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СВЯТО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН І ЙОГО
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ: НА ПРИКЛАДІ

ВЕНЕЦІАНСЬКОГО КАРНАВАЛУ

У статті на прикладі карнавалу у Венеції розглядається свято як
соціокультурний феномен, як одна з найбільш сталих форм духовної
культури людства. Показані основні види свят, розкриті їх функції і
роль у політичних і соціально-економічних процесах розвитку
суспільства.

Ключові слова: свято, Венеціанський карнавал, функція.

Свято – невід’ємна частина життя людини. Для нього здавна було
характерне бажання відмічати ту чи іншу подію особистого, сімейного
або суспільного життя певними ритуалами чи церемоніями. Свято – це
багатогранне суспільне явище. Відображаючи життя окремої людини і
суспільства в цілому, воно сприяє формуванню духовності людини і
перетворюється на соціально-культурну цінність суспільства. Іншими
словами, свято – це сплав багатьох сторін духовного життя народу.

Культуролог О.І. Кравченко в словнику „Культура и
культурология” визначає свято, як урочистий день чи дні, встановлені
на честь або пам’ять когось або чогось [3, С.  407].  Він відзначає:
„Історичне коріння свята заглиблене у сиву давнину, воно тісно
пов’язане з магією, ритуалом, трудовою діяльністю, світосприйняттям,
ціннісними орієнтаціями та й способом життя взагалі. Свято виконує
важливі соціальні функції: компенсаторну, естетичну, моральну. Свято
завжди має оптимістичний, життєстверджувальний характер; його
змістовний бік виражений духовно-припіднятим налаштуванням.
Особливе значення у святі має його естетична складова: емоційна
насиченість змісту, виразність, експресивність, видовищність,
елементи карнавальності, театралізація. У святі втілені комічні,
гумористичні і сатиричні аспекти культури.” [3, С. 408]

Свята поділяються на релігійні, державні, професійні, національні,
національно-народні та ін. [6, С. 551] Серед національно-народних свят
виділяється карнавал, який визначений як вуличне дійство, що своїм



корінням сягає часів Римської імперії, її мистецтва і культури
[6, С. 315–316].

В історії свят значною мірою відображаються політичні і
соціально-економічні особливості розвитку суспільства, а також
інтереси і прагнення окремих класів і прошарків цього суспільства в ту
чи іншу епоху. Так, Сенат Венеціанської республіки протягом багатьох
століть диктував правила і висував умови щодо користування
святковим вбранням як під час проходження карнавалу, так і в
повсякденному житті.

Вивчення багатовікової історії свят свідчить про те, що, виконуючи
соціальні функції, вони в значній мірі мали класовий характер.
Одночасно свята завжди поєднували людей, допомагали їм
переборювати почуття самотності, ізольованості, відчуження,
згуртовували різні прошарки населення. Так, карнавальна феєрія
робила всіх людей рівними між собою, адже під святковим вбранням
людина могла „грати” роль будь-кого, незалежно від тієї соціальної
ніші, яку вона насправді займала.

У духовному житті будь-якого народу свята з їх розмаїттям
звичаїв, обрядів, церемоній і ритуалів посідають значне місце. Свята
поєднують у собі все, що накопичено в культурі народу, відображають
історичне життя певної суспільно-економічної формації і в значній мірі
формують духовний світ нації. Важливу роль у святах відіграють
соціально-психологічні чинники, релігійні звичаї і обряди, норми
взаємовідносин між людьми, фольклор. Під час свята люди беруть
участь у різноманітних обрядах, ходах, змаганнях. Так,
найграндіознішими видовищами карнавалу у Венеції були так звані
„політ турка”, парад гондол, парад і конкурс маскарадних костюмів,
бій биків, гра у футбол, спалювання опудала і, звісно, бал-маскарад на
центральній площі Сан Марко, який, у свою чергу, супроводжувався
виступами акробатів, жонглерів, музикантів, дресированих тварин.

Свято – явище всезагальне і постійне. „Свято – первинна і
незнищенна категорія людської культури. Воно може виродитися, але
не зможе зникнути взагалі”, – писав автор класичних праць з теорії
культури М.М. Бахтін [1, С. 300].

Для більшості людей свято є можливістю позбутися клопотів
повсякденного життя, своєрідною колективною психологічною
розрядкою. За образним висловом Бахтіна, „це – тимчасовий вихід в
утопічний світ” [1, С. 300] .

Свято є засобом поєднання людей, відновлення певних суспільних
зв’язків, виконуючи комунікативно-інтегративну функцію. Без свята,
очевидно, людина відчула б себе відчуженою, одинокою, ізольованою



від суспільства. Свято – явище колективне, воно організує великі
маси людей різного віку, різних професій і соціальних прошарків
суспільства, створює „неначе єдине народне ціле” [1, С. 276]. Так,
закономірним є той факт, що у венеціанських карнавальних
святкуваннях брали участь більше п'ятисот тисяч чоловік щорічно.
О.В. Федорова зазначає, що це були люди різного віку й соціального
стану. Політики і шляхетна знать, у минулому купці й пірати, а нині
добропорядні християни і поважні батьки міста, дозволяли собі все.
Вони могли віддаватися всіляким порокам, не вигадуючи для цього
спеціальних виправдань. Досить було тільки надягти маску і
карнавальний костюм, щоб не бути впізнаним [7, С. 289].

У святі відображається і ціннісна орієнтація людини у світі, у
якому вона живе. Ця ціннісно-орієнтаційна функція свята, яка несе
політико-ідеологічне навантаження, дуже важлива для соціалізації
суспільства. Вона відображає зміни соціокультурних цінностей
суспільства [4, С. 6–7] .

Свята, звичаї і обряди, з ними пов’язані, виконують також і значну
пізнавально-творчу функцію. Свято слугує поштовхом для розвитку
художньої творчості, оскільки привертає людей до активної участі в
оформленні свята, до виготовлення спеціального начиння і костюмів,
створення музики, пісень і танців, щоб зробити його масштабним і
яскравим. У Венеції розкішні, шиті золотом і дорогоцінними
каменями, карнавальні костюми ставали справжніми зразками високої
моди, і центр європейської моди з Парижу переміщався в ці дні до
Венеції. Напередодні свята кожен італієць збирав з огляду на свої
можливості гроші для пошиття костюму і виготовлення маски.
Російська поетеса Євдокія Петрівна Ростопчіна писала у своєму романі
„Палаццо Форли”: „Одна дівчина півроку відкладала по мідяку, щоб у
святковий день з’явитися “far corso” (іт. „на вулиці”) у золотій парчі
середньовічної дами або в мереживах й блистках напудреної
пастушки” [5, С. 87].

Свято виконує ще одну дуже важливу функцію, стимулюючи
розвиток виробництва [4, С. 7]. Обов’язкове оновлення житла й одягу,
передсвяткове прибирання, позбавлення від старих речей і купівля
нових, заготовка спеціальних продуктів, а також придбання
подарунків.

Ці глибоко вкорінені у житті народу звичаї, що супроводжують
свята, весь цей спалах споживання є міцним імпульсом для
розширення виробництва багатьох видів продукції. Крім того,
необхідно спеціально підготувати святкові декорації, атрибути,
прикраси, художньо оформити місце проведення урочистостей і т.п.



Для виготовлення всього цього потрібно зайняти багато людей на
виробництві. Так, з огляду на те, що в карнавальних святкуваннях
брало участь більше п’ятисот тисяч чоловік щорічно, можна уявити,
скільки місцевого населення слід було задіяти задля забезпечення всіх
бажаючих найпоширенішим видом карнавальних солодощів –
хрустким хмизом, який можна було придбати в пересувних
крамничках по всьому місту і який готувався лише в дні карнавалу.

З проведенням свят пов’язані значні пересування населення
країною, які охоплюють мільйони людей. Такі пересування
стимулюють розвиток торгівлі і транспорту.

Свято є поєднальною ланкою між духовною і матеріальною
культурою суспільства. Багато святкових атрибутів стають з часом
предметами повсякденного вжитку. Святкові видовища, вистави,
заходи часто переходять у повсякденне життя і художню традицію
народу. Так, наприклад, до повсякденного вжитку перейшов такий
невід’ємний елемент венеціанського карнавалу, як маска, яку почали
носити у Венеції майже щодня.

Теоретики свята С.Б. Маркар’ян і Е.В. Молодякова зазначають, що
свято – одна з найбільш сталих форм духовної культури,  де, як
правило, традиція переважає над інновацією, адже в ньому
відображаються не лише міфологічна свідомість народу, давній культ і
ритуал, але й характер суспільного укладу, сімейно-побутових
стосунків, мораль, психологія [4, С. 8]. Дійсно, у Венеціанському
карнавалі достатньо відображений менталітет італійців, які відомі
своїм бурхливим темпераментом. Тому і сам карнавал є певним
вибухом святковості, грандіозним спектаклем, просякнутим духом
невгамовної гри.

„Стійкість існування свята, його постійність пов’язані насамперед з
тим, що, концентруючи від покоління до покоління культурну
активність людей, обростаючи обрядами, розвагами, декораціями,
створюючи атмосферу радості і піднесення, перериваючи
повсякденний ритм життя, свято відповідає багатьом колективним та
індивідуальним вимогам настільки, що потреба в його проведенні
виявляється більш стійкою, ніж початкова ідея, цінність або сукупність
цінностей, які викликали його до життя” [2, С. 86].

Свята невід’ємні від історії країни. Приводом до їх виникнення
частіше за все є якась історична подія загальнонаціонального
характеру або місцевого значення. Для Венеціанського карнавалу
такою подією могло бути або ж святкування 988 р. визволення
венеціанських дівчат-наречених із полону хорватських піратів, або ж
святкування останнього дня перед Великоднем, коли ще можна було не



обмежувати себе в їжі. І останньою подією, яка могла би стати
поштовхом для виникнення карнавалу вважають римські Сатурналії –
свято рівності між рабами і їхніми господарями.

Значна частина традиційних свят, які характеризуються багатою
обрядовістю, яскравістю і пишністю, привабливі тим, що зберігають і
доносять до сьогоднішнього покоління значну кількість моментів
історичного минулого країни. Водночас не можна не згадати, що ці
свята свідомо підтримуються і культивуються панівними колами
країни протягом багатьох століть, оскільки вони допомагають подавати
історію кожному новому поколінню в потрібному для цих кіл аспекті.

Отже, аналіз теоретичних основ поняття „свято” показав, що в
будь-якому святі, а отже, й у Венеціанському карнавалі, відображені
політичні й соціально-економічні особливості розвитку суспільства,
його світогляд та духовна культура. Свято виконує комунікативно-
інтегративну, ціннісно-орієнтаційну, пізнавально-творчу функцію та
стимулюює розвиток виробництва, торгівлі і транспорту. Тобто свято
сприяє пізнанню історії і культури країни,  розвиває художній смак,
любов до природи, допомагає виховувати молоде покоління в дусі
поваги до історії країни і її традицій, призводить до згуртування
кожної родини, окремих колективів, усієї нації.
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В статье на примере Венецианского карнавала рассматривается



праздник как социокультурный феномен, как одна из наиболее
постоянных форм духовной культуры человечества. Показаны
основные виды праздников, раскрыты их функции и роль в
политических и социально-экономических процессах развития
общества.
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Holyday is introduced as social and cultural phenomenon, as one of the
most constant forms of human spiritual culture. Main types of holydays are
shown, with their functions and role in political, social and economic
processes of development of the society.The example of holyday in this
article is Venetian carnival.

Key words: holyday, Venetian carnival, function


