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МАСКА В ОБРЯДАХ ІНІЦІАЦІЇ ТА ЇЇ АКТУАЛІЗАЦІЯ  
У МОДЕРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ  

 

Костюк О.П. 

 

В статті розглядається маска в обрядах ініціації, як особа система знаків та 
символів. У модерному суспільстві показано актуалізацію маски на прикладі 
перукарського мистецтва. 
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У сучасній культурі у зв’язку з активною діяльністю візуальних засобів 

інформації: мас-медіа, Інтернету,  телебачення, та ін., які програмують свідомість, 
нав'язуючи людині моделі життя, загострилася ситуація кризи цілісності 
особистості (індивідуальності). Істотним джерелом візуальної інформації стає 
маска, як особа система знаків та символів, що складає особистість. Для людини 
глобалізованого суспільства, щоб достигнути більш високого статусу, треба 
використовувати маски, але завжди враховувати індивідуальні особливості, щоб не 
"зростися з маскою", та не втратити "справжнє обличчя". Тема маски як засобу 
самовираження та формування людини грає велику роль, і тому актуальним є 
дослідження джерел та історії виникнення маски, її місця  в системі обрядів ініціації 
для рішення проблем становлення особистості у сучасному суспільстві. 

Постановка проблеми. У глобальному суспільстві людині потрібно бути на 
тільки індивідом, але й членом спільноти, знаходячи цілісність через усвідомлений і 
несвідомий контакт з усім світом. В культурній традиції доведено, що круг 
людського існування є зміною життєвих біологічних циклів і соціальних станів, а 
обряди ініціації служать свідомим засобом управління і трансформації людської 
особистості. У вивченні цієї проблеми існують різні направлення. Так, К. Г. Юнг, 
демонструючи ідею "колективного підсвідомого", пояснював глибинні зв'язки, що 
існують між індивідом і суспільством. Він розрізняв дві душевні інстанції. «Перша 
– рersona, денна маска (відповідає фрейдовському "Сверх-Я"), яку людина 
"надягає"» і є «беззмістовним осередком тільки соціального, тобто є те, що людина 
по суті справи не є, але, за що вона сама та інші люди приймають її»  [8, с. 206]. 
Інша душевна інстанція – це anima, – "образ душі", «сполучений з несвідомим 
"Самість", об'єднує свідоме і несвідоме. Вона є і "об’єм" особистості, "центр 
цілісності", і орієнтир, "мета життя", тобто усіма елементами, завдяки яким 
досягається цілісність особистості» [8, с. 206].  Прояв цього процесу та актуалізацію 
маски для сучасного суспільства можливо продемонструвати на прикладі ініціації в 
перукарському мистецтві.  
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Мета статті – розглянути обряди ініціації, які супроводжувалися зміною маски 
та визначити актуалізацію маски у модерному суспільстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема маски традиційно виступає 
об’єктом дослідження антропологів, істориків культури, мистецтвознавців, 
соціологів, психологів. В культурно-антропологічних дослідженнях К. Леві-Строса, 
А. Акшерова, В. Тернера та ін.. представлена маска як зв'язок між природним та 
соціальним буттям людини. З позиції психологічного підходу проблема маски 
висвітлювалася у працях К. Г. Юнга, Е. Фрома та ін.. Роботи сучасних вчених 
А. Костомарова, К. Тихомирової та ін.. присвячені вивченню ролі маски в ритуалах, 
тотемних і ініціаційних культах. Праці О. Шнирьової, О. Гребінникової та ін.. 
спрямовані на вивчення феномена маски як окремого об'єкта дослідження. Але, на 
нашу думку, перш за все заслуговують на увагу дослідження К. Леві-Строса та 
К. Г. Юнга. Вивчаючи співвідношення біологічного (природного) і соціального у 
людській поведінці, Клод Леві-Строс дійшов висновку, що первинним і основним у 
ній є наявність формальних структур взаємин між людьми. Отже, на поведінку 
людини найбільший вплив мають символічні форми, ініціації й традиції, прийняті у 
конкретно цій культурі. З позиції психологічного підходу тема  маски 
висвітлювалася в працях К. Г. Юнга, де вчений розкрив безпосередній зв'язок 
феномена маски з темою ідентифікації людини та висвітлив місце маски в структурі 
особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Проблема маски в психологічних концепціях особистості розглядається в її 

відповідності з поняттям «Самості». Так, К. Г. Юнг розглядає особистість як 
комплекс, який включає декілька диференційованих, але взаємно поєднаних систем, 
найбільш важливіші з яких: Я, особисте несвідоме і його комплекси, колективне 
несвідоме і його архетипи. Міра диференціації свідомості багато в чому визначає ту 
загальну установку особистості по відношенню до зовнішнього світу, яку Юнг 
іменує маскою (Persona). «Персона є складна система відносин між індивідуальною 
свідомістю і соціальністю, зручний вид маски, розрахованої на те, щоб, з одного 
боку, сприяти на інших певне враження, а з іншого – приховувати справжню 
природу індивідуума» [10]. Іншими словами, це компроміс між вимогами 
середовища і внутрішньою структурною потребою індивіда. Більш глибше 
розташування має anima (в пер. – тінь: у нашому розумінні – це відбиток 
потаємного, невідомого, що не можна подивитися) – частина душі, яка об’єднує 
свідоме і несвідоме. Цей "образ душі" знаходиться в прямому зв'язку з маскою 
(Persona). «Якщо маска інтелектуальна, "образ душі" майже напевно буде 
сентиментальним» [12]: адже маска відповідає звичайній зовнішньої установці 
людини, тоді як anima відображає його звичайну внутрішню установку. Маску ми 
можемо позначити як посередника між "Я" і зовнішнім світом, а "образ душі" - як 
посередника між "Я" і світом внутрішнім. Підсумком цього процесу стає прагнення 
людини до цілісності особистості, що символізує індивідуація, привести до якої 
може бажання придбання «Самості». У розумінні К. Г. Юнга індивідуація – це 
процес «за допомогою якого людина стає психічно "індивідуальною", нерозділена 
єдністю або "цілісною"» [9, c. 205]. 

У сучасному суспільстві, з точки зору Хосе Ортега-і-Гассета, у центрі уваги 
стоять соціальні проблеми. В працях «Дегуманізація мистецтва», «Повстання мас» 
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вчений викладає основні принципи доктрини «масового суспільства», під яким він 
розумів духовну атмосферу, що склалася на Заході в результаті кризи буржуазної 
демократії, бюрократизації суспільних інститутів, поширення грошово-мінових 
відносин на всі форми міжособистісних контактів. У системі суспільних зв'язків 
людина відчуває себе виконавцем ззовні нав'язаної йому ролі, часткою безособового 
початку – натовпу. В основі повстання мас, підкреслює Ортега-і-Гассет, лежить 
замкнутість душі масової людини, яка вважає себе досконалим, і саме ця 
замкнутість позбавляє його можливості пізнати свою недосконалість, хоч на мить 
вийти за свої межі. Ортега-і-Гассет критикує дану духовну ситуацію "праворуч", 
вважає її неминучим результатом розв'язування демократичної активності мас і 
бачить вихід у створенні нової, аристократичної еліти – людей, здатних на 
довільний "вибір", які керуються тільки безпосереднім "життєвим поривом". Він 
закликає повернутися до донаукових форм орієнтації у світі, до древньої, ще не 
розчленованої "любові до мудрості". 

З цієї позиції ми фактично повертаємось в постмодерній культурі до архаїчних 
форм американських індійців, які досліджував Клод Леві-Строс. Історичною 
аналогією процесу юнгівської індивідуації можна вважати обряди ініціацій, які у 
книзі «Путь масок» К. Леві-Строс  досліджував в системі з маскою та єдності її 
властивостей. Вперше у вивчені маски показано, що у відношення трансформації  
залучені «пластика, графіка та колорит самих масок як матеріальних об’єктів» [5, с. 
25]. 

У книзі К. Леві-Строс описує два типи масок: жіночу (dzоnokwa) та чоловічу 
(swaihwé), розглядає їх властивості. Тип маски swaihwé – назва ідентичне слову, яке  
позначає потлач – рід церемоній, по ходу яких господар розподіляє багатства серед 
запрошених ним гостей, щоб узаконити їх присутністю своє прилучення до нового 
титулу або свій перехід у новий статус. За своїми аксесуарами і супроводжуючому  
костюму маска висловлює спорідненість з білим кольором, має пір'єве оздоблення, 
виступаючі очі, великий відкритий рот, звисаючу нижню щелепу, яка виставляє на 
показ величезний язик. 

Інший тип маски контрастний, так звана dzоnokwa, позначає клас надприродних 
істот, найчастіше жіночих, які живуть в самій гущавині лісу, це люті велетні, а 
також людожерки, що викрадають у індіанців дітей, щоб з'їсти їх. Разом з тим вони 
підтримують з людьми двоїсті відносини – то ворожі, то наділені певною 
співпрацею. Відомі численні маски, з цими характерними рисами, що дозволяють 
легко їх ідентифікувати: ці маски чорні або в їх декорі превалює чорний колір. 
Найчастіше у них обробка тваринного походження з чорної шерсті, яка зображує 
волосся, бороду, вуса, очі занурені в глибині орбіти, порожні або напівприкриті, 
щоки також запалі, рот не широко розкритий, а навпаки наморщений від надування 
губ, яке робить чудовисько у момент випускання ним свого характерного крику «у! 
у!». 

Прототипи масок swaihwé походять з неба або з товщі води (зверху або знизу), 
dzоnokwa – з гір або з лісу. «З позиції функціональної маски swaihwé представляють 
предків, засновників найбільш високих лініджів: вони втілюють соціальний 
порядок, в опозиції к dzоnokwa, які суть асоціальні духи, не предки – адже, за 
визначенням, це творці наступних за ними поколінь, – але викрадачі або викрадачки 
дітей, які перешкоджають цьому слідству» [5, с. 50]. 
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 Отже, ми бачимо, що два типи маски протиставлені одна іншій: з позиції 
пластики маска swaihwé виступаюча, dzоnokwa – увігнута; міфи масок розподілені 
по протилежно орієнтованих осях: міфологія swaihwé розгортається по осі північ-
південь, dzоnokwa – по осі схід-захід. Таким чином, досягається індивідуальність, 
але для того щоб індивідуальність одного типу маски протиставлялася 
індивідуальності іншого, необхідно щоб «домінувало одне і теж відношення між 
спільнотою» [5, с. 25] (принцип ідентифікації), іншими словами необхідно 
використовувати ініціації, характерні для даного суспільства. 

Викладені ритуали у сучасному суспільстві побутують і сьогодні, вони є 
маргінальними і зберігаються згідно польових досліджень В. Балушка «в замкнутих 
соціальних угрупуваннях, часто маргінальних, –  в колоніях для злочинців, у армії, в 
так званих вуличних молодіжних об’єднаннях, а також серед сучасної духовної 
еліти, тобто на іншому соціальному полюсі суспільства» [3, с. 14]. Для сучасності 
елементи процесу ініціації будуть зберігатися виключно у перукарському мистецтві. 
Прояви цього процесу продемонструємо на прикладі розвитку перукарства відносно 
історичних типів культури та покажемо ініціації, які супроводжувалися 
особливістю виконання зачіски або використання в ній чи замість її певних 
аксесуарів. Подібно двом типам масок зачіски за формою, силуетом, наявністю 
прикрас та аксесуарів також можуть бути протиставлені одна іншій, а саме є 
зачіски, що витягнуті, тобто відповідають горизонтальній осі, або є зачіски, в яких 
присутні пласкі елементи – мають вертикальне положення. Розглянемо людину в 
суспільствах традиційного типу як особистість, яка тісно пов'язана з соціальною 
групою, підпорядкована їй.  

Прикладом цього процесу була кастова система в Індії або жрецький стан в 
Єгипті. Саме «цар-бог» у поданні давньосхідних людей був джерелом усіх тих 
монументальних споруд (напр. в архітектурі), які характеризують будь-яку культуру 
Стародавнього Сходу (ці споруди представляли собою вираження того, що серед 
людей у якості їх правителя перебуває божество і, що воно не порівняно ні з чим 
людським, нескінченно його перевершуючи). «Єгипетське суспільство було 
суспільством закритого типу де була рабовласницька деспотія, що за своїм 
соціальним устроєм нагадує піраміду, на вершині якої – фараон, влада якого була 
необмеженою і абсолютною» [1, с. 131]. Фараони носили подвійну корону «атеф» і 
«пшет», що є ознакою ініціації у суспільстві і характеризує високий статус та 
знаходження на вищій сходинці ієрархії. Зовнішній вигляд корони відповідав 
ознакам монументалізму, що є необхідністю викликати уявлення про потужність і 
велич фараона, тобто «надлюдське – це вже божественне» [1, с. 132]. Подібні форми 
зачісок та їх імітації з використанням головних уборів існували і у Стародавньому 
Китаї та Індії, в яких ініціаційні ознаки мали такий самий сенс. Головні убори 
китайських  імператорів називалися короною – мянь(冕), які входили в парадно-
ритуальне облачення не тільки государя (ван(王), «цар»), але і найбільш 
високопоставлених сановників. Вона складається з циліндричної тулії, яка 
прикріплюється до волосся спеціальною шпилькою у формі великого цвяха з 
кінцями виступаючими по обидва боки тулії. Тулію вінчає плоский у вигляді 
дощечки «навіс» (янь(延)), що міг мати форму прямокутника або геометричної 
фігури, та поєднував прямокутник і овал. У цьому випадку передня частина янь 
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утворює дугу над чолом імператора і, завдяки асоціації кола з небом і сонцем, 
символізує заступництво Неба і місце правителя в світовому просторі.  

У давньоіндійських народностей вищої касти, яка призначена просвіщати 
людство і керувати ним, зачіски та головні убори за своєю формою та "рухом всього 
об’єму вгору" нагадували храми та палаци, що мали незвичне оформлення, 
ступінчастий вхід, портик, колонади і т. п., і створювали риси надземного храму. 
Перукарське мистецтво Індії має свої особливі традиції, що пов’язано з ініціацією 
вищої касти: «довге волосся в чоловічих зачісках, що ніколи не стриглося, укладали 
в об'ємні форми, створені з валиків, пучків, джгутів, кіс. Характерна особливість 
більшості зачісок – зачісування волосся за вуха без проділу, об'єм розміщували на 
маківці або зверху на потилиці, а сама потилиця залишалася відкритою» [7, с. 213]. 

Аналіз культур Давнього Сходу доводить, що серед людей у якості їх 
повелителя перебуває божество, що воно незрівнянно ні з чим людським, 
нескінченно його перевершує. Саме тому, ініціації людини вищого строю пов’язані 
з монументалізмом, що демонструється на прикладі перукарського мистецтва в 
якості  використання об’ємних зачісок, головних уборів та певних аксесуарів і це 
можна порівняти з типом маски swaihwé, що за пластичною формою є 
виступаючою, а за міфологією споріднена з вертикальною віссю. Протилежний тип 
dzоnokwa – увігнута, у нашому розумінні відповідає зачіскам нижчого стану людей: 
вони пласкі, малооб’ємні та мають елементи горизонтального положення. 

Такі дослідження можна провести в інших історичних типах культури. 
Наприклад, характерну витягнуту форму зачіски та головних уборів можна 
спостерігати у період середньовічної культури. Королі носили корони з хрестами, 
прикрашені стилізованими узорами, коштовним камінням, при цьому кількість 
хрестів та їх розмір були ознакою ініціації, що характеризувало відповідний статус. 
Відповідно зачіски «варварського» типу були підкорочені або мали голені місця, що 
також можна порівняти з типом маски dzоnokwa, яка у нашому розумінні відповідає 
зачіскам нижчого стану людей.  

Такий самий сенс у розумінні ініціації мали і перуки. Класичною епохою перук 
вважається період правління Людовика XIV. У ці роки (1643-1715) 
найпоширенішою була перука а-ля Бінетт. Вона стала частиною придворного 
костюму, а також головним убором вищих сановників і вчених. У другій половині 
XVII ст. перуки збільшилися в розмірах та з'явилася нова перука інфоліо «з 
натурального білявого волосся, носити яку мали право тільки сам Людовик та 
ближні члени королівської родини» [6, с. 155], «аристократам це заборонялося 
спеціальнім наказом» [2, с.165]. Але найбільш, з позиції масштабності, показовості 
та помпезності, заслуговує на увагу «алонжева» перука (від фр. allonge – 
подовжений), яка символізує велич та неприступність» [2, с. 165]. «Захоплення 
перуками розрослося до того, що їх довелося декретувати: «докторські», 
«адвокатські», «суддівські» перуки для всіх рангів. Не встояли навіть священики – 
прийняли перуку «канонік» з тонзурою на маківці (тонзура – виголене місце на 
верхівці, ознака приналежності до духовенства)» [6, с. 159]. 

З позиції викладених досліджень повернемося до поняття масової і елітарної 
культури у розумінні Хосе Ортега-і-Гассета та порівняємо два типи масок, які 
характерні до цього положення. Відповідно до визначення концепції масового 
суспільства, Хосе Ортега-і-Гассет звертав увагу, що суспільство – це динамічне 
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об'єднання меншини і мас. Якщо меншість складається з осіб, що володіють 
певними ознаками, то маса – це набір індивідів, не відмінних нічим особливим. 
«Маса – це середні люди» [11]. Виникає уявлення про «творчу еліту», яка природно 
становить меншу частину суспільства, і про «маси» – більша кількість основної 
частини населення. Відповідно стає можливо говорити і про культуру еліти 
(«елітарну культуру») і про культуру «маси» – «масову культуру». На нашу думку, 
маски типу swaihwé, залучені у церемоніях, по ходу яких господар розподіляв 
багатства серед запрошених ним гостей, щоб узаконити їх присутністю своє 
прилучення до нового титулу або свій перехід у новий статус можуть відповідати 
елітарній культурі. І, навпаки, маски типу dzоnokwa, які позначали клас 
надприродних істот та асоціювалися з лютими велетнями та людожерками, 
викрадали у індіанців дітей, щоб з'їсти їх, і разом з тим підтримували з людьми 
двоїсті відносини – то ворожі, то наділені певною співпрацею, можуть відповідати 
масовій культурі. Наглядний приклад масової культури можливо продемонструвати 
у перукарському мистецтві. На початку ХХ сторіччя для масової культури у 
перукарському мистецтві характерно утвердження єдиних стандартів у створенні 
жіночого образу, а саме, «відображалася ілюзія «хлопчачої» фігури» [7, с. 123]: це 
короткі стрижки, пласке оформлення зачісок, використання аксесуарів зведене до 
мінімуму. Уперше в історії перукарського мистецтва різниця між масовою та 
елітарною культурою зведена до мінімуму. Носіями елітарної культури були 
танцівниці, акторки та зірки німого кіно. У цей період у зв’язку з розповсюдженням 
візуальних засобів інформації: кіно, журнали мод та ін.. елітарна культура потребує 
розповсюдження і популяризацію з боку масової та становиться джерелом ідей, 
прийомів, образів для масової культури. Їх діалог і взаємодія дозволяє існувати і 
розвиватися сучасній культурі, що фактично підтверджує гіпотезу о принципі 
ідентифікації, яка була розглянута на прикладі протиставлення двох типів масок по 
Клод Леві-Стросу.  

У сучасній культурі актуалізується поняття ідентичності особистості, що 
співвідноситься задовольняючись традиційним поняттям «самість», 
«самосвідомість». І. Гофман розглядає ідентичність як процес маскування, у якому 
індивід маскує себе, демонструючи через маску. Особистість у цьому розумінні це 
те, що «дано крізь маску, але за маскою може нічого не бути». Якщо раніше у 
соціальній практиці існувала жорстка концепція одновимірної людини, яка була 
обмежена в самореалізації, то сучасне суспільство відтворюється і розвивається 
завдяки індивідуальним стратегіям соціокультурної ідентифікації. Функція сучасної 
маски – допомогти «становленню соціально-предписаної ідентичності» [4, с. 131]  і 
тому, особистість проецирує ці символічні прояви маски у своєї поведінці та 
зовнішності як ознаки приналежності до відповідного статусу. Обряди ініціації у 
сучасному суспільстві зберігаються тільки у маргинальних структурах, при цьому 
"прив'язка" здійснюється за критерієм як етнокультурної так  і соціокультурної 
ідентичності і аналізується це у суміщенні однією і тією ж групою осіб різних 
расових, етнічних елементів та виражається як в різних субкультурах так і в більш 
виражених контркультурах. Для сучасного суспільства характерна не заміна одних 
традицій і звичок іншими, а стан постійного пошуку, що робить самість більш 
мінливою і вимагає постійної рефлексії.  
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Маски, які досліджував Клод Леві-Строс архаїчні, але їх сліди у вигляді зачісок 
зберігаються в іміджі сучасної людини і вирішують ті ж самі функції, що і в 
архаїчний період. Саме тому, в умовах модерного суспільства при нестійкості і 
пластичності соціальної та особистої ідентичності закономірно і природно завдяки 
перукарському мистецтві актуалізувати маску, у якій особистість може уникнути 
стійкої фіксації на якійсь одній ідентичності та зберегти свободу вибору і 
відкритість. Отже, для сучасної людини використовувати маски треба, але при 
цьому необхідно враховувати індивідуальні особливості, щоб не "зростися з 
маскою", та не втратити "справжнє обличчя". Саме тому, треба шукати компроміс 
внутрішнього anima і зовнішнього Persona, актуалізувати індивідуальне і 
використовувати ініціацію як засіб ідентичності у суспільстві.  

 
Список літератури 

 
1. Афонин В. А. Теория и история культуры : уч. пос. для сам. раб. студ. / В. А. Афонин, 

Ю. В. Афонин. – Луганск : Эталон-2, 2008. – 296 с. 
2. Блохина  И. В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И. В. Блохина. – Минск : Харвест, 

2007. – 400 с. : ил. 
3. Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян / Василь Балушок. – Львів – Нью-Йорк 

: М. П. Коць, 1998. – 216 с. : іл. 
4. Гребенникова О. М. Маска в социокультурном пространстве: генезис, функции, сущность : дис. 

… канд. филос. наук : 09.00.13 / Гребенникова Ольга Михайловна. – Омск, 2006. – 148 с. 
5. Леви-Строс К. Путь масок / Леви-Строс К. ; [пер. с фр., сост., вступ. ст. и примеч 

А. Б. Островского]. – М. : Республика, 2000. – 399 с. : ил. – (Мыслители ХХ века) 
6. Мода и стиль : современная энциклопедия / [ред. коллегия М. Аксенова, Т. Евсеева, А. Чернова 

и др.]. – М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. – 480 с. : ил. 
Перукарське мистецтво : підручник : у 3 кн. / [за заг. ред. В. Ф. Орлова]. – К. : Грамота, 2005. – 
(ПТО: Професійно-технічна освіта). – 
Кн. 1 : Оболенська І. І. Історія перукарської справи / І. І. Оболенська, Л. С. Сургай, 
С. Б. Шевелюк. – 352 с.: іл. 

7. Философия : справочник студента /  Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. – М. : ООО «Издательство 
АСТ; Филологическое общество «СЛОВО», 2000. – 672 с. 

8. C. G. Jung. Analytical Psychology: its Theory and Practice. The Tavistock lectures, 1968. – 224  p.; 
або переклад: Юнг К. Г. Аналитическая психология: ее теория и практика. Тавистокские 
лекции / К. Г. Юнг ; [пер. с англ., вступ. ст. В. В. Зеленского]. – СПб. : Б.С.К., 1998. – 211 с. 

9. Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу [Електронний ресурс] / В. Лейбин // 
Национальная психологическая энциклопедия – 2010. – Режим доступу : 
http://vocabulary.ru/dictionary/881/word/persona 

10. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс [Електронний ресурс] / Хосе Ортега-и-Гассет. – Режим 
доступу : http://pstgu.ru/download/1180624504.vosstanie_mass.pdf 

11. Якоби И. Психологическое учение Карла Густава Юнга [Електронний ресурс] / Иоланда Якоби 
// Теория и практика аналитической психологи – Режим доступу : 
http://psiland.narod.ru/psiche/Jacoby/3-30-32.htm 

 
Костюк О. П. Маска в обрядах инициации и ее актуализация в модерном обществе // Ученые 
записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия. 
Культурология. Политология. Социология. – 2014. – Т.27 (66). – № 1-2. – С. 263–270. 
В статье рассматривается маска в обрядах инициации. В модерном обществе показана актуализация 
маски на примере парикмахерского искусства.  
Ключевые слова: маска, инициация, прическа,  идентичность.  
 
Kostyuk O. Р. The mask in the rites of initiation and its actualization in a modern society // Scientific 
Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. 
Sociology. – 2014.– Vol. 27 (66). – № 1-2. – P. 263–270. 

http://vocabulary.ru/dictionary/881/word/persona
http://pstgu.ru/download/1180624504.vosstanie_mass.pdf
http://psiland.narod.ru/psiche/Jacoby/3-30-32.htm


Костюк О.П. 

270 
 

In Modern culture the  еffect of information sources has increased: media, internet and television. They 
program the consciousness, they impose on human life models. In contemporary culture, the situation 
escalated the crisis of integrity of the individual (personality). A significant source of visual information 
becomes a mask. In the article we mean the mask in the rites of initiation. In the modernist society it is 
shown by the example of renewing the mask by hairdressing. In today's society there is instability and 
plasticity of social and personal identity. Therefore, in the art of hairdressing it is necessary to renew the 
mask through which a person can avoid the stable fixation on a single identity and preserve the freedom of 
choice. So, for a modern person a mask can be used, but it is necessary to take into account the individual 
characteristics. That is why, it is necessary to compromise the internal and external anima – persona and 
use initiation as a means of identity in society. 
Keywords: mask, initiation, hairstyle, identity. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


