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Карнавал у Венеції є одним із найзнаменитіших карнавалів у світі,
бо це захоплюючий і грандіозний спектакль. Головною „сценою”
карнавалу є найбільш елегантна, архітектурно досконала і
найвеличніша площа міста – Пьяцца Сан Марко. Під час карнавалу до
„акторського складу”, крім „професіоналів”, приєднуються також і
майже всі гості міста, яких у різні періоди багатовікової історії свята
нараховувалося від декількох десятків до декількох сотень тисяч
одночасно.

Слово „карнавал” (іт. carnevale) походить від латинського „carrus
navalis”, що в перекладі означає „потішна колісниця” чи „корабель
святкових процесій”. Також вважається, що це слово народилося від
вислову „Саrnе vale!” (іт. „Прощавай, м'ясо!”), що пояснюється збігом
початку карнавалу з початком Великого Посту. Місцеве населення
часто використовувало цей вислів у повсякденній мові напередодні
Посту [1, с. 146].

Існує кілька версій появи Венеціанського карнавалу, але найбільш
достовірними і поширеними є три з них. Згідно з першою версією, у
998  році хорватськими піратами були викрадені місцеві дівчата-
наречені. Молоді женихи-венеціанці кинулися навздогін і зуміли
повернути бранок. Прославляючи мужність венеціанських юнаків і
вітаючи викрадених наречених, місцеві жителі організували велике
свято [10].

Згідно з другою версією, у 1296 році Сенат Венеціанської



Республіки проголосив святковим останній день перед Великим
Постом, коли ще можна було не обмежувати себе в їжі. Це свято було
назване „Саrnеvаlе” (від словосполучення „Саrnе vale!”, що
перекладається з італійської як „Прощавай, м'ясо!”). Згодом і сам Піст
перетворився у веселе і строкате свято [10].

Відповідно до третьої версії, карнавал венеціанці перейняли разом
з латинською культурою: витоки цього свята лежать у знаменитих
римських Сатурналіях. Головною традицією Сатурналій було
знищення розмежувань між панами і рабами. У період свят рабу,
наприклад, дозволялося сидіти за столом разом з хазяїном і навіть
відпускати на його адресу лайки. Крім того, пан підносив рабу вино, а
той напивався, подібно вільному римлянину. На час свята вибирали
псевдокороля – прообраз майбутнього блазня, що наприкінці
Сатурналій або чинив самогубство, або гинув від ножа, вогню чи петлі.
Однак, щоб станові забобони не зіпсували веселощів, під час
Сатурналій усі ховали свої обличчя під масками [11]. Тому можна
припустити, що саме звідси і була запозичена маска, яка пізніше стала
невід'ємним елементом венеціанського карнавалу, його символом.

Перші згадки про карнавал зустрічаються в офіційних документах
дожа Вітале Фалієро 1094 року [7, с. 10]. Саме з цього часу і почався
процес багатовікового розвитку карнавалу, унаслідок чого була
вироблена своєрідна мова карнавальних символів, основою якої і
стала карнавальна маска.

„Найперший документ, у якому мова йде про використання масок
у Венеції, датується 2-м травня 1268 року. Це був також перший
документ, що забороняв учасникам карнавалу носити маски”, –
згадується на інтернет-сторінці „The Carnival History”сайту
„GuestInVenice. com” [9].

Від XIV сторіччя були введені нові закони для того, щоб
припинити зниження морального рівня венеціанців. Так декрет, що
вийшов 22 лютого 1339 року, забороняв учасникам маскараду нічні
гуляння. А декрет 24 січня 1458 року забороняв чоловікам, що
переодяглися в жіноче вбрання, відвідувати чернечі приходи для
жінок. Наступним був декрет від 3 лютого 1603 року, спрямований на
підтримку пристойної поведінки в жіночих монастирях. Тому
чоловікам у маскарадних костюмах заборонялося відвідувати чернечі
келії [9].

Часто декрети забороняли учасникам маскараду носити зброю чи
інші предмети, небезпечні для життя людини. Інші ж закони
забороняли відвідувати церкву в „непристойному вбранні” –
карнавальному костюмі.



Незважаючи на заборони, попит на маски у Венеції поступово
збільшувався, що сприяло створенню багатьох майстерень, які
займалися їхнім виготовленням і продажем. Мистецтвознавець Ю.Д.
Колпинський зазначає, що до кінця XV століття професія масочника
була офіційно зареєстрована і користувалася великою пошаною в
городян протягом наступного XVІ століття [3, с. 258].

13 серпня 1608 року Радою Десяти був виданий документ, у якому
йшла мова про недоречність і аморальність носіння маски цілий рік. У
книжці „Рим. Флоренция. Венеция” констатується: „Щоб уникнути
жахливих наслідків цієї аморальної поведінки, було дозволено носити
маски тільки під час карнавалу й на офіційних бенкетах. За порушення
цього закону накладалися штрафи. Чоловікам – два роки тюремного
ув'язнення, потім 18 місяців каторги на галері, а також виплата 500 лір
штрафу Раді Десяти. Жінок же, як покарання, очікувала ганебна хода з
району Ріальто до площі Сан Марко (під час якого порушниць, не
перестаючи, били батогом), а потім залишали на загальний огляд між
двома колонами на площі.  Їм також було заборонено в'їжджати на
територію Венеціанської Республіки впродовж 4 років, і вони в
обов'язковому порядку повинні були виплатити 500 лір штрафу Раді
Десяти” [5, с. 58].

Через 50 років після декрету 1608 року Рада Десяти видала новий
закон, що остаточно заборонив носити маски і зброю. У ньому йшла
мова про заборону носити маски у святих місцях, а також разом з
релігійним одягом, гри на барабанах до полудня і навіть танців поза
часом проходження карнавалу [9].

Через близько сторіччя, у 1703 році внаслідок того, що більшість
венеціанської знаті мала звичай грати на гроші в масках (щоб уникнути
кредиторів), було заборонено носити маски в казино. Два декрети
(1699 і 1718 років) забороняли носити маски під час церковних свят,
що за часом збігалися з карнавалом [10]. А закон, виданий у 1776 році,
був спрямований на захист сімейної честі, а тому забороняв жінці
відвідувати театр без маски й плаща [7, с. 12].

Піком популярності венеціанського карнавалу, безумовно,
вважається XVIII століття. До цього часу, незважаючи на всі державні
заборони, карнавал досяг величезного масштабу. Тоді він був не тільки
головною подією року, але й сенсом існування. О.М. Персіанова у
книжці „По городам Италии” пише: „Під час карнавалу нічого не
здавалося занадто ганебним, занадто сміливим, занадто безрозсудним,
занадто розпусним. Відкривалися сотні ігорних будинків, де
програвалися величезні кошти і де зраджували законним чоловікам і
дружинам невідомі «маски». Не зробити гріхопадіння в карнавальні дні



і ночі, коли навіть церква ставала менш суворою, було просто
непристойним” [4, с. 120].

Основна програма венеціанського карнавалу остаточно
сформувалася у XVІІІ столітті, пройшовши тривалий шлях. Наприкінці
ХІІІ – на початку XІV століть карнавал тривав всього два тижні. А
коли в 1495 році був створений спеціальний щорічний карнавальний
фонд, то терміни проведення свята поступово збільшилися майже до
шести місяців [10]. Отже, він проходив з першої неділі жовтня до
Різдва (тоді він на два тижні припинявся), а потім тривав від 6 січня до
першого дня Посту, тобто - до дня Святого Марка, свята Вознесіння
або дня виборів Дожа чи інших посадових осіб. На противагу
офіційним святам карнавал тріумфував як тимчасове звільнення від
панівного ладу і церковних догм. Він був ворожий усякому ввічненню,
завершенню й кінцю. Карнавал виступав як ігровий процес, що
створює спільними зусиллями багатьох людей віртуальну дійсність.
Він був формою культурного життя, учасники якого, добровільно
відмовляючись від власного „Я”, говорили один одному: „Ми більше -
не ті,  що були раніше,  ми стали іншими” [7, с. 14]. І
дійсно, гра є одним із виявів культури, адже саме так вона трактується
Йоганом Гейзінгою у праці „Homo Ludens”, присвяченій провідному
значенню гри у виникненні й розвитку культури: „Трактуючи гру як
один із виявів культури, ми застаємо гру у культурній сфері як уже
дану величину, що існувала ще до появи самої культури й що
супроводжувала, проймала її від першопочатків аж до цієї фази
культури, у якій ми живемо нині. Ми переконуємося, що гра присутня
скрізь як цілком визначена й відмінна від „буденного” життя якість.
Гра як особливий вид діяльності,  як „значуща форма” та як соціальна
функція – ось предмет нашого інтересу. Ми намагатимемось
розглядати гру як самодостатнє соціальне явище в
усьому розмаїтті її конкретних виявів, сприймати гру такою, якою
сприймає її сам гравець, тобто в її первісному значенні. Якщо ми
дійдемо висновку, що гра спирається на дії з певними образами, на
своєрідне „пере-образування” дійсності (тобто на перетворення
реальності на образи), тоді нашим чільним завданням стане збагнути
цінність і значення цих образів та перетворення на них дійсності. Ми
поспостерігаємо їхню дію в самій грі й таким чином спробуємо
зрозуміти гру як один із чинників культури в житті” [2, с. 10–11].

Ще в давні часи в день відкриття карнавалу (який називається Festa
delle Marie (іт. свято Марії) і присвячений звільненню венеціанських
дівчат, викрадених хорватськими піратами) на центральній площі Сан
Марко з'являлися сім прекрасних дівчат, одну з яких обирали



королевою карнавалу. Потім канатом, закріпленим між Дзвіницею
і Палацом Дожів, пускали ув'язненого, що сипав зверху пелюстки
троянд. Якщо він доходив до кінця, то наступний рік вважали вдалим,
а якщо ж падав, то наступний рік повинен був бути несприятливим.
Згодом ув'язнений був замінений акробатом, а потім і зовсім штучною
дерев'яною голубкою «коломбіною» (що стала одним із символів
карнавалу), з якої на площу сипалися квіти. Відкриття свята
продовжувалося ввечері на Великому каналі парадом святково
прикрашених гондол. Після офіційного відкриття починався парад
маскарадних костюмів, що завершувався конкурсом на кращий з них.
Потім спалювали символічне опудало (цей ритуал символізував
прощання з проблемами старого року і переходом у новий), після чого
розгорталися загальні гуляння: простий люд веселився на балу-
маскараді на площі Сан Марко, де виступали акробати, жонглери,
музиканти, дресировані тварини, а багаті венеціанські вельможі
розважалися на балах-маскарадах, світських раутах і вечірках у
Палаццо, куди потрібно було з’являтись лише у карнавальному
вбранні, на відміну від вуличних святкувань, де можна було
обмежитись лише маскою.

Під час карнавалу його учасники могли без перешкод віддаватися
всіляким порокам, не вигадуючи для цього спеціальних виправдань.
Історик костюму Володін у праці „Мода и стиль” зазначає: „Досить
було тільки надягти маску і карнавальний костюм, щоб не бути
впізнаним. Це вбрання було здатне змінити не тільки зовнішність, але,
можливо, і життя” [6, с. 131]. За словами Йогана Гейзінги, головна
функція гри полягає у демонстрації чогось надзвичайного, щоб
викликати захват. А найважливішим засобом виконання цієї функції є
маска, за допомогою якої людина творить образ чогось відмінного,
чогось гарнішого чи вищого та й небезпечнішого за її звичайне життя
[2, с.  12]. Гейзінга наголошує на тому,  що людина уявляє себе у будь-
якому образі. Вона так захоплюється, що буквально „виходить за межі
себе”, „заноситься” так далеко, аж майже вірить, ніби й справді є тим
чи тим, хоч і не втрачає повністю усвідомлення „повсякденної
дійсності”. Карнавальне дійство – це не стільки удавана дійсність,
скільки здійснення чогось в образах: „пере-образування”, образне
перетворення реальності [2, С. 20–21].

Карнавальні костюми венеціанців були надзвичайно
різноманітними. На інтернет-сторінці „Masks and Disguises”сайту
„GuestInVenice. com” подано інформацію про документ XVІІІ сторіччя,
що має назву „Різні види карнавального вбрання, призначеного як для
чоловіків, так і для жінок”: „Цей документ є одним із джерел



присвячених видам карнавального вбрання Венеції. Ось
найпоширеніші костюми: костюм рибалки з вудочкою, костюм турка з
трубою або скипетром, костюм «Баута», костюм „Зенда”, костюм
„Моретта”, костюм жителя о. Бурано, костюм Арлекіна, костюм
„Доміно”, костюм смугастого блазня Брігелли, костюм професора,
костюм Коломбіни, костюм адвоката з паперами, костюм
Пульчінелли, костюм лакея, костюм іспанця, костюм єврея, котрий
плаче, костюм демона, костюм мисливця з підробною зброєю, костюм
вірменина, костюм сатира, костюм садівника з капелюхом і корзиною,
костюм дівчинки-селянки, костюм старої вдови-селянки, костюм
пекаря, костюм Пьєро, костюм Панталоне, костюм м’ясника, костюм
короля зі скипетром, костюм лікаря, костюм блазня на ходулях,
костюм вугільника, костюм вуличного торговця, костюм астролога,
костюм піренейського моряка, костюм амазонця, костюм вуличного
вбивці, костюм озброєного солдата, костюм із мідних монет, костюм
танцюючого ведмедя” [9].

Класичним варіантом венеціанського маскарадного костюма була
„Баута” (іт. „доміно”), який використовувався не лише під час
карнавалу, але й у повсякденному житті. На інтернет-сайті
„GuestInVenice. com” подано таку інформацію про „Баута”: „Цей
костюм складався з чорного плаща і трикутки та білої атласної, з
глибокими заглибинами для очей, маски, яка називалася „Larva” або
„Volto” (лат. „машкара”, „обличчя”) і до якої кріпився чорний
шовковий капюшон. Маска мала витягнутий профіль (під тоненьким,
але довгим носом, стирчала ще довша верхня губа) і приховувала
верхню частину обличчя, залишаючи відкритим підборіддя. Голос при
розмові в такій масці змінювався, тому людину було абсолютно
неможливо впізнати за голосом” [9].

Унаслідок того, що „Larva” виготовлялась із вкритої воском
тканини, то була дуже легкою, а тому не спричиняла ніяких труднощів
під час їжі й розваг, дозволяла людині легко дихати і залишатися
невпізнанним, оскільки не було потреби постійно її знімати. Ця маска
дуже подобалася венеціанцям, які погоджувалися платити великі
кошти, аби „Машкара” була виготовлена з найкращих і
найпрактичніших матеріалів. З огляду на сезон цей костюм
виготовлявся або з льняної, або із шовкової тканини білого,
бірюзового, чи світло-червоного кольору.

„Бауту” носили як жінки, так і чоловіки. На інтернет-сайті „DW-
World. DE” наводиться такий приклад: „Так, наприклад, жінка
обов’язково повинна була відвідувати театр тільки в „Бауті”. Ходили
навіть чутки, що монахи носили бауту, віддаючись любовним утіхам.



Але дівчатам на виданні цей костюм носити заборонялося. За
законами Венеціанської Республіки вдягати цей костюм було також
заборонено для відвідування церкви, у нічний час і впродовж епідемій
чуми” [8].

Окрім класичного карнавального вбрання, венеціанці також
використовували так звані маски-фантазії, створені яскравою уявою
місцевих художників. У оформленні цих масок переважали історичні
мотиви. У них були втілені образи найвідоміших постатей і персонажів
різних історичних епох.

Маскарадні костюми Венеції були засобом створення карнавальної
феєрії, вони допомагали поринути в безмежний світ танцю, музики й
світла, світ сповнений надіями й сподіваннями, мріями й бажаннями.
Саме ці бажання намагався втілити в життя кожний, хто поринав у
загадковий світ карнавалу.

Після падіння Венеціанської Республіки карнавал на двісті років
зникає з культурного життя Венеції.  І лише 1980 року за сприяння
Міської адміністрації свято знову відродилось і повернулося на свої
підмостки. Почався великий процес реабілітації карнавалу,
поступового повернення всіх втрачених традицій святкування.

Розглянувши історичний розвиток Венеціанського карнавалу,
можна дійти висновку, що процес становлення і закріплення цього
свята в культурному житті Венеції пройшов довгий, майже
тисячолітній, шлях і бере свій початок ще 1094 року, як про це свідчать
офіційні документи. Цей процес тривав до самого ХVІІІ століття, коли
формування і розвиток основ карнавалу остаточно завершився, і
карнавал став суцільною ігровою системою, основним елементом якої
виявилася маска як символ „гри без правил”, гри у свободу дій. Маска
мала безліч різновидів і буда широковживаною не лише під час
карнавалу, але й у повсякденному житті. Незважаючи на двохсотрічну
відсутність карнавалу на культурній арені Венеції, це свято було
відроджено, і нині воно зберігає свої давні традиції та залишається
одним із найяскравіших і наймасштабніших у світі.
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В статье рассматривается история возникновения и развития
карнавала, становления его как игровой системы с такими основными
элементами, как карнавальный костюм и маска. Дано описание
классической программы проведения карнавала в XVІІІ столетии,
охарактеризованы виды карнавального костюма и масок.

Ключевые слова: праздник, Венецианский карнавал, маска, игра,
костюм, «bauta», «larva».

This article shows the history of origin and development of carnival and
its growing as a playing system with such main elements as carnival
costume and mask. XVIIIth century carnival classical program is described;
types of carnival costume and masks are characterized.

Key words: holyday, Venetian carnival, masque, game, costume,
«bauta», «larva».


