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СОЦІОКУЛЬТУРНА ДИНАМІКА СВЯТА В КУЛЬТУРІ МОДЕРНУ: 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СМИСЛОВИЙ ВИМІР

Статтю присвячено осмисленню функціонально-смислового потенціалу свята в модерній 
культурі. Святкова культура зазнавала змін на всіх етапах історичного розвитку людства, 
однак найбільш динамічним періодом її трансформації стала культура модерну, в межах якої 
відбувається перехід від традицій до новацій, коли традиційні ціннісно-смислові конструкти 
наповнюються новим змістом.

Вихідним положенням дослідження стало усвідомлення свята як символічної форми куль-
тури. Проведений аналіз джерел етнографічного та історичного характеру доводить зв’язок 
свята не лише з типом соціальних відносин, а й зі світоглядними установками людини, що дає 
підстави розглядати його крізь призму людських цінностей, потреб та інтересів.

Автори аналізують нові святкові форми, формування яких зумовлене соціальними потреба-
ми, пов’язаними з процесами індустріалізації та урбанізації. Саме ці процеси суттєво вплину-
ли на трансформацію святкової культури та її конструктивного потенціалу, відбулися зміни 
у структурі функціонального діапазону свята (більшої значущості набувають ідеологічна, 
розважальна, рекреативна та видовищна функції), посилились тенденції до диференціації 
святкової культури (в її межах відокремились професійні (трудові) й масові (народні) свята), 
посилився раціональний складник в організації святкових дійств.

Результати дослідження засвідчують, що святкова культура зазначеного періоду стає 
більш різноманітною та багатовимірною, проникає в різні сфери соціального життя лю-
дини, але сфера її власне культуроформувального впливу поступово звужується. Це стосу-
ється її ролі в структуруванні хронотопу культури та в смислопокладанні. Свято втрачає 
характерну для традиційної культури монополію на покладання й трансляцію сакральних 
смислів, передання та збереження особливо значущої для культури й суспільства інформації, 
заповнення та наповнення вільного часу людини, звужує сферу реалізації художньо-естетич-
ного потенціалу.

У висновках автори зазначають, що потреба у святі є комплексною, фундаментальною 
й атрибутивною для людини, а тому вимагає детального вивчення й осмислення. Культура 
модерну є лише першою сходинкою у трансформації конструктивного потенціалу свята як 
символічної форми культури. Це зумовлює необхідність подальших досліджень із цієї теми.

Ключові слова: свято, святкова культура, символічна форма культури, культура модерну, 
трансформації, конструктивний потенціал.

Вступ. Дослідження процесів соціокультурної трансформації завжди привертало увагу вче-
них. Важливим у цьому контексті постає завдання вивчення змін, які відбуваються у святковій 
культурі, оскільки вона є одним із важливих елементів соціального й культурного буття лю-
дини. Святкова культура є дієвим механізмом солідаризації суспільства, адже через цінності, 
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які вона транслює, відбувається включення індивіда як у структуру соціуму, так і в його куль-
туру [7, с. 124]. У такий спосіб відбувається формування національних, культурних, релігій-
них, корпоративних і навіть сімейних моделей, спрямованих на самоідентифікацію людини, 
суспільства й держави. Це особливо актуально для нашого сьогодення, однією з ознак якого 
є криза святкової культури, що стала результатом девальвації загальноприйнятих суспільних 
цінностей і звичних орієнтирів. Виражається ця криза у ставленні як до самого феномену свя-
та, так і до конкретних святкувань.

Мета та завдання. Щоб зрозуміти специфіку процесів, які відбуваються сьогодні у святко-
вій культурі, і знайти шляхи подолання кризи, треба звернутись до подібних ситуацій минулих 
епох. Це зумовило мету нашої статті – дослідити трансформацію функціонально-смислових 
виявів свята в культурі модерну.

Теоретичною базою нашого дослідження стали матеріали етнографічного та історичного 
характеру, які дали можливість детально вивчити святкову культуру зазначеного періоду. Так, 
традиційні селянські свята й аграрні традиції були всебічно розглянуті Т. Бернштам, М. Гро-
мико, В. Пропп, І. Шангіна, В. Соколовою, а міська святкова культура висвітлена у працях 
Л. Анохіна, О. Будіна, М. Заковича, О. Левінсона, А. Некрилової, Вагомий доробок склали 
праці В. Брудного, Я. Бєлоусова, Д. Угриновича, М. Заковича, в яких свято осмислюється як 
історико-філософська категорія і вивчається в комплексі з такими явищами, як традиції, об-
ряди, ритуали. Функціональне значення свят різних епох у своїх працях дослідили М. Бахтін, 
А. Піотровський, А. Беніфанд, Д. Генкін, А. Мазаєв, К. Жигульський, Д. Угринович. Власне ба-
чення функцій свята як феномену культури пропонують Т. Ванченко, С. Герасімов, І. Гужова, 
Л. Лаптєва, М. Литвинова, М. Медведєва, І. Проніна та ін. Вони акцентують увагу переважно 
на соціальному вимірі функціонального діапазону свята і не враховують інші аспекти. Однак у 
сутнісних характеристиках свята у загальному вигляді осягається сутність культурного буття, 
часу, простору, колективності. Тобто свято є носієм культурності, антропності й соціальнос-
ті, взятих у їх цілісності й суттєвості. Саме тому осмислення його функціонально-смислових 
виявів має здійснюватися з урахуванням конкретно-історичної специфіки.

Результати. Вихідним положенням нашого дослідження є усвідомлення свята як символіч-
ної форми культури, згідно з якою його поліфункціональність виявляється з погляду не тільки 
ідеально-типового діапазону функцій, а й історичних змін у їх номенклатурі, змісті та конфігу-
рації. Символічне відображення – це завжди погляд на світ крізь призму людських цінностей, 
потреб, інтересів [10, с. 78]. Отже, з плином часу, зі зміною способу культурного життя люди-
ни змінюється статус свята в її соціокультурному бутті, характер і зміст святкової культури, 
характер культури святкування і сам конструктивний потенціал свята. Цей процес є частиною 
загальних трансформацій, які відбуваються в культурі під впливом різноманітних факторів: 
змін соціально-економічних умов життя, політичного ладу, змін у суспільній свідомості та сві-
тогляді людей, що виражається в змінах системи цінностей.

Своєрідним «рубіконом» для функціонування свята став перехід від домодерної культу-
ри до культури модерну. Домодерна культура є цілком традиційною, аграрною, сакралізова-
ною [12, с. 364]. Саме в її межах зароджується свято з усією визначеністю своїх сутнісних 
характеристик, знаково-семіотичних засобів і основних функцій. Навіть переходи від архаїч-
ної культури до культури ранніх цивілізацій, від язичницької культури до християнської карди-
нально не змінили базових характеристик свята як символічної форми культури, оскільки всі 
вони належали до одного культурного типу й сакральні смисли були для них визначальними та 
наскрізними. Святкова культура в зазначених культурних типах також була пронизана сакраль-
ними смислами, які були для неї системоутворювальними, й орієнтована на символічне від-
творення вже набутих, традиційно освячених смислів і цінностей. Тут традиції мали стійкий 
пріоритет над інноваціями.

Безумовно, у межах традиційних культурних типів святкова культура зазнавала змін. Однак 
кардинальні зрушення у ній розпочинаються у добу модерну. В її межах з’являється новий 
тип культурної орієнтації – спрямованість на постійне відтворення нового й підпорядкування 
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традиційних ціннісно-смислових структур новим змістам і формам [12, с. 457]. У зазначений 
період відбувається перехід від аграрного суспільства до індустріального, інтенсифікуються 
процеси урбанізації, секуляризації, формування національних держав, становлення й розвиток 
масової культури. Ці процеси знайшли своє відображення й у святковій культурі, хоча її кон-
структивний потенціал змінився не стільки змістовно, скільки структурно. Більшої значущості 
почали набувати ідеологічна, розважальна, рекреативна, видовищна функції.

Підсилення ідеологічної функції зумовлене тим, що держава почала більш активно втру-
чатись у конституювання святкової культури, здійснюючи щодо свят протекціоністську по-
літику [9, с. 163]. При цьому переслідувалось кілька цілей: укріплення державної влади, під-
ведення під неї необхідної історичної традиції, знаходження підтримки серед народних мас, 
консолідації суспільства. М Закович, аналізуючи святкову культуру новітньої доби, зазначає, 
що однією з найважливіших сторін протекціоністської політики панівних кіл щодо свят є прак-
тика виокремлення з усього різноманіття звичних свят неробочих днів. Вибір дат цих держав-
них свят багато в чому відбиває риси суспільного ладу. При цьому державне свято, як правило, 
успадковує традиційні звичаї створення в цей день атмосфери згоди і єднання [3, с. 96].

Тривалий час (поки не відбулося відокремлення церкви від держави) державні свята узгод-
жувалися з церковними і використовували їх символічний потенціал. Показовим тут може бути 
приклад офіційного календаря Російської імперії, який до початку XX століття включав і цер-
ковні свята, і «царські» дні (святкування днів народження та тезоіменин імператора та імпе-
ратриці, днів сходження на престол, коронації), і пам’ятні дати та ювілеї, пов’язані з історією 
російської держави. І. Шангина так характеризує тогочасну святкову культуру: «у Російській 
імперії склався особливий ритуал святкування врочистих дат і цивільних свят, що традиційно 
містив обов’язкову церковну й світську частини церемоніалу, що часом займали два-три дні: 
богослужіння й літургія з ходою або хресною ходою, урочисті засідання й бали в Шляхетних 
зборах, грандіозні маскаради, народні гуляння, феєрверки й т. ін. Особливо врочисто святку-
валися пам’ятні дати та ювілеї, пов’язані з історією Російської держави й економічною діяль-
ністю міст» [11, с. 117].

На трансформацію святкової культури та її конструктивного потенціалу суттєво вплинули 
процеси індустріалізації та урбанізації. Вони, з одного боку, посилили тенденції диференціації 
святкової культури, відокремлення в її межах професійних (трудових) і масових (народних) 
свят, з іншого – сприяли послабленню традиційної, аграрно-календарної та релігійно-міфоло-
гічної її основи, а також підсиленню раціонального складника в організації святкових дійств 
замість ритуально-обрядової. У трансформації святкової культури цього періоду можна вияви-
ти певний парадокс: вона стає більш різноманітною та багатовимірною, проникає в різні сфе-
ри соціального життя людини, але сфера її власне культуроформувального впливу поступово 
звужується. Це стосується її ролі в структуруванні хронотопу культури та в смислопокладанні, 
що зумовлено локалізацією сакрального складника свята в межах церковних (релігійних) свят, 
де цей складник представлено в «чистому» вигляді зі збереженням наскрізної та визначальної 
ролі. В інших різновидах свята вона представлена переважно як момент сакралізації, підпо-
рядкований іншим структуроформувальним для нього символічним сенсам. Така трансфор-
мація була викликана як загальними процесами секуляризації модерної культури, так і пере-
осмисленням домінанти в компаративній парі «свято – будні», де індустріальне суспільство 
розставляє вже інші акценти. Особливо яскраво це простежується в протестантських країнах, 
оскільки протестантизм не святу, а повсякденній трудовій діяльності надає сакрального сенсу, 
розглядаючи працю як мирську аскезу, як шлях спасіння. Крім того, структурування соціально-
го часу стає більш складним, ніж це було в домодерній культурі. У структурі соціального часу 
самостійного статусу набувають вихідні як дні відпочинку, позбавлені будь-якого сакрального 
сенсу, а доля вільного часу в повсякденному житті постійно зростає [13, с. 75].

Описані трансформації відбувались досить повільно й поступово, когерентно до темпів ін-
дустріалізації та урбанізації, які по-різному відбувались у різних країнах. Однак для станов-
лення нового типу святкової культури вирішальне значення мав не сам рівень урбанізації, а те, 
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наскільки якісними були відмінності між містом та селом, які могли б модифікувати ціннісну 
систему, щоб можна було говорити про появу нового типу індустріальної культури. Процес 
становлення нового типу індустріальної культури гальмувався тим, що більшість міст були 
не стільки індустріальними, скільки аграрно-індустріальними, адже селянин, який відправ-
лявся на заробітки до міста, був прив’язаний до села не тільки родиною, що залишилася там, 
а й зобов’язаннями перед громадою. Міські низи в цей період становили спільноту, що мала 
складну соціальну структуру. Найбільш численними групами в межах цієї спільноти були се-
ляни-мігранти й небагаті міщани (прикажчики, дрібні торговці, господарі ремісничих закладів, 
дрібні службовці). Майже всі мігранти із села концентрувались у земствах, що призводило до 
концентрації традиційної селянської ціннісної системи, способу життя й соціального вигляду 
сільського жителя в місті, а також до своєрідної культурної експансії традиційного селянського 
менталітету. Інститут земств у містах і зв’язок із сільською громадою значно ускладнювали 
зміну ціннісної системи прошарку сільських мігрантів.

Багатолюдні міські свята традиційно були частиною міського побуту, але вони майже пов-
ністю копіювали селянську традицію. Зазвичай у містах, як і в селах, свята й гуляння були 
прив’язані до сезонно-календарного циклу польових робіт і великих церковних свят [8, с. 43]. 
Після того, як побут міста й села почав принципово різнитись, змінився й характер тради-
ційних землеробських свят у міських умовах. Індустріальне місто нівелює основні риси се-
лянського свята, зокрема його сувору регламентацію й обрядовість. У місті змінюється склад 
учасників свята, оскільки, по-перше, соціальний розподіл в індустріальному місті значно різ-
номанітніший, ніж у селі, по-друге, на міському святі зустрічались не тільки представники 
різних станів, а й різних місцевостей та національностей. Останній момент призводив до «роз-
мивання» етнічного виміру святкової культури міста. Поступово в умовах промислового міста 
складаються такі форми святкових розваг, веселощів і врочистих церемоній, які все більше 
відриваються від своєї традиційної первісної основи й пристосовуються майже до будь-якої 
форми святкування. Руйнується соціальна, а потім і культурна єдність святково-обрядового 
життя міста й села.

Доля свят у місті й сільській місцевості складалася по-різному, чому значно сприяла їх ка-
лендарна приуроченість, а також особливості механізму формування нових свят у міському й 
сільському середовищі. У місті, схильному до свят світського характеру, переважала орієнта-
ція на новації, а в сільському середовищі – на традицію. Більшість нових державних і міських 
свят у селах майже не були відомі. Календарні ж і православні свята широко відзначалися 
жителями міст [6, с. 172].

У міській святковій культурі поширювались народні гуляння – тогочасні праобрази сучас-
них масових свят і видовищ. Як зазначає О. Левінсон, «гуляння були помітним явищем ві-
тчизняної культури ХVІІІ–ХІХ століть, їх намагались відродити у 20-ті роки, а тепер вони 
знову викликають інтерес у широкої громадськості й серед різних спеціалістів у галузі історії, 
культури та мистецтва» [5, с. 138]. Гуляння з давніх часів існували у сільській культурі бал-
то-слав’яно-угорського ареалу як елемент язичницької аграрної обрядовості. Під час перемі-
щення в місто вони суттєво трансформувалися. У їх виникненні й організації провідну роль 
відігравала державна ініціатива. За визначенням О. Левінсона, «вона виявлялась в організації 
загальноміських, загальностоличних (ніби загальноімперських веселощів), у запрошенні туди 
іноземних спеціалістів-«штукмейстрів» і «шпригмейстрів», комедіантів, карусельників, музи-
кантів та ін., в участі імператора та столичної знаті в цих гуляннях» [5, с. 142].

За часів Петра І, коли такі гуляння були започатковані, їх знаково-символічна структура й 
призначення майже не змінились. Загалом, міські святкування петровського й більш пізніх 
царювань поділялися на три категорії. Одні були суто дворянськими, хоча відбувались іноді 
(чи частково) на виду в усього народу. Інші були спеціально призначені для простого народу. 
Обидва ці різновиди святкувань у столицях організовувались вищою владою й за спеціально 
розробленими програмами. Перші із загальноміських еволюціонували в палацові та садибові, 
залишаючись станово однорідними. Другі перетворились у так звані «казенні гуляння». Їх «на-
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родність» полягала в тому, що вони спеціально організовувались «для народу». Із часом їх «на-
родність» визначалась як відданість цінностям самодержавної імперії. Таким чином, знімалась 
соціальна визначеність їх учасників за рахунок безпосереднього контакту верховної влади й 
народу. Третій різновид – святкування з платними розвагами – був приватною антрепризою. Їх 
народність виявлялась у тому, що вони зберігали зв’язок із сільськими календарними святами 
та успадковували елементи відповідних обрядів, а також мали характер усезагальності й рів-
ності. За своєю регулярністю, масовістю і впливом на сучасників такі гуляння стали основним 
різновидом народних розваг у ХІХ ст. [5, с. 143–145]. Як бачимо, міські гуляння мали багато 
спільного з майбутніми масовими святами й видовищами як у способах організації, так і в 
розважальному призначенні.

У зв’язку з розвитком міської культури наприкінці ХІХ століття гуляння як самостійна фор-
ма, що монопольно містила майже всі художньо-естетичні та публічно-розважальні елементи 
міського святкування, вже перестала існувати. Розваги розійшлись у часі й просторі за «розва-
жальними садами» («Ермітажами», «Тріволі» тощо), з’явилися шантане, естради, виник кіне-
матограф [5, с. 146]. Гуляння часом скорочувались до розмірів саду при Народному домі; їх не 
можна вже вважати загальноміськими, загальнонародними подіями».

На початку ХХ століття не тільки гуляння втратили свою монополію на задоволення біль-
шості святкових потреб людини, а й свято як символічна форма культури вже перестало бути 
монопольним засобом задоволення всіх тих специфічних потреб, які зумовили його появу як 
самостійної культурної форми символічного опанування світу. Таке «звуження» конструктив-
ного потенціалу свята як символічної форми культури є досить закономірним процесом. Тут 
ми цілком поділяємо позицію К. Жигульського, який, погоджуючись із французьким філосо-
фом ХІХ ст. П. Прудоном, стверджує, що «потреба у святі завжди буде зменшуватись там, де 
зростає багатство й рівень освіченості, коли людині не потрібно багато працювати» [2, с. 178]. 
Також потреба у святі, на його думку, зменшується внаслідок охолодження ідеології, посилен-
ня раціоналізму та прагматизму.

Зростання рівня багатства знижує попит на свято як засіб компенсації нужденності та убо-
гості буднів. Підвищення рівня освіченості, розвиток науки й засобів масової інформації поз-
бавляє свято монополії на покладання й трансляцію сакральних смислів, передання та збере-
ження особливо значущої для культури й суспільства інформації.

Секуляризація культури як перший вияв «охолодження» ідеології (у даному випадку ре-
лігійної) призводить до поступової локалізації сакрального виміру свята у святі церковному 
(релігійному). Цьому також сприяє посилення раціоналізму та прагматизму в суспільному, 
культурному та особистому житті людини. Модерна освіта стає ще одним ключовим чинником 
емансипації свідомості. Причому освіченість, як пояснює С. Пролєєв, «набуває значно більшо-
го значення, ніж трансформація освітніх інститутів, зміна програм і способів навчання, новий 
зміст знання. Найважливіше – нова освітня настанова, новий зразок того, що слід сприймати, 
як пояснювати явища навколишнього світу, чому приділяти увагу, а на що не зважати. Саме 
у формуванні нового розподілу людської уваги, іншого типу світосприйняття та поширення 
нових інтерпретаційних схем, заснованих на принципах об’єктивного знання, полягає першо-
чергове значення модерної освіченості для емансипації особистості» [4, с. 55].

Зростання долі вільного часу в житті людини, диференціація вихідних і святкових днів, 
поява різноманітних форм дозвілля й розважальної діяльності позбавляє свято монополії 
на заповнення та наповнення вільного часу людини. Розвиток художньої культури, поява її 
нових видів і форм, насамперед кінематографа як найбільш емоційно виразного, впливово-
го й масового виду мистецтва, звужує сферу реалізації художньо-естетичного потенціалу 
свята. Цьому також сприяло те, що разом із виникненням нових, масових видів мистецтва 
та зростанням масового доступу до витворів мистецтва у регістр особистої справи пере-
йшло «як сприйняття інтелектуальних і художніх цінностей, так і їх творення» [4, с. 57]. До 
цього можна додати, що з розвитком міської культури трансформується взаємозв’язок свята 
з народними та національними традиціями, зокрема стає більш опосередкованим, усклад-
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неним, неоднозначним. Сучасні світські свята подеколи містять у собі елементи календар-
них, що дало можливість називати їх новими календарними або сезонними. Справедливою 
є думка О. Будіна й М. Шмельової, що подібні свята «належать до особливого різнови-
ду так званих вторинних форм народної культури, зростання ролі яких є ніби неминучим 
наслідком поширення урбанізованої культури». До таких свят можна зарахувати й так звані 
фольклорні, які виконують більше пізнавально-творчу функцію і є потужним імпульсом для 
розвитку художньої творчості.

Висновки. Результати аналізу святкової культури доводять, що свято має соціально-істо-
ричний характер, оскільки простежується його зв’язок зі світоглядними установками людини. 
Це дає підстави розглядати його крізь призму людських цінностей, потреб та інтересів, які 
зумовлюють соціальні потреби людей на конкретному етапі їх розвитку.

Визначено чинники, які зумовили трансформацію функціонально-смислового потенціалу 
свята в модерній культурі, в межах якої відбувається перехід від традицій до новацій, коли 
традиційні ціннісно-смислові конструкти наповнюються новим змістом.

Розкрито зміст трансформацій святкової культури та її конструктивного потенціалу, відбу-
лися зміни у структурі функціонального діапазону свята, посилились тенденції диференціації 
святкової культури, посилився раціональний складник в організації святкових дійств. Наслід-
ком цього є те, що святкова культура цього періоду стає різноманітнішою й більш вимірною 
порівняно з традиційними типами, вона проникає в різні сфери соціального життя людини, але 
сфера її власне культуроформувального впливу поступово звужується. Це стосується її ролі 
в структуруванні хронотопу культури та в смислопокладанні. Свято втрачає характерну для 
традиційної культури монополію на покладання й трансляцію сакральних смислів, передан-
ня та збереження особливо значущої для культури й суспільства інформації, заповнення та 
наповнення вільного часу людини, звужує сферу реалізації художньо-естетичного потенціалу. 
Водночас більшої значущості в структурному діапазоні свята набувають такі функції, як ідео-
логічна, розважальна, рекреативна видовищна.

Результати дослідження дають підстави стверджувати, що потреба у святі є комплексною, 
фундаментальною й атрибутивною для людини, тому вимагає детального вивчення й осмис-
лення. Ми цілком погоджуємось із С. Гуріним, що свято є одним із фундаментальних станів 
людського буття разом із такими, як любов, подвиг, сон, хвороба, смерть [1, с. 85]. Сучасна 
людина особливо гостро відчуває неповноту й неповноцінність свого буття, вона перебуває в 
умовах постійного стресу й швидкого ритму життя, тому потребує емоційної розрядки, вибуху 
емоцій, які може реалізувати на святі. Культура модерну є лише першою сходинкою до тран-
сформації конструктивного потенціалу свята як символічної форми культури, що зумовлює 
необхідність подальших досліджень із цієї проблеми.
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SOCIO-CULTURAL DYNAMICS OF HOLIDAYS IN MODERN CULTURE: 
FUNCTIONAL-SENSE DIMENSION

The article is devoted to understanding the functional and semantic potential of the holiday in 
modern culture. Festive culture has changed at all stages of historical development of mankind, but 
the most dynamic period of its transformation was the culture of Modernism, within which there is 
a transition from tradition to innovation, when traditional value-semantic constructs are filled with 
new meaning.

The starting point of the study was the awareness of the holiday as a symbolic form of culture. The 
analysis of ethnographic and historical sources proves the connection of the holiday not only with 
the type of social relations, but also with the worldview of man, which gives grounds to consider it 
through the prism of human values, needs and interests.

The authors analyze new holiday forms, the formation of which is due to social needs associated with 
the processes of industrialization and urbanization. These processes have significantly influenced the 
transformation of festive culture and its constructive potential, in particular, there have been changes 
in the structure of the functional range of the holiday (more important – ideological, entertainment, 
recreational and entertainment functions), intensified trends of differentiation of festive culture labor) 
and mass (folk) holidays), increased the rational component in the organization of festive events.

The results of the study show that the festive culture of this period becomes more diverse and 
multidimensional, penetrates into various spheres of human social life, but the sphere of its own 
cultural-forming influence is gradually narrowing. This primarily concerns its role in structuring 
the chronotope of culture and in meaning-making. The holiday loses the monopoly characteristic of 
traditional culture on the imposition and translation of sacred meanings, the transfer and preservation 
of information particularly important for culture and society, the filling of human free time, narrows 
the scope of artistic and aesthetic potential.

In conclusion, the authors note that the need for the holiday is complex, fundamental and attributive 
to man, and therefore requires detailed study and understanding. Art Nouveau culture is only the first 
step in the transformation of the constructive potential of the holiday as a symbolic form of culture. 
This necessitates further research on this topic.

Key words: holiday, festive culture, symbolic form of culture, Art Nouveau culture, transformation, 
constructive potential.


