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Погляд на театральність життя не лише як на культурний феномен, а й як 

на дослідницьку парадигму [1] передбачає дослідження такої поведінкової 

риси (або стратегії), як артистизм. Якщо театралізацію життя розглядати як 

форму соціальної комунікації, то слід визнати, що артистизм сприяє підви-

щенню ефективності такої комунікації [2]. 

Зважаючи на те, що визначення поняття «артистизм» досі залишається 

проблемним і дискусійним [3], дослідження його природи і проявів у «театрі» 

життя є актуальними. 

В цьому аспекті певний інтерес викликає інститут блазнів, який сформу-

вався у середньовічній Європі. 

Інститут, або «театр», блазнів формувався під впливом такого різновиду 

масових ритуалів, як Сатурналії. На це вказує зовнішній вигляд блазнів, ти-

повим аксесуаром костюму яких був ковпак із дзвониками. Три довгих його 

кінця символізували ослячі вуха та хвіст  атрибути карнавальних костюмів 

під час римських Сатурналій та «ослячих процесій» раннього Середньовіччя. 

І Сатурналії, і «ослячі процесії» були пов’язані з ідеєю перевороту всіх 

норм, коли на короткий термін слуги ставали панами, а пани  слугами, коли 

відмінялися всі традиційні табу, коли мінялись місцями серйозне і блазнівсь-

ке. Сатурналії  свого роду обрядове повернення у «золоте століття», до пов-

ноти сакрального, яке існувало до введення обмежень. 

А ще Сатурналії, як свята на честь Сатурна  бога землеробства та пло-

дючості землі, присвячувались зібраному врожаю. Ця семантика теж була 

своєрідно представлена в екіпіровці блазнів. В руках вони часто тримали бря-

зкальце  паличку, до якої прив’язували бичій пузир з насипаним в нього го-

рохом. Це приладдя було у блазнів ще з часів Стародавнього Риму. Воно ви-

ступало в якості фалічного символу (з часом  як засіб посоромлення). До то-

го ж горох, який у давнині вважався символом плодючості, також асоціював-

ся із тілесним низом. На Русі блазні прикрашали себе ще й гороховою соло-

мою, звідки, власне, і пішла назва «шут гороховый» [4]. 
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Вся ця атрибутика мала візуально позначати особливий статус блазня, 

людини, яка не лише мала розважати публіку і короля (до професійних нави-

чок блазнів входили гра на музикальних інструментах, жонглювання, загаду-

вання загадок, акторська майстерність), а й виконувала специфічні функції 

при королівському дворі. 

Блазень був символічним близнюком короля (як типовий міфологічний 

трикстер [5]). Йому дозволялось більше, ніж будь-кому. Під виглядом жарту 

він міг говорити про те, про що іншим говорити було заборонено. В ті часи 

через відсутність свободи слова вельможі не могли критикувати короля, а ко-

роль не завжди міг дозволити собі відкрито критикувати впливових осіб. За 

них це робили блазні. Через кривляння, жартівливі балачки дурнів представ-

ники середньовічної еліти доводили до відома короля та решти свої претензії, 

критику, скарги або ризиковані пропозиції. 

Звичайно ж, робити це доводилось у завуальованій формі. Бо, незважаючи 

на те, що блазні (як і герольди) мали недоторканність, серйозно карати їх бу-

ло дурним тоном, такі випадки все ж траплялись. Якщо блазні перетинали 

межі дозволеного, наказували їх, а не вельмож.  

В цих умовах саме артистизм допомагав блазням сказати все, що треба, і 

при цьому не викликати гнів у короля та інших можновладців.  

При такому подвійному становищі, коли «ліцензія на правду» нібито є, 

але ж в будь-який момент може бути скасована, артистизм проявляється як 

явище ситуативне. При незмінних «декораціях» та «ролях» підтекст «виста-

ви» може виявитись яким завгодно.  

Таким чином, можна зробити висновок, що блазні при королівських дво-

рах виконували важливу комунікативну функцію  вони були своєрідними 

ретрансляторами інформації, яка виходила за нормативні рамки. 

Це робило блазнів героями фольклору, народними улюбленцями, а іноді  

навіть символами. 

Яскравий приклад знаходимо в історії Польщі. У польському фольклорі 

збереглося ім»я блазня Станьчика, як гострослова, який висміював актуальні 

політичні події і згодом став символом патріотизму.  

Саме це поєднання рис особистості і міфологізованого образу намагався 

передати в картині «Блазень Станьчик на балу у королеви Бони у Вавелі» 

(1862) польський художник Ян Матейко. Наділивши блазня рисами власної 

зовнішності, Ян Матейко натякає, що положення блазня схоже із положенням 

митця у суспільстві: він повинен розважати публіку і, водночас, говорити 

правду. Хоч правду цю не завжди чують.  

Адже в цьому і полягає артистична майстерність блазня  говорити прав-

ду так, щоб люди вірили і не вірили, щоб не могли під маскою веселого бала-

куна розгледіти живий розум, завжди готовий до імпровізації, проникливість, 

а може, хтозна, й політичну прозорливість. Бо виникають іноді ситуації, коли 

всі міняються місцями і ролями. Як і в момент, зафіксований у картині,  біля 

кресла, в якому сидить Станьчик, на столі лежить рапорт про падіння Смо-
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ленську в 1514 році. Станьчик тут єдиний, хто сумує з цього приводу. Решта 

продовжує веселитися на балу. Втім, смуток свій блазень не покаже нікому. 

Вийшовши знов до публіки, він буде кривлятись, блазнювати, як належить 

придворному дурню.  

Чому саме блазню довіряють оприлюднювати незручну правду, важливі, 

але ризиковані пропозиції? Тому, що, щоб він не казав, його неможливо оше-

льмувати, дискредитувати. Будь-кого можна ошельмувати, оголосивши блаз-

нем. А блазень  і є блазнем. В нього немає репутації, щоб її втрачати.  

Це дуже зручний спосіб «вбросу’ нових ідей в інформаційний простір су-

спільної думки. 

Тому, незважаючи на те, що з приходом епохи Просвітництва та Рефор-

мації традиція найму блазнів припинилась, зовсім це явище не зникло: в су-

часному політичному «театрі» час від часу з’являються «блазні», які викону-

ють ті ж самі соціокомунікативні функції. Для чого користуються таким са-

мим професійним артистизмом. 

Отже, аналіз функцій блазнів у придворно-політичному «театрі» дає підс-

тави вважати, що артистизм часто проявляється в ситуаціях (зокрема, інфор-

маційно-комунікативних), коли порушуються деякі правила, перетворюючі ці 

ситуації на гру або «спектакль».  

Все це дає підстави розглядати артистизм як важливу складову театраль-

ності, яка дозволяє в умовах публічності вирішувати різноманітні культурні 

та соціальні завдання. 
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