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АНОТАЦІЯ 

 

 

 

Козловська М. В. Свято як соціокультурний феномен сучасності: 

функціональний аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

034 «Культурологія». – Київський національний університет культури і 

мистецтв, Київ, 2022. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей і функцій 

свята як соціокультурного феномена сучасності. Це зумовлено 

трансформаціями у святковій культурі та посиленням ролі свята у процесах 

соціокультурогенезу та у житті окремої людини. Зокрема, в сучасних умовах 

свято впливає на основні риси повсякденності та стилів життя, забезпечує 

збереження традиційних соціокультурних цінностей, конституювання 

соціокультурної ідентичності тощо. Водночас у ситуації постмодернізму 

суттєво змінюється конфігурація святкових заходів, що викликає 

зацікавленість у фестивальній репрезентації у різних формах та збереженні 

традиційних свят як елементів нематеріальної культурної спадщини. 

У першому підрозділі «Ступінь наукового розроблення і джерельна 

база роботи» першого розділу «Теоретико-методологічне підґрунтя 

дослідження» охарактеризовано основні праці зарубіжних і українських 

дослідників, у яких сформульовані основні методологічні засади вивчення 

свята. Зазначено, що складний поліморфний характер свята привертає 

дослідницьку увагу істориків, соціологів, культурологів, психологів, 

філософів, мистецтвознавців та ін. Така методологічна міждисциплінарність 

уможливлює розуміння змісту, смислового навантаження, функцій та 

соціокультурної ролі цього феномена. При цьому більшість дисертацій 

українських філософів та мистецтвознавців, істориків, культурологів, 
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зокрема в царині теорії та історії культури, присвячені особливостям та 

складовим календарно-обрядових свят регіонів України – звичаям, пісням, 

народним іграм тощо. Це праці С. Боян, Т. Гаєвської, А. Гоцалюк, 

Н. Громової, В. Диханова, О. Кожолянко, О. Ліманської, О. Пенькової, 

О. Смоляк, Л. Узунової, М. Умебаясі, М. Федущак, С. Чуйко. Серед них 

переважають дослідження регіональної весільної обрядовості (З. Босик, 

В. Матушенко, І. Несен, І. Шворак). Констатовано недостатню артикуляцію 

соціальної сутності свята і святкової культури в українській 

соціогуманітаристиці, зокрема культурології.  

У другому підрозділі «Поняттєво-категоріальний апарат 

дослідження: методологічні преференції соціокультурного дискурсу» 

обґрунтовано, що в контексті встановлення меж сутнісної характеристики 

свята, його архітектоніки як складного феномена з нескінченною кількістю 

взаємозумовленостей та варіативностей смислових культурних і соціальних 

навантажень перспективним є концептуальне моделювання феномена 

«свято» з урахуванням актуального соціокультурного дискурсу, який володіє 

релевантною неоднозначності цього феномена науковою методологією.  

У третьому підрозділі «Свято: концепції, функції, класифікація» 

проаналізовано основні підходи до вивчення свята, його функції та 

класифікації, а також запропоновано авторське визначення свята як 

соціокультурного феномена: свято – це найбільш виразна форма 

позабуденного (нерутинного) побутування суспільства, культури та людини, 

специфіка якої традиційно наскрізь просякнута синтезом сакральності, 

творчості, свободи, споглядання та участі, що активізує візуальні, звукові, 

тілесні відчуття та реалізується іманентними святковим заходам видовищно-

ігровими засобами і художньо-технологічними принципами їхньої 

організації.  

У першому підрозділі «Свято як підґрунтя традиційних 

соціокультурних цінностей» другого розділу «Соціокультурні виміри свята» 

обґрунтовано і класифіковано функції свята у формуванні й збереженні 
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традиційних соціокультурних цінностей. Серед них: кумулятивно-

ревіталізаційна, інформаційно-діахронічна, негентропійно-регулююча, 

темпоральна, діахронно-адаптивна, психологічно-інтеріоризуюча.  

У другому підрозділі «Соціокультурна цінність свята у координатах 

повсякденності» обґрунтовано важливість і функції свята у контексті 

святковості, буденності та низки суміжних понять (дозвілля, відпочинок 

тощо) – ціннісних регулятивів повсякденного і святкового соціокультурного 

життя. Це зумовлено особливостями онтологічного сенсу буття людини як 

суспільної істоти, включеної у складний організм міжсуб’єктної комунікації 

на всіх рівнях соціокультурної взаємодії. Визначено соціокультурні функції 

свята у координатах повсякденності та зроблено низку висновків, зокрема: за 

допомогою обрядів та ритуалів свято регулює перебіг соціокультурних 

процесів, забезпечуючи природний принцип чергування, своєрідного 

балансу, що дає змогу людині й суспільству спорадично переключатися.  

У координатах повсякденності визначено такі соціокультурні функції 

свята: релаксуюча, рекреаційна, психозахисна, гедоністична, гуманістично-

засаднича, світоглядно-детермінуюча, естетично-унормовуюча, стабілізуюча, 

компенсаторно-захисна. 

У третьому підрозділі «Свято як чинник конституювання 

соціокультурної ідентичності» обґрунтовано значення і функції свята як 

чинника регенерації і конституювання соціокультурної ідентичності людини 

та території. Це апелює до врахування двох конфігуративних масштабних 

вимірів: особистісно-екзистенційного (колективної приналежності, 

соціальної згуртованості, культурної тотожності), тобто ідентичності 

людини; територіального (ідентичності конкретного місця, зокрема як місця 

пам’яті й туристичної дестинації), тобто ідентичності географічних територій 

у локальному та глобальному контекстах.  

Обґрунтовано, що за рахунок щорічного своєрідного обрядово-

ритуального та просторово-ландшафтного видовища з акцентуванням на 

ключовій тематиці, місці проведення, ідеологічній театральності та масовості 
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реалізуються функціональні можливості свята у конституюванні внутрішньо-

особистісної соціокультурної ідентичності. Позаяк свята, як дійові 

соціокультурні конструкції, виконують ідеологічну, соціально-інтегративну 

та психологічно-інтегративну функції. Також свято формує: образ території, 

яка на час святкових заходів перетворюється на новий суспільний простір, 

органічно вбудований у різні формальні та неформальні соціально-

просторові процеси та практики; нову конотацію місця, у тому числі як 

туристичної дестинації. Свято ініціює творчий потенціал громади та заохочує 

до спільної участі; виражає історичні традиції, уподобання, сенсово-ціннісні 

преференції і окремішну культуру спільноти. Це формує місцеву общинну 

ідентичність як відчуття та внутрішню інтерпретацію зв’язку з певною 

територією у межах держави, що стає запорукою формування 

загальнодержавної колективної пам’яті та соціокультурної ідентичності. 

У першому підрозділі «Експлікація свята у культурі постмодерну» 

третього розділу «Свято у соціокультурних практиках сучасності» 

з’ясовано ціннісно-смислову, креативно-комунікативну та функціональну 

трансформацію святкових соціокультурних практик з урахуванням 

постмодерної парадигми сучасної культури, а також залежність їхньої 

символіко-семіотичної природи від динамічних процесів у соціокультурному 

житті. Зазначено, що вийти за межі невизначеності повсякденного буття 

дають можливість віртуальні свята – як своєрідні символічно-компенсаторні 

механізми. Підпорядкування свята сучасним ринковим законам призводить 

до його комерціалізації, зростання економічної ваги, перетворення на 

святкову технологію, а також до комодифікації святкових практик. 

Поширюється феномен глобального свята, яке зазвичай не втримувало або 

втратило традиційну сакральність чи державно-організаційну формальність 

та характеризується надмірною карнавальністю та розважальністю. Всі ці 

трансформації характеризують постмодерну зміну всього дискурсу свята. 

У другому підрозділі «Фестивальний туризм: соціокультурне значення 

та характерні риси святкових видовищ» проаналізовано особливості 
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популярної соціокультурної практики сучасності – фестивального туризму, а 

також характеристики відповідних святкових видовищ. Доведено, що як 

важливий чинник диверсифікації туристичного продукту та нова форма 

активного інтелектуально-культурного відпочинку фестивальний туризм має 

важливе соціокультурне значення для туристів та мешканців спільноти, що, 

зокрема, передбачає: набуття автентичного культурного досвіду і вражень, 

що дає відчуття спорідненості з усім людством та різними культурними 

цінностями; активізацію міжкультурних зв’язків, обмін, формування 

загальнолюдських цінностей, що стимулює інтерес до історії та традицій 

інших країн; перетворення території на туристичну дестинацію без орієнтації 

на особливі культурно-історичні та природні переваги; формування 

потенціалу для економічного та інфраструктурного розвитку, для нових 

місцевих соціокультурних проектів та ін.  

У третьому підрозділі «Функціональні особливості свята і святкових 

видовищ як елементів нематеріальної культурної спадщини» обґрунтовано 

особливості національних святкових видовищ як елементів нематеріальної 

культурної спадщини, зокрема в контексті досвіду їх включення до Списку 

нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Визначено, що найважливішими 

функціональними ознаками свята як елемента нематеріальної культурної 

спадщини є: комунікативність; універсальність; масовість; образність; 

автентичність; втілення у відповідних соціокультурних практиках, які мають 

найбільш стійкі, що проявили свою безумовну цінність, параметри, 

закріплені в свідомості людей як носіїв історично сформованого досвіду та 

етнокультурної ідентичності; постійна відтворюваність на певній території; 

здатність до відображення внутрішнього змісту коеволюції природи, людини 

і суспільства; можливість згуртовувати громаду, активізувати її творчий 

потенціал; здатність транслювати традиційний культурно-історичний досвід 

від покоління до покоління.  

Констатовано, що завдяки приверненню уваги до свят відбувається 

пізнання, формуються навички розуміння, міжкультурної комунікації та 
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адекватної оцінки соціокультурного досвіду світових культур, а також 

підтримка позитивного іміджу регіону та країни на світовому рівні. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є системне вивчення 

історичного розвитку та сучасного стану української святкової культури, її 

значення у житті соціуму та людини, зокрема крізь призму ефективності 

щодо творення актуальних і збереження традиційних наративів культури на 

основі загальнолюдських цінностей. 

Усвідомлення важливості свята, святкових видовищ, фестивального 

туризму зумовлює привернення уваги місцевої влади, громадськості та 

окремих організацій нашої країни до розробки відповідних регіональних 

фестивальних програм, що можна вважати перспективним напрямом не лише 

відповідних наукових досліджень, а й дійовими кроками у популяризації 

святкових заходів на загальнодержавному та регіональному рівні.  

Ключові слова: свято, святкова культура, повсякденність, 

соціокультурна ідентичність, традиції, постмодерн, карнавальність, святкове 

видовище, фестивальний туризм, нематеріальна спадщина. 
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SUMMARY 

 

Kozlovska M. V. The Holiday as a Socio-Cultural Phenomenon of 

Modernity: Functional Aspect. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. Program subject area 

034 – Cultural Studies (Field of study 03 Humanities). Kyiv National University of 

Culture and Arts, Kyiv, 2022. 

The dissertation is devoted to the study of the holiday’s features and 

functions as a sociocultural phenomenon of our time.  This is due to the 

transformations in the holiday culture and the increasing role of the holiday in the 

processes of socio-cultural genesis and the individual’s life. In particular, in 

modern conditions, the holiday affects the main features of everyday life and 

lifestyles, ensures the preservation of traditional socio-cultural values, the 

constitution of sociocultural identity, etc. At the same time, in the situation of 

postmodernism, the configuration of festive events is significantly changing, which 

arouses interest in festival representation in various forms and the preservation of 

traditional holidays as elements of intangible cultural heritage. 

 The first subsection Degree of Scientific Development and Source Base of 

the Work of the first section Theoretical and Methodological Basis of the Study 

describes the main works of foreign and Ukrainian researchers, which formulate 

the basic methodological principles of the holiday study. It is noted that the 

complex polymorphic nature of the holiday attracts the research attention of 

historians, sociologists, cultural scholars, psychologists, philosophers, art critics, 

etc. Such methodological interdisciplinarity makes it possible to understand the 

content, semantic load, functions, and the socio-cultural role of this phenomenon. 

At the same time, most of the dissertations of Ukrainian philosophers and art 

critics, historians, and cultural scholars, in particular in the field of theory and 

history of culture, are devoted to the peculiarities and components of the calendar 

and ritual holidays of the regions of Ukraine – customs, songs, folk games, etc. 

These are the works of S. Boyan, T. Haievska, A. Hotsaliuk, N. Hromova, 
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V. Dykhanov, O. Kozholianko, O. Limanska, O. Penkova, O. Smolyak, 

L. Uzunova, M. Umebayashi, M. Fedushchak, S. Chuyko. Among them, studies of 

regional wedding rituals prevail (Z. Bosyk, V. Matushenko, I. Nesen, I. Shvorak). 

The insufficient articulation of the social essence of the holiday and festive culture 

in Ukrainian socio-humanities, in particular cultural studies, is stated. 

In the second subsection Conceptual and Categorical Apparatus of 

Research: Methodological Preferences of Sociocultural Discourse it is 

substantiated that in the context of establishing the boundaries of the holiday’s 

essential characteristics, its architectonics as a complex phenomenon with an 

infinite number of interdependencies and variations of semantic cultural and social 

loads, it is promising to conceptually model the phenomenon of “holiday” taking 

into account the current socio-cultural discourse, which has a relevant scientific 

methodology relevant to the ambiguity of this phenomenon. 

The third subsection Holiday: Concepts, Functions, Classification analyzes 

the main approaches to the study of the holiday, its function and classification, as 

well as the author’s definition of the holiday as a socio-cultural phenomenon: a 

holiday is the most expressive form of extraordinary (non-routine) existence of 

society, culture and man, the specificity of which is traditionally imbued with a 

synthesis of sacredness, creativity, freedom, contemplation, and participation, 

which activates visual, sound, bodily sensations and is implemented by the 

inherent festive events by entertainment and gaming means and artistic and 

technological principles of their organization. 

The first subsection Holiday as the Basis of Traditional Sociocultural Values 

of the second section Socio-Cultural Dimensions of the Holiday substantiates and 

classifies the functions of the holiday in the formation and preservation of 

traditional socio-cultural values. Among them, there are cumulative-revitalizing, 

informational-diachronic, negentropic-regulating, temporal, diachronic-adaptive, 

and psychological-interiorizing. 

The second subsection Socio-Cultural Value of the Holiday in the 

Coordinates of Everyday Life substantiates the importance and functions of the 
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holiday in the context of festivity, everyday life, and several related concepts 

(leisure, recreation, etc.) – value regulators of everyday and festive socio-cultural 

life. This is due to the peculiarities of the ontological meaning of a human being as 

a social entity included in a complex organism of intersubjective communication at 

all levels of socio-cultural interaction. The socio-cultural functions of the holiday 

in the coordinates of everyday life are determined and several conclusions are 

drawn. In particular, with the help of rites and rituals, the holiday regulates the 

course of socio-cultural processes, providing a natural principle of alternation, a 

kind of balance that allows a person and society to switch sporadically. 

In the coordinates of everyday life, the following socio-cultural functions of 

the holiday as relaxing, recreational, psycho-protective, hedonistic, humanistic-

fundamental, worldview-determining, aesthetic-standardizing, stabilizing, 

compensatory and protective are defined. 

The third subsection Holiday as a Factor in the Constituting of Socio-

Cultural Identity substantiates the significance and functions of the holiday as a 

factor in the regeneration and constituting of the socio-cultural identity of a person 

and territory. This appeals to the consideration of two configurative large-scale 

dimensions: personal-existential (collective belonging, social cohesion, cultural 

identity), that is, human identity; territorial (identity of a specific place, in 

particular as a place of memory and tourist destination), that is, the identity of 

geographical territories in local and global contexts. 

It is substantiated that due to the annual unique ceremonial-ritual and 

spatial-landscape spectacles with an emphasis on the key theme, venue, ideological 

theatricality, and mass, the functional possibilities of the holiday in the constitution 

of intra-personal socio-cultural identity are realized. Because of this, holidays, as 

active socio-cultural constructions, perform ideological, social-integrative, and 

psychological-integrative functions. The holiday also forms the image of the 

territory, which during the festive events turns into a new public space, organically 

embedded in various formal and informal socio-spatial processes and practices; a 

new connotation of the place, including as a tourist destination. The holiday 
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initiates the creative potential of the community and encourages joint participation; 

expresses historical traditions, preferences, meaning-value preferences, and a 

separate culture of the community. This forms the local community identity as a 

sense and internal interpretation of the connection with a certain territory within 

the state, which becomes the key to the formation of the national collective 

memory and socio-cultural identity. 

In the first subsection Explication of the Holiday in the Postmodern Culture 

of the third section Holiday in the Socio-Cultural Practices of Modernity the value-

semantic, creative-communicative, and functional transformation of festive socio-

cultural practices is clarified, taking into account the postmodern paradigm of 

modern culture, as well as the dependence of their symbolic-semiotic nature on 

dynamic processes in socio-cultural life. It is noted that virtual holidays provide an 

opportunity to go beyond the uncertainty of everyday life – as peculiar symbolic-

compensatory mechanisms. The subordination of the holiday to modern market 

laws leads to its commercialization, growth of economic importance, 

transformation into a festive technology, as well as to commodification of festive 

practices. The phenomenon of the global holiday is spreading, which usually did 

not retain or lost traditional sacredness or state-organizational formality and is 

characterized by excessive carnival and entertainment. All these transformations 

characterize the postmodern change of the whole discourse of the holiday. 

The second subsection Festival Tourism: Socio-Cultural Significance and 

Characteristics of Festive Spectacles analyzes the features of the popular socio-

cultural practice of our time – festival tourism, as well as the characteristics of the 

relevant festive spectacles. It is proven that as an important factor in the 

diversification of the tourism product and a new form of active intellectual and 

cultural recreation, festival tourism is of great socio-cultural importance for tourists 

and community members. That, in particular, involves: gaining authentic cultural 

experience and impressions, which gives a sense of kinship with all mankind and 

different cultural values; intensification of intercultural relations, exchange, and 

formation of universal values, which stimulates interest in the history and 
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traditions of other countries; transformation of the territory into a tourist 

destination without focusing on special cultural, historical and natural advantages; 

building capacity for economic and infrastructure development, for new local 

socio-cultural projects, etc. 

In the third subsection, Functional Features of the Holiday and Holiday 

Spectacles as Elements of the Intangible Cultural Heritage, the features of national 

festive spectacles as elements of the intangible cultural heritage are substantiated, 

in particular in the context of the experience of their inclusion in the UNESCO 

Intangible Heritage List. It is determined that the most important functional 

features of the holiday as an element of the intangible cultural heritage are: 

communicativeness; universality; mass; imagery; authenticity; embodiment in the 

relevant socio-cultural practices that have the most stable, shown their 

unconditional value, parameters fixed in the minds of people as bearers of 

historically formed experience and ethnocultural identity; constant replicability in a 

certain territory; ability to reflect the inner content of the co-evolution of nature, 

man and society; the ability to unite the community, activate its creative potential; 

the ability to transmit traditional cultural and historical experience from generation 

to generation. 

It is stated that by drawing attention to the holidays, cognition takes place, 

the skills of understanding, intercultural communication, and adequate assessment 

of the socio-cultural experience of world cultures are formed, as well as the 

support of a positive image of the region and the country at the global level. A 

perspective direction for further research is a systematic study of the historical 

development and current state of Ukrainian festive culture, its importance in the 

life of society and the individual, in particular through the prism of effectiveness in 

creating relevant and preserving traditional cultural narratives based on universal 

values. 

Awareness of the importance of the holiday, festive spectacles, and festival 

tourism attracts the attention of local authorities, the public, and certain 

organizations of our country to the development of appropriate regional festival 
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programs, which can be considered as a promising direction not only for relevant 

scientific research but also for effective steps in promoting festive events at the 

national and regional levels. 

Keywords: holiday, festive culture, everyday life, socio-cultural identity, 

traditions, postmodernity, carnival, festive spectacle, festival tourism, intangible 

heritage. 
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ВСТУП 

 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Культурно-історична 

динаміка свята, шляхи його соціокультурної репрезентації екстраполюються 

у соціальні та антропологічні виміри культури як форми емоційно-

символічного вираження та моделювання людиною відповідного ставлення 

до світу. Тому трансформації у святковій культурі, зростання ролі свята у 

процесах соціокультурогенезу і у житті окремої людини провокують 

дослідження його особливостей і функцій як актуального соціокультурного 

феномена.  

По-перше, останніми роками, коли покращуються побутові умови, 

збільшується кількість вільного часу, свято змінює своє функціональне 

навантаження, істотно впливає на характер не лише святкового, а й 

буденного часу, визначаючи основні риси повсякденності та стилів життя. 

Тому актуалізуються дослідження життєвого виміру двох дихотомічних 

явищ – святковості та буденності, єдність яких визначає існування людини як 

суспільної істоти. 

По-друге, в умовах ослаблення міжособистісних зв’язків, порушення 

механізмів наступності, становлення постмодерних соціокультурних 

практик, комодифікації та почасти кризових трансформацій у культурі тощо 

зростає роль свята у збереженні традиційних соціокультурних цінностей, 

конституюванні соціокультурної ідентичності. 

По-третє, вимоги зберігати соціальну дистанцію вплинули на уявлення 

про масові заходи під час святкувань, які почасти втрачають параметри 

основних функцій (комунікування, згуртування і под.) та суттєво змінюють 

конфігурацію свята, що провокує зацікавленість у концептуалізації їхнього 

значення у різних формах фестивальної репрезентації та актуалізує 
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необхідність збереження традиційних свят як елементів нематеріальної 

культурної спадщини.  

Українські дослідники переважно досліджують елементи календарно-

обрядових свят (ритуали, звичаї, пісні, народні ігри тощо) регіонів України 

(Т. Гаєвська, А. Гоцалюк, О. Кожолянко, О. Пенькова, О. Смоляк, 

О. Ліманська, Л. Узунова), весільну обрядовість (В. Матушенко, І. Несен, 

З. Босик). Безпосередньо особливостям свята в умовах культурних 

трансформацій сучасності присвячено культурологічне (Л. Бабушка 

«Фестивація культуротворчості як глобалізаційний та альтерглобалізаційний 

проекти») та філософське (О. Поправко «Конструктивний потенціал свята як 

символічної форми культури») дисертаційні дослідження.  

У межах української культурології святу як соціокультурному 

феномену та його соціокультурній динаміці не присвячено комплексних 

досліджень, зокрема в контексті структурно-функціонального аналізу з 

використанням суб’єктно-орієнтованої методології, що й вплинуло на вибір 

теми дисертаційної роботи.  

Мета дослідження – з’ясувати особливості та функції свята як 

соціокультурного феномена сучасності. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

– висвітлити методологічні засади та ступінь вивчення свята, зокрема в 

українській соціогуманітаристиці,  

– визначити функціональні особливості свята як підґрунтя формування 

і збереження традиційних соціокультурних цінностей,  

– обгрунтувати соціокультурну функціональну цінність свята у 

координатах повсякденності;  

– охарактеризувати роль свята як чинника конституювання 

соціокультурної ідентичності;  

– простежити особливості трансформації свята у культурі постмодерну;  

– проаналізувати особливості й соціокультурне значення 

фестивального туризму як популярної практики сучасності; 
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– обґрунтувати функціональні риси національних святкових видовищ 

як елементів нематеріальної культурної спадщини. 

Об’єкт дослідження – свято як форма соціальної культури.  

Предмет дослідження – функціонально-сутнісні характеристики свята 

як соціокультурного феномена сучасності. 

Методи дослідження. Методологія дослідження ґрунтується на 

загальнонаукових (аналізу, синтезу, конкретизації, абстрагування, 

узагальнення та ін.) та спеціальних методах, інтегрованих з культурології, 

соціології, філософії, мистецтвознавства, історії та ін., що сприяло 

міждисциплінарному синтезу наукової рефлексії.  

Проаналізувати свято як цілісний феномен зі специфічними 

соціокультурними рисами дав змогу культурно-типологічний підхід; як набір 

символів, сенсів і знаків – семіотичний. Евристичний потенціал структурно-

функціонального підходу дав можливість з’ясувати функціональні 

характеристики і роль свята; культурно-історичного – особливості основних 

еволюційних транзитів свята; інклюзія антропологічного та аксіологічного 

підходів із використанням культурологічного інструментарію – основну 

сенсову-змістовну роль свята у конституюванні соціокультурної ідентичності 

та збереженні традиційних цінностей. Метод соціокультурної рефлексії 

уможливив атрибуцію свята на основі не лише суб’єктивних смислів 

соціокультурної об’єктивності, а й пов’язаних з ними об’єктивних 

соціокультурних практик.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше 

в українській культурології  

– запропоновано авторське визначення свята як соціокультурного 

феномена,  

– визначено основні функції свята як підґрунтя збереження 

традиційних соціокультурних цінностей,  
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– обґрунтовано важливість і функції свята у контексті виміру двох 

дихотомічних феноменів – святковості та буденності, що зумовлено 

особливостями онтологічного сенсу буття людини як суспільної істоти, 

– визначено значення свята як чинника регенерації та конституювання 

соціокультурної ідентичності людини та території;  

удосконалено:  

– трактування функціональних характеристик святкових видовищ як 

елементів нематеріальної культурної спадщини з урахуванням досвіду їх 

включення до Списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО,  

– висновки про ціннісно-смислову, креативно-комунікативну та 

функціональну трансформацію святкових соціокультурних практик з 

урахуванням постмодерної парадигми сучасної культури;  

набули подальшого розвитку: 

– уявлення про залежність креативно-комунікативного потенціалу та 

символіко-семіотичних особливостей свята від динамічних процесів у 

соціокультурному житті,  

– дослідження низки понять як соціокультурних регулятивів буденного 

і святкового життя,  

– висновки про особливості святкових видовищ, які визначають 

популярність фестивального туризму. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертації 

можуть бути використані для подальшого дослідження свята, святкової 

культури, дотичних питань, а також для розробки навчальних і спеціальних 

курсів із теорії та історії культури, історії української культури, 

культурології, соціології культури та ін. Теоретичні положення і практичні 

рекомендації роботи можуть бути враховані у діяльності загальнодержавних і 

регіональних органів влади у контексті організації святкових заходів, 

визначення стратегічних орієнтирів розвитку фестивального туризму, 

включення свят до переліку нематеріальної культурної спадщини тощо. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою в 

галузі теорії та історії культури. Теоретичні обґрунтування, практичні 

розробки, фактологічні дані, висновки і положення наукової новизни здобуті 

автором у результаті самостійних досліджень. Усі наукові праці є 

одноосібними. 

Апробація матеріалів дослідження здійснювалася на міжнародних та 

всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «100 років української 

культури в екзилі» (Київ, 2021); VІІ International scientific and practical 

conference «Topical issues of modern science, society and education» (Харків, 

2022); IV International Scientific and Practical Conference «Modern science: 

innovations and prospects» (Стокгольм, 2022); Міжнародній науково-

практичній конференції «Україна у світових глобалізаційних процесах: 

культура, економіка, суспільство» (Київ, 2022); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Трансформаційні процеси соціальної культури в 

Україні» (Київ, 2022). 

Публікації. Основні положення, наукові результати та висновки 

дослідження висвітлені у 10 одноосібних публікаціях, 4 з яких опубліковано 

у фахових виданнях України за спеціальністю «Культурологія», 1 стаття у 

науковому виданні країн, що входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку Європейського Союзу, 5 – праці апробаційного 

характеру в збірниках тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота містить вступ, три розділи, 

поділені на підрозділи, висновки, список використаних джерел (215 

найменувань), додаток. Загальний обсяг дисертації – 196 сторінок, з яких 157 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

1.1. Ступінь наукового розроблення і джерельна база роботи 

Свято, святкова культура, святковість завжди відігравали суттєву роль 

у функціонуванні будь-якої соціокультурної системи на різних етапах 

цивілізаційного розвитку. Тому їх вивчення – не новий напрям ґрунтовних 

зарубіжних і вітчизняних наукових досліджень, як і використання 

соціокультурного підходу до вивчення цих, а також інших (у тому числі 

суміжних) явищ культури.  

Так, загальнометодологічним підґрунтям нашої дисертаційної роботи 

стали ґрунтовні теоретичні праці зарубіжних (Дж. Александер [142], 

П. Бурдьє [148], Е. Гідденс [27; 172; 173; 174], Ф. Джеймісон [39], П. Сорокін 

[204], Ж. Бодрійяр [12; 143; 144] та ін.) і українських дослідників 

(В. Горбунова [29], А. Фурман, О. Морщакова [129], С. Безклубенко [8], 

С. Кримський [66], А. Ручка, Л. Скокова [113] та ін.), присвячені, зокрема, 

соціальній культурі та її складовим, особливостям і перевагам 

соціокультурної методології, а також різним аспектам соціокультурного 

розвитку і динаміки у всьому спектрі їхніх взаємопроявів. 

Тісно пов’язані зі святом, святковою культурою та святковістю 

дослідження повсякденності, буденності, стилів життя, картини світу, 

щоденності тощо. Зокрема, до вивчення повсякденності звертаються 

українські та зарубіжні дослідники Л. Окрут [88], Л. Бабушка [2–6], 

Л. Санчес, Л. Хурадо, М-С. Ділма [202], Е. Бертуццо [146], Н. Хаббл [181], 

Дж. Сторі [206], Ж. Дюмазедьє [162], У.-Б. Маркес Пулідо [188], І. Морено 

[194], Дж. Ролшовен [200], М. Мартінес [189], Дж. Роман [201], А. Лефевр 

[187], Д. Гусман [36], Ю. Габермас [22], А. Шюц [138; 139; 208] та інші. 
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Вагомим доробком для дослідження свята є праці українських і 

зарубіжних дослідників, присвячені психологічним, антропологічним, 

аксіологічним вимірам соціокультурного буття: І. Аршава, М. Салюк [1], 

Ж. Делюмо [161], О. Куліна [69], Г. Лебон [147], М. Препотенська [108], 

Л. Сафонік [114], Л. Уайт [214], В. Франкл [170], Є. Шацький [215] та ін. 

Різні виміри ідентичності, зокрема соціокультурної, важливу роль у 

формуванні якої відіграють святкові традиції, аналізують українські 

дослідники О. Гуцуляк [38], Я. Котенко [63], О. Мусієздов [81], Л. Нагорна 

[83] та ін. 

Трансформаційні зміни та останні світові тенденції, які впливають на 

зміни в святковій культурі, зокрема новітні культурні індустрії, глобалізацію, 

туризм, діалог культур, концепцію м’якої сили та світової спадщини тощо, 

аналізують українські та зарубіжні дослідники В. Табачковський [121], 

М. Проскуріна [110], Н. Постман [198], П. Кеннеді [183], Д. Хезмондалш 

[177], В. Шейко [136], У. Еко [166; 167], Х.-А. Meдіна [192], Дж. Монтанер 

[195], Ж. Шпиндлер, Ю. Дюран [205], Д. Чакрабарті [155], С. Классен, 

Д. Хоус, А. Сінотт [153], А. Еванс [168], П. Мурай [193], В. Мадертанер 

[190], А. Реквітс [199] та ін. 

Отже, загалом можна констатувати досить широкий спектр дотичних 

досліджень, які проектуються у сферу вивчення свята як соціокультурного 

феномена. Така ситуація безпосередньо слідує з міждисциплінарних якостей 

та поліморфологічної насиченості святкової культури та її конститутивного 

складника – свята. Утім, саме вона привертає увагу дослідників до вивчення 

різних аспектів та формування методологічних підходів у дослідженні свята, 

святкової культури, теорії та історії виникнення цих феноменів як унікальних 

соціокультурних явищ. 

Наразі ми зупинимо увагу насамперед на ґрунтовних працях 

зарубіжних вчених, які визначені класичними та становлять джерельну базу 

будь-якого дослідження свята. Не стала виключенням і наша дисертаційна 

робота. 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=9295
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=9296
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На філософсько-релігійному аналізі свят та традицій святкування 

зупиняється професор філософської антропології Й. Пайпер у праці 

«В гармонії зі світом. Теорія свята» (1965 р.). І хоча праця не нова, позаяк 

вперше вийшла друком у 60-х роках ХХ ст., вона зробила безцінний вклад у 

розуміння сучасного і традиційного досвіду святкування. Дослідник вважає, 

що святкування – це торжество існування під різними символами. Він 

співвідносить тему свята, зокрема, з такими категоріями, як смерть і любов, 

наголошуючи, що свято справедливо належить до найбільш масштабних тем 

філософських дискусій. Й. Пайпер навіть вважає свято своєрідним способом 

упорядкування історичного часу, ідеальною рамкою, яка наповнюється 

потрібними відповідними часу цінностями – символами, образами, 

інтересами, емоціями, потребами і бажаннями. В жорсткій ритуальній 

циклічності, чергуванні святкових та буденних днів полягає темпоральність 

свят, особливо релігійних і обрядових [197]. 

Свято як соціально прийнятний привід для вираження почуттів, які в 

звичайних умовах зазвичай придушуються або ігноруються, досліджує 

американський протестантський теолог Х.-Г. Кокс-молодший у праці «Свято 

блазнів: теологічний нарис свята та фантазії» (1969 р.). Також автор аналізує 

причини втрати і необхідність відродження свята та фантазії, а також новітні 

святкові тенденції, наголошуючи при цьому, що свято як загострює 

усвідомлення історії, так і надає відпочинок від неї [159].  

Польський соціолог культури К. Жигульский у праці «Свято і 

культура: свята старі й нові. Роздуми соціолога» (1981 р.) аналізує 

виникнення, історичний розвиток, соціальне і культурне значення свята, 

акцентуючи увагу на його походженні, функціях, суспільній та культурній 

значущості, зв’язку з історією, народним та професійним мистецтвом. Автор 

наголошує, що свято – це постійне і звичайне явище в житті людей з давніх 

часів [215].  

Низка зарубіжних дослідників, хоча і не звертається безпосередньо до 

дослідження свята, однак вдається до аналізу його особливостей у контексті 
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вивчення інших феноменів культури, зокрема гри (Й. Гейзінга [178; 179], 

Р. Кайуа [150]), обрядів і ритуалів (Р. Іванова, Т. Живков [44]), іміджу міста 

(С. Кришнамурті [185]), фестивалів (К. Лау, Ю. Лі [186]) та ін. 

Так, хоча популярна праця нідерландського філософа і дослідника 

культури Й. Гейзінги «Людина граюча» (Homo ludens): дослідження ігрового 

елементу в культурі» побачила світ ще у 1938 р., думки автора мають 

актуальне значення для дослідження свята, особливо у контексті його зв’язку 

з феноменом гри та впливом на духовне життя суспільства і всю 

соціокультурну реальність, враховуючи і новітнє сенсове наповнення. 

Адже гра, на переконання Й. Гейзінги, наділена сакральним змістом і 

значенням, як і свято. Саме у період становлення різних форм культури та 

виокремлення мистецтв виникає свято, «священна гра (…) на межі 

неприборканості, жарту, розваги», «священний акт, який реалізується через 

поетичну форму і переживається як диво, як святкове сп’яніння, як екстаз» 

[179], – наголошує Й. Гейзінга. «Священна гра» збуджує людину, в якої 

виникають думки про не-буденний, «священний» світ [179].  

Погоджується з думкою Й. Гейзінги, що гра відіграє чільне місце в 

розвитку цивілізації, і французький соціолог Р. Кайуа. Він констатує, що гра 

тісно пов’язана з культурою, в якій вона побутує, адже гра – це напрочуд 

величезне поле, яке може розкрити незчисленну кількість граней культури і 

особистості. 

У своєму есе «Ігри та люди» [150] Р. Кайуа представляє різні підходи 

до визначення гри і пропонує своє її розуміння як вільної розважальної 

діяльності, яка не призводить до створення цінностей з економічного погляду 

та має такі характеристики, як: безкоштовна, адже інакше гра відразу ж 

втратить свій характер привабливої та радісної розваги; обмежена у точних 

межах простору та часу, встановлених заздалегідь; перебіг і результат її не 

може бути визначений заздалегідь; непродуктивна, бо не створює ні добра, ні 

багатства, ні будь-якого нового елемента; регульована; фіктивна, бо 
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супроводжується специфічною свідомістю другої реальності або 

нереальності щодо повсякденного життя [150].  

З урахуванням поведінково-функціональних особливостей Р. Кайуа 

виокремлює чотири категорії ігор: чесна конкуренція, випадковість, мімікрія 

та пошук запаморочення, між якими можуть утворюватися різні комбінації. 

Примітивні суспільства, на думку дослідника, переважно використовували 

два останніх види (транси, володарювання, священні маски тощо), сучасні – 

два перші, які мають досить суворі правила, які потрібно поважати (пісенні 

конкурси, спорт, лотерея). Також дослідник наводить приклади аналогічної 

поведінки тварин, доводячи невіддільність ігор від історії цивілізації, 

стосунків між людьми у часі та просторі [150].  

Болгарські етнологи Р. Іванова та Т. Живков досліджують національні 

обряди та історію їхнього формування на болгарських землях, аналізуючи та 

наголошуючи при цьому на основних аспектах виникнення та 

взаємозумовленості свят на різних теренах і в різних культурах [44].  

У колективній монографії «Національні свята: Конструювання і 

мобілізація національної ідентичності» досліджується роль національних 

свят у конструюванні та збереженні національної ідентичності в умовах 

транзиту політичного режиму. Дослідники наголошують на можливості 

соціально-політичного і культурногог тиску на свята з метою маніпулювання 

ними в контексті формування національної ідентичності. Тому автори 

монографії називають національні свята «нестабільними символами» 

(unstable signifies) [191].  

Нідерландський дослідник урбаністики та міської архітектури 

С. Кришнамурті у статті «Ритуали і участь міської форми: неформальні й 

формальні процеси створення іміджу міста» аналізує роль святкових заходів 

у формуванні іміджу міста та перетворенні його на місце пам’яті [185].  

Гонконгські дослідники культури дозвілля та туризму К. Лау і Ю. Лі у 

статті «Аналіз наслідків фестивалю міської їжі: підхід до теорії місця» 

вивчають провідну роль фестивалів у перетворенні території на туристичну 
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дестинацію [186], що також слугує важливим теоретичним доробком для 

концупталізації висновків нашого дослідження.  

Не можемо проігнорувати той факт, що в останні десятиліття активно 

звертаються до вивчення різних аспектів свята, святкової культури, 

технології організації святкових видовищ і под. українські дослідники в 

сфері соціально-гуманітарного знання. Коротко зупинимося на їхній 

характеристиці та ситематизуємо за спеціальностями, щоб сформувати 

загальну картину дослідження святкової ккльтури в межах української науки. 

Найбільш ґрунтовними науковим працями є дисертаційні дослідження, 

зокрема у галузі теорії та історії культури (спеціальність 26.00.01), а також 

культурології.  

Новим (2021 р.) вагомим доробком у дослідженні сучасних тенденцій у 

святковій культурі є докторська робота культуролога Л. Бабушки 

«Фестивація культуротворчості як глобалізаційний та альтерглобалізаційний 

проекти» [2]. В ній вчена обґрунтовує трансгресивний характер свята в 

напрямку фестивації, яку вона розуміє у контексті «десакралізації» 

традиційних святкових практик. Л. Бабушка доводить, що фестивація 

спрямована на залучення форм свята з різнотипних культур, «постає 

своєрідним комерційним проектом, реалізуючи процес тотального 

«освятковування» дійсності, особливо в форматах перформативно-

інсценувального видовищного дійства» [2, с. 2], а також культурною 

побудовою некласичного типу. Дослідниця експлікує поняття «фестивація», 

«гіперфестивність», «Homo festive» (людина, яка святкує), узагальнюючи, що 

вся онтологія свята трансгресує до технології фестивації [2].  

Культурологи О. Брижак у роботі «Діалогічність свята (на прикладі 

культури народів Криму)» [17] та С. Чуйко у роботі «Видова та типологічна 

трансформація сучасних святково-обрядових заходів (на матеріалі 

Придніпровського регіону України)» [133] досліджують особливості 

святкових заходів на регіональному матеріалі.  
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О. Брижак на основі етнічних свят народів Криму аналізує специфіку та 

діалогічність свята як культурного феномена. Також автор визначає роль 

принципу гри у формуванні концепту свята в культурі, обґрунтовує основні 

положення, що характеризують фестивну культуру в вітчизняній та 

європейській культурології. Преференціями формування святкової культури 

культуролог називає міф, ритуал, звичай, обряд, традицію, гру та діалог, а до 

рівнів структури свята відносить такі, як: суб’єктивний, матеріальні носії 

змісту та цінностей, а також зміст та цінності [17].  

С. Чуйко на прикладі Придніпровського регіону з’ясовує вплив 

процесів глобалізації на святково-обрядову сферу в Україні та роль 

сучасного свята у формуванні етнокультурної ідентичності, 

загальнолюдських цінностей та державотворенні [133]. 

Л. Малоока у дисертації «Історична еволюція масових свят 

українців» [75] ґрунтовно досліджує еволюцію масових свят у незалежній 

Україні, основних язичницьких свят українців, історичну еволюцію масових 

свят українців від християнських до радянських. Також автор дає визначення 

таким поняттям, як «свято», «святкування», «масове свято», «звичай», 

«обряд», «традиція» тощо.  

Культуролог В. Матушенко у дисертації «Сучасне весілля в контексті 

української обрядової культури» [77] аналізує історико-теоретичні основи 

відродження українських національних обрядів, зокрема регіональних 

весільних, та їх впровадження в сучасне весілля. 

Також умови збереження та межі трансформації архетипових мотивів 

української традиційної весільної обрядовості, зокрема Середньої 

Наддніпрянщини в період кінця XIX – початку XXI ст., аналізує З. Босик у 

роботі «Архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої 

Наддніпрянщини: їх специфіка та еволюція» [15].  

Дослідженню мистецьких проекцій новорічних свят українців як 

своєрідної художньої інсценізації присвячена дисертаційна робота 

О. Хлистун «Традиційні різдвяно-новорічні свята українців у сучасних 
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мистецьких проекціях» [130]. Дослідниця уточнює такі поняття, як: обрядова 

культура, календарно-обрядове свято, різдвяно-новорічні свята, мистецькі 

проекції та ін. Авторка з’ясовує особливості трактування різдвяно-новорічної 

обрядовості українців у ХІХ – на початку ХХ ст. та у радянську добу, а також 

досвід рекультивації культурно-мистецьких традицій різдвяної святковості в 

сучасній Україні.  

Н. Чернишевич аналізує масові народні свята другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. як складний діяльнісний феномен, сільські та міські свята, 

еволюцію календарної святкової обрядовості як джерела традиційних свят 

українців у роботі «Масове народне свято як культурно-мистецьке дійство в 

Україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)» [131]. Автор наголошує, що цей 

період відображає зародження нових концептів та художніх форм масового 

народного свята як культурно-мистецького дійства в Україні, а органічною 

властивістю масового народного свята є театралізація.  

Праці істориків культури (26.00.01) переважно присвячені різним 

аспектам святкової обрядовості регіонів України. 

У дисертації «Традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості 

українців Карпатського регіону (друга половина ХХ – початок XXI ст.)» [33] 

А. Гоцалюк аналізує традиції та новації у святково-обрядовій традиційній 

культурі українців-горян та доводить, що у другій половині XX ст. – на 

початку XXI ст. у ній за рахунок процесів міграції, урбанізації, атеїстичної 

пропаганди, впровадження радянської обрядовості відбулися значні зміни. 

Авторка наголошує, що з часу здобуття Незалежності в Україні 

спостерігається відродження традицій різдвяно-новорічних свят, що вона 

пов’язує зі зростанням зацікавленості молоді витоками своєї культури та 

розвитком зеленого туризму.  

Т. Гаєвська у роботі «Народна обрядовість в Незалежній Україні» [25] 

не просто уточнює сутність поняття «обряд», а й проводить його смислову 

диференціацію щодо понять «ритуал», «церемонія», «свято», «звичай», 

«традиція», доводячи їх культурно-історичну єдність. 
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У дисертації «Гостинність в українській побутовій культурі 

ХІХ ст.» [112] В. Русавська звертає увагу на прояви святкової гостинності, 

приводом для якої були великі календарні й релігійні свята – Різдво, Новий 

рік («багата кутя»), Свят-вечір, Різдво («коляда»), Водохреща («голодна 

кутя»), Масляна, Великдень, Трійця; храмові свята, встановлені на честь дня 

святого, ім’ям якого названо сільський храм; недільні дні, а також сімейні 

урочистості – весілля, родини. Ритуал прийому гостей значно ускладнювався, 

коли збиралися з нагоди родинного чи календарного свята. Обов’язковим 

компонентом святкової гостини була трапеза [112, с. 12–13]. 

Художнім аспектам святкової культури приділяють увагу українські 

мистецтвознавці. При цьому їхні роботи також здебільшого спрямовані на 

регіональні мистецькі узагальнення, зокрема присвячені календарно-

обрядовим святам та весільним ритуалам. 

О. Ліманська у роботі «Календарне свято як складова української 

обрядової культури (на матеріалі Слобожанщини)» [74] аналізує еволюцію 

обрядової культури українських свят та основні компоненти традиційної 

календарної обрядовості жителів Слобожанщини – звичаї, обряди, пісні, 

танці, народні ігри, формування та трансформації яких вчена пов’язує з 

історичним розвитком основних атрибутивних елементів святково-обрядової 

слобожанської традиції.  

Л. Узунова у дисертації «Відродження традиційних свят та обрядів в 

сучасних умовах культурного життя Криму» [124] обґрунтовує необхідність 

повернення традиційних для півострова форм святковообрядової культури, 

акцентує увагу на типових ознаках святковообрядових традицій.  

У роботі «Міфологічні структури у традиційному весільному обряді 

Західної Волині» [135] І. Шворак вивчає специфіку втілення міфологічних 

структур у весільному обряді Потур’я, в якому виокремлює такі моделі 

міфологічних структур: сакральне / профанне, свій / чужий, лімінальний 

перехід як символ смерті та переродження, соціально-міфологічна. Автор 

констатує, що зміни у традиційній культурі регіону свідчать про перехід у 
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глобалізовану світову матрицю, коли в обрядах акценти зміщуються із 

сакральноліричної семантики на святково-профанну.  

М. Крипчук у дисертації «Символічна образність театралізованих 

видовищ та масових свят Східної України (на матеріалі Луганщини)» [67] 

аналізує символіку та процес її модифікації й трансформації як одну зі 

змістоутворювальних основ масової видовищної культури.  

Більш узагальнюючою роботою є дисертація С. Деркач «Особливості 

режисури масових свят просто неба на сучасному етапі (80–90-ті роки)», в 

якій автор аналізує особливості режисури видатними українськими 

режисерами масових свят просто неба у різні історичні періоди [41]. 

У докторській дисертації мистецтвознавця О. Клековкіна «Сакральний 

театр у ґенезі театральних систем» автор на основі тези М. Бахтіна про свято 

як первинну форму культури виводить теорію походження видовищного 

жанру: коли з міфології постають відповідні культи «святих» героїв, святки, 

свята; формуються окреслені певним часопростором місця розваг, специфічні 

ситуації спілкування, які визначають зміст і форму мистецьких явищ. Так зі 

свят формуються жанри мистецтва – спочатку функціонального, 

підпорядкованого календарному святу й обряду характеру. У процесі 

трансформації сакрального вони виокремлюються у незалежні явища 

мистецтва, висуваючи на перший план домінантний жанр– містерію, яка, у 

свою чергу, ініціює формування театральних систем [48]. 

У дисертації «Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті 

української культури» [115] доктор мистецтвознавства О. Смоляк досліджує 

весняну обрядовість Західного Поділля як одного з етнографічних регіонів 

України, в якому збереглася календарна ритуалістика. Автором виявлено 

основні ідеї святкування весняних свят у контексті річної обрядовості, 

розглянуто етимологію терміна «гаївка» та проаналізовано основні 

композиційні елементи відповідного обряду. 
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Власне праці дослідників історії України мають етнографічне 

спрямування (07.00.05) та також досліджують здебільшого святково-

обрядову культуру нашої країни.  

У дисертації «Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна 

структура та реліктові форми (середина ХІХ – ХХ ст.)» [87] І. Несен 

зроблено спробу наукової реконструкції весільного ритуалу Центрального 

Полісся, встановлено інваріантну основу та факультативні елементи 

обрядової моделі. Автором визначено чотири локальні варіанти святкової 

композиції, характер зв’язків між ними, спроби переходу від одного до 

іншого, з’ясовано територію їхнього побутування.  

С. Боян у дослідженні «Весняно-літня календарна обрядовість бойків 

(кінець XIX ст. – 1930-ті роки)» [16] аналізує 19-ий весняний і літній цикли 

на Бойківщині, визначаючи, що в його основі – землеробсько-скотарські 

мотиви, тісно пов’язані з космогонічними явищами, приурочені до 

християнських свят (Великодніх, Зелених, Івана Купала, Спаса та ін.) та 

доводить, що нині ці обрядодії трансформувалися в естетично-розважальні 

мотиви [16].  

В. Диханов у праці «Календарна обрядовість болгар та гагаузів 

Південної України [42] пропонує типологізацію календарних обрядів болгар і 

гагаузів. Також встановлює їх походження в різних етнокультурних ареалах, 

виокремлює найбільш архаїчні календарні свята, обряди та звичаї, які 

характеризують культурно-історичні особливості формування й еволюції 

обрядовості цих етносів.  

У дисертації «Зелені свята в українців: традиційні звичаї та обряди» 

[91] І. Пахолок на основі польових досліджень характеризує та реконструює 

основні елементи Зелених свят українців.  

У роботі «Календарні свята осіннього циклу в звичаєво-обрядовій 

культурі українців (ХХ – початок ХХІ століття)» [119] Н. Стішова на основі 

польових досліджень висвітлює локальні особливості, структурно-

функціональний склад звичаїв і обрядів осіннього циклу та їхні основні 
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характерні трансформації у різних етнорегіонах України впродовж ХХ – 

початку ХХІ.  

Аналізує стан збереження традиційної календарної, весільної та 

родильно-хрестильної обрядовості, причини трансформацій народної 

обрядовості, зміни або втрати обрядових дій календарних чи сімейних свят 

українцями за умов мешкання на стику кордонів двох країн М. Воропай у 

роботі «Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій 

половині XX – на початку XXI століть» [21]. 

Досліджує традиції різдвяно-новорічних свят у роки незалежності 

України на Бойківщині, де вони збережені краще, Н. Громова у дисертації 

«Різдвяно-новорічна обрядовість українців Бойківщини (кінець ХХ – початок 

XXI ст.)» [35]. Автор аналізує різдвяно-новорічний цикл бойків, який 

складається з трьох основних свят – Різдва, Нового року та Водохреща. 

Особливу увагу приділено вивченню ритуальних Святвечорів напередодні 

Різдва та Водохреща.  

О. Кожолянко у роботі «Календарні зимові свята та обряди українців 

Буковини» [49] аналізує передріздвяну, різдвяну, новорічну та 

водохрещенську обрядовість українців Буковини як етнокультурне явище, 

що відображає форму втілення національної свідомості, загальноукраїнські 

риси та специфічні соціально-культурні особливості населення краю. Також 

автором визначено загальнонаціональні та локальні риси зимових 

календарних свят українців.  

Розглядає обрядову, естетичну, етичну й інформативну функції 

флористичних композицій та підпорядкованість календарних обрядів 

космічним ритмам, що проявлялося в переміщеннях свят за датами й у 

зв’язку зі змінами космічної ситуації, М. Федущак у роботі «Українські 

народні флористичні композиції (квітчання): історія, функції, типологія, 

художні особливості» [126].  

Свято і дозвілля згадується і в історичних працях, присвячених 

новітній історії нашої країни.  
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О. Баран у дисертації «Культура і побут української сільської 

інтелігенції Галичини (кінець XIX ст. – 1939 р.)» [7], аналізуючи духовну 

культуру представників інтелігентного прошарку, звертає увагу на освітні 

традиції, сім’ю та родинні свята. 

М. Герасимова у роботі «Повсякденне життя населення Донбасу в 

1945– 1953 рр.» [26] досліджує основні форми дозвілля та свят мешканців 

Донбасу як основні соціально-культурні аспекти їхнього життя.  

О. Осипчук у дисертації «Зміни в етнокультурі населення передмістя 

Києва в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. [89] вивчає дії радянської 

влади щодо поширення радянських свят та обрядів серед населення України 

шляхом використання спеціально розроблених сценаріїв. Також автором 

проаналізовано сучасну календарну обрядовість молоді приміських сіл, 

виявлено тенденцію до відродження традицій, пов’язаних з головними 

подіями в житті людини. Автор констатує, що сільські мешканці надають 

великого значення таким святам, як Новий Рік, Різдво, Великдень, Трійця, 

Маковея, Спас.  

О. Пенькова у дисертації «Традиції, свята та обрядовість населення 

Східної України в 1960-і – середині 1980-х рр.: державна політика й 

повсякденне життя» [96] з’ясовує етнодемографічні та соціально-економічні 

чинники розвитку святковості й обрядовості, особливості побутування свят і 

обрядів та принципи державної політики щодо святковості й обрядовості. 

І насамкінець звертаємо увагу на історичну дисертацію М. Умебаясі 

«Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців» [125], в 

якій дослідник вивчає спільні та відмінні риси в календарних святах 

українців та японців. Автор доводить, що чільне місце в них займають 

ритуали, обряди, пов’язані з землеробством, вшануванням пращурів, культ 

яких однаково сильно виражений у святах річного циклу, особливо перед 

посівом зернових та після збору врожаю як знак подяки.  

Українські науковці також досліджують відображення свята та 

відповідних обрядодій у художній культурі.  
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Так, мистецтвознавець Т. Кривицька у праці «Різдвяна тема в 

українській хоровій та сценічній музиці періоду незалежності» [65] аналізує 

семантичні особливості фольклорної хорової та інструментальної обробки 

різдвяних жанрів і вертепно-маланкових дійств, а також переосмислення 

виконання святкового різдвяного канонічного Богослужіння у музичному 

мистецтві сучасної України [65].  

Отже, українськими вченими у дисертаційних роботах проаналізовано 

основні напрями дослідження свята, святкових видовищ та супутніх 

феноменів (ритуалів, обрядів тощо). Утім, майже всі роботи українських 

культурологів, істориків та мистецтвознавців, зокрема в царині теорії та 

історії культури, присвячені особливостям, різним аспектам та елементам 

календарно-обрядових свят регіонів України – звичаям, пісням, масовим 

гулянням, народним іграм тощо. Прикметно, що серед них переважають 

дослідження регіональної весільної обрядовості. 

На жаль, не вистачає праць суто загальнотеоретичного 

культурологічного спрямування, серед яких, зокрема, можна виокремити 

одну з останніх – докторську дисертацію Л. Бабушки «Фестивація 

культуротворчості як глобалізаційний та альтерглобалізаційний проекти», 

присвячену сучасним трансформаціям святковості та культуротворчості. 

До вивчення різних аспектів свята, святковості звертаються у своїх 

дисертаційних роботах і українські філософи. 

Зокрема, Л. Дубчак у роботі «Художність театральних форм: естетико-

мистецтвознавчий аспект» [43] доводить, що сутнісними характеристиками 

художності театральних форм є умовність і святковість. «Святковість полягає 

в особливих звершеннях широкого спектру переживань, пов`язаних з 

естетичним задоволенням в колективному єднанні всіх учасників творчого 

процесу (автор (-и), режисер (-и), актори, глядачі та ін.)» [43, с. 5].. 

З урахуванням сучасних трансформацій на підставі концептуалізації 

свята як символічної форми культури аналізує його конструктивний 
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потенціал О. Поправко у дисертації «Конструктивний потенціал свята як 

символічної форми культури» [105]. 

В. Погребной у роботі «Свято як спосіб буття культури» [103] 

досліджує сутність свята як екзистенціального буття людини, механізми 

формування урочистої та квазіурочистої екзистенції у полі цивілізації і у 

просторі культури. 

Дослідження різних аспектів свята – не нова тематика низки публікацій 

українських дослідників у наукових журналах. Вони, поряд з низкою 

перерахованих нижче, стали теоретико-методологічною базою нашого 

дослідження.  

Тут можна виокремити статті О. Поправко «Свято як соціально-

культурний феномен: функціональний аналіз» [107] та «Свято як маніфест 

суспільного ідеалу» [106], В. Романчишина «Свято як соціально-художнє 

явище: досвід опрацювання проблеми» [111], О. Голубець «До питання 

жанрової класифікації українського весняного календарно-обрядового 

фольклору» [28], О. Бойко «Свято як екзистенційна основа буття 

людини» [13], І. Ільчука «Свято в концепції культури: філософські 

аспекти» [45], В. Погребного «Антропологія і екзистенція свята» [102], 

Л. Малооки «Театралізоване масове свято як культурно-мистецький 

феномен» [76], О. Кісь «Украдене свято: історичні трансформації смислу 

8 березня» [46] та ін.  

Історичним змінам у святковій кульутрі як невід’ємній складовій 

традиційної присвячені дослідження В. Чуйко «Трансформація вітчизняної 

святкової культури 20–30-х років ХХ ст.» [132], Т. Кузьменко «Святкова 

культура України: традиції і сучасність» [68], І. Петрової «Святкова культура 

Версалю як засіб репрезентативної політики Людовіка XIV» [99], А. Гоцалюк 

«Святкова українська культура в XX – на початку XXI століть» [31] та ін. 

Торкаються різних аспектів сучасної святкової культури 

(карнавальність, шоу, видовіщність, візуалізація тощо) у своїх працях 

такі українські дослідники, як М. Пашкевич [92; 93; 95], І. Петрова, 
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О. Павлова та ін. [196], К. Станіславська [116; 117; 118], О. Курочкін [70], 

О. Поправко [104] та ін. 

В українській культурології, на нашу думку, недостатньо наукових 

розвідок, присвячених фестивальному туризму як сучасній соціокультурній 

практиці, зокрема святковим видовищам, які лежать в основі його 

популярності. Проте до аналізу фестивалів і туризму як таких звертаються 

такі українські дослідники, як К. Гайдукевич [23], Л. Медвідь [78], 

Г. Вишневська [20], М. Крачило [64], І. Школа [137], С. Килимистий [47] 

та ін.  

Власне дослідженню фестивального туризму присвячені наукові праці 

та навчальні посібники дослідників різних галузей знання, хоча серед них й 

переважають публікації зі сфери менеджменту, географії: Н. Корнілова [62], 

Ю. Грицку-Андрієш, Ж. Бучко [34], Г. Богатирьова, М. Головань, Г. Горіна, 

О. Літвінова-Головань, Т. Коптєва, К. Снігур [10], А. Тараненко [122] та ін.  

На жаль, попри велику кількість ґрунтовних досліджень на широкому 

регіональному матеріалі традицій, ритуалів, форм і специфіки проведення 

тощо українських календарно-обрядових свят, теоретичних обґрунтувань 

особливостей і значення свята як елементу нематеріальної культурної 

спадщини в напрацюваннях українських культурологів віднайти не вдалося, 

що також актуалізує вивчення свята у відповідному контексті. 

Загалом можна констатувати недостатню артикуляцію соціокультурної 

сутності свята і святкової культури в українській соціогуманітаристиці, 

зокрема культурології. Хоча й справедливо зазначити, що сучасні дослідники 

звертають увагу на ключові зміни в історичному розвитку святкових 

феноменів.  

Останні, в тому числі, безпосередньо пов’язані з суспільними 

трансформаціями різного ґатунку. І не лише соціальними та культурними, а й 

політичними, економічними, технологічними і под. (Л. Бабушка, 

О. Поправко, В. Погребной та ін.). 
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Окрім наукових розвідок щодо свята, варто звернути увагу і на низку 

допоміжних джерел, які доповнили теоретико-методологічне підґрунтя 

нашого дослідження, зокрема у практичній площині. 

Так, цікавим підґрунтям роботи стали матеріали, в яких висвітлюються 

традиції святкування у різних країнах фактично інтернаціональних свят: 

Китайського нового року [156], Різдва [141; 157; 160], Наврузу [182], а також 

особливості проведення низки традиційних святкувань народів світу [180].  

Практично-аналітичним та інформативно-емоційним засновком роботи 

стало залучення ілюстрацій щодо традицій проведення народних свят, 

обрядій тощо [18; 19; 28; 37; 123], фестивальних заходів [82; 85] у нашій 

країні.  

Важливою джерельною базою дисертації слугують і нормативні 

документи, зокрема: Конвенція «Про охорону нематеріальної культурної 

спадщини» (2003 р.) [61], Конвенція «Про охорону всесвітньої культурної і 

природної спадщини» (1972 р.) [60], Міжнародна хартія з культурного 

туризму [80], а також Національний перелік елементів нематеріальної 

культурної спадщини України [81] і под.  

До джерельної бази дисертації належать також офіційні сайти 

організацій та соціально-культурних проектів: https://authenticukraine.com.ua 

(Автентична Україна) [86], ЮНЕСКО [149: 163], https://pragmatika.media/ 

company/osvitnja-organizacija-kulturnij-proekt/ (Освітня організація 

«Культурний проект»), https://platfor.ma/ (Платфма), https://uccs.org.ua/ 

(Український центр культурних досліджень) [18; 84], www.ukrinform.ua 

(Укрінформ) [19; 37; 82] та ін. 

Отже, такий достатньо високий рівень наукової концептуалізації, який 

став джерельною базою нашого дослідження, свідчить насамперед про 

багатоаспектний зміст та характер свята, святкової культури. Саме він 

спровокував підвищену увагу до цих неоднозначних феноменів серед 

дослідників історії, психології, філософії, феноменології релігії, 

культурології, мистецтвознавства та ін.  

https://platfor.ma/
http://www.ukrinform.ua/
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І це не дивно, адже саме така системна методологічна 

міждисциплінарність дає змогу краще зрозуміти зміст, смислове 

навантаження, основні складові, функції тощо, а також важливу 

соціокультурну роль цих явищ у сучасній реальності, зокрема у 

повсякденному житті людини та соціуму. 

 

1.2. Поняттєво-категоріальний апарат дослідження: 

методологічні преференції соціокультурного дискурсу 

Загальновідомо, що все матеріальне та духовне життя, а відповідно – 

всі культурні феномени – діалектично пов’язані у нерозривну єдність 

матеріального та ідеального, видуманого та реального. Тому осмислення 

свята неможливо уявити без осмислення всієї соціокультурної дійсності, яка 

ґрунтується на матеріальному, національно-духовному, соціально-

історичному підґрунті. 

Насамперед варто наголосити, що останніми роками в 

соціогуманітарних науках, особливо у межах посткласичної методології, 

відбувається суттєвий поворот до вивчення соціокультурної реальності з 

антропологічних позицій. Звичайно, що осторонь не залишилися питання 

повсякденного існування пересічної людини, коли саме особливості 

організації повсякденності стають найважливішим індикатором рівня 

розвитку культури.  

Повсякденність і свято – тісно пов’язані між собою категорії, що 

власне й визначило тематичне спрямування одного з центральних підрозділів 

нашого дослідження свята як соціокультурного феномена. 

Відтак зупинимося на сучасному розумінні повсякденності та інших 

феноменів, які поряд з феноменом «свято» слугують її науковій 

концептуалізації, а також формують поняттєво-категоріальний апарат нашої 

роботи. Йдеться зокрема, про вільний час, дозвілля, відпочинок. 

Отже, дослідження повсякденної реальності перебуває в авангарді 

наукового інтересу, оскільки саме на її вивченні ґрунтується 
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антропологічний аналіз соціальних та культурних реалій суспільного 

побутування, коли елементи повсякденності починають аналізуватися з 

позиції артикуляції культурних смислів. Недарма навіть звучать заяви про 

необхідність виокремлення нових дослідницьких напрямів – 

повсякденноведення та соціології приватності [113, с. 163]. 

Що стосується власне поняття повсякденної реальності, то воно і досі 

дуже складно піддається однозначній науковій рефлексії. Позаяк дослідники 

повсякденну і неповсякденну реальність часто не розділяють, наголошуючи, 

що на перший погляд протилежні у даному контексті ситуації зазвичай надто 

важко відмежувати, адже більшість з них є змішаними. Наприклад, 

винятково неповсякденна ситуація смерті близької людини наскрізно 

пронизана повсякденними явищами (спільна трапеза, зустріч, прощання 

тощо), а неповсякденні релігійні змісти можуть набути статусу 

повсякденності, коли апелюють, наприклад, до необхідності християнської 

поведінки, щоденної молитви, дотримання посту в повсякденному житті 

та ін.  

Основоположник феноменологічної соціології А. Шюц визначає 

повсякденну реальність через категорію «наявне знання» [14, с. 10], тобто як 

«типове» знання, передане індивіду минулими поколіннями, а також 

отримане ним у процесі набуття життєвого досвіду. Так, на думку соціолога, 

похід до театру – це неповсякденне явище, вихід за рамки повсякденності, 

екстремальна нерутинізована подія. Однак таке твердження може стати 

неоднозначним за низки умов, якими переймається автор: «А якщо людина 

ходить туди постійно?», «А якщо людина там працює?» [208, р. 227]). 

А. Шюц зазначає: «Світ повсякденного життя повинен позначати 

інтерсуб’єктивний світ, що існував задовго до нашого народження, 

пережитий та проінтерпретований іншими, нашими попередниками, як 

організований світ. (…) Світ повсякденного життя – це сцена й одночасно 

об’єкт наших дій і взаємодій. Ми повинні опановувати його і перетворювати, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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щоб реалізовувати ті цілі, які ми ставимо перед собою в ньому серед інших 

людей» [139]. 

Фактично А. Шюц розуміє повсякденну реальність як таку, що вносить 

зміни в навколишній світ за допомогою фізичних тілесних дій, тобто як 

трудову. Останню, у свою чергу, він розуміє як вплив людини на різні 

фізичні об’єкти.  

Утім, повсякденність – це також світ ірраціонального. Він по своєму 

нелогічний, як своєрідна культурна мозаїка, що в силу відповідних 

особливостей фактично змушена протистояти всьому раціональному, 

логічному, почасти технологічному, одночасно все ж таки набуваючи ознак 

практичності й порядку. Тому більшість повсякденних практик важко 

відшукати у межах певних ідеологічних доктрин чи програмних дій, вони 

завжди залишаються за кадром, формуючи своєрідні темники раціонально-

прагматичних вчинків людини та соціокультурних змін. 

Недарма у структурі повсякденності дослідники виокремлюють 

декілька підструктурних рівнів: матеріально-фізичний, духовно-культурний, 

емоційно-чуттєвий, які вказують на її й практичність, й ірраціональність. 

При цьому дослідники вважають (А. Шюц), що різні культури 

породжують різну повсякденність, водночас спільну для всіх 

соціокультурних груп, включених у відповідну культуру. Утім, сама 

повсякденність цих соціокультурнх груп може принципово відрізнятися.  

Крім того, для кожної людини, як представника відповідної спільноти, 

повсякденність може мати свої сенсові наповнення, які суттєво різняться. Як, 

наприклад, суттєво відрізняються між собою життя і побут вченого-

дослідника, домогосподарки, вільного художника, робітника чи студента. У 

кожного з них свої будні, зокрема робочі та соціальні обов’язки, оточення, а 

також практики відпочинку, дозвілля чи святкування. 

Тому недарма дослідники дедалі частіше поряд з поняттям 

«повсякденність» послуговуються поняттями «життєвий світ» та «картина 

світу». Життєві світи різних соціальних груп можуть бути подібними в межах 
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свої групи, а водночас суттєво відрізнятися за її межами у порівнянні з 

іншими групами. Такі картини світу опосередковані відносинами як зі світом 

та його явищами, так і з іншими людьми, вони істотно різняться за своїми 

інваріантними фундаментальними закономірностями. Це, до речі, часто 

викликає нерозуміння та навіть непорозуміння з представниками іншого 

життєвого світу, в яких побутують свої принципи організації життя, ціннісні 

експектації та світоглядні преференції.  

Нині підвищена увага до категорій повсякденності характеризує 

культурно-цивілізаційні зміни у звичних суспільних парадигмах, зокрема 

щодо вільного часу, праці, дозвілля та відпочинку, вказує на актуалізацію 

проблем соціокультурних механізмів існування людства. Саме в контексті 

цих повсякденних феноменів, на нашу думку, доцільно досліджувати свято 

для кращого розуміння його соціокультурних особливостей і функцій.  

У соціології дослідження вільного часу завжди мали вагомий вплив, 

оскільки вони акцентували увагу на безспірному праві людини на дозвілля. 

Адже вільний час, дозвілля – це безпосередня альтернатива робочим будням, 

проміжок часу, коли людина має свободу вибору щодо забезпечення своїх 

потреб і бажань. Так вони стали індивідуальними та колективними явищами, 

які пересікаються безліччю репрезентацій і вписані в різні соціокультурні 

парадигми, зокрема святкові.  

Саме зі зміною вектору в науковому розумінні вільний час став 

трактуватися, з одного боку, як соціальна конструкція, яка характеризує 

рівень розвитку суспільства, а з іншого – як превалююча ознака певного 

історичного моменту культурного розвитку, за якого більше уваги починає 

приділятися правам, свободам і розвитку людини. Адже без вільного часу 

неможливе відновлення після фізичної чи розумової праці, біопсихічної 

діяльності; вільний час покращує задоволення населення власним життям, 

слугує соціокультурним змінам, викликаним у глобалізованих суспільствах 

технічнім прогресом та відповідним образом життя. Недарма французький 
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соціолог Ж. Дюмазедьє виокремив три функції вільного часу: відпочинок, 

розваги та особистісний розвиток [162]. 

Аргентинський дослідник І. Морено у монографії «Ми все встигаємо. 

Нові практики вільного часу в ХХІ столітті» стверджує, що саме з появою 

нових цінностей вільного часу, добровільної діяльності, дозвілля, зростає 

цінність роботи, оскільки вона розглядається як важливе джерело особистого 

життя [194]. 

На думку Дж. Роман, охарактеризувати дозвілля можна відповідно до 

таких підходів: індивідуального, коли наголошується на людині, для якої 

важливі відпочинок, рекреація та особистісний розвиток; діяльнісного, коли 

дозвілля отримує такі функції, як терапевтична, освітня та особистісно-

розвиваюча. Незалежно від підходу, зазначає дослідник, раціональне 

використання вільного часу повинно бути спрямоване на отримання 

задоволення від перерви у роботі та приємного відпочинку. Це корисно для 

здоров’я і може мати наслідки для кращого виконання повсякденних завдань, 

тобто для досягнення більшого рівня робочої продуктивності [201].  

Так дозвілля, відпочинок і вільний час стають життєвими стратегіями 

суспільства і людини у пошуку кращого повсякденного життя.  

Варто наголосити, що, на жаль, збільшення кількості вільного часу не 

завжди покращує життя людини, а й часто навпаки – прискорює життєвий 

ритм, що може викликати відчуття нестачі часу. Тим більше, що 

соціокультурні зміни внаслідок інформаційно-технічного прогресу та 

трансформацій у способі життя суттєво змінили уявлення про час та його 

значення. Тому не можна ігнорувати той факт, що для того, щоб 

насолодитися широким спектром дозвілля та відпочинку, суспільству 

потрібно володіти, як зазначає автор праці «Соціологія і культура» П. Бурдьє, 

відповідним культурним капіталом [148]. Це означає, що суспільству 

необхідно докласти значних зусиль, щоб спробувати створити механізми, які 

гарантуватимуть задіяння тих культурних секторів, які не тільки принесуть 

сенс у використання людиною вільного часу та відпочинку, а й дадуть їй 
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змогу отримати доступ до заходів, які можуть бути оздоровчими, корисними 

та відповідати ознакам змістовного відпочинку. Саме такий змістовний 

відпочинок почасти і забезпечує, на нашу думку, святкування, особливо 

масове. 

Звернемо увагу на ще один важливий момент у антропоорієнтованому 

розумінні повсякденності, стилів життя, картини світу та інтерпретації 

соціокультурної дійсності. Нині дослідники вказують на концептуалізацію 

таких наукових понять, як «коммонсенсологія» (від англ. common sense – 

здоровий глузд), соціологія приватності [113, с. 163], імпліцитні теорії.  

Імпліцитні теорії – це переконання, суб’єктивні пояснювальні схеми 

об’єктивної дійсності, необхідні для побудови цілісної картини світу. На їхнє 

формування вливає низка чинників, але основну роль відіграє особистісний 

соціокультурний досвід, позаяк актуальною для особистості є лише та 

реальність, яка входить до її життєвого контексту і потребує осмислення 

[1, с. 10–11].  

Від імпліцитних теорій безпосередньо залежить емоційний стан 

людини, її відношення до подій, до людей та успішність адаптації, з дією якої 

вона зустрічається у процесі побутування майже постійно. Тобто вони 

«важливі фактори активної оптимістичної життєвої позиції людини та її 

психологічного благополуччя» [1, с. 10]. 

Тут, перифразуючи відомого австрійського психолога В. Франкла, 

варто підкреслити, що сучасна людина – це вже не стільки складений із 

рефлексів автомат, скільки психо-машина, набір інстинктів, пішак, 

приведений у дію драйвами та примітивними реакціями, тривіальний 

продукт інстинктів, спадковості й середовища» [170, р. 15]. Сучасна людина 

– це вже психо-машина, яку, на нашу думку, приводять у дію насамперед 

різноаспектні інформаційні потреби та соціальні мережі. 

Утім, незважаючи на доступ до великих потоків інформації та більш 

широкі можливості, сучасна людина здебільшого депресивна, невпевнена у 

собі, емоційно віддалена та гранично одинока. Вона втрачає навики емпатії, 
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перестає співпереживати, стає байдужою, часто безвідповідальною як перед 

власною родиною, так і перед суспільством.  

При цьому дослідники наголошують, що саме колективне переживання 

радості, щастя, натхнення, задоволення та інші позитивні емоції, а також 

відповідний погляд на життя і своє місце в ньому щонайкраще впливають на 

формування інкрементальних імпліцитних уявлень про себе, що значно 

підвищує рівень життєдіяльності людини та її суб’єктивне благополуччя,  

Тому нині так активно досліджують знаково-смислові якості тих 

соціокультурних феноменів, які впливають не лише на властивості 

особистості, сфокусовані у розширенні меж її інтеркультурної 

компетентності та вмотивованості, а й на її якість життя та суб’єктивне 

відчуття задоволення ним. Саме такі твердження формують підстави для 

розуміння одвічного прагнення людей до розширення переліку свят, 

повернення до традиційного масового святкування, а також на користь 

традиції проведення різних корпоративів на роботі тощо. 

Відповідно, на нашу думку, антропоорієнтовані та особистісно-

екзистенційні виміри соціуму і культури з урахуванням вищезазначених 

позицій не можуть залишатися осторонь важливості регенерації та 

конституювання соціокультурної ідентичності – як відчуття колективної 

приналежності, групової підтримки, соціальної згуртованості тощо. 

Загальновідомо, що ідентичність – це найважливіший акт 

самоусвідомлення суспільством, а також особистостями, які його формують, 

сутнісного підґрунтя свого буття. Ідентифікація – це те, як відчуває, мислить 

і поводиться людина в усіх формах прояву соціальної, економічної, 

культурної та політичної стратифікації своєї буттєвості.  

Українська дослідниця соціокультурної ідентичності Л. Нагорна 

наголошує на значних змінах в ідентифікаційних процесах сучасності, тому 

що, на її думку, «питома вага соціокультурної ідентичності у наш час зростає 

під значним тиском технологічних і технократичних різновидів соціального 

універсалізму. Глобалізаційні процеси супроводжуються «розмиванням» 
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національно-громадянських ідентичностей, особливо у тих країнах, де 

останні з тих чи інших причин лишаються «недосформованими» [83, с. 5–6]. 

Дослідниця робить важливе зауваження, що важливим уявляється 

«осмислення місця і ролі культури у захисті консолідованої 

соціальності» [83, с. 8]. 

Однак не варто забувати, що ідентичність не є постійним, застиглим, 

догматичним феноменом. Як справедливо зазначає М. Козловець у праці 

«Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації»: «Уявлення про 

себе і спосіб існування постійно переосмислюються індивідами. У світі, який 

динамічно змінюється, важко залишатися в межах одного разу здійсненої 

ідентифікації. Незалежно від своїх соціальних ролей і захисних масок, 

людина поставлена перед необхідністю постійної редискрипції (перепису) 

себе, тобто постійного самоперегляду. Не можна бути відкритим новому, 

якщо періодично не позбавлятися від старого, у тому числі й від своїх 

минулих «Я» [73, с. 20]. 

Також загальновідомо, що внаслідок неоднозначних соціокультурних 

трансформації, зокрема кризових явищ у низці відповідних феноменів 

(повсякденності, соціокультурній ідентичності, традиціях, дозвіллі, вільному 

часі тощо) відбуваються зміни у святковій культурі, яка безпосередньо 

пов’язана з ними. Утім, доцільно очікувати і зворотній процес – реагуючи на 

святкові інновації, більшість соціокультурних феноменів також набувають 

почасти специфічного характеру. Відтак, це провокує наукове зацікавлення 

характером поведінкових та світоглядних змін відповідно до змін у святковій 

ідеології, яка визначає низку інших соціокультурних преференцій, зокрема 

процеси, повязані з ідентичністю.  

Отже, значна увага до свята, святковості, святкової культури у межах 

вітчизняної і зарубіжної соціогуманітаристики вказує на розуміння їхньої 

важливості у суспільному побутуванні, адже, з одного боку, свята 

уособлюють одну з форм прояву духовності народу, що характеризує 

найважливіші аспекти його життя та є невід’ємною складовою національної 
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культури, а з іншого – свято включене в усю систему соціокультурної 

реальності. Тому в умовах соціокультурних трансформацій, глобалізації, 

віртуалізації, фестинації культуротворчості тощо увага до свята як 

соціокультурного феномена лише зростатиме.  

Крім того, незважаючи на велику кількість праць та різноманітність 

підходів у дослідженні свята, до формулювання його цілісної універсальної 

концепції ще досить далеко. І це не дивно, адже як складний полісистемний 

феномен свято потребує наукової методології, релевантної його 

неоднозначності й варіативності. На нашу думку, саме соціокультурний 

підхід найбільше імпонує сучасним дослідженням свята. 

Невипадково нині соціокультурний підхід користується особливою 

популярністю та часто застосовується в аналізі феноменів суспільного життя, 

зокрема культурних. Це насамперед пов’язано з його системністю, 

багатовимірністю та певним універсалізмом порівняно з іншими науковими 

підходами.  

Недарма дослідники вважають, що соціокультурний підхід акцентує 

увагу на поєднанні усталених компонентів (антропологічних, етнічних, 

культурних) людської історії, до яких звертається цивілізаційний підхід, а 

також мінливих (соціальних, особистісних), на яких концентрує увагу 

формаційний [69, с. 4]. 

Американський соціолог П. Сорокін зазначає, що структура соціальної 

взаємодії втримує три невіддільні один від одного аспекти, зокрема: 

1) особистість – як суб’єкт взаємодії; 2) суспільство – з усіма 

соціокультурними відносинами і процесами, як сукупністю індивідів, які 

взаємодіють між собою; 3) культуру – як сукупність значень, цінностей і 

норм учасників інтеракції, а також сукупність носіїв, які їх об’єктивують, 

соціалізують і розкривають. Дослідник наголошує на нерозривній єдності 

цих феноменів, які не можна розглядати окремо один від одного, особливо у 

контексті соціокультурної реальності. Так, суспільство і культура, на думку 

вченого, не просто тісно пов’язані між собою, а й апріорі не можуть існувати 
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окремо, тому інколи їх доцільно розглядати фактично як тотожні. Єдина 

очевидна відмінність між ними може полягати лише у тому, що поняття 

«соціальний» акцентує на людях, які взаємодіють між собою, та їхніх 

відносинах, а «культурний» – на значеннях, цінностях і нормах та на їхніх 

матеріальних носіях – матеріальній культурі. Загалом до соціокультурних 

феноменів П. Сорокін відносить ті, що належать до надорганічних явищ та, 

по-перше, є проявами різних форм свідомості, а не інстинктів, по-друге, 

перебувають виключно у сфері інтеракцій людей і їхніх продуктів [204, 

р. 136–235].  

Засновник культурології американський антрополог Л. Уайт у праці 

«Еволюція культури: розвиток цивілізації до падіння Риму» наголошує, що 

повинні існувати об’єктивно-раціональні способи оцінки культур, оскільки 

культура – це насамперед засіб зробити життя більш безпечним та 

тривалішим для людського роду. Один засіб може бути кращим за інший. 

Недарма нині прогрес фактично зводиться до визначення своєрідного рівня: 

якою мірою людина у вигляді культури може здійснювати контроль над 

силами природи [214]. 

Фактично суголосною є позиція сучасного німецького філософа- 

культурсоціолога Ф. Тенбрука, який у статті «Репрезентативна культура» 

зазначає, що культура є суспільним фактом настільки, наскільки вона є 

репрезентативною культурою, тобто виробляє ідеї, значення і цінності, які 

дієві завдяки їхньому фактичному визнанню. Тобто вона охоплює усі 

вірування, уявлення, світогляд, ідеї та ідеології, що впливають на соціальну 

поведінку, позаяк вони або активно поділяються більшістю людей, або 

користуються пасивним визнанням [209, s. 29]. 

Засновник культуральної соціології американський вчений 

Дж. Александер у праці «Смисли соціального життя» наголошує на 

пріоритетному аналізі культурних цінностей у періоди соціальних змін. Адже 

за більшістю сучасних трансформацій, пов’язаних з практично-

інструментальною діяльністю людини, на його переконання, перебувають 
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символи, ритуали тощо, тобто щось ірраціональне, сакральне, не-профанне, 

почасти магічне. Саме ці підсвідомі культурні структури і є підґрунтям 

матеріальних і соціальних практик, які виникають з метою врегулювання 

суспільного життя зсередини. Тому культура – це внутрішній життєвий 

текст, який завдяки своїм семіотичним механізмам, підкреслює автор, 

впливає на соціальне [142].  

Відтак сучасні реалії у соціогумантарних науках такі, що більшість 

досліджень у їхніх межах вимушені базуватися на міждисциплінарній 

методології, зокрема спиратися на соціокультурний підхід, який інтегрує 

напрацювання і культурології, і соціології. 

У свою чергу, саме соціокультурний контекст щонайкраще 

уможливлює наукову інклюзію з метою системно-інтегративного вивчення 

складних феноменів сучасної культури, до яких ми відносимо і свято.  

Недарма на стику методологічних меж культурології і соціології 

виникло поняття «соціальна культура». Це досить нове явище в постмодерній 

соціогуманітаристиці, зокрема українській. Утім, його концептуалізація стала 

результатом міждисциплінарної і системної парадигмалізації сучасних 

наукових досліджень та низки потрясінь, які пережили соціальні науки у 

ХХ ст., що призвело, у тому числі, до формування наприкінці 70-х років 

нової дисципліни – культурсоціології.  

З іншого боку, саме антропоорієнтованість сучасної 

соціогуманітаристики дедалі більше змушує дослідників послуговуватися 

системним поняттям «соціальна культура», що вказує на нерозривну єдність 

суспільства і культури та на формування її феноменів у результаті інтеракції, 

тобто спільної діяльності людей.  

Отже, найважливіше, що саме соціокультурний підхід виходить у своїх 

трактуваннях із парадигмальної триєдності: соціум – культура – людина. 

Дослідники А. Фурман і О. Морщакова трактують соціальну культуру 

досить широко: і як «окремий важливий вид, сегмент людської культури, що 

унормовує й ціннісно закріплює перебіг спільного життя, і як багаторівневе 
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утворення у життєдіяльності осіб, груп, етносів, націй і людства в 

цілому» [129, с. 1], що синтезує світоглядні, психосоціальні й етичні знання, і 

як соцієтальну, переважно «нематеріальну сферу суспільного виробництва, 

сутність якої становлять процеси актуалізації, продукування, накопичення і 

трансляції новими поколіннями соціального досвіду» [129, с. 1], і як 

особливу форму усуспільненого буття людей, що сформувалася у процесі 

філогенезу, привласнена кожним суб’єктом у процесі онтогенезу та формує 

його як внутрішньокультурну особистість [129, с. 1].  

Також у соціокультурному контексті дослідники наголошують на 

«концепції органічного поєднання культурних і соціальних мотивів 

життєтворення людини», за якої набувають особливого заохочення і 

підтримки культурні та «соціальні ініціативи, свобода самовияву людини, 

соціальна і культурно зорієнтована творчість» [129, с. 30].  

Крім того, соціальну культуру можна концептуалізувати у категоріях 

міжособистісного спілкування, функціонування, організації та трансформації 

суспільства.  

Український філософ С. Безклубенко взагалі фактично все соціальне 

трактує через культуру і навпаки – культуру трактує через соціальне: у 

трактуванні культури з точки зору її виникнення, на думку дослідника, 

поняття культури співпадає з поняттям суспільного життя людей, будь-яка 

людська історія постає як історія культури: бо передсуспільне існування 

людей належить до їхнього біологічного буття і становить передісторію 

[8, с. 9]. У розумінні як сукупність матеріальних і духовних надбань культура 

постає «як продукт (народні звичаї та традиції), безупинний стихійний 

етнонаціональний творчий процес» [8, с.11], продуктом якого і є соціальна 

людина з усталеним комплексом особливих для кожної спільності почувань, 

стереотипів та практично-дієвих реакцій, тобто це – культура побутування, 

успадкована від попередніх поколінь. Крім того, «культура акумулюється 

(…) в реальний творчий потенціал, що реалізується чи, навпаки, не 

реалізується за певних умов» [8, с.11].  



51 
 

При цьому варто підкреслити, що соціокультурний підхід в аналізі 

феноменів і явищ дає змогу виявити соціокультурні детермінанти 

соцієтального розвитку, які визначають насамперед змістовні та ціннісно-

сенсові зміни суспільного побутування. Останні, в свою чергу, впливають на 

продукування і трансформацію ідей, культурних норм, диспозицій і патернів 

суспільної комунікації в умовах досвіду повсякденного життя. Адже саме 

«соціальні цінності слугують інтеграції групи, зумовлюють стратегії її 

виживання» (В. Пазенок), тобто фактично впливають на особливості 

соціальної поведінки. Звідси слідує й основне завдання прихильників 

соціокультурного підходу – співвіднесення системи соціокультурних 

цінностей з домінуючими у свідомості людей поведінково-мотивуючими 

установками, які визначають підґрунтя та особливості їхньої соціальної 

активності, а відтак – інтеракції. 

Такий культурсоціологічний поворот у теоретичних концепціях 

здебільшого зумовлений нездатністю концептуально пояснити більшість 

соціальних феноменів та невпевненістю щодо розуміння особливостей 

сучасних суспільств у межах суто соціологічних конструктів. При цьому 

культурсоціологія, як зазначали її творці, не є ні реакцією на занепад 

колишніх соціальних наукових амбіцій, ні культурно-критичним підходом до 

соціальної діалектики. Культурно-соціологічна спрямованість полягає радше 

в тому, що самі соціологічні конструкти починають сприйматися крізь 

призму культурології, а отже, й соціальна реальність починає розглядатися у 

нерозривній єдності з культурною.  

Тому не дивно, що дедалі частіше вчені досліджують різні феномени з 

єдиних соціологічних і культурологічних позицій, що слідує насамперед з 

розуміння культури як структуроутворюючої основи людського буття, яка 

модернізує старі та породжує нові життєві змісти, сенси та реалії 

побутування соціуму. 

Отже, культура слугує своєрідним тлом формування, а відповідно – 

прочитання соціальної реальності: вона впливає на спосіб мислення, 
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поведінку людини, а також на всю систему її ціннісних експектацій, 

диспозицій і переконань. Вона відграє першорчергову роль у формуванні 

таких феноменологічних явищ, як розвиток особистості, її соціалізація, 

навчання та навіть особливості сприйняття часу і його перебігу. Варіюючи 

від одного суспільства до іншого, саме культура стає джерелом специфічних 

святкових традицій. Тому й правила життя, моделі поведінки, переконання, 

ритуали, обряди тощо у різних культурах неоднакові. І саме в культурі 

формуються домінантні смислові основи свята, яке можна визначити в 

контексті його семіотичної специфіки як текст культури – онтологічна 

сукупність взаємопереплетених та залежних одна від одної складових, 

якісних стрижневих структур, серед яких базовими є міф, сміх, традиції, гра 

тощо. 

 

1.3. Свято: концепції, функції, класифікація 

У лапідарній формі спробуємо реконструювати логіку становлення 

досліджень святкової проблематики, яка утверджується у ХХ – на початку 

ХХІ ст. в межах міждисиплінарного дискурсу, зокрема з урахуванням 

методології культурології, психології, антропології, соціології, 

мистецтвознавства. 

На тлі відродження інтересу до буттєвості пересічної людини, значення 

у її житті сакральності, ритуалів, ирадицій, цінностей та ідентичності, а 

також неоднозначного відношення до дозвілля і вільного часу в умовах 

пріоритету трудової діяльності варто, на нашу думку, звернути увагу на 

концепції свята, що сформувалися в науковій літературі та ґрунтуються 

переважно на відповідному контексті соціокультурної реальності.  

Щоправда, нині між дослідниками не існує одностайності щодо 

розмежування наукових концепцій, які характеризують свято з відповідних 

позицій, особливо у частині чіткого виокремлення поглядів окремих 

дослідників. Часто одне й те ж відоме прізвище з’являється поряд з різними 

концепціями чи науковими школами. І в цьому немає нічого дивного, що 
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суперечило б традиціям наукового пошуку, адже все залежить лише від 

позиції дослідника щодо вибору пріоритетного аспекту чи характеристики 

досліджуваного феномена. 

На сьогодні унормувалася низка концепцій свята (міфологічна, ігрова, 

соціальна, антропологічна, запозичення), які так чи інакше присутні у 

публікаціях більшості дослідників. При цьому за всіє розбіжності у наукових 

трактуваннях не важко переконатися, що більшість з них спираються на 

походження свята як соціокультурного феномена.  

Наприклад, можна виокремити такі моделі свята та їхніх авторів: 

філософсько-культурна (світоглядно-екзстенційна) (В. Франкл, М. Гайдеггер 

та ін.), ігрова (Й. Гейзінга), міфологічно-солярна (О. Потебня), 

антропологічна (Д. Фрезер), священна (М. Еліаде), ціннісна 

(К. Жигульський), виробнича (А. Беніфанд) та ін.  

Загалом можна визначити, що основні базові концепції свята об’єднані 

спільною концептуальною системою, яка відповідає основним принципам 

культурного та соціального устрою, а також ритмо-часової розміреності.  

Також дослідники часто семантично відносять свято до компонентів 

дихотомії «священний – мирський», що, власне, вказує на його розмежування 

від сфери побутової, профанної. Тобто основна ознака свята – це тісний 

зв’язок зі сферою не просто духовною, а й навіть сакральною.  

Наприклад, через категорію «священної гри» розглядає походження 

свята голландський історик культури Й. Гейзінга у праці «Людина граюча» 

(Homo ludens): дослідження ігрового елементу в культурі». На його думку, 

гра – це взагалі основний імпульс розвитку всіх культурних форм, відповідно 

осторонь такого впливу не залишилися свято та святкова культура. 

Як автор ігрової концепції виникнення та особливостей свята останнє 

Й. Гейзінга розуміє як яскравий ірраціональний прояв «священної гри», через 

форму та функції якої усвідомлюється те, що людина нібито вкорінена в 

сакральному порядку речей, що, у свою чергу, не залежить ні від неї, ні від 

культури, в яку вона включена [179].  
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Гра, як суспільний імпульс, старіший, ніж сама культура, наголошує 

Й. Гейзінга, здавна заповнювала життя та створювала форми архаїчної 

культури. Культ переріс у священну гру, поезія народилася у грі та існувала 

завдяки ігровим формам, музика та танець були грою. Мудрість і знання 

знаходили вираз у змаганнях. Право виділилося із звичаїв соціальної гри. 

Культура у початкових формах «грає», вона не просто походить з гри, а 

розвивається у грі та як гра [179].  

Філософ культури М. Еліаде взагалі відносить свято до священного 

часу, одночасно наголошуюши і на його циклічності в житті людини і 

суспільства. Саме за допомогою різноманітних святкових ритуалів людина 

може безпечно подоружувати між двома різновидами часу – мирським і 

священним. І хоча філософ акцентує увагу на релігійному святі, його думки 

імпонують для характеристики будь-якого святкового періоду: Священний 

Час за своєю природою буквально є первинним міфічним часом, 

перетвореним на теперішній час. Участь у святі передбачає вихід із 

«звичайного» тимчасового у міфічний час, створений самим святом. Тобто 

Священний Час може бути повтореним безліч разів, він не «тече», не має 

необоротної «протяжності». Під час свята відкривається перше явище 

Священного Часу таким, яким воно було насправді [165].  

Таку ж міфічно-ритуальну священну ідею М. Еліаде вбачає і в 

святкуванні Нового року, святкова енергенитка якого супроводжує і 

підтримує людину весь наступний рік, наче б то підживлюючи сподівання на 

краще життя. Тобто будь-який рік має кінець, за яким обов’язково слідує 

початок нового [164, р. 63–70]. 

Американський професор богослов’я Х.-Г. Кокс вважає людину від 

початку істотою святковою (Homo festivus), мрійником і творцем міфів 

(Homo fantasia). Нині вона, як шкодує автор, змушена підкоритися умовам 

індустріального суспільства, що перетворило її на «працівника», позбавивши 

відчуття святковості та здатності фантазувати. 
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Справжня святкова подія, на думку автора праці «Свято блазнів: 

теологічний нарис свята та фантазії», має втримувати у собі три суттєві 

моменти: навмисний ексцес, урочисте утвердження та контраст. Сюди  

Х.-Г. Кокс відносить: 1) святкову надмірність, що проявляється у 

короткочасній свободі від умовностей і еталонів нормальної поведінки; 

2) святкове утвердження життя, що містить у собі радість у глибокому 

значенні слова, адже у святкові години ми говоримо життю «так» всупереч 

фактам невдачі й навіть смерті; 3) гру контрастів, протиставлення 

повсякденності, що передбачає свято [159]. 

Майже суголосною щодо розуміння свята є позиція Й. Пайпера, 

висловлена ним у праці «В гармонії зі світом. Теорія свята». Своє тлумачення 

свята він концептуалізує через дихотомію «святковість – буденність», хоча і 

наголошує, що ця антитеза відноситься до зовсім іншої категорії, ніж, 

скажімо, ліворуч і праворуч або день і ніч. Тобто це означає, що робочий і 

святковий день не є взаємовиключними поняттями. Мається на увазі, що 

праця – це буденність, а свято – це щось особливе, незвичайне, перерва в 

звичайному плині часу. Свято кожного дня, навіть через день – це ідея, яка не 

може бути реалізована на практиці, наголошує дослідник, хоча й не 

обов’язково суперечить концепції свята. Просто це навряд чи здійсненне в 

житті людей Свято може виникнути лише з фундаменту життя, звичайну 

форму якому надає саме робочий день. Адже свято – це своєрідна ілюзія, 

втеча від буденності [197].  

Також дослідник вважає, що значуща діяльність вже сама по собі є 

святом. Святкувати свято означає робити щось, що жодним чином не 

прив’язане до інших цілей: «тому що» і «для того, щоб». Справжнє свято не 

можна уявити поза сферою діяльності, яка сама по собі є значущою. Тому 

той, хто не може сказати, яка діяльність має значення сама по собі, не зможе 

сформулювати концепцію свята. І якщо ця неспроможність екзистенційна, а 

не просто інтелектуальна, то передумов для визначення будь-якого свята 

бракує [197]. 
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Не дивно, що Й. Пайпер почасти критикує теорію Й. Гейзінги про homo 

ludens, а також його розуміння природи свята, позаяк культуролог, на його 

переконання, представляє релігійні свята первісних народів виключно як гру, 

а це рівнозначне твердженню, що всі священні дії не значущі, безглузді [197]. 

Адже виходить, що ігрова діяльність є значущою сама по собі, не потребує 

утилітарного обґрунтування. Відтак свято не повинне тлумачитися 

переважно як форма гри. Гра не визначає належним чином розрізнення рис 

вільної діяльності, не кажучи вже про святковість. Звичайно, наприклад, 

Платон, згадує Й. Пайпер, тісно пов’язує дві ідеї, коли говорить про 

«витонченість гри та свята». Не можна ототожнювати гру зі святковістю, 

справжнє свято навряд чи задумано складовою гри, можливо, воно втримує 

інгредієнт грайливості. Але все це не відповідає на важливе питання: чи 

елемент гри робить дію осмисленою? Вчинки людини отримують свій сенс в 

першу чергу від їхнього змісту, від їхнього об’єкта, а не від способу їхнього 

виконання. Грати – це в цілому простий спосіб дії, специфічний спосіб 

виконання чого-небудь, тому в будь-якому випадку це суто формальна 

ознака. Адже раптом усе, що було «значущим саме по собі», прослизає крізь 

пальці і стає грою, позбавленою всякого сенсу [197]. 

Отже, найбільш відомі праці дослідників свята традиційно об’єднувало 

декілька спільних рис: опора на ігровий компонент, протиставлення свята 

трудовим будням, послуговування категоріями сакрального та профанного, 

духовного і утилітарного тощо.  

Щоправда, низка дослідників, зокрема українських, і нині визначають 

свято у категоріях гри, а також символу і ритуалу.  

Так, українська вчена О. Поправко доводить, що гра – це джерело 

святкової свободи і засіб її реалізації, позаяк ігрове оформлення свята дає 

змогу людині вийти за межі звичної буденності й перенестись в іншу 

реальність, творення якої уможливлює святкова свобода. Ігрове начало свята 

визначає його «двоплановість», що проявляється в усвідомленні умовності й 

серйозності ситуації. Як наголошує автор: «порушення балансу, призводить 
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до руйнування свята, коли воно може перерости в зовсім іншу форму 

суспільних відносин. Надмірна серйозність перетворює свято на офіційний 

захід, а умовне сприйняття святкування – на жартівливу гру, зміст якої не 

поширюється за межі самої гри» [106].  

Та загалом вже з кінця XX століття чітко вималювалася орієнтація 

розглядати свято дещо в іншому руслі, тобто в певному аспекті, наприклад, 

психологічно-екзистенційному та мистецько-естетичному, хоча при цьому 

основні категорії попереднього наукового «унормовування» свята не 

відкидаються. 

По-перше, вчені особливо наголошують на основній меті свята – 

відновленні та досягненні певного нормального рівня душевного стану, який 

може бути знижений різними ситуаціями. Тому існування свята неможливе 

без врахування емоційно-чуттєвої та екзистенційної складової активності 

особистості, що реалізується за допомогою відчуття радості, щастя, 

піднесення тощо, що, у свою чергу, впливає га формування імпліцидних 

теорій, про яеі ми зазначали вище. 

Завдяки святу людина має можливість продемонструвати притаманну 

їй можливість чогось «іншого», відмінного від рутинного способу життя. Так 

свято одержує екзистенціальний вимір. Як зазначає українська вчена 

О. Бойко у статті «Свято як екзистенційна основа буття людини», 

«екзистенційний підхід змушує по-новому поглянути на свято як на щось 

незвичайне, але вкрай необхідне в житті людини, органічно вплетене в 

соціокультурне буття. Думка про «запити» сущого оживляє проблематику 

духовного начала свята, його зв’язок із цінностями, що є 

смислоутворюючими, несуть у собі ціннісний заклик відповідно до 

естетичного змісту» [13]. 

Крізь антропологічно-екзистенційне методологічне скло розглядає 

свято у статті «Антропологія і екзистенція свята» і український дослідник 

В. Погребной: «Міркування відносно життя і свята являють собою особливу 

єдність, де регулюючим є ідеал. Якщо допустити, що життя – це прагнення 
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до ідеалу, то свято – це здатність схопити цей ідеал і усвідомити його у всій 

повноті» [102, с. 328]. Емоційного забарвлення святковій обрядовості, на 

думку дослідника, надавала особлива семантика, «через 

екзистенціоналізацію тих сенсів, які з них витягувалися учасниками свята» 

[102, с. 328]. Завдяки емоційному піднесенню свято на тлі повсякденності 

стає своєрідною розрядкою від «раціонально-ділових і субординаційних 

форм спілкування» [102, с. 328] цивілізованого суспільства.  

По-друге, особливого значення в святі, як і уваги, останнім часом 

набуває його естетично-мистецька складова, яка апелює до чуттєво-

емоційної наповненості змісту святкування, сакральності, театралізації, 

ігривості та карнавальності, що, в свою чергу, наближує свято до художньої 

культури. Так свято стає своєрідним прикордонним явищем на межі 

реального життя та мистецтва. У такому розумінні основними складовими 

свята стають його емоційна насиченість, театральність та карнавальність. 

Неважко помітити, що всі ці якості притаманні й художній творчості. 

І це не дивно, адже свято завжди своєрідно ушляхетнювало душі 

людей, сприяло формуванню у них естетичного смаку. Воно об’єднувало 

людей у прагненні відшукати хоча б тимчасову свободу з метою творчого 

самовираження, а не лише у бажанні полегшити тягар повсякденних турбот і 

негараздів.  

І на сьогодні характер будь-якого свята – насамперед творчий, 

піднесений, життєствердний, з багатовіковою традицією передачі духовного 

креативу.  

Низка вказівок на зв’язок свята з мистецтвом прослідковується і у 

визначеннях українських дослідників, які вважають свято специфічним 

феноменом суспільного буття у межах дозвілля, що визначає психоемоційні 

засади спілкування людей за допомогою відповідних мистецьких засобів, 

театралізації, веселощів та різних ритуально-обрядових форм художньої 

культури. 
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Так, з мистецтвом пов’язує свято український дослідник Ю. Клековкін, 

хоча й дещо з інших позицій. У його інтерпретації розуміння свята також 

апелює і до традиційного розуміння – крізь міфологію і сакральність.  

На думку мистецтвознавця, на місці тих або інших культів 

створювалися окреслені певним простором і часом місця розваг зі 

специфічним спілкуванням, що втілювало актуальну для конкретної 

соціальної групи «міфологічну подію у формі ігрового видовища». Саме з 

останньої і виникли «відповідні культи «святих» героїв, святки, свята», з 

яких, у свою чергу, «у процесі трансформації сакрального виокремлюються 

незалежні явища мистецтва» [48, c. 8].  

Для кращого усвідомлення сутнісних ознак та з’ясування особливостей 

трактування свята сучасними дослідниками зупинимо увагу на його 

функціональнихї можливостях.  

Функціональний підхід найкраще характеризує феномени у зв’язку із 

зовнішнім середовищем, їхнє місце серед інших феноменів, а також 

можливості щодо задоволення різних соціокультурних потреб.  

Український дослідник В. Романчишин основні функції свята визначає 

так: світоглядна, рекреаційна, комунікаційна, просвітницька. «Свято – це 

ідеальний світ, модель світогляду й світорозуміння як конкретного індивіда, 

так і суспільства у цілому, потенціал свята в культурному бутті людини є 

багатовимірним: воно є джерелом відновлення фізичних сил, тобто має 

рекреаційну функцію, допомагає збагнути сутність буття та часу, 

гармонізувати життя, сприяє створенню атмосфери дружньої 

комунікації» [111, с. 274], – зазначає дослідник. 

На суспільно орієнтованих функціях свята зупиняється українська 

філософ А. Гоцалюк, виокремлюючи світоглядну, просвітницьку, виховну, 

соціалізуючу, комунікативну, естетичну [33, с. 194–198].  

Т. Гаєвська виокермлює такі функції державних свят: легітимація 

політичного режиму, формування та підтримка національної ідентичності, 

виховання і соціалізація, комунікація, планування майбутнього країни [23]. 
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Загалом аналіз досліджень щодо функцій свята дав можливість 

констатувати, що більшість дослідників серед них виокремлюють такі, як: 

ідеологічна, компенсаторна, міфологічна, ігрова, соціально-інтегративна, 

агітаційна, просвітницька, рекреативна, адаптаційна, естетична, 

інформативно-комунікативна, соціалізуюча, релаксуюча, ідеологічна тощо. 

На жаль, українські дослідники не подають власного розуміння суті цих 

функцій свята.  

У переважній більшості візії дослідників співпадають у виокремленні 

таких функцій свята, як ідеологічна, соціально-інтегративна, світоглядна, 

компенсаторна, рекреативна, просвітницька.  

Дивно, але за межами спільної типологізації авторів залишається низка 

функцій, як-то: економічна, агітаційно-пропагандистська, 

культуроформуюча, трансляції традиційної культури, естетична та ін. Однак 

на деяких з них нам доведеться акцентувати увагу вже у наступному розділі, 

зокрема в контексті ролі свята у збереженні соціокультурних цінностей, його 

важливості у повсякденному житті та формуванні соціокультурної 

ідентичності. 

Ми також згодом зупинимося на характеристиці деяких «спільних» 

визначених авторами функцій з урахуванням власних пріоритетів, позаяк 

саме вони проектуються у дослідницьке поле нашого дисертаційного 

дискурсу. 

Принагідно звернемо увагу на цікаве, на нашу думку, тлумачення свята 

як акту дарування та його відповідній функціональній ролі, адже своєрідно 

пов’язані з традицією дарування і обрядові дії.  

Культурні антропологи стверджують, що дарування – це найдавніша 

традиція, яка слугує своєрідним засобом конструювання і підтримки 

соціальних мереж у межах певного, «свого» для людини (дружнього, 

професійного, сімейного) комунікативного поля, що, у свою чергу, впливає 

на формування соціокультурної ідентичності його членів. 
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На думку філософів культури, саме обряд, зокрема святковий, долає 

перешкоду між світом живих і без акту дарування, позаяк за прохід все одно 

необхідно платити. «Заплатити можна трапезою (насичення понад норму = 

переїдання), можна подарунками, проте подарунки можна дарувати тільки 

рідним, тим, з ким знаходишся у родстві. Усі подарунки мають певне 

символічне значення. Також можливе жертвопринесення: квіти, плоди, 

тварини, люди» [45]. 

Примітно, що в різних країнах сформувалася своя культура дарування, 

особливливо на свята, тобто цей акт також можна вважати своєрідним 

ритуалом, за яким прослідковуються національно зумовлені прикмети, 

стереотипи, асоціації тощо. Тому дарунок – це насамперед специфічний засіб 

традиційної комунікації між членами родини та конкретної культури. 

Недарма потреба у спілкуванні особливо проявляється у дні свята, коли, 

на думку Л. Фейєрбаха, людина впізає себе в інших і коли подібне радіє 

подібному [169, р. 87]. 

З’ясувати особливості сучасного трактування свят також допомагає, на 

нашу думку, їхня класифікація. Хоча деколи дослідники і наполягають, що 

єдиної класифікації свята створити неможливо, оскільки воно є надто 

складним і полісемантичнем явищем дійсності. 

Значний обшир класифікацій свят походить з їхньої суспільної 

значущості та масштабності, що власне й дає змогу виокремити серед свят: 

загальні, які відображають найбільш значущі події у житті країни, мають 

загальнонаціональне історичне значення; регіонально-локальні, в основі яких 

знаходяться події, що мають важливе значення для конкретної місцевої, 

етнічної, соціальної чи професійної спільноти. Окрему групу утворюють 

особисті свята, важливість яких опосередкована сімейною, особистою тощо 

вагомістю.  

При цьому основи класифікації перетинаються, а всередині кожної 

групи можна виокремити підгрупи. На загал побутування різного виду свят 
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залежить від ступеня їхньої урочистості, історичної значущості події, 

темпоральності тощо. 

Дослідники також виокремлюють свята з рухомою і нерухомою датою, 

національні й запозичені, загальнонаціональні й місцевого характеру. 

Однак навіть сама проста класифікація свят дає змогу зрозуміти їхню 

основну сутність – як урочистостей та відповідних заходів на честь або у 

пам’ять будь-чого чи будь-кого. Адже від початку свого заснування свято 

було урочистим днем, встановленим на честь чи у пам’ять певного божества, 

особи, події чи явища. Недарма появу свята пов’язують з найдавнішими 

магічними обрядами. 

Ми зупинимося на зовсім простій і найбільш традиційній класифікації, 

тобто виокремленні державних, релігійних, народних і сімейних свят. 

Державні свята характеризуються високим ступенем регламентації та 

певною ідеологічною спрямованістю, тому мають загальнонаціональне 

політичне, релігійне чи історичне підґрунтя. Утім, деякі з них можуть бути 

пов’язані з релігійними віруваннями та традиціями різних етнічних груп.  

Для сучасного життя характерними є різні державні свята, у яких 

закріплюються загальноприйняті цінності та ідеали. 

Примітно, що державне свято інколи може стати загальнонародним. 

Свята взагалі не є суворо встановленим і постійним явищем. Згодом вони 

можуть трансформуватися або навіть зникнути. Особливо це стосується свят, 

які мають виключно ідеологічне підґрунтя. Класичний приклад – це свята, які 

відзначалися в СРСР 7 листопада, 23 лютого та ін. 

Зазвичай зміни у державних святах пов’язані з переходом суспільства 

від однієї соціальної формації до іншої. Так виникають нові та зазнають 

серйозної трансформації старі свята.  

Та навіть якщо свята все ж таки вдається зберегти, то їхній внутрішній 

зміст та манера святкування часто зазнають суттєвих змін. Наприклад, як у 

випадку з 1 Травня, яке сьогодні у нашій країні за традицією 143 країн 

відзначається у межах Міжнародного дня праці, унормованого ще в ХІХ ст. 
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на честь робітничих протестів 1 травня 1886 р. в місті Чикаго. Однак Після 

Жовтневого перевороту 1917 р. в РРФСР Міжнародний день праці отримав 

назву «День Інтернаціоналу», а пізніше – «День міжнародної солідарності 

трудящих – Перше Травня» та до здобуття Україною Незалежності так і 

залишався офіційним святковим днем за такою назвою. 

Схожі модифікації відбулися в нашій країні і зі святом 8 Березня. Як і 

1 Травня, воно виникло з робітничого руху в 1908 р., коли15 тисяч жінок в 

Нью-Йорку вийшли на демонстрацію. В СРСР з 1921 р. свято символізувало 

пам’ять про участь жінок у демонстрації 23 лютого (8 березня) 1917 р. 

напередодні лютневої революції, тому мало суто ідеологічно-революційне 

забарвлення: «насамперед за рахунок зміщення акценту з ґендерної рівності 

на класову боротьбу». Згодом воно було перенесено у приватно-сімейну 

сферу і «щораз більше дрейфує в напрямку деполітизації його смислу» [45]. 

Після 1991 р. в нашій країні повернулися до святкування 

Міжнародного жіночого дня, позбавленого революційних наративів, але 

водночас і позбавленого первісного протесного сенсу як Міжнародного дня 

прав жінок, стало «одомашнене і перетворилося на свято вшанування «весни, 

вічної жіночності та кохання» [45].  

Навіть зазнаючи змін, свято часто зберігає старі елементи, міцно 

вкорінені в масовій культурі. Наприклад, у цьому контексті можна згадати 

такі стародавні свята, як Різдво Христове, Великдень і под. 

Владна верхівка завжди дієво реагує на зміни у суспільних запитах 

відповідно до ідеологічних преференцій, потреб та настанов. Часто 

гіпертрофоване прагнення до утвердження ідеологічних пріоритетів та 

продукування нових смислів призводило до того, що скасовувалися одні 

свята, натомість запроваджувалися нові, святкова культура за рахунок цього 

інколи збагачувалася, а інколи суттєво втрачала у своєму якісному змісті.  

Так вихолощення низки народних свят, наприклад, у СРСР, особливо 

релігійних і обрядових, збіднювало ціннісно-смислове і духовне наповнення 

соціокультурного простору. Розуміючи такий стан речей, особливо його 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
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наслідки, держава запроваджувала нові свята. Останні зазвичай і були 

відверто ідеологічно навантаженими. Саме до них і відносяться 1 Травня – 

День міжнародної єдності трудящих, 7 Листопада – День Великої жовтневої 

соціалістичної революції та ін. 

Важливою складовою таких свят були масовість і видовищність, 

зокрема парадна хода. Часто саме видовищність ставала замінником 

справжньої урочистості. Всі учасники свята перетворювалися на його 

пасивних глядачів. А основною метою таких масових парадів/демонстрацій у 

авторитарних суспільствах ставала демонстрація владних атрибутів та 

ідеологічних символів.  

Недарма в СРСР такою обов’язковою атрибутикою масової ходи була 

нескінченна верениця портретів вождів, через зображення яких візуально 

есплікувалися у свідомість населення необхідні символічні коди, покликані 

сформувати уявлення насамперед про велич, міць, стабільність існуючого 

ладу та його владної верхівки. 

Тому не дивно, що під час таких офіційних масових свят виникали нові 

ритуали і звичаї. Наприклад, соціалістичні змагання, обов’язкове носіння 

нагород, виступи партійного керівництва, демонстрація військової 

могутності тощо. Вони, в свою чергу, проектувалися в усі аспекти 

соціокультурного життя, забезпечуючи формування нових законів, еталонів, 

правил і норм поведінки, які виникли на основі вже радянських «традицій». 

Як справедливо зазначає польськтй дослідник К. Жигульський, свято завжди 

було дзеркалом своєї епохи, за яким можна говорити про політичне, 

історичне та духовне життя, визначати ідеї, інтереси й прагнення [215]. 

Релігійне свято є відображенням певної форми віри та пов’язане з 

відповідними церковними традиціями і подіями. Наприклад, для нашої 

культури, серед інших свят, характерне відзначення Різдва і Воскресіння 

Христового (Пасха).  

У цілому традиція відзначати церковні дати відноситься до важливого 

аспекту релігійного досвіду, який також включає різноманітні вірування, 
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ритуали, обряди, культові матеріальні предмети, богослужіння, літургії і под. 

Вважається, що за їхнього посередництва людина задовольняє свою потребу 

у відносинах і спілкуванні з Богом. Тобто так релігійний досвід втілюється на 

практиці у різноманітних культових формах, однією з яких є календар 

церковних свят. 

У процесі культурно-історичної еволюції релігійні та державні свята 

часто набувають офіційного характеру, що слідує з практичних потреб, 

інтересів та мети комфортного суспільного співжиття.  

Під час офіційно визнаних церковних свят (як, наприклад, Пасха та 

Різдво) державні та релігійні інституції забувають про розмежування 

світського і релігійного життя, що сприяє консолідації суспільства та 

забезпечує у ньому порядок і стабільність.  

Принагідно зазначимо, що, усвідомлюючи, наскільки чільне місце 

свята займають у соціокультурному житті, часто «нова» релігія акумулює 

елементи святкових ритуалів попередньої. І не просто з метою задовольнити 

потреби всіх віруючих, а насамперед з метою пом’якшити можливий 

антагонізм у суспільних експектаціях. Так, загальновідомо, що в сучасних 

християнських святкових атрибутах наявні дохристиянські елементи, 

зокрема притаманні язичницькому культу крашанки і паски, які готують для 

частування під час святкування Воскресіння Христового.  

До окремого синкретичного різновиду відносять народні свята, 

пов’язані з традицією відзначення відповідних дат за допомогою хорових, 

танцювальних, ігрових засобів, обов’язково з використанням сміху, масових 

гулянь, танців та веселих ігор.  

Народне свято відрізняється природністю, організованістю та 

оригінальністю. Народні фестивалі зазвичай найбільш близькі до релігійних, 

але відрізняються від них включенням елементів світської культури.  

Для народних свят характерні стародавні ритуально-обрядові традиції, 

які зберігають язичницькі, сезонно-трудові, магічні, фольклорні риси. Як у 

суспільстві можна виокремити такі підсистеми, як соціальна система, 
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культура та особистість, так і в святковій культурі можна виокремити звичай, 

традицію, ритуал, обряд, церемоніал. 

До різновиду свят віднесено й сімейні урочистості, відзначення 

знаменних дат, виокремлення їх із буденного життя. 

Примітно, що в процесі культурно-історичного розвитку більшість 

загальних традицій, зокрема щодо святкування сімейних урочистостей не 

змінилися. І надалі центральну роль у святкуванні відіграє їжа, тобто спільна 

трапеза. Недарма вона віддавна вважається засобом зміцнення міжсуб’єктних 

зв’язків у суспільстві та демонстрацією дружніх, не войовничих відносин.  

Зазвичай сім’ї та друзі збираються разом за святковим столом. Навіть 

члени сім’ї, які живуть далеко, приїжджають на свято додому, щоб провести 

час зі своїми близькими. Так свята об’єднують сім’ю, друзів та сусідів і 

нагадують, що в житті є місце не лише трудовим будням, а й святковим 

веселощам. 

При цьому страви часто готують за традиційними рецептами (кутя, 

узвар, коржі з маком та ін.), багато з яких передавалися з покоління до 

покоління. Як приклад, Ці страви можуть мати або релігійне підгрунтя, як у 

випадку з частуванням на Різдво чи Пасху. Або святкові частувальні звичаї 

виникли вже пізніше, як у випадку радянської традиції готувати на Новий рік 

олів’є, мімозу чи оселедець під шубою. 

Також варто звернути увагу на ті ознаки свята та особливості святкової 

культури, які ґрунтуються на низці цікавих спостережень щодо святкового 

світовідчуття, а також дають інформацію про стан свята – масового та 

домашнього – в умовах сучасного суспільства.  

Так, в нашій країні, як ми вже заначали вище, сьогодні існують свята, 

успадковані від радянського минулого (8 березня – Міжнародний жіночий 

день, 1 травня – День праці), нові національні (День українського козацтва і 

захисника України (14 жовтня), Пасха). Також присутні і запозичені (День 

святого Валентина, Хеллоувін), які ще не здобули офіційного визнання, але 

особливо популярні серед молоді. 
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Наприклад, сучасне наповнення свята українського козацтва покликане 

насамперед сформувати позитивний образ української армії, привернути 

увагу до героїчного образу захисників, підкріпленого давніми культурними 

традиціями. 

І хоча ці свята відрізняються за походженням, жанровим наповненням 

(світське, релігійне, державне, запозичене, традиційне тощо), однак вони 

прекрасно сусідують у святковому календарі, що знову ж таки свідчить на 

користь поліморфності святкової культури. 

Відтак святкова культура завжди переживала і переживатиме зміни, 

виникатимуть нові свята, зникатимуть ті, які втратили свою актуальність або 

вважаються ідеологічно не відповідними домінуючій у суспільстві системі 

цінностей.  

Проте такі складні й почасти суперечливі тенденції у святковій 

культурі свідчать лише про одне – про нагальну потребу заповнення 

духовно-ціннісного та психоемоційного вакууму в суспільстві, який, без 

сумніву, супроводжує будь-які історичні трансформації у соціумі та 

національній культурі.  

Тому така полісемантична неоднозначність святкового календаря будь-

якої країни, в якому водночас мирно сусідують різні свята, завжди була 

зумовлена культурно-історичним контекстом епохи, найбільш актуальними 

на той час ідеологічними чинниками, вимогами політичної доцільності та 

інтерпретацією конкретної соціокультурної ситуації. 

Отже, свято – це властивий виключно людині особливий вид ігрової 

діяльності, пов’язаний з шануванням найбільш значущих подій природного, 

суспільного та індивідуального буття, що актуалізує духовні цінності та 

характеризується небуденністю, урочистістю, прив’язаністю до певних 

нетривалих часових відрізків, а отже, особливою тимчасовою структурою та 

ритмікою. 

З урахуванням власних дослідницьких пріоритетів та методології 

соціокультурного підходу пропонуємо таке визначення свята як 
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соціокультурного феномена: свято – це найбільш виразна форма 

позабуденного (нерутинного) побутування суспільства, культури та людини, 

специфіка якої традиційно наскрізь просякнута синтезом сакральності, 

творчості, споглядання та участі, що активізує візуальні, звукові, тілесні 

відчуття та реалізується іманентними святковим заходам видовищно-

ігровими засобами та художньо-технологічними принципами їхньої 

організації.  

 

Висновки до Розділу 1 

Отже, у процесі окреслення теоретико-методологічного підґрунтя 

дослідження зроблено такі попередні висновки. 

Зарубіжними вченими достатньо уваги приділено методологічним 

підходам, теорії та історії виникнення свята, святкової культури, а також 

різним характерним особливостям цих полісемантичних соціокультурних 

феноменів з опертям на ігровий компонент, протиставлення свята і 

буденності, сакрального і профанного тощо: Х.-Г. Кокс, Й. Пайпер, 

К. Жигульский та ін.  

Низка дослідників досить ґрунтовно вивчає свято в контексті 

дослідження різних феноменів: гри (Й. Гейзінга), обрядів і ритуалів 

(Р. Іванова, Т. Живков), іміджу міста (С. Кришнамурті), фестивалів (К. Лау, 

Ю. Лі) та ін. 

З кінця XX століття прослідковується тенденція розглядати свято у 

психологічно-екзистенційному та мистецько-естетичному аспектах. 

Українськими дослідниками проаналізовано основні аспекти та 

теоретичні напрями дослідження свята та супутніх феноменів (ритуалів, 

обрядів тощо). При цьому більшість дисертацій українських культурологів, 

істориків та мистецтвознавців, зокрема в царині теорії та історії культури, 

присвячені особливостям календарно-обрядових свят регіонів України – 

звичаям, пісням, народним іграм тощо: С. Боян, Т. Гаєвська, А. Гоцалюк, 

Н. Громова, В. Диханов, О. Кожолянко, О. Ліманська, О. Пенькова, 
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О. Смоляк, Л. Узунова, М. Умебаясі, М. Федущак, С. Чуйко. Серед них 

переважають дослідження регіональної весільної обрядовості: З. Босик, 

В. Матушенко, І. Несен, І. Шворак. 

Загалом можна констатувати недостатню артикуляцію культурної і 

соціальної сутності свята та святкової культури в українській 

соціогуманітаристиці, зокрема культурології.  

Більшість сучасних гуманітарних досліджень ґрунтуються на 

інклюзивній методології. Системно-інтегративне вивчення складних 

феноменів сучасної культури щонайкраще, на нашу думку, демонструє 

соціокультурний підхід, який інтегрує напрацювання культурології і 

соціології.  

На сьогодні унормувалася група концепцій свята (міфологічна, ігрова, 

соціальна, антропологічна, запозичення), які присутні у класифікації всіх 

дослідників свята, зокрема теорій їхнього походження. За всіє розбіжності у 

наукових трактуваннях не важко переконатися, що більшість з них сходяться 

у розумінні виникнення свята як соціокультурного феномена.  

Серед низки класифікацій свята віддаємо пріоритет найпростішій: 

державні, релігійні, народні та сімейні свята. Погляди дослідників 

співпадають у виокремленні таких функцій свята, як ідеологічна, соціально-

інтегративна, компенсаторна, рекреативна. За межами спільної типологізації 

авторів залишаються низка функцій, як-то: економічна, агітаційно-

пропагандистська, культуроформуюча, трансляції традиційної культури, 

естетична.  

Систематизація основних концепцій культурної типології свята та 

соціокультурної моделі масових свят та видовищ на сьогодні ще перебуває на 

етапі свого становлення. Тому свято доцільно досліджувати у координатах 

аксіологічної, емоційно-психологічної, діяльнісно-інваріантної та 

інтеракційно-комунікативної характеристик.  
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РОЗДІЛ 2 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СВЯТА 

 

 

 

2.1. Свято як підґрунтя збереження традиційних соціокультурних 

цінностей 

Загальновідомо, що святкова культура – це специфічна форма творчої 

діяльності, опосередкованої конкретним історичним періодом існування 

людства. Особливості святкової культури у кожного народу реалізуються у 

розмаїтті типологічних форм свят, а відповідно – в ресурсах і засобах їхнього 

проведення. Вони передаються в процесі історичного розвитку від покоління 

до покоління, забезпечуючи дійове зберігання та трансляцію відповідного 

досвіду, зокрема щодо естетичного і духовного наповнення святкового 

середовища відповідно до загальноцивілізаційних, а особливо – місцево-

національних пріоритетів та традицій. 

Святкова культура зробила суттєвий внесок у розвиток суспільства, 

адже часто ставала фундаментальним чинником міського та технологічного 

розвитку в умовах відповідної модернізації поселень. Часто саме в її 

потребах реконструювали музеї, площі та парки, сприяли відродженню 

народного мистецтва, культурних констант кожної етнічної групи. Водночас 

саме вона давала змогу розширити горизонти мислення людей з погляду 

соцоікультурного збагачення, сприяючи зміні стереотипів та соціальних 

установок.  

У такому розумінні чітко прослідковується зв’язок святкової культури 

з традиційною, що апелює до її характеристик як невід’ємної складової 

останньої. Тим більше, що саме в межах традиційної культури сформувався 

основний конститутивний атрибут святкової – свято, здатне сміливо 

реконструювати дії предків у священному зв’язку з передачею сакральних 

знань, а також консолідувати всіх членів суспільства під час участі в 
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урочистих діях, забезпечивши соціальну стабільність та національно-

культурну інтеграцію. 

Тому феномен свята часто цікавить дослідників насамперед в аспекті 

вивчення народних традицій. Недарма витоки свята і святкової культури 

зазвичай потрібно шукати у фольклорному середовищі, яке є базисом 

глибокого культурно-духовного зв’язку між людьми. Саме тому свято займає 

таке чільне місце в історії та культурі як окремої країни, так і в світі.  

Ґенезу святкових заходів, ритуалів, обрядів, церемоніалів дослідники 

пов’язують із символічними засобами та діями з метою передачі та 

відображення сакрального наповнення або магічної дії, яким у давнину в 

соціокультурному житті надавався певний первісний сенс. Утім, згодом, у 

процесі культурно-історичної еволюції, він здебільшого втрачався. Проте 

святкова символіка, яка формувалася протягом тисячоліть у певних 

історичних, географічних, соціокультурних та політико-економічних умовах, 

і надалі продовжувала яскраво відображати специфіку національної культури 

та її традиційних цінностей. Позаяк, як зазначає С. Кримський, культура сама 

є смислотвірною системою, в якій «долається розрив між буттям і значенням, 

фактом і смислом» [66].  

При цьому вартує уваги той факт, що низка відомих святкових практик 

має інтернаціональний характер, а обрядово-ритуальна творчість окремих 

народів втримує багато спільних ознак. Адже більшість святкових 

церемоніалів, культів, ритуально-обрядових дій відомі народам та мають 

подібні форми прояву. Наприклад, основні обряди європейських народів 

тісно пов’язані зі стародавніми уявленнями про природні явища і цикли, 

культ життя і смерті, воскресіння тощо.  

Святкова культура не є стабільною, її нові форми та змісти 

підпорядковані впливу постійних історичних трансформацій, особливо в 

переломні моменти соціокультурного поступу. Зокрема, на формування 

святкової культури вплинули релігійні системи, які водночас привнесли в неї 

багато спільних характеристик і сенсів. У цьому розумінні свято чи група 
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свят, наприклад, календарно-обрядових, пов’язані в одне смислове ціле як 

ритуальна дія, зміст якої народжуються разом зі святом, стає традиційним 

святом, а згодом бере участь у формуванні святкової культури народу.  

Загалом попередньо можна підтримати такі висновки:  

– особливості святкової культури не можуть бути повністю 

окремішними;  

– святкова культура не може бути ознакою спільності народу чи 

етносу;  

– ні міфологія, ні релігія не визначають соціокультурну самобутність та 

/ чи цілісність святкової культури [44]. 

Відносна подібність святкової культури різних народів пояснюється 

тим, що святкові дії, обряди тощо часто мають спільне походження, а у 

своєму історичному розвитку народи пересікалися та тісно комунікували між 

собою з різних питань, почасти і конфліктних. Також низка подібностей 

слідує із загальних умов стародавнього співжиття, побуту і процесів 

виробництва та є результатом дії єдиних законів, притаманних еволюційному 

розвитку цивілізації, окремих спільнот та культури як такої.  

Саме традиції становлять підґрунтя народних обрядів, ритуалів, 

звичаїв, що дає підстави вважати їх об’єднуючим, почасти універсально-

синонімічним поняттям до перерахованих вище церемоніальних явищ. 

Тобто святкова культура і свято володіють найбільш важливими 

якостями і компонентами, функціональними характеристиками, які 

забезпечують базис існування культури та втримують низку якостей, які 

зберігають, використовують та передають традиції та відповідні 

соціокультурні цінності. А цінності, у свою чергу, є фундаментом культури 

такою ж мірою, якою культура, на переконання української дослідниці 

Л. Нагорної, є фундаментом домінуючої у даному соціумі системи 

цінностей [83].  

Недарма дослідники почасти послуговуються таким поняттям, як 

традиційна святкова культура, позаяк її можна розуміти як комплекс 
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святкових традицій, ритуалів, звичаїв, символічних церемоніалів, які 

транслюють досвід, зберігають звичаї, цінності, релігійні переконання 

конкретної етнічної групи чи народу, особливості їх взаємодії між собою, а 

також з природою та іншими суспільствами.  

Загалом не бачимо складнощів у прослідковуванні нерозривного 

зв’язку не лише між культурою і цінностями, а й між традиціями та святом, 

культурою і святковими традиціями. 

Утім, святкові традиції не можна вважати чимось застиглим, адже вони 

завжди активно реагують на політичні, економічні та соціокультурні 

конотації, особливо в період трансформацій і криз. Останнє взагалі не може 

не відображатися на системі традиційних соціокультурних цінностей 

суспільства, які адаптуються під нові потреби. 

Утім, хоча в процесі еволюції й змінювалися потенційні можливості, 

соціокультурні якості, семантика, сенсова наповнюваність, завжди 

незмінною залишалася одна функціональна якість свята – воно завжди 

підтримувало існуючі цінності за рахунок формування нових святкових 

традицій, поширення ідеалів-цінностей, зміцнення зв’язків з життєвими 

ритмами людини (природними, громадськими, історичними), збагачення 

культури як способу життя особистості. «Ціннісні орієнтації людини у світі 

(духовного, матеріального, політичного, національного характеру), що 

оточують її, утворюють механізм встановлення свята як самостійного 

елемента культури» [13], – продовжує українська дослідниця О. Бойко. 

Проте, справедливо зазначити, що у деяких випадках святкування може 

призвести до зміни існуючих цінностей, зокрема через більш відкрите 

ставлення до певних моделей поведінки. 

Отже, на нашу думку, так чи інакше, але більшість функцій свята 

фактично підпорядковані одній ключовій меті – збереженню національних 

соціокультурних цінностей, що наближує свято у своїй семантико-

функціональній змістовності до традицій як таких. Функціональна цінність 

свята насамперед акцентується у відповідних обрядах і ритуалах, 
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характерних для святкування, а останні фактично і стають одними з 

ціннісних регулятивів повсякденного соціокультурного життя. 

Далі спробуємо концептуально поєднати власні погляди і позиції 

дослідників у з’ясуванні функціонального значення свята щодо формування 

умов для збереження та розвитку традицій національної культури у ціннісно-

ментальному та символічному аспекті. 

По-перше, за рахунок збереження, відтворення, ревіталізації всієї 

системи соціокультурних цінностей святкові традиції акумулюють 

накопичений і стереотипізований в історичній ретроспективі безцінний 

соціокультурний досвід, який традиційна культура набувала у процесі 

цивілізаційного існування і еволюції. Тобто, якщо розширити позицію щодо 

кумулятивності святкових традицій з позицій історичного детермінізму та 

принципів наслідування, то до неї можна віднести здатність зберігати і 

накопичувати досвід минулих поколінь, який акумулюється у зразках 

матеріальної та духовної культури. 

У певній символічній формі святкові дії конкретизуються в 

конгломераті світоглядних ідей, які при цьому можуть мати різні риси 

(релігійні, міфологічні, соціальні, політичні й под.) та виражатися у різних 

соціокультурних практиках. Фактично свято проявляє енергетичну чи навіть 

субстанціальну спорідненість із символізованою сутністю та навіть є її 

різновидом чи специфічною формою. 

Святкові традиції наскрізно просякнуті символічно-сакральним 

смислом. Почасти інертно, але з повагою ми слідуємо їм, підсвідомо 

реагуючи на їхній втаємничений, часто незрозумілий, але не прозаїчний 

смисл, який від покоління до покоління закарбовується не лише в пам’яті, а й 

у серці. 

Так навколо святкових традицій поступово вибудовується відповідна 

картина світу. В останній віддзеркалюється та легітимізується у суспільній 

свідомості наділена позитивним значенням соціальна важливість та 
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доцільність прийнятної у суспільстві системи цінностей, норм і правил 

поведінки. 

Відповідно, з першого функціонального значення свята слідує друге: 

свято і святкова культура втримують характерні риси, які демонструють не 

тільки природне прагнення людини до соціальної творчості, а й життєво 

об’єктивну необхідність регулювати суспільне побутування за допомогою 

колективно прийнятних норм, закріплення й узаконення правил поведінки, 

діяльності та інтеракції. Зокрема, включаючи їх до складу стійкої 

соціокультурної системи обрядів та ритуалів, які унікально поєднують у собі 

мораль, звичаї, мистецтво і навіть етику.  

Особливо яскраво це проявлялося ще в стародавні часи, коли інші, 

звичні для сучасних суспільств соціокультурні ідентитети (мова, кордони, 

писемність, право, мистецтво і под.) ще не набули чітких усталених ознак і 

синергетичної системності. 

Звідси слідує суттєве значення святково-ритуальних дій та традицій 

для регулювання соціальної поведінки у всіх життєвих сферах та загалом для 

побутування людини і суспільства.  

По-третє, елементи святкової культури забезпечують зв’язок між 

поколіннями, необхідний для спадкування та для діахронної передачі від 

покоління до покоління накопиченого суспільно значущого 

соціокультурного досвіду і цінностей у вигляді стереотипів культурної 

традиції, моральних, етичних, естетичних та інших норм. Діахронічна 

функціональність свята проявляється у послідовній, безперервній передачі 

традиційних соціокультурних цінностей у контексті історичного розвитку 

суспільств. 

В етимології слова «свято» недарма присутня основа, яка відсилає нас 

до слова «святки», тобто – духи, а народні свята часто пов’язують зі 

вшановуванням предків. Тому свято – це насамперед зв’язок покоління 

живих з тим, що відійшло у вічність. Наприклад, часто під час традиційних 

святкових заходів у померлих просять поради, захисту. І саме для них під час 
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низки релігійних свят традиційно накривають стіл, запрошуючи їх на 

гостину. І саме так у святі також проявляється його міфологічне підґрунтя – 

уявлення про особливості життя та побуту предків, їхні звичаї, ритуали та 

досвід.  

При цьому як найбільш дієздатний спосіб фіксації, підтримки та 

передачі характерних ознак суспільства, які тривалий час існують у певному 

комунікативно-культурному континуумі, свято забезпечує стійке відтворення 

традиційного соціокультурного досвіду, втіленого насамперед у відповідних 

цінностях і соціокультурних практиках. Воно стає підґрунтям формування 

нових ціннісних соціокультурних моделей різного рівня. Адже, як відомо, 

святкові звичаї, обряди, ритуали створені для задоволення інтересів і запитів 

народу, вирішення проблем різного ґатунку, що, у свою чергу, характеризує 

постійну потребу культури не стільки у власному збереженні, скільки у 

саморозвитку. Саме так діахронічна функція свята доповнюється 

інформаційною, формуючи інформаційно-діахронічну функцію свята як 

засобу трансляції соціокультурних цінностей.  

Святкові традиції входять до специфічної для кожного етносу стійкої 

системи культурних моделей, виконують роль своєрідних констант за умови 

зміни культурного, соціального чи природного ландшафту, звичного для 

конкретного етносу. Незмінність циклічної повторюваності формує відчуття 

безпеки, з чого слідує важлива роль святкових традицій у збереженні 

стабільності та швидкої адаптації народу до ситуації екстремальних чи 

кризових умов побутування.  

Відтак, по-четверте, через вміння завдяки актуалізації цінностей і 

символів, які дають змогу спільноті швидко адаптуватися у постійно 

змінюваному соціокультурному контексті та віднайти нові форми для 

самовизначення при переході соціуму від одного культурно-історичного 

етапу до іншого, а також за рахунок екстерналізації свято начебто постійно 

легітимізує традиційні цінності в існуючій об’єктивній реальності. Така його 

здатність слугує послідовному вибору механізмів для їхнього захисту – як 
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найважливіших символічних універсумів. В цьому проявляється діахронно-

адаптивна природа і властивість святкових традицій, які стають невід’ємним 

атрибутом не лише соціокультурної комунікації, а й її постійної динаміки.  

Так свято стає чинником зміцнення духовних зв’язків поколінь, 

духовної єдності, колективності, соборності, а також засобом збереження 

соціального порядку, стабільності, важливим чинником існування людини. 

Адже воно тісно пов’язане насамперед з людьми, без яких не могло би 

виникнути за жодних обставин. Тому в святі завжди превалює індивідуальне, 

особистісне начало, що, у свою чергу, впливає на зміни в існуванні всієї 

культурної системи і суспільства.  

По-п’яте, як відомо, зазвичай досвід спільного святкування 

зберігається в індивідуальній, дружній, колективній чи сімейній пам’яті. Такі 

спогади часто стають підґрунтям відповідної комунікації. Сімейні свята, 

наприклад, такі, як обряди хрещення, дні народження близьких людей, день 

весілля, річниця важливої події і под., слугують своєрідним механізмом 

наступності поколінь, стають можливістю засвідчити та укріпити 

ідентичність і єдність родини. Тому яким би швидкоминучим та примарним 

не було свято, воно набуває статусу своєрідного єднального ланцюга між 

минулим, теперішнім і майбутнім, статусу своєрідного «священного часу» 

(М. Еліаде), який начебто завжди додається до сьогодення – як у формі 

спогадів про минуле, так і в формі очікування наступної святкової події.  

Відтак свято можна вважати своєрідним міфом, симбіозом реального та 

вигаданого, завдяки якому в культурі поєднується минуле, сьогодення і 

майбутнє. В цьому проявляються темпоральні особливості свята, які 

водночас мають ще низку особливостей у загальному соціокультурному 

аспекті. Звернемо на них увагу. 

Так, темпоральність святкових традицій, як і традицій взагалі, можна 

розуміти як їх здатність апелювати до сакральних витоків, які володіють 

можливістю поєднувати різні елементи культури у часопросторі. Сама 

сутність свята безпосередньо співвіднесена з часом, особливо за рахунок 
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ритмічної часової регуляції. Тому можна вважати, що свято саме бере участь 

у його конституюванні. Час взагалі та святковий час – це соціальні 

конструкції, а відтак у кожному соціальному устрої та історичному моменті 

їм надається важливе значення і певний сенс. 

Тобто, відповідно до думок Е. Гідденса, висловлених у праці «Наслідки 

сучасності», щоб не втратити ідентичність, механізми спадкоємності, а отже, 

цілісність, у культурі має існувати дещо, здатне пов’язати сучасність з 

майбутнім, орієнтованим у минуле в реверсивному часі. Так минуле стає 

засобом організації сучасності, виявляється «включеним у практики 

сучасного так, що горизонт майбутнього повертає назад, щоб пересіктися з 

тим, що вже було в минулому» [174, р. 230–246]. Так і свято, на думку 

Е. Шацького, завжди наче звернене до минулого, яке стає єдиним джерелом 

зразків, необхідних сучасному суспільству [203, s. 378].  

По-шосте, святковий ритуал і обряд формують певну соціально-

психологічну колективну єдність та водночас залучають до сфери ритуальної 

дії елементи духовної і матеріальної культури, стають ефективною формою 

соціального комунікування [44], забезпечують стійкість, регенерацію 

минулих і фіксацію існуючих відносин між людьми. 

Примітно, що при цьому колективні дії, форми вираження колективної 

радості під час святкування водночас уможливлюють індивідуальне 

самовираження кожного члена спільноти. Так формат свята сприяє 

синхронізації комунікаційних каналів, полегшуючи динаміку 

комунікативного простору. Як підкреслює Й. Гейзінга, свято стало 

суверенним вираженням культури, формою, за допомогою якої люди спільно 

висловлювали найбільшу радість життя і втілювали своє почуття єдності 

один з одним [179]. 

При цьому збільшуються можливості передачі смислів культури з 

метою культурного збагачення суспільства, особливо в умовах культурної 

взаємодії, що, у свою чергу не просто консолідує спільноту, а й стає 
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підґрунтям стабілізації. Тому шкода, як зазначає Х. Кокс, коли святкування 

більше не об’єднує людей ні між собою, ні з природою, ні з духовністю [159]. 

По-сьоме, святкові обряди і ритуали – це все ж таки дії насамперед 

суто соціальні. Тому почасти саме завдяки їм індивід інтеріоризується у 

певній соціокультурній групі за рахунок присвоєння відповідних цінностей, 

які наче б то інкорпоруються у його особистість. Загальновідомо, що 

інтеріоризація не може відбуватися ізольовано від певного суспільства, адже 

свідомість людини повинна бути повністю «захоплена» соціокультурним 

контекстом. Останній об’єктивується як в соціокультурних інститутах, так і у 

відповідних соціокультурних практиках та стає невід’ємною частиною 

картини світу людини. 

Соціалізація – це не просто включення людини в об’єктивний світ 

суспільства чи його окрему частину (Т. Лукман, П. Бергер), вона забезпечує 

інтеріоризацію людини у суспільстві як повноправного члена, а також 

засвоєння різних сфер об’єктивної реальності та відповідних навичок. Цей 

процес спрямовується значимими Іншими, які передають модус своєї 

соціальної реальності.  

При цьому соціалізація/інтеріоризація відбувається переважно за 

рахунок активації не вольової, а психоемоційної сфери, що власне і 

уможливлює формування стійкого інтерналізованого розуміння себе і 

навколишньої соціокультурної реальності.  

Тому емоційний видовищно-ігровий механізм свята стає не просто 

засобом задоволення особистісних потреб окремої людини, а й 

соціокультурною передумовою формування єдності спільноти в заданих 

культурно-історичних умовах та відповідного відчуття себе невід’ємною 

частиною цієї єдності. Людина фактично стає психологічно та емоційно 

залежною від домінуючих у суспільстві соціокультурних міфів та 

стереотипів, що полегшує ідентифікацію з ними. Це слугує формуванню 

відповідних атитюдів та патернів поведінки у різноспрямованих соціальних 
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відносинах. Останні, у свою чергу, виступають як основне підґрунтя стійкого 

існування соціокультурної спільноти. 

Отже, свято як чинник формування морально-ціннісних орієнтирів 

членів спільноти є необхідною умовою соціокультурного розвитку 

особистості. Саме у цьому його роль у збереженні традиційних культурних 

цінностей підкріплюється роллю у конструюванні соціокультурної 

ідентичності. Святкові правила і традиції легше сприймаються людиною як 

своєрідний духовний орієнтир і патерн поведінки, не викликаючи 

напруження, а відповідно – відчуження. 

По-восьме, святкова культура та її елементи відображають не лише ті 

міфологічні, релігійні та інші ідеї, які захопили уявлення народу та стали 

підґрунтям його святкової творчості, а й його психологію, ментальність, 

диспозиції, ціннісні експектації, смислові преференції, що визначають, у 

свою чергу, мотиви і патерни поведінки, тобто все те, що визначає та 

підтримує його соціально-психологічну індивідуальність. Cаме у святковій 

ситуації активізується процес творчого розвитку особистості. Емоційне 

піднесення, відчуття гармонії з навколишнім світом, святкове переживання 

духовної спорідненості з громадою тощо стає квінтесенцією духовно-

творчого зростання.  

Підстави для творчої самореалізації, на думку О. Поправко, дає такий 

феномен, як святкова свобода. Остання, за О. Поправко, – це «передумова і 

своєрідне втілення здібностей особистості до творчого творення її 

внутрішнього світу, піднесення її ідеалів і потреб, формування суб’єктивної 

готовності до соціальних змін» [106]. Авторка розглядає «святкову свободу 

як баланс індивідуального й суспільного, особистісного й політичного» [106]. 

Тому свято, з-поміж інших елементів культури, чи не найбільше 

зберігає традиційне ціннісне підґрунтя суспільства, формуючи особливу 

соціокультурну ідентичність, яка багато в чому ґрунтується на 

психоемоційній єдності та свободі творчого самовираження. 
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З урахуванням виклпденого вище обгрунтування у контексті 

збереження соціокультурних традиційних цінностей ми пропонуємо серед 

функцій свята виокремлювати такі: кумулятивно-ревіталізаційна – як засіб 

акумуляції та збереження соціокультурного досвіду; інформаційно-

діахронічна – як засіб трансляції соціокультурних цінностей; негентропійно-

регулююча – як засіб впорядкування та передачі соціокультурного досвіду; 

темпоральна – як єднальна ланка між минулим, теперішнім і майбутнім; 

діахронно-адаптивна – як невід’ємний атрибут соціокультурної комунікації і 

динаміки; психологічно-інтеріоризуюча – як визначальний змістовно-

емоційний чинник розвитку, соціалізації, психологічної підтримки 

особистості тощо. 

Отже, завдяки здатності до власної актуалізації свято в змозі запускати 

механізм консервації традиційних соціокультурних цінностей, досвіду, 

визначає спрямування соціокультурної динаміки за рахунок їхньої 

легітимізації у процесі наслідування, прогнозує основні вектори 

соціокультурної активності, сприяє єдності суспільства та активізації 

інформаційно-комунікативних процесів у традиційній культурі тощо. 

 

2.2. Соціокультурна цінність свята у координатах повсякденності  

В умовах цивілізаційних трансформацій, коли відбуваються якісні 

зрушення у соціокультурній сфері, покращуються умови життя, 

урізноманітнюються форми вільного часу, відпочинку, дозвілля, значно 

зростає роль свята в суспільному побутуванні. Свято стає чинником, який 

почасти визначає основні риси стилів життя та повсякденності, набуваючи 

ознак актуального соціокультурного феномена. Тому його пізнавальна 

модель повинна ґрунтуватися на низці парадигм, зумовлених особливостями 

онтологічного сенсу буття людини, насамперед у життєвому вимірі двох 

невід’ємних дихотомічних явищ повсякденності – святковості та буденності. 

Єдність яких і визначає існування людини як суспільної істоти, включеної в 
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складний організм міжсуб’єктної комунікації на всіх рівнях суспільної 

взаємодії. 

Французький дослідник А. Лефевр для розуміння основних 

характеристик повсякденного життя, серед інших, вводить такі елементи: 

робота – як конститутивний вимір колективної влади та соціальної 

організації; раціональне та ірраціональне – як виміри, що проходять через 

всю повсякденну діяльність; ритм, який починається у «тілі» у триєдиному 

зв’язку з соціальним та космічним середовищем [187].  

Для А. Лефевра людина у повсякденному житті – це істота розумна та 

ірраціональна. Водночас він наголошує на двох особливостях такої 

ірраціональності: сукупності містичних інтерпретацій світу, магічних та 

ідеологічних фікцій, які він згруповує у межах відчуження; сукупності 

потреб, інстинктів та пристрастей, які життєво важливі для людини і навряд 

чи завжди є суто ірраціональними та складають людську матерію. За їхньою 

допомогою можливий розвиток людських можливостей. Тому дослідник 

підкреслює існування третього елементу, в якому поєднується раціональне та 

ірраціональне [187].  

Для характеристики повсякденності А. Лефевр також вводить поняття 

ритму. У побутовому плані людське тіло, на його думку, немає єдиного 

ритму, тобто складається з їхнього комплексу (серцевих, дихальних тощо 

ритмів). У соціальній сфері зустріч ритмів виробляє евритмію, тобто 

гармонію. Коли тіло і суспільство потрапляють у патологічну ситуацію, тоді 

виникає аритмія [187; 188].  

А. Лефевр класифікує ритми у співвідношенні з «особистим» і 

«суспільним», із «зовнішнім» і «внутрішнім» та пропонує чотири відмінності 

між ними: 1) таємні (фізіологічне, психологічне), 2) публічні (календар, 

вечірки, церемонії), 3) фіктивні (елегантність, жести, навчання); 

4) домінантні (музика, мова) [188]. 

Поняття ритмічності фактично є ключовим у визначені повсякденного 

життя поряд з поняттям рутинізованих практик, тобто поточних справ, 
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пов’язаних із життєзабезпеченням; справ, що незмінно (постійно) 

повторюються.  

Дійсно, повсякденність – явище непереривне, при цьому вона постійно 

рухається, змінюється, не зважаючи на те, що життєві події можуть бути 

неординарними, наче вибиватися з її канви. Та навіть їх вона намагається 

звести до рутини. Так, відповідно до теорії структурації Е. Гідденса, на 

врахуванні певних правил, ресурсів, які акумулюються в пам’яті людей у 

вигляді «відбитків соціальної практики» та в діяльності, що характеризує 

структуру як таку, ґрунтується існування всієї соціальної системи. Також у 

ній відбувається рутинна, така, що відповідає встановленому порядку, 

соціальна взаємодія, яка розуміється як «відтворювані практики» 

[174, р. 207]. 

Так повсякденність асоціюється у свідомості з прозою життя, 

рутинними явищами, банальністю, профанністю і тривіальністю. Натомість 

свято асоціюється з чимось ідеальним, почасти утопічним буттям. Недарма 

деякою мірою його основним завданням стає протистояння щоденній рутині 

життя. 

Принагідно наголосимо, що ми розмежовуємо поняття 

«повсякденність» і «щоденність / буденність».  

Відтак «рутиноподібні» життєві практики повинні бути системними, 

стабілізуючими, постійно відтворюватися/повторюватися, тобто відбуватися 

щодня, набути статусу щоденних. Поняття «щоденний» тлумачиться так: 

1) який буває, відбувається, повторюється щодня; 2) звичайний, 

повсякденний, буденний [140].  

Якими б різними не були спосіб життя, картина світу, світоглядні 

цінності й сенси, для більшості людей свято, хоча і є частиною 

повсякденного життя, проте навряд чи є рутинізованою буденною 

практикою. Спробуємо на хвилину уявити своє життя без святкування, 

таким, що складається лише з рутинізованих щоденних практик? Це 

неможливо, адже свято, святкування – це своєрідний привілейований момент 

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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життя, який дає можливість відволіктися від буденності, надати відчуття 

такої реальності, яка є винятковою, не повторюється на стільки часто, щоб 

стати щоденністю. Тому що основне завдання будь-якого святкового дійства 

полягає в тому, щоб включити людину в своєрідну «нову гру», надати їй нові 

враження, переживання, відчуття, вирвати з контексту буденності. Отже, 

свято – це певний нетривалий, особливий і незвичайний час, основні 

характеристики якого відмежовують його від буденного часу.  

Саме на розмежуванні святкового і буденного ґрунтується низка 

концепцій, які трактують зміст свята, зокрема його походження. Серед них: 

соціальна концепція А. Банфі та Я. Ратнера, яка наголошує на ролі свята у 

повсякденності; релігійна концепція Дж. Фрезера, Д. Кереньї, яка пов’язує 

свято з ритуалами смерті й воскресіння; комунікативна концепція, яка 

ґрунтується на виникненні свята внаслідок розвитку спілкування людей в 

умовах вільного часу; солярна концепція О. Потебні, яка підкреслює 

природну циклічність святкової обрядовості; «часова» концепція польського 

дослідника К. Жигульського, яка грунтується на об’єктивній ритміці буднів 

та свят. І саме свята, на думку дослідника, слугували підгрунтям для 

створення календаря, позаяк вимагали постійного контролю відповідних дат 

[215].  

На протиставленні свята будням наголошує і Р. Кайя у праці «Людина і 

священне»: свято – це спалах тьмяній безперервності, як потужне дихання 

спільної екзальтації – спокійній праці [151].  

На характеристиці свята, як антитезі будням, звичайному життю, 

специфічно короткочасній формі людського буття грунтуються і більшість 

його тлумачень у культурологічному руслі, коли святковий період фактично 

протиставляється повсякденній буденності. Це час, якому притаманні ознаки 

урочистості, почасти спонтанності, радості. Час, який тісно пов’язаний з 

сакральністю, участь в заходах під час якого інституційно поєднує людей, 

дає змогу відчути себе єдиним цілим, причетним до культурної та релігійної 
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традиції. Саме в цьому проявляється і сакральність сучасного свята як 

антитези профанного.  

Про принципове розмежування буденного і святкового стану та часу 

свідчить народна творчість, зокрема приказки, прислів’я: «Трутням свято і в 

будень», «Відсвяткували, пора за розум взятися», «Велике свято, що Гриць у 

церкві», «Гуляй, тату, – завтра свято»,  «Лінивому завжди свято», «Примічай 

будні, а свята самі прийдуть», «І дурень свято знає, та буднів не пам’ятає» 

і под. 

Схожі висловлювання можна знайти і в інших мовах, наприклад, у 

французькій: «Спочатку робота, задоволення потім», «Лінивому кожен день 

свято», «Змішуй діло з безділлям – жити будеш з весіллям» тощо. 

Варто наголосити, що у більшості тлумачень свято протиставляється не 

просто буденності, а саме «трудовим будням».  

Так, частково суголосною є позиція філософа Й. Пайпера, який при 

цьому не просто протиставляє свято буденності. Повсякденність, на думку 

дослідника, включає і щастя, і працю, і задоволення, і радість від спітнілого 

чола, а також споживання життєвої енергії. Якщо один елемент у цих парах 

пригнічений, реальність праці фальсифікується і править фальшива 

святковість. При цьому автор зазначає, що поняття «праця» варто 

застосовувати лише до активних, зазвичай трудомістких, корисних для 

життя, змістовних занять. Лише така праця може стати підґрунтям, на якому 

процвітає свято. І праця, і свято, можливо, мають одне коріння: коли сохне 

одне, то в’яне інше [197].  

Також дослідник наголошує ще на низці моментів. Так, не варто 

романтизувати виробничі показники, наче б то сама праця є формою 

святкування. Справжня святковість, на думку Й. Пайпера, не може існувати в 

такому стані; сама природа держави проти цього. Але святковість руйнується 

ще більше завдяки протилежній фальсифікації: повсякденне життя людини – 

це не що інше, як безглузда суєта, смертельні клопоти, абсурд. Ні натхнення 

стаханівця, ні впертість Сізіфа не дають простору для спонтанності життя, 

http://igra1.com/ua/pryslivya-ta-prykazky/t/trutnyam-svyato-i-v-buden.htm
http://igra1.com/ua/pryslivya-ta-prykazky/t/trutnyam-svyato-i-v-buden.htm
http://igra1.com/ua/pryslivya-ta-prykazky/v/velyke-svyato-shco-hryts-u-tserkvi.htm
http://igra1.com/ua/pryslivya-ta-prykazky/v/velyke-svyato-shco-hryts-u-tserkvi.htm
http://igra1.com/ua/pryslivya-ta-prykazky/h/hulyay-tatu-zavtra-svyato.htm
http://igra1.com/ua/pryslivya-ta-prykazky/l/linyvomu-zavzhdy-svyato.htm
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яка так необхідна для святкового піднесення. Справжня природа свята, 

наголошує автор, проявляється не виключно через його протилежність праці, 

адже свято – це не просто день без праці. Це більше, ніж пауза, яка перериває 

звичний перебіг щоденної роботи. Це не бездіяльність або не-робота, а вільна 

діяльність – ars liberalis: праця, що не має мети поза собою, тобто має 

значення сама по собі [197]. 

Щоправда, для сучасної раціонально-прагматичної людини часто 

робочий час, праця, матеріальне виробництво стають чи не єдиним смислом 

життя. Утім, така реалізація людиною своєї самості виключно через працю, 

коли ігноруються власні потреби та потреби свого найближчого оточення, 

може призвести не лише до втоми, а й до відчуження від праці як такої. 

Недарма з-поміж низки підходів до розуміння свята дослідники 

обґрунтовують пов’язані з трудовою циклічністю: трудовий (В. Пропп), 

рекреативний (Н. Мизов), компенсаторний (Н. Рейн). 

Низка сучасних вчених взагадлі свято трактує досить просто – як щось, 

протилежне праці, робочим будням, повсякденню. Тобто свято – це вихідний, 

відпочинок, час розслаблення, відновлення фізичних і психічних сил. 

Фактично свято і потрібне для того, щоб людина могла відновити сили і 

повернутися до продуктивної діяльності. «При такому розумінні свято 

вторинне щодо роботи, праці, має підлегле становище та потрібне лише тому, 

що людина не може працювати без відпочинку, як автомат» [13], – констатує 

О. Бойко. Тому свято є одним із необхідних аспектів буття людини, а 

святкове дозвілля забезпечує потребу у відпочинку, без якого неможливо 

сьогодні уявити повноцінне існування людини. 

Наприклад, часто заможній клас навіть не може просто розважитися, не 

кажучи вже про свято, адже він зазвичай бездіяльнісний. Саме з цим фактом 

Й. Пайпер пов’язує придворні свята доби бароко, які історики описують як 

надзвичайно святкові. Однак, на його думку, вони виникли не від радості 

життя, а від нorror vacui (страху порожнечі), нудьги, адже їхнє повсякденне 
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життя було позбавлене праці, тому йому апріорі бракувало справжньої 

святковості. Так виникали псевдосвята [197]. 

У механізмі чергування святкового і буденного часу закладена потреба 

і здатність людини відпочивати, звільнятися від норм повсякденного життя, 

зокрема від напруження, властивого часові, під час якого ми виконуємо 

професійні функції.  

У такому контексті свято тісно пов’язане з такими соціокультурними 

поняттями, як дозвілля, відпочинок, вільний час. К. Лефевр ці феномени 

протиставляє робочому часу і вважає такими, що вкладаються у дії, які 

визначаються повсякденним життям та часом, що передбачає розрив зі 

світом праці. Радикальний поділ між громадським та приватним життям 

становить один із найбільших переломів повсякденного життя в сучасному 

світі та є однією з його основних характеристик, які дають нам змогу 

зрозуміти наш історичний момент індивідуально та колективно [187].  

Тобто вільний час – це час вільних приватних дій відповідно до потреб, 

бажань та устремлінь людини. А свято як інституціоналізована символічно-

ритуалізована колективна подія фактично на певний проміжок часу порушує 

структуру повсякденності, вносячи в неї елементи приватності, свободи, гри, 

творчості та почасти ідеальної суспільної взаємодії. 

Недарма серед низки функцій свята дослідники чи не найбільшу увагу 

приділяють компенсаторній, позаяк вона пов’язана з потребами, які людина 

не може задовольнити у будні, коли її психіка пригнічується повсякденністю 

та різноманітними, зазвичай рутинними проблемами. Така тривала заборона 

своїх потреб «була чревата розладом людської психіки і спонтанним 

виплеском негативної енергії, що накопичилася. Значення компенсаторної 

функції свята розкриває одну з його сутнісних характеристик як контрасту з 

повсякденністю соціального життя» [102, с. 332], – зазначає філософ 

В. Погребной. 

У формі «святкових» проявів своїх емоцій людина має змогу 

«прожити» якесь інше життя, продемонструвати потреби та моделі 
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поведінки, які зазвичай є несумісними під час робочих буднів, навіть побути 

кимось іншим, переодягнувшись і приховавши своє обличчя за святковою 

маскою. Українська дослідниця О. Поправко акцентує увагу на ролі свята у 

побудові, утвердженні й трансляції суспільного ідеалу задля забезпечення 

цілісності та стійкості буття. Вчена протиставляє свято будням як 

«можливості побудови «ідеального світу» і здатності проживання «ідеальних 

відносин» [106]. На її думку, підгрунтям такої потенційності свята є 

«святкова свобода, яку людина отримує в часово-просторових межах свята» 

[106]. 

Також серед соціокультурних ефектів свята можна визначити: 

покращення якості життя – як у фізичному, так і у психоемоційному 

відношенні. Свято та розваги відновлюють енергію, збагачують дух та 

забезпечують душевну гігієну; спільне святкування покращує стосунки з 

іншими членами сім’ї, а також соціальні контакти між друзями чи колегами 

по роботі, що, у свою чергу, підвищує самооцінку людини; формує споживчі 

звички, тобто кожна сім’я або окрема людина виділяє частину свого доходу 

на святкові заходи як фундаментальну частину свого особистісного розвитку. 

Так свято стає частиною інтегруючої осі в духовному становленні й 

розглядається не тільки як розкіш проведення вільного часу та відпочинку, а 

як основна потреба, що повинна задовольнятися у міру особистісної 

реалізації та покращення міжособистісних відносин. 

У такому контексті свято вже не розуміється як пустопорожній час з 

недолугим набором «попсових» і «масових» практик. Щоправда, на жаль, 

почасти, як наголошує О. Бойко, нині спостерігається «послаблення 

соціально-смислової функції свята. (…) дозвілля зведене до декоративно-

розважальних, культурно-безплідних форм. Так відбувається втрата зв’язків 

із смислоутворюючими цінностями та деструкція екзистенційної суті 

свята» [13]. Однак споживання їжі, танці тощо можна також вважати 

рекреативною функцією свята, коли задовольняються різноманітні 

біопсихічні потреби. 
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Справедливо зазначити, що таке несерйозне відношення до свята не є 

дивним, адже тривалий час свята були символами відходу від 

регламентованості й обмежень повсякденного життя аж до ейфорійних, 

аномальних форм поведінки, пустопорожнього веселого проведення часу. 

Саме останнє часто розумілося як визначальна спільна характеристика будь-

якого святкування. Тому тривалий час свято розглядалося як час 

надмірностей, символ відриву від реальності чи навіть як інверсія 

нормальності. Таке розуміння свята засноване на дюркгеймівському 

протиставленні священного та профанного, періодів порядку та хаосу, а в 

даному випадку – святкового безладу. 

Нині святкова культура розуміється як насамперед набір феноменів 

художньої культури, соціокультурних практик, мистецтва, елементів 

народної творчості тощо, які перебувають за межами повсякденності та 

володіють низкою позитивних моментів, які характеризують різні аспекти 

побутування людей та протиставлені повсякденній офіційній 

впорядкованості, церемоніальним контактам між людьми. Так свято стає 

часом, вільним від обмежень та заборон на атмосферу веселощів і відповідну 

дещо фамільярну поведінку. Все, що забороняється у повсякденній 

комунікації, вважається природнім для святкової взаємодії. Наприклад, 

відповідно до психоаналітичної концепції, саме свято – це час порушення 

суспільних норм, різних заборон, табу і правил поведінки. Так, для Ф. Ніцше 

глибинний сенс свята у тому, що за його допомогою людина реалізує свої 

екзистенційні потреби, в змозі пережити стани, в тому числі катарсис, що 

власне і дає відчуття повноти життя. В цьому, на нашу думку, реалізується 

психозахисна функція свята. 

Х.-Г. Кокс визначає свято як можливість для справжніх веселощів та 

радісної урочистості, а фантазію – як здатність уявляти радикально 

альтернативні життєві ситуації. Дослідник стверджує, що те й інше 

абсолютно необхідно для сучасного людського життя та віри; й те, й інше – 

обов’язкова умова справжньої соціальної трансформації [159].  
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Утім, варто зазначити, що кожній етнічній групі чи народу притаманне 

власне розуміння релевантних аспектів поведінки, а отже, конфігурація 

стереотипної і вільної, часто індивідуально-особистісної поведінки суттєво 

відрізняється.  

Також свято за рахунок контрастів може «підсвітити», зробити більш 

яскравими множинні компоненти вимірів повсякденного життя людини, адже 

дає відчуття радості, щастя, наповненості буття.  

Культивують і підтримують мрії про відпочинок, задоволення, 

безтурботність – на противагу робочим будням, рутині та обмеженням 

різного ґатунку – відповідні «святкові» кінофільми, зображення, 

прикрашання, реклама тощо, які сприяють побудові в нашій уяві 

стереотипних сценаріїв свят. Так свякування стає не просто вільним від 

робочих справ часом, а своєрідним ритуалом, обрядом, видовищем, 

урочистими діями, які надають відчуття тимчасового «забуття» від всієї 

рутини щоденності. Тому святковий час є надто важливим у повсякденній 

реальності, оскільки виконує гедоністичну функцію.  

У такому контексті свято як соціокультурний феномен не є чимось 

незначним, поверхневим або випадковим явищем, а навпаки – необхідним 

чинником існування, що впливає на «щасливе», наповнене повсякденне 

життя людей і функціонування суспільства загалом. Свято стає своєрідним 

душевним поривом, архетипом, який спонукає брати участь у святкових 

заходах, навіть не враховуючи їхню роль як релаксуючих чи компенсаторних 

чинників.  

Загалом, на наше переконання, так лише проявляється природний 

принцип чергування, своєрідного балансу, адже за допомогою обрядів свято 

дає змогу суспільству спорадично переключатися, а відтак – регулювати 

соціокультурні процеси. Тобто компенсаторна функція часу доповнюється 

регулюючою.  

Отже, важливість свята, як такого ціннісного регулятора, не варто 

ігнорувати. Недарма свято найбільше пов’язують з ритмо-часовими 
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ознаками, серед яких повторюваність, конкретний проміжок часу і дата 

святкування, протиставлення буденності, що своєрідно також надає їй ознак 

ритмічності й переривності, позбавляє монотонності, виокремлення життєвих 

ситуацій з рутинного потоку часу тощо. 

Також свято може бути засобом не просто вивільнення від рутини 

повсякденного життя, а й звільнення від певної соціальної та економічної 

реальності. Не просто вихідним днем, днем відпочинку від роботи, що наче 

все одно залишається підпорядкованим професійному святковому 

календарю, а окремою самодостатньою цінністю, яка стає показником 

гуманності повсякденності та апелює до вторинності праці відносно 

святкового дозвілля.  

У такому розумінні свято вже апелює до поняття свободи, свободи від 

будь-яких обов’язків, а не лише професійних. До можливості дозволити собі 

різні вільності – в одязі, поведінці, манері спілкування. З цього слідує, що 

свято дає свободу в різних сферах та можливість хоч б на нетривалий час 

уникнути контролю з боку керівництва, суспільних чи навіть 

регламентованих етичних норм. Так свято стає втіленням свободи у різних 

конфігураціях, зокрема «у святкові дні людина може вивільнити свої 

прагнення та імпульси, які стримуються повсякденністю, та 

продемонструвати всі свої почуття» [13], – продовжує О. Бойко. 

Варто наголосити, що в нашому перенасиченому трудовим ентузіазмом 

суспільстві останнім часом навіть щорічна відпустка на роботі дедалі більше 

набуває ознак свята, недарма останнє асоціюється з вихідним днем. Тому 

сьогодні цінність роботи і навіть рівень людської гідності при її виконанні 

починає вимірюватися не стільки заробітною платнею, скільки критеріями 

відпустки. Тобто тим, яку відпустку людина може собі дозволити як за 

тривалістю, так і за фінансовими можливостями.  

У свою чергу, збільшується цінність самої роботи, яка корелюється 

показником того, скільки, де і в який спосіб може собі людина дозволити під 

час відпустки чи святкування.  
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При цьому саме очікування відпустки як свята ніби нівелює статус, 

професійну ідентичність, які на певний час перестають конкурувати між 

собою. Уявити себе у відпустці, помріяти, мисленнєво 

спроектувати/перенести себе в цей час – це все вже є своєрідним способом 

вирватися зі свого нинішнього буденного стану та відволіктися від своїх 

реальних матеріальних статків. 

Свято може стати показником соціального статусу, коли святкові дні не 

просто перебувають за межами робочих днів або слідують після них, а наче 

навпаки– інтегрують їх як необхідний компонент рутинних практик. Вони 

вписуються у простір і час повсякденного життя, інтеріоризують систему 

думок і звичок, включених у безперервний потік сьогодення. Частково або 

повністю відірване від ритмів і поточних зобов’язань, свято апріорі посилює 

символізм буднів у різних соціальних групах. Так святкові, вихідні дні та 

відпустка задають своєрідний ритм робочим будням. 

Робочий графік, рутина, домашній побут, тобто повсякденність, як ми 

зазначали вище, впливають на зміцнення соціокультурної інтеграції. Утім, 

між святом і буденністю не існує принципової суперечності щодо 

інтегруючої функції. Позаяк ця суперечність долається шляхом 

підпорядкування індивіда будь-якій суспільній групі – чи робочому 

колективу, чи сім’ї, чи навіть групі святкуючих.  

Навпаки, саме розуміння важливості колективного досвіду святкування 

дедалі більше активізує заяви про необхідність заміни утилітарної парадигми 

«робочого часу» гуманітарною парадигмою «відпускного часу». Позаяк вона 

більше відповідає популярній на сьогодні ідеї примату почуттів, емоцій над 

матеріальними інтересами, статками, відмові від ієрархічних відносин на 

користь відносин рівності, посилення контакту з природою, сім’єю та 

іншими людьми.  

Руйнуючи рутину повсякденності, як зазначає Х. Кокс, свято заповнює 

досвід і компенсує обмеженість. Дозвілля, яке вивільняється в результаті 

науково-технічного розвитку, змушує поставити під сумнів традиційний 
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культ трудової діяльності. Дослідник вважає, що саме молодіжна культура 

хіпі нагадала сучасному, «замиленому» роботою суспільству про свято. Хоча 

фактично хіпі, на думку дослідника, засновуючи власні урочистості та 

ритуали, лише частково стикаються з справжнім святом, святкують фактично 

абстракцію свята, їхні святкування беззмістовні, не пов’язані з історичними 

подіями та соціальними сподіваннями, позбавлені політичного виміру, а тому 

виглядають лише як яскрава втеча від життя [159].  

Так реалізується гуманістично-засаднича функція свята, яке стає 

показником гуманності повсякденності, апелюючи до вторинності праці 

відносно дозвілля та свободи від будь-яких обов’язків, соціальної та 

економічної реальності, а ткож світоглядно-детермінуюча, яка актуалізує 

заміну утилітарної парадигми «робочого часу» парадигмою «відпускного 

часу», що апелює до ідеї примату почуттів, емоцій над матеріальними 

інтересами, до відносин рівності, посилення контакту з природою, сім’єю та 

іншими людьми. 

Утім, дослідники попереджають, що, незважаючи на позитивні аспекти 

вільного часу, часто в розвинутих індустріальних суспільствах відбувається 

ідеалізація вільного часу на шкоду робітнику. Так, на вільний час 

відкладаються всі особисті очікування та відновлюються різні ступені 

фрустрації, які переосмислюють не тільки сенс занятого та вільного часу, а й 

сенс всього життя [194]. 

Тому саме тут справедливо, нашу думку, порушити питання не тільки 

про інший час та інше місце свята щодо буденності, а й про його функції як 

засобу організовувати та естетично оформлювати вільний час, бути 

протиотрутою або навіть ефективним засобом протистояння справжній 

рутинній повсякденній реальності. 

Щоправда, як наголошує О. Бойко, позаяк сама повсякденність 

сьогодні почасти набуває естетизованих форм, відбувається стирання 

відмінностей між нею та святом, «а святкові дійства замінюються 

розважальними, видовищними феєріями» [13].  
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У свою чергу, Й. Пайпер підкреслює, що є тільки єдине виправдання 

непрацюючому, прийнятне навіть для власної совісті – присвятити дозвілля 

чомусь значущому для себе [197]. Тобто у вільні від соціально значущих 

справ дні варто проводити час з користю для себе. Йдеться не лише про 

розваги, а й про інші справи, які можуть бути впорядковані різними 

культурно-дозвіллєвими практиками, однією з форм яких і є свято, зокрема 

масове.  

Відтак, звільнення від праці не може саме по собі стати передумовою 

свята. Одвічна людська мрія – життя, вільне від праці, знаходиться на межі 

казкових бажань, тому що є значущі види діяльності, заради яких така 

свобода не є на стільки важливою. 

Насамкінець зазначимо, що соціокультурне значення свята у контексті 

повсякденності перегукується з поняттям подієвої культури і відповідних 

соціальних комунікацій, які мають різні види: ритуальні, карнавальні, 

розважальні та ін. Саме вони втілюються у різних святкових заходах: 

фестивалях, карнавалах, виставках, конкурсах, концертах та інших 

видовищних заходах. Тобто такі заходи, фактично, як і свята, є спеціальною 

подією у різних формах «неповсякденної» взаємодії безпосередніх учасників, 

що дає змогу зафіксувати їхнє соціокультурне функціональне призначення як 

засобу відтворення культури на спеціалізованому рівні.  

Отже, за допомогою обрядів та ритуалів свято регулює перебіг 

соціокультурних процесів, забезпечуючи природний принцип чергування, 

своєрідного балансу, що дає змогу людині й суспільству спорадично 

переключатися, що, у свою чергу, забезпечує відтворення культури на всіх 

рівнях побутування.  

А в історико-цивілізаційній ретроспективі свято можна вважати одним 

з ідеологічних міфів, механізмом ототожнення з символами лібералізму і 

демократії, умовою вільного існування людини. 
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2.3. Свято як чинник конституювання соціокультурної 

ідентичності 

Як попереджав англійський соціолог Е. Гідденс у праці «Вислизаючий 

світ. Як глобалізація змінює наше життя», після зникнення традицій, які 

надають життю наступність і форму, життя набуває нової динаміки, яку 

можна визначити як дилему: з одного боку, між свободою дій і залежністю, а 

з іншого – між космополітизмом і фундаменталізмом. За таких умов людині 

доведеться жити в умовах більшої відкритості та самостійності, дедалі 

частіше потрапляючи під дію інших залежностей – від роботи, фізкультури, 

їжі, сексу, тобто від тих сфер життя, які нині набагато менше, ніж раніше, 

регулюються традиціями і звичаями. Також змінюється основа 

самоідентифікації – відчуття себе як особистості, що зазвичай грунтується на 

стабільному соціальному статусі людини в межах співтовариства. Відтак, 

робить висновок філософ: «Людина повинна набагато активніше створювати 

і відтворювати власну ідентичність» [173]. 

На жаль, останніми роками дослідники дійсно дедалі частіше 

констатують втрату людьми своєї ідентичності чи спрямованість її у 

деструктивне русло. Тому з роками проблема ідентичності не лише не 

втрачає своєї актуальності, а й набуває нового «гострого» звучання у 

наукових дослідженнях, позаяк науково-технічні відкриття, технологічні, 

інформаційні, генетичні та інші досягнення почасти розмивають традиційне 

розуміння сутності людини та її ролі як суспільної істоти. 

Відтак життєво необхідним можна вважати продовження досліджень у 

руслі з’ясування сутнісно-смислових ознак та визначення специфічної 

побудови самототожності людини. 

При цьому саме на основі поєднання окремішних цінностей і елементів 

модернізаціїї традиційна культура може сформувати своєрідну альтернативу 

– нове світобачення, позбавлене стереотипів і наративів минулого, того, що 

віджило і втратило актуальність під впливом науково-технічного процесу та 

системи загальносвітових цінностей. 
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Що стосується сучасних досліджень свята, святкової культури та її 

складових у такому контексті, то можна помітити, що вони варіюють від 

аналізу їхнього значення у формуванні колективної приналежності, 

соціальної згуртованості, самості, відповідних екзистенційних вимірів аж до 

їхньої ролі у регенерації та конституюванні ідентичності місця, зокрема як 

туристичної дестинації. Тому в дослідженні ролі свята і святкових видовищ у 

формуванні соціокультурної ідентичності, на нашу думку, насамперед варто 

останню розглядати як мінімум у двох конфігуративних масштабних вимірах 

– особистісному і територіальному. 

З іншого боку, і в дослідженнях соціокультурної ідентичності часто 

можна віднайти відсилання до понять громади, території, колективної 

пам’яті, згуртованості й под.  

Соціокультурна ідентичність, наголошують українські дослідники, 

акцентує увагу на культурних механізмах утворення «уявних спільнот», 

з’ясовує «важливість для них смислів і значень, які конструюються як 

інституціонально (на рівні політики, у медіа-просторі, в освіті тощо)» [120, 

с. 175], так і у сфері повсякденного життя. Утім, зовсім не обов’язково 

відповідні практики ґрунтуються на раціональній основі. Часто вони є 

неусвідомленими і реалізуються на засадах традиції, звички, конвенцій, 

габітуальності [120, с. 175]. 

Як зазначає Л. Нагорна у монографії «Соціокультурна ідентичність: 

пастки ціннісних розмежувань», саме «синтез двох ідентичностей – 

соціальної й особистісної – включає індивіда у загальнолюдський 

просторово-часовий континуум» [83, с. 14], хоча першочергово і наголошує 

на ідентифікації з певним соціокультурним утворенням.  

Адже останні дослідження запевняють, констатує В. Горбунова, що 

соціокультурна ідентичність – «це найближчий до людини життєвий простір, 

в якому матеріалізується соціальний капітал, розвиваються й постійно 

вдосконалюються засоби життя та константи культури» [29]. Недарма для її 

дослідження пропонується використовувати реконструкцію імпліцитних 
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теорій, які вважаються індивідуально-особистісними еталонами сприйняття 

дійсності людиною, що визначають її самооцінку, темперамент, 

поведінку [29]. 

Л. Нагорна також акцентує, що зазвичай терміном «соціокультурна 

ідентичність» позначають сукупність «найбільш значущих для групи чи 

індивіда соціокультурних орієнтацій, якими вони керуються у взаємодії з 

найближчим оточенням і з владними структурами» [83, c. 26]. Так, фактично 

у процесі соціалізації людина вибудовує власну систему співвіднесення себе 

із певною соціальною групою чи культурною спільнотою [83, c. 26]. «У 

ширшому сенсі соціокультурна ідентичність розглядається як складник 

культури взаємодії, культурна норма, що визначає позиціонування індивіда 

чи групи у світі суспільних зв’язків. Саме це позиціонування «навантажує» 

людину позитивними чи негативними емоціями, допомагає їй у процесі 

самоототожнення із прийнятими у тому чи іншому середовищі зразками 

поведінки й ціннісними стереотипами» [83, c. 26], – продовжує дослідниця. 

Отже, соціокультурна ідентичність у суб’єктному (внутрішньо 

особистісному) розумінні – це ототожнення людиною себе з тим чи іншим 

співтовариством, що володіє низкою усталених характеристик і атрибутів: 

духовно-символічних, психоемоційних, матеріально-предметних тощо, які 

відображають культурно-історичний досвід суспільства та визначають 

соціокультурну зумовленість психоемоційних реакцій та патернів поведінки 

його членів. 

Соціокультурна ідентичність слугує «охороні», акумуляції і трансляції 

культурно-духовного досвіду, смислів, цінностей тощо, убезпечує людину 

від зовнішніх впливів, формує адаптивні механізми, які уможливлюють 

збереження сформованих на традиціях форм поведінки, соціально значущих 

уявлень, понять, моральних норм, що дає змогу зберегти соціокультурну 

окремішність спільноти. 

Запорукою збереження ідентичності дослідники вважають ідентитети, 

які зазвичай можна відшукати в традиційній культурі, яка в силу своєї стійкої 
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узвичаєності володіє низкою якостей, які дають їй змогу не зламатися, 

зберегти свою окремішність під впливом почасти агресивного натиску інших 

культурних цінностей та різновекторних соціокультурних процесів. Так, 

дослідниця соціокультурної ідентичності українців А. Гоцалюк наголошує, 

що глобалізація загрожує уніфікацією всіх сфер суспільного життя та 

нівелюванням культурної ідентичності. І саме святкова обрядовість і традиції 

здатні зашкодити цим процесам, впродовж століть виконуючи 

парадигмально важливі функції [33, с. 194].  

Спробуємо виокремити основні іманентні святу властивості, які 

визначають його роль у конституюванні соціокультурної ідентичності – і в 

особистісній, і в територіальній конотації. 

Насамперед святкові заходи, зокрема з нагоди офіційних державних 

свят можуть стати дієвими соціокультурними конструкціями, створеними 

для досягнення конкретних ідеологічних цілей.  

У цьому власне і проявляється ідеологічна функція свята, яке 

покликане просувати певну ідею у суспільній свідомості. Така ідея повинна 

мати яскраве емоційне забарвлення і викликати відповідну психоемоційну 

реакцію і переживання, наприклад, під лозунгом: «Ми єдина країна», «Ми 

дружня родина», «Ми країна переможців», «Українці – нація хоробрих» і 

под., залежно від виду, спрямованості, масштабності свята і його тематики. 

Загальновідомо, що владно-історично сформовані різновиди свят – 

державні або офіційні – завжди підпорядковувалися основному завданню – 

закріпленню загальнодержавної спільності громадян, демонстрації символів 

та ціннісних атрибутів відповідної держави.  

Недарма святковим видовищам з нагоди офіційних державних свят 

приділялася така велика увага в СРСР.  

Дослідники констатують, що під час святкових заходів підгрунтям 

формування колективних уявлень, допоміжними засобами контролю та 

легітимації інституційних значень виступають символічні об’єкти (фетиші, 

нагороди, військові емблеми), а також символічні ритуали (релігійні, 
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військові), які фактично цілеспрясовано структурують буденні інтерпретації 

та поведінку в межах інституціональної сфери [145]. 

Наприклад, можна згадати масові паради/демонстрації у Радянському 

Союзі на честь святкування Дня Перемоги 9 Травня, річниці Жовтневого 

перевороту 7 листопада і под. Під час такої колективної ходи, коли увага 

акцентується на колективних діях, вирішується головне завдання – людина 

фактично зливається з натовпом, стає гвинтиком великого механізму. Тому, 

як слушно зазначає дослідник радянської святковості О. Курочкін, паради, 

демонстрації, урочисті збори, концерти і под. були ретельно підготовленими 

і перевіреними засобами святкової інтеграції, основною ідеєю яких була 

пропаганда досягнень радянської системи та ідеологічні маніпуляції 

[71, c. 123], що водночас виключало будь-яку імпровізацію та самодіяльність 

з ігноруванням самобутності культури окремих народів [71, c. 120–125].  

Також, відкидаючи «старі» святкові традиції, радянська влада на 

заміщення одразу формувала нові надміру пафосні й регламентовані 

соціалістичні звичаї та обряди. «Більшовицький режим проводив політику 

примусової секуляризації населення, в рамках якої всі форми і прояви 

релігійної обрядовості послідовно заборонялмся і викорінювалися з 

повсякденного життя (насамперед суспільного)» [71, c. 119]. 

Не обійшлося і без курйозних випадків, які, однак, лише підкреслюють 

ідеологічну виваженість і доцільність будь-яких офіційних кроків у СРСР, 

зокрема у святкові культурі.  

Наприклад, заборонена у 1929 р. традиція святкування Нового Року в 

СРСР офіційно повернулася вже у 1935 р. Після 15 років ідеологічного табу, 

на думку керівництва СРСР, дикунського, релігійного і под. звичаю, який 

негативно впливає передусім на настрої дітей, почала активно формуватися 

окрема «радянська» новорічна святкова культура, основними атрибутами 

якої стали ялинка, Дід Мороз, Снігуронька та обов’язкове привітання 

чергового вождя. 
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Загальновідомо, що сам звичай встановлювати на Новий рік ялинку 

сягає своїм корінням стародавнього звичаю, який існує у більшості народів і 

пов’язаний з сакральним відношення до дерев, що зумовлено побутуванням у 

народній свідомості їхньої магічної смислової спроможності. Символ дерева 

– це початок нового, зростання, циклічності тощо, що чільно асоціює його з 

початком нового календарного року, який більшість людей пов’язує з мріями 

про майбутнє, вірою у краще життя. Це, у свою чергу, підсилює міфічно-

магічне відношення до дерев та у поєднанні зі святковими ритуалами формує 

підстави для вдалого перетворення святкування у своєрідну офіційно-

ідеологічну традицію, незмінними атрибутами якої стають щорічні новорічні 

привітання керівництва держави «під ялинку», офіційне свято, вихідні дні 

тощо. Так колись сакральне сімейне свято перетворилося на офіційне, з 

елементами пропагування певної ідеології, державного патерналізму та 

громадського єднання.  

Взагалі для радянського періоду нашої історії стало характерним 

моментом утвердження нової ідеології, докорінної зміни пріоритетів у 

свідомості та соціокультурному житті людей. І саме завдяки новим святам 

полегшувався процес відмови від старого світогляду, соціокультурних 

практик, зокрема християнських звичаїв і обрядів. Їхнє місце заступали нові 

ритуали, які уособлювали революційні ідеали, завдання будівництва 

соціалістичного суспільства та мрії про комуністичне майбутнє. Недарма 

низка американьких досідників вважають свята «нестабільними символами», 

які можна переписати, відредагувати, переглянути та навіть «відмінити» 

[191]. 

Святкова діяльність у СРСР, як і в будь-якій авторитарній державі, 

набувала ознак сакральної, позаяк слугувала невід’ємним елементом 

політики, а відтак – перебувала під чільним наглядом держави. «Свята 

покликані були формувати світогляд марксистів-ленінців, виховувати 

моральні якості «справжніх» бійців за ідеї революції на кшталт Павлика 

Морозова. Святкові заходи активно й «гнівно» засуджували капіталістів, 
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кулаків, імперіалістів тощо. Революційне свято впливало на естетичну сферу 

людей «манерою агітбригади, стилем агітплаката» та переважно 

монументальними засобами виразності» [132], – зазначає О. Чуйко.  

Таке розуміння святкових видовищ апелює до тлумачення українським 

мистецтвознавцем Ю. Клековкіним видовищ як сакральних заходів, які за 

рахунок можливості маніпулювання звичними символами охоплюють 

найширші верстви населення. При цьому дійство (в дослідженні 

Ю. Клековкіна – сакральний театр) «не передбачає авторського тлумачення 

зображуваних подій, заперечує сакральний міф, що підвищує вимоги до 

майстерності урізноманітнення видовищ і висуває функцію керівника 

видовища – постановника святкових урочистостей» [48, c. 25]. 

Ідеологічно вивірена офіційна сувенірна продукція, преса, листівки, 

значки, плакати, транспаранти тощо, як і святкова хода під час парадів, 

виступи партійного керівництва, музичний супровід, репортажі та інтерв’ю з 

глядачами та учасниками демонстрації, святковий концерт тощо, ставали у 

всіх містах та селах СРСР щорічним своєрідним обрядово-ритуальним та 

просторово-ландшафтним видовищем, у якому основна увага акцентувалася 

на чотирьох аспектах святкування: ключовій тематиці, місці проведення, 

ідеологічній театральності заходу, масовості. 

У цьому власне проявляється соціально-інтегративна функція свята, 

коли святкуюча спільнота усвідомлює свою єдність, приналежність до певної 

соціальної групи, що, у свою чергу, дає змогу чітко відчути розмежування 

«Я» та «Ми».  

Дійсно, як зазначають дослідники, свята та видовища, особливо масові 

та офіційні, виступають, з одного боку, як спосіб етнокультурної та 

соціокультурної ідентифікації, а з іншого – як форма соціокультурної 

маніфестації влади та її ідеології. Така дуальність свята з певною засторогою, 

але дає підстави відносити його до квінтесенції не лише святкової культури, 

а й пропаганди. 
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Та й не лише масовість, а й театральність, на думку Ю. Клековкіна, як 

ознака явищ соціального життя, «об’єднує різнорідні сфери демонстративної 

поведінки, спрямовані на те, щоб справити враження на партнера 

спілкування, народжується там, де твориться сакральний образ священної 

влади» [48, с. 24], «актуалізується потреба в пропаганді театральними 

засобами тієї або іншої цінності як абсолютного авторитету». А 

найважливішою складовою стає тріумфальна процесія, в якій проявляється 

«найістотніший політичний жест великої містерії — ототожнення царя з 

богом, обожнення влади, оспівування земної влади як представництва бога 

на землі» [48, c. 24], (…) «у ролі якого може виступати як, власне, герой, так і 

маса, що притаманними лише йому засобами рятує якусь людську спільноту, 

дає нове знання, що й стає висхідною подією для певного типу культури» 

[48, c. 24].  

Так вся святкова культура, яка фактично усвідомлюється як ретельно 

продуманий міф, здобуває ще низку функцій, зокрема формування 

колективної пам’яті, культивування усвідомлення важливості та підтримки 

цінності колективного святкування, основною відмінністю якого від 

звичайного вихідного дня є конкретна історія, атрибутика, ритуали та навіть 

правила проведення і поведінки під час заходів. Та й сама історія виникнення 

того чи іншого свята часто обростає різними міфами настільки, що про його 

справжні детермінанти вже ніхто й не замислюється. Хоча, як і раніше, усі 

видовища завжди нвтримують певний набір сталих елементів і генетичний 

код тих міфів, з яких вони виникли [48]. 

Водночас так формується святкова емоційна атмосфера. У випадку 

наведених вище прикладів – загальнорадянська, яка в майбутньому мала б 

асоціюватися з конкретною подією в історії країни, важливою з точки зору 

колективної пам’яті про спільне переможне минуле. Тобто, перифразуючи 

висновки українського дослідника А. Мусієзова, ідентичність формується 

«…за допомогою уявлень, тому категорія пам’яті у цьому контексті 

виявляється більш правильною» [81, с. 57], оскільки «…ідентичність означає, 
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у тому числі, визначеність і безперервність суб’єкта в часі: «я нинішній є тим 

самим (хоча, можливо, і не таким самим), ким я був у минулому, і зміни, 

що відбуваються зі мною – це зміни, що відбуваються з тією самою 

людиною» [81, с. 57]. Так пам’ять про минуле, особливо героїчне, стає 

найбільш значущим конститутивним елементом для формування 

соціокультурної ідентичності, а «спільність пам’яті» – одним з варіантів 

«уявлюваної спільноти» [81, с. 58].  

Дж. Александер у праці «Смисли соціального життя: 

культурсоціологія» висловлює думку, що спільне минуле, яке здебільшого 

одночасно є спільною трагедію, – це найважливіше підґрунтя для 

формування колективної ідентичності, яка завжди конструюється за 

допомогою реконструкції різних етапів у житті суспільства. Він підкреслює 

важливість колективної ідентичності як основного ресурсу вирішення 

соціальних проблем і порушень у колективній свідомості та провідну роль у 

її формуванні сакральних процедур – релігійних традицій та ритуалів, які 

відбуваються у сакральних місцях [142]. Такими ритуальними процедурами 

нині є святкові заходи, що, у тому числі, підкріплюється і ґенезою 

походження свята. 

Крім того, таке тісне переплетення реального часу та легендарного 

досвіду під час святкового дійства – це видовище, що перетворює 

повсякденний досвід на досвід, у якому розігруються альтернативні образи.  

Справедливою є позиція Ж. Бодрійяра, що такі образи, як і симулякри, 

наділені чаклунською силою, породжують тваринну зачарованість ними, що 

непідвладне контролю з боку моральних чи соціальних принципів, коли 

«…зникають значення та репрезентація (…) нас відсікають від яких би то не 

було суджень про реальність» [143]. 

Офіційні особи СРСР використовували святкові паради як штучне 

середовище для демонстрації величі, стійкості тощо, що не лише 

символізувало єдність та солідарність радянського народу, а й сприяло 

формуванню імперської загальносоюзної ідентичності. 
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Таке твердження суголосне з позицією О. Поправко, яка попереджає, 

що під час організації та проведення святкових заходів владі необхідно не 

переходити допустиму межу і не втручатися у рівень свободи святкуючого 

народу. Його здебільшого «визначить сама святкуюча маса, нехай 

ситуативна, але об’єднана особливою, урочисто-радісною подією» [106, 

с. 43]. В іншому випадку «свято може перерости в бунт, а в разі його 

правильного врегулювання – до вищої міри гармонізації особистісного й 

суспільного» [106, с. 43]. 

Утім, як ми вже зазначали вище, під час масового святкування 

створюються образи не лише спільноти, а й відповідної території, яка на час 

святкових заходів перетворюється на абсолютно непізнаваний простір. В 

цьому також полягає магічна сила святкового ритуалу, який сприяє 

формуванню «обличчя» території, органічно вбудованого у різні формальні 

та неформальні соціально-просторові процеси та практики. Отже, святкове 

видовище надає нового дивовижного звучання поняттю «місце».  

До соціальних функцій державних свят недарма дослідники відносять 

структуризацію простору й регламентацію тимчасових меж [23]. 

Недарма для пояснення зв’язку свята та місця дослідники 

використовують такі основні аспекти, як: свято як місце, свято як місце дії, 

свято як уявна особистість [186].  

Крім внутрішнього, існує ще й хронотоп «зовнішній» – саме ті час і 

місце, які подеколи й визначають сакральність показу вистави» [48, с. 25]. 

Тобто у структуру свята входить театральне видовище, «форми громадського 

спілкування (розваг і видовищ), що виникають навколо свята, прямо або 

опосередковано підпорядковані йому, а також відносно сталі просторово-

часові ознаки (хронотоп) їхнього побутування» [48, c. 24-25], – наголошує 

Ю. Клековкін. 

Прикметно, що важливість сакрального, священного значення «певних 

часових і просторових точок, зокрема простору, де відбувався ритуал» 

[33, c. 195], можна прослідкувати ще у святах календарного циклу українців. 
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Як приклад можна навести спостереження А. Гоцалюк, що навіть побутові 

хатні речі (піч, покуть, лави, стіл) під час свят «мали певний знак, входили у 

символічну знакову систему», перетворювалися на сакральні. Тому 

передсвяткова підготовка і оновлення житла самі по собі вже входили до 

структури свята [33, c. 195]. 

І хоча сьогодні радянська ідеологічна «парадно-демонстраційна» 

практика відійшла у минуле, їй на зміну прийшли інші масові святкові 

заходи, зокрема такі популярні на сьогодні соціокультурні практики, як 

карнавали, ярмарки, флешмоби та фестивалі різного роду. Вони також 

передбачають і святкову ходу, і театральність, і масовість, і різну відповідну 

темі, місцю та учасникам атрибутику – від костюмів до ігрових, 

розважальних засобів, а також частування.  

Тому щорічно під час масових святкових видовищ громадські простори 

поселень, переважно в історичному центрі, трансформуються, щоб вмістити 

в себе велику кількість людей. А різні тактики, задіяні у процесі створення 

такого тимчасового видовища, у свою чергу, створюють потужні 

територіальні образи та суспільні простори, що поступово розширюються 

завдяки святковому ритуалу та уявленням організаторів про необхідні умови 

для його вдалої реалізації. Так святкове видовище стає масштабною силою, 

що сприяє формуванню конотації місця, у тому числі як туристичної 

дестинації, переважно за рахунок збагачення його унікального відчуття [184]. 

Святковий ритуал як своєрідне візуальне та просторове оповідання діє 

як потужна мнемоніка для території у соціальному та просторовому 

відношенні, створює унікальний образ, що забезпечує доступ до подій, що 

відбувалися на конкретній території. Останнє, у свою чергу, формує історію 

цього місця. Так відбувається налагодження зв’язку між територією, людьми 

та пам’яттю, а святкові заходи та видовища стають своєрідними ритуалами 

підтримки колективної пам’яті та соціокультурної ідентичності.  

Отже, свята – це насамперед важливі громадські заходи, які виражають 

історичні традиції та уподобання спільноти, що формують місцеву общинну 
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ідентичність як відчуття та внутрішню інтерпретацію зв’язку з певною 

територією. «Локальна ідентичність – це характерна риса спільноти, зокрема 

громади, яка є результатом ототожнення її членів з певним місцем фізичного 

простору, що має символічну та ціннісну значущість та специфічну культуру. 

Вона формується під впливом колективного та індивідуального досвіду та 

взаємодії в рамках локальної спільноти» [63], – зазначає Я. Котенко.  

У свою чергу, найстійкіше ототожнення з певною територією у межах 

держави стає запорукою подальшого формування особливої 

загальнодержавної соціокультурної ідентичності. 

Варто, на нашу думку, наголосити ще на одному важливому моменті. В 

умовах фестинації, комодифікації культурних практик святкові заходи часто 

стають формами товару, що, незважаючи на різні застороги, привносить у 

співтовариство і соціальні, і культурні, і економічні вигоди. Недарма святкові 

заходи активно використовують і пропагують не тільки уряди, а й передусім 

місцеві громади, місцева влада, різні організації та громадяни як 

представники місцевих спільнот, що проживають на певній території – місці. 

Так святкові видовища стають популярним інструментом не тільки для 

ініціювання творчого потенціалу суспільства, а й для заохочення до спільної 

участі його членів з метою соціального, культурного та економічного 

оновлення території та підвищення добробуту кожного. 

Також, як ми вже зазначали вище, загальнонаціональне чи регіональне 

святкове видовище за допомогою колективної діяльності трансформує 

соціокультурне середовище не лише суто матеріально, а й ідентично-

символічно за рахунок афективної святкової психоемоційної атмосфери, яка 

є незмінним атрибутом святкування. Вона утворюється за рахунок активізації 

всіх рецепторів відчуття – зору, слуху і под. – та відіграє істотну роль у 

зміцненні уявлень про загальний історичний досвід та «національність» 

події. Такий емоційно-естетичний та видовищно-афективний компонент 

свята активізує сферу підсвідомості, апелює до емоційності, що фактично 

полегшує формування Я-концепції. Він забезпечує своєрідну психоемоційну 
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корекцію суспільного побутування та «легке» включення людини до 

відповідного психологічного нормо-порядку.  

Взагалі існування свята неможливе без емоційно-чуттєвої активності 

людини, тому фактично колективні просторові практики лише допомагають 

психоемоційному та дискурсивному впливу [207]. Так відбувається набуття 

життєвого сенсу через формування сродності, спорідненості з місцем, що 

«розгортає діапазон екзистенційної адаптації» [108, с. 26], а відповідно – 

формує відчуття свого, безапеляційно безпечного середовища існування у 

межах певної територіальної громади.  

З іншого боку, як нагролошує А. Гоцалюк, саме піднесення, 

оптимістичне звучання, святковий настрій, поетичність тощо сприяють 

збереженню святкових традицій протягом століть, роблять їхню 

соціалізуючу, комунікативну, естетичну глибинну суть актуальною для всіх 

поколінь [33, с. 198]. 

Крім того, ілюзорні святкові спогади, очікування свята стають виміром 

своєрідної мобілізації, колективного співжиття, якому іманентне ідеологічне 

єднання, почасти не позбавлене політичного забарвлення.  

Тут варто згадати ще про один важливий, на нашу думку, момент. 

Аналізуючи досвід учасників, зокрема туристів, які беруть постійну активну 

участь у святкових заходах, дослідники дійшли висновків, що суперечать 

усталеній думці про «комерціалізовану» експлуатацію пам’яток 

нематеріальної спадщини як про щось виключно «видовищне» або 

«недостовірне».  

Наприклад, дослідникам нині стало відомо, що низка учасників 

фестивалів зазвичай стають їхніми постійними відвідувачами і досить 

серйозно відносяться до своєї участі у відповідних святкових заходах. 

Центральну роль у розумінні досвіду постійних відвідувачів фестивалів 

відіграє ідея екзистенційної справжності як результат 

внутрішньоособистісної та міжособистісної автентичності. Саме вона стає 

засобом досягнення загострених тілесних почуттів, самовираження, 
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відновлення чи реконструкції відчуття бажаного «Я», а також розвитку 

автентичних міжсуб’єктних відносин [184].  

І це не дивно, адже загальновідомо, що інтеракція впливає на 

мотивацію і соціокультурну ідентифікацію людини. Взаємодія людей під час 

святкових ритуалів також впливає на колективну та індивідуальну 

ідентифікацію. Але при цьому такі ритуали, сформовані здебільшого 

інституційно в процесі історичного розвитку, можуть бути досить 

динамічними, крихкими, мінливими, а тому набагато краще, коли вони 

частково вбудовані в повсякденні обряди. Тому такою важливою є 

автентифікація місця, з яким асоціюється певний життєвий досвід взаємодії з 

ним під час певних святкових обрядів. 

Так свято фактично стає одним з соціально-інтегруючих механізмів за 

рахунок активізації традицій, міфів, моральних приписів, а також 

меморативних комплексів та емоційної акцентуації на співучасті, єдності, 

солідарності, збереженні пам’яті, спогадів тощо.  

Водночас щодо формування соціокультурної ідентичності в межах 

святкування низка дослідників виносить деякі застереження.  

По-перше, святкові заходи можуть стати майданчиком, на якому легко 

можна відіграти гегемоністські практики або в ігровій формі поставити під 

сумнів чи/та спростувати поняття ідентичності, спільності та приналежності 

(M. Duffy). Як зазначає У. Еко, візуальні образи дійсно мають «платонічну 

силу», здатну перетворювати приватні ідеї на спільні, а за допомогою 

візуальних комунікацій легше проводити стратегію переконання, яка навряд 

чи була б успішною в іншому випадку [166]. 

По-друге, під час облаштування відповідних територій під популярні 

туристичні дестинації за рахунок використання нематеріальної культурної 

спадщини, до якої відносять святкові видовища, можливе нівелювання 

національної самобутності та привнесення стандартизованих і уніфікованих 

культурних практик з метою збільшення кількості споживачів туристичного 

продукту. У такому випадку традиційна нематеріальна культура дестинації 
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може поступово трансформувати під впливом нової системи споживчих 

цінностей та споживчих переваг, інколи навіть зазнаючи непоправних 

руйнувань.  

Такий стан речей із зрозумілих причин може викликати невдоволення 

серед місцевого населення, яке не вважає за доцільне втрачати автентичну 

внутрішню цілісність на користь маніпуляторської вимоги, наприклад, 

фестивального туризму, щодо формування конкурентоспроможних ідеологій 

територій.  

Отже, свято та зміни у святковій культурі завжди суттєво впливали на 

конструювання соціокультурної ідентичності, збереження національних 

культурних цінностей, цілісності та окремішності культури. У зв’язку з цим 

роль свята в житті суспільства набуває великого значення у контексті 

соціокультурної ідентифікації та консолідації. Тому так важливо сучасним 

дослідникам постійно відстежувати зміни у святкових традиціях, святковій 

культурі, а також виникнення нових форм святкування, які безпосередньо 

визначають зміни в інших соціокультурних феноменах. 

 

Висновки до Розділу 2 

Проведений аналіз соціокультурних функціональних вимірів свята дає 

змогу зробити низку висновків.  

Свято та святкові видовища (концерти, фестивалі, карнавали та ін.) 

відіграють важливу роль у житті суспільства, позаяк завдяки здатності 

запускати механізм ревіталізації та консервації традиційних соціокультурних 

цінностей та досвіду. Так свято стає суттєвим чинником збереження та 

розвитку національної культури у ціннісно-ментальному та символічному 

аспекті. За рахунок легітимізації традиційних цінностей у процесі передачі 

від покоління до покоління воно також визначає спрямування 

соціокультурної динаміки і розвитку, сприяє активізації інформаційно-

комунікативних процесів у культурі та всьому суспільному організмі. 
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Серед соціокультурних функцій свята у збереженні тпрадиційних 

цінностей виокремлюємо такі, як: кумулятивно-ревіталізаційна, 

інформаційно-діахронічна, негентропійно-регулююча, темпоральна, 

діахронно-адаптивна, психологічно-інтеріоризуюча. 

На розмежуванні святкового і буденного ґрунтується низка концепцій, 

які трактують походження свята: соціальна А. Банфі та Я. Ратнера, релігійна 

Дж. Фрезера, Д. Кереньї, солярна О. Потебні, «часова» К. Жигульського. 

У координатах повсякденності нами визначено такі соціокультурні 

функції свята: релаксуюча, рекреаційна, психозахисна, гедоністична, 

гуманістично-засаднича, світоглядно-детермінуюча, естетично-унормовуюча, 

стабілізуюча, компенсаторно-захисна. 

Важлива роль свята у формуванні соціокультурної ідентичності як 

людини, так і географічно-просторових територій.  

Святкові заходи та видовища, як своєрідні ритуали підтримки 

колективної пам’яті та соціокультурної ідентичності, у межах держави чи 

регіону за допомогою спільної колективної участі та афективної святкової 

психоемоційної атмосфери ідентично-символічно трансформують 

соціокультурне середовище. Також забезпечують формування ідеологічної та 

соціально-психологічної єдності спільноти та уможливлюють індивідуальне 

самовираження кожного її члена.  

Особливості свята як чинника регенерації та конституювання 

соціокультурної ідентичності апелюють до врахування двох конфігуративних 

масштабних вимірів: особистісно-екзистенційного та територіального, тобто 

ідентичності географічних територій у локальному та глобальному 

контекстах.  

Як соціокультурні конструкції свята, зокрема державні, виконують 

ідеологічну, соціально-інтегративну та психологічно-інтегративну функцію. 

Недарма під час суспільно-ідеологічних трансформацій, заміни однієї 

формації іншою влада започатковувала нові свята, часто ігноруючи 

традиційними. Святкові заходи ставали середовищем для легітимізації влади, 
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демонстрації величі певного суспільного устрою, ціннісних атрибутів 

відповідної держави тощо, що сприяло формуванню нової загальнодержавної 

ідентичності та солідарності. 

Важливою є автентифікація місця, з яким асоціюється певний досвід 

взаємодії з ним під час масового святкування, що надає нового звучання 

поняттю «місце». За допомогою реконструкції подій на певній території 

свята запускають процес формування унікального образу та історії 

конкретної території. Так відбувається налагодження зв’язку між пам’яттю, 

людьми та територією, яка водночас перетворюється на місце пам’яті та 

туристичну дестинацію. 

Відтак, свята – це передусім важливі громадські заходи, які формують 

місцеву общинну ідентичність як відчуття та внутрішню інтерпретацію 

зв’язку з певною територією як «своїм» місцем безпечного існування. У свою 

чергу, ототожнення з певною святковою культурою і традиціями, а також з 

певною територією у межах держави стає підґрунтям формування у 

майбутньому стійкої загальнодержавної соціокультурної ідентичності. 
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РОЗДІЛ 3 

СВЯТО У СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРАКТИКАХ СУЧАСНОСТІ 

 

 

 

3.1. Експлікація свята у культурі постмодерну 

Сучасні суспільства, а відповідно й традиційні культури переживають 

складний трансформаційний період, який низка дослідників характеризує з 

використанням поняття «криза культури». (Р. Гвардіні, Д. Медоуз, 

О. Шпенглер, Ю. Габермас, Ч. Сноу, Е. Фромм, Г. Маркузе та ін.). Їхні 

концкпції насамперед вказують на руйнацію традиційного світоглядного 

підґрунтя, основним завданням якого є збереження екзистенційно-ментальної 

єдності та трансцендентного характеру звичних цінностей і сенсів.  

Тому в соціокультурних спільнотах особливо актуалізується 

необхідність об’єднуватися навколо нової актуальної системи цінностей. 

Останнє водночас стимулює потребу в виробленні низки альтернативних 

ціннісних домінант, що не лише забезпечує ціннісно-культурний плюралізм, 

а й дає можливість за рахунок конкуренції обрати серед них найбільш 

доцільні та необхідні на даному етапі цивілізаційного розвитку. 

Відтак, соціокультурний розвиток – це зміни, надзвичайно динамічний 

час, який вимагає постійного пошуку насамперед інноваційних сенсів. Адже, 

незважаючи на поширення інформаційно-технологічних новацій, 

комп’ютеризацію та інтернетизацію, увага дослідників дедалі частіше 

зміщується у бік вивчення багатосторонніх аспектів викликаних ними 

трансформацій передусім у соціальній і культурній площині. Про 

інтенсифікацію таких досліджень свідчить той факт, що майже всі 

прогностичні концепції останнім часом здебільшого зосереджені на аналізі 

тенденцій у інтелектуально-духовних пріоритетах та ціннісних преференціях 

і експектаціях.  
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Так постмодерний розвиток сучасної цивілізації, з його 

екстравагантністю, нівелюванням традиційних культурних цінностей, 

плюралізмом в усіх сферах господарювання, сенсовою різноманітністю і 

своєрідною безсистемністю, виводить суспільства і культури на новий рівень 

розвитку, за якого з’являється, на переконання П. Кеннеді, «безкінечна 

кількість невизначеностей», які дають змогу усвідомити, що нині людство 

має справу не просто з новим світовим порядком, а й з неспокійною, 

надломленою планетою [183, р. 347]. 

Українська дослідниця К. Станіславська наголошує, що «постмодерн 

називають добою зміни парадигм: система усталених понять, знань, уявлень, 

властива певному періоду розвитку культури, науки, цивілізації – тобто 

культурна модель життя і розвитку суспільства – трансформується, 

змінюється, розвертає свій погляд у новий бік, здійснює поворот» [116, с. 86]. 

Дослідниця виокремлює декілька таких поворотів, серед яких на першому 

місці – візуальний. 

Тісно пов’язана з останнім чи не основна ознака суспільства 

постмодерну – апелювання до інформації як найважливішої цінності й 

товару. Зокрема, новітні інформаційні технології створюють незнайомі 

раніше простори, які почасти намагаються не просто урізноманітнити, а й 

повністю замінити собою реальний світ. Так крізь призму комп’ютеризації та 

інформатизації соціокультурогенезу набувають нових характеристик 

уявлення про звичні цінності, соціалізацію, соціокультурну ідентичність, 

виникають незнайомі раніше форми побутування, а відповідно – 

соціокультурні практики. 

Прихильники технократичного підходу до трансформації культури в 

умовах постмодерну характеризують її у таких ракурсах, як: «індустрія 

культури» (Т. Адорно, М. Горкхаймер), «кінець соціального» (Ж. Бодрійяр), 

«візуальна культура» (Н. Брізон, М. Холлі, C. Дженкс, Н. Мірзоєв), 

«суспільство ризику» (У. Бек, Е. Гідденс, Н. Луман), «кінець історії» 

(Ф. Фукуяма), «постіндустріальне суспільство» (Е. Тоффлер), «мережеве 
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суспільство» (М. Кастельс), «культурний підсумок неоконсерватизму» 

(Д. Белл, Ю. Габермас), «глобальне село» (Г.-М. МакЛюєн), «цивілізація 

дозвілля» (Ж. Дюмазедьє), «суспільство споживання» (Р. Барт, У. Еко), 

«суспільство спектаклю» (Г.-Е. Дебор), «розумний натовп» (Р. Говард), 

«зникнення соціального співтовариства як інституційно регульованого 

цілого» (А. Турен), «артизація» (М. Дюфренн) та ін. 

Такі неоднозначні, різновекторні та надзвичайно динамічні 

інформаційно-технологічні трансформації у всіх сферах побутування людини 

зумовили кардинальні зміни і в культурі повсякденності, і в культурі 

святкування. 

При цьому самі поняття повсякденності й святковості в 

постмодерністських дискурсах набувають зовсім іншого змісту, сенсового 

наповнення, конотацій, а також нових функцій і статусу.  

Насамперед у такому суспільстві найбільші трансформації 

відбуваються у психоемоційній сфері людини. На сьогодні люди вже 

фактично пристосувалися до життя он-лайн. Тому дедалі важче стає 

апелювати до традиційних ціннісних і смислових констант, які тривалий час 

вважалися непорушними. Як наголошує філософ Л. Сафоник: «Нам 

видається неправильним вимагати від такого типу людини обов’язкового 

формування ідеї сенсу власного життя. Людина щоденно може заповнювати 

життя смислами, яких є багато і вони є толерантними, відмінними, 

багатогранними і самодостатніми» [114]. «Сучасна людина може внести 

корективи як у фотографію власного дому, що знята з орбітального 

супутника, так і в рентгенівський знімок своїх внутрішніх органів. 

Постмодерний суб’єкт сам оцінює відповідність важливого моменту, 

зафіксованого у кадрі своїм очікуванням про нього. Цифрові технології 

здатні вдосконалити навіть дивовижне» [90, c. 16], – констатує О. Павлова. 

Так засоби масової комунікації, зокрема інтернет, соціальні мережі, 

комп’ютерно-електронні технології, плюралізм мистецьких практик тощо 

почасти допомагають сучасній людині психологічно змиритися з втратою 
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реального життєвого світу. Вони також впливають і на поза-художні сфери 

людської діяльності. «…психоаналітичні служби створюють рівнобіжні й 

віртуальні форми повсякденності. Психологізація повсякденності 

доповнюється її естетизацією, в якій кожен фрагмент повсякденного життя 

проголошується художньою цінністю, зводиться в жанр «профанного» чи 

«тотального мистецтва». (…) Нова соціальна реальність здобуває алогічний 

характер, а якщо точніше – має безліч логік» [88, с. 7], – зазначає М. Окрут. 

Так повсякденність перетворюється на єдину реальність, в якій, як 

продовжує М. Окрут, «тоне» все якісне різноманіття світу, всі його контрасти 

і внутрішні протиріччя, породжуючи профанну реальність, тобто 

вульгарність чи духовну порожнечу» [88].  

Суголосною є позиція М. Проскуріної, що циркуляція надмірної 

інформації призводить до «смислової пустоти», а основними обмеженими 

ресурсами, стають символи та людські можливості щодо сприйняття (увага, 

час, фізичні можливості) [109, c. 34].  

У таких умовах інформаційно-компютерні технології лише посилюють 

орієнтацію на візуалізацію культури, яка стає домінуючою ознакою 

постмодерну. «Кожна історична форма культури має власну «домінанту 

орієнтації» в чуттєвому способі сприйняття світу. Якщо сакроцентризм 

Премодерну був зорієнтований на примат віри, то в центрі уваги 

постсучасності стоїть наочне, що є не просто відображенням, а 

репрезентацією дійсності» [90, c. 16], – зазначає О. Павлова.  

Візуалізація култури – процес невідворотній. Адже саме завдяки зору 

формується уявлення про різні предмети, що, усвою чергу, на основі системи 

понять і знань формує картину світу людини. «Все навколо сучасної людини 

не просто привертає її зір (візуальність), а водночас здійснює комплексний 

вплив, втягуючи особистість у процес специфічної комунікації 

(видовищність)» [116]. Так мультимедійна сфера, що складається з корисної 

інформації, різноманітні відеоряди, анімаційна комп’ютерна графіка, 

інтернет тощо постійно змінюють наше уявлення про навколишнє 
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середовище [196, р. 51], а в умовах обмежень, зумовлених пандемією, 

візуалізація культури стала чи найважливішим інструментом її 

популяризації, поступово набуваючи ознак домінуючої форми культури  

[196, р. 60].  

При цьому самі поняття повсякденності й святковості в 

постмодерністських дискурсах набувають зовсім іншого змісту, сенсового 

наповнення, конотацій, а також нових функцій і статусу.  

Наприклад, за умови візуалізації культури набувають незвичних ознак 

святкові практики. Насамперед йдеться про віртуальну реальність, 

сформовану мережею Інтернет, в якій реальні життєві світи і відповідні 

смисли замінюються видуманими просторами та історіями глобальної 

мережі. Віртуальні свята стають своєрідними компенсаторними механізмами, 

символічними засобами, що дають можливість людині вийти за межі 

невизначеного повсякденного буття у будь-який час, з будь-якого місця та за 

будь-яких умов. Українська дослідниця К. Станіславська взагалі розуміє 

поширення шоу-технологій через телебачення та інтернет як «найвищий 

ступінь візуалізації і, так би мовити, видовищезації ретрансльованої 

інформації» [116, с. 85–86]. 

Віртуальне свято стає конкурентом свята справжнього, реального, 

однією з основних функцій якого традиційно вважається відновлення 

фізичних та психічних сил, релаксація, а також комунікація. Адже відомо, що 

за всієї неоднозначності свого позитивного впливу віртуалізація розширює і 

полегшує комунікацію, сприяє міжкультурному діалогу, стирає 

часопросторові межі тощо.  

Крім того, навіть використання аватарок, nick-name і под. у мережі стає 

своєрідним карнавальним образом, гримом, приховуванням себе 

справжнього за маскою обраного персонажа, ідентичність та особистісні 

якості якого часто далекі від реальних. Позаяк такий видуманий образ не 

вимагає справжнього ототожнення за статтю, соціальним статусом, 

матеріальними статками та іншими атрибутами звичних ідентичностей. Так 
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людина може дозволити собі вийти не тільки за межі буденності, а й 

зануритися у віртуальний світ пригод, пережити відповідні святкові емоції, 

навіть самореалізуватися в певному розумінні. Віртуальна реальність не 

просто видозмінює святкову реальність, а й стає простором її компенсації як 

такої.  

Відтак, віртуалізацію святкової культури можна вважати своєрідним 

наслідком і ознакою візуалізації культури. 

Загалом така віртуалізація святкової культури все ж таки залишає за 

нею основні традиційні атрибути свята, як то: протиставлення 

повсякденності, ритм і повторюваність, символічність, ритуальність, 

карнавальність тощо. 

Усі ці видозміни забезпечені подвійною природою свята, яке, з одного 

боку, задовольняє потреби кожної людини, а з іншого – обслуговує 

преференції соціуму, часто за рахунок масовості, що, у свою чергу, 

уможливлювало керування і маніпулювання окремими соціальними групами 

та суспільством в цілому. Недарма сама форма масового святкування нині не 

надто і змінилася. На сьогодні вона має усереднені ознаки як свята періоду 

тоталітаризму, так і західної шоу-культури (М. Литвинова). 

Незважаючи на негативні наслідки, в сучасних умовах карантинних 

обмежень віртуалізація свята може відігравати й виключно позитивну роль. 

Оскільки кілька останніх років більшість спільнот змушені скасовувати 

карнавали, масові гуляння, танці, а також зустрічі в колі сімей, віртуальні 

заходи залишаються чи не єдиним способом поінформованості про святкові 

ритуали, а також вагомим чинником збереження свят та підтримки традицій. 

Наприклад, альянс азійсько-американських мистецтв створив серію 

інтерактивних цифрових проектів для вивчення звичаїв та міфології 

Китайського нового року, включаючи програму обміну червоними 

конвертами та рецептами рисового пирога [180]. 

На наше переконання, важливим є недопущення остаточної заміни 

реального святкового простору віртуальним, оскільки святкова культура, як і 
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обрядова, завжди була одним з основних елементів соціокультурної 

ідентифікації, а відповідно – засобом збереження культури та культурної 

ідентичності. Та й віртуальний простір інтернету, як ми вже наголошували 

вище, трансформує саме поняття ідентичності, яке часто перетворюється в 

спрощений набір умовностей, стандартизованих дій і ритуалів, а також 

символів, які слугують засобами ідентифікації людини вже виключно як 

члена віртуального співтовариства на відміну від реального культурно-

національного.  

Як справедливо зазначає Л. Бабушка: «Постмодерне Festive є 

осередком управління мріями. Впроваджуючи мрію в масову свідомість, 

конструюється нова реальність, в якій є можливість відбутися 

перекодуванню з віртуального у фізичний світ, щоправда таке свято швидко 

зникає з арени пам’яті, та й його привабливість, справедливості ради, 

помітно зникає» [3, c. 38]. 

Також основною проблемою візуалізації стало видозмінення самої 

культурної реальності, коли вона наче розпадається, оцифровується, з неї 

зникає все те, що втримувало її в цілісності – моральні та етичні норми, міфо-

символічне наповнення, соціальні зв’язки і под., на зміну яким приходять 

різного роду симулякри, сурогатні зразки тощо. Технологічно-інноваційна 

експансія також розмиває звичні способи збереження і передачі 

соціокультурних знань і досвіду. 

У такому трактуванні на думку спадає твердження Й. Гейзінги, що 

еволюція культури – це поступове витіснення з неї ігрового елементу. 

Сучасна культура втрачає ігрову складову, а «якщо вона й грається, то ця гра 

фальшива» [179]. Так і сучасні свята, на думку дослідника, теж часто 

пов’язані з втратою ігрового компоненту, позаяк вони насичені тими 

сутнісними рисами, які Й. Гейзінга називає терміном «пуєрилізм». Під ним 

він має на увазі ту групу діяльності, в якій сьогоднішня доросла людина 

поводить себе за масштабами дитячого чи підліткового віку. Сюди 

потрапляє, наприклад, потреба в банальних розвагах, грубих сенсаціях, 
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масових видовищах. Така потреба начеб то легко задовольняється, але ніколи 

не насичується. На дещо глибшому рівні до цього примикають: живий дух 

клубів з усіма супутніми видимими ознаками, формальними жестами, 

знаками уваги (звернення, вітальні формули), похідні марші тощо. Також 

дослідник виокремлює брак почуття гумору, здатність бурхливо реагувати 

(переживати через одне слово), далекосяжну підозрілість і нетерпимість до 

не-членів своєї групи, безмірну перебільшеність хвали або зневажання, 

вразливість для будь-якої ілюзії, якщо вона пестить себелюбство або 

груповий егоїзм [179].  

«Девальвація моральних цінностей, занадто велика «провідність», яку 

техніка та організація надали суспільству», а отже, і віртуалізація свята як 

частини повсякденної реальності, яка просякнута пуєрилізмом, почасти 

привносять у нього багато таких нюансів, які остаточно перетворюють його 

на «фальшиву гру», що «самим ущербним чином відображається на його 

змісті» [179], – констатує дослідник. 

Зрозуміло, що будь-які цінності, як і традиції зазнають змін. І хоча саме 

свято як традиція залишається незмінним, метаморфози, які з ним 

відбуваються, можуть бути безкінечно багатогранними.  

Водночас зміни, які відбуваються у святковій і повсякденній культурі, є 

закономірним результатом трансформацій насамперед у сфері матеріального 

виробництва та всій системі інтеракцій. Тому дослідники справедливо 

наголошують, що свято не може не підпорядковуватися сучасним ринковим 

законам, адже «глобалізація дедалі глибше заплутує культуру в тенета 

комерціалізації та банальностей, що доволі часто межують із 

деінтелектуалізацією, культурні індустрії стають ознакою виродження 

культури в комерцію» [83, с. 24]. Так відтворення традиційних цінностей і 

сенсів перетворюється на симулятивний процес, позбавлений смислової 

основи виробництва, а реальна суспільна комунікація стає результатом 

комодифікації соціокультурної взаємодії, поступово формується мережа 

культурної індустрії, зокрема святкової. 
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Саме поняття «культурна індустрія» введене до суспільного і 

наукового обігу ще на початку ХХ століття філософами Т. Адорно та 

М. Горкхаймером. Культурні індустрії – це форми виробництва 

різноманітних предметів культурного призначення. Синонімічним є поняття 

«креативні індустрії». Ці категорії, як підкреслює М. Проскуріна, 

сформувалися під впливом технологічних зрушень та нових систем 

господарювання, що, у свою чергу, сприяло «формуванню креативного 

середовища, яке дало можливість перетворити інформацію та творчий 

потенціал людини на потужний економічний ресурс, а культуру – на 

повноцінний сектор підприємницької діяльності – культурні індустрії» [110, 

c. 29–30]. Вони дають змогу вийти за межі культури та підкреслюють 

міжгалузевий характер нових товарів та послуг та умов їх виробництва  

[110, c. 5].  

Зрозуміло, що такі ринково-виробничі тенденції не оминули і свято, 

позаяк останнє і є феноменом, який створюється навколо особливого 

міфічного сюжету та має цінність тому, що для групи, як наголошує 

К. Жигульський, має цінність саме символіка, яка застосовується в цьому 

випадку, а також викликаний нею міф [215].  

Основним продуктом культурних індустрій, як зазначає 

Д. Хезмондалш, залишаються символи та тексти [177]. При цьому 

британський соціолог у ґрунтовній праці «Культурні індустрії» критично 

відноситься до культурного виробництва та споживання у сучасному 

глобальному медіа-ландшафті, наголошуючи на зміні концепцій аудиторії та 

посиленні впливу маркетингових досліджень, відстеження аудиторії та 

реклами. Він актуалізує на визначному впливі ІТ на всю індустрію культури, 

зокрема таких технологічних компаній, як Google, Apple, Amazon та 

Facebook. На думку соціолога, вплив цифровізації на культуру нерозривно 

пов’язаний з такими питаннями, як влада, участь, комерційність, праця та ін. 

[177]. 
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Відтак, не дивно, що сучасне суспільство фактично розколюється на дві 

частини: для однієї частини свято – це залучення до традиційних цінностей, 

відновлення сил, емоційне перезавантаження, а для іншої – робота, спосіб 

забезпечити себе і свою сім’ю, реальний бізнес.  

«Посилення економічного значення свята на тлі відвертого ослаблення 

культурних, світоглядних потреб є однією з визначальних особливостей 

нашого часу (…) Сучасне свято можна купити, замовити, продати, 

подарувати, оскільки маніпуляції відбуваються на рівні товарообігу» [3, 

c. 38], – підкреслює Л. Бабушка. 

Комерціалізація свята нині має різні форми: від організації відповідних 

заходів до виробництва та продажу подарункових і символічних товарів, а 

також окремих послуг під час святкування. Недарма такою популярною стала 

зайнятість у сфері event-індустрії, своєрідної «святкової технології», яка 

власне і сформувалася під впливом ринкових відносин. Свято як 

соціокультурний феномен стало окремою індустрією вирішення бізнесових 

питань. «Напередодні свят збільшується попит на всі товари, починаючи від 

іграшок та біжутерії і закінчуючи коштовностями. Бізнес крутиться, маси 

людей, які випускають листівки, виготовляють та продають святкові 

костюми та аксесуари, різноманітні сувеніри, зацікавлені у тому, щоб свято 

користувалось ще більшою популярністю» [104]. 

Водночас комерціалізація інколи відіграє і умовно позитивну роль, 

певним чином сприяючи виникненню свята з усією необхідною символічною 

ритуально-святковою атрибутикою. Як приклад можна навести святкування 

Різдва, яке має суто сакральне підґрунтя, утім, почасти завдяки 

комерціалізації стало спочатку офіційним святом в Сполучених Штатах у 

1870 р., а згодом фактично глобальним. Образ Санта-Клауса вперше з’явився 

у 1823 р. у вірші Клемента Кларка Мура, потім його втілили актори, які 

розважали дітей у магазинах. У 1931 р. Coca-Cola почала використовувати 

цього персонажа у своїй рекламі. Так і виник всесвітньовідомий міфічний 

герой Санта-Клаус [160]. 
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Можна сказати, що Санта-Клаус, як і безліч інших святкових героїв – 

це результат свідомої діяльності творців подійових комунікацій, основне 

завдання яких – створити відповідний алгоритм управління святковими 

процесами. 

Утім, дослідники попереджають, що, оскільки об’єкти мистецтва 

мають своєрідну специфічну ауру, яка формується завдяки культурному та 

ритуальному середовищам, не можна всі трансформації, які відбуваються в 

культурі, залишати на поталу ринковим механізмам саморегулювання, позаяк 

тоді нівелюються такі функції культури, як освітня, виховна, аксіологічна та 

ін. «…специфіка культурного продукту, його символічне, неутилітарне 

значення», констатує М. Проскуріна, не дозволяє йому «існувати виключно 

на принципах самозабезпечення та економічної ефективності», а вимагає 

опори «як на успішні бізнес-моделі (сфера культурних та креативних 

індустрій), так і на меценатську підтримку, спонсорство та державні дотації» 

[109, c. 32]. Тому важливим завданням, наголошує Л. Нагорна, стає 

вилучення предметів, які забезпечують духовні потреби, із загальної 

траєкторії руху товарів і послуг. Культура має розглядатися як специфічна 

форма діяльності навіть тоді, коли йдеться про виробництво для неї 

матеріальних речей [83, с. 24]. 

Ще однією особливістю культури постмодерну, яка тісно пов’язана з 

візуалізацією, інформатизацією, віртуалізацією та комодифікацією, стає 

формування такого феномена, як глобальне свято, яке набуло поширення у 

всьому світі. Звичайно, уможливили формування таких свят також 

інформаційно-комунікативні технології, зокрема інтернет. До основних 

характеристик глобального свята можна віднести: відсутність формального 

національно-державного чи конкретно-конфесійного підґрунтя виникнення 

та існування; яскравий карнавально-розважальний характер; глобальну 

підтримку ЗМК; присутність у масмедійному просторі; масовість; широку 

популярність серед молоді й под.  
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Зрозуміло, що глобалізація свята, виникнення нових свят зі своєю 

жанровою, текстовою специфікою – це невідворотній процес, наслідок 

глобалізації культури, за якої повсякденне життя під впливом певних ідей 

стандартизує, уніфікує та універсалізує форми культурної окремішності, 

розмиває межі національно-культурної традиції, формує універсальні 

соціокультурні моделі.  

В умовах глобалізації, коли «дороги рухаються, а стіни переносяться 

самі по собі» (З. Бауман), а «ми живемо без спеціальних розміток та 

первісних координат у міріадах загублених подій» (М. Можейко), неможливо 

уявити собі існування однієї культури ізольовано від іншої, адже життя у 

«взаємопов’язаному мегасуспільстві» (У. Бек) призводить до конвергенції у 

всіх сферах. Остання не оминула і святкову культуру, в якій також 

виникають свої нові можливості, пріоритети, цінності, а інколи і виклики.  

Завдяки технічним досягненням, інтернету та розвитку шляхів 

сполучення насамперед змінюється особистий досвід кожної людини, яка за 

бажання може відчувати себе причетною або навіть частиною певних подій, 

зокрема святкових, шляхом, наприклад, перегляду в мережі Інтернет перебігу 

святкування Різдва, Пасхи чи Нового року в будь-якому куточку нашої 

планети.  

Такі інтернет-трансляції також дають уявлення про альтернативні, 

наприклад, новорічні свята (Місячний новий рік (Китай), Дівалі – Свято 

вогнів (Індія)), а також умови і заходи під час їх святкування. Так поступово 

святкові традиції, притаманні іншим культурам, можуть органічно 

вбудовуватися у соціокультурне життя різних країн та регіонів. 

Щоправда, зазвичай це відбувається завдяки продуманому маркетингу, 

а свято настільки перетворюється на простий товар, що його первісне, часто 

релігійне навантаження, втрачається, як, наприклад, це сталося з Різдвом 

Христовим. 

Як приклад можна навести ситуацію, яка склалася у Японії. 
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На початку 70-х років ХХ ст. у Японії з’явилася американська мережа 

швидкої їжі KFC, а в 1974 р. вона запустила рекламну кампанію «Кентуккі на 

Різдво». За найбільш популярною версією, для просування своєї продукції 

керівник першого у країні ресторану KFC помилково розрекламував смажену 

курку як традиційну різдвяну їжу, а на вході в кожен ресторан мережі 

виставили стилізованого полковника Сандерса в костюмі Санти-Клауса. Така 

ідея щодо святкового обіду на Різдво сподобалася японцям, позаяк не 

суперечила існуючій у країні традиції споживати їжу з близькими. З того 

часу низка жителів Японії відвідують KFC 23 та 24 грудня, хоча і не є 

адептами християнської релігії. Так християнське Різдво стало святом в 

буддистській країні. 

На сьогодні комерційні фірми витрачають великі кошти для 

прикрашання міст різдвяними вогнями, рекламою, парадами, відповідною 

музикою з метою отримання вигоди з ностальгії та ідеалістичного уявлення 

про те, що Різдво – це час миру та доброї волі [157]. Можна перефразувати 

дослідників, що Різдво – це імбирно-пряний, зігріваючий душу, чарівно-

маніпулятивний інструмент, зазивала не колоніального духу, а глобалізації, 

за якого вона зберігає свої позиції [157]. 

Ще одним показовим прикладом комодифікації, а як наслідок – 

глобалізації свята, а ще ширше – результатом відображення у святковій 

культурі основних тенденцій суспільства споживання, стало найважливіше 

свято Китаю – Китайський новий рік, який також називають Святом Весни, 

Місячним роком, позаяк він знаменує початок нового місячного року, який 

настає у період приблизно з 21 січня до 20 лютого. Нам це свято відоме 

здебільшого тим, що кожен рік місячного річного циклу носить ім’я 12 

тварин китайського зодіаку.  

Комодифікація Китайського нового року почалася на початку 90-х 

років ХХ ст. на хвилі економічного злету Китаю. Відтоді кожного року 

наприкінці грудня низка світових брендів представляють ексклюзивні 

лінійки товарів, покритих зображеннями тварин – знаків китайського зодіаку. 
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Експерти попереджають, що комодифікація свята західними брендами може 

призвести до перетворення Місячного нового року на товар, замість 

реального досвіду святкування, коли сім’я та друзі збираються разом, 

споживають їжу разом, згадують про предків разом, до посилення міфу про 

модельну меншість, до обнуління етнічних традицій, а також підірвати 

основну мету свята, яка не має нічого спільного з купівлею одягу та прикрас 

[180]. 

Існують й інші виклики, які супроводжують глобалізацію та 

комодифікацію свят. Так, можна висловити застереження про витіснення 

традиційних свят глобальними, наприклад, Різдвом та Новим роком, які 

приходять на зміну традиційним святам, які також святкуються взимку. Про 

деякі з них ми вже згадували вище (Фестиваль вогнів Дівалі в Індії, 

Китайский новий рік). Сюди можна віднести й свята, про які навряд чи хтось 

чув за межами їхньої батьківщини – свято африканської культури Кванзаа, 

єврейська Ханука, скандинавський день св. Люсії, Мексиканський День 

мертвих та Лас-Посадас, японський Новий рік Омисока та ін. [141]. 

Крім того, різним національним спільнотам, зокрема у західних 

країнах, дедалі важче дотримуватися власних святкових традицій. 

Наприклад, Китайський новий рік у США не є офіційним святом, що заважає 

багатьом сім’ям його повноцінно святкувати. Примітно, що нещодавно 

кілька окружних державних шкіл прийняли рішення надати учням вихідний у 

цей день, щоб друге покоління іммігрантів не забувало про таке велике 

традиційне свято на батьківщині їхніх батьків [180]. 

Також останніми роками у центрі Вашингтона, Чикаго чи Лос-

Анджелеса під час Китайського нового року можна побачити не лише 

традиційні танці лева та дракона, а й фестивалі квітів, вибори красуні «міс 

Чайнатаун» та паради, в яких по всій Америці беруть участь понад три 

мільйони людей. Кульмінацією стає танець дракона, якого несуть сто людей, 

феєрверки і под. У Філадельфії, Нью-Йорку та маленьких містечках вздовж 

Міссісіпі можна побачити гонки човнів-драконів. У китайських ресторанах 
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пропонують «форчун-кукі» – печиво, в яке вкладені записки з добрими 

побажаннями [156]. 

Так свідомі значення своїх святкових цінностей країни намагаються 

підвищити статус інших святкових традицій, культур і релігій, а також 

привернути до них увагу з метою досягнення відчуття справжньої рівності у 

суспільстві всіх культур, яким глобальні комерціалізовані свята останніми 

роками часто не залишають вільного місця, щоб повноцінно заявити про себе 

та про власну окремішність. 

Водночас варто наголосити, що не все так однозначно погано. 

Глобалізація і комодифікація свят підвищують загальну поінформованість 

про різні культури та їхні традиції, зокрема у рекламі та поп-культурі. Крім 

того, традиційна культура все одно залишає за собою право оберігати своє 

святкове ядро та модифікує під себе відповідні національні традиції. Дійсно, 

фольклорні жанри окремого народу навряд чи будуть використовуватися при 

святкуванні Хелловіна чи дня Святого Валентина. 

І навпаки – національний святковий ритуал, звичка чи традиція досить 

вільно можуть інкорпоруватися у глобальне свято, надавши йому нового 

«місцевого» забарвлення. Тому можна підтримати позицію В. 

Табачковського, що «глобальна культура постає структурою спільних 

відмінностей (...) Структури та концепції на кшталт прав людини, ідеалів 

краси чи організаційних принципів набувають всесвітнього поширення. 

Проте їхнє втілення, застосування на практиці може мати безліч варіантів» 

[121, с. 19]. 

Загалом, можна спрогнозувати, що майбутнє і масова популярність 

глобальних свят визначатимуться трендами, а також поступовою відмовою 

від їхньої комерціалізації. Адже, наприклад, таке релігійне свято, як Різдво, 

швидко перестане бути глобально-культурним святом Санти, Кока-коли і 

ялинок, коли від його комерціалізованих міфів залишаться лише справжня 

історія та традиції, які поєднують християнські вірування з язичницькими 
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ритуалами. Однак такий розворот – це не тільки спонтанне завдання часу, а й 

результат свідомих цілеспрямованих дій кожної соціокультурної спільноти. 

Не можна не згадати ще про одну важливу особливість культури 

постмодерну – стирання кордонів між святом та буденністю, за якої, як 

зазначає Ж. Бодрійяр, «…святковість для імущих класів попередньої доби 

перетворюється на «споживання» безкорисного часу» [144].  

Співзвучною є позиція Л. Бабушки щодо «розмивання меж між 

святковістю і буденністю, проникнення святкового у повсякденне», що у 

свою чергу, визначає трансформацію розуміння їх співвідношення [6, с. 113].  

У таких умовах змінюються і традиційні форми святкування, що 

знаходить, зокрема, свій прояв у понятті «карнавалізація».  

Загальновідомо, що карнавал – це форма свята, виникнення якого 

пов’язане зі стародавніми язичницькими ритуалами і обрядами, що, на думку 

Л. Бабушки, зближує карнавалізацію з фестивацією, позаяк вони є похідними 

свята (festive) (як alma mater усіх його різновидів) і карнавалу (carnival). Хоча 

це й не зовсім тотожні явища, проте вони надають сучасній культурі 

відповідних святкових ознак, а також характеризують не лише «сучасну 

культурну картину світу, яку можна назвати фестивною, а точніше, – 

гіперфестивною» [6], а й інші сфери життя людини, «які набувають сьогодні 

ознак видовищності, театральності, святковості» [6]. Тобто, підсумовує свою 

думку дослідниця, фестивація – це тотальне освятковування сучасної 

культури, а карнавалізація – «різновид свята, який за своїми змістом і 

значенням протистоїть офіційній культурі» [6].  

Так дослідниця фактично підтримує думку про «народність» карнавалу 

та водночас апелює до сучасного його розуміння у межах парадигми 

«розважатися до смерті» (Н. Постман [198]). Адже на сьогодні вважається, 

що карнавал – це щось більш «низове», пересічне, масове, схоже на народні 

гуляння, коли дедалі частіше сповідується відомий принцип, 

сформульований Ж. Делюмо, що оскільки життя занадто коротке, то 

потрібно поспішати насолоджуватися ним. Позаяк мертве тіло буде огидним, 
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то варто брати від нього всі мислимі й немислимі насолоди, допоки воно 

здорове [161].  

Орієнтація постмодерної культури одночасно на «масу» і «еліту» 

популяризує такі популярні масові святкові заходи, як хепенінги, 

перфоманси, флешмоби, артмоби. Вони зазвичай відбуваються у місцях 

найбільшого скупчення народу, позаяк їхня основна ціль – залучити до 

дійства якомога більше випадкових перехожих. Саме хепенінги найбільш 

наближені до маскарадів, народних сакральних дійств та карнавалів. Як і в 

карнавальних дійствах, в таких акціях істотну роль відіграють пози, жести, 

міміка, каламбур, імпровізація тощо. Нерідко вулична імпровізація включає 

фривольно-еротичні сцени. К. Станіславська недарма відносить хепенінг, 

перформанс, акцію, флешмоб, артмоб до першої групи видовищних форм 

постмодернізму, «в яких образотворча візуальність, виражена через тілесний 

контекст, набуває яскравих ознак видовищності» [116, с. 88]. 

Дослідниця також вказує на видовищно-карнавальний характер 

флешмобу з яскраво вираженим ігровим контекстом, який «…виявляється не 

лише у наявності правил та виконанні ролей, а й у пріоритеті процесу над 

результатом» [118, с. 53]. 

Так поступово святкування перетворюється на відпочинок, «коли 

переваги неробства та космополітичної кухні лише приховують велику 

покірність колективної моралі максимілізації потреб та задоволень …» [144], 

– наголошує Ж. Бодрійяр. 

Така «тотальна карнавалізація» апелює до зауваження Ґ. ле Бона, що 

великого скупчення різних людей достатньо для перетворення їх у натовп, 

якому притаманний своєрідний різновид колективної душі, коли всі 

відчувають і діють однаково [147]. 

Загальновідомо, що карнавальна культура здебільшого була характерна 

для західної культури, утім, сьогодні вона активно формується і на 

пострадянському просторі. Водночас «…кульмінаційне поширення в Україні 

має, скоріше, фестивальна культура, а не карнавальна, оскільки остання не 
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набула широкої популярності через домінування православ’я як провідної 

конфесії, на противагу язичницькому святу як аутентичному джерелу 

карнавалу» [6].  

Натомість українська дослідниця А. Гоцалюк вважає, що карнавали як 

універсальний обрядово-видовищний і світоглядний феномен властиві всім 

цивілізованим народам, незалежно від їхніх конфесій. Наприклад, своєрідним 

аналогом карнавалу є такий важливий компонент української традиційної 

обрядовості, як ритуальне рядження – народний театр. Саме рідження 

входило до сміхової культури часів Середньовіччя і Ренесансу [30, с. 4-6]. 

Дослідниця наголошує на спорідненості маскування українців з народною і 

церковною традицією. Перший різновид сформувався задовго до прийняття 

християнства, а другий походить з першоджерел церковної літератури  

[30, с. 5]. 

Як приклад карнавалу дослідниця аналізує різдвяні обряди обходів, 

зокрема з «козою». На її думку, всі категорії масок на Різдвяно-Новорічні 

свята пов’язані з міфологічним світоглядом, їхньою давньою магічно-

сакральною функцією [30, с. 5]. І хоча народна обрядовість зазнавала змін, 

почасти втрачала сакральність, з’являлися чи модернізувалися нові 

персонажі, основні різдвяні дійства продовжують і нині втримувати 

традиційні для карнавалів ігрові та розважальні дії: ігрово-еротичні, 

гумористичні та сатиричні сценки, танці, співи, пародіювання тощо. 

Зрозуміло, що будь-яке сучасне «карнавальне» свято, як і форми та 

місце його проведення, значно відрізняється від стародавніх, традиційних, 

коли під час святкування ще чітко прослідковувалися первісні характерні 

ознаки сакральності, святості. Наприклад, у Давній Греції для святкування 

були відведені спеціальні різноманітні за формою площі, що залежало від 

масштабності заходу. Відрізнялися і форми спілкування учасників 

святкового дійства, навіть існувало своєрідне умовне поетичне слово, в 

якому трансцендентна реальність моделювалася як свого роду святкова 

декламація. Вона виникала завдяки різноманітності святкових середовищ і 
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способів спілкування. Так під час святкувань поступово формувалися не 

лише різні мистецтва, а й різні словесні жанри.  

На відміну від прози повсякденного спілкування, поезія на той час 

виконувала функцію святкового інструменту. Поетична мова була 

спокійною, призначеною для комфортного прослуховування натовпом. 

Наприклад, під час масштабного релігійно-політичного святкування 

в античних Афінах, що проводилося на честь покровительки міста 

богині Афіни – Панафінеї, читали Героїчний епос Гомера. Поети 

подорожували, презентуючи свої твори на свята. У будь-якому разі усне 

святкове спілкування загалом залишалося на високому рівні. В умовності 

слова, спілкування зберігався трансцендентний погляд на світ, притаманний 

святу [11].  

Нині ж навпаки – бажання розваг, забав часто супроводжується 

деструктивним бажанням розслабитися, досягти стану, подібного до 

наркотичного, коли відпускається будь-який контроль, а ненормативна 

лексика стає нормою комунікації, своєрідною мовою символічно-чуттєвих 

форм. Утім, дослідники наголошують і на позитиві спілкування в умовах 

карнавалізації, що часто апелює до гри, зокрема мовної.  

Як і будь-яка гра, мовна гра створює відчуття невимушеності, свободи, 

дає змогу перепочити, переключитися, відволіктися, проявити свій інтелект, 

почуття гумору, вміння впливати на співрозмовника. Така гра сприяє 

зниженню «офіційної» напруги в стилі спілкування завдяки наявності в ній і 

гумористичного компонента: пародії, іронії, блазенства, балагурства, жартів, 

глузування, чим, до речі, вміло користуються навіть сучасні політики. 

(Дійсно, «свято без політики стає порожнім і безплідним, політика без свята 

– обмеженою і низовинною» (Х. Кокс).)  

Та й сам карнавалізм, на думку М. Пашкевич, «є формою естетичної 

гри, яка знаходить свою актуалізацію в демонстративно-епатажній манері 

поведінки, в своєрідному стилі карнавального спілкування» [93]. 
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При цьому варто зазначити, що ще дослідники ХХ століття Й. Пайпер і 

Й. Гейзінга фактично проголошують кінець свята у сучасному суспільстві, 

хоча й послуговується для цього різними категоріями. Так, у Й. Гейзінги – це 

кінець священної гри, а у Й. Пайпера – псевдосвято – як результат 

бездіяльності, що, врешті-решт, на переконання дослідника, призведе до 

апокаліпсису, позаяк нігілістичний світ шукатиме вихід не в святах, а в 

руйнуванні [197]. 

Й. Пайпер так характеризує псевдосвята у їхніх різних «зловісних» 

формах: традиційні свята, заражені комерцією; штучні свята, створені на 

користь мерчендайзерів; свята з примусу, встановлені диктаторами всього 

світу; фестивалі у вигляді військових демонстрацій; свята, позбавлені 

сенсу [197].  

Суголосною є і позиція Х. Кокса, який наголошує, що заможна людина 

почасти втрачає свою душу. Середньовічне свято дурнів давало можливість 

хлопчику з хору грати в єпископа, а серйозним городянам– висміювати 

величні ритуали церкви та двору. Тому відродження свята і фантазії 

омолодить сучасну духовність, наслідуючи середньовічне Свято дурнів, коли 

духовне життя прославлялося, а політичні церковні традиції зазнавали 

соціального осміяння та оцінки. Занепад свята дослідник пояснює 

індустріалізацією, матеріально-технічним прогресом, культом праці. 

У суспільстві, орієнтованому на успіх і гроші, наголошує автор, 

необхідне відродження неутилітарних веселощів, експресивного свята, надії, 

свободи експериментування, соціальних фантазій. Адже без розвиненої уяви 

і фантазії людина не змогла б досягнути такого рівня науково-технічного 

розвитку. Фантазія розширює можливості нововведень, відкриває двері 

таким проектам, які ігнорують емпіричний розрахунок. Придушення духу 

святковості та фантазії ставить під загрозу соціально-історичне існування 

людського роду, адже в світі, що безперервно змінюється, свято і фантазія є 

незамінними засобами адаптації та оновлення [159]. 
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Думки дослідників з особливою гостротою зазвучали в сучасній 

постмодерній ситуації, зокрема в умовах збільшення кількості вільного часу 

та комерціалізації культури. Культура в умовах раціоналізації і 

прагматичності вже починає усвідомлювати та гостро відчувати наслідки 

втрати справжньої грайливості, святковості та фантазійності. Тому часто 

дослідники не просто фактично акцентують на ігровому компоненті свята, 

хоча й використовують інші категорії (сміх, блазнювання, свято дурнів 

(Й. Пайпер), фантазія, веселощі (Х. Кокс), власне гра (Й. Гейзінга)), а й 

наголошують на занепаді свята, святкової культури в результаті їх 

вихолощення, зокрема втрати ігрового компонента і невимушеності, 

спонтанності. 

Отже, останніми десятиліттями дедалі відчутнішими стають тенденції, 

які чітко окреслюють основні переломні моменти суттєвих змін у змісті, 

формі та ролі свята у життєдіяльності людини та соціуму загалом. Свято як 

соціокультурний феномен виявилося напрочуд вразливим до різних 

соціокультурних змін, характерних для культури постмодерну.  

Надійливо, що поки на смисловому полі національних святкових 

культур ще мирно вживаються як традиційні свята, так і запозичені, як 

стародавні, так і модерні. Саме через їхню взаємодію можна слідкувати за 

подальшою долею традиційних і постмодерністських (ринкових, 

віртуальних, глобальних і под.) цінностей і сенсів свята як соціокультурного 

феномена.  

Отже, специфіка відповідного дискурсу і святкування визначається 

історично-цивілізаційними чинниками: досягненнями науково-технічного 

прогресу, глобалізацією, соціокультурними умовами постмодерну тощо, що 

призводить, зокрема, до віртуалізації, комодифікації, глобалізації, 

карнавалізації свята, а також до змін у культурі святковості, повсякденності. 

Загалом ці процеси характеризують зміну всього дискурсу свята. 
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3.2. Фестивальний туризм: соціокультурне значення та характерні 

риси святкових видовищ 

Згідно зі статутом основною метою Всесвітньої туристської організації 

(ВТО) є розвиток туризму з метою сприяння економічному розвитку, 

міжнародному взаєморозумінню, миру, процвітанню та загальній повазі, а 

також дотримання прав людини, незалежно від расової належності, 

релігійного сповідання тощо. Відтак, туризм розуміється як невід’ємний і 

важливий аспект сучасного співжиття різних культур.  

Туристична діяльність, безумовно, – це комунікативні відносини, у 

яких контакти з іншими людьми є найбільш важливими і фундаментальними, 

такими, що визначають поведінку всього суспільства. Психологи, 

культурологи та соціологи недарма підкреслюють, що туристична діяльність 

складається з людей, поведінка яких визначена певними соціокультурними і 

психологічними конотаціями. 

Туризм взагалі впливає на суспільство на різних рівнях: 

індивідуальному, сімейному та колективному, з чого випливає набір його 

культурних та соціальних ефектів, що визначаються зміною звичок та 

поведінки, а також рівня освіти і культури.  

На сьогодні існує розвинена мережа туристичних агенцій, які 

спеціалізуються на організації різних турів по всьому світу, проведенні 

різноманітних заходів. Це надає туризму нового сенсу, що відповідає 

очікуванням багатьох людей.  

Водночас відомо, що найбільше від карантинних заходів під час 

пандемії COVID-19 постраждала сфера громадського харчування та 

гостинності – готелі, ресторанні та розважальні заклади і под. Відчутними 

стали наслідки і в сфері культури. Однак не лише для музеїв, бібліотек, 

кінотеатрів чи виставок. Карантинні заходи в світовому масштабі, на наше 

переконання, можна вважати найбільшою серйозною загрозою насамперед 

для індустрії туризму та відповідного сервісу.  
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Проте у будь-яких негативних подіях завжди можна віднайти й 

позитивні моменти. Зокрема, йдеться про можливість змінити традиційний 

спосіб мислення щодо розуміння індустрії подорожей, що, у свою чергу, на 

нашу думку, формуватиме вміння і здатність країн, територіальних громад та 

туристичних організацій у майбутньому швидко реагувати на проблеми і 

адаптуватися до нової реальності.  

Туризм тісно вкорінений в історії людства, він розвивався у світлі 

соціально-культурних, економічних та геополітичних цивілізаційних 

факторів. Тому часто виникнення нових альтернативних форм туризму – це 

питання не лише урізноманітнення подорожей для забезпечення дедалі 

зростаючих потреб та мінливих інтересів сучасного перенасиченого 

враженнями туриста, а й раціонально-практична вимога, у тому числі 

опосередкована світоглядними та економічно-матеріальними чинниками. 

Саме в цьому контексті дослідники не просто вважають, наприклад, 

фестивальний туризм новою формою активного інтелектуально-культурного 

відпочинку, а й малобюджетним варіантом подорожей. Так у складних 

соціально-економічних умовах відбувається своєрідна трансформація 

дозвілдєвих і святкових практик з метою вирішення матеріальних та 

економічних проблем. 

Принагідно наголосимо, що на етапі активного розвитку міжнародного 

туризму, зокрема наприкінці ХХ ст., концепція трьох S («Sun – Sea – Sand», 

тобто «сонце – море – пісок») була найпопулярнішою. Однак вже на початку 

ХХІ ст. вона змінилася концепцією трьох L («Landscape – Lore – Leisure», 

тобто «ландшафт – традиції – дозвілля») [47]. 

Турист отримує досвід перебування у суспільстві, якому притаманні, 

зокрема, різні традиції святкування, культурно і мистецьки збагачується. Все 

це істотно впливає на саму сутність людини як соціокультурної істоти. 

Недарма вважається, що саме туризм породив такі суто гуманітарні соціальні 

рухи та суспільні феномени, як охорона природи, екологія, відпочинок, 
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культурні заходи та глобалізація, що, в свою чергу, безпосередньо впливає на 

соціокультурний вимір життя як подорожуючих, так і місцевих жителів. 

Недарма нині найбільш часто серед пропонованих туристичних 

напрямів та форм активного пізнання довкілля, проведення дозвілля і 

відпочинку можна зустріти запрошення до участі у культурно-розважальних 

подорожах з метою відвідування святкових видовищ, традиційною основною 

формою яких є різноманітні фестивалі.  

Цікавість до туристичного потенціалу такого різновиду туризму, як 

фестивальний (подієвий), зростатиме і наділі. Це вимагає більш прискіпливої 

уваги до його організації, форм, івент-ресурсів та технологій, засобів 

реалізації тощо, підготовки відповідних фахівців, а також з’ясування його 

значення у контексті туристичних, дозвіллєвих та святкових трансформацій, 

зокрема постмодерністських соціокультурних практик, комодифікації, 

віртуалізації та глобалізації свята, про що ми наголошували у попередньому 

підрозділі. 

Такий вид туристичних подорожей українські дослідники визначають 

як подієвий (Н. Корнілова [62]), фестивальний (Ю. Грицку-Андрієш, 

Ж. Бучко [34]), культурно-розважальний (М. Крачило [64]), пізнавальний 

(І. Школа [137]) та івентивний (event-тури) (А. Тараненко [122]).  

Головна особливість такого туризму, на думку дослідників, – це його 

невичерпність за змістом, тому передбачається, що в «недалекому 

майбутньому кількість учасників подієвих турів перевищить кількість 

учасників екскурсійних турів» [62, с. 113]. 

Словник іншомовних соціокультурних термінів так тлумачить 

фестиваль: (від фр. festival, лат. festivus – святковий) – масове святкування; 

показ, огляд досягнень театрального, естрадного, музичного, циркового та 

кіноматографічного мистецтва [128]. 

«Словник української мови: в 11 томах» трактує фестиваль як: «масове 

свято, на якому показують досягнення певного виду мистецтва; показ, огляд 

досягнень якого-небудь виду мистецтва» [127, с. 580].  
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Однак таке визначення фестивалю, на нашу думку, надто звужене та 

дещо застаріле. Оскільки фестиваль – це масове святкове дійство, яке 

передбачає демонстрацію певних досягнень у різних сферах, а не лише 

мистецьких. Головна рушійна сила будь-якого фестивалю – це святкові 

заходи з різної нагоди. Недарма у низці іноземних мов «фестиваль» 

трактується як свято. 

І саме до масових святкових заходів нині відносять містерії, ходи, 

театралізовані вистави, фестивалі, карнавали, олімпіади, реконструкції на 

історичну чи військову тематику, маскаради, концерти, вистави та інші 

дійства і видовища, присвячені ювілейним, історичним і под. подіям різного 

спрямування і тематики.  

Отже, власне фестиваль можна віднести до масових свят складно 

організованого театралізованого видовища.  

Крім того, фестивалі – це святкові заходи, які проводяться не лише з 

метою відзначення певних подій, а й для поширення традиційних цінностей, 

звичаїв, ремесел, популяризації культурно-історичної спадщини конкретної 

країни чи регіону. 

Зазвичай фестивалі, карнавали, містерії тощо ґрунтувалися на потужній 

культурній та релігійній основі, яка завжди визначально впливала на 

розвиток цивілізації та умови побутування людини. На сьогодні майже 

нічого не змінилося у цьому відношенні, змінилися лише технології 

організації цих заходів з урахуванням новітніх технічних та інформаційних 

засобів. 

Нині фестивалі, як ми вже зазначали вище, стали важливим чинником 

диверсифікації туристичного продукту. 

Фестивальний туризм українські дослідники Ю. Грицку-Андрієш, 

Ж. Бучко розуміють так: «це організація короткотривалих пізнавальних 

подорожей терміном на 5-7 днів із метою відвідування певних подій (від 

концертів сучасної західної музики до релігійних святкувань, від етнічних 
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карнавалів до парадів сучасних субкультур), з періодичністю 1 раз на рік» 

[34]. 

Колектив авторів кафедри туризму та країнознавства у навчальному 

посібнику «Спеціалізований туризм» (2021 р.) визначає фестивальний туризм 

як різновид культурно-пізнавального туризму, як «систему функціонування 

соціокультурних взаємодій, які формують певну конфігурацію 

комунікативного простору з можливостями для створення нових продуктів 

спільної творчості та їх реалізації» [10, с.137–138]. 

Соціолог А. Тараненко під івентивним туризмом розуміє найбільш 

перспективний підвид туризму, в основу якого покладено широкомасштабні 

заплановані унікальні події, основною метою яких є створення позитивного 

іміджу міста, в якому проводиться захід, що забезпечує його просування на 

державному та міжнародному рівні. Такі виняткові завдяки сучасним івент-

технологіям події стають певним видом тимчасового феномена, оскільки 

розглядаються як перетин подій, людей та системи управління. «Особа, що 

бере участь у цих подіях, повинна отримати задоволення від того, що 

відбувається» [122, с. 151]. 

Загалом фестивальний туризм можна визначити так: це організація 

подорожей обмеженої тривалості та відповідної періодичності, основною 

мотивацією яких є бажання туриста відвідати святкові заходи в межах різних 

соціокультурних подій. 

Класифікація фестивального туризму дає змогу краще зрозуміти 

різновиди і масштаби цього виду подорожей, а також основні напрями і 

форми святкових видовищ у їхніх межах. 

Українські дослідники за основу класифікації беруть різні параметри.  

Так, Н. Корнілова наголошує, що подієвий туризм можна 

класифікувати за масштабом (національного чи міжнародного рівня) та за 

тематикою події [62, с. 114]. 

В основі класифікації А. Тараненко такі ознаки: локалізація, за якою 

івентивний туризм поділяється на місцевий, регіональний, національний, 
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міжнародний; масштаб охоплення туристів – малий, середній, великий, 

глобальний (залучення понад 300 осіб), змішаний; тематика організації– 

культурний, спортивний, мистецький, громадський, історичний, природний, 

змішаний; насиченість івент-туру – вузькоформатний, середньоформатний, 

широкоформатний [122, с. 153]. 

Українські дослідники Ю. Грицку-Андрієш та Ж. Бучко для більш 

сутнісної класифікації та змістовної інтерпретації різних класів 

фестивального туризму розглядають усю множину найбільш суттєвих 

факторів, за якими можна класифікувати фестивалі, зокрема: – етнічні: 

свята, пов’язані з язичницькими віруваннями, святкування християнських 

обрядів та свят; свята, що започатковані в Дохристиянські часи, але під 

релігійним впливом видозмінилися, набувши статусу християнських; 

святкування Нового року у різних народів; сучасні «збірні» етнічні 

фестивалі; – релігійні: пов’язані зі світовими релігіями; з місцевими 

віруваннями; – музичні: етнічної музики; класичної музики; сучасної музики; 

– сучасних субкультур: паради представників нетрадиційної сексуальної 

орієнтації; свято кохання; різноманітні свята субкультур; кінофестивалі; 

модні покази; – гастрономічні: пов’язані зі збором урожаю; з певною 

національною стравою; присвячені певному напою; – спортивні: пов’язані зі 

святкуванням спортивних подій, проведення різноманітних чемпіонатів [34]. 

Але дослідники не обмежуються такою «горизонтальною» 

класифікацією, а й пропонують «вертикальну» – ще за низкою найбільш 

важливих, на їхню думку, параметрів. 

Перша підстава класифікації фестивалів – за масштабом проведення, в 

якій до уваги дослідники беруть метод об’єктів просторових таксонів 

(мінімально перетворений антропогенний ландшафт) [34]: міжнародні, 

національні, регіональні фестивалі. Такі фестивалі відрізняються не лише за 

«географією» туристів та масштабами, а й за фінансовими витратами та 

маркетинговими заходами, а відповідно – за рівнем рекламного 

представлення і висвітлення.  
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Друга підстава класифікації фестивалів – порівняльно-часова, яка 

враховує історичний метод, тобто причини й фактори, що зумовили 

виникнення та стадії розвитку фестивалів: дохристиянські, пов’язані з 

появою світових релігій, етнічні, сучасної музики, сучасних субкультур [34].  

Як бачимо, навіть за таких різних підходів до класифікацій фестивалів, 

а відповідно – фестивального туризму – в їхню основу покладено певну 

подію, яку можна вважати своєрідним «топіком» туристичного 

фестивального дискурсу.  

Спробуємо визначити основні переваги фестивального туризму, які 

визначають його популярність насамперед серед туристів. 

На наше переконання, сучасного подорожуючого до участі у 

фестивальному туризмі насамперед мотивують не лише певні події 

(спортивні змагання, ігри, майстеркласи, пригощання тощо) або яскраві 

дійства (культурно-мистецькі заходи, костюми, святкова хода і под.), а 

насамперед той факт, що фестивалі – як форма масового свята – орієнтовані 

на активну участь глядачів у запропонованому організаторами дійстві – 

виступах, конкурсах, танцях, іграх, розвагах, атракціонах тощо. Так 

подорожуючий стає не просто глядачем, а й безпосереднім активним 

учасником святкового видовища, що «яскраво демонструє прагнення людей 

бути не лише споживачами естетичної продукції, а й суб’єктами творчого 

процесу і переживання» [70, с. 129]. 

Аудиторія фестивалів дуже широка і різна, кількість їхніх відвідувачів 

постійно збільшується, що свідчить про популярність і зростання потреби в 

таких заходах. Адже фестиваль – це завжди дружня, розкута атмосфера з 

відповідною радісною енергетикою. Це відкритий креативний простір 

(переважно на свіжому повітрі), до якого може долучитися фактично будь-

хто і у будь-який час.  

Участь у фестивалі також дає відчуття спорідненості з усім людством, 

ототожнення з усіма громадами та їхніми культурними цінностями. Саме на 

фестивалі можна відчути повну свободу від державно-територіальних 
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обмежень та вловити внутрішній стан справжнього космополіта – людини 

світу.  

«Здатність фестивалю коригувати суспільні відносини, нівелювати 

гострі кути й непорозуміння, викликані міжкультурним розмаїттям, творити 

єдиний культурний простір, вказують на те, що в сучасному світі провідною 

функцією фестивалю є інтеграційно-диференційна. Вона дозволяє у межах 

фестивального простору поєднувати глобальне, глокальне та локальне; 

відображати актуальні соціальні теми через мистецтво і його художні форми; 

репрезентувати культурні практики, визначаючи вектор і тенденції їхнього 

подальшого розвитку» [24, с. 29 ], – зазначає К. Гайдукевич. 

Захоплений масовим святковим тріумфом, зачарований турист на 

певний час відчуває себе частиною відповідної культури. Так він здобуває 

безцінний досвід, який згодом зможе згадати, відтворивши його у пам’яті або 

переглянувши на світлинах.  

Повністю підтримуємо позицію, що фестивальний туризм наче стискає 

світ у кайданах культурного свята і змушує людину відчути, що її 

ідентичність не обмежується лише громадянством конкретної країни. Турист 

майже набуває статусу громадянина світу, тому очікується, що він братиме 

участь у будь-якому фестивалі по всьому світу, незалежно від країни його 

походження [158]. 

Крім того, переваги фестивального туризму також зумовлені зміною 

різноманітних вражень, які отримує подорожуючий у процесі активної участі 

в них. Широкий спектр вражень опосередкований самою поліскладною 

мистецькою сутністю фестивалю, як масштабного шоу, в якому присутні 

різноманітні художньо-виражальні засоби та інструменти: музичне 

оформлення, танці, поетичне наповнення, сценічні прийоми тощо, основна 

перевага яких – комплексний вплив на всі органи відчуття людини з метою 

формування відчуття піднесення і святковості. 

Сучасний перенасичений враженнями турист, який вже володіє 

багатим туристичним досвідом, хоче отримати від туру нові враження та 
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якомога більше різноманітних «насолод». Саме за них він сьогодні й готовий 

заплатити. Такий турист не задовольняється простим відвідуванням музеїв, 

виставок, архітектурних споруд чи природних пам’яток. І для цього є низка 

об’єктивних причин. 

По-перше, більшість з них він скоріше за все вже відвідав, тому що 

вони входять до так званого «попсового» туристичного переліку; по-друге, 

переважно – це все вже давно знайомі «готові» проекти, значну частину яких 

в умовах інтернетизації і віртуалізації можна переглянути, навіть не 

виходячи з дому. Тому сучасний турист прагне не просто щось пізнати, а й 

відчути на власному досвіді, зануритися в нову культуру, одночасно 

активізуючи всі органи відчуття – через її музику, танці, звичаї, кухню і 

навіть аромати та фарби.  

Отже, фестивальний туризм – це чи не найкращий спосіб найповніше 

зануритися у культуру країни чи регіону, підключаючи всі органи чуттів та 

активізуючи весь спектр емоцій.  

За допомогою яскравого видовища фестивалі дають учасникам щось 

дійсно незвичне – унікальний автентичний досвід. І саме так поєднуються та 

знаходять вихід для своєї енергії через ритуали фестивалю місцеві звичаї, 

святкова культура, традиційні вірування та екзистенційні запити. Все це 

дієво впливає на туриста, який повертається додому задоволеним від 

фестивальних вражень. 

На нашу думку, основними перевагами фестивального видовища як 

сучасної форми культурно-розважального туризму є:  

– творення святкового видовища з урахуванням культурісторично 

зумовлених світоглядних позицій;  

– різноманітність організаційно-художніх засобів; 

– варіативність – як здатність швидко реагувати на динамічні зміни 

культурно-художніх процесів; 

– самобутність – як опертя на конкретно-історичний характер 

святкової, а почасти й обрядової культури регіону; 
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– відкритість і діалогічність – як здатність до контактів із 

представниками інших культур;  

– спадкоємність та адаптивність – як художні взаємовідносини між 

культурними традиціями та новаціями;  

– ситуативність, імпровізаційність – як миттєвий відгук на реакцію 

глядачів та безпосередніх учасників видовища з метою цілеспрямованого 

психоемоційного впливу;  

– інтерактивність – як залучення глядачів до активної участі;  

– гумор, іронія та самоіронія – як засіб успішної комунікації та 

формування позитивного світогляду і відповідного психоемоційного стану.  

До основних соціокультурних ознак і особливостей розвитку 

фестивального туризму як нового сегменту туристичної діяльності українські 

дослідники відносять: масовість – як основну ознаку святкового дійства; 

швидкість розвитку; соціальну важливість; знаковість для розвитку території; 

економічну ефективність [10, с. 140]. 

Зупинимося на основних перевагах фестивального туризму дещо 

ґрунтовніше. 

Насамперед вартує уваги, на нашу думку, таке зауваження. 

Найважливіша соціокультурна перевага фестивального туризму в тому, що 

навіть країни, які особливо не вирізняються суттєвим туристичним 

потенціалом з точки зору історичних пам’яток, замків і под., а також 

природних туристичних дестинацій (моря, гір, водоспадів, озер тощо), 

можуть стати місцем активного туристичного паломництва, якщо розвиток 

туризму в своїй країні орієнтуватимуть на традиційну культурну специфіку, 

звичаї, місцеві таланти, а також національні особливості, наприклад, 

харчування, побуту, ремесел тощо. Вдало популяризувати все це найбільш 

реально саме в межах фестивального туризму. 

По-друге, фестивалі кидають своєрідний виклик місцевим громадам, 

адже перед їх організаторами постає надскладне завдання – визнавати 
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культурне різноманіття, поважати спільні культурні традиції, сприяти 

взаєморозумінню, повазі серед представників різних культур. 

Отже, фестиваль – це чудова можливість дізнатися, як місцеве 

населення реагує на святкові заходи, а також зрозуміти його ставлення до 

представників інших культур і релігій.  

Водночас, чим більше гостинності демонструватиме населення, тим 

більше туристів відвідуватимуть територію його проживання, перетворюючи 

її на справжню туристичну дестинацію. Така великомасштабна зустріч 

людей, що належать до різних народів, натхнених духом фестивалю, є 

рекламним ходом, який популяризує, з одного боку, конкретну територію як 

туристичну дестинацію, а з іншого – фестивальний туризм у всьому світі 

[158]. 

Тому серед позитивного значення фестивального туризму можна 

визначити стимулювання процесу соціокультурної інклюзії. Звідси слідує 

основна не лише функція, а й завдання фестивалів – прививати 

інтернаціональні цінності – толерантність, гуманізм, повагу до інших 

культур, а також залучати до міжкультурного обміну, стимулювати інтерес 

до традицій та історії інших країн як у туристів, так і у приймаючої громади. 

По-третє, фестивальні заходи в межах туризму на відповідній території 

значно більше, ніж і у випадку будь-якого іншого святкування, створюють 

потенціал для реалізації низки соціокультурних проектів, визначально 

впливаючи на якість і спосіб життя населення, на його цінності, соціальні 

взаємодії та ідентичність.  

Також перед громадою актуалізується питання не лише збереження 

культурно-історичних пам’яток, а й стимулювання інновацій з метою 

популяризації місцевості та заохочення на її терени туристів. 

Фестивалі дають місцевим жителям чудову нагоду проявити свій 

творчий потенціал через організацію громадських розваг, розміщення гостей, 

продаж святкової атрибутики та культурних артефактів. Для місцевої 

громади фестивалі підкріплюють цінність і важливість спільної участі,  
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сприяють формуванню відчуття приналежності, розвивають і популяризують 

культурний туризм, сприяють брендингу дестинації, формують позитивний 

імідж та ідентичність як території, так і місцевих жителів.  

До позитивних для громади наслідків фестивалю у межах туризму 

дослідники також відносять: підвищення соціального іміджу і збільшення 

можливостей для розваг, розвиток інфраструктури, просування території як 

туристичної дестинації, матеріально-економічний розвиток та соціально-

культурні зміни [210].  

Не менш важливе значення фестивальний туризм має для сталого 

економічного розвитку територій. Саме економічний розвиток поряд з 

соціальним іміджем та збільшенням розважальних закладів позитивно 

впливають на підтримку серед місцевого населення фестивального туризму 

та розвиток їхньої ініціативи зі збільшення спектру фестивальних видовищ.  

Колективне святкування та зустріч гостей, спільні розваги та дозвілля, 

посилення почуття ідентичності та гордості за свою громаду та її культуру –

найочевидніші соціокультурні наслідки фестивалю, на які також позитивно 

реагує місцеве населення. 

У цілому якість підготовки і проведення фестивалю залежить від рівня 

прийняття і підтримки цієї ініціативи серед місцевого населення. Від цього 

залежить насамперед мінімізація соціальних конфліктів та психологічний 

комфорт як населення, так і туристів.  

Адже зрозуміло, що якщо фестиваль та турист залишать у пам’яті 

місцевих жителів приємні спогади та принесуть економічні статки, то вони 

демонструватимуть позитивне ставлення, не відчуватиметься жодної 

демаркації у відчуженні туристів і у майбутньому. Таке прийняття 

фестивалю місцевими жителями стає ключовим чинником перетворення 

країни чи окремого регіону на популярний напрямок подієвого туризму 

[158]. 

Тому дослідники наголошують на необхідності врахування негативних 

наслідків фестивалю, серед яких вони виокремлюють: транспортні проблеми, 
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ризики небезпек різного рівня (екологічні, соціальних конфліктів тощо) та 

економічні витрати. Найбільш негативний вплив на підтримку серед 

місцевого населення, га їхню думку, мають екологічні ризики, соціальні 

конфлікти, переповненість місцевих об’єктів та транспортні проблеми [210]. 

Також серед недоліків виокремлюють зменшення приватності та загрози 

природному середовищу. 

Крім того, святковий настрій, велика кількість людей, які прагнуть 

взяти участь у фестивальних заходах, транспортний колапс тощо впливають 

на раціональність мислення та прагматичність поведінки. Тому 

організаторам фестивалю потрібно забезпечити особливу систему охорони і 

безпеки для контролю та управління натовпом.  

Отже, фестивальний туризм має багато соціокультурних переваг для 

території та її населення: створення соціокультурного капіталу; оцінка 

культури корінних народів та реалізація їх образу; сприяння сталому 

регіональному розвитку; забезпесчення старту для громад на ринку послуг; 

оцінка ремесел та фольклору; забезпечення місцевого розвитку; сприяння 

співпраці та доповнення традиційної виробничої діяльності.  

При цьому мається на увазі, що фестивальний туризм не варто розуміти 

як добрий чи поганий сам по собі, він залежить від того, як ним керують та 

просувають його цінності та переваги. 

Тобто в організації фестивального туризму потрібно враховувати 

розумний баланс між економічними зисками та соціокультурними 

наслідками, які можуть бути надто вагомими для майбутнього фестивалів, 

особливо з урахуванням реакції на них насамперед місцевого населення. 

Тому на місцевому рівні організаторам варто насамперед звернути увагу на 

фактори, які максимізують вигоди та мінімізують негативні аспекти 

фестивального туризму.  

По-четверте, організаторам фестивального туризму передусім потрібно 

зважувати на освітньо-виховний потенціал фестивалів. Позаяк вони 

володіють низкою особливостей, корисних у цьому контексті: особливо 
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популярні серед молоді, стимулюють мистецьку діяльність, розширюють 

художній досвід, активізують творчий потенціал, а головне – дають змогу 

пересічним людям вступати в безпосередній контакт один з одним, що стає 

проявом справжньої публічної дипломатії.  

Звичайно, глобалізація, міграція, поділ праці зумовили постійний 

контакт між представниками різних культур, створили можливість 

обмінюватися один з одним досвідом і враженнями від нього. Утім, на нашу 

думку, і фестивалі відіграли фундаментальну роль у активізації 

міжкультурних зв’язків, оскільки під час таких колективних заходів 

стираються класові, релігійні та етнічні відмінності, а різні міжкультурні 

проблеми мають змогу нівелюватися у святковій атмосфері, яка створює 

ідеальні умови для захисту права на свободу поглядів, обміну ідеями та 

вільного самовираження, зокрема емоцій. 

Тому саме так у соціокультурному значенні фестивальний туризм стає 

формою популярної на сьогодні концепції «м’якої сили». Остання, за 

розумінням автора цього словосполучення та відповідної парадигми у 

міжкультурних відносинах – американського політолога Д. Найя, включає 

три ресурси – культуру, цінності та зовнішню політику. При цьому сучасні 

підходи до трактування «м’якої сили» дедалі частіше фактично об’єднують 

ці три складові навколо ключової ідеї – просування національних культурних 

традицій та позиціювання країни на міжнародній арені як повноправного 

партнера. Так підкреслюється важливість цінностей і традицій відповідної 

культури, зокрема для міжкультурної взаємодії та врегулювання питань у 

зовнішніх відносинах. 

Дослідники взагалі надають туристичній зустрічі статусу 

геополітичної, вважаючи, що туристичний досвід та відповідні відносини 

відображають та формують владні відносини у національному, 

регіональному та глобальному масштабах. Тобто наголошується на великому 

значенні туризму в повсякденних вимірах геополітичного дискурсу та 

практики, визначаючи його наслідки рушійною геополітичною силою. 
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Автори аналізують три виміри геополітичної туристичної взаємодії, які 

тривалий час посідали центральне місце в туристичному аналізі: тимчасові 

зустрічі, тілесні зустрічі та зустрічі з ідентичністю [175]. 

Отже, фестивальний туризм – це своєрідна подорож з метою зустрітися 

з минулим, почасти «примітивним». Фестивальний туризм можна розглядати 

як важливий сектор, який може сприяти розвитку територій та їхніх 

мешканців, формувати проблему можливої комодифікації місцевих культур, 

нерівного розподілу багатства, а також як покращувати, так і загрожувати 

біо- та культурному різноманіттю. 

Загалом активізація уваги до фестивалів та усвідомлення їхнього 

туристичного потенціалу дослідників не дивує. Зокрема, саме широкі 

потенційні можливості фестивалів у цьому аспекті та у вирішенні інших 

різноманітних проблем вплинули на включення окремих фестивальних 

заходів у низці країн до переліку національно-державних свят. 

Сам принцип такого відбору опосередкований їхньою важливістю і 

вагою у традиційній культурі та, як ми вже зазначали вище, більшою 

матеріальною ратифікацією порівняно з іншими святковими заходами. 

Крім того, включення місцевих (регіональних) фестивалів до переліку 

державних святкових видовищ – один із механізмів ідеологічно вивіреної 

культурної політики. Позаяк так можна не лише підтримувати культурну 

ідентичність окремих регіонів, а й удосконалити процес їх демаргіналізації, а 

також інтеграції окремих етнічних груп в загальнодержавний 

соціокультурний простір.  

У нашій країні також щороку проходять різні культурні заходи – з 

театральними, музичними, книжковими та мистецькими фестивалями.  

Наприклад, Україна славиться своєю кухнею, віковими кулінарними 

традиціями, які приваблюють щороку дедалі більше гурманів, охоплених 

бажанням відкриття нових страв, смаків і їхніх поєднань. Туристичні 

можливості розширюються надзвичайно багатою пропозицією в цьому 
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сегменті, зумовленою специфічними традиціями, притаманними окремим 

регіонам. 

Як приклад фестивалів та їхньої програми у межах туристичної 

подорожі можна навести Міжнародний фестиваль середньовічної культури 

«Срібний Татош», який проходить у закарпатському старовинному містечку 

Сент-Міклош, розташованому на території середньовічного замку барона 

Перені (XIV ст.). У програмі фестивалю туристам пропонуються такі заходи: 

«парад учасників фестивалю, представлення клубів; лицарські турніри та 

масові бої лицарів (бугурти); танці та різноманітні майстер-класи; екскурсії 

по замку; середньовічні забави: стрільба з лука та арбалета, метання списа, 

фото в обладунках, танці, ігри; середньовічне регбі та лучний турнір 

«Середньовічний ярмарок»; середньовічні пісні від музичних колективів; 

ігри з глядачами та середньовічна польова кухня» [85]. 

На Миколаївщині в Южноукраїнську до Всесвітнього дня туризму 25 

та 26 вересня 2021 р. відбувся фестиваль «Extreme energy fest 2021». 

У програмі Фестивалю: екстримгонка «Пригоди Південного Бугу», історична 

реконструкція, майстер-класи зі спортивного туризму, чемпіонат України зі 

спортивного туризму серед ветеранів, відкриті обласні змагання з техніки 

гірського туризму «Пам’яті товариша», шоу повітряних зміїв та вечір 

авторської пісні [82]. 

Як можна зрозуміти з представлених вище прикладів, серед 

фестивальних пропозицій наявна популяризація і національних традицій, і 

сучасних переваг регіону, в межах якого проводяться масштабні святкові 

події. 

Принагідно зазначимо, що кількість фестивальних турів в Україні 

постійно зростає, тому, відповідно, збільшується їхня пропозиція. 

Збільшується і кількість туристів, які беруть у них участь. Загалом у 

суспільстві поступово зростає усвідомлення цінностей фестивалів, які 

формують імідж регіону, розвивають його інфраструктуру, залучають кошти 

спонсорів, меценатів та інвесторів. 
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Кожен регіон нашої країни славиться своїми святковими традиціями. 

Наприклад, дослідники наголошують на особливому фестивальному 

потенціалі Карпатського регіону. Зокрема, як наголошує А. Гоцалюк, 

важливий компонент традиційної обрядовості України, який найкраще 

зберігся саме в Карпатському регіоні – це ритуальне рядження, або 

карнавал [30, с. 4].  

Для координації фестивального руху майже у кожному районі області 

діють 17 туристично-інформаційних центрів. Також наголошується на 

необхідності створити відповідні інтернет-сайти фестивалів для 

інформування туристів, заручитися підтримкою місцевих органів влади. 

«Таким органом, на рівні місцевого самоврядування може стати 

муніципальне-приватне партнерство як механізм трьохсторонньої взаємодія 

(на контрактній або договірній основі) місцевих органів влади, держави, 

приватного бізнесу: держава-туристичні підприємства-населення» [78, с. 89]. 

На жаль, серед українських фестивалів ще не унормована практика 

включення їх до загальнонаціональних свят. Тому сьогодні, як наголошують 

дослідники, фестивалі в Україні можна розглядати як подієві ресурси 

регіонального й місцевого масштабів [62, с. 115].  

При цьому хоча б незначні кроки у приверненні до них уваги туристів 

сприятимуть їх переходу до подієвих ресурсів світового масштабу. 

 

3.3. Функціональні особливості свята і святкових видовищ як 

елементів нематеріальної культурної спадщини 

В умовах пандемії вимоги зберігати соціальну дистанцію та обмеження 

щодо скупченості людей найбільш разюче змінили уявлення про масові 

заходи, особливо під час практики традиційних святкувань. Звичайно, 

сподіваємося, що традиційні святкові заходи не відійдуть у минуле, однак 

їхня конфігурація може вже не залишиться такою, як була раніше. Відтак 

свято, святкові видовища та й вся святкова культура можуть значно змінити 

свої характерні ознаки та параметри основних функцій – комунікування, 
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згуртування, солідаризації тощо. Тому в сучасних дослідженнях 

актуалізуватимуться проблеми різних аспектів, рис, функцій свята, зокрема 

необхідності збереження їхніх традицій як елементів нематеріальної 

культурної спадщини.  

Термін «нематеріальна культурна спадщина» за відносно короткий час 

свого побутування (з другої половини 90-х років ХХ ст.) досить міцно 

закріпився у суспільному і науковому дискурсі. 

У культурологічних дослідженнях власне поняття «спадщина» 

використовується для позначення матеріальних і нематеріальних об’єктів, що 

мають виняткову цінність за низкою параметрів, які, у свою чергу, 

враховують цінність історичну, культурну, етнологічну, соціальну, духовну і 

под. Отже, спадщиною можна позначати будь-який об’єкт – природний, 

культурний та нематеріальний, який спільнота визнає своєю цінністю, що 

свідчить про його історичну пам’ять, водночас підкреслюючи необхідність 

його захисту, презентації, збереження і передавання наступним поколінням. 

У культурній спадщині виокремлюють матеріальну (уречевлену) і 

нематеріальну (духовну) складові.  

Як відомо, матеріальна культура – це всі матеріальні предмети, 

створені людством у процесі цивілізаційної еволюції, більшість з яких можна 

віднести до інноваційно-технологічних, пов’язаних з прагматично-

інструментальними та матеріально-організаційними аспектами 

життєзабезпечення. Вони закономірно покликані змінити життя людини у бік 

більш легкого, комфортного, такого, яке відповідає безпечному існуванню та 

дедалі зростаючим потребам й інтересам.  

У свою чергу, до нематеріальної (духовної) культури відносять освітні, 

релігійні й под. соціокультурні інституції, а також відповідну систему ідей, 

вірувань, які люди створюють, а потім постійно підтримують і транслюють у 

процесі свого культурно-історичного розвитку у вигляді традицій. Це 

насамперед проявляється на когнітивно-емоційному рівні, забезпечуючи 

своєрідний психологічний комфорт через відчуття захищеності й причетності 
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до колективної спільності з урахуванням ментально-ціннісного ядра її 

культури, зокрема національного духу, морально-етичних компонентів, 

традиційних соціокультурних практик тощо. Нематеріальна культура 

зазвичай є більш статичною системою, зміни в ній відбуваються повільніше, 

ніж у матеріальній. Водночас саме її відставання в історичному розвитку, на 

думку дослідників, призводить до більшості соціокультурних криз.  

Згідно з положеннями ст. 2 Конвенції «Про охорону нематеріальної 

культурної спадщини»: «Нематеріальна культурна спадщина – це звичаї, 

форми, уявлення і вираження, знання і навички, а також пов’язані з ними 

інструменти, предмети, артефакти і культурні простори, визнані 

співтовариствами, групами і, в деяких окремих випадках, особами в якості 

частини їх культурної спадщини» [61].  

Отже, нематеріальна культурна спадщина – це сукупність духовних, 

інтелектуальних і морально-етичних цінностей, що відображають культурну 

самобутність етнічної, соціальної або конфесійної групи суспільства та 

визначають її спосіб життя, традиції та форми їх репрезентації. 

До нематеріальної культурної спадщини дослідники включають 

правила поведінки, вірування, обряди, звичаї, ритуали, мову, свята, 

фольклор, технології виготовлення побутових та декоративно-ужиткових 

предметів, музичних інструментів, а також народні художні ремесла, які 

відображені в певних культурісторично сформованих сюжетах і образах та 

відповідній стилістиці. 

І тут бажано відмітити декілька моментів. По-перше, недарма у 

визначенні нематеріальної культурної спадщини ми постійно зустрічаємо 

поняття «традиції» та «народ», як то: традиційна культура, народні традиції, 

фольклор (як народна культура), народна творчість і под. 

Власне саме ціль включення нематеріальних об’єктів до культурної 

спадщини якраз і передбачає охорону автентичних традицій, ритуалів, 

обрядів як запоруки збереження традиційної культури. Адже саме 

нематеріальна культурна спадщина втримує найбільше ресурсів щодо 
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передачі та підтримки традиційних цінностей, смислів, норм, відповідних 

соціокультурних практик, які разом відповідають за формування і 

збереження культурної ідентичності, окремішності та розмаїття.  

Тому нематеріальна культурна спадщина – це не просто 

інтелектуальна, а насамперед духовна доктрина, яка має почасти сакральне 

не лише походження, а й значення в історії. Недарма нематеріальну культуру 

дослідники називають адаптивною. Як зазначає П. Хаттон, традиція володіє 

здатністю формувати ілюзію імунітету перед змінами, навіть якщо самі її 

образи стабільності не більш, ніж репрезентації сучасних уявлень про 

минуле [176, р. 34]. 

Тому так важливо підтримувати універсальні цінності культури, 

об’єкти, які можна віднести до всесвітньої спадщини. Їх можна вважати 

історичними меморативними комплексами, які стабілізують та оптимізують 

не лише культуру, а й загальноцивілізаційний прогрес. Саме у цьому сенсі 

історична пам’ять дуже тісно пов’язана з поняттям спадщини, адже вона наче 

підсвітлює суть останньої, яка є нічим іншим, як чимось «невловимим» 

(«intangible»), що конструює як національну, так і загальноцивілізаційну 

ідентичність.  

По-друге, розгляд традиційної культури як типу культури, на думку 

дослідників, дає змогу виділяти в ній такі особливості, як опора на традицію, 

соціальні механізми передачі сукупності досвіду поколінь,  ціннісно-

нормативна культурна стабільність тощо. Недарма часто поняття 

«нематеріальна культурна спадщина» фактично ототожнюють з поняттям 

«традиційна народна культура» та навіть «фольклор».  

На конференції ЮНЕСКО в березні 2001 р. було здійснено спробу 

надати більш розширеного тлумачення НКС: «процеси, яких навчалися люди 

разом зі знаннями, навичками та творчістю, які наповнюються та 

розвиваються ними; результати, створені людьми, а також ресурси, простір 

та інші аспекти соціальної та природної дійсності, необхідні для їх 

підтримки; ці процеси формують у спільнот почуття спадкоємності, важливі 
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для культурної самобутності, для збереження культурного різноманіття й 

творчості людства» [136].  

Тобто основною рисою традиційної культури, як і об’єктів НКС, є їхня 

здатність не лише до самовідтворення, а й до втримування соціальних 

механізмів, які дають змогу забезпечувати постійну трансляцію 

соціокультурного досвіду від покоління до покоління. В цьому проявляється 

комунікативна функція нематеріальної культурної спадщини. 

Отже, акцент на традиційності свідчить, що така нематеріальна 

спадщина не лише уможливлює розмежування етносів та їхніх традицій, а й 

за рахунок своїх функціональних діахронно-хронологічних можливостей 

слугує специфічним способом трансляції цих традицій та культурно-

історичного досвіду, що зберігається в пам’яті та реалізується в різних 

формах і на різних рівнях з метою передачі від покоління до покоління. 

По-третє, Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної 

спадщини 1972 р. виходила з принципів рівності всіх культур, тому однією з 

умов для включення до її Списку стала особлива «універсальна цінність» 

[60]. Однак текст Конвенції дає цьому поняттю досить розмите 

розшифрування, що водночас спрацьовує на користь виокремлення об’єктів 

НКС.  

Утім, все ж таки вартує уваги ще одне положення: важливою є не лише 

автентичність об’єкта, а й його універсальність.  

Щодо нематеріальної спадщини також часто вживається поняття 

«колективна пам’ять». Таке формулювання, зокрема, було прийняте Радою 

Європи. (Рекомендація №R(89) 6 «Про охорону і розширення сільської 

архітектурної спадщини» акцентує на необхідності збереження «колективної 

пам’яті» сільської Європи.) Питання «колективної пам’яті» було також 

частиною кампанії «Європа – спільна спадщина» у 1999–2000 рр. [152].  

Отже, «нематеріальна культурна спадщина – це нематеріальний 

елемент культури, здебільшого традиційної, все те, що можна вважати 

духовно-інтелектуальними здобутками народу» [58, с. 74]. Найбільш 
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важливими ознаками культурної спадщини, зокрема нематеріальної, є її 

комунікативність, традиційність (автентичність), універсальність, а також 

здатність згуртовувати громади та активізувати їхній творчий потенціал. 

У Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини 

визначені конкретні елементи нематеріальної культурної спадщини, які inter 

alia характеризують її побутування у різних аспектах: «усні традиції і форми 

їх вираження, у тому числі мова як носій нематеріальної культурної 

спадщини; виконавські мистецтва, у тому числі акторська гра, музика, спів, 

танці тощо; звичаї, обряди, свята; знання і звичаї, що відносяться до природи 

і всесвіту; знання і навички, пов’язані з традиційними ремеслами» [61]. 

Відтак обряд або свято, що постійно відтворюються на певній 

території, також визначені як елементи нематеріальної культурної спадщини. 

«…втілені у відповідних культурних практиках, що можуть мати найбільш 

стійкі і такі, що проявили свою безумовну цінність параметри, закріплені в 

свідомості людей як носіїв історично сформованого досвіду, етнокультурної 

ідентичності, та різноманітних соціокультурних практиках, які дають змогу 

відрізняти культури одну від одної» [58, с.74].  

Про важливість уваги до свят, як нематеріальної культурної спадщини, 

свідчить активізація останніми роками відповідних ініціатив щодо внесення 

їх до Списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Наведемо конкретні 

приклади, які, крім того, дадуть можливість краще зрозуміти основні риси 

свят, які поєднують їх з іншими елементами нематеріальної культурної 

спадщини. 

Так, 30 листопада 2016 р. на міжурядовому засіданні в Ефіопії Список 

нематеріальної спадщини ЮНЕСКО поповнився 33 традиційними 

японськими святами. Японський уряд визнав ці свята нематеріальним 

надбанням національної культури в 2015 р. та запропонував внести їх до 

списку ЮНЕСКО з огляду на багатовікову історію та важливу роль у 

згуртовуванні місцевих громад. 
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Варто зазначити, що процесія ямахоко в Кіото та свято Хітаті-

фурюмоно окремо вже входили до Списку нематеріальної спадщини з 2009 

р., але в останній пропозиції про доповнення Списку уряд вирішив включити 

їх до великої групи подібних свят. 

Під час цих святкувань у священних паланкінах та возах зі святилища 

вивозять божеств для ходи його околицями з молитвами про врожай, 

процвітання, захист від нещасть і под. Відіграє важливу ритуальну роль і 

майстерне прикрашення возів різьбленням, лаком, фарбованими тканинами 

тощо. Тому вони також вважаються пам’ятками прикладного мистецтва, 

яскраво репрезентуючи місцеві ремесла. 

Ці 33 свята проводяться на певних територіях, а їхньому подальшому 

існуванню може загрожувати зменшення кількості й старіння населення, 

мала народжуваність та інші демографічні проблеми в цих регіонах. Тому, на 

думку ініціаторів, визнання ЮНЕСКО приверне до свят увагу і вдихне в них 

нове життя [171]. 

Включене 30 вересня 2009 р. до Репрезентативного списку 

нематеріальної культурної спадщини людства як культурної традиції 

багатьох мусульманських народів і свято першого дня весни та оновлення 

природи – Навруз. Цей день весняного рівнодення відзначається як початок 

нового року серед більш ніж 300 млн жителів у всьому світі та святкується 

понад 3000 років на Балканах, Близькому Сході, Кавказі, у Центральній Азії, 

басейні Чорного моря та інших регіонах. 

На думку культурологів, це свято сприяє просуванню цінностей миру 

та солідарності, примиренню та добросусідству, що слугує збереженню 

культурної різноманітності та зміцненню дружби між народами. 

23 лютого 2010 р. Генеральна Асамблея також визнала 21 березня як 

Міжнародний день Навруз [182]. 

Мексиканське свято Діа-де-лос-Муертос, широко відоме як День 

мертвих, ЮНЕСКО додала до Списку нематеріальної культурної спадщини у 
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2008 р. Свято відзначається у перші два дні листопада на вшанування членів 

сім’ї, які померли [141]. 

До Списку нематеріальної культурної спадщини внесено жертовний 

танець Tchopa народу ломве на півдні Малаві. Він виконується під час 

святкувань з нагоди багатого врожаю, успішного полювання тощо. Tchopa 

сприяє соціальній згуртованості громад ломве, забезпечує взаємну підтримку 

у важкі часи, полегшує общинну працю. 

Виступ з масками та ляльками є ритуальним святом громад міста 

Маркала. Ритуал демонструє згуртованість, діалог та терпимість, а також 

спадкоємність багатої культурної різноманітності громад міста Маркала та 

сусідніх сіл. 

До Списку внесено й Аль-Айяла – традиційне виконавське мистецтво 

Султанату Оман та Об’єднаних Арабських Еміратів, яке виконується на 

релігійних і національних святах та весіллях. Видовище зображує бій і 

поєднує в собі розспівне читання віршів, гру на барабанах і танці.  

Свято на честь Пресвятої Діви де-ла-Канделарія (Болівія), яке щорічно 

відзначається у лютому в місті Пуно, також включено до Списку ЮНЕСКО. 

В основі свята лежать католицькі традиції та символічні елементи світогляду 

мешканців Анд, зокрема місцевих етнічних груп. Богослужіння закінчується 

хресною ходою, під час якої вулицями міста проносять образ Діви.  

І насамкінець згадаємо ще одного «члена» Списку – Нонгак – народне 

виконавське мистецтво Кореї, що поєднує гру на ударних інструментах, 

святкову ходу, танці, театральні вистави та акробатичні трюки. Нонгак 

виконується, щоб умилостивити богів і попросити у них багатий урожай 

навесні, а також під час осінніх свят та з метою залучення коштів для 

общинних проектів. Свято сприяє зміцненню солідарності, розширенню 

співробітництва та розвитку відчуття самобутності [163]. 

Про актуалізацію розуміння вагомості свят як нематеріальної 

культурної спадщини свідчить той факт, що їх кількість у Списку з кожний 
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роком зростає. Так, у 2021 р. до Списку було включено 46 об’єктів, серед 

яких такі свята:  

1) Громадські гуляння в Кампо Майор (Португалія), під час яких вулиці 

прикрашають мільйони паперових квітів. Учасники працюють над 

прикрасами протягом дев’яти місяців, що зміцнює творчий потенціал і 

приналежність до спільноти, відчуття дружнього змагання. Громадські 

гуляння започатковані як релігійне свято на честь святого Іоанна Хрестителя. 

2) Культурна спадщина Boka Navy Котора (Чорногорія) є основою 

щорічних свят Святого Трифона, які відбуваються з 13 січня до 3 лютого і 

включають процесію та серію ритуалів у соборі. Починаються з традиційного 

хороводу біля Бокинського флоту, за яким слідує процесія з мощами святого 

Трифона головними площами та вулицями міста.  

3) Фестиваль Корпус-Крісті– релігійне свято в Панамі, присвячене тілу 

та крові Христа. Поєднує католицькі традиції з популярними практиками та 

святами, характеризується театральністю, музикою, бурлескними танцями, 

барвистими костюмами та масками. За день до фестивалю проводиться 

театралізована та музична вистава, що зображує битву добра (Архангел 

Михайло) та зла (великий диявол та його легіон) у боротьбі за людську душу.  

4) Дурга Пуджа у Калькутті (Індія) – щорічний фестиваль, що 

відзначається у вересні чи жовтні, десятиденне поклоніння індуїстській 

богині-матері Дурге. Починається в день відкриття Махалаї, коли на 

глиняних зображеннях малюють очі, щоб оживити богиню. Закінчується на 

десятий день, коли зображення «відпускають» у річку, звідки брали глину. 

Тому фестиваль також означає «повернення додому», до свого коріння. 

Дурга Пуджа вважається майданчиком для художників та дизайнерів, 

характеризується масштабними інсталяціями та павільйонами, бенгальською 

грою на барабанах та шануванням богині.  

5) Святковий цикл поклоніння Святому Іоанну Хрестителю 

(Венесуела) включає звичаї і знання, що зародилися у 18 ст. в афро-
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венесуельських громадах та є символом культурного опору та свободи, 

способом згадати своїх поневолених предків.  

6) Великий фестиваль Таріха (Болівія) відбувається щороку в серпні та 

вересні, включає релігійні ходи, музичні фестивалі, конкурси та феєрверки, 

присвячені Святому Роху. Фестиваль бере свій початок у колоніальний 

період, коли жителі міста благали святого зцілити їх від епідемій та хвороб, 

захистити близьких.  

7) Традиція квіткових килимів Корпус-Крісті (Польща) нерозривно 

пов’язана зі святом Тіла Христового, яке зазвичай включає месу, за якою 

слідує радісна хода з церкви на вулицю барвистими символічними 

квітковими килимами. Традиція об’єднує всю спільноту та сформувала 

місцеву ідентичність. 

При цьому у 2020 р. до Списку було внесено 35 об’єктів, з них, на нашу 

думку, тільки два можна віднести до святкових заходів: 

1) Yeondeunghoe – фестиваль освітлення ліхтарями (Республіка Корея). 

З наближенням дня народження Будди вся країна підсвітлюється 

різнобарвними ліхтарями у вигляді лотоса. Процесія людей із ліхтариками 

ручної роботи збирається на святкову ходу, на розважальні заходи, що 

завершуються колективними іграми. Так релігійний ритуал, присвячений 

святкуванню народження Шакьямуні, став національним весняним святом. 

2) Нар Байрамі – традиційне гранатове свято (Азербайджан) – 

щорічний фестиваль у жовтні/листопаді у Гейчайському районі, присвячений 

використанню та символічному значенню гранату. Він демонструє гордість 

за багатовікові традиції, заохочує активний обмін та спілкування між 

спільнотами та відвідувачами свята [149].  

Ми свідомо зупиняємося на характеристиці цих свят, позак вона 

унаочнює, а відтак дає змогу краще зрозуміти найважливіші параметри, які 

слугують своєрідними маркерами включення свят до Списку. Як бачимо, 

основним значенням цих святкових видовищ, які вже включені до Списку 

нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, є збереження традицій, 
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спілкування, формування ідентичності, згуртування громад навколо спільних 

ритуалів та цінностей, передача відповідного досвіду наступному поколінню. 

підкреслення спільності між традиціями різних культур [58, с.74].  

Україна приєдналася до Конвенції ЮНЕСКО про охорону 

нематеріальної культурної спадщини 6 березня 2008 р., а 27 серпня 2008 р. 

цей міжнародний акт набув чинності.  

На сьогодні наша країна номінувала на включення до списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 17 об’єктів. Серед них пять вже ввійшли до 

Списку: Петриківський розпис (2013 р.), козацькі пісні Дніпропетровської 

області (2016 р.), Косівська мальована кераміка (2019 р.), культура 

приготування українського борщу (2022 р.) та кримськотатарський орнамент 

«орнек» (2021 р.). 

Ратифікація в Україні Конвенції забезпечила і фактично сприяла 

формуванню нормативно-правового підґрунтя збереження традиційного 

культурного розмаїття нашої держави.  

Для реалізації більшості заходів, передбачених Конвенцією, на 

першому місці стоїть складання списку-переліку національних об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини. Інформацію про них країна-учасниця 

зобов’язана подавати до Міжурядового комітету з охорони НКС у 

відповідному звіті. 

Нині до нематеріальної культурної спадщини України віднесені 

календарні свята та обряди (весняні, літні та осінні свята), які в 

дохристиянські часи регламентували життя селянина, а їхньою основною 

ціллю був гарний врожай.  

Згодом, відповідно до Наказу Міністерства культури України № 1521 

від 14 грудня 2012 р. «Про затвердження облікової картки об’єкта (елемента) 

нематеріальної культурної спадщини України та визначення об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини України», активно розпочалося 

формування Національного переліку нематеріальної культурної спадщини в 

Україні [86]. 
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Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини 

України – це «державна інформаційна система, що забезпечує збирання, 

накопичення, обробку, захист, облік та доступ до інформації про наявні на 

території України елементи нематеріальної культурної спадщини (НКР) з 

метою їх охорони» [84].  

Нові елементи НКС України включаються до Національного переліку 

на підставі рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної 

культурної спадщини, яка діє при Міністерстві культури та інформаційної 

політики України, шляхом внесення змін до Додатку до Наказу [84]. 

16 листопада 2018 р. наказом Міністерства культури України до 

Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 

включений обряд «Водіння Куста» [19]. Хоча на сьогодні в Україні цей обряд 

проводять лише в селі Сварицевичі Дубровицького району Рівненської 

області [28]. 

Обряд проводився у дохристиянські часи на Західному Поліссі у Зелені 

свята (Русалії), які входять до циклу слов’янських свят язичницького 

походження. Вони охоплюють кілька днів перед Трійцею та інколи перші дні 

після Трійці. Зелені свята означають кінець весни та початок літа, 

вшановують померлих та рослинність для хорошого врожаю.  

Під час проведення обряду в зелень вбирають дівчину. Основні мотиви 

виконуваних пісень – величання «Куста» як символу добра, побажання 

врожаю та інших господарських успіхів. Крім того, ці пісні торкаються теми 

дівочого щастя в коханні [28].  

Наказом Мінкультури від 28.12.2019 р. до Національного переліку 

елементів нематеріальної культурної спадщини України включено 

«Гуцульську коляду та плєси Верховинського району Івано-Франківської 

області (Традиція колядування на Верховинщині)». 

Обряд розпочинається на другий день Різдвяних свят, коли усі 

сходяться до церкви. Після Служби чоловіки у святкових традиційних строях 

збираються у гурти («табори», «партиї») до десяти колядників. Більшість 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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тримає в руках «бартку» (сокиру) з довгою дерев’яною ручкою та смушкові 

шапки з «трєсунками», трембіти, роги, скрипки. 

Попереду кожної «партиї» – «береза» – найважливіша особа з 

дерев’яним хрестом, яка знає усі коляди, «плєси» (ритуальні танці).  

Колядують аж до Водохреща – Йордана. «Всі сходяться до церкви на 

«Розплєс» (закінчення різдвяних свят, проводи коляди), колядницькі партиї 

почергово співають по одній коляді, а «Вибірця» (касир) віддає заколядовані 

гроші на потребу церкви» [37]. У такій формі гуцульська коляда та плєси 

побутують тільки в селах Верховинського району, а в інших районах не 

зустрічаються [37]. 

6 жовтня 2020 р. Експертна рада рекомендувала включити до 

Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 

«Великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького 

району Вінницької області» [123].  

В основі цієї традиції – виконання спеціально приурочених до свята 

народних пісень та ігор. Після служби в церкві люди розходяться по 

домівках, а по обіді йдуть «водити Володара» або «на зайчика» – сходяться 

на Степок (місце, де раніше була церква). Жінки та чоловіки з 

піснею «Скриповеє колесо» розпочинають хоровод. Діти формують своє 

коло, старі та хворі підспівують [123]. 

Коли учасниеи хороводу йдуть в інший бік, вони хором співають пісню 

«Орел поле виорав». Наступну пісню співають молодій парі, яка плпнує 

одружитися. Ці та інші хороводно-ігрові пісні повторюються декілька разів 

на день протягом трьох днів. На закінчення гуляння всі бажаючі біжать від 

Степка до центру села і разом роблять живий коридор, співаючи «Довгої 

лози» [123]. 

Також у 2018 р. в рамках проекту «Створення віртуального музею 

елементів нематеріальної культурної спадщини України» відбувся 

Всеукраїнський відкритий конкурс програм збереження і розвитку елементів 

нематеріальної культурної спадщини «Жива традиція» 
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(http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua/site/history). Його організатором виступив 

Український центр культурних досліджень. Мета конкурсу – обрання 

найбільш релевантної, комплексної програми збереження і розвитку 

елемента нематеріальної культурної спадщини України; пошук, 

представлення та привернення уваги до елементів нематеріальної культурної 

спадщини, які мають потенціал бути включеними до Національного переліку 

елементів нематеріальної культурної спадщини України. 

На сьогодні серед елементів представлено один святковий обряд – 

«Виряджання молодого до молодої», який зберігає народний аматорський 

фольклорний колектив «Калинова родина» Кантакузівського СБК 

Драбівського району Черкаської області [18]. 

У 2019 р. в межах конкурсу започатковано спеціальну номінацію 

«Формування аудиторії», за якої претендентами пропонуються освітні 

програми, скеровані на залучення аудиторії до пізнання нематеріальної 

культурної спадщини України. Спеціальну премію у цій номінації здобув 

проект «Традиційні животоки», спрямований на збереження і вивчення 

традицій, звичаїв, народних свят, усної народної творчості, пісень, танців та 

ігор тощо Сумського регіону. Це цикл з 11 тематичних інтерактивних заходів 

для дітей 7–9 років. Під час занять діти, зокрема, взнають про дитячі «ролі» у 

традиційному весільному обряді, вчать народні танці, розучують традиційні 

колядки, співають та водять весняні танки [18]. 

Так традиційні свята, святкування стають внутрішнім змістом 

коеволюції природи і людини, всього суспільного розвитку, позаяк дають 

змогу за рахунок автентичності, масовості, комунікативності, образності й 

інтуїції щонайглибше пізнавати розмаїття світу, місце в ньому культурних 

традицій і людини. 

Захист нематеріальної культурної спадщини займає чільне місце на 

порядку денному Європейського Союзу, метою якого є сприяння 

толерантності, захисту прав культурних спільнот на свободу самовираження 

та забезпечення можливості брати активну участь у міжкультурному діалозі. 
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Як ми вже зазначали, вагомим етапом збереження нематеріальної спадщини 

та розвитку фестивального туризму є включення фестивалів до 

Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Це дієвий механізм привернення уваги міжнародної туристської 

громадськості не лише до нематеріальної спадщини як такої, а й до 

відповідної країни чи регіону як «фізичної» туристичної дестинації.  

На сьогодні у Списку 629 елементів, які відповідають 139 країнам. 

Як приклад наведемо тільки здобутки однієї країни – Іспанії, яка вже 

добилася включення до Репрезентативного списку низки фестивалів, 

зокрема: Свято Фальс у Валенсії, Тамборадас, який є частиною святкування 

Страсного тижня, Фестиваль дворів Кордови, Фестиваль Патум-де-

Берга, Фестиваль літнього сонцестояння в Піренеях та Свято Сан-Жоана, 

Свято la Mare de Déu de la Salut в Альхемесі, Святкування 

Богородиці здоров’я [211].  

Першочергове «глобальне» значення таких рішень також 

підкріплюється у контексті просування ритуалів, обрядів тощо традиційної 

культури, підтримки її позитивного іміджу, а також країни та регіону на 

світовому рівні.  

Свято як нематеріальна культурна спадщина підкреслює спільність між 

традиціями різних культур, а водночас вказує на необхідність визнання і 

поваги до відмінностей між індивідуальним та місцевим культурним 

досвідом, традиціями та ідентичностями. З іншого боку, так відбувається 

пізнання та формуються навички розуміння, міжкультурної комунікації та 

адекватної оцінки соціокультурного досвіду світових культур.  

 

Висновки до Розділу 3 

Неоднозначні швидкі та різноспрямовані інформаційні, технічні та 

технологічні трансформації та інновації у всіх сферах суспільного життя 

радикально вплинули на культуру повсякденності і святкову культуру, які в 

постмодерністських дискурсах набувають іншого статусу, форм, функцій, 
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змісту та сенсу. Специфіка нового святкового дискурсу і святкування 

визначається історично-цивілізаційними чинниками: досягненнями науково-

технічного прогресу, глобалізацією, соціокультурними умовами постмодерну 

тощо, що призводить, зокрема, до віртуалізації, комодифікації, глобалізації, 

карнавалізації свята, а також до почасти радикальних змін у культурі 

святковості та повсякденності.  

Усвідомлюючи значення традиційних свят, країни намагаються 

підвищити статус святкових традицій, привернути до них увагу з метою 

досягнення справжньої рівності всіх культур, яким глобальні 

комерціалізовані свята почасти не залишають місця, щоб повноцінно заявити 

про себе. 

Фестиваль – один із найдавніших соціокультурних феноменів. Святкові 

видовища є основною формою презентації культурно-розважальної програми 

сучасних подорожей у межах подієвого туризму. Основні переваги 

фестивального видовища як форми культурно-розважального туризму: 

творення святкового видовища з урахуванням культурісторично зумовлених 

світоглядних позицій та традицій; швидка зміна та різноманітність 

організаційно-художніх засобів – як засіб стимулювання нових вражень; 

невичерпність за змістом, варіативність – як здатність швидко реагувати на 

динамічні зміни культурно-художніх процесів; самобутність – як опертя на 

конкретно-історичний характер святкової, а почасти й обрядової культури 

регіону; відкритість і діалогічність – як здатність до контактів з 

представниками інших культур; спадкоємність та адаптивність – як художні 

взаємовідносини між культурними традиціями та новаціями; ситуативність 

та імпровізаційність– як миттєвий від гук на реакцію глядачів та 

безпосередніх учасників видовища; інтерактивність – як залучення глядачів 

до активної участі; гумор, іронія та самоіронія – як засіб успішної 

комунікації, формування позитивного світогляду і відповідного 

психоемоційного стану. 
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На сьогодні в українському суспільстві ще не склалася практика 

включення фестивалів до національних свят, що дало б можливість включати 

їх, у свою чергу, до Національного переліку нематеріальної культурної 

спадщини України, а згодом – до Репрезентативного списку ЮНЕСКО. Крім 

того, тоді б вітчизняні фестивалі мали б змогу перетворитися з подій 

регіонального й місцевого масштабу на світові, що, у свою чергу, привернуло 

б до них увагу подорожуючих та дало б змогу закріпити за окремими 

регіонами та й всією країною статус справжньої туристичної дестинації.  

Захист нематеріальної культурної спадщини на сьогодні займає чільне 

місце на порядку денному Європейського Союзу. Основною метою 

діяльності організації у цьому напрямі є сприяння толерантності, повага до 

традиційних цінностей, захисту ідентичності культурних спільнот, 

забезпечення можливості брати ними активну участь у міжкультурному 

діалозі.  

В нашій країні зростає увага до традиційних свят. У 2018 р. за 

сприяння Українського центру культурних досліджень відбувся 

Всеукраїнський відкритий конкурс програм збереження і розвитку елементів 

нематеріальної культурної спадщини «Жива традиція», метою якого стало 

пошук, представлення та привернення уваги до елементів нематеріальної 

культурної спадщини, які можуть бути включені до Національного переліку 

елементів нематеріальної культурної спадщини України. Нині серед 

елементів представлено один святковий обряд – «Виряджання молодого до 

молодої», який зберігає народний аматорський фольклорний колектив 

«Калинова родина» Кантакузівського СБК Драбівського району Черкаської 

області.  

У 2019 р. в межах конкурсу спеціальну премію «Формування 

аудиторії» здобув проект «Традиційні животоки» Сумського регіону. Під час 

циклу з 11 тематичних інтерактивних заходів діти 7-9 років вчать народні 

танці.  
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До Національного переліку елементів нематеріальної культурної 

спадщини України [84] включено 26 елементів НКС, серед яких три 

святкових обряди: 1) Гуцульська коляда та плєси Верховинського району 

Івано-Франківської області; 2) Великоднє гуляння «Водити Володара» в селі 

Розкошівка Теплицького району Вінницької області; 3) Традиція обряду 

«Водіння Куста» у селі Сварицевичі Дубровицького району Рівненської 

області  
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

1. Складний поліморфний характер свята привертає дослідницьку увагу 

істориків, соціологів, культурологів, психологів, філософів, мистецтвознавців 

та ін. Така методологічна міждисциплінарність уможливлює розуміння 

змісту, смислового навантаження, функцій та соціокультурної ролі цього 

феномена. Більшість досліджень свята пов’язані з аналізом його сенсів та 

конкретних атрибутів як статичної форми культури, що не відображає 

специфіку соціокультурних преференцій. Утім, полісемантична 

неоднозначність святкового календаря будь-якої країни, в якому сусідують 

різні свята, зумовлена культурно-історичним контекстом епохи, актуальними 

варіантами інтерпретації конкретної соціокультурної інтерсуб’єктивної 

ситуації, що визначається змінами в різних сферах побутування. Тому в 

контексті встановлення меж сутнісної характеристики свята, його 

архітектоніки як неоднозначного феномена з нескінченною кількістю 

взаємозумовленостей та варіативностей смислових культурних і соціальних 

навантажень уявляється перспективним концептуальне моделювання поняття 

«свято» з урахуванням актуального соціокультурного дискурсу, який володіє 

релевантною неоднозначності свята науковою методологією. Адже внаслідок 

неоднозначних трансформації у низці соціокультурних феноменів 

(повсякденності, ідентичності, дозвіллі, вільному часі тощо) відбуваються 

зміни у святковій культурі та навпаки – реагуючи на святкові інновації, 

більшість соціокультурних феноменів також набувають специфічного 

характеру, детонуючи світоглядні та поведінкові зміни. Саме така 

синергетична єдність свята й інших феноменів культури і соціуму провокує 

його дослідження у межах соціокультурного підходу. Це уможливлює 

осмислення свята у контексті всієї соціокультурної дійсності, яка 
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визначається національно-духовним, соціально-історичним та практично-

матеріальним підґрунтям. 

З урахуванням методології соціокультурного підходу пропонуємо таке 

визначення свята: це найбільш виразна форма позабуденного (нерутинного) 

побутування суспільства, культури та людини, специфіка якої традиційно 

наскрізно просякнута синтезом сакральності, творчості, свободи, 

споглядання та участі, що активізує візуальні, звукові, тілесні відчуття та 

реалізується іманентними святковим заходам видовищно-ігровими засобами і 

художньо-технологічними принципами їхньої організації.  

2. У семантичній змістовності наближують свято до традицій його 

функції, підпорядковані ключовій меті – збереженню національних 

соціокультурних цінностей: кумулятивно-ревіталізаційна – акумуляція та 

збереження соціокультурного досвіду відповідно до принципів історичного 

детермінізму; інформаційно-діахронічна – трансляція соціокультурних 

цінностей; негентропійно-регулююча – впорядкування та передача 

соціокультурного досвіду на загальносистемному рівні, що регулює 

соціокультурні процеси та забезпечує відтворення культури; темпоральна – 

як єднальної ланки між минулим, теперішнім і майбутнім, що сприяє 

поступальній цивілізаційній еволюції традиційної культури; діахронно-

адаптивна – як невід’ємного атрибуту соціокультурної комунікації і 

динаміки, що втримує культуру в статичній рівновазі; психологічно-

інтеріоризуюча – як визначального змістовно-емоційного чинника розвитку, 

соціалізації, психологічної підтримки особистості у процесі засвоєння і 

побутування у системі традиційних соціокультурних цінностей, досвіду і 

відносин.  

3. У координатах повсякденності визначено такі соціокультурні 

функції свята: релаксуюча – залучаючи до своєрідної гри, надає нові 

враження, переживання, відчуття тимчасового «забуття» від рутини 

повсякденності; рекреаційна – дає змогу відпочити, відновити сили для 

продуктивної діяльності; психозахисна – за рахунок протиставлення 
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повсякденній офіційній впорядкованості, церемоніальним контактам звільняє 

від обмежень та заборон на атмосферу веселощів і відповідну поведінку; 

гедоністична – забезпечуючи реалізацію екзистенційних потреб, надає 

відчуття радості, щастя, повноти життя; гуманістично-засаднича – як 

показник гуманності повсякденності апелює до вторинності праці відносно 

дозвілля та свободи від будь-яких обов’язків, соціальної та економічної 

реальності; світоглядно-детермінуюча – актуалізує заміну утилітарної 

парадигми «робочого часу» парадигмою «відпускного часу», що апелює до 

ідеї примату почуттів, емоцій над матеріальними інтересами, до відносин 

рівності, посилення контакту з природою, сім’єю та іншими людьми; 

естетично-унормовуюча – організовує та естетично оформлює дозвілля; як 

спеціальна подія у формах «позабуденної» взаємодії безпосередніх учасників 

стає засобом транскрипції культури на спеціалізованому рівні; стабілізуюча 

– відірване від поточних зобов’язань уяскравлює множинні компоненти 

вимірів повсякденності, що задає своєрідний ритм та посилює символізм 

трудових буднів; компенсаторно-захисна – забезпечує природний принцип 

чергування, своєрідного балансу, що дає змогу людині й суспільству 

спорадично переключатися. 

4. Особливості свята як чинника регенерації та конституювання 

соціокультурної ідентичності апелюють до врахування двох конфігуративних 

масштабних вимірів: 1) особистісно-екзистенційного (колективної 

приналежності, соціальної згуртованості, культурної тотожності), тобто 

ідентичності людини; 2) територіального (ідентичності конкретного місця, 

зокрема як місця пам’яті й туристичної дестинації), тобто ідентичності 

географічних територій у локальному та глобальному контекстах.  

Як щорічне своєрідне обрядово-ритуальне та просторово-ландшафтне 

видовище з акцентуванням на ключовій тематиці, місці проведення, 

ідеологічній театральності та масовості, свята, зокрема державні, виконують 

такі функції у конституюванні внутрішньоособистісної соціокультурної 

ідентичності: 1) як дієвий соціокультурний конструкт – ідеологічну: 



170 
 

утвердження нової ідеології та докорінної зміни пріоритетів у свідомості та 

соціокультурному житті людини; досягнення конкретних ідеологічних цілей 

шляхом просування певних ідей у свідомості людей; закріплення 

загальнодержавної спільності громадян; демонстрація влади, цінностей та 

символічних атрибутів держави; полегшення відмови від старого світогляду, 

соціокультурних практик і ритуалів; 2) як ретельно продуманий міф – 

соціально-інтегративну (культивує усвідомлення важливості та підтримки 

цінності колективного святкування, основною відмінністю якого від 

звичайного вихідного дня є конкретна історія, атрибутика, ритуали, правила 

проведення і поведінки; за рахунок поєднання під час святкового дійства 

реального часу та легендарного досвіду перетворює повсякденний досвід на 

досвід, у якому розігруються альтернативні образи) та психологічно-

інтегративну (формує святкову емоційну атмосферу, яка асоціюється з 

конкретною подією в історії країни, важливою з точки зору колективної 

пам’яті про спільне звитяжне минуле; формує святкові спогади, очікування 

свята, що стають виміром своєрідної мобілізації, колективного співжиття, 

якому іманентне єднання, почасти не позбавлене ідеологічно-політичного 

забарвлення; за рахунок активізації всіх органів відчуття відіграє істотну 

роль у зміцненні уявлень людей про спільний історичний досвід та 

«національність» події; активізує сферу підсвідомості, апелює до 

емоційності, що полегшує формування Я-концепції; ідентично-символічно 

трансформує соціокультурне середовище; забезпечує психоемоційну 

корекцію суспільного побутування та «легке» включення людини до 

відповідного психологічного нормо-порядку).  

Важливою є автентифікація місця, з яким асоціюється певний досвід 

взаємодії з ним під час масового святкування, що надає нового звучання 

поняттю «місце» (свято як місце, свято як місце дії, свято як уявна 

особистість (C. Lau, Y. Li)), позаяк свято: завдяки святковому ритуалу 

формує образ території, яка на час святкових заходів перетворюється на 

новий суспільний простір, органічно вбудований у різні формальні та 
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неформальні соціально-просторові процеси та практики; формує нову 

конотацію місця, у тому числі як туристичної дестинації, переважно за 

рахунок збагачення його унікального відчуття (H. Kim, T. Jamal); як 

своєрідна візуальна та просторова розповідь забезпечує доступ до подій, що 

відбувалися на конкретній території, що, у свою чергу, формує історію місця; 

налагоджує зв’язок між територією, людьми та пам’яттю; ініціює творчий 

потенціал громади; заохочує до спільної участі з метою соціокультурного та 

економічного оновлення території, підвищення добробуту кожного; 

допомагає психоемоційному та дискурсивному впливу формувати відчуття 

свого, безпечного середовища існування; виражає історичні традиції, 

уподобання, сенсово-ціннісні преференції і окремішну культуру спільноти, 

що кристалізує місцеву общинну ідентичність як відчуття та внутрішню 

інтерпретацію зв’язку з певною територією у межах держави, що стає 

запорукою формування загальнодержавної колективної пам’яті та 

соціокультурної ідентичності. 

5. Свято як соціокультурний феномен виявилося напрочуд вразливим 

до різних соціокультурних змін, характерних для культури постмодерну: 

фрагментованості, екстравагантності, візуалізації, мозаїчності, 

калейдоскопічності різнорідної інформації, видовищності, нівелювання 

традиційних культурних цінностей, плюралізму в усіх сферах 

господарювання, сенсової різноманітності, своєрідної безсистемності тощо. 

Тому нині повсякденність і святковість набувають іншого змісту, сенсового 

наповнення і статусу. Вийти за межі невизначеного повсякденного буття 

дають можливість своєрідні символічно-компенсаторні механізми – 

віртуальні свята. Також свято підпорядковується сучасним ринковим 

законам, що призводить до його комерціалізації, зростання економічної ваги, 

перетворення на святкову технологію, а також до комодифікації святкових 

практик. Поширюється феномен глобального свята, яке зазвичай не 

втримувало або втратило традиційну сакральність чи державно-організаційну 

формальність та характеризується надмірною карнавальністю та 
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розважальністю (Різдво, Хелловін, День закоханих тощо). Всі ці 

трансформації характеризують постмодерну зміну всього дискурсу свята. 

6. Як важливий чинник диверсифікації туристичного продукту та нова 

форма активного інтелектуально-культурного відпочинку фестивальний 

туризм виконує важливі соціокультурні функції як для туристів, так і для 

мешканців спільноти, зокрема: 1) набуття автентичного культурного досвіду 

і вражень, що дає відчуття спорідненості з усім людством та різними 

культурними цінностями; 2) активізацію міжкультурних зв’язків, обміну, 

формування загальнолюдських цінностей, що стимулює інтерес до історії та 

традицій інших країн; 3) перетворення території на туристичну дестинацію 

без орієнтації на особливі культурно-історичні та природні переваги; 

4) формування потенціалу для економічного та інфраструктурного розвитку, 

для нових місцевих соціокультурних проектів; 5) збереження культурно-

історичних пам’яток та стимулювання інновацій з метою їх популяризації; 

6) поширення подієвого туризму, брендинг та просування території як 

туристичної дестинації; 7) популяризацію місцевих звичаїв, талантів, ремесел 

та формування позитивного іміджу території і її жителів; 8) активізацію 

мистецької діяльності, творчого і комерційного потенціалу місцевих жителів; 

9) стимулювання процесу соціокультурної інклюзії, підкріплення цінності 

колективної участі, ідентичності та гордості за свою громаду та її культуру.  

Фестивальний туризм уможливлює безпосередній контакт між людьми, 

стає проявом справжньої публічної дипломатії, що закріплює за ним статус 

«м’якої сили». Остання включає культуру, цінності та зовнішню політику 

(Д. Най), що підкреслює її значення для міжкультурної взаємодії та 

врегулювання питань у зовнішніх відносинах. 

7. Найважливішими ознаками свята як елемента нематеріальної 

культурної спадщини є: комунікативність; універсальність; масовість; 

образність; автентичність; втілення у відповідних соціокультурних 

практиках, які мають найбільш стійкі, що проявили свою безумовну цінність 

параметри, закріплені в свідомості людей як носіїв історично сформованого 
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досвіду та етнокультурної ідентичності; постійна відтворюваність на певній 

території; здатність до відображення внутрішнього змісту коеволюції 

природи, людини, і суспільства, а також трансляції традиційного культурно-

історичного досвіду від покоління до покоління; можливість згуртовувати 

громаду, активізувати її творчий потенціал.  

Вагомим механізмом збереження свят та розвитку фестивального 

туризму є їх включення до Репрезентативного списку нематеріальної 

культурної спадщини ЮНЕСКО, що є дієвим засобом привернення уваги не 

лише до нематеріальної спадщини, а й до відповідної країни чи регіону як 

туристичної дестинації. Про актуалізацію розуміння важливості свят свідчить 

збільшення їх кількості у Списку: в 2021 р. серед 46 об’єктів до нього було 

включено 7 свят. Значення визнання свята як нематеріальної спадщини 

підкріплюється у контексті просування ритуалів, обрядів тощо традиційної 

культури, підкреслює спільність між традиціями різних культур, вказує на 

необхідність визнання і поваги до відмінностей між місцевим культурним 

досвідом та ідентичностями. Так відбувається пізнання та формуються 

навички розуміння, міжкультурної комунікації та адекватної оцінки 

соціокультурного досвіду світових культур, підтримки позитивного іміджу 

регіону та країни на світовому рівні. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є системне вивчення 

історичного розвитку та сучасного стану української святкової культури, її 

значення у житті соціуму та людини, зокрема крізь призму ефективності 

щодо творення актуальних і збереження традиційних наративів культури на 

основі загальнолюдських цінностей. 

Усвідомлення важливості свята, святкових видовищ, фестивального 

туризму зумовлює привернення уваги місцевої влади, громадськості та 

окремих організацій нашої країни до розробки відповідних регіональних 

фестивальних програм, що можна вважати перспективним напрямом не лише 

відповідних наукових досліджень, а й дійовими кроками у популяризації 

святкових заходів на загальнодержавному та регіональному рівні.   
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