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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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во! культури вимагають карнавал i3auii життя, еклектизму р1зномаштних культурних 
елеменпв. 

Щоб зрозумгги специфжу сучасноУ карнавальное™, необхщно звернутися до юто-
ричного аспекту. Центром тематичноУ специфжи класичноУ карнавальност1 е в1таль-
Hi потреби, але не лише вони. Персошфжашя головних дшових oci6 яскраво виражае 
спрямовашсть, внутр!шшй стрижень карнавального дШства. Звичайно, головним 
персонажем е «Карнавал». BiH фпуруе в o6pa3i бадьорого червонопикого товстуна, 
на живи* якого чшляють р1зномаштш наУдки (ковбасу, дичину, кролиюв). BiH, зазви-
чай, сидить на барил1 або поруч з казаном макарошв (як у Венецй 1572 р.). Персонаж 
«Великий пют», задля контрасту, набував вигляду староУ худоУ жшки, одягнено'У в чорне 
й обвшаноУ сушеною рибою. Остання тя свята е драмою, у я к ш Карнавал стае об'ектом 
парод шного судового процесу, робить пародшне з1знання, одержуе пародшний 
вирок, зазнае пародшноУ страти, зазвичай через спалення, i пародшного поховання. 
Часто замкть нього урочисто вщрубують голову свиш (це вщбуваеться у Венецй), або 
влаштовують урочисте поховання сардини, як, наприклад, у Мадрид! [2, с. 200]. 

Цей приклад дае можливгсть вести мову про основш теми, що фнурують у карнаваль-
нихдшствах. Якбачимо, це Ужа та насил ьство, KpiM того, можна видшити тему сексу. 1жа 
була найочевидшшою. Саме м'ясо внесло «сагпе» в назву «карнавал». ПоУдання свинини, 
яловичини та шшого м'яса вщбувалося насправд1, але воно було ще й символ1чним. 
Персонаж «Карнавал» був обв1шаний курчатами й кроликами. У Нюрнбергу, Мюнхен! 
та шших мютах м'ясники вшгравали важливу роль у обрядах: танцях, 6 iraHHi вул ицями 
чи KynaHHi одного з молодих учасниюв. У KeHirc6ep3i 1583 року процес1я з дев'яноста 
м'ясниюв несла ковбасу вагою чотириста сорок фунт1в [2, с. 201]. 

«Сагпе» також означало плоть. Секс звичайно викликав бшьш символ1чне 
зацжавлення, н1ж Ужа (зокрема, завдяки засобам його маскування: ця завуальовашсть 
була надто прозорою). Карнавал — час особливо штенсивноУ сексуальноУ активное^. 
Французыа 1сторики, що досл1джують XVIII ст., могли довести це за допомогою 
таблиць сезонних 3MIH к'шькост! зачать — niK припадав на травень-червень, але 
був i другий niK — у лютому. Протягом карнавалу часто вщбувалися одруження, а 
пародшш одруження були популярною формою гри. Двозначш nicHi, фактично, були 
обов'язковими. Типовою е одна з шеень, якусп1вали флорент1йськ1 «ключов1 майстри», 
проходячи пщ балконами, вона повщомляла дамам, що: 

Hami 1нструменти в порядку, 
HoBi й придатн1; 
Ми завжди носимо ix при coöi; 
Вони здатш на все, 
Якщо хочете Ух торкнутись -
Будь ласка [2, с. 201]. 

У Неапол! в 1644 poui вулицями носили дерев'яний р1зьблений фалос. 3 огляду на цей 1 

випадок, не виглядае неправдопод1бним пояснения довгих HociB та porie карнавальних 
масок, як фал1чних символ!в (не кажучи вже про ковбасу, яку носила процеая в 
KeHirc6ep3i), чи п1дкреслення сексуального значения «оранки», у як1й мусили брати 
участь незам!жш д!вчата, або використання свинячого Mixypa для музики, гри у футбол чи 
биття людей. Швень i свиня були тогочасними символами хтивост!, а волохат! «дикуни» 
й ведмед!, що часто з'являлися на карнавал! й школи викрадали дам, були, безперечно, 
символами потенцп. 

Карнавал був святом не лише сексу, але й arpecii, нищення, занечищення. Справдь 
можна розглядати секс як пром!жне поняття, що поеднуе Ужу й насил ьство. Насил ьство, 
як i секс, було певною Miporo субл!мовано в ритуал. У цей час була дозволена словесна 
агреая: маскам вшьно було ображати конкретних oci6 i критикувати владу. Arpecifl 
часто ритуал!зувалася або в пародШних битвах, або у футбольних матчах, або 
переносилася на об'екти, як1 не могли захистити себе ( т в ш в , собак, KOTiB чи евреУв). 
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KpiM того, при розгл яд1 феномена карнавал у можна вести мову про дв1 базов1 опозици, 
яю забезпечують контекст для штерпретування багатьох елеменив карнавальних 
свят. Перша, уже вщома, опозишя — м1ж карнавалом та Великим постом. Друга базова 
опозищя протиставляе карнавал i буденне життя. Карнавал (своерщна штерпреташя 
«CBiTy догори дном») — одна з провщних тем традищйно! та сучасно! масово!' культури. 

Бшарними опозищями м1ж карнавалом i постом, м1ж утопi4ним ceiTOM та 
повсякденним буттям не вичерпуеться значения свята. Ще одшею темою, яка особливо 
виразно присутня в Нюрнберзькому карнавал^ е тема молодость Увесь перевернутий 
карнавальний св1т був великим символом повернення молодость 

KpiM того, карнавал мае визначену мету, що уже робить його учасниюв певною 
спшьнотою. Цю мету можна виразити в основних функшях карнавалу. 

Отже, основними функщями карнавалу е: 
- шформативна функщя; 
- комушкативна функщя; 
- сощал1зуюча функщя; 
- штегративна функщя; 
- рекреативна функщя; 
- гедошстична функщя. 
€ також додатковк 
- креативна; 
- сугестивна; 
- аксюлопчна. 
Розглянемо ix детальшше. Карнавал, виконуючи свою {нформативну функшю, е 

особливим шформацшним процесом. По-перше, первинним HOcieM шформаци е тшо, 
особливо тод1, коли в карнавальному дшств1 воно вшграе одну з провщних ролей. Ко-
жен защкавлений у карнавалi (незалежно вщ того, учасник BiH чи безпосереднш спо-
стер1гач) стае учасником шформацшного процесу, i долучитися до цього процесу може 
кожен. Карнавал, закодований у знаках та символах, перетворюеться на певний тип 
сошальноУ шформаци, яка не зникае 3i смертю «aBTopiß» (сощальна iнфopмaцiя, на-
приклад, середньов1чних карнавал1в може знайти свое вщображення в сучасних фее-
ричних карнавальних дшствах). Карнавал несе певне шформацшне забезпечення. 

Карнавал мае свою мову та пам'ять (це сощальна пам'ять, яка зберпаеться за допо-
могою певних карнавальних традицш) та програму переробки шформаци (такою про-
грамою е культурш коди певного карнавалу). А людина протягом життя постшно ви-
вчае ui коди. 1нформацшно-семютично свгг карнавально! культури складаеться з двох 
основних елемен'пв: смисл1в та знаюв. 

1нформативна функщя карнавалу полягае в тому, що BiH е сощальною щформаш-
ею, яка зберпаеться та накопичуеться за допомогою створюваних людьми знакових 
систем [9, с. 117]. У сучасшй культур! шформативну функщю карнавалу виконуе пер-
форманс, що анал!зуе M a c o e i процеси передач! шформаци, я ю використовуе суспшь-
ство здавна. 

Комушкативна функщя карнавалу полягае в тому, що BiH е засобом i результатом 
комушкаци. Карнавал виникае у npoueci комушкаци. Зрозумшо, що iHдиBiдуального 
карнавалу не icHye. BiH виникае лише як результат спшкування (в античних сатурнали-
ях м1ж в1руючими та Ухшми богами; у Венецй та шших мютах епохи Вщродження, м1ж 
людьми р1зних суспшьних n p o m a p K i e ) . 

Карнавал постае умовою комушкаци: BiH навчае людину певних норм i правил ве-
дения д1алогу чи полiлогу. Також карнавал дае засоби комушкаци: мову, pi3Hi тексти 
цього карнавалу, pi3H03H3K0Bi системи. За допомогою комушкативно'1 функцй' здш-
снюеться об'еднання людей у межах даного культурного феномену [8, с. 223]. 

Комушкативна система передбачае наявнють вщправника шформаци i адресата. 
Теоретично в дшств1 карнавального типу видшяють таю форми комушкаци: 

- д1алопчна комушкативна система; 
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- нульова система (коли е лише вщправник i немае адресата); 
- вщправник один, а адресате багато (найпоширешша комунжативна система кар-

навалу). 
Важливу роль вшграють кодов1 знания, що формують культурний текст комушка-

uii карнавального дшства (у npoueci комушкацп необхщно вивчати спроби передач! 
шформацн). Кожне повщомлення передаеться через розумшня контексту, який обу-
мовлюеться стилем поведшки тих, хто вступае в комушкашю (тобто, наприклад, дю-
шсшську систему комушкацш середньов1чне сусшльство не могло сприймати в повно-
му обсяз! через вщсторонешсть вщ розумшня контексту та кодових знань uiei' системи). 
Комушкашя як акт розумшня в карнавал! вщбуваеться лише тодп коли умови юну-
вання й стил1 життя людей стануть тотожш, тобто кодов1 знания будуть перетинатися. 
KpiM того, не потр1бно забувати, що карнавал е частиною масово! комушкацп. 

Принциповою для карнавального дшства е сощал1зуюча функшя. Сощал1зашя — це 
залучення ш д и в ш в до суспшьного життя, засвоення ними сощального досвщу, знань, 
цшностей, норм поведшки, прийнятих у цьому сусшльств1, сошальнш rpyni чи со-
шальнш ролг Карнавал на практищ виконуе ш вимоги. Процес согналi3auii дозволяе 
особистост1 стати повноправним членом uiei' культурно! формацн чи сусшльства в щ-
лому, зайняти в ньому певну позищю та юнувати в гармони 3i звичаями та традишями 
зазначено! системи. 

Процес сощал}зацп забезпечуе збереження сусшльства, його структури та прийня-
тих у ньому форм життя. При цьому карнавал е важливим фактором цього процесу 
(програми поведшки зберетаються в основ! карнавального дшства i регламентуються 
ним). Сошал1зашя в карнавальному дшств1 вщбуваеться неоднаково в людей p i 3 H o -
го в1ку. Так у минулому (античшсть, середньов1ччя та частково ренесанс) вщбувалася 
бшьша сошал1зашя старшого поколшня, оскшьки в карнавалах брала участь переваж-
но ця BiKOBa категор1я. Зараз усе навпаки: карнавали юнують для молодих. 

1з сощал1зуючою пов'язана шегративна функщя карнавалу. Карнавал об'еднуе со-
шальш групи та е засобом частково! !х щентифжацн. Серед член i в u i e i спшьноти по-
ширюеться едина сукупнють погляд1в, переконань, цшностей характерних для uiei' 
системи, що визначають свщом1сть i поведшку людей (наприклад, античш MicTepi i ор-
гашзовували прихильники певного божества (Дюшая , Сатурна, Деметри). У них фор-
муеться почуття належноот до едино! сустльно-культурно! групи. Об'еднувальними 
факторами, що мають найбшьшу силу виступають мова та релшя. 

Людина не може перебувати постшно в одному й тому самому cTaHi свщомость у со-
шальному CTaHi. Потр1бен певний вщпочинок, вщновлення ф1зичних та духовних сил. 
Це можна зробити через карнавал. Отже, видшяеться ще одна функщя карнавалу — ре-
креативна або вщновлююча. Приховаш1мпульси звшьняються пщ час карнавально-
го дшства. Розчинешсть iндивiдa в карнавальному HaTOBni сприяе вившьненню його 
агресивно! енергй' через непристойш жарти та жести, певну MiMiKy, через манеру по-
водитися, обраний образ, навпъ через карнавальний костюм та грим (тому в сучасному ' 
карнавал! можна спостернати певну зовшшню агресившсть, але вона - позитивна, бо 
у нш швелюеться прихована агреая) — тема насильства невщ'емна для карнавалу. Але 
карнавал регламентуе ui прояви катарсису, виходу агресивно! енергй' та вщновлення 
ф1зичних i духовних сил. 

М. Бахтш пише: «Людина шби перероджувалася для нових, лише людських стосун-
KiB. Вщчуження тимчасово зникало. Людина поверталася до себе само! та вщчувала 
себе людиною серед людей. 1 ця справжня людяшсть стосунюв не була лише резуль-
татом уяви чи абстрактно! думки, а реально здШснювалася й переживалася в живому 
матер1ально-чуттевому контакт» [1, с. 15]. 

Карнавальне дшство не лише дае змогу вщпочити, вщновити сво! сили, але й пев-
н о ю MipOK) т у т ТВОРИТЬСЯ НОВИЙ ВИД М1Ж0С06ИСТЮНИХ CTOCyHKiB, ТВОРИТЬСЯ НОВИЙ CBiT. 
Цей CBiT icHye лише певний час, але сила його штенсивносп поширюеться ще дуже 
довго. Креативн1 можливост1 карнавалу виявляються також у мистецьких виршеннях 
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його основних завдань. Переважно це еклектика, але така, що дае можливють виник-
нення нових символ1чних форм та нових штерпретацш. 

На наш погляд, своерщною е гедошстична або розважальна функшя карнавалу. 
Вона е одшею з провщних у ньому сьогодш, але не була 1манентно притаманною для 
середньов1чного карнавалу (у ньому були, звичайно, розважальш елементи, але вони 
мали другорядне значения). Розвитку розважальноУ функци сприяють тенденци в су-
часному масовому культурному ж и т а , яю спрямоваш на створення шюзи про життя 
людини як постшне свято. Якими б веселими i, на перший погляд, безвщповщальни-
ми не були карнавальн1 свята, проте вони створюють систему ценностей, яка пщ час 
карнавалу е платформою для поведшки учасниюв. Звичайно, протягом вторичного 
розвитку u iHHicHi o p i e m r a u i i карнавалу безперервно змшювалися, трансформувалися, 
i тепер у ньому найвищими шнностями е масовшть, релаксашя, eiдпочинок та видо-
вищшсть. Тобто, за допомогою аксюлопчноУ функци карнавал не став чимось статич-
ним, а постшно змшюе свш образ та зовшшнш вигляд. 

Пщсумком головних i найважливших функцш карнавалу може бути його сугестив-
на функщя. Сугесия або навшвання — це процес ди на психжу людини, пов'язаний 3i 
зниженням cßiflOMOCTi та критичноеп при сприйнягп навшваного змюту, що не по-
требуе Hi розгорнутого лопчного анал1зу, Hi оцшки. Навшвання в карнавал! здшсню-
еться з метою створення певних змшених станiв свщомосп, розширення cвiдoмocтi чи 
стимулу до певних дш. Сутнють навшвання полягае в ди на почуття людини, а не на ii 
волю чи розум. Цей процес залежить вщ ступеня послабления свщомого контролю, шо 
здшснюеться вщносно сприйнятоУ шформаци. Вплив змюту, отриманого через навь 
ювання, в1др1зняеться стайльнютю (коли людина протягом цшого року чекае приходу 
карнавального часу): BiH важко пщдаеться осмисленню та корекци. Нав1ювання мож-
ливе у форм1 гетеросугестй' (навшвання 3i сторони) i аутосугестй' (самонав1ювання — 
найб1льш характерне для карнавалу) [7, с. 293]. 

Отже, карнавальне дшство, починаючи в1д античних 4aciß i до тепер, виробило низ-
ку специф1чних фyнкцiй, що сприяють комфортному в1дчуттю особистост)" в межах 
свое! сусп1льно1 сп1льноти та культури в цшому. Сл1д зазначити, що функци карнавалу 
TicHO взаемопов'язан1 i i x не можна розглядати окремо, а лише як комплекс вказаного 
феномена культури. 

Також сучасна масовшть не лише спростила карнавал як окреме дшство, але й роз-
ширила його, практично, зробивши все наше життя пронизаним карнавальшстю. 
Ми живемо в стаж oprii (поняття введе Ж. BoflpiHpoM у пращ «Прозорють зла») [6, 
с. 183], яка характерна для постмодерного суспшьства. Орпя — це будь-який вибухо-
вий елемент сучасносп, момент звшьнення в ycix сферах. Це шштичне зв1льнення, 
сексуальне зв1льнення, звiльнeння продуктивних сил, звшьнення руйшвних сил, 
звшьнення жшки, дитини, нев1домих 1мпульс1в, звшьнення мистецтва; шднесення 
B c i x моделей репрезентаци та антирепрезентацй". Карнавал став частиною загальноУ 
oprii. BiH сам став загальним. 
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