати й те, що примітивні стилі 

поведінки завжди легше відтворювати, вони швидше засвоюються. Г. Тард 

вважає, що прагнення людини до наслідування – одна з найхарактерніших рис 

її натури; це беззаперечна істина. Весь соціальний світ являє собою не що інше 

як низку подібностей, вироблених різноманітними видами наслідування: 

наслідуванням-модою чи наслідуванням-звичкою, наслідуванням-симпатією 

чи наслідуванням-покорою, наслідуванням-освітою або наслідуванням-вихованням, 

нарешті, добровільними рефлективними наслідуваннями [504]. 

Ще одним спонукальним моментом для наслідування є бажання людини 

бути не гіршою за інших, не осоромитися. Зрозуміло, що така позиція викликає 

напруження розумових, емоційних і фізичних сил людини. Добре, якщо це 

«змагання» стає стимулом для розвитку, гірше, якщо воно перетворюється на 

суперництво (хто краще вдягнутий, у кого більші статки, хто має кращий 

вигляд чи хто є більш популярним тощо). Дуже часто гламур піддають остракізму 

за домінування саме другої тенденції, коли візуальна демонстрація перетворюється 

на вихваляння один перед одним.   

Наслідувальність у гламурі характеризується тим, що вона функціонує 

в різних площинах: від найсуворішого конформізму до більш або менш правильної 

адаптації, від сліпого наслідування зразків до планомірної їх переробки або 



370 
 

до повного їх пародіювання. Важливою ознакою гламурного наслідування 

стала зовнішня імітація форми. 

Досить актуальним є питання: що саме наслідують у гламурі? Виділимо 

декілька провідних напрямів гламурного наслідування. По-перше, це стиль  

в одязі, в творах мистецтва тощо (так званий гламурний стиль). Слідування 

моді можна розцінювати не тільки як наслідування, але і як адаптацію, інколи 

– і як засіб самоствердження (якщо індивід, що слідує моді, при цьому ще 

здатний зберегти або виробити свій власний індивідуальний стиль, власну 

індивідуальність, а моду сприймає як сприятливу можливість проявити й 

виразити самого себе). По-друге, це зовнішній вигляд (гламурна тілесність). 

По-третє, це стиль життя й манера поведінки. 

Можна впевнено стверджувати, що наслідування сприяє задоволенню 

будь-яких потреб індивіда – базисних або вторинних. Зрозуміло, існує й елементарна 

(природна, незріла) форма наслідування – це наслідування без наявної мотивації, 

наслідування як дзеркальне відображення того, що сприймається (так зване 

«мавпування»). Тобто в гламурі наслідування переважно має конформістський 

сенс (зайве прагнення до наслідування, що призводить до згладжування проявів 

індивідуальності). Інколи небажання наслідувати може бути проявом упертості, 

недостатньої практичності та нездатності до об’єктивації – унаслідок зайвої 

ригідності установок.   

Гламурне наслідування – це повторення чужих «дій» заради задоволення 

власної потреби (мети). Наслідування може мати як ситуаційний, так і позаситуаційний 

характер і в цьому випадку стає способом засвоєння чужого життєвого досвіду. 

Може бути умовою об’єктивації при реалізації будь-якої установки: індивід 

«запозичує» в оточення більш вигідний спосіб дії або здійснює заздалегідь 

заплановану дію, на яку раніше не зважувався. При цьому збільшена схильність 

до наслідування призводить не тільки до конформізму, але й до «народження» 

кітчу та ерзац-гламуру. Де існує можливість змінити соціальний статус і наслідувати 

інші соціальні страти за допомогою запозичення певних культурних чи 

мистецьких зразків, там і виникає гламур у межах усього суспільства. Це  
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запозичення слугує інколи одним із засобів самоствердження «висхідних» 

страт чи окремого індивіда (митця) і може проявлятися в демонстрації 

основних засобів гламуру. Безперечним є той факт, що гламур диференціюють 

за соціальними стратами та статусами, проте обмеження дослідження гламуру 

тільки цим напрямом може призвести до втрати розуміння справжньої значимості 

цього феномену. Гламур став своєрідним соціальним інститутом, що встановлює 

жорсткі межі стратифікації та «класових» ідеалів; водночас він є інститутом, 

у якому співіснує свобода й критика індивідів. Гламур як система не віддільний 

від індивідуалізму, тобто від наданої людині певної свободи дій (свободи 

приймати, змінювати або заперечувати чинні в суспільстві в даний період 

правила).  

Подолавши певний конформізм звичної поведінки, манер і стратифікаційних 

відмінностей, гламур (у своїй зовнішній демонстрації) відокремився та звільнився 

від традиційної одноманітності, а з часом став сферою проявів особистого 

стилю та смаку, стилю в мистецтві, стилю життя, настрою, манери поведінки, 

тобто усього, що можна візуально продемонструвати. Зрозуміло, що цей процес 

розтягнувся на декілька століть і розвивався з різною швидкістю залежно від 

країн, соціальних прошарків та особистостей.  

Для класичного мистецтва принцип мімезису є одним з провідних, його 

тлумачать як всеохоплююче наслідування дійсності. Проте обґрунтовувати 

популярність гламуру в сучасному суспільстві та мистецтві тільки законами 

наслідування було б неправильно. Діяльність авангардистів сприяла руйнуванню 

трактування мистецтва з позицій мімезису, оскільки у своїй творчості вони 

керувались принципом абсолютної новизни, а функцію мистецтва визначали 

як соціально-проективну. Поява нового мистецтва актуалізувала питання  

загальнофілософського та мистецтвознавчого плану: чи має тепер будь-який 

сенс розуміння мистецтва як наслідування (мімезис) природі та реальному 

світу речей? Пошуки митців зосереджуються на зовнішньому, візуальному, 

на пошуку нової манери. Мистецтво цього періоду претендує на створення нової 

соціальної дійсності, утверджує нові ціннісні складники вдосконалення людини.  



372 
 

Цінності постмодернізму та процеси глобалізації призвели не тільки 

до зміни функцій мистецтва, до переосмислення фундаментальних категорій 

і понять, але й до появи нових видів мистецтва, стилів та арт-практик.  

Слово «стиль» у другій половині ХХ столітті стало досить популярним 

у культурі та мистецтві. Реклама постійно закликає людину знайти власний 

стиль в одязі, відпочинку, життєвій стратегії (стиль життя, стиль стосунків, 

стиль спілкування, модний стиль тощо). Кожен вид діяльності має власний 

стиль, наприклад стиль наукової діяльності, музичної або дизайнерської 

діяльності.   

Стиль (stylos – грецьке слово, що позначає паличку для письма) являє 

собою об’єднувальну ланку (місток) між рукою (психікою людини) та дощечкою 

(зовнішнім світом) [399]. У мистецтві під стилем розуміють «особливу якість 

форми твору мистецтва, яка досягається цілісністю творчого методу, засобів 

формотворення, прийомів композиції, індивідуальної манери й техніки, що 

притаманні художникам певного історичного періоду» [165]. Стиль визначають 

за рівнем узагальнення: найбільш узагальненими є історичний стиль та національний, 

носіями яких є великі соціокультурні спільноти; середній рівень узагальнення 

пов'язаний зі стилями окремих шкіл і напрямів, де виразниками стилю стає 

група людей; носієм індивідуального стилю є одна людина. Важливо відмітити, 

що дефініції та межі стилю в другій половині ХХ століття значно розширилися, 

стиль стали тлумачити як категорію, що відображає художню картину світу 

не тільки в її формальних, але й світоглядних аспектах. У 70-х роках ХХ століття 

зміст поняття «стиль» був дуже ємним і досить неоднозначним. Виділимо два 

основні підходи до його тлумачення: найчастіше «стиль» використовують 

не в «жорсткому» класичному значенні, а в більш невизначеному й камерному 

(стиль певного митця, стиль інтер’єру тощо), рідше – повернення до традиційного 

розуміння (тлумачення) поняття, яке пов’язане з його негативною оцінкою. 

Наприкінці ХХ століття стиль став однією з найбільш суперечливих категорій 

мистецтва, а вивчення процесів стилетворення набуло характеру ревізії теорії 

стилів. 
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Проблематику стилю художньої творчості розглядали на різних рівнях – 

загальнотеоретичному (який охоплює й естетичний), соціокультурному та 

методологічному. Хоча дослідженню проблеми художнього стилю присвячено 

багато праць, проте можна стверджувати, що лаконічне й чітке визначення 

художнього стилю відсутнє. Науковці такий стан розробки проблематики 

пояснюють тим, що стиль «розташований» десь посередині між змістом і формою, 

«ось чому в пошуках чіткого словникового визначення того або іншого художнього 

стилю доводиться обмежуватися суб’єктивними відчуттями, "почуттям стилю", 

описом емоційного сприйняття, настрою, "атмосфери", не переводячи їх на рівень 

понять» [165]. Стиль можна тлумачити як «форму світогляду», що визначає 

специфіку конституювання художнього твору як феномену, насамперед, у 

ритмічному плані [342]. Стиль відображає певний ідеал краси, як суспільний, 

так й індивідуальний, а зовнішньою характеристикою стилю є вираження 

настроїв епохи та народу взагалі й вираження індивідуальності зокрема. У 

зв’язку зі зміною філософської концепції свідомості у ХХ столітті можна 

спостерігати «перехід від філософії відчуття до філософії вираження» [369, 

с. 22] і навіть, інтуїтивне пізнання також стало ототожнюватися не зі 

сприйняттям, а з вираженням [309, с. 30]. 

Питання стилю є неоднозначним і складним: стиль у класичному тлумаченні 

в сучасному мистецтві не існує, але саме слово «стиль» є досить популярним, 

його широко використовують, кожен раз розуміючи й визначаючи по-різному, 

окреслюючи за його допомогою епоху, явище, окремого митця, вид діяльності. 

Стиль починають тлумачити не тільки як певну формально-пластичну мову, 

але і як «словник візуальних морфем», що оточений «щільним прошарком 

історико-культурної семантики» [587], а зі змістового наповнення поняття 

«стиль» зникає нормативність, залишається тільки те, що можна класифікувати 

як візуальний або пластичний код. За стилем «приховується багатошарова, 

вкрай продуктивна "матриця", яка увібрала в себе всі можливі зрізи часу: 

світоглядний, науково-теоретичний (там, де йдеться про предметно-просторову 

проблематику мистецтва), соціологічний, естетичний, політичний» [400, с. 123].  
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Сьогодні змінюються умовні правила стилю, його межі розширюються 

настільки, що домінуючим стає принцип «змішуй і поєднуй» (mix and match), 

відсутні єдині художні норми, а сучасні засоби масової інформації репрезентують 

плюральність модних напрямів і стилів, тілесності й ідентифікації. Без 

перебільшення можна відмітити, що майже в кожному із модних стилів  

і напрямів наявний певний елемент гламурності. Будь-який значний мистецький 

захід, якщо він претендує на успіх (публічний чи медійний), сьогодні обов’язково 

використовує відповідні елементи «естетики фешенебельного гламуру», 

оскільки стилістика гламуру є гарантом комерційного та масового визнання 

не тільки заходу, але й відповідного мистецького напряму або твору. Це дає 

нам можливість поставити питання щодо гламуру як художньо-мистецького 

феномену та гламурного стилю в сучасній художній культурі та сучасному 

мистецтві.  

Для гламурного стилю притаманні такі властивості: візуальність; яскравість 

образу (його мета – максимальне привернення уваги), розкішність, сексуальність, 

вишуканість, театральність, еклектичність, ексклюзивність, мозаїчність.  

У гламурному стилі відсутні конкретні вподобання певних кольорів, проте 

переважають насичені тони та відтінки, хоча використовують і м’які кольори, 

але в цьому випадку акцентують на інших елементах розкоші.  

У цьому контексті важливо відмітити, що гламурний стиль – це не просто 

перелік засобів і правил, це, насамперед, відповідний візуальний образ, який 

створюють (у різних видах мистецтва) за допомогою певних «матеріальних» 

елементів, а саме: людська тілесність, коштовні метали (золото, срібло, 

платина), камені, стрази, кришталь – використовуються не тільки в прикрасах, 

але й в елементах декору одягу, в оздобленні меблів і навіть у декоративному 

посуді; модні, брендові речі, макіяж, взуття на високих підборах, гламурні 

прикраси та коштовні атрибути; тканини та шкіра – в одязі, в інтер’єрі – 

повинні мати коштовний вигляд; в архітектурі та інтер’єрі – простір, високі 

стелі, велика кількість дзеркал і багато світла (похідні від візуальної 
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демонстративності), які дозволяють зорово розширити простір і створити 

відповідну ілюзію.  

Як зазначено в попередніх розділах, протягом тривалого історичного 

періоду (з доби Античності до середини ХІХ століття) гламур існував як 

латентний феномен, якому була притаманна основна ознака та відповідні 

атрибутивні властивості. У цей період були закладені художньо-естетичні 

підвалини феномену гламуру в таких видах мистецтва, як декоративно-прикладне, 

театр, мода, література. На початку ХХ століття зародився дискурс гламуру 

(у фокусі якого перебувало ідеальне прекрасне тіло як еталон для наслідування), 

що залишився актуальним і сьогодні. Одним з перших видів мистецтва, який 

сприяв формуванню та популяризації гламурного стилю й експансії гламурних 

цінностей стало кіномистецтво. У кіно стирається межа між реальністю та 

вигадкою, між предметами мистецтва й підробками, між справжньою красою 

та штучною (результатом роботи візажистів і дизайнерів). У ХХ столітті 

кіномистецтво було тим видом мистецтва, що безпосередньо впливало на 

формування тілесного ідеалу. Кіно створювало ілюзію реальності та стало 

необхідним елементом суспільства споживання.  

Кіновиробники не завжди переслідують одночасно дві мети: створюють 

кінопродукт, що приносить значні прибутки і являє собою художню цінність. 

Найчастіше перша – переважає. Сучасні кінознавці відмічають, що на екранах 

багато неякісних і навіть безідейних фільмів у художньому плані (ця тенденція 

є актуальною як для європейського, голлівудського кіно, так і того, що 

продукують на теренах колишніх радянських країн): вони не містять нічого 

принципово нового та креативного. По суті, такі фільми можна 

класифікувати як глем-продукт – породження глем-капіталізму (Д. Іванов). У 

цьому контексті важливо зазначити, що в кінотеатрах України переважають 

фільми зарубіжного виробництва. Наприклад, у першому півріччі 2019 року 

в кінотеатрах міста Києва були представлені фільми, вироблені в:  

– Австралії («Дитя робота»);  
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– Великій Британії («Черлідерки», «Код червоний», «Віта і Вірджинія», 

«Корупція», «Пісня диявола», «За мрією», «Учора», «Клуб анонімних кілерів»); 

– Ірландії («Геній і безумець», «Ма», «Сонце також зірка», «Анабель 3»); 

– Італії («Піраньї Неаполя», «Зроблено в Італії»); 

– Канаді («Дитя темряви»), Японії («Покемон детектив Пікачу»);  

– Мексиці («Вельзевул»); 

– Німеччині («Агент Марні», «Принцеса Еммі»); 

– Іспанії («Велотачки»); 

– Австрії («Анджело»);  

– Сполучених Штатах Америки («Джон Уік», «Шахрайки», «Велика 

мандрівка», «Омен: переродження», «За п’ять кроків до кохання», «Месники», 

«Аладдін», «Брайтбьорн», «Річард говорить "Прощавай"», «Отруйна троянда», 

«Годзілла ІІ: король монстрів», «Таємниці домашніх тварин», «Фестиваль еротичного 

кіно "Best Erotic Shorts"», «Біллі Кід», «Люди Ікс: Темний фенікс», «Рокетмен», 

«Люди в чорному: Інтернешнл», «Подорож хорошого пса», «Дитячі ігри», «Ігрища 

престолів»);  

– Україні («Крути»); 

– Франції та Бельгії («Полуничка», Золота молодь», «Віллі і таємнича 

планета», «Танцюй серцем», «Сірано», «Казанова. Останнє кохання») та ін. 

Серед цього переліку представлений тільки один фільм українського 

виробництва – «Крути».  

Аналіз художньої складової перерахованих фільмів не є завданням 

нашого дослідження, але навіть побіжний огляд дає змогу констатувати 

переважання фільмів розважальної тематики й іноземного виробництва, що 

є свідченням того, що українське мистецтво й українська аудиторія перебувають 

під впливом глобалізаційних процесів, цінностей, ідеалів і стандартів, одним 

з яких є гламур.  

Важливо відмітити, що популяризації «кіношного» гламурного ідеалу 

серед широких мас сприяли та продовжують сприяти журнальні видання .  

В Україні зазначені процеси розпочалися в кінці 20-х років ХХ століття, коли 
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на теренах Радянського Союзу панували дві журнальні стратегії, що пропагували 

два кардинально різні типи жіночої тілесності, які умовно можна визначити 

як «робітничо-селянський тип» та «артистичний тип», кожен з яких був 

репрезентований певним типом журналів, своїми завданнями та читачами [210]. 

У контексті дослідження гламуру як художньо-мистецького явища зупинимо 

свою увагу на «артистичному типі», що був представлений в журналах   

по театру, кіно та в журналах мод («Мистецтво кіно», «Мистецтво вдягатися», 

«Домашня кравчиня»). Цей тип тілесності був орієнтований на кінозірку 

західного зразка: витончені риси обличчя, великі виразні очі, тонкі брови,  

яскраві вуста, витончена фігура. Починаючи із середини 30-х років змінюються 

способи візуальної репрезентації жінок: на світлинах (у жінок) з’явилася 

косметика, яскраво підфарбовані вуста, вищипані чи підведені брови, зачіски 

(здебільшого коротке завите волосся), прикраси (нитка бус, брошка, маленькі 

сережки, інколи годинник); в одязі почали домінувати костюми – піджак, блуза, 

інколи із жабо, бантом або білим накладним комірцем, спідниця, сукня, які 

прикрашали асиметричними геометричним вставками та великими ґудзиками, 

аплікаціями, вишивкою, мереживними комірцями, краватками, штучними 

квітами.  

Сучасні дослідники досить детально охарактеризували канон тоталітарної 

культури, усталені «застиглі форми» мистецтва, що репрезентували існуючу 

ідеологію в образах. Т. Дашкова запропонувала вивчати візуальний канон 

не як мистецтво (тобто сферу відрефлексованого уявлення в образах), а в більш 

«безпосередньому, художньо невідрефлексованому вигляді» [210, с. 19]. При 

такому підході ідеологія постає не як «привнесений конструкт» і не в чіткому 

викладі, як, наприклад, «тіла терору», а в дисперсному попередньому стані, що 

дає змогу прослідкувати формування та «затвердіння» візуальних мистецьких 

і культурних форм. Це завдання спонукало до вивчення таких джерел та арт-

практик, як журнали та журнальні фотографії. Дашкова відмічає, що тривалий 

період (до 70–80-х років) у «дозвіллєвих» журналах співвідношення візуального 

й вербального було за принципом додатковості. Візуальне, незважаючи на те, 
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що потребує меншої «напруги» для сприйняття та першим потрапляє в поле 

зору порівняно з вербальним, дуже часто подавали в такому вигляді (фотознімки 

можуть бути нечіткими, фіксувати незрозумілі дії тощо), який потребує 

текстуального пояснення, що «підказує» читачеві, що він має там побачити, 

наприклад: «ткаля-передовиця за роботою», «фізкультурниці спортивного 

товариства "Більшовик" на Червоній площі в день фізкультурного параду». 

Мистецтвознавиця класифікує такі зображення як дориторичні, адже це ще  

не ідеологічні образи, які зчитуються однозначно, а «сирі процеси», що потрапили 

в кадр. Візуальна неповнота цих образів «добудовується» за допомогою тлумачного 

тексту та підписів. Погляд фотографа «неантропологічний», тобто в центрі 

уваги перебуває не людина, а подія. Одночасно, не можна стверджувати, що 

гламурність і сексуальність (жіночність) були повністю відсутні в журнальній 

жіночій фотографії цього періоду. Гламурні елементи опиняються в кадрі 

випадково (ніби проти бажання фотографа), що пояснюється або послабленням 

«внутрішньої цензури» того, хто зробив знімок (наприклад, знімають жінку-

орденоносця, а вона ще й зовні красива та сексапільна), або цілеспрямованою 

маргінальністю зображення (кадр з історичного фільму або кіно про «загниваючий» 

Захід) [209]. Поступово, особливо після послаблення тоталітарної цензури 

та в контексті іконічного повороту, співвідношення візуального й текстуального 

починає змінюватися. Ілюстративний матеріал та інформація комерційного 

характеру стають домінуючими.  

Поява низки нових видів мистецтва й арт-практик, які були засновані 

на досягненнях новітньої техніки (фотографії, кіно, дизайну, телебачення, 

відеокліпу, реклами, шоу із супертехнічним супроводженням, комп’ютерних  

і мережевих арт-проектів, дигітального мистецтва, інтернет-арту тощо), 

частково сприяло розмиванню кордонів мистецтва як художньо-естетичного 

феномену [141, с. 221]. Найбільш яскраво зазначена тенденція проявилася 

в руйнуванні стилю, який надає цілісність як окремому твору, так і цілій епосі, 

адже стиль є ірраціональною основою художньої творчості, релігійної  

та національної вкоріненості мистецтва. Втрата стилю «приводить» митця   
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до самотності, а предметом його творчості стає виключно пошук власного «я» 

[473, с. 24].  

На думку Ж. Ліповецького, якщо до кінця ХІХ століття оспівування 

жіночої краси у творах мистецтва в художній творчості ніколи не виходило 

за межі страти багатих та освічених людей, то протягом ХХ століття кінематограф, 

fashion-фотографія, преса, реклама поширили нові ідеальні естетичні канони 

в грандіозних масштабах. Ліповецький вважає, що сьогодні розпочинається 

новий цикл історії краси, оскільки в сучасному світі зруйновані всі обмеження 

на поширення естетичного ідеалу та масове споживання зразків краси.  

«Не існує більше і обмежень у сфері мистецтва: якщо протягом століть 

оспівування прекрасної статі було результатом праці поетів і художників, то 

сьогодні це справа преси, кінематографічної промисловості, моди й індустрії 

косметики» [325, с. 187]. 

Фотографія як засіб створення та тиражування гламурних канонів є 

частиною дискурсу, пов’язаного з візуальними медіа та смисловою структурою 

сучасної епохи. Однією із функцій мистецтва фотографії, на думку С. Зонтанг, 

є удосконалення «речі». Прикрашання – це одна з типових операцій, «яку камера 

робить з реальністю, і в цьому завжди наявне прагнення відсторонитися від 

моральної відповідальності за те, що буде зображено, ніби заретушувати  

власну позицію» [251]. Тут потрібно відмітити й додаткову функцію фотографії, 

яка полягає в тому, що художники почали використовувати світлопис 

(дагеротип) як заміну роботи над ескізом графічних та образотворчих робіт. 

Незважаючи на те, що фотографія виникла ще в ХІХ столітті (перше стійке 

фотографічне зображення створив у 1822–1826 роках француз Ж. Н. Ньєпс), 

тривалий час вона залишалась маргінальним явищем. Критика фотографії була 

досить жорсткою та категоричною, їй відводили місце «служниці науки та 

мистецтв», оцінювали тільки її прикладні можливості, зокрема створення 

репродукції або ескізів тощо, тривали суперечки стосовно місця фотографії 

серед візуальних видів мистецтва. Пильну увагу специфічним можливостям 

фотографії почали приділяти тільки на початку ХХ століття, що свідчить про 
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усвідомлення її потенціалу. Світлини швидко стали масовим засобом створення 

й тиражування різних зображень (портрети, пейзажі, криміналістичні фотографії 

тощо). Велике значення для утвердження фотографії як виду художньої творчості 

мала діяльність таких митців, як А. Рогодченко, Е. Лисицький, Л. Мохой-Надь, 

фотографів кола Баухаузу в Німеччині, М. Рей та Е. Атже у Франції, кураторів 

колекцій фотографії в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку МоМА 

(офіційно відділ фотографії в музеї був створений 1940 року, проте активна 

експозиційна діяльність у галузі фотографії розпочалася в кінці 1930-х років). 

Ілюстрований каталог виставки, що був створений Б. Ньюхолом і став однією 

з перших узагальнених праць з історії фотографії, має 16 розділів, один з яких 

присвячений портретній фотографії, незважаючи на те, що підбір знімків 

можна назвати випадковим, оскільки різновидові масові студійні портрети  

межують з унікальними, легко впізнаваними портретами французької артистичної 

еліти. Частину цих портретів виконано в стилі (який офіційно буде визнаний 

тільки в другій половині ХХ століття) fashion-фотографії [672].  

Поступово, починаючи з другої половини ХХ століття, fashion-фотографія 

стала одним з найбільш популярних і затребуваних напрямів у сучасному фотомистецтві. 

У 40-ві роки ХХ століття fashion-фотографія перестає бути тільки фотографією, 

що репрезентує модні моделі, вона набуває «голлівудського шику», у цей самий 

період стрімко стає популярним гламур – прагнення прикрасити дійсність, 

репрезентувати світу вигаданий ідеальний образ, симулякр краси, відгородити 

модний світ від повсякденності.  

Витіснивши свої початкові смисли (ілюстрування модних тенденцій), 

fashion-фотографія зуміла зблизити, репрезентувати як єдине ціле моду, 

гламур і мистецтво й одночасно сприяла поширенню канонів гламурної 

тілесності та гламурного стилю. Наскільки далекою від натуральної краси 

була штучна краса кінодів, настільки віддаленими від реальності були й  

зображення модних моделей. Вуличні фотозйомки не практикувалися, тому 

fashion-фотографи опановували студійні зйомки, експериментували зі світлом 

й позами до повного видалення природності. Фотографи перестали знімати 



381 
 

костюм, у центрі їхньої уваги стала мода та гламурні моделі. Фотографія 

другої половини ХХ століття репрезентувала моду не тільки як цінність або 

справжнє мистецтво, мода та гламур нав’язували як світогляд, стиль життя, що 

ми можемо спостерігати в роботах І. Пена, Р. Аведона, Х. Ньютона, У. Кляйна. 

Теми й сюжети фотосесій могли бути кардинально різними. Наприклад,  

у 40-ві роки С. Бітон представив розкішно вбраних моделей на тлі руїн, що 

залишилися після бомбардувань, в околицях Лондона, а У. Кляйн репрезентував 

рекламну кампанію Hermes у жанрі секс-оргії. Незмінним залишається тільки 

одне – прекрасні, доглянуті, вишукані обличчя, які ніби не мають стосунку 

до того середовища, у якому вони позують, байдужість моделі до подій, які 

відбуваються. Обличчя моделі «працює» на візуальний образ – образ гламуру, 

за яким приховуються справжні почуття та відчуття, особистість моделі та її 

індивідуальність, ставлення до певних подій тощо. Фотографія демонструє ідею 

жіночності, як чистої спокуси. І. Гребельников, аналізуючи роботи відомого 

французького фотографа Р. Дуано, який працює в стилі fashion-фотографії, 

використовує словосполучення «гламурна фотографія», яке тлумачить  

як «красиве, нестандартне бачення звичних речей»: «Для прихильників  

гламурної фотографії його (Р. Дуано – прим. автора) роботи – нагадування про 

непідробну чуттєвість, для репортерів – урок філігранної симуляції дійсності» 

[190]. Мета fashion-фотографії – викликати бажання – не конкретної моделі 

(жінки або чоловіка), адже вона є недосяжною, а її краса умовною, не певної 

речі (хоча у фотосесії вона завжди присутня, а якщо фотосесія рекламна, то й 

підписана), а відповідного стилю модного гламурного життя. Сама мода 

репрезентується як стиль життя, що спокушає казково прекрасним життям, 

наповненим коштовними та спокусливими речами, праздністю, молодістю 

й гарними жінками. На думку М. Уельбека, гламур «зруйнував» моду, адже 

гонитва за глянцевим світом мрій знищили саму ідею високого шиття, перетворивши 

моду в супермаркет й насмішку [526].  

Fashion-фотографія відчула на собі і вплив digital-технологій, які 

дають змогу посилити або зруйнувати візуальний образ. Комп’ютерна графіка 
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остаточно трансформувала сутність фотографії як способу відображення 

реальності, відкрила невичерпні можливості для створення ідеальних  

симулякрів. Зміна пропорцій, кольору та світла, можливість компонувати 

елементи або створювати (як окремі деталі, так і навіть самі моделі) не існуючі 

в реальному світі – це ті прийоми й засоби, за допомогою яких досягають 

гламурних стандартів і формується уявний гламурний світ.  

Ж. Бодрійяр, який досліджував символічні системи, що складно 

піддаються кількісній ідентифікації, розглядає ритуал, механізм цінності,  

смерть і моду – тобто те, у чого немає та не може бути надійного й адекватного 

еквіваленту. У роботі «Символічний обмін і смерть» він піддає критиці 

кількісну та знакову теорії моди. На його думку, мода формує не еквівалент, 

а символ, певну ідеологічну систему, що відтворює механізм влади, 

міфологічну систему можливостей і спокуси [112]. Гламур є складником цієї 

програми, він приклад, зразок, уявлення мети, символ недосяжного ідеалу, але 

не набір жорстких приписів. «Герої» гламуру фантазійні й фантомні. У контексті 

гламуру актуальною є запропонована Ж. Бодрійяром «схема», що елемент 

художньої сфери й медійного простору формують реалії повсякденної системи. 

Територія гламуру – це особливий простір, окрема дійсність, що пов’язана 

з реальним «героєм», з фігурою існуючого світу й одночасно дистанційована 

від нього. Фотографія як твір сучасного мистецтва найбільше відповідає 

вимогам сучасності для створення експериментів з «новою візуальністю» 

та гламуру. 

Важливо відмітити, що не тільки кіно-, фотомистецтво та мода підпали 

під вплив гламуру. До гламурного стилю у своїй творчості почали звертатися 

й представники таких видів мистецтва, як хореографія, дизайн, музика, 

архітектура тощо. Наприклад, у французькому місті Ла-Сейн-сюр-Мер, що 

розташоване на узбережжі та відоме своєю туристичною інфраструктурою, 

фірма «Pietri Architectes» на замовлення влади побудувала житловий комплекс 

«Redline». Архітектори та дизайнери спроектували будинки, які своїм 

зовнішнім виглядом привабили у місто туристів, що одночасно збільшило 
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кількість робочих місць і принесло прибуток жителям міста. З метою надання 

візуальної привабливості дизайнери свідомо обрали гламурний стиль. Для 

архітектурних споруд у гламурному стилі характерні ідеальні й гладкі 

поверхні пластику, скла й бетону. Архітекторам вдалося поєднати живий 

зелений колір рослин із суміщеними балконами, що були пофарбовані в 

яскраво-рожеві відтінки. У будинках, крім апартаментів, розташовані й 

художні студії.  

Н. Бабенко вважає, що до зразків гламуру можна віднести й «архітектуру 

Петербурга, і Зимовий палац з його меблями, колекцією картин і фамільними 

коштовностями Романових, вироби Фаберже, російські хутра, шампанське  

«Абрау-Дюрсо», російський кав’яр, російських красунь і широту російського 

характеру» [29]. А на думку А. Васильєва, іконами гламурного стилю можна 

вважати й російських аристократок-емігранток, які прикрасили світ моди Європи 

й Америки (І. Юсупова, М. Оболенська, К. Щербатова), зірок кіно (В. Холодна, 

О. Чехова, О. Бакланова), зірок балету (А. Павлова, Т. Карсавіна) і наших 

сучасниць – М. Плісецьку, Е. П’єху, А. Вертинську, Л. Гурченко й ін. [29].  

2007 року в Пекіні був побудований архітектурний шедевр – штаб-

квартира Центрального китайського телебачення (ЦКТБ). Архітектором цієї 

унікальної споруди став Р. Колхас. Будівля являє собою два асиметричні 

хмарочоси (234 та 194 метри), які поєднуються між собою спеціальним  

Г-подібним тунелем. Стиль цієї споруди охарактеризували як космополітичний 

гламур. 

До найбільш вдалих гламурних архітектурних проектів відносять: 

міжнародний термінал Шеньчжень (результат спільної роботи й творчості 

італійських архітекторів Массіміліано й Доріани Фукас), який вважають 

одним із найкрасивіших аеропортів світу, його будівля спроектована таким 

чином, щоб пропускати максимальну кількість сонячних променів при денному 

світлі; будівлю Інституту молекулярних наук La Trobe, яка є частиною великого 

університетського комплексу, що поєднує різні медичні інститути Мельбурна 

в Австралії (дизайн компанії Lyon Architects), будівля має шестикутну форму 
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та шість поверхів; хмарочос De Rotterdam у Нідерландах (архітектор Р. Кулхас); 

акваріум Blue Planet у Копенгагені (робота бюро 3XN).  

На думку М. Рахманінової, «створення гламурної архітектури не може 

не спричинити формування нового типу особистості з принципово новими 

якостями, безпосередньо впливаючи на внутрішній світ людини і її цінності» 

[448], зокрема змінюються й естетичні уявлення стосовно візуального образу 

себе й інших людей, образу зовнішнього світу та буття в ньому. Архітектура 

й інтер’єр є невід’ємним складником повсякденного буття людини, яка занурена 

в цей простір, що формує її особистість, настрій, спосіб мислення тощо. 

Гламурний стиль став досить актуальним й в інтер’єрі. Як відмічає 

архітектор і дизайнер інтер’єру А. Козлова, гламурний стиль в інтер’єрі – це 

насамперед блискуче ефектне видовище, свято декораторських див, яке можна 

створити за допомогою демонстративної розкоші, пізнаваних брендів і 

неординарної подачі [177]. У гламурному інтер’єрі використовують знакові 

об’єкти дизайну, важкі криштальні люстри, розміщують модні меблі (наприклад, 

фабрика «Eichholtz» спеціалізується на виготовленні гламурних моделей меблів 

та аксесуарів), арт-об’єкти, артефакти, що поєднані з коштовними поверхнями 

зі шкіри, металу та каміння, посуд, свічники й свічки. Архітектор А. Тальфельд 

зазначає, що наближеними до гламурного стилю є такі стилі, як ар-нуво, арт-

деко та неокласика (від класики – розкіш і репутація, від арт-деко – примхливість 

і сучасність, від еклектики – свобода, від кітчу – виразність та іронія) [177]. 

Сучасні дизайнери інтер’єрів наголошують, що в інтер’єрі гламурний стиль 

вирізняється контрастною колірною гамою, складним підсвічуванням, якісним 

текстилем (змішуванням коштовних фактур – шовку, оксамиту, шкіри, замші 

та хутра), паркетом і мармуром, прямокутними принтами й графічними 

орнаментами, індустріальними елементами й елементами лофту, металевими 

поверхнями складної й незвичної обробки (хромовані, шершаві, чорнені,  

з нержавійної сталі тощо, великі ліжка нестандартних форм, оббивка 

неочікуваного кольору, ляльковий рожевий і червоний, черепи зі стразами 

та колекціями розп’ять тощо, шкіри тварин, хутра, африканські маски  й 
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скульптури, «ліфтові» двері, псевдофабричні ліхтарі, стрази «Swarovski»,  

живопис і графіка від 20–30-х років ХХ століття до предметів сучасного 

мистецтва).  

Невід’ємним атрибутом гламурного інтер’єру є глянець (для дизайнерів 

глянець – це блиск, рівна полірована поверхня). Глянцевого ефекту досягають 

за допомогою скляних стільниць і дзеркал, лакованих меблів, мармуру і 

золоченої плитки, глянцевих стель. За блиск і мерехтіння «відповідають» 

кришталеві люстри, масивні шандельєри, металева фурнітура, вази й фарфор. 

Основною складністю при створенні гламурних інтер’єрів є відчуття міри , 

адже перебільшення окремих елементів призведе до протилежного ефекту – 

ерзац-гламуру. 

Вплив гламуру наявний і в текстильному дизайні. Текстура текстилю 

сьогодні є досить різною (з ефектом блиску, лакованої поверхні, стиснення , 

з використанням бісеру та паєток тощо). Найбільш модні тенденції особливо 

в інтер’єрному текстилі – це поєднання технологій і природних елементів. 

Блиск і глянцевість стають першочерговими, що можна пояснити модою на 

демонстративну розкіш. Квінтесенція гламуру – візуальна демонстративність – 

відображається в предметах інтер’єру. Використання в прикрашанні текстилю 

страз, паєток, бісеру, кристалів, стеклярусів, металевих кнопок сьогодні є 

досить поширеним прийомом. Ця традиція не є новою (такий прийом 

декорування відомий зі стародавніх часів культури Сходу, у європейській 

культурі його використовували для оформлення сценічних костюмів і 

декорацій), проте сучасні технології, які дають змогу розшивати тканини 

машинним способом, роблять тканини більш доступними. Блискучі елементи 

для текстилю виробляють і відомі компанії. Наприклад, австрійська компанія 

«Swarovsky» (заснована в кінці ХІХ століття), що є лідером у виготовленні 

страз, випускає пришивні та клейові кристали. Новітньою розробкою стала 

лінія «Sylver Crystal» – це маленькі декоративні прикраси для інтер’єрів  

з кришталю, які отримали статус колекційних. Якщо у ХХ столітті бісер і 

стеклярус активно використовували у текстильному дизайні, то сьогодні вони 
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є більш вишуканим варіантом оздоблення і їх використовують для оформлення 

штучних речей. Дешевші варіанти страз випускають такі відомі світові компанії, 

як «Preciosa» та «Afourcrystal».  

Надання текстилю різних «фантастичних» ефектів є однією із домінуючих 

тенденцій у розвитку текстильних матеріалів. Наприклад, штори «Tormenta» – 

це нитковий завіс («мотузкові штори»), що має різні варіанти оздоблення 

(люрекс, паєтки, шиніл тощо) й імітує «золотий дощ», який при використанні 

в інтер’єрі створює ілюзію розкоші. Прикладом може слугувати й текстильна 

продукція компанії «Aldeco» (заснував цю фірму 1993 року дизайнер А. Діас). 

Такий текстиль привертає увагу непередбачуваним поєднанням кольору та 

текстури, мінімалізму й розкоші, витонченістю та досконалістю класичних  

форм, контрастами в графіці, грою світла й тіні, комбінації матовості й блиску 

(серії «Cosy Buble», «Tribly»). Тканина «Flis crono» відображає одну з концепцій 

марки – «екологічність плюс інноваційні технології» та відрізняється глибокими 

оливковими тонами, благородним блиском оксамиту, фактурою, що нагадує 

шкіру рептилій. Використання цього текстилю в оздобленні інтер’єру дає 

змогу створити візуальну ілюзію багатства та розкоші.  

Важливо відмітити ще одну тенденцію, яка виникла в текстильному 

дизайні під впливом гламуру, – це використання натурального та штучного 

хутра для стильного текстильного оформлення житлового простору. Хутро 

використовують як покриття для підлоги, як покривала або оббивку стільців. 

Дуже популярним є хутровий печворк. Гламурність з її основними рисами 

(блиск, яскравість, гра світла й тіні, матовість і блиск) стала однією з основних 

тенденцій розвитку декоративного інтер’єрного текстилю перших десятиліть 

ХХІ століття. 

Гламур як культ зовнішнього, речового і матеріального сьогодні впливає 

на всі сфери дизайнерської діяльності: промисловий і графічний дизайн, 

дизайн інтер’єру й одягу тощо. Можна стверджувати, що час виникнення  

дизайну майже збігається з часом, коли гламур як художньо-мистецьке явище 

почав набувати глобального масштабу, що зумовлено, насамперед, технічним 
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процесом і промисловою революцією кінця ХІХ – початку ХХ століття.  

У зв’язку із зазначеним вище цим двом явищам притаманні деякі подібні риси 

та властивості. Наприклад, прагнення, яке є внутрішньо досить суперечливим, 

але воно задає модус і в дизайні, і в гламурі, – відрізнятися від інших й 

одночасно бути схожим, відповідати вимогам «свого прошарку», своєї 

касти, субкультури, «вищого світу». Але в дизайні – це особлива брендова 

свідомість, в основі якої жорстка заданість модулів і зразків розкоші.  

У гламурі – не просто розкіш, а розкіш на показ, що пов’язано з основною 

ознакою гламуру – візуальною демонстративністю. Прикладом можна вважати 

«стиляг», молодіжну субкультуру, яка отримала поширення у великих містах 

Радянського Союзу в 40–60-х роках ХХ століття. Орієнтувалися стиляги 

переважно на американський стиль життя, візуально вирізнялися яскравим 

одягом (прагнули вдягатись тільки в американські марки одягу), певною 

манерою поведінки та мови (сленг). У цьому випадку до візуальної 

демонстративності додавалась ще й заборонена розкіш, адже в Радянському 

Союзі речі імпортного виробництва прирівнювалися до товарів розкоші, які 

за «залізною завісою» були не тільки коштовними, але й важкодоступними.  

У другій половині ХХ століття гламур починає все сильніше впливати 

й на інші види мистецтв, зокрема музичне мистецтво. У відповідь на ускладнення 

рок-музики з’являється новий музичний стиль – глем-рок (glam rock, від glamour 

і roc), для якого характерними є: мелодія, що швидко запам’ятовується, 

запальний ритм, ефектне виконання, легкі композиції, розраховані на поверхове 

сприйняття й ефектне виконання. Виникнення та назву цього стилю пов’язують 

з ім’ям одного з перших виконавців глем-року – Г. Гліттером (Glitter), справжнє 

ім’я якого П. Ф. Гедд (Gadd). Він дебютував на музичній сцені в 60-х роках 

ХХ століття, проте популярності набув тільки в  середині 70-х років, коли 

почав працювати в стилі глем-рок і близько десяти його композицій потрапили 

до хіт-парадів. Гліттер писав прості з музичної точки зору мелодії, створював 

на сцені яскраві шоу та виступав у провокативно яскравих і блискучих 

костюмах. На початку популярності виконавця напрям, у якому він працював, 
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називали гліттер-рок (glitter roc, від glitter – блискучий і рок), проте ця назва 

швидко змінилася на глем-рок. До сьогодні питання класифікації (це напрям, 

жанр чи стиль) глем-року залишається відкритим. Музика глем-року є більш 

«інтелектуальною», ніж гліттер-року та менш ортодоксальною у виборі 

зображувальних засобів, а композиції не потребують  підготовленого слухача, 

тому користуються популярністю в широкої аудиторії. У музичному сенсі 

глем-рок досить неоднорідний і мозаїчний, що характерно для гламурного 

стилю, оскільки суміщає засоби та прийоми рок-н-ролу, хард-року й арт-року, 

поп-музику та традиції довоєнного англійського кабаре. Глем-рок об’єднує 

виконавців не за музичним стилем, а за зовнішнім виглядом і манерою поведінки 

на сцені. Представники глем-року одні з перших почали «конструювати» 

на виступах незвичний ефектний візуальний образ за допомогою езотеричного 

макіяжу, блискучих епатуючих костюмів, великої кількості біжутерії тощо. 

До глем-року в різні періоди своєї творчості зверталися Д. Боуі, М. Боулан, 

Е. Джон, Р. Стюарт, британські групи «Кінг Крімзон» («King Crimson»), «Слейд» 

(«Slade»), «Суіт» («Sweet»), «Куін» («Queen»). Глем-рок отримав розвиток 

і в Америці, провідними виконавцями американського глем-року вважають 

Е. Купера та групу «Кісс» («Kiss»). Цей музичний стиль вплинув на музику 

«нових романтиків», а друга хвиля популярності розпочалася з розвитком 

таких напрямів, як «глем-метал» (який з часом змінив свою назву на «хеві-

метал») і поп-музика, що відрізняються своїми музично-стилістичними 

(зокрема й специфікою виконавської техніки), смисловими й символічними 

особливостями, проте тяжіють до гламурної комерційної музики. Значну 

кількість сучасних представників «pop main stream» (масово популярної, 

усереднено комерційної музики) також можна назвати гламурними.   

У цьому контексті важливо вказати, що вплив гламуру простежується 

не тільки в галузі масової розважальної музики, але й у серйозних жанрах, 

наприклад, таких, як опера також можна простежити відповідні прояви 

гламуризації. У ХХІ столітті опера підпала під вплив глобалізаційних, 

комодифікаційних процесів і процесів дигіталізації та частково стала «об’єктом 
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художнього експерименту», що припускає використання нових технічних 

прийомів. У цей період опера переживає новий виток популярності, збільшується 

кількість конкурсів, будуються оперні театри, оперні діви й тенори стають 

«героями» гламуру та входять у списки багатих діячів шоу-бізнесу. Класична 

опера елітарна в усіх своїх компонентах (елегантна публіка, розкішні костюми, 

коштовні декорації, високі ціни на квитки). Як зазначає І. Вєтліцина, починаючи 

з другої половини ХХ століття класична опера вбудовувалась у систему 

сучасної цивілізації з її культом розваг і зростання ролі масової культури. 

На сьогодні опера набула значення одного з найбільш коштовних і вишуканих 

сегментів сучасної художньої культури [154]. Водночас у багатьох своїх 

проявах опера починає функціонувати за законами сучасного шоу-бізнесу 

(гламуру, реклами й антиреклами, урахування потреб слухачів, формування 

попиту, маркетингових стратегій тощо). Сьогодні опера – це дорого, модно, 

престижно, а відвідування вистави є свідченням високого соціального статусу 

та прирівнюється в певному сенсі до модних брендів, одягу, автомобілів, 

ювелірних прикрас, тобто до матеріальних ознак багатства. Як результат, 

опера починає набувати певних рис, що притаманні масовій культурі 

(розкручування брендів найбільш відомих опер чи оперних співаків, які 

з’являються в рекламі, масових телешоу тощо). Підтвердженням «входження» 

опери до сфери шоу-бізнесу стають й оперні шоу, які проводять для 

багатотисячних аудиторій на величезних майданчиках (стадіонах, міських 

майданах, літніх концертних сценах) за участі оперних зірок. Програми таких 

шоу, як правило, містять шлягерні фрагменти опер ХІХ століття, а манера 

поведінки на сцені стає більш вільною та розкутою. Вважають, що цю 

тенденцію започаткувало тріо оперних співаків світового рівня – П. Домінго, 

Х. Каррерас, Л. Паваротті, коли 1990 року дали свій знаменитий спільний 

концерт у Термах Каракалли. Н. Лебрехт у книзі «When the music stops...» 

(«Хто знищив класичну музику? Історія одного корпоративного злочину») 

відмічає величезне зростання популярності цих співаків після зазначеної події 

та констатує, що цей проект проіснував 15 років і став одним з найбільш 
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прибуткових в історії академічної музики [323]. У цій книзі, одній із перших, 

сучасне концертне життя описано як бізнес, як діяльність з виробництва та 

продажу товарів, зокрема класичної музики, яка тривалий період залишалась 

«таємницею за сьома печатками». Зазначено, що серйозну, академічну музику 

єдину в «строкатому хороводі муз не піддавали більш-менш серйозному 

соціоекономічному аналізу. Територія інших мистецтв у цьому сенсі якщо й 

не освоєна (як, скажімо, у кіноіндустрії), то поступово освоюється» [323, с. 5]. 

І хоча всі розуміють, що сьогодні класична музика – це майже такий самий 

бізнес, як і будь-який інший, особливо у сфері виконавства, «традиційне 

музикознавство настільки ж традиційно продовжує ігнорувати все, що 

пов’язане з організаційною або економічною стороною музичної культури» 

[323, с. 6], як результат – повна відсутність систематизованих і достовірних 

знань про глибинні процеси, що відбуваються всередині музичної культури 

та «лише зрідка прориваються на поверховість протуберанцями скандалів  

і сенсаційних гонорарів» [323, с. 7]. Автор книги вважає, що способи й засоби 

розкручування митців в історії існували дуже давно, проте мистецтвознавці 

у своїх роботах ігнорували цей аспект розвитку мистецтва. Лебрех розпочинає 

своє дослідження цих процесів з І. С. Баха та Г. Ф. Генделя, виписуючи поряд 

з великими майстрами фігури їх секретарів, які виконували функції сучасних 

арт-менеджерів [323].  

Незважаючи на недостатню кількість наукових досліджень взаємовпливу 

класичного та популярного мистецтва, зокрема й процесів їх комерціалізації 

та популяризації, важливо відмітити наявність різних арт-практик і заходів, 

у яких спостерігається певний синтез цих двох кардинально різних видів 

мистецтва. Досить часто світові оперні зірки виступають дуетом або тріо зі 

світовими зірками шоу-бізнесу, наприклад такі дуети, як: М. Кабальє і Ф. Меркурі; 

М. Кабальє і М. Басков; Д. Хворостовський і Л. Фабіан; П. Домінго і Д. Росс; 

тріо М. Кабальє, М. Басков і В. Гришко; М. Кабальє, М. Марті та М. Басков; 

П. Домінго, Х. Каррерас і Н. Коул. Величезною популярністю користувались 

сумісні виступи Л. Паваротті з Е. Джоном, Стінгом, П. Каас, Б. Адамсом.  



391 
 

З 1992 року Л. Паваротті брав активну участь у концертах «Паваротті й друзі», 

до яких залучались такі відомі музиканти, як Б. Мей, Р. Тейлор, Е. Клептон, 

Д. Б. Джові, С. Діон, група «Cranberries». Заходи сприяли популяризації 

опери, на концерти збиралась велика кількість публіки, а мільйони глядачів 

мали можливість побачити ці виступи по телебаченню. Спільні виступи зірок 

оперного мистецтва та шоу-бізнесу певним чином вплинули й на поп-музику, 

наприклад, група «Куін» («Queen») назвала один зі своїх найкращих альбомів 

«A Night at the Opera».  

У сучасній художній культурі існують досить цікаві творчі проекти , 

у яких класична музика запозичує певні елементи в популярної музики або 

навпаки. Наприклад, проекти «Opera Night» як явище музично-театрального 

життя – це вже усталена традиція, свого роду масове шоу, популярність якого 

зростає з кожним роком. У європейських країнах прийнято влаштовувати 

концерти з уривків спектаклів, які планують поставити в наступному сезоні. 

Ці концерти проходять на великих відкритих майданчиках, збирають численну 

аудиторію, яка приїздить з інших міст і навіть країн. Меломани світу прагнуть 

відвідати Байройт і Зальцбург, Глайндборн, Савонлінне та Санкт-Петербург 

тощо.  

Оперні постановки та вистави досить часто висвітлюють у гламурній 

пресі, по радіо, телебаченню та в інтернеті. Зірок опери репрезентують як 

гламурних особистостей, прем’єри анонсують та аналізують у незвичній формі, 

яка інтригує та провокує. Інколи постановки супроводжуються відвертими 

скандалами, що бувають спеціально зрежисованими. Важливо відмітити й 

естетичну трансформацію статусу опери в контексті масової культури та 

естетики розваг, яка спричинила інновації в сценічному вирішенні оперних 

спектаклів, змінюючи їх смисл і вторгаючись у саму сутність опери як жанру. 

Сучасні режисери для привернення уваги до своїх постановок часто запозичують 

прийоми сучасного драматичного театру з його гіпертрофією агресії, сексу, 

епатажу, з прагненням зробити сценічну дію максимально візуальною, захоплюючою 

тощо. «Постановники забувають, що вони мають справу з оперою як особливим, 
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музично-сценічним жанром, і привносять у спектаклі те, чого там і близько 

немає – ні в історичному плані, ні в естетичному, ні в музичному. Усе шкереберть – 

епохи, світовідчуття, стиль» [551]. А. Бояринцева вказує, що виникає своєрідний 

жанровий феномен, який можна умовно назвати спектаклем-акцією, оскільки 

метою цього спектаклю стає, насамперед, привернення уваги широкого кола 

публіки до конкретного театру, проекту й певних персон, його внутрішні 

форми більше тяжіють до ефектних піар-технологій, ніж до сфери художньої 

комунікації, яка апелює до більш глибинних рівнів свідомості [122]. Це призводить 

до того, що музика (і навіть, авторський задум композитора й лібретиста) перестає 

були домінуючою, «основною дійовою особою», а стає ніби звуковим супроводом 

до дії на сцені, гармонія спектаклю руйнується, цілісність жанру деформується. 

Зазначені процеси трансформації опери сьогодні неможливо оцінити як позитивні 

чи негативні, адже вони потребують детального ґрунтовного наукового аналізу. 

Проте наявність таких процесів дає нам змогу виявити ті аспекти й особливості, 

які виникли в класичній опері під впливом гламуризації.  

Життєві реалії знайшли відображення в мистецтві, вільному від жорстких 

правил, мистецтві, що руйнує всі раніше встановлені еталони та стандарти 

(зокрема й краси), мистецтві, яке прагне створити нові, невідомі арт-практики 

з іншими способами розкриття своїх сюжетів. Для арт-практик важливими 

стають швидкість і мистецька та соціокультурна впізнаваність. Питання 

швидкості сьогодні є досить актуальним для мистецтва та митців, оскільки  

тривалі творчі пошуки можуть стати чинником втрати популярності митця, 

аудиторія зверне увагу на іншого митця, а тема твору може застаріти тощо. 

Сучасні митці здебільшого не співвідносять свою творчість з вічністю або 

трансцендентним. Пришвидшення виробництва, швидкість комунікацій, digital-

технології змушують сучасних людей шукати нові швидкі способи й засоби 

презентації творчого задуму.  

Важливо відмітити ще одну тенденцію – розвиток нових форм комунікації, 

у яких мистецтво стає інструментом для створення інформаційних потоків, 
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простором для самореалізації та самоідентифікації людини, складником маркетингової 

стратегії. 

Творчість – процес людської діяльності, що створює якісно нові матеріальні 

і духовні цінності, у результаті якого виникає щось інакше, унікальне. У сучасному 

мультикультурному суспільстві відбувається активний процес перерозподілу 

культурного капіталу. Відсутність диктату «ідеологій» призводить до того, що 

в культурі і мистецтві сучасного світу починає домінувати «спокуса» (Ж. Бодрійяр). 

Людина часто віддає перевагу тому культурному продукту, який відповідає її 

особистому досвіду й прагненням. А мистецтво, щоб не опинитися у вакуумі, 

шукає нові способи спокуси: від занурення у віртуальні художні світи до  

медійного лобіювання, створення культурно-розважальних комплексів, нових 

підходів презентації мистецтва тощо. У цьому контексті дослідження проблеми 

буття візуальних мистецтв, зокрема й хореографії, у ситуації глобалізації 

культури набуває особливої актуальності. 

Представники шоу-бізнесу, розуміючи візуальну репрезентативність 

хореографічного мистецтва, починають активно використовувати його в різних 

комерційних проектах. З’являються численні проекти («Танцюють всі», «Танці 

з зірками» та їх аналоги), у яких хореографія синтезується із шоу-бізнесом. 

Шоу – це вистава, видовище, перфоманс. Для нього характерні видовищнісь, 

презентаційність, інтерактивість, маркетингова прагматичність, маніпулятивність, 

гедоністичність, «зірковість» тощо. Важливо відмітити, що в умовах шоу 

некоректно говорити про чистоту певного хореографічного стилю чи жанру. 

У шоу використовують елементи різних хореографічних систем, акробатики, 

пластики тощо. Отримання комерційного прибутку від танцювальних заходів 

стало одним із головних завдань цих дійств. Тож танцювальне видовище 

набуває якостей товару, який має бути конкурентоспроможним на ринку 

інших культурних товарів, розважальних і медіапрограм. Візуальне подання, 

зорова ілюзія виявляють численні можливості в царині маніпулювання людською 

свідомістю. Двоїстість візуальності полягає, з одного боку, у можливості слугувати 

пізнанню світу, отриманню нової інформації про світ, а з іншого – симуляції 
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такої можливості, у раціональному маніпулюванні ілюзіями об’єктивності 

та документальності. 

Танцювальні телевізійні проекти стали на сьогодні досить поширеними 

й популярними. Враження від виступу танцівників досягається не тільки   

за допомогою хореографічної постановки та професійного виконання, але й  

візуальної системи оформлення (ефектних візуальних образів, феєричних 

костюмів, яскравого сценічного гриму, незвичайного освітлення, різноманітних 

спецефектів тощо). Візуальний образ танцівника включає в себе: його «тілесність» 

(тіло в цьому випадку є не тільки власністю виконавця, але й частиною 

комерційного успіху, тому повинно відповідати домінуючим у суспільстві 

поняттям про красу; гарне тіло стає тим ідеалом, яке прагне наслідувати глядач 

цих шоу); сценічні костюми (окрім зручності та відповідності хореографічній 

постановці, обов’язково передбачають видовищний аспект – здатність справити 

враження на глядача); сценічний макіяж (доповнює образ, який необхідно 

передати в танці). Також велике значення для створення візуального хореографічного 

шоу має світло, яке відіграє важливу роль у розкритті сюжетної лінії танцю, 

створює потрібний настрій для сприйняття того, що відбувається на сцені, 

підкреслює кульмінаційні й значимі моменти, та різноманітні спецефекти 

(штучний сніг, «димка», зірки і промені тощо).  

Незважаючи на те, що в хореографічному мистецтві відсутній стиль, 

який має назву «гламурний», або «glam», аналіз сучасних тенденцій дає підстави 

стверджувати про значний вплив гламуру на хореографію, що проявилось  

у появі нових танцювальних рухів, у відповідних вимогах до тілесності 

танцівника (виконавець повинен бути гнучким і сексуальним), стилів виконання, 

сміливій імпровізації, поєднанні елементів різних танцювальних стилів 

(наприклад, в одній постановці можуть бути використані елементи східного 

й латиноамериканського танців, класичного балету, джаз-модерну й сучасних 

стилів танцювального мистецтва). Зокрема, досить популярним у ХХІ столітті 

став танцювальний стиль, який виник ще в 70-х роках ХХ століття й отримав 

назву від глянцевого видання «Vogue». Стилістика «vogue dance» полягає  
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в манірності, підкресленій спокусливості, імпровізації й епатажі, базується  

на модельних позах і подіумній ході. Виник vogue dance в північній частині 

нью-йоркського округу Манхеттен і швидко почав здобувати популярність 

та проникати в танцювальну культуру інших країн, зокрема Європу й Україну. 

Вважають, що новий виток популярності vogue dance розпочався після виходу 

кліпу Мадонни «Vogue» (1990). Сьогодні цей танцювальний стиль має три 

основні напрями (підстилі): Old Way, New Way, Vogue Femme та став  

невід’ємною частиною сучасного хореографічного мистецтва.  

У хореографії досить новим є такий проект, як «Pathfinder». Pathfinder – 

візуальна мова для генерації хореографії. Як зазначають засновники цього проекту, 

робота з танцем поки ще перебуває на початковому етапі і, як правило, зводиться 

до алгоритмів «оцифрування» й візуалізації рухів тіла. Метою цього проекту 

став пошук нових можливостей і механізмів використання згенерованого 

графічного контенту як творчого імпульсу. Pathfinder став «інструментом», що 

створює (генерує) графічні патерни, які стимулюють джерело візуального 

натхнення, творчу активність танцюристів. У проекті були задіяні студія 

генеративного дизайну «Onformative» і хореограф-постановник Р. Хіллебренд 

(Raphael Hillebrand), роботи якого поєднують «street dance» і сучасні танці. 

Основою хореографії стала імпровізація. За допомогою комп’ютерних технологій 

створюють різноманітні геометричні фігури, лінії, патерни або абстрактні процеси, 

і хореограф в процесі імпровізації фізично інтерпретує їх. Танець нерідко реалізує 

спонтанні втілення візуальних образів. Значна кількість «геометрій» дає змогу 

танцюристові генерувати незліченну кількість інтерпретацій і втілень. Проект 

«Pathfinder» завершений і представлений на Choreographic Coding як частина 

дослідницького проекту Motionbank the Forsythe Company [675].   

Сучасна хореографія – це симбіоз не тільки різних стилів, але й різних 

видів мистецтва («Pathfinder» – поєднання хореографії та графічного дизайну), 

«3D-шоу» (наприклад, шоу «Барон Мюнгаузен», де використовують проекційні 

й 3D-технології), циркового мистецтва та хореографії (шоу «Вартові мрій», 

«Дім таємничих пригод»), кінематографу та хореографії («The Great Gatsby» 
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та ін.). Підсумком експансії гламуру в хореографії є демонстративне поєднання 

танцювальних досягнень, товару, який рекламується, й іміджу конкретного 

танцівника (в Україні це такі гламурні особистості, як Т. Денисова, К. Кухар, 

О. Лещенко, Р. Поклітару, В. Яма й ін.). 

Формування естетичних критеріїв та ідеалів ХХІ століття обумовлено 

активним впливом гламуру на культурну та художню сферу життя. Гламурне 

сучасне мистецтво орієнтоване на ринкову стабільність, на створення «художніх» 

моделей, які користуються попитом на мистецьких ринках. Проблема рецепції 

«ідеального» гламурного образу крізь призму концепції стилю заслуговує 

на ґрунтовне наукове дослідження. Аналіз стилістичних закономірностей  

і принципів формування ідеалу гламуру, що поєднує різні види мистецтва,  

з позицій структурно-функціонального підходу дав змогу розглянути культуру 

сучасної епохи в її цілісності та гармонії. Сприйнятливість гламуру до інновацій, 

принципів трансформації художньої образності (конструктивно-технічного, 

символічного, змістовного тощо) сприяла тому, що гламурний стиль (у різних 

видах мистецтва) набув універсального характеру, а вивчення 

всеохоплюючого впливу гламуру на художню культуру епохи розкриває нові 

можливості інтерпретації принципів формування естетичного ідеалу.  

Проблема розробки ідеалу не є ключовою для нашого дослідження. 

Принципова новизна нашого підходу полягає в розширенні поля вивчення 

гламуру, у приверненні уваги до нових аспектів, у формуванні доказової бази, 

яка дозволить довести гіпотезу про всебічний вплив гламуру на культурну  

та художню сферу життя. Дигіталізація стала одним із чинників, що значно 

вплинув на розвиток художньої культури ХХ–ХХІ століть, на всі види 

традиційного мистецтва та призвів до появи нових різновидів арт-практик, 

а панування гламуру в багатьох сферах художньої культури сучасності «змушує» 

всіх учасників художнього процесу (митця, глядача, критика тощо) підлаштовуватися 

під ціннісні критерії, які нав’язують нові гламурні тенденції.  
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Висновки до четвертого розділу 

У ХХІ столітті змінюється сприйняття мистецтва як явища, що презентує 

світу унікальні об’єкти, які потребують особливого сприйняття. У суспільстві 

споживання мистецтво саме є товаром. Таким чином, відбувається певна 

вульгаризація мистецтва та культури: мистецтво стає предметом споживання, має 

свій фінансовий еквівалент, художня цінність творів мистецтва визначається 

ринковою вартістю й належністю до символічної системи цінностей (бренд), 

а місце справжніх поціновувачів мистецтва посіла маса, зацікавлена у сприйнятті 

розтиражованих творів мистецтва. Незважаючи на те, що гламур являє собою 

порівняно молоде явище для української культури та мистецтва, його можна 

віднести до найбільш актуальних і затребуваних арт-практик і соціальних 

практик у сучасному суспільстві.  

Для класичного мистецтва принцип мімезису є одним з провідних, його 

тлумачать як всеохопне наслідування дійсності. Наголошено, що недостатньо 

обґрунтовувати популярність гламуру в сучасному суспільстві та мистецтві 

тільки законами наслідування. Діяльність авангардистів сприяла руйнуванню 

трактування мистецтва з позицій мімезису, оскільки у своїй творчості вони 

керувалися принципами абсолютної новизни, а функцію мистецтва визначали 

як соціально-проективну. Поява нового мистецтва актуалізувала питання 

загальнофілософського та мистецтвознавчого плану, а пошуки митців 

зосереджуються на зовнішньому, візуальному, на пошуку нової манери.  

Гламур розглянуто в контексті класичних естетичних категорій (прекрасне-

потворне, піднесене-нице, трагічне-комічне, витончене-грубе) і крізь призму 

теорії симулякрів мистецтва постмодернізму. Порушено питання щодо позитивних 

і негативних змін в уявленнях не тільки про межі художності, художників, 

художню творчість, твори мистецтва тощо, але й, відповідно, про видозміни 

естетичного ідеалу й естетичного бачення світу. 

Доведено, що гламур виступає як своєрідна «серединна» естетична 

категорія, яка перебуває між потворним і прекрасним та іншими 

категоріями, чим і пояснюється відповідне амбівалентне сприйняття цього 
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явища. Гламурна красивість досить легко, гіпертрофуючи значення 

зовнішніх складників і максимально акцентуючи на них, виходить за межі 

естетичної якості, потрапляючи в протилежну категорію ерзац-гламуру (кітч). 

Результатом цієї перебільшеної уваги до зовнішньої форми стає, наприклад, 

гламуризація зла й потворності (кінофільми, відеокліпи, комікси), популяризація 

і навіть демонізація гламурних персонажів (кітчеві потворні  образи на 

естрадній сцені, у різноманітних телешоу та в повсякденному житті). Прагнення 

максимально відповідати модним еталонам, посилена увага до власної тілесної 

форми, використання значної кількості гламурних засобів і прийомів 

призводять до протилежного ефекту – «краса» перетворюється на потворність, 

вона стає кумедною, смішною, ляльково-карикатурною.  

Стверджено, що нова категорія «кітч-кемп» найбільш підходить для аналізу 

сучасного гламуру. Розглядаючи гламур з позицій категорії «кітч-кемп», 

були виявлені певні подібності: штучність; наявність антитез; 

орієнтування на провокативну (демонстративну) тематику; зняття розриву 

між мистецтвом і життям та балансування на межі естетичного, частково 

етичного, економічного та загальнокультурного, та обидва являють собою певний 

симулякр краси. Одночасно, незважаючи на значну кількість подібностей , 

існують і відмінності між категоріями кітч-кемп і гламур: це і період 

виникнення, і різні країни походження цих явищ, направленість тощо. Проте 

ключовою розбіжністю є основна ознака гламуру – візуальна демонстративність, 

яка не є обов’язковою для категорії кітч-кемп.  

Зазначено, що традиційні естетичні категорії «художній образ», «художнє» 

все частіше замінюють на поняття «концепт», «симулякр», «об'єкт», а сучасне 

мистецтво розраховане, передусім, на інтерактивістів, інтерартистів, а не 

інтерпретаторів, духовний складник творчої діяльності піддається ерозії, 

мистецтво стає арт-діяльністю, домінують цінності постмодернізму: терпимість 

до маргінальності, бунтарства, космополітизму, індивідуалізму тощо. При 

оцінці рівня художності важливу роль почали відігравати такі позахудожні 

критерії, як модність, актуальність, популярність автора, інвестиційна привабливість, 
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комерційний успіх, які надають художній оцінці ще більш суб’єктивного 

характеру та означають відхід від розуміння мистецтва як вираження певних 

загальнозначущих і ціннісних смислів.  

Цінності постмодернізму та процеси глобалізації призвели не тільки 

до зміни функцій мистецтва, до переосмислення фундаментальних категорій 

і понять, але й до появи нових видів мистецтва, стилів та арт-практик.  

Доведено, що сутність і специфіка сучасного гламуру виявляється крізь 

призму теорії симулякрів (Ж. Бодрійяр).  

З’ясовано, що гламур – це симулякр краси, штучна краса, гарна зовнішня 

форма, красивість. Гламур претендує на статус прекрасного, інколи вдаючись 

до засобів потворного та провокації, має гедоністичні мотиви й пов'язаний 

з консюмеризмом. Виявлено, що під вплив гламуру найбільше підпала сфера 

візуального мистецтва: кінематограф, фотомистецтво, живопис, архітектура, 

мода. 

Визначено поняття гламурна фетиш-краса – це штучна краса, що пов’язана 

із загальним стереотипом моделей краси (образів-кліше) і потребує постійного 

штучного вдосконалення, нарцисизму та демонстративності; і гламурна аура – це 

відчуття енергетичної сили, «залученість» особи, яка сприймає, до розуміння 

смислів візуального образу (зображення). Гламурна аура виникає тільки за 

наявності та в сукупності всіх трьох складників гламурного образу: «фізичної», 

психологічної й естетичної досконалості; гламурний образ – поняття досить 

широке, яке одночасно охоплює людську тілесність, демонстрацію зовнішньої 

краси та блиску (неважливо, з позитивною чи негативною конотацією), доглянуту 

зовнішність, сексуальність, розкішність, упевненість у собі, наявність власного 

стилю, сукупність різноманітних атрибутів (коштовних, стильних і яскравих), які 

повинні бути частиною образу, а не самі по собі (це можуть бути й коштовні 

прикраси, й автомобіль тощо), відповідну манеру поведінки тощо. 

Гламурний образ тлумачиться як образ-бренд, що ідентифікує й 

ефектно репрезентує в зовнішньому просторі той чи інший гламурний «твір» 

(твір мистецтва, самого митця, певну людину тощо), що завдяки стимулюванню 
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його позитивного сприйняття стає авторитетним і популярним. Образ-бренд 

можна успішно реалізувати на соціальних, економічних, культурних, мистецьких 

та інших ринках. Для гламурного образу-бренду характерна ефектність, якість 

(або її видимість), інтегрованість бренда з візуалізацією (обов’язкова наявність 

візуальних атрибутів: відповідного одягу, аксесуарів, авто тощо). Гламурні 

образи досить різноманітні: від королівської стриманості до відкритого  

епатажу. Проте, незважаючи на таку кардинальну протилежність гламурних 

образів, можна говорити про наявність сталих елементів, які є обов’язковими 

для будь-якого гламурного образу (чоловічого та жіночого).  

Наголошено, що об’єктом (носієм) гламуру можуть бути як люди, так і 

твори мистецтва, речі або явища (гламурна людина, гламурний автомобіль, 

гламурний роман, гламурний фашизм, гламурні стилі тощо). Гламурний образ 

у свідомості більшої частини суспільства асоціюється з нормою, а невідповідність 

цій нормі, відповідно, викликає сумніви стосовно власної цінності. Подолавши 

певний конформізм звичної поведінки, манер і стратифікаційних відмінностей, 

гламур (у своїй зовнішній демонстрації) відокремився та звільнився від  

традиційної одноманітності, а з часом став сферою проявів особистого стилю 

та смаку, стилю в мистецтві, стилю життя, настрою, манери поведінки – тобто 

всього, що можна візуально продемонструвати.  

Питання стилю є неоднозначним і складним: стиль у класичному тлумаченні 

в сучасному мистецтві не існує, але саме слово «стиль» є популярним, його  

використовують досить широко, кожен раз розуміючи й визначаючи його зміст 

по-різному, окреслюючи за його допомогою епоху, явище, окремого митця, 

вид діяльності. 

Виявлені такі властивості, притаманні гламурному стилю: візуальність; 

яскравість образу (його мета – максимальне привернення уваги), розкішність, 

сексуальність, вишуканість, еклектичність, ексклюзивність, мозаїчність .  

У гламурному стилі відсутні конкретні вподобання певних кольорів, проте 

переважають насичені тони та відтінки, хоча використовують і м’які кольори, 

але в цьому випадку акцентують на інших елементах розкоші.  
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Гламурний стиль – це не просто перелік засобів і правил, це, насамперед, 

відповідний візуальний образ і настрій, які створюють у різних видах мистецтва 

за допомогою певних «матеріальних» елементів, таких як: людська тілесність, 

коштовні метали (золото, срібло, платина), камені, стрази, кришталь – 

використовують не тільки в прикрасах, але й в елементах декору одягу, в 

оздобленні меблів і навіть в декоративному посуді; модні, брендові речі, 

макіяж, взуття на високих підборах, гламурні прикраси та коштовні атрибути; 

тканини та шкіра – в одязі, в інтер’єрі – повинні мати коштовний вигляд; в 

архітектурі та інтер’єрі: простір, високі стелі, велика кількість дзеркал і багато 

світла (похідні від візуальної демонстративності), які дозволяють візуально 

розширити простір і створити відповідну ілюзію.  

З’ясовано, що гламурний стиль існує майже в усіх видах сучасного 

мистецтва: архітектурі, літературі, театрі, музиці, хореографії, кіно- та 

фотомистецтві, дизайні тощо.  

 

  



402 
 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках сформульовано основні підсумки дисертації, які 

відповідають проблематиці та загальній структурі роботи. 

1. Проаналізовано теоретичний доробок науковців щодо проблеми 

гламуру в європейській художній культурі. З’ясовано, що сучасний зміст 

поняття «гламур» суттєво відрізняється від етимологічного значення мови 

оригіналу, його використовують у різноманітних дискурсах (від повсякденного 

до наукового). Поняття має широкий спектр значень (який буде, імовірно, 

розширюватися): від стилю в мистецтві – до нової ідеології суспільства. 

Оскільки понятійні «конструкти», які використовує вітчизняна наука, створені 

переважно в добу модерну, частина з них у результаті докорінної трансформації 

суспільного буття та глобалізаційних процесів втрачає свій когнітивний 

потенціал і потребує уточнення змістового наповнення.  

Доведено, що в науковій літературі, де описано результати дослідження 

гламуру, на сьогодні спостерігаємо значне розширення денотат-поняття 

«гламур», з’являються нові значення, такі як: соціокультурний феномен, 

культурне або історико-культурне явище, «нова філософія» й «ідеологія», 

державна естетика, явище консюмеризму, стиль мистецтва тощо.  

Зазначено, що семантика поняття «гламур» залишається досить 

розмитою, а гламур і гламурний дискурс постійно викликають гострі критичні 

оцінки. 

Стверджено, що семантичне поле поняття «гламур» трансформується, 

відходячи від первинного значення в англійській культурі, а в українській мові 

формується неоднозначний абстрактно-оціночний концепт «гламур».  

2. Концептуалізація гламуру в модусі сучасного гуманітарного знання 

передбачала розробку понятійно-категоріального апарату, використання якого 

дозволяє здійснити теоретичне обґрунтування гламуру як явища, виявити його 

художні цінності, історичну динаміку та форми. 
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Запропоновано авторське визначення поняття гламур – це 

амбівалентний художньо-мистецький феномен, якому притаманні візуальна 

демонстративність та певні атрибутивні властивості, спрямованість на уніфікацію 

естетичного ідеалу й трансформацію художніх цінностей, мистецьких стилів, 

сценаріїв поведінки та способів життя під впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників. 

Виділено сутнісну ознаку гламуру – візуальну демонстративність як 

прагнення людини, певних соціальних страт виставити напоказ (візуально 

продемонструвати) тіло, одяг, твори мистецтва, розкіш, багатство, успіх, статус у 

суспільстві тощо, що тривалий період мала місце у європейській культурі в 

імпліцитній (ендогенній) або експліцитній (екзогенній) формі впродовж 

цивілізаційного розвитку людства. 

Виокремлено притаманні гламуру в різні історичні періоди атрибутивні 

властивості (розкішність, сексуальність, зовнішній блиск, праздність, успішність, 

демонстративність, театральність, мозаїчність та ін.), які залежно від соціальних 

та економічних умов конкретної історичної епохи набували нових якостей, 

видозмінювались, їхня кількість збільшувалася або зменшувалася. 

Уточнено межі використання таких понять, як: художня культура, 

мистецтво, естетичне бачення світу, стиль мистецтва, тіло, тілесність, 

тілесні практики, консюмеризм, розкіш, предмети розкоші, демонстративне 

споживання, демонстративна праздність, стиль життя та спосіб життя, 

образ, імідж, бренд. 

Введено в науковий обіг і запропоновано авторське визначення таких 

понять, як гламурний образ, гламурна тілесність, гламурний консюмеризм, 

гламурна фетиш-краса, гламурна аура, гламурний образ-бренд. 

3. Кожна історико-культурна епоха створює власну «картину світу», 

властивий для неї спосіб художнього бачення світу, свою сукупність загальних, 

переважно неявних передумов художньої творчості та, власне, тільки для неї 

характерне мистецтво. Наголошено, що зміна історичних епох означає 
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кардинальну трансформацію способу художнього бачення, відповідно, і 

радикальний переворот у художньому трактуванні світу.  

З’ясовано, що передісторія гламуру (і візуальна демонстративність як його 

сутнісна ознака) сягає глибокої давнини та пов’язана не тільки з естетичними 

ідеалами, але й із виникненням одягу та прикрас, відповідно й розкоші (розкішності) і 

розкішного способу життя, які можна було візуально продемонструвати та за 

якими судили про чарівність, гідність і соціальний статус.  

Стверджено, що історична динаміка гламуру визначалась боротьбою не 

стільки з розкішшю, як з її візуальною демонстрацією. 

У контексті дослідження історичних модифікацій гламуру як художньо-

мистецького явища уточнено межі використання поняття 

«розкіш» / «розкішність». Оскільки з його допомогою характеризують ту частину 

предметного світу, що безпосередньо пов’язана з повсякденним життям людини, 

художньо прикрашає й естетизує його, позбавляючи утилітарності. 

Атрибутивною ознакою предметів розкоші є художня цінність, що відповідає 

таким критеріям, як співвідношення між «річчю» та її призначенням, формою, 

матеріалом і кольором; їх особливості – краса, ексклюзивність, використання 

коштовної «сировини» (дорогоцінних металів, каменів тощо), ручна робота, 

відповідність естетичному ідеалу епохи (у цьому контексті людське тіло, яке 

відповідає ідеальним стандартам, також відносять до «предмета» розкоші) 

тощо. 

Наголошено, що в розкоші естетичне начало переважає над утилітарним, 

навіть більше, утилітарна функція зведена до мінімуму, що означає: предмети 

розкоші найчастіше виконують декоративну функцію, а незвичний, коштовний 

декор пов’язаний із соціальною функцією предмета розкоші.  

Доведено, що в період становлення суспільства modernity сформувалися 

відповідні умови для інтенсивного розвитку гламуру як художньо-мистецького явища,  

а засадничим моментом художньої творчості, зокрема й сприйняття, є акт 

самоідентифікації як відтворення соціального й естетичного досвіду особи через 

вживання або перенесення в образ.  
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Стверджено, що в цей історичний період у різних видах мистецтва, таких 

як: театр, література, декоративно-ужиткове мистецтво, мода тощо, поступово 

починає домінувати гламур з його характерними ознаками та типовими 

образами.  

Наголошено, що гламур мав аскриптивні риси, а його засоби були 

доступними тільки вищим соціальним стратам.  

4. Дослідження історичних форм і мистецьких практик гламуру в системі 

європейської художньої культури дозволило дійти висновку, що при переході 

соціально-економічної системи на новий щабель розвитку гламур 

модифікувався, набував інших форм, змінював свою культурно-мистецьку роль, 

розширювалось коло його соціокультурних функцій і мистецьких практик. Крім 

того, збагачувалася мотивація, збільшувалась кількість атрибутивних властивостей 

і засобів візуальної демонстрації.  

Доведено, що ХХ століття стало новим важливим етапом у розвитку 

гламуру як художньо-мистецького явища. Реалізація тенденцій, що мали місце в 

попередні історичні періоди, дозволила маргінальному феномену перетворитися 

на самодостатнє явище та претендувати в контексті становлення суспільства 

споживання на статус засадничого чинника формування культурного та 

мистецького простору та поступово трансформуватися в універсальний засіб 

соціальної комунікації, досягнення успіху, збільшення соціальної значущості, 

набуття популярності тощо, «доступ» до гламуру стає більш відкритим.  

Визначено, що саме у ХХ столітті сформувалася типологія гламуру: 

аристократичний (чистий), голлівудський (показний), масовий (ерзац-гламур). 

Кожен із цих типів гламуру має свої особливості й існує в певному 

соціальному та художньо-мистецькому просторі.  

5. З’ясовано, що кіномистецтво, яке сформувалось як особлива знакова 

система сприяло розвитку й поширенню гламуру як художньо-мистецького 

явища. 

Констатовано, що завдяки кіноіндустрії та ефективній діяльності її 

суб’єктів:  
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- уперше в історії термін «гламур» набуває самостійного значення та 

розширюється ареал його використання;  

- гламур втратив свої аскриптивні риси та став більш демократичним і 

масовим;  

- гламур остаточно сформувався як цілісний художньо-мистецький 

феномен, що почав одночасно впливати на мистецтво, стиль та спосіб життя;  

- гламур набув сучасних якісних характеристик і властивостей;  

- відбулося активне проникнення цінностей гламуру в різні сфери, що 

безпосередньо стимулювало зростання споживання товарів і послуг, зокрема 

й у мистецькій сфері;  

- був сформований гламурний стиль, який з часом проявився в різних 

напрямах мистецтва;  

- визнана аксіологічна дихотомія у сприйнятті явища гламуру;  

- зовнішність і візуальність набули більшого значення, ніж у попередні 

періоди;  

- гламур почав продукувати канони краси, визначати стилі життя й 

моделі поведінки різних соціальних страт. 

Наголошено, що в цей історичний період способи візуальної репрезентації 

жіночого образу були монополізовані кіноіндустрією, пресою та журнальною 

фотографією. Вони здійснили помітний вплив на іконографію радянського 

живопису, скульптури та плакату. Гламур став не тільки товаром, який найкраще 

продавався, але й художньо-мистецьким феноменом, що почав безпрецедентно 

впливати на різні види мистецтва, стиль та спосіб життя людей, адже 

кінопродукція була розрахована на масового споживача.  

6. Гламур розглянуто в контексті класичних естетичних категорій 

(прекрасне-потворне, піднесене-низьке, трагічне-комічне, витончене-грубе) і 

паракатегорій (як тимчасових робочих симулякрів категорій) некласичної 

естетики. Порушено питання щодо позитивних і негативних змін в 

уявленнях не тільки про межі художності, художню творчість, твори 
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мистецтва тощо, але й відповідно до видозміни естетичного ідеалу й 

естетичного бачення світу. 

Доведено, що гламур, балансуючи на межі прекрасного і потворного, та 

інших категорій класичної теорії, виступає як своєрідна «серединна» 

естетична категорія, чим і пояснюється амбівалентна сутність цього явища й 

аналогічне його сприйняття. Гламур досить легко, гіпертрофуючи значення 

зовнішніх складників і максимально акцентуючи на них, виходить за межі 

естетичності, трансформуючись у категорію ерзац-гламуру (кітч). 

Констатовано, що сутність і специфіка сучасного гламуру виявляється крізь 

призму теорії симулякрів. З’ясовано, що гламур – це симулякр краси, штучна 

краса, гарна зовнішня форма, красивість. Гламур претендує на статус прекрасного, 

інколи вдаючись до засобів потворного та провокації, має гедоністичні мотиви та 

пов'язаний з консюмеризмом. Виявлено, що вплив гламуру найбільше 

позначається на сфері візуального мистецтва: кінематограф, фотомистецтво, 

живопис, архітектура, мода. 

Наголошено, що повсякденність сучасної людини характеризується 

естетизацією всіх сфер життя.  

7. Окреслено питання існування гламурного стилю в різних видах 

сучасного мистецтва та виявлено такі властивості гламурного стилю: 

візуальність, яскравість образу (його мета – максимальне привернення уваги), 

розкішність, сексуальність, вишуканість, еклектичність, ексклюзивність, 

мозаїчність. У гламурному стилі відсутні конкретні вподобання певних кольорів, 

проте переважають насичені тони й відтінки, хоча використовують і м’які 

кольори, але в цьому випадку акцентують на інших елементах розкоші. 

Гламурний стиль – це, насамперед, відповідний візуальний образ, який 

створюють за допомогою певних «матеріальних» елементів.  

Проаналізовано гламурні стилі в різних видах мистецтва. Наведено 

приклади  та доведено, що гламурний стиль існує майже в усіх видах сучасного 

мистецтва: архітектурі, літературі, театрі, музиці, хореографії, кіно- та фотомистецтві, 

дизайні тощо.  
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8. Наголошено, що процеси глобалізації та глокалізації, експансія цифрових 

технологій й становлення digital-age призвели не тільки до зміни функцій 

мистецтва, до переосмислення його фундаментальних категорій і понять, але 

й до появи нових видів мистецтва, стилів та арт-практик. Обґрунтовано тезу, 

що в сучасному суспільстві гламурні канони домінують і безпосередньо 

впливають на естетичний ідеал епохи. Визначено, що мистецтво ХХІ століття 

орієнтоване на виробництво симулякрів, а естетичним ідеалом стає гламур. Процеси 

комодифікації зумовили появу нових арт-практик, які не спрямовані на створення 

унікального мистецького продукту, мистецтво все більше стає сферою 

загальнодоступною та прикладною. 

Підкреслено, що питання про сутність сучасного мистецтва, 

критерії художності його творів залишається відкритим.  

Доведено, що гламур став підміною класичного канону краси і являє естетичний 

ідеал сучасного суспільства. Гламурні атрибути та прийоми дозволяють зробити 

гламурний «твір», зокрема й мистецький, успішним, таким, що 

користується попитом на сучасних мистецьких ринках.  

З’ясовано, що в другій половині ХХ століття, одночасно з набуттям 

гламуром популярності, розпочався процес перетворення мистецтва й арт-творів 

у вигідний бізнес, а основним критерієм мистецтва стала його «товарність» і можливість 

накопичувати (акумулювати) капітал. У цей період руйнується зв'язок між 

популярністю митця та ступенем його майстерності (як це було в епоху «старих 

майстрів»). Для сучасного арт-ринку важливим став ступінь «розкрученості» 

митця, його здатність стати арт-кумиром. Змінюється усвідомлення мистецтва як 

явища, що презентує світу унікальні об’єкти, які потребують особливого сприйняття. 

У суспільстві споживання мистецтво саме «перетворене» на товар. Так 

відбувається певна вульгаризація мистецтва та культури: мистецтво стає 

предметом споживання, має свій фінансовий еквівалент, художню цінність його 

творів визначають ринкова вартість і належність до  символічної системи 

цінностей (бренд), а місце справжніх поціновувачів мистецтва посіла маса, що 

зацікавлена в споживанні розтиражованих творів мистецтва. 
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В умовах глобалізації гламурне «брендування» (створення образу-

бренда) є однією із форм реакції на загальну стандартизацію, а сучасна людина 

сама стає «товаром» на «ринку» особистостей. Мета гламурного «брендування» 

– набуття статусності, зокрема й твору мистецтва, в очах споживача (для бренду «я» 

споживачами є все оточення), успішності та соціального визнання. Образ-бренд – це 

певний «проект», автором якого є сама людина, а гламур – конкретна технологія 

розробки та реалізації цього «проекту» (вибір стилю життя, певного іміджу 

та репутації, а це власне – маркетингова технологія особистісної успішності, 

«попиту» на людину не тільки на ринку праці, але й у соціумі, повсякденному 

й особистому житті тощо). Для образу-бренда важливі всі елементи: візуальна 

форма, канали просування, вартість, методи стимулювання.  

Наголошено, що у світі сучасного мистецтва бренд відіграє вирішальну роль 

на арт-ринку й часто стає замінювачем художнього судження. Бренд митця – не 

просто ярлик, логотип або підпис. Безсумнівно одне: коли митець «брендований», 

арт-ринок приймає будь-яку його роботу як творіння мистецтва. Талант і 

мистецький твір вважають товарами, а самих митців – продаваним брендом, 

створення якого відкриває шлях для арт-бізнесу й реклами. Популярність 

автора (або його бренд) безпосередньо впливають на вартість його робіт. 

9. Акцентовано, що сучасний гламур передбачає значно вищий 

рівень узагальненості та поширеності в суспільстві, ніж у попередні історичні 

періоди, і порушувати питання про швидке зникнення цього феномену поки що 

некоректно, адже в контексті парадигмального зсуву який призвів до звільнення від 

меганаративів й спричинив перехід до мікронаративів вивчення гламуру 

набуває особливої актуальності. 

Зазначено, що проведене дослідження не вичерпує проблему вивчення 

гламуру як амбівалентного художньо-мистецького явища. Принципова новизна 

авторського підходу полягає в розширенні предметного поля дослідження 

цього феномену, у приверненні уваги науковців до нових аспектів, у формуванні 

доказової бази, що дозволить довести гіпотезу про домінування цінностей та 

ідеалів гламуру в культурній й художній сферах життя. Дигіталізація стала 
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одним із чинників, який докорінно вплинув на розвиток художньої культури 

кінця ХХ – початку ХХІ століття, на всі види мистецтва та призвів до появи 

нових різновидів арт-практик, а панування гламуру в багатьох сферах 

художньої культури сучасності «змушує» всіх суб’єктів художнього процесу 

(митця, глядача, критика тощо) підлаштовуватися під критерії, які нав’язують 

нові гламурні тенденції.  

Перспективними напрямами подальших досліджень можуть стати 

вивчення сутнісної специфіки гламуру у дискурсі різних дослідницьких оптик, 

виявлення підходів щодо осмислення ролі гламуру та гламурних образів у 

цифровому мистецтві, аналіз співвідношення категорій «краса» і «гламурність», 

визначення тематики, пов’язаної зі стильовою еволюцією гламуру від 

перших десятиліть ХХ століття до сучасності. 
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