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« Г У М О Р И Н А » : Н А М Е Ж 1 К 1 Т Ч У I К А Р Н А В А Л У 

Одеська «Гуморина», як i вчення К. Маркса, мае три кторичш джерела: 1) М1жнародний 
звичай першоквтневых po3iepauiie i жартгв; 2) Свропеыська карнавальна культура веселощ1в 
на площг, 3) Одеський гумористичний фольклор i настояна на ньому лтературна сатира (eid 
I.1льфа г G. Петрова до М. Жванецького), 

Синтезувати назват традицн в орыгтальне свято CMixy вперше вдалося у 1973рощ з 
ативи члетв Клубу Веселых i Кмтливих/КВК/. 

В умовах сощалктычно! diucnocmi «Гуморина» була «ковтком свободы», хоча й деклару-
вала свою аполтичнкть. Боячись можливих «1деолог1чних дыверсш», влада забороныла П у 
1977 рощ. Друге народження «Гуморыни» в1дбулося у 1987рощ на хвилг л1берал1зацП радян-
ського режиму чаав правлшня М. Горбачова. Сьогодт не кнуе обмежень полтичноi цензуры, 
але «суто одеське свято» ризыкуе потонуты у стыхи комерщалгзаци ы агресывного несмаку. 
Спожывацька св!домкть пасывно\юрбы i тыражування клшованых елемент^в розважальноГ 
iHdycmpil породжують явыще «святкового ктчу», яке вгдображае тенденщю до прымтыв1за-
цП сучасно1 Macoeoi культури. 

КлючовI слова: «Гуморына», свято, карнавал, маска, «cMixoee diücmeo», ктч, тдустргя 
розваги. 

Odessa Humorina, the same as Karl Marx's studies, has three historical sources: 1. international 
tradition of April fool's jokes and pranks. 2. European carnival сыИыге of merrymaking in a square. 
3. Odessa humorous folklore and literary satire tinctured on it/from Ilf and Petrov to M. Zhvanetsky/. 

In 1973, at the initiative of the KVN members (Russian abbreviation for Club of the Funny and 
Initiative), the traditions mentioned above were synthesized into an original holiday of laugh for the first 
time ever. 

Under the conditions of the socialistic reality the Humorina was a «whiffof freedom», though it declared 
its indifference toward policy. Being afraid ofpossible «ideological sabotage» the authorities imposed a ban 
on it in 1977. 

The second birth of Humorina took place in 1987 in the forefront of liberalization of the Soviet regime 
during M. Gorbachev era. 

Nowadays there are to restrictions of political censorship, but «exclusively Odessa holiday» is at the risk 
of drowning in the elements of commercialization and aggressive vicious taste. Customers'consciousness of 
passive plebs and replication of the entertainment industry cliched elements result in a notion of «holiday 
kitsch», which expresses a tendency of the modern mass culture primitivization. 

Keywords: Humorina, holiday, carnival, mask, acts of laugh, kitsch, entertainment industry. 

Експансля ютчу — прикметна ознака наших дшв. G пщстави трактувати це явише 
не лише як антипод мистецтва, трив1альшсть, несмак, але також як важливий меха-
шзм життед1яльност1 модерного сусшльства споживання та масово!' культури. «Прин-
цип ютчу, вважае ei дом и й культуролог А. Моль, — забезпечуе пристосовувашсть будь-
якого важливого естетичного феномена до потреб i бажань ш д и в щ у у м а » I хоча попу-
ляршсть ютчу зростае, йому не властиво виявлятися вщкрито шд власним 1менем. BiH 
прагне «сховатися» за р1зними респектабельними масками й декоращями. Тому його 
справжню сутнють доводиться розкривати анал1тично: так, як д1агностують прихова-
ну хворобу або визначають наявшсть ГМО у продуктах харчування. 
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Проблематика ютчу сьогодш активно обговорюеться у фшософи, культурологи, л ь 
тературознавствь теорп музики й образотворчого мистецтва. 1снуе потреба поширити 
u i студи й на i m u i сфери громадського буття: пoлiтикy, ocBiTy, рекламу, дозвшля та iH. 

У наипй статт1 йтиметься про специф1чний святковий ютч. Простежити деяк! його 
форми й рузновиди спробуемо, використовуючи матер1али вщомого на пострадян-
ському простор! фестивалю «Гуморина», який цього року вщзначив свое тридцяти-
восьмилеття. 

Одеська «Гуморина», як i вчення К. Маркса, мае три юторичш джерела i три скла-
дов! частини. Це, по-перше, м!жнародний звичай першокветневих жарив, по-друге, 
карнавальна культура веселощ!в на площц по-трете, одеський гумористичний фоль-
клор i «настоян!» на ньому летературна сатира та парод!я (в1д 1.1льфа та С. Петрова до 
М. Жванецького). Синтезувати зазначеш традицп в оригшальне свято c M i x y вдалося 
1973 року з iHiuiaTHBH члешв одеського Клубу веселих i кмшшвих (КВК). 

Батьки-засновники «Гуморини» мр1яли поеднати художньо-розважальн! можли-
BOCTi европейських та латиноамериканських карнавал1в з досв!дом оргашзаци що-
р!чних фестивал!в гумору, який було накопичено в м. Габрово (Болгар!я), а також ви-
користати таю ветчизняш CMixoei жанри, як естрада, цирк, концерти-«капусники», 
сатиричний плакат i карикатура, весел! вжторини й конкурси (на зразок КВК) та iH. 
Усе це мало мютити в co6i здоровий критичний заряд, який би допомагав очищувати 
життя радянських людей вщ р1зних вад i пережитюв. В умовах тоталетарно! д!йсност! 
«Гуморина» в!дверто декларувала свою аполетичшсть, осюльки щеолопчна цензу-
ра дозволяла жартувати лише щодо окремих аспекпв життя. Але карнавальний CMix 
важко втримати в рамках офшюзу, й тому першокветневе свято в Одеа сприймалося 
як «ковток свободи». Перелякана зростаючими масштабами вуличних «неконтрольо-
ваних дшств» й побоюючись можливих «щеолопчних диверсШ», 1977 року влада за-
боронила «Гуморину». 

Друге ii' народження вщбулося через десять роюв на хвил! л!берал1заци радянського 
режиму за ч а а в правл!ння М. Горбачова. Вщтод! «Гуморина» вщбуваеться регулярно, 
незважаючи на pi3Hi складност! й перепони. Плел я розвалу СРСР було скасовано жор-
стку полетичну цензуру, яка утримувала свято майданного CMixy на голодному пайку 
офщшно дозволених сюжет!в. Водночас дуже в!дчутними стали m i n i нагальш пробле-
ми: брак к о п т е , в1дсутн!сть талановитих орган1затор1в i виконавщв, послабления ува-
ги до Bc ix acneKTiB культури з боку мюцево'1 та центрально! влади. 

Кризовий стан нашо! економ!ки, полетики, культури, до якого вже Bei звикли, ви-
явився дуже сприятливим Грунтом для буяння святкового та шшого ютчу. Одеса може 
бути чудовим полетоном для вивчення цих процеав. Найбшьше мкто Швн!чного 
Причорномор'я здавна вмщо позувати й замилювати 04i. На користь цього евщчать 
устален! пор!вняння з П1вденною Пальм1рою, Марселем, Голл1вудом та iH. Потяг до 
«европейського шику» закарбовано в багатьох назвах одеських вулиць, парюв, готел!в, 
ресторашв, кафе та iH. Протягом останшх десятилеть !нтервенщя !ноземних вивюок ' 
набула масштаб!в справжньо'1 епщемй'. Бездумне тиражування гучних бренд!в, що не 
гарантуе европейських стандарте якостц слщ квали|нкувати як рекламний KiT4 i мав-
пування. 

Головною под!ею «Гуморини» сьогодш, як i в минул1 роки, залишаеться «велика 
карнавальна хода», у як!й беруть участь десятки саморухомих платформ i тисяч1 кос-
тюмованих самод!яльних та профес!йних акторгв. Вз!рцем для одеського першокв!тне-
вого деф!лювання стали славнозвюний бразильський та iHuii карнавали, про як! охо-
че розповщають наш1 3MI. Але те, що виглядае яскраво на телеекраш чи на сторшках 
шюстрованих видань, в!дтворити в реальному ж и т а дуже складно. Справа в тому, що 
автентичний карнавал е продуктом захщноевропейсько!' цившгзацп та католицизму й 
у цшому не характерний для православно! Схщно! Свропи. OcHOBHi центри його тради-
ц1Йно! пульсацп перебувають у крашах, де здавна присутшй сильний вплив римського 
першосвященика (1тал!я, Франц!я, 1спан!я, Нлмеччина, Бельг!я, Латинська Америка 
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та iHiiii). На масове народне свято з вуличними процеаями, irpaMH й театрал 13ованими 
виставами у масках карнавал перетворився вже в середит вжу внаслщок розвитку ев-
ропейських самоврядних MicTi становления класу буржуази. Колишне поганське свято 
npOBOfliB зими оргашчно вмонтовано в католицький церковний календар, де йому вы-
ведено Micue загального гульбища перед Великим пасхальним постом. 

Орипнальна романтизована концепщя европейського карнавалу пов'язана з iMeHeM 
М. Бахтша. Йому першому вдалося розшифрувати незрозумшудля нас мову карнаваль-
них, CMixoBHx форм середныдаччя, продемонструвати и всенародшсть та ушверсаль-
Н1сть, розкрити сенс таких категорш карнавально! стихи як гротеск, амб1 валентшсть, 
ш в е р а я та iH. Розвиваючи ]деУ М. Бахтша й водночас дискутуючи з ним, наступи! до-
слщники виявили, що середньов1чний карнавал зовам не вщкидав пануючу щеолопю 
та релпшшсть, а навпаки стверджував ix як «своерщний корелят серйозно! культури, 
присутнш в Hin» (А. Гуревич). На думку шмецького юторика Д. Мозера, карнавал ко-
ршився в католицькому св1тогляд1 та виконував важливу педагопчну функшю: BiH ви-
ник для того, щоб вщкрито виявити паств! перед вступом до посту вщштовхуючу аль-
тернативу r p i n i H o r o життя2 . 

Свшэглядна система Середньов1ччя ниш не актуальна. Карнавали, яю фпурують у 
сучасному медшному n p o c T o p i , давно вже втратили свою «бахт1анську» символжу. На-
BiTb у тих католицьких кра!нах, де ця традишя мае глибою юторичш джерела, сьогодш 
вщтворюються лише poзфapбoвaнi ютчев! K o n i ! з середньов1чного оригшалу. Йдеть-
ся, зокрема, i про BiflOMi в усьому с в т Венец1анський, Кьольнський, Baлeнciйcький 
та iHiui карнавали, яю були вщроджеш пор1вняно недавно як культурно-комершйш 
проекта, покликан! залучити якомога бшьше туриспв у так званий «мертвий сезон» на 
меж! зими та весни. 

Те, що називалося карнавалом у нас за радянських чаав, нжоли ним не було i не 
могло бути. Мова йшла про костюмоване свято на зразок новор1чного маскараду або 
про театрал1зовану гоштичну акшю, спрямовану проти внутршшх i зовшшшх ворогов 
радянського режиму. Тоталггарною парод1ею карнавалу були жовтнев1 й першотравнев1 
демонстрацп трудящих, 3anporpaMOBaHi на виховання CBiflOMOCTi, щейност!, вщданост1 
кер1вним настановам КПРС. 

Костюмоваш процеси «Гуморини» також мають вщверто кочевий характер, хоча ix 
оргатзатори свщомо прагнуть вщшти вщ радянських шаблон!в. Активне використан-
ня святкового к1тчу сьогодн!, на наш погляд, мае не лише художньо-мистецьку, а й 
свггоглядну та економ^чну мотивашю. За роки правлшня бщьшовицько! влади було 
дощенту зруйновано основи громадянського сустльства й убито будь-яку громадську 
ш!шативу, зокрема у сфер! формування святкового дозв!лля. У кршнах Захщно! Свро-
пи та ЛатинськоТ Америки проведения карнавал iß е справою мюьких громад i багатьох 
ентуз!ас™в (у добропоряднш Н!меччиш цим планомерно займаються спец!альн! свят-
KOBi товариства — ферейни, у Бразын — численш школи самби та iH.). У нас же, д о а Д1е 
радянський принцип примусу й рознарядки: OKpeMi пщприемства й установи отриму-
ють завдання оформити свою карнавальну колону чи платформу, що нерщко перетво-
рюе творчий процес на повиншсть. Слабк!сть оргашзацшно! шфраструктури додаеть-
ся до проблеми браку кошпв, з якою постой но стикаються менеджери Bcix масштабних 
культурно-мистецьких акцш i проекив. 

У результат! «маемо те, що маемо». За свщченням багатьох cnocTepira4iB, карнаваль-
на процес!я «Гуморини», як i свято в шлому, поступово втрачае свою енергетику та кре-
ативншть i дeдaлi бшьше нагадуе бальзак!вську даму 3i слщами минуло! краси. Занепад 
в1тчизняно! культурно! шдустри виразно !люструють обдери карнавал ьш платформи 
з малощкавими вицв!лими декоращями, яю щороку проходять перед очима десятюв 
тисяч глядач!в. Тематичн! композицп цих колюниць формуються за принципом «де-
шево i сердито», i тому дуже не гоадбш до розюшних сюжетних платформ захщних кар-
навал!в. KpiM банального безгрош!в'я дають про себе знати вщсутшсть конкурсного 
елемента й чггко вибудовано! драматурга но! основи, яка б лoгiчнo стввщносилася з 
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провщною щеею та темою черговоУ «Гуморини». За цих умов у карнавальному кортеж! 
одесиив поруч з вдалими сцешчними репризами не pi д ко можна побачити n o c n i x o M 
створен! KiT4eei композицй, позбавлеш еететичного смаку. Ось лише деяк! приклади. 
Пщ охороною завзятих моряюв у карнавал ьнш n p o u e c i i 2008 року вальяжно крокували 
po3Kiu iHi путани, пдобраш за «золотим одеським стандартом фпури» (190 — 160 — 190), 
презентуючи глядачам рекламу готелю «3ipKa», вщомого як кубло повш. Цю театралi-
зовану колону супроводжував транспорант: «Моя лшпуточка, прийди до мене». 

Специф1чним гумором, тематикою якого е «тшесний низ» (за визначенням М. Бах-
т1на), позначен} карнавальш репризи студент!в медичного ушверситету. Споряджеш 
вщповщним iHCTpyментар1ем, вони дефшюють пщ лозунгом « M i c u e кл1зми зм1нити не 
можна». 1ншого разу той же ВУЗ представляла колона африканських студенев у бших 
халатах, яю котили перед собою пгантського бшого гуся з червоним хрестом на грудях. 
Чи мала ця композищя асошюватися з медичним судном, ei дом им у простор1чч1 як 
качка, чи означала щось шше, залишилося таемницею. 

KiT4eBi прийоми досягнення C M i x o e o r o ефекту через репродукування чогось вже 
знаного використовують не лише аматори, а й професшш актори, що беруть участь у 
карнавальному парада Так, у 2008 рощ популярна театральна група «Маски» показала 
публод сценку з власного шоу пщ назвою «одеська комуналка». Подружня пара (Сима 
та Яша) 1хали на великому л1жку, що нагадувало сотовий телефон i розкидали картки 
любовних зв'язюв «пакет-кайф» за аналопею з моб1льним оператором «life». 

Погоджуемося з думкою М. Калшеску, що святковий ютч машфестуе «тр1умфаль-
ну естетику i етику консюмер1зму»3. Як ютчева гримаса славнозвюного американсько-
го Дюнейленда виглядае створений на схилах одеського пляжу «Ланжерон» так званий 
«Юморинленд». Тут за певну плату вщвщувач! мають змогу оглянути недбало звалену 
карнавальну атрибутику минулих роюв. Серед р1зного мотлоху зберпаеться ютчева емб-
лема «Гуморини» минулих лет, де и зобразили у вигляд1 американськоУ статуУ Свободи з 
факелом у руках. За словами журналютки Mapii KOTOBOI, «Юморинленд» це «Сумне мю-
це, де спочивають залишки нашого гумору»4. До цього можна додати, що одеситам ви-
стачае таланту блискучих комерщйно щей, але бракуе вмшня ix належного втшювання. 

Нахабно заявляв про себе на «Гумориш» святковий поролоновий KiT4. Мова йде про 
виготовлеш i3 синтетики piзнoкoльopoвi маскарадн1 «прибамбаси»: клоунськ1 носи, 
р1жки, заяч! вуха, косички, краватки, перуки, ангельсью крильця й тмби, надувш 
молоти, 6iTH та iH. Ютч, як вщомо, полюбляе дешевизну: Першого квггня в Одес1 мож-
на «зробити co6i см1шно» за скромну суму вщ 3 до 20 гривень. Дешев1 й приметивн! 
аксесуари рядження та маскування, розрахован1 на бщну й невибагливу публ1ку, сьо-
годш можна побачити в р1зних куточках ceiTy. Таким чином, вимальовуються сумш 
перспективи майбутньоУ масовоУ культури (як будшв, так i свят). Принагщно наведемо 
ще одне спостереження: якщо сучасн1 BeHeuiaHCbKi карнавалbHi маски (переважно та-
кож ютчевО можна збер1гати як сувен1ри, то одесью святков1 атрибути одразу ж шсля 
використання перетворюються на смеття. Звщси робимо висновок про те, що i як1сть * 
к1тчу може бути pi зною. 

У рамках дослщжуваноУ проблеми варто пильн)ше поглянути на типов1 карнавальн! 
nocTaTi «Гуморини». KpiM згаданих вище безособових поролонових блазшв серед них 
зустр1чаемо чимало знайомих летературних, юторичних, полетичних персонаж!в, 3ipoK 
шоу-б!знесу та iH. Жодне першокветневе свято в Одеа не минае без юльканадцяти кос-
тюмованих дв1Йник1в Остапа Бендера та шших героУв класичних ромашв 1.1льфа та 
G. Петрова «Дванадцять стшьщв» i «Золоте теля». Регулярна мультипл!кашя цих кар-
навальних масок зд1йснюеться за методом тиражування оригшального прототипу, ei-
зуальний образ якого сформувався завдяки летературному джерелу та його численним 
юновераям. У цьому випадку ютч чудово уживаеться з парод!ею й щлком вщповщае 
загальн1й атмосфер! CMixoeoro дшства. Поруч з Остапом Бендером у карнавальних за-
ходах «Гуморини» постшно присутш шаржовано-стил!зован! постат! Дюка де Ршелье, 
М!шки Япончика та BeHi Крика в супровод! !нших крим!нальних 3 ipoK, KocTi-моряка 
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i рибачки Сош, типових бшдюжниюв, дв!рниюв, агенте карного розшуку, м'ясниюв з 
Привозу та iH. 1рошчне милування цими образами формуе ностальпчне тшо одеського 
фольклору, який радо переймають мол од mi поколшня. 

Клтчевш aтмocфepi «Гуморини» чудово пасуе i сучасна «Лед! Суржик» — Верка Сер-
дючка, яка сама часто виступае тут у концертних шоу, або ж и пародшють iHui i як по-
пулярну карнавальну маску. За визначенням Тамари Гундорово! «Сердючку можна 
розглядати як певний образ-тотем, зафжсований за допомогою KiT4y, — BiH даруе шю-
з ш щастя»5. 

Але KiT4 це не лише !мггашя катарсису. Це й актив!защя тдсвщомос™, апелювання 
до низьких емощй i первинних iHCTHHKTiB. У Середньов1чч1 в перюд вирування кар-
навалу, що передував суворому посту, були зрозумшими гротескш бенкетш образи, 
кулшарш й алкогольш надм1рност1. Сьогодш ж таю популярш змагання як швидюсне 
пощання вареник4в, фаршировано! риби, чебурек!в, торт!в чи чогось шшого, що прак-
тикуеться в рамках «Гуморини» й шших масових свят, можна квал!фжувати як ют-
4eBi вульгарш видовища. Сюди ж належать конкурси рудих, товстушв, близнююв та 
iH. Вони в найлегший cnociö намагаються розсм!шити та поэтшити людей, створюючи 
ш ю з ш сшльно! радость 

Характерною прикметою будь-якого масового гуляння в наций кра!ш стали натовпи 
людей (переважно молод!), що з пляшкою в руках вештаються безщльно центром Mic-
та. Обшми з пляшкою пива — це своерщний ютчевий символ сучасного молод1жного 
свята. Лише зовс1м недавно украшське законодавство, наслщуючи досвщ кра!н Свропи, 
заборонило розпиття алкогольних напо!в у публ1чних мюцях. Але реальне виконання 
цього припису стало малоефективним: замють звичайно! пляшки пива на ceiT з'явилася 
потворна ютчева новащя — пляшка пива в пакета У тих же добропорядних шмшв т е л я 
карнавально! ходи Bei учасники й глядач1 розходяться в численш ресторани, бари, пивш, 
де заздалепдь замовляють мюця. А в нас через матер!альну скруту такий сценарш свята 
доступний лише небагатьом. Таким чином, ще раз можемо зробити банальний висновок: 
«Ми таю безкультурш, тому що бщш, a бщш, тому що безкультурш». 

А хто ж виступае головним споживачем святкового ютчу на «Гумориш»? Це переваж-
но MeiuKaHui iHmnx мют, якi прибувають з р1зних райошв i областей Швденно! Укра'ши, 
а також i3 cyciднix Молдови та Придшстров'я. За даними статистики, у 2006 рощ юль-
кють гостей сягнула чотирьохсот тисяч. «Риби — багато, але вона — др1бна», — кажуть про 
наплив пршжджих господар! одеських ресторашв i турагенств. Першого кветня серед 
святкового натовпу «Гуморини» переважають студенти, школяр^ петеушники, молод! 
люди з незначними статками. «Ютчмени», або одноденш м1гранти до Одеси прибува-
ють, щоб «вщтягнутися на повну катушку», «розслабитися та потусуватися» у великому 
MicTi. Саме на невибаглив! смаки й скромну гоивку u i e i публжи ор1ентуються головн! 
фшансов! спонсори фестивалю CMixy. У pi3Hi роки ними були: T o p r o e i марки «Хортиця», 
«Мягков», «Лукойл Укра'ши», пивш концерни («Оболонь», «Чорномор», «Сармат») та iH. 

Величезна юльюсть гостей «Гуморини» створюе чимало проблем для мюта та самих 
одеситсв. Багато з них, як i мешканш Рю-де-Жанейро, намагаються пересидпги кар-
навал у власних ÄOMiBKax, щоб не стати жертвами хамства й безкультур'я. Зворотний 
6iK святково! мед ал! виразно характеризують под1бш репортаж! з мюця подш: «Усе як 
завжди - нудне шоу, гори емггтя, добре п1дпила молодь, яку шел я концерту зачищае 
м ш щ я , та й усе. Одеситам же лишаються купи битах пляшок i калюж1 в парадних, 
тому що до туалепв далеко...»6. 

Важливо вщзначити, що в рамках «Гуморини» поруч з на!вним, примггивним ют-
чем c n i ß i c H y e також KiT4 мистецький, «високий», який евщомо репродукуе та napofli-
юе культури! кл!ше. Цей р!зновид знаходимо в елггарно-штелектуальнш частин! свя-
та, яка в!дбуваеться в саду одеського Л Герату рного музею. За традиц!ею щороку пер-
шого KBiTHH тут у присутност1 почесних гостей (летератори, журналюти, художники) 
вщкривають новий «прикольний» MiHi-пам'ятиик. Цей «мемор!ал слави» розпочався 
3i скульптури B i 4 H o r o героя одеських анекдот!в Рабшовича, !дею яко! запропонував 
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М. Жванецький. Винахщлив! екскурсоводи Музею вигадали цжаву легенду: той, хто 
хоче розбаганти, повинен потерти Раб1новича за вухом i покласти поруч якусь монету. 
Бажаючих стати мшюнерами не бракуе, i тому 61ля Рабиновича завжди велика черта. 

Знайшли постшну прописку в Л1тсаду: скульптурна композит я «Антилопа Гну», 
яка зображуе: як «вдаряють по бездор1жжю» Остап Бендер, Козлевич, Шура й Паш-
ковський з поцупленою гускою; скульптурний шарж на сатирика М. Жванецького з 
написом «Ти одесит, Mima»; бронзова трупа, що зображуе рибачку Соню та и тсенного 
супутника (Костю-моряка), який у краиц еколопчш часи доправляв до Одеси «шалан-
ди noBHi кефалЬ. 

За визначенням Ж. Бодршяра, «Естетиш краси i орипнальност1 ютч протиставляе 
естетику симуляци: вш вщтворюе pe4i бшьшими або меншими, шж оригшал, BiH iMi-
туе матер!али, наслщуе форми абодовшьно комбшуе i'x...»7. Прикладами еклектичного 
монументально-пародшного KiT4y можемо вважати гуморинш MiHi-скульптури остан-
Hix poKie : пам'ятник I. 1льфу i С . Петрову (i'x зображено в героУчних позах Мшша й 
Пожарського вщомого пам'ятника в MocKBi) ; Дюк де Р1шелье в джинсах; юнак-Гоголь, 
який керуе птахом-тршкою коней, яка символ1зуе Русь; бронзовий сфшкс i3 головою 
письменника К. Паустовського та iH. О п д зазначити, що стилютика перекодування 
культурних знаюв, свщоме зниження й травестування високоУ культури шлком вщ-
повщае естетичнш при род i ютчу. Але реальне втшення цих мистецьких практик не 
завжди вщповщае смакам масового глядача. Зрозумиишим для uiei аудитора е пропа-
гандистський радянський KiT4. Характерним вз1рцем останнього можна вважати пред-
ставлену в Литературному саду 2010 року порцелянову композишю cтaлiнcькиx час1в 
(«Хлопчик, який показуе, де ховаеться шпигун»). 

Ще калька сл!в скажемо про святковий вербальний к1тч. BiH присутнш у низько-
пробних концертних репризах, бородатих анекдотах, затертих вульгарних жартах, з 
якими виходять на публжу професюнали й аматори розважального жанру. Пропагую-
чи агресивний «CMix нижче пояса» часто забувають, що справжнш одеський гумор це 
«насамперед парадоксальшсть, легкость, смак i теплота»8. 

По-своему ц1кава icTopifl карнавальних гасел «Гуморини», яка вщображае еволюц1ю 
самого свята та краши в шлому. У пiзньототал iтарну добу, коли noTpiöHa була в1за на 
кожне публ1чне слово, жартували переважно на теми демографп й ф1зюлогй': «Одесит, 
що ти зробив для появи мшьйонного жителя?» або «Лоскотання — штучний cnociö здо-
бування CMixy вручну» та iH. 

Плел я проголошення незалежност1 Украши в Mipy розгортання n p o u e e i ß демократи-
зацй', зм1ст святкових лозунг1в «Гуморини» помггно зм1нюеться, набираючи дедал1 го-
C T p i m o r o социального й пол Личного звучания. Серед вдалих CMixoBHx знах1док останшх 
poKiß привертають у вагу к1тчев1 каламбури-травестй' в1домих радянських дев1з1в на зра-
зок: «Геть булижник — зброю пролетар1ату!», «Комунари y e i x квартир, роз'еднуйтесь!», 
«Мистецтво виживати належить народу!», «М1чуринш, схрестимо ц1ни з зарплатами!» 
та iH. Це приклади того як сучасна «Гуморина» виемше та розвшчуе традицшш ра-
дянськ1 uiHHOCTi й 1деологеми. Так вона сприяе деконструкшУ тоталПарного мислення 
й сусп1льства. 

Перспективи карнавалу в Сх1дн1й Ceponi досить туманш. Намагатися бездумно куль-
тивувати цей захщний «фрукт» на наших теренах — це все одно, що вирощувати паль-
ми на Полюсь Але, як заевщчуе доевщ одесько'У «Гуморини», елементи карнавалу та його 
Kpaiui традицй' можна y c n i m H O використовувати й пропагувати. Здатшсть к1тчу iMn-увати 
катарсис i дарувати дешев1 «шгул к и щастя» робить його зручним шетрументом (худож-
HiM прийомом) моделювання р1зномаштних святково-розважальних видовищ. 
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Маргя Петрушкевич 
(Острог) 

Т Е М А Т И Ч Н 1 О С О Б Л И В О С Т 1 ТА Ф У Н К Ц П К А Р Н А В А Л У 

У cmammiрозглядаетъся феномен карнавалу як культурно-кторичне явище та як харак-
теристика постмодерно! и масово1 культури. Автор акцентуе увагу на його тематичних 
особливостях: 1ж1, ceKci, насильствi, молодости Характеризуються основш функци карнава-
лу: шформативна, комушкативна, сощал1зуюча, штегративна, рекреативна, гедонктична; 
також висвтлюються dodamKoei функци: креативна, сугестивна, аксюлоггчна. Вони сприя-
ють комфортному в1дчуттю ocoöucmocmi у межах ceoei стльноти та культури. 

Ключовг слова: карнавал, масова культура, тематичш особливост1 карнавалу, функци 
карнавалу, карнавальнкть. 

In the article the phenomenon of carnival is studied, as cultural - historical phenomenon and as 
characteristic of post — modern and mass culture. The author accents the attention on its thematic 
peculiarities: food, sex, violence, youthfulness. Characteristic of main carnival functions: social, 
integration, recreative, hedonistic; also there are observed additional functions: creative, suggestive, 
axiological. It helps person to feel comfortable in borders of its social community and culture. 

Keywords: carnival, popular culture, relevantfeatures of carnival, carnivalfunctions, carnivality. 

Напередодш Великого посту в багатьох католицьких кра'шах вщбуваються карнава-
ли. Те, що традищя проведения карнавал1в мае глибоке коршня, сумшв1в не викликае. 
А от що до того, насюльки вона давня, i що саме означае слово «карнавал» — гснують 
pi3Hi вереи. Туристична лггература, зазвичай, пропонуе BapiaHT «сагпе vale», що у пере-
клад! з латини означае «прощавай, м'ясо». Лшгвкггичш словники, теж посилаючись 
на латину, стверджують, що етимолопя слова — «carrus navalis», тобто ш ш ш н и й в1зок-
корабель — масове народне гуляння з величезними процес1ями та театрал1зованими 
виставами. Дехто вважае, що ця традищя виникла за християнських час1в i пов'язана 
з останшм святом перед Великим постом, iHiiii вщносять п до язичницьких чаав . Але 
ютина, мабуть, як завжди, перебувае десь посередиш. 

Карнавальне дШство вже давно перестало бути частиною лише певноУ культури. Та 
вперта повторювашсть, з якою карнавал простуе через стол1ття й кра'ши, наводить на 
думку про його глибинне, психолопчне значения, про його культурну архетитчшсть. 
Карнавал — це матриця, у яку кожен народ i кожна епоха закладають своТ смисли, тому 
навггь щодо назви виникають суперечность Карнавал мае р1зноманггш форми, через 
яю в1н втшюеться в р1зних культурах, це: античш мютери, середньов1чний карнавал, 
сучасний перформанс, масова реклама та вуличний театр. Розмаггтя його прояв1в зу-
мовлюе таку широку палггру святкувань карнавального типу. 

Але карнавальн1 елементи також закладено не лише у святах: усе полггичне життя 
(а в сучасн1й Укра'1'Hi особливо) пронизане цим духом; детальна тдготовка, створення 
1м1джу, виголошення промов, р1зноманшп акцй' — це передвиборч1 дй', що нагадують 
приготування, наприклад, до бразильських карнавал1в. Велик1 Macoei святкування 
(TaKi, як р1чниц1 Heзaлeжнocтi Укра'ши, (Ммпшсью irpn та iH.) також сповнен1 духу 
карнавальное^, переважно через свою масовють та пишн1сть декоращй. Особливо, 
враховуючи те, що сучасний постмодерничний стан CBiflOMOCTi та всезагальшсть масо-
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