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КАРНАВАЛЬНІСТЬ ЯК ЛІТЕРАТУРНЕ ЯВИЩЕ 

Катерина РИБАС  

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Н.С. Алексєєва 

Карнавальність – явище, що було введено в літературознавство 

М.М. Бахтіним і позначає результат впливу традицій середньовічного 

карнавалу на культуру мислення. Карнавальність як явище літератури 

відноситься до епохи постмодернізму та вбачає в собі відображення 

повсякденного, реального життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу. 

Карнавалізація – це транспортування карнавальних форм народної 

сміхової культуру на мову літератури, історична трансформація цих форм в 

систему відповідних художніх засобів. Основна функція карнавалізації є 

відновлення вихідної амбівалентності культурних сенсів, руйнування штучних 

монологічних бар`єрів як між літературними жанрами, так і між замкнутими 

системами мислення і типами сприйняття. В центрі концепції карнавалізації 

лежить ідея про інверсії двоїчних протиставлень.  

Тож, карнавальність має певні ознаки до яких можна віднести: 

- фамільярний контакт, 

- амбівалентність, 

- відносність існування. 

Карнавалізованій літературі притаманні такі елементи як гіперболізація, 

міфічність, контрастність, поліфонічність, видовищність, пoєднання патeтики з 

ірoнією, нахил дo стилізатoрства, заміна «ліричнoгo героя» щoразу нoвoю 

«маскою», рoзмитість персонажів. Для творів також є характерними виняткова 

свобода сюжетного і філософського вимислу і звернення до фольклору, 

мiстики. 

За час існування у літературі явища карнавальності в ньому виділилось 

чотири основні тенденції: 

- у творі аналізується лише «карнавальний» герой, 

- карнавал розглядається як поняття тотожне до меніппеї та поліфонії, 

- досліджуються окремі елементи карнавальної структури, 

- карнавал береться як етнологічне, політичне, суспільне та духовне 

явище, що впливає на літературні твори. 

У той самий час логіка карнавального «світу навпаки» визначила ядро 

карнавалізованих літературних жанрів. Явище особливого значення набуло в 

сатирі, тому що карнавальність найчастіше виявляється в ексцентричності, 

баламутстві, що є характерним для жанру з його настановою на тотальне 

відкриття явища. 

Традиція карнавального сприйняття простежується в літературі ХХ 

століття найчастіше в тих творах, для яких характерна тенденція моделювання 

історичних процесів в їх діалогічному звернені до минулого і майбутнього. 

 

 


