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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний світ, і в першу чергу західна цивілізація,
перебувають у стані парадигмальної трансформації, алгоритм якої є невизначеним
і непередбачуваним. Крах політики мультикультуралізму, призупинення європейської
інтеграції, зумовлене британським брексітом, практично неконтрольоване
зростання числа біженців спричиняють цивілізаційно-культурне протистояння
в Західній Європі. Наслідком цих процесів є порушення системи взаємодії
багатокультурних спільнот, що, формуючись упродовж тисячоліть, встановили
звичаї і традиції оптимальної гостинної взаємодії в результаті міжкультурного
діалогу.
Дослідження гостинності в теоретичному і практичному вимірах нині
особливо важливе для українського культурологічного дискурсу. По-перше,
ця проблема, пов’язана з євроінтеграційною стратегією України, передбачає
глибоке осягнення світоглядного універсуму європейської культури, до складу
якого входить гостинність як сукупність цінностей і смислів, що визначають
модель гостинної поведінки людини на різних рівнях соціального буття. По-друге,
складні й екзистенційно невизначені ситуації на локальному і глобальному
рівнях перебігу життєдіяльності українського соціуму актуалізують необхідність
реалізації європейської практики гостинності в аспекті розуміння Іншого,
наслідком чого в Західній Європі є формування «мови гостинності» (hospitatite
langagiere) як одного із засобів подолання риторики ненависті (hate speech).
Спротив мові ненависті і варваризації публічного простору, розуміння її
деструктивного впливу на суспільну мораль стає підґрунтям гуманізації і
наближення українського соціуму до європейської цивілізації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну роботу виконано в межах цільової комплексної програми наукових
досліджень Київського національного університету культури і мистецтв
«Трансформаційні процеси в культурі та мистецтвах України» (номер державної
реєстрації 0107U009539).
Мета дослідження – виявити сутнісні характеристики і форми буття
гостинності на різних етапах європейського культурно-історичного розвитку та
проаналізувати соціокультурні механізми функціонування гостинних практик.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
- розглянути основні теоретико-методологічні підходи до дослідження
гостинності;
- здійснити концептуально-термінологічний аналіз понять, пов’язаних з
гостинністю в смисловому діапазоні: гість – ворог, інший – чужий;
- проаналізувати історичні типи гостинності й висвітлити специфіку
давньогрецької, давньоримської та середньовічної гостинності;
- з’ясувати соціокультурні детермінанти трансформації гостинності в
контексті модернізаційних процесів у Західній Європі;
- виявити роль гостинності у приватному і публічному просторі
індустріального міста;
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- розкрити значення таких закладів гостинності, як кафе, бістро, кабаре,
арт-кафе у формуванні європейської богеми кінця ХІХ – початку ХХ ст.;
- охарактеризувати механізми функціонування туристичних практик як
феноменів глобальності (на прикладі гастрономічного та індустріального
туризму);
- виявити специфіку фаст-фуду, стріт-фуду і слоу-фуду як гастрономічних
практик та з’ясувати тенденції їх розвитку у «світі мобільностей» (Дж. Уррі).
Об’єкт дослідження – гостинність як культурно-історичний феномен.
Предмет дослідження – еволюція гостинності в контексті трансформаційних
процесів у європейському культурному просторі.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано
комплекс загальнонаукових і конкретно-наукових методів (аналіз, синтез,
індукція, дедукція, контент-аналіз, івент-аналіз); семантико-лінгвістичий аналіз –
для уточнення понятійно-категоріального апарату; системно-функціональний –
для розкриття сутності й специфіки гостинності, виявлення взаємозв’язків і
спадкоємності між її структурними елементами, осмислення гостинності в
історико-культурному контексті; історико-хронологічний – для об’єктивного
дослідження предмета в його розвитку; ретроспективний та компаративний
методи – для порівняння парадигмальних трансформацій гостинності на різних
етапах розвитку європейської культури.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому,
що в дисертації вперше:
- систематизовано літературну базу з теми дослідження, аналіз якої
сприяв заповненню суттєвих прогалин у вітчизняній культурології стосовно
предмета дослідження;
- проаналізовано й розкрито специфіку еволюції гостинності в контексті
становлення європейської цивілізації;
- охарактеризовано досвід утілення європейської ідеї, експліковано
сукупність смислів, що складають її смислове ядро, визначено місце гостинності
в ньому;
- розкрито соціокультурні детермінанти трансформації гостинності в
контексті модернізаційного процесу на європейських теренах;
набули подальшого розвитку:
- семантико-етимологічний аналіз поняття «гостинність», «індустрія
гостинності», «гостинні практики»;
- аналіз моделей гостинності в Давній Греції і Давньому Римі;
- з’ясування специфіки корпоративної гостинності в європейському
Середньовіччі.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони
можуть бути використані для підручників та посібників з культурології, курсів
і спецкурсів у процесі підготовки фахівців відповідного профілю у вищих
навчальних закладах різних типів, для подальших наукових досліджень
різноаспектних проблем у сфері гостинності.
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним
науковим дослідженням. Усі наукові положення, узагальнення й висновки
належать авторові. Наукові публікації з теми дисертації одноосібні.
Апробація результатів дослідження здійснювалася на наукових
конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Фундаментальні
та прикладні дослідження культурології» (Київ, 21–22 травня 2009 р.);
Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Роль митця і традиційних
інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій»
(Київ, 23–24 грудня 2009 р); Всеукраїнській науково-теоретичній конференції
«Гостинність як культурна реалія глобалізованого світу» (Київ, 22 грудня
2010 р.); Міжнародній науково-теоретичній конференції «Засоби масової
інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації»
(Київ, 10–11 червня 2011 р.); ІІІ Міжнародній науково-теоретичній конференції
«Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» (Житомир, 19–20 травня
2011 р.); Міжнародній науковій конференції «Культурологія та соціальні
комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (Харків, 8–9 грудня 2011 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Гостинність, сервіс, туризм:
досвід, проблеми, інновації» (Київ, 10–11 квітня 2014 р.), І Міжнародній науковопрактичній конференції «Економіко-культурологічне позиціонування України
в світовому глобалізованому просторі» (Кошице, 14–15 лютого 2016 р.);
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Гостинність, сервіс, туризм:
досвід, проблеми, інновації» (Київ, 14 квітня 2016 р.).
Публікації. Результати дослідження опубліковано в 14 одноосібних наукових
працях, із яких 4 – у фахових виданнях України та 1 – у міжнародному.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел (253 найменування). Загальний
обсяг дослідження – 207 сторінок, із яких – 185 основного тексту.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обґрунтовано актуальність теми, висвітлено зв’язок роботи з
науковими програмами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи
дослідження, подано інформацію про наукову новизну та практичне значення
одержаних результатів, їх апробацію, особистий внесок здобувача, публікації,
структуру та обсяг дисертації.
У першому розділі «Концептуалізація гостинності в науковому
дискурсі» здійснено аналіз літератури з досліджуваної проблеми, розглянуто
наукові дискурси осмислення гостинності та її концептуальну тематизацію,
визначено понятійно-категоріальний апарат дослідження.
У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» подано результат аналізу
історіографічних надбань, який засвідчує, що інтерес до традицій гостинності
різних народів світу сягає давніх часів і зафіксований мандрівниками,
географами на європейських теренах уже в добу античності (Аполлодор, Гомер,
Геродот, Павсаній, Посидоній Родоський та ін.). Виявлено різні підходи до
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розуміння гостинності: Геродот дотримувався етнографізму; Посидоній Родоський
(ІІ ст. до н.е.), розглядаючи повсякденне життя народів, виходив за межі
домінуючих у грецькому світі етнокультурних стереотипів «варвар – еллін» та
амбівалентних аксіологічних суджень «поганий – хороший», «друг – ворог»;
Пліній Молодший, Страбон і Помпоній Мела описували гостинність підкорених
Давнім Римом народів в аспекті цивілізаційної місії римського світу. У працях
Платона та Аристотеля гостинність осмислена крізь призму філософії.
Значна увага приділяється гостинності як правовому інституту в Давньому
Римі в роботах вітчизняних і зарубіжних учених у галузі міжнародного та
давньоримського права (М. Бартошек, В. Вовк, В. Денисенко й ін.). Гостинність
в античній культурі є предметом наукових досліджень істориків-антикознавців
Ю. Андреєва, Г. Кнабе, Ю. Колосовської та ін., серед вітчизняних науковців –
М. Будько, В. Русавської, І. Комарніцького.
Результатом філософської рефлексії на предмет гостинності в добу
Просвітництва (Монтеск’є, Вольтер) є початок усвідомлення цього феномена як
сутнісного принципу буття людини, пов’язаного з моральними приписами і
нормами поведінки, почуттями людської гідності.
Виявити гостинність як звичай з відповідними етикетними нормами,
формами індивідуальних та соціальних відносин, починаючи з родового
суспільства, дали змогу історико-етнографічні та антропологічні дослідження
(Л. Морган, Е. Тейлор, А. Байбурін, В. Топорков та ін.).
Французький антрополог М. Мосс одним із перших розкрив універсальне
значення гостинності в процесі дарообміну первісних народів, а російський
учений Ю. Семенов доводить, що гостинність як цілісна система сформувалася
саме на етапі дарообміну, називаючи її гостедарообміном.
У роботах французьких істориків-медієвістів феномен гостинності
розглядається через ментальність у широкому діапазоні – від особливостей
церемонії проведення банкетів до кухарських рецептів і технологічних прийомів
приготувань їжі (Ф. Бродель, Ж. Дюбі, П. Фрідман). Російський медієвіст
А. Гуревич характеризує гостинність у корпоративному світі середньовічної
культури.
Змістовне дослідження гостинності в аспекті особливостей формування
стереотипів і моделей гостинної поведінки, їх зв’язок з національним характером
та гостинністю сусідніх народів знайшло відображення у працях вітчизняних
учених минулого (Д. Антонович, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Маркевич,
Д. Чижевський, П. Чубинський) і сучасності (О. Данилевська, О. Курочкін,
В. Скуратівський, М. Ткач).
У лінгвістиці розглядаються мовні контури терміна «гостинність» і
похідних від нього, простежується складна історія лексем hostis – hostеs, їх
зв’язок з іншими концептами (Е. Бенвеніст, А. Ерн, Л. Невська, О. Трубіна).
Лінгвісти доводять, що вербальна репрезентація концепта «гостинність» сприяє
передаванню соціальних цінностей і збереженню стандартів гостинної поведінки,
ритуалів прийому гостя, що позбавляє людину необхідності щоразу заново
конструювати схеми гостинного спілкування.

5

В етнокультурології аналізуються особливості етноконцепту гостинності
у структурі моделей вербальної і невербальної комунікації, а також концептів
позитивної і негативної увічливостей (Т. Космеда, О. Ляховин, Г. Салимьянова
й ін). Українська дослідниця І. Пантєлєєва досліджує гостинність в аспекті
«hate speech» (розпалювання ненависті), причини її поширення і специфіку
риторики ненависті.
У межах соціології гостинність розглядається як один із механізмів
соціальної регуляції і саморегуляції людської поведінки в її індивідуальному,
груповому і масовому вияві та як один із важливих чинників соціалізації
особистості (Л. Анциферова, Л. Бурлачук, О. Коржова й ін.). С. Заякін досліджує
гостинність як соціальний інститут, зосереджуючи увагу на втрату безкорисливого
характеру гостинності і домінування «логіки контракту» при переході до
постіндустріального суспільства.
У контексті культурології гостинність розглядається як соціокультурний
феномен та одна з базових цінностей європейської цивілізації (Г. Андрущенко,
А. Байбурін, Е. Никитюк та ін.). С. Безклубенко характеризує гостинність як
моральну чесноту, позначену універсальністю. Ю. Лотман звертає увагу на
топос гостинності як порубіжжя, пограничний простір між «внутрішнім», «своїм»
простором і зовнішнім, «чужим».
З огляду на розвиток інформаційно-комунікативних технологій проблеми
гостинності, зокрема крос-культурної взаємодії, досліджують фахівці з теорії
комунікації, акцентуючи увагу на асиметричній моделі гостинності (Ж. Абрик,
В. Вагнер, А. Донцов, Р. Харре й ін.).
В останній чверті ХХ ст. особливої ваги набув філософський аспект
розгляду гостинності, де вона постає як універсальний ціннісний механізм
встановлення міжособистісної взаємодії під час зустрічі з Чужим, або Іншим,
та розглядається його реалізація в зовнішній політиці держави на рівні
розроблення міграційної політики (Ж. Бодріяр, Ж. Дерріда, М. Фуко й ін.).
Проблема гостинності у філософській антропології розглядається крізь
призму ставлення людини до навколишнього світу, її здатність визначити межі
«свого» світу й тим самим прийняти наявність інших, «чужих» світів. Російський
філософ Б. Марков першоосновою гостинності вважає ксенофілію, а не
ксенофобію. Французький філософ П. Рікер розробляє герменевтику відносин
гостинності і вводить термін hospitatite langagiere – «мовна гостинність»,
визначаючи її як задоволення прожити в чужій мові і «визнати» її в своєму
домі.
Сучасні економісти, соціологи, філософи, серед яких Д. Белл, Дж. Уррі,
З. Бауман, К. Лешлі, порушують питання гостинності, пов’язані із суспільством
споживання. Становлення сервісу як соціокультурного інституту, його структуру,
особливості сервісної діяльності як регулятивного механізму сфери повсякденності
і його зв’язок з індустрією гостинності досліджують Д. Аманжолова, В. Багдасарян,
В. Велединський, В. Горлов.
Концептуальне поле дослідження туризму як практики гостинності
представлене працями зарубіжних та вітчизняних учених (З. Бауман, Дж. Уррі,
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Т. Кларк, Л. Кузнецова, Ю. Тютюнник та ін.). Концепція мобільностей британського
соціолога Дж. Уррі відкриває нові перспективи для аналізу процесів, що
відбуваються у сфері туризму і гостинності, оскільки останні як глобальні
феномени переміщуються не лише в центр сучасного світу, а й у центр
академічного інтересу.
У підрозділі 1.2. «Понятійно-категоріальний апарат як відображення
еволюції гостинності в європейському культурному просторі» викладено
результати аналізу понять, що пов’язані з осмисленням сутнісних характеристик
гостинності, розкрито багатозначність їх смислового наповнення, здійснено
порівняльний аналіз різних підходів у сучасній науці щодо з’ясування походження
терміна «гостинність».
Еволюція гостинності, різні шляхи та форми її іституціоналізації
засвідчують внутрішню суперечливість цього явища. Образу універсальної,
всезагальної гостинності протистоять специфічні і диференційовані гостинні
практики, що виникають за часів поділу суспільної праці.
Гостинність характеризується дихотомічністю, амбівалентностю, оскільки
в її основі два складники – договір, підкріплений дарами, обов’язковістю
відплати за надану послугу, і другий складник – результат досягнення
взаємовизнання та сприйняття приходу гостя як ворожого вторгнення ззовні. У
першому випадку гостинність виконувала функцію взаємодії, комунікації,
забезпечуючи у такий спосіб мирні стосунки, а в другому – потребували угоди
про гостинність, що гарантувала недоторканність і безпеку на «чужій території».
Важливими для осмислення ролі і значення гостинності в культурному
просторі Європи є поняття «гість», «ворог», «чужий», «інший», «гостинні
практики» й ін. Концептосфера гостинності сформувалася в добу античності,
але в контексті цивілізаційного розвитку на європейських теренах ці терміни
набули різного змістового наповнення, що відображало світоглядну еволюцію
його носіїв, зумовлену трансформацією традицій, звичаїв, настанов, ціннісних
орієнтацій тощо, чим і пояснюється різноманітність підходів в сучасній науці
стосовно походження терміна «гостинність».
Лінгвістичний дискурс гостинності засвідчує неоднозначність,
амбівалентність, двоїстість латинських термінів hostеs і hostis, що в значенні
гостя і ворога увійшли до багатьох сучасних європейських мов. Своєрідна
«поліфонія» мовних термінів навколо гостинності, що складають єдиний
смисловий комплекс, зумовила формування моделі поведінки римлян стосовно
іншого, чужого на різних етапах історичного розвитку давньоримської
цивілізації в діапазоні від ворожості, настороженості, зацікавленості та уваги до
дружнього, приязного, відкритого ставлення.
У добу Середньовіччя розширюється змістовий діапазон термінів,
пов’язаних із гостинністю: поняття «гостинність» та його похідні склалися в
латинській мовній традиції в контексті культурно-історичного розвитку і в
межах опозиції «свій-чужий», що відображала бінарну матрицю і яка поступово
в європейському культурному просторі трансформувалася на тернарну.
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Ж. Батай одним із перших звертає увагу на проблему безумовного дару в
аспекті специфіки і дієвості некомпенсованих витрат до усвідомлення того, що
лише безкорисні вчинки є славними і наповнюють життя світлом, що тільки
вони можуть надати йому цінності. Сила дієвості таких витрат полягає в їх
безумовності, у відсутності будь-якого еквіваленту, що робить цю силу
безмежною у зростанні, надає їй енергію трансгресії.
Традиційний закон умовної гостинності відображається, згідно з
Ж. Деррідом, у дихотомії «господар – гість», де останній дотримується норм і
звичаїв місця перебування і де господар повністю «розпоряджається» гостем.
А закон абсолютної, безумовної гостинності Nomos a Nomos підноситься над
чисельними правилами і конвенціями надання гостинності, скасовує їх і тому
вимагає всеохоплюючого, беззастережного прийняття «чужого» з повною
самовіддачею. Абсолютна гостинність – це відкритість невідомому, незвіданому,
і тому господар повинен бути готовим до будь-якого перебігу подій, а його
відповідальність полягає у свідомому сприйнятті подібної небезпечності.
Отже, дослідження гостинності як соціокультурного феномена, з’ясування
причин її еволюції в контексті формування й подальшої трансформації
європейського культурного простору відбувається в ракурсі міждисциплінарності
із залучення праць з культурології, філософії, соціології, історії, етнології,
антропології, юриспруденції, психології та інших наук.
У другому розділі «Гостинність у світі греко-римської античності та
в добу Середньовіччя» проаналізовано цивілізаційний контекст еволюції
гостинності, з’ясовано соціокультурні детермінанти становлення історичних
форм буття гостинності в означений культурно-історичний період.
У підрозділі 2.1. «Особливості гостинності в Давній Греції та Давньому
Римі» висвітлено предметний зміст ксенічно-проксенічних відносин та специфіку
гомерівського і геродотівського дискурсів гостинності, виявлено моделі гостинної
поведінки різних верств населення, з’ясовано передумови формування
розгалуженої інфраструктури гостинності в Давньому Римі часів імперії.
Становлення ксенічних зв’язків у давньогрецькій ойкумені, ствердження
їх спадковості відбувається в межах міфо-поетичної традиції, її гомерівського
гостинного дискурсу. Аналіз «Історії» Геродота сприяє виокремленню
геродотівського дискурсу гостинності, в основі якого толерантне ставлення
греків до інших народів, що не означало визнання рівності між ними.
У класичний період дієвим механізмом міжполісної комунікації в
розгалуженому грецькому світі стає інститут проксенії. З розвитком міждержавних
зв’язків, постійним розширенням політичних і торговельних відносин між
різними державами проксенічні зв’язки виявилися недостатніми, тому в епоху
еллінізму цей інститут трансформувався в реальне встановлення політичних
відносин між державами.
Римська культура, у межах якої сформувалася система давньоримської
гостинності, що генетично пов’язана з давньогрецькою, мала і свої особливості,
зумовлені відкритістю давньоримської общини до іноземних впливів. Традиції
гостинності, закріплені на перших етапах становлення римської цивілізації у
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звичаях пращурів, знайшли своє продовження і в раціональному римському
праві, яке М. Вебер вважав одним із головних раціональних чинників, що
визначили розвиток європейської цивілізації. Відповідно до принципів приватної
гостинності чужинці мали право проживати в Римі під патронатом римського
громадянина, який, приймаючи гостя, зобов’язувався захищати його й інтереси
громади, яку той представляв, надавати підтримку в судових справах та
комерційній діяльності. У пізній Республіці поширюється hospitium publicum –
договір про гостинність як особливу форму політичних відносин між державою
та окремим індивідом, громадою іншої держави.
У Давньому Римі протягом І ст. до н.е. – І ст. н.е формуються два способи
життя, моделі гостинності. Перший Г. Кнабе називає престижним, яскравим,
але далеко не єдиним; прикладом подібного явища є легендарні «лукуллові
бенкети» римського воєначальника Луция Ліцинія Лукулла, який неабияк
розбагатів під час військових походів. Друга модель гостинності – це
проведення часу у спілкуванні з високоерудованими друзями на комфортних
віллах. За часів імперії інтенсивно розвивається торговельно-реміснича діяльність
і сфера послуг, складається розгалужена інфраструктура гостинності (готелі,
заїжджі двори, пекарні та ін.). На останньому етапі історичного розвитку
Давнього Риму спостерігається варваризація імперії і в етнічному, і в політичному,
і в культурному аспектах.
У підрозділі 2.2. «Гостинність у добу Середньовіччя» досліджено
початок нового етапу розвитку гостинності у середньовічній Європі, який
об’єднує два періоди. При переході від греко-римського світу до раннього
Середньовіччя відбувається стадіальний розрив, внаслідок якого місто (urbs) як
базова економічна, соціальна й культурна одиниця втрачає своє значення, її
замінником стає помістя (villa) і сільський спосіб життя; інфраструктура
гостинності занепадає, а її осередки переміщуються в монастирі, де складається
монастирська гостинність.
Християнська гостинність, як практика надання гостинного прийому й
допомоги мандрівникам і всім нужденним, ґрунтується на морально-етичних
приписах любові до ближнього; християнська максима «служіння людині» є
основою зміни моделі гостинної поведінки античного світу.
Особливе значення має праксис ранньосередньовічного чернецтва, що в
західному християнстві представлені в «Regula Benedicti» – статуті св. Бенедикта.
Гостинними послуги, які надавали монастирі, були приймання паломників,
мандрівників, облаштовування госпіталів, притулків для бідних, збирання
пожертв від заможних паломників і подорожуючих. Ченці не лише відродили
гастрономічні традиції римської цивілізації, а й через поєднання середземноморської
і «варварської» моделей харчування сприяли створенню власної, середньовічної
моделі харчування. При переході від раннього до високого Середньовіччя на
подальший розвиток гостинності вплинув едикт Карла Великого, який зобов’язав
монастирі і церкву будувати госпіції – будинки, установи на зразок готелів. На
розвиток інфраструктури гостинності позитивно вплинуло перетворення ринку
на один з найважливіших центрів середньовічного міста й розміщення на його
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території майстерень ремісників, що стимулювало відкриття закладів гостинності
для обслуговування потреб у харчуванні.
«Торгова революція» (Ж. Ле Гофф) стимулювала поїздки у приватних і
комерційних справах, що зумовило відродження мережі занедбаних давньоримських
доріг, розбудову заїжджих дворів на перетині важливих торгових шляхів,
приватних гостинних дворів. Корпорації, цехи, гільдії середньовічних міст, як
об’єднання спільнот з ієрархічною організаційною структурою, уставом трудової
діяльності, визначали соціальну, а відтак – і гостинну поведінку. У пізньому
Середньовіччі створюються перші професійні асоціації, пов’язані зі сферою
гостинності, – гільдія шинкарів Флоренції, гільдія власників заїжджих дворів у
Франції, «Союз господарів трактирів» та ін.
«Комунальна революція» середньовічних міст стала потужним стимулом
формування інфраструктури міської гостинності, соціальної верстви бюргерів.
Жителі міста створювали так звані світські «братства» (fraternitates), які
починаючи з XII ст. організовують притулки для паломників.
Створення університетів у Західній Європі сприяє формуванню групи
середньовічних інтелектуалів (Данте, Абеляр), сама поява та спілкування яких
на принципах гостинної взаємодії, поваги і толерантного ставлення один до
одного закладає підґрунтя для об’єднання європейського культурного простору,
розділеного в Середньовічній Європі нескінченими протистояннями.
У дисертації звернено увагу на специфіку розвитку гостинності в Англії:
жорстка централізована монархія убезпечила торгівельні шляхи, створивши
умови для розвитку міст як осередків ремесла і торгівлі, заклавши підґрунтя
для формування інфраструктури гостинності (приватна, світська); розвиток
королівської пошти супроводжувався відкриттям на її шляхах придорожніх
таверн або заїжджих дворів. Відзначено, що в континентальній Європі заїжджі
двори поступалися англійським за рівнем обслуговуванням та якістю харчування.
Третій розділ «Трансформація гостинності в контексті становлення
модерного суспільства: від надання послуг до гостинної індустрії» присвячений
розглядові факторів, які вплинули на трансформацію інститутів гостинності у
процесі становлення модерного суспільства.
У підрозділі 3.1. «Соціокультурні детермінанти еволюції гостинності
в Західній Європі» проаналізовано модернізаційні процеси як комплекс
різноаспектних трансформацій, що заклали підґрунтя еволюції гостинності.
У межах ідеологічної доктрини Просвітництва відбувається світоглядне
переосмислення суспільної значущості повсякденності, що суттєво вплинуло на
трансформацію уявлень про гостинність.
Особливо значущою для становлення індустрії гостинності була «революція
знань», здійснена просвітницьким рухом. Кафе, паби та інші заклади гостинності
виконують функцію бібліотек і стають місцями, де відвідувачі читають газети
та обговорюють останні новини, сприяючи становленню самодостатньої
новоєвропейської особистості як один із чинників формування європейського
культурного простору. Секуляризація, охопивши всі сфери суспільного життя,
зокрема гостинність, складає основу фундаментальної трансформації європейської
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культури. Починаючи з епохи великих географічних відкриттів, зростає чисельність
таверн, харчевень та інших подібних закладів, що суттєво порушувало монополію
церкви на надання гостинності.
Досягнення другої індустріальної революції, що розпочинається з 70-х р.
ХІХ ст., стає важливою передумовою формування розгалуженої інфраструктури
гостинності і її становлення як індустрії. Технічні досягнення (водопровід, газ,
електрика, центральне опалення, ванна кімната і туалет, ліфт, велосипед,
телефон) кардинально впливають на повсякденне життя, сприяють розширенню
спектру гостинних послуг. Метро, з’явившись 1863 р. у Лондоні, стає важливим
фактором розвитку інфраструктури міста (біля його станцій відкриваються
чисельні заклади гостинності).
У ХІХ ст. розпочинається процес проникнення науки в повсякденне
життя, який дослідники назвали «сциєнтизацією побуту», що відбувається в
межах загальноєвропейського сциєнтистського руху. Просвітницька діяльність
«санітарних місіонерів» в індустріальних країнах, рух за «велике санітарне
пробудження» (Р. Хадсон), служби охорони здоров’я, створені в європейських
країнах, вплинули на функціонування закладів гостинності різного рівня.
Дотримання санітарних норм при їх відкритті, оснащеність водопроводами,
каналізаційними системами підвищувало рівень надання гостинних послуг. У
контексті медикалізації й «сциєнтизації побуту» поступово змінюється модель
гастрономічної поведінки, стверджується розуміння впливу продуктів харчування
на здоров’я.
У підрозділі 3.2. «Форми освоєння простору в індустріальному
суспільстві: від паломництва до туризму» з’ясовано, що в Європі кінця
ХVІ – ХVІІ ст. паломництво як релігійна практика в цілому переживає спад і
поступово розширюється географія подорожей, засвідчуючи секуляризацію.
У процесі становлення модерного суспільства відбувається своєрідна
«емансипація людини»: на історичній арені з’являється юридично та економічно
незалежна особистість, для якої особливої ваги набуває її «суб’єктивне
самовизначення», що сприяє розвитку туристичних практик в європейських
країнах (багаторічні подорожі Д. Дефо, Ш. Монтеск’є та ін.). Наприкінці
XVIII – на початку XIX ст. до освітніх турів долучаються вищі прошарки
середнього стану, підприємці і фінансова буржуазія, які подорожують з цікавості
і задля отримання естетичного задоволення. Саме такий тип мандрівника в
подальшому стає головним споживачем туристичних послуг, а його поява і
зростання їх чисельності в Західній Європі сприяє перетворенню туризму у
складник індустрії гостинності. Починаючи з 80-х рр. XIX ст., складалася
інфраструктура європейських курортів (готелі, пансіони, магазини).
У підрозділі 3.3. «Гостинність в публічному і приватному просторі
європейського індустріального міста» розглянуто гостинність в індустріальному
місті як головного репрезентанта європейської цивілізації (публічна сфера,
громадське життя).
Наголошено, що І. Кант пов’язує формування публіки і публічної сфери із
виходом людини через просвітництво із стану неповноліття, її здатністю
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мислити самостійно. У такому ракурсі критерієм публічності стає освіченість
громадян, яка формується і в чисельних закладах гостинності, в результаті
«першої медіатичної революції» (А. Лільті).
Визначальна роль у «сходженні інтелектуалів» на сцену європейської історії
належить закладам гостинності, серед яких кафе «Прокоп» і «Регентство», де
відвідувачі знайомилися з ідеями інтелектуалів. Заклади гостинності стають
місцем проведення публічних концертів музикантів, композиторів. Зародившись
в Італії, тенденція поширилася Європою. В Англії особливою популярністю
користувалися паби як центри місцевого громадського життя, що стали
своєрідним маркером національної культури. Створення домашньої атмосфери
в цих закладах, їх чисельність, розміщення поблизу домівки, роботи тощо
забезпечили інтегрованість пабів в життя британців і сприяли процесам
демократизації в Англії.
Напередодні французької революції кафе почали перетворюватися на
місця масових зібрань: відбувалося своєрідне поєднання гостинності і політики,
коли обід як форма гостинного прийому перетворювався на легальне політичне
зібрання.
У просторі індустріальних міст зростає чисельність публічних місць для
відпочинку і спілкування містян, серед яких площі, парки, бульвари, алеї,
сквери, набережні, проспекти, міські сади – вони перетворилися на топоси
гостинності, створивши разом з ярмарками і виставками міський публічний
простір.
В індустріальному місті Західної Європи наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст. формується європейська богема, яка створює для себе чисельні кафе,
бістро, брассарі, кафе-шантани, ресторанчики, що кардинально відрізнялися
від ресторанів для буржуазної публіки. Так, Монмарт, а згодом Монпарнас
перетворюються на артистично-богемний центр не лише Парижа, а й усієї
Європи.
Європейські столиці і великі міста (Париж, Барселона, Мадрид, Відень,
Берлін, Мюнхен) стають осередками суспільства споживання, оскільки спосіб
життя городян формує потребу у споживанні гостинних послуг, що в свою чергу
стає підґрунтям розширення мережі і фешенебельних закладів гостинності та
відпочинку, розрахованих на вищі верстви населення, і закладів для середнього
класу та нижчих прошарків міських жителів. Саме на цей час припадає
інтенсивний розвиток інфраструктури гостинності, перетворення її на високодохідну
галузь європейської економіки.
Висока продуктивність зумовила потребу в такій своєрідній «індустріалізації
сфери послуг» як перехід від дрібного індивідуалізованого підприємництва з
низькими граничними прибутками до організованого на мережевій основі
стандартизованого бізнесу з високими граничними прибутками та ієрархічним
управлінням.
Становлення індустрії гостинності на межі ХІХ–ХХ ст. відбувалося в двох
напрямах: перший пов’язаний з формуванням системи готельно-ресторанних
комплексів, розвиток яких обумовлений упровадженням інноваційних досягнень
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і технологій (біля витоків знаходився Ц. Рітц), а другий – із функціонуванням
традиційної організаційної структури закладів гостинності – чисельних кафе,
ресторанів, бістро, кабаре.
У четвертому розділі «Гостинні практики в ″світі мобільностей″
(Дж. Уррі)» сфокусовано увагу на гостинні практики як форми соціально
впорядкованої людської діяльності, гастрономічний та індустріальний туризм,
фаст-фуд, стріт-фуд, слоу-фуд, що вважаються одними з найбільш актуальних в
сучасному світі різновидів гостинних практик, кількість яких постійно зростає.
Суб’єктом сучасних гостинних практик є «Homo practicingin late-modernity»
як людина, котра діє у просторі пізнього модерну з його невизначеністю,
нелінійністю, підвищеними ризиками, обмеженістю ресурсів, неоднозначністю
наслідків технологій, що використовуються для досягненні мети.
У підрозділі 4.1. «Гастрономічний та індустріальний туризм як
репрезентанти гостинних практик кінця ХІХ – початку ХХ ст.» проаналізовано
розвиток гастрономічного й індустріального туризму в аспекті системи
мобільностей глобального світу, виявлено їхню специфіку як гостинних
практик, з’ясовано причини популяризації та перспективи їх подальшого
розвитку.
Турист як репрезентант глобального світу перебуває в центрі «плинної
сучасності» й у постійному пошукові нових екзотичних пригод і вражень.
Гастрономічний та індустріальний туризм завдяки створенню не-місць як
туристичних об’єктів глобальної мобільності задовольняє вишукані потреби
фудді, головних споживачів послуг гастрономічного туризму.
Гастрономічний туризм у Європі розвивається в річищі однієї із основних
тенденцій останнього десятиріччя, сутність якої полягає у зміщенні акцентів
споживання з матеріальних на інтелектуальні й естетичні цінності та збереження
традицій харчування як спротив гастрономічній уніфікації і стандартизації.
Об’єктом гастрономічного туризму є національна кухня і гастрономія –
важлива складова культури народу, що нерозривно пов’язана з його історією та
геопросторовим і геокультурним ареалом його проживання як сукупності
смислів буття. Зарахування гастрономічних надбань світової нематеріальної
культурної спадщини таких країн Середземномор’я, як Іспанія, Франція, Італія,
зробило ці країни найбільш бажаними об’єктами гастрономічного туризму.
На розвиток гастрономічного туризму вплинули технологічні інновації
ХХІ ст., креативне розуміння й використання яких дозволило провідним шефкухарям, серед яких Ф. Адріа, Х. Блюменталь, підняти гастрономію на якісно
вищий рівень й у такий спосіб розширити коло споживачів туристичних послуг.
Процес реконструкції традиційних страв представляє гастрономію як креативний
процес, де головний спосіб приготування їжі – деконструктивізм.
Нові мобільності, зумовлені розвитком інформаційно-комунікаційних
технологій, сприяють створенню нових форм гостинності, як-от: глобальні
мережі гостинності (Couchsurfing, Hospitality club, Servas International та ін.),
мережі з обміну гостинністю (hospitality exchange networks).
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Перехід від індустріального до постіндустріального суспільства закладає
підґрунтя для появи індустріального туризму як нової туристичної практики.
Промислова спадщина перетворюється на туристичні об’єкти. Сучасні арт-практики
стимулюють розвиток індустріального туризму, відбувається функціональна
трансформація, внаслідок якої індустріальні об’єкти виконують функції артоб’єктів, де проходять художні виставки, театральні постановки, концерти й
інші творчі заходи.
У зв’язку із розвитком індустріального туризму відбувається змістове
розширення поняття «урбанізм». Набувають популярності, й особливо серед
молоді, такі різновиди індустріального туризму, як сталкерство, діггерство,
руфінг і тарт-руфінг; своєрідним різновидом індустріального туризму вважається
психогеографія. Ці види туризму стають основою формування молодіжних
«індустріальних» субкультур, що з’явилися наприкінці ХХ – на початку XXI ст.
У підрозділі 4.2. «Фаст-фуд і його місце в суспільному та
індивідуальному житті європейців» розглянуто фаст-фуд як гастрономічну
практику швидкого харчування та його роль у Європі.
Наголошено, що фаст-фуд – це гостинна практика індустріального
суспільства, орієнтована на задоволення потреб масового споживача в харчуванні,
в основі якої раціоналізація процесу надання послуг, адаптація принципів
інструментальної раціональності фордистської моделі індустрії до сфери
обслуговування. Алгоритм надання гостинних послуг передбачає обов’язкове
дотримання жорстких стандартів, уніфікацію продуктів, використання
напівфабрикатів і паперового посуду, ввічливе обслуговування і введення
самообслуговування, дзеркальну чистоту приміщень.
Історична рефлексія на предмет появи фаст-фуду в європейському
культурному просторі дала змогу з’ясувати виникнення протоформ фаст-фуду
під час першої промислової революції в Англії. Інституалізація фаст-фуду, його
становлення як індустріальної практики, відбувається в США, де раніше, ніж у
Європі, формується суспільство споживачів. У процесі інституалізації фаст-фуд
долає первинний бінарний код «своя-чужа» їжа, відомий з часів родового
суспільства, внаслідок якого зникає відмінність між простором внутрішнім, який
уособлює дім із зовнішнім, чужим світом, залишає свій простір незахищеним,
відкритим для його уніфікації й гомогенізації.
Експансія фаст-фуду зумовлена появою на європейських теренах в
останній третині ХХ ст. номадичного способу життя, спричиненого, як довели
Ж. Делез і Ф. Гваттарі, детериторіозацією постсучасного світу. Головна цінність
такого способу життя – праця, але в ХХІ ст. він доповнюється подорожуванням
з появою «орд» номадів-туристів, для яких реалізація потреби в активній
діяльності в будь-якому місці стає причиною втрати зв’язку з рідним життєвим
простором, заради задоволення потреби у відвідуванні того чи іншого
туристичного об’єкту і створення туристичних не-місць (Дж. Уррі, М. Оже
й ін.). Як реакція на експансію фаст-фуду в країнах Західної Європи формується
гастрономічна практика слоу-фуду (англ. slowfood – повільна їжа). Концепція
слоу-фуду поєднує повільне споживання їжі та гармонійний спосіб життя.
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Одним з основних трендів сучасної гастрономічної практики є поширення
стріт-фуду, вуличної їжі, яка продається вуличними торгівцями на площах,
ринках та інших людних місцях. У Європі поширені три форми вуличного
харчування: страви і напої, що продаються з лотка; з автофургонів чи фудтраків; стаціонарних палаток, кіосків. Особливості стріт-фуду як поєднання
швидкості, ціни, енергетичної ємкості і смаку, перетворює цей вид харчування
на одну з найбільш поширених гастрономічних практик, що відображає
темпоритм життя великих міст. При цьому стріт-фуд з практики швидкого
харчування перетворюється на культурне явище, оскільки враховує особливості
кожного європейського регіону і втілює у своїх стравах культурні традиції й
уподобання місцевих жителів. Найбільшою популярністю у європейців
користуються фуд-траки, особливістю яких є мобільність, прагнення і
можливості максимально наблизитися до споживача й розширити просторовий
ареал надання гостинних послуг.
ВИСНОВКИ
1. Дослідження гостинності як культурно-історичного феномену, з’ясування
причин її еволюції в контексті формування й подальшої трансформації
європейського культурного простору відбувається в ракурсі міждисциплінарності
із залученням праць з культурології, філософії, соціології, історії, етнології та
антропології, юриспруденції, психології та інших наук.
2. Культурологічна рефлексія на предмет з’ясування сутності гостинності,
що представлена в дисертації, ґрунтується на базових принципах «історії
понять» (history of concepts), що дає змогу простежити модифікацію значення
гостинності й гостинних практик в їх діахронічній культурно-історичній
ретроспективі, зберігаючи при цьому синхронічну даність в європейському
просторі на кожному з етапів розвитку європейської культури. Висвітлено
зв’язок гостинності з іншими культурно маркованими концептами, що
відображають ментальність учасників гостинної комунікації, серед яких
відповідальність і свобода, толерантність і добропорядність.
3. Обґрунтовано тезу, що гостинність як культурна універсалія
відображає глибинну інтенцію людини на діалог з іншим і представляє відкриту
динамічну систему, смислове ядро якої починає складатися в добу античності, а
її еволюція у європейському просторі спричинена внутрішніми, генетично
обумовленими, і зовнішніми чинниками.
4. З’ясовано соціокультурні детермінанти, що визначають еволюцію
гостинності, її перетворення на індустрію, серед яких техніко-технологічні
інновації від кухонного обладнання до кулінарних технологій і формування
сциєнтистсько-раціонального способу мислення у європейців, «сциєнтизація
побуту», бактеріологічна революція, нові способи обробки продуктів харчування,
медикалізація надання гостинних послуг.
5. Розглянуто два напрями розвитку гостинності: становлення її як
індустрії на основі інструментальної раціональності за посередництва «когнітивної
сили грошей» та її функціонування в богемних кафе, де складається некласичний
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тип мислення, продукуються смисли і цінності модерністського мистецтва.
В межах першого напряму досліджено особливості індустрії гостинності як
складової індустріальної економіки, а в межах другого гостинність розглянуто
як культурно-історичний феномен, що вплинув на розвиток основних напрямів
не тільки європейського, а й світового мистецтва модернізму.
6. Інтронізація та естетизація надання послуг у кафе, бістро, кабаре,
починаючи з другої половини ХІХ ст., постають не простими процесами
обслуговування, а представляють цілісний образ, що виражає певний ідеал,
концептуальне бачення їх засновників і відвідувачів. Споглядання та участь у
цих процесах приносить естетичне задоволення, впливає на почуття споживачів
послуг, підвищує привабливість закладу. У такому аспекті інтронізація й
естетизація надання послуг стають основою індустріального видовища як
візуального символу бажання з метою заманити і спокусити відвідувачів та
запропонувати їм максимальне задоволення.
7. Нова конфігурація міського простору індустріального міста, його
поділ на публічну і приватну сфери, розподіл життя людини на робочий і
вільний час урізноманітнило міське життя, сприяло його насиченню різними
формами і видами. Якщо в публічному просторі набули розвитку культурні
практики, дотичні до складання суспільних норм і приписів, впливаючи при
цьому на формування ідентичності, то для приватного життєвого простору
характерний значний особистісний самовияв та дистанціювання від тиску цих
норм і приписів. Гостинність на особистісному (індивідуальному) рівні як
приватна гостинність та на соціальному (публічному) розгортається в різних
просторово-територіальних локалах: у першому випадку – це дім як осередок
гостинності, а в другому – цим простором стають заклади гостинності.
8. Гастрономічний та індустріальний туризм, фаст-фуд, стріт-фуд, слоуфуд проаналізовано як гостинні практики «світу мобільностей». Суб’єктом цих
практик є «Homo practicingin late-modernity», репрезентант глобального світу,
який перебуває в центрі «плинної сучасності» з її невизначеністю, нелінійністю,
підвищеними ризиками, проте в постійному пошуку нових екзотичних вражень
і пригод.
9. Фаст-фуд розглянуто як гостинну практику індустріального суспільства,
орієнтовану на задоволення потреб масового споживача в харчуванні, в основі
якої раціоналізація процесу надання послуг, адаптація принципів інструментальної
раціональності фордистської моделі індустрії до сфери обслуговування.
10. Одним з основних трендів сучасної гастрономічної практики є
поширення стріт-фуду, вуличної їжі. Стріт-фуд з практики швидкого харчування
перетворюється на культурне явище, оскільки враховує особливості кожного
європейського регіону і враховує культурні традиції й уподобання місцевих
жителів. Гастрономічна практика слоу-фуду (англ. slowfood – повільна їжа) є
реакцією на експансію фаст-фуду в країнах Західної Європи. Концепція слоуфуду поєднує повільне споживання їжі та гармонійний спосіб життя.
Представлене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми гостинності
в європейському культурному просторі, залишаючи широке поле для подальших
досліджень.

16

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, у яких опубліковані
основні наукові результати дисертації
1. Прима В. В. Універсальне та національне у концепті гостинності /
Вікторія Володимирівна Прима // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи
розвитку : зб. наук. пр.: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ,
2013. – Вип. 19. – Т. 2. – С. 159–164.
2. Прима В. В. Концептуалізація гостинності в науковому дискурсі /
Вікторія Володимирівна Прима // Культура України : зб. наук. пр. Харк. держ.
акад. культури. – Харків : ХДАК, 2014. – Вип. 45. –С. 107–115.
3. Прима В. В. Гостинність як чинник формування національного характеру
українців / Вікторія Володимирівна Прима // Культура і сучасність : зб. наук.
пр. – Київ : НАКККіМ, 2016. – №1. – С. 67–72.
4. Прима В. В. Гостинність як безумовний дар: до постановки проблеми /
Вікторія Володимирівна Прима // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв.
Серія «Культурологія». – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – Вип. 17. – С. 91–100.
5. Прима В. В. Гостеприимство в контексте межкультурной коммуникации
/ Виктория Владимировна Прима // Культура и цивилизация : журнал по
культурологии. – Ногинск : Аналитика родис, 2013. – № 5–6. – С. 28–41.
Опубліковані праці апробаційного характеру
6. Прима В. В. Гостинність як культурна реалія глобалізованого світу /
Вікторія Володимирівна Прима // Українська культура ХХІ століття : стан,
проблеми, тенденції : зб. мат. Всеукр. наук.-теор. конф., Київ, 22 грудня 2010 р.,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2010. – Ч. 2. –
С. 75–76.
7. Прима В. В. Толерантність і гостинність у добу глобалізації: проблеми
взаємозв’язку / Вікторія Володимирівна Прима // Толерантність як соціогуманітарна
проблема сучасності : зб. мат. ІІІ Міжнар. наук.-теор. конф., Житомир, 19–20 травня
2011 р., Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2011. – С. 258–260.
8. Прима В. В. Особливості гостинності як соціально-культурної технології
/ Вікторія Володимирівна Прима // Культурологія та соціальні комунікації :
інноваційні стратегії розвитку : мат. Міжнар. наук. конф., Харків, 8–9 грудня
2011 р., Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2011. – С. 287–289.
9. Прима В. В. Гостинність в контексті діалогу і партнерства цивілізацій
в сучасному світі / В. В. Прима // Современное социально-гуманитарное знание
в России и за рубежом : материалы второй заочной междунар. науч.-практ.
конф. (25–28 февраля 2013 г.) Перм. гос. нац. исслед. ун-т : в 4 ч. : Философия и
политология, теория государства и права, культурология и искусствоведение. –
Пермь, 2013. – Ч. 1. – Кн. 2. – C. 66–69.

17

10. Прима В. В Передумови та обставини формування феномену гостинності
/ Вікторія Володимирівна Прима // Гостинність, сервіс, туризм : досвід, проблеми,
інновації : зб. мат. Міжнар. наук-практ. конф., Київ, 10–11 квітня 2014 р., Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2014. – Ч. І. –
С. 103–116.
11. Прима В. В Гостинність в структурі цінностей давньоримської
цивілізації / Вікторія Володимирівна Прима // Гостинність, сервіс, туризм:
досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІ Міжнар. наук-практ. конф., Київ,
23 квітня 2015 р., Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр
КНУКіМ, 2015. – Ч. І – С. 92–97.
12. Прима В. В. Міфопоетична складова екологічного мислення (на
прикладі гостинності в добу античності) / Вікторія Володимирівна Прима //
Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому
просторі : матеріали І Міжнар. наук-практ. конф., Кошице, 14–15 лютого
2016 р. – Кошице, 2016. – Ч. 2.– С. 466–469.
13. Прима В. В. Гостинність крізь призму деконструкції повсякденності /
Вікторія Володимирівна Прима // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми,
інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук-практ. конф., Київ, 14 квітня 2016 р.,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – Ч. І. –
С. 80–85.
Опубліковані праці, які додатково відображають
наукові результати дисертації
14. Прима В. В. Еволюція гостинності в Давньому Римі: соціальнокультурний аспект / Вікторія Володимирівна Прима // Гілея : науковий вісник :
зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 96 (5). – С. 192–198.
АНОТАЦІЯ
Прима В. В Гостинність в європейському культурному просторі:
історія, теорія і сучасні практики. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології зі
спеціальності 26.00.01 – теорія й історія культури. – Київський національний
університет культури і мистецтв, Міністерство культури України. – Київ, 2017.
Дисертація присвячена з’ясуванню ролі і значення гостинності у
формуванні європейського культурного простору. На тлі концептуалізації
гостинності як складного системно-структурного феномена розглянуто основні
теоретико-методологічні підходи до її осмислення, здійснено предметний аналіз
понять, які на конкретних етапах становлення європейської цивілізації відображають
специфіку гостинних практик. Охарактеризовано культурно-історичний контекст,
визначено соціально-культурні детермінанти еволюції гостинності, з’ясовано її
історичні форми, специфіку давньогрецької, давньоримської та середньовічної
гостинності. Визначено роль гостинності як модерної форми міської публічної
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комунікації, розкрито значення кафе, бістро, арт-кафе, кабаре як осередків
європейської богеми і символів модерності, де проголошувалися маніфести
мистецтва модернізму й у специфічній формі здійснювалася їх практична
реалізація.
На прикладі індустріального й гастрономічного туризму визначено
особливості функціонування гостинних практик як феноменів глобальності.
З’ясовано специфіку фаст-фуду, стріт-фуду та слоу-фуду як гастрономічних
практик і тенденції їх розвитку у «світі мобільностей».
Ключові слова: гостинність, заклади гостинності, історичні форми буття
гостинності, публічна і приватна гостинність, гостинні практики, фаст-фуд,
стріт-фуд, слоу-фуд.
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Диссертация посвящена исследованию гостеприимства как социальнокультурно-исторического феномена, её эволюции в контексте формирования и
дальнейшей трансформации европейского культурного пространства.
Концептуализировано научный дискурс гостеприимства как сложный
системно-структурный феномен, рассматрены основные теоретико-методологические
подходы его осмысления, осуществлено предметный анализ понятий, которые
использовались на конкретном этапе становления европейской цивилизации
для отражения специфики гостеприимных практик и моделей гостеприимства.
На основе многочисленных и достаточно противоречивых в своей
сущности терминов, с помощью которых, начиная с Древней Греции и Рима,
определяется гостеприимство и связанные с ним явления, представляющие
самодостаточные смысловые единицы, а под влиянием знаковых исторических
событий происходит их смысловая дифференциация, расширяется или сужается
предметное поле их содержательности, формируется концептосфера и понятийнокатегориальный аппарат гостеприимства. Именно поэтому культурологическая
рефлексия на предмет определения сущности гостеприимства, основанная в
диссертационной работе на принципах истории понятий (history of concepts),
позволяет исследовать модификацию значения собственно гостеприимства
и практик гостеприимства в их диахронической культурно-исторической
ретроспективе и выявить перспективные направления развития этих практик,
сохраняя при этом их синхроническую данность в европейском пространстве на
каждом из этапов культурно-исторического развития.
Определена роль гостеприимства как модерной формы городской публичной
коммуникации, раскрыто значение кафе, бистро, арт-кафе, кабаре как центров
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формирования европейской богемы и символов модерности, где провозглашаются
манифесты различных направлений искусства модернизма и в оригинальной
форме осуществляется их практическая реализация.
Рассмотрено факторы, оказавшие влияние на трансформацию институтов
гостеприимства в процессе становления Modernité, их превращение в публичное
пространство, где происходит коммуникационное взаимодействие между
посетителями, формируются социальные связи между ними как автономными
индивидами, во время которых артикулируются их потребности и интересы,
формируется система партнерских отношений, публичный стиль общения, нормы
социального взаимодействия и, в конечном итоге, формируется общественное
мнение. Во время дискуссий на актуальные темы возникают и развиваются
важные для осознания индивида культурные практики, на основе которых
складываются модели гостеприимной коммуникации, что позитивно влияет на
общественное мнение и структурирует гражданское общество.
На примере индустриального и гастрономического туризма осуществляется
характеристика особенностей функционирования практик гостеприимства как
«феноменов глобальности» (Дж. Урри). Акцентируется внимание на их
познавательном и аксиологическом потенциале, что особенно важно для
повышения культурного уровня молодых европейцев и формирования культурной
идентичности. Рассмотрено специфику фаст-фуда, стрит-фуда и слоу-фуда как
гастрономических практик и тенденции их развития в «мире мобильностей».
Ключевые слова: гостеприимство, исторические формы гостеприимства,
публичное и приватное гостеприимство, практики гостеприимства, фаст-фуд,
стрит-фуд, слоу-фуд.
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Dissertation is devoted to elucidation of the role and importance of hospitality
in the formation of European cultural space. Amidst the conceptualization of
hospitality as a complex system-structural phenomenon the main theoretical and
methodological approaches of its comprehension are considered, a substantive
analysis of concepts is carried out that at a particular stage of European civilization
formation reflected the specific practices of hospitality. Cultural and historical
context is characterized and socio-cultural determinants of the evolution of
hospitality are identified, its historical forms are analyzed, the specifics of ancient
Greek, Roman and medieval hospitality is defined. A role of hospitality as modern
form of urban public communication is defined, the sense of cafes, bistros, art cafes,
cabarets as the centers of European Bohemia and symbols of modernity comes out,
where modernist art manifestos were proclaimed and their practical implementation
was performed in a specific form.
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By an example of industrial and gastronomic tourism the features of
functioning of hospitable practices as the phenomena of globality are characterized.
The specific of fast food, street food and slow food as gastronomic practices comes
out, their progress trends are defined in the «world of mobility».
Key words: hospitality, institutes of hospitality, historical forms of hospitality
existence, public and private hospitality, hospitality practices, fast food, street food,
slow food.

