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КУЛЬТУРНІ МОДЕЛІ ЛЮБОВІ 

 

Варіативність структурних моделей любові в 

культурології є незліченною, вони є об’єктом вивчення 

еротології, еротанатології та суміжних культурологічних 

дисциплін. До розгляду в контексті заявленої тематики 

пропонуються символістська, еротанатологічна, 

іммортологічна, психоаналітична моделі. Усі вони 

конституюють у своїй основі культурну універсалію вічності, 

тим самим виявляючи свою субверсивність стосовно 

віталістичних, біосних, фаміліалістських концепцій любові. 

Символістська модель любові пов’язана зі специфічною 

концепцією часу, спроектованого водночас в актуальність та у 

вічність; завдяки цій темпоральній проекції любовна подія та її 

означники отримують подвійну семіотизацію та символьний 

статус. Ця темпоральна концепція бере свій виток у 

середньовічних концепціях часу Августина Блаженного та 

Северина Боеція, згідно з якими у божественному модусі не 

існує теперішнього часу, але теперішнє триває у модусі 

вічності. В культурі символізму цю концепцію найкраще 

розробив Александр Блок у «моделі Незнайомки», 

продемонструвавши «роботу означника» в ре-символізації 
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дійсності через визначені любовні стратегії й практики поета-

символіста (декадента). 

Еротанатологічна модель у її найбільш буквальному 

розумінні передбачає синонімію Еросу й Танатосу, які сягають 

свого акме в найвищій точці їхнього сходження – любовної 

реалізації. Ця модель має широкий спектр культурних проекцій: 

від синонімії любові-смерті (через синонімічний ряд 

насильства, еротофагії та ін.) в ґрунтованій на аксіології 

Ф.М.Достоєвського російській філософії межі ХІХ-ХХ ст. (К. 

Леонтьєв, Л. Карсавін та ін.), до декадентської життєтворчості 

з її концептами некроестетизму, танатотеургії, еротичної 

суїцидальності та ін. 

Іммортологічна модель любові передбачає специфічну 

культурологічну стратегію «роботи з вічністю» як особливого 

модусу любові. Ця модель найкраще розкривається на прикладі 

текстуалізованих взаємин Йогана Вольфганга Гете та Беттіни 

фон Арнім, як вони розкриті у романі Мілана Кундери 

«Безсмертя». Культова письменниця німецького романтизму 

Беттіна фон Арнім витворює свої стосунки з великим Гете 

передусім як досконалий текст, у якому дбайливо вписані у 

вічність / історизовані / меморіалізовані відповідні жести / дати 

/ твори – передусім головний текст Беттіни «Листування Гете з 

дитиною». За висловлюванням М.Цвєтаєвої: «Любов не 

терпить третього – Беттіна не терпить другого». За словами М. 

Кундери, формула любові Беттіни фон Арнім до Гете: «Я готова 

кохати тебе вічність» конституює передусім освідчення 

вічності; іммортологія набуває ознак іммортоложества. 

Психоаналітична модель детермінована «любов’ю до 

означника» настільки, наскільки суб’єкт, у термінах 

психоаналізу Ж.Лакана, є «сумою ефектів означника». В цій 
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ситуації вічність конституйована Трансцендентальним 

Означником як фундаментальним означником, який не може 

мати означуваного за визначенням та співвідноситься з 

батьківським, фалічним началом. Любов у цій ситуації 

моделюється як впійманість суб’єкта означниками Іншого та 

протиприродною «грою в його полі». 
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