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Το τελετουργικό ημερολόγιο
Ο Jacques Le Goff, έχει αναφερθεί στη σύ-

γκρουση του «χρόνου της Εκκλησίας» με το 
«χρόνο των εμπόρων», δύο διαφορετικών συλ-
λήψεων και χρήσεων του ανθρώπινου χρόνου. 
Οι ανάγκες του επαγγέλματος συχνά έρχονταν 
σε αντίθεση με τις σημασμένες με κόκκινο με-
λάνι ημέρες της Εκκλησίας. Τόσο ο χρόνος της 
Εκκλησίας (αργίες και εκκλησιαστικές γιορ-
τές) όσο και ο χρόνος των εμπόρων επέβαλ-
λαν κρυφούς ρυθμούς στη ζωή των ανθρώ-
πων, στη διάρκεια του Μεσαίωνα και στη Πρώ-
ιμη Νεότερη περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας, 
οι οποίοι εκδηλώνονταν με το ημερολόγιο και 
με την ιδιαίτερη σημασία που είχαν ορισμένες 
χρονικές μονάδες (ο χρόνος με βάση την περι-
στροφή της γης γύρω από τον ήλιο ̇  οι εποχές 
με βάση την κλίση της γης γύρω από τον άξονά 
της  ̇ο μήνας, βασισμένος χαλαρά στις φάσεις 

της σελήνης  ̇η ημέρα με βάση την περιστρο-
φή της γης γύρω από τον άξονά της  ̇η εβδο-
μάδα και η ώρα που δεν είχαν καμία αστρονο-
μική θεμελίωση).

Στην Ευρώπη οι ρυθμοί αυτοί εμπεδώνο-
νταν, εορτάζονταν αλλά και υφίσταντο σταδια-
κά αλλαγές μέσω τελετουργιών εργασίας και 
ανάπαυσης. Οι τελετές που αναφέρονταν στην 
εναλλαγή των εποχών συγγένευαν με τις τελε-
τές μετάβασης (βάπτιση), προσφέροντας – συμ-
βολικά – προφύλαξη από ένα δριμύ χειμώνα 
ή ενισχύοντας την καρποφορία της άνοιξης. Η 
σταθερή ρύθμιση του χρόνου, με βάση ημερο-
λογιακές τελετουργίες, καθόριζε τη ζωή και τη 
δράση των ανθρώπων και προκαλούσε συχνά 
εντάσεις. Απαιτούνταν, μάλιστα, η πειθάρχη-
ση σύσσωμης της κοινότητας. Το τελετουργι-
κό ημερολόγιο έχει διαποτίσει σε μεγάλο βαθ-
μό τη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ταυτό-

τητα. Αν το ρολόι χεριού ή η ηλεκτρονική ατζέ-
ντα έχουν αντικαταστήσει τις καμπάνες της εκ-
κλησίας, ωστόσο οι άνθρωποι εξακολουθούν 
να σέβονται και να τηρούν τη διαφορετικότητα 
των ημερών: ένα ιδιαίτερα πρωινό τηλεφώνημα 
εμφανίζεται φυσιολογικό τις καθημερινές, είναι 
ωστόσο ενόχληση κατά τις Κυριακές.

Το τελετουργικό ημερολόγιο της προβιο-
μηχανικής Ευρώπης λειτουργούσε σε τέσσε-
ρα επίπεδα: το πρώτο, ο κύκλος των ιωβηλαί-
ων χρόνων της Εκκλησίας, ο λειτουργικός χρό-
νος και οι λειτουργικές εποχές, βασίζονταν σε 
ένα μείγμα ρωμαϊκών υπολογισμών, με βάση 
τον ήλιο, και εβραϊκών εορτών, με βάση τις φά-
σεις της σελήνης · το δεύτερο, αυτό της εβδομά-
δας πήγαζε από την ιουδαϊκή σύλληψη του Σαβ-
βάτου (sabbath), η οποία και κυριάρχησε στον 
κόσμο μέσω της χριστιανοσύνης και αργότερα 
του Ισλάμ · το τρίτο χρονικό επίπεδο, αυτό της 
ημέρας, είχε πολλαπλές ρίζες, με δεδομένη την 
αστρονομική του κανονικότητα, όμως ιδιαίτερο 
τελετουργικό του χαρακτηριστικό ήταν η διά-
κριση σε «ιερές» και φυσιολογικές ημέρες · η 
τέταρτη χρονική βαθμίδα, η ώρα, είχε σαφώς 
χριστιανικές καταβολές, τον κανόνα του τάγμα-
τος των Βενεδικτίνων, ο οποίος και απαιτούσε 
την προσευχή των μοναχών σε τακτά διαστή-
ματα στη διάρκεια της ημέρας. 

Τελετουργίες του σώματος
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με τη 

προέλευση της λέξης Καρναβάλι. Σύμφωνα 
με τη χριστιανική παράδοση η λέξη προέρχε-
ται από τη λατινική carno-carnis που στα γαλ-
λικά και γερμανικά εδάφη χρησιμοποιούνταν, 
τον 13ο αιώνα, για να δηλώσει το κρέας, ενώ οι 
όροι carne levamen και carnelevare (levare = 
παίρνω, αφαιρώ), χρησιμοποιούνταν για την τε-
λευταία Κυριακή πριν τη σαρακοστιανή νηστεία, 
προκειμένου να δηλωθεί η απομάκρυνση του 
κρέατος από τη ζωή του Χριστιανού. Η ερμηνεία 
αυτή, δηλαδή πως το Καρναβάλι σηματοδοτεί 
την «απομάκρυνση του κρέατος», παραπέμπο-
ντας στην υποχρεωτική νηστεία και τη σεξου-

Οι τελετές στην προνεωτερική 
Ευρώπη μέσα από τον αντιστραμμένο 
κόσμο του Καρναβαλιού

Μάσκα με απεικόνιση 
ιατρού στα χρόνια του Μαύρου Θανάτου
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αλική αποχή που επέβαλε η Σαρακοστή στους Χριστιανούς και η εμφάνι-
σή του ως μια τελευταία τελετουργική έξαρση των απολαύσεων του σώ-
ματος πριν από την υποχρεωτική περίοδο εγκράτειας φαίνεται πως προ-
σπάθησε να γίνει αποδεκτή ήδη από το 1611, οπότε και ο λεξικογράφος 
και υπουργός του Φιλίππου Β’, Sebastiàn de Covarrubias, επιχείρησε να 
εισαγάγει, επισήμως, στην ισπανική γλώσσα τη λατινική ετοιμολογία της 
λέξης (carne vale = αντίο κρέας). Ωστόσο, σήμερα η ερμηνεία αυτή απορ-
ρίπτεται, εξαιτίας των λαϊκών και απλουστευτικών καταβολών της, αν και 
γενικά η παρουσία του κρέατος, των γλυκισμάτων και του αλκοόλ ήταν 
ιδιαίτερα έντονη σε όλες τις τοπικές καρναβαλικές εκδηλώσεις. Πλέον, 
όλο και περισσότερο προκρίνονται οι θεωρήσεις παγανιστικής προέλευ-
σης του όρου Καρναβάλι: α) από το carnem avalere (κατάποση κρέατος) 
ή β) από το carrus navalis ή currus navalis (πλοίο πάνω σε τροχούς). Τέ-
τοια καράβια σε τροχούς χρησιμοποιούνταν στις ανοιξιάτικες εκδηλώσεις 
που ήταν αφιερωμένες στην Ίσιδα και στα ρωμαϊκά Σατουρνάλια, που μαζί 
με άλλες ανοιξιάτικες – διονυσιακές – εορτές αποτελούν τους προγόνους 
του Καρναβαλιού. Η δεύτερη αυτή θεώρηση φαίνεται να επικρατεί, όπως 
επιβεβαιώνει και ο Jacob Burckhardt, βασιζόμενος στον υψηλό αριθμό τέ-
τοιων πλοίων, που χρησιμοποιούνταν στις καρναβαλικές πομπές των ιτα-
λικών πόλεων (14ος-15ος αιώνας). 

Παράλληλα με τις γαστριμαργικές καταχρήσεις, το Καρναβάλι γιόρταζε 
και την απόλυτη σεξουαλική ελευθεριότητα, όχι μόνο στο συμβολικό επί-
πεδο: κατά την καρναβαλική περίοδο στην πρώιμη νεώτερη Γαλλία παρα-
τηρείται κατακόρυφη αύξηση των γυναικείων συλλήψεων, ενώ τα φαλ-
λικά σύμβολα είχαν εξέχουσα παρουσία στις εκδηλώσεις, απεικονιζόμε-
να στις μακριές μύτες των βενετσιάνικων μασκών, ή σε χοντροκομμένα 
αστεία και τραγούδια τα οποία π.χ. εξυμνούσαν τα λουκάνικα (τη διπλή ση-
μασία της λέξης «κρέας»). H σεξουαλική εικονογραφία εμπλουτιζόταν στη 
Γερμανία με το ζέψιμο των ανύπανδρων γυναικών στο άροτρο, με αγώνες 
δρόμου για τις πόρνες στη Βενετία ή με ψεύτικους γάμους, στους οποίους 
άνδρες μασκαρεύονταν σε νύφες, ενώ ο «γαμπρός» ήταν συνήθως ένας 
σκύλος ή μια αρκούδα. Γεγονός παραμένει ότι για τους μασκοφόρους άν-
δρες και τις μασκοφορεμένες γυναίκες που συμμετείχαν στις καρναβαλι-
κές τελετές, η συγκεκριμένη περίοδος ήταν συνυφασμένη με μια ακραία 
για τις ηθικές αντιλήψεις της εποχής σεξουαλική ελευθεριότητα.

H «Mάχη μεταξύ του Καρναβαλιού και της Σαρακοστής», πίνακας του 
Φλαμανδού ζωγράφου Pieter Brueghel του πρεσβύτερου (1559) απει-
κονίζει μια μεγάλη ποικιλία λαϊκών παιχνιδιών, αλλά αποτελεί κυρίως 
μια αλληγορία της κοσμικής μάχης ανάμεσα στις δύο εορταστικές επο-
χές που αντιπροσώπευαν αντιθετικές διαστάσεις της ανθρώπινης καθη-
μερινότητας: το Καρναβάλι και η Σαρακοστή. Το παιχνίδι αποτελεί, κατά 
τον Huizinga, μια δραστηριότητα εγγενή στην ανθρώπινη κουλτούρα, σχε-
δόν έναν αρχετυπικό κοινωνικό θεσμό, μια εκούσια και ανιδιοτελή δρα-
στηριότητα, που διαφοροποιείται από την «κανονική ζωή». Η δραστηριό-

τητα αυτή δημιουργεί τη δική της τάξη, καθορίζει τους δικούς της κανό-
νες, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής της κανονικής 
κοινωνικής ζωής και της μεταφοράς των συμμετεχόντων σε έναν «άλλο 
κόσμο» πέρα από την καθημερινότητα, όντας συγχρόνως και μια απολύ-
τως σοβαρή δραστηριότητα, που εμπεριέχει τα στοιχεία της έντασης και 
του ανταγωνισμού. Η Εκκλησία, όντας καχύποπτη απέναντι στο παιχνίδι 
και θέλοντας να είναι αυτή ο μοναδικός κάτοχος πρόσβασης στο υπερφυ-
σικό, επιχειρεί να το ελέγξει και συμβιβάζεται με αυτό, επιτρέποντας την 
πραγμάτωσή του σε ένα ελεγχόμενο και ρυθμιζόμενο πλαίσιο. Με τη Σύ-
νοδο του Benevento το 1091 καθορίζεται το χρονικό διάστημα διεξαγω-
γής των εορτασμών του Καρναβαλιού. Ακριβώς πριν από τη Σαρακοστή, 
το Καρναβάλι προσέφερε μια εβδομάδα ασυδοσίας και ικανοποίησης των 
ορέξεων του σώματος, η οποία κορυφωνόταν στην «Παχιά Τρίτη» (Shrove 
Tuesday). H επόμενη ημέρα, η Τετάρτη των Τεφρών, ήταν η αρχή της σα-
ρανταήμερης νηστείας και αποχής που προηγούνταν του Πάσχα. Η οικο-
γενειακή, λοιπόν, ευθυμία των Χριστουγέννων ακολουθούνταν από την 
ανεξέλεγκτη ελευθερία και τα γλέντια του Καρναβαλιού, ακολούθως από 
την κατασταλτική ισχύ της Σαρακοστής, για να καταλήξει στην αξιοπρεπή 
θλίψη της Μεγάλης Εβδομάδας. 

Σήμερα είναι απλούστερη η επανάληψη πράξεων, το τελετουργικό νό-
ημα των οποίων μένει κρυφό από τους ανθρώπους, καθώς αυτοί ενδια-
φέρονται να παραδοθούν στις απαγορευμένες – από την παράδοση – απο-
λαύσεις. Είναι, όντως, ευκολότερο για κάποιον να παραδοθεί στις υπερ-
βολές του Καρναβαλιού από το να αφιερωθεί στην αποχή και στην αυ-
στηρότητα της Σαρακοστής. Οι καταβολές των εθίμων του Καρναβαλιού 
πηγάζουν από τις ρωμαϊκές εορτές και τα ρωμαϊκά έθιμα, τη λατρεία του 
Διονύσου, ενώ κατά τον Karl Meuli οι ρίζες της κάλυψης του προσώπου 
με μάσκα – και του Καρναβαλιού γενικώς – πρέπει να αναζητηθούν στις 
εκδηλώσεις, στις οποίες οι ζωντανοί εορτάζουν την επιστροφή των θα-
νόντων προγόνων τους, στη λατρευτική, δηλαδή, χρήση της μάσκας, κα-
θώς η καρδιά του θεσμού συνίσταται στην ενότητα των ζωντανών με τους 
θανόντες. Η αντίληψη αυτή πηγάζει απο την πεποίθηση πως οι άνθρω-
ποι δεν μπορούν να υπάρχουν χωρίς τους προγόνους τους, εφόσον όλα 
εξαρτώνται από αυτούς που αναχωρούν από τα εγκόσμια και οι οποίοι θε-
ωρούνται θεμελιωτές της καθεστηκυίας τάξης και φύλακες των ηθικών 
νόμων, αντιπροσωπεύοντας το καλό και το κακό, αφού φέρνουν στους 
εναπομείναντες όχι μόνο την ευτυχία, τη γνώση και τη δύναμη, αλλά και 
την αρρώστια ή το θάνατο.

Η τροφή, το σεξ και το παιχνίδι συνιστούν τις απολαύσεις του σώματος 
και το Καρναβάλι εξύψωνε ιδιαίτερα τις επιθυμίες και τις ορμές που συν-
δέονταν με το στομάχι και τα γεννητικά όργανα, ήταν μια εορτή του «κά-
τω σώματος» και σαν μια τέτοια εορτή αρνούνταν και ακύρωνε τα προ-
σχήματα, την κοινωνική ετικέτα, αλλά και την εξουσία: ο βασιλιάς Καρ-
νάβαλος ήταν ο αντιστραμμένος φεουδαλικός μονάρχης, προερχόμενος 
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από τον κόσμο των πληβείων και των ταπεινών. Στην τριάδα τροφή, σεξ 
και παιχνίδι προστίθεται και μια τέταρτη διάσταση, αυτή της βίας. Ως γιορ-
τή του σώματος, το Καρναβάλι δεν εκπροσωπούσε μόνον τις σωματικές 
ηδονές αλλά επίσης και τη βίαιη σύγκρουση, την έκφραση της κοινωνικής 
διαμαρτυρίας «από τα κάτω». Οι καρναβαλικές εορτές ήταν συχνά ευκαι-
ρίες για βίαιες εκδηλώσεις, που δανείζονταν τα εκφραστικά τους πρότυ-
πα από τη συγκεκριμένη εορταστική περίοδο.

Στον αντίποδα του Καρναβαλιού, η Σαρακοστή ήταν η γιορτή της 
εγκράτειας, της ευλάβειας και της συγκρατημένης, κόσμιας συμπεριφο-
ράς, της κυριαρχίας του πνεύματος επί των ορέξεων του κάτω σώματος. 
Η μάχη μεταξύ του Καρναβαλιού και της Σαρακοστής, ανάμεσα στη σω-
ματική ηδονή και την αυτοσυγκράτηση κατέστη μείζον εορταστικό, λο-
γοτεχνικό και θεατρικό θέμα κατά την Αναγέννηση. Ενώ όμως το Καρ-
ναβάλι και οι συνδεόμενες με αυτό εκδηλώσεις συσπείρωναν το σύνολο 
της κοινότητας, η Σαρακοστή και το ιδεολογικό περιεχόμενο της συνδέ-
θηκαν βαθμιαία με τον κόσμο των κληρικών και κοσμικών ελίτ, με τους 
θρησκευτικούς μεταρρυθμιστές, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και 
τους αυλικούς αριστοκράτες.

Ο αντιστραμμένος κόσμος
Στις πορείες, τις παντομίμες και στα θεατρικά έργα της καρναβαλι-

κής περιόδου κοινός παρονομαστής ήταν η έννοια του αναποδογυρισμέ-
νου κόσμου. Η ίδια η μάχη του Καρνάβαλου και της Σαρακοστής εισήγα-
γε σε έναν κόσμο εκτός της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και ηθι-
κής πραγματικότητας, έναν κόσμο πλήρους αντιστροφής των ιεραρχιών, 
των ρόλων και των αξιών: οι χωρικοί γίνονταν βασιλιάδες, οι τεχνίτες γί-
νονταν επίσκοποι, οι υπηρέτες προσέφεραν οικονομικά βοηθήματα στους 
εργοδότες τους, οι φτωχοί ελεούσαν τους πλούσιους. Σαν αντιστραμμέ-
νος κόσμος, το Καρναβάλι έδινε το λόγο στις περιθωριακές ομάδες, στα 
υπάλληλα στρώματα της δυτικής κοινωνίας. Στη διάρκεια της Μεταρρύθ-
μισης, οι Προτεστάντες επωφελήθηκαν της καρναβαλικής περίστασης για 
να γενικεύσουν τις επιθέσεις εναντίον του Καθολικού κλήρου και των μο-
ναστικών ταγμάτων: το 1525 στο Ζβικάου της Γερμανίας, πλήθος Προτε-
σταντών πολιτών και νέων εξαπέλυσε ένα καρναβαλικό κυνηγητό ενά-
ντια στους μοναχούς της πόλης, συλλαμβάνοντάς τους με δίχτυα κυνη-
γιού και διαπομπεύοντάς τους στους δρόμους.

Η πληρέστερη δυνατή κατανόηση της ποικιλόμορφης και παράδοξης 
φύσης του Καρναβαλιού δεν μπορεί να βασισθεί σε μονοσήμαντες προ-
σεγγίσεις. Εξάλλου, το Καρναβάλι προκαλούσε αμηχανία ακόμη και στους 
ίδιους τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό. Στις πρόσφατες δεκα-

ετίες, επιστήμονες από διάφορα γνωστικά πεδία (ιστορία, κοινωνική και 
συμβολική ανθρωπολογία, κοινωνιολογία) προσέγγισαν τον αντιστραμμέ-
νο κόσμο του Καρναβαλιού σαν «βαλβίδα ασφαλείας» του συστήματος. Οι 
καρναβαλικές εκδηλώσεις ήταν σκηνοθετημένες «τελετές ανατροπής», οι 
οποίες, ωστόσο, ακριβώς επειδή διαδραματίζονταν στα πλαίσια του αντι-
στραμμένου κόσμου, στην ουσία νομιμοποιούσαν την «αληθινή» πραγμα-
τικότητα, δηλαδή το κατεστημένο status quo. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις 
ενίσχυαν τη δεδομένη πραγματικότητα, εκτονώνοντας τη λαϊκή δυσφορία 
στη σφαίρα ενός ονειρικού και ανέφικτου αναποδογυρισμένου κόσμου.

Εξετάζοντας φαινόμενα, όπως οι εξεγέρσεις, οι καρναβαλικές εκδη-
λώσεις, τα εικονοκλαστικά ξεσπάσματα και ο συγχρωτισμός των νεανι-
κών μελών των ευρωπαϊκών κοινωνιών, συμπεραίνουμε πως οι τελε-
τές στον ύστερο Μεσαίωνα και την Πρώιμη Νεότερη περίοδο αποτελούν 
οχήματα κατανόησης των τάσεων που επικρατούσαν στις τάξεις των λιγό-
τερο προνομιούχων και των διαφωνούντων προς τις ελίτ και ότι λειτουρ-
γούσαν ως φορείς συνέχειας ή ασυνέχειας συμπεριφορών, ως εκδηλώ-
σεις ενσωμάτωσης και καθαγιασμού, αλλά και διάσπασης ή έντασης, ενώ 
παρείχαν τις αναγκαίες – σε μια σταθερά δομημένη ως προς τις σχέσεις 
εξουσίας κοινωνία – αντιπαραθέσεις, που, όντας ελεγχόμενες, δεν οδη-
γούσαν στην ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης και των θεμελίων πάνω 
στα οποία ήταν δομημένες οι κοινωνικές σχέσεις. Μέσω, μάλιστα, αυτών 
των τελετών δημιουργούνταν οι απαραίτητες συνθήκες για την αναγκαία 
– για τη λειτουργία της κοινωνίας – συμφωνία ανάμεσα στα μέλη αυτής. 
Μέσω των τελετουργικών δραστηριοτήτων οι άνθρωποι των μεσαιωνι-
κών και προνεωτερικών ευρωπαϊκών κοινωνιών  δομούσαν, αποδομού-
σαν και ανασχημάτιζαν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούσαν. Ακόμα και η 
αποπομπή ξένων ή περιθωριακών στοιχείων από τα πλαίσια της κοινό-
τητας, στη διάρκεια του Καρναβαλιού, τελούνταν στα πλαίσια τόνωσης 
αυτής της τάσης για ενότητα, μέσω της παρουσίασης της καθημερινότη-
τας εντός ενός αντιστραμμένου μοντέλου του κόσμου: στις γερμανόφω-
νες περιοχές τον 16ο αιώνα πολλές τελετές αποσκοπούσαν στην καθαγί-
αση του κοινωνικού συνόλου, μέσω της τελετουργικής αποβολής του μέ-
λους που είχε προσβάλλει τις κοινοτικές νόρμες από τα πλαίσια της κοι-
νότητας (πόρνες στη Λειψία, ενώ συχνές ήταν και οι αναφορές στο εβρα-
ϊκό στοιχείο των ευρωπαϊκών πόλεων, ώστε αυτές να απελευθερωθούν 
από την απειλή της πανώλης).

Οι θεωρίες αυτές προσεγγίζουν τον αντιστραμμένο κόσμο του Καρνα-
βαλιού ως δευτερεύον υπόστρωμα, λειτουργικό συμπλήρωμα της «κανο-
νικής» ζωής. Αντίθετος με αυτές τις προσεγγίσεις εμφανίσθηκε ο Mikhail 
Bakhtin, ο οποίος προσέγγισε το Καρναβάλι ως αυθύπαρκτη και ανεξάρ-
τητη, από την κοινωνία, οντότητα, ένα είδος ξέχωρης πραγματικότητας με 
τους δικούς της νόμους, εναλλακτικής στην κατεστημένη τάξη πραγμά-
των. Κατά τον Bakhtin, το Καρναβάλι απελευθέρωνε την ανθρώπινη συ-
νείδηση, επιτρέποντας στους πληβείους να συγκροτηθούν εναλλακτικά 
ως κοινότητα, όπως και να αρθρώσουν έναν ουτοπικό λόγο, εναλλακτικό 
της κρατούσας πραγματικότητας. Με το αναποδογύρισμα του κόσμου και 
ιδιαίτερα μέσα από τη χρήση λεξιλογίου και εικονογραφίας συνδεδεμένων 
με το «κάτω σώμα» και τον υπόκοσμο το Καρναβάλι εισήγαγε τους πλη-
βείους σε έναν «γκροτέσκο ρεαλισμό». Οι απόψεις του Bakhtin εμπλού-
τισαν σημαντικά την όλη συζήτηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε την πολι-
τισμική αυτενέργεια των πληβείων στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδη-
λώσεων, ενώ τελικά υπογράμμισαν τη ρευστότητα, την αμφισημία και την 
επικινδυνότητα των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Πολλές φορές, οι «τε-
λετές ανατροπής» οδηγούσαν σε απόπειρες υλοποίησης αυτού του αντι-
στραμμένου κόσμου, μιας εναλλακτικής τάξης πραγμάτων που εξέφραζε 
το κοινωνικοπολιτικό όραμα και την πολιτισμική ταυτότητα των πληβείων. 
Η κριτική που ασκούνταν στη διάρκεια του Καρναβαλιού αποτελούσε τμή-

Peter Bruegel, Η μάχη Καρνάβαλου και Σαρακοστής, 1559. Βιέννη, 
Kunsthistorisches Museum
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μα της λαϊκής κουλτούρας, η οποία χαρακτηριζόταν από μια διχοτομία (ή, 
στην πραγματικότητα, ισορροπία) ανάμεσα στη σοβαρότητα και το αστείο. 
Οι υποψίες των αρχών περί κοινωνικής ανατροπής δεν ήταν ανεδαφικές, 
καθώς οι καρναβαλικές βωμολοχίες και υπερβολές δεν ήταν μέρος μό-
νο της ψυχαγωγίας: η εκτέλεση (καύση) του βασιλιά Καρνάβαλου συνι-
στούσε, στην πραγματικότητα, ανάμνηση του πραγματικού ανθρώπινου 
θύματος, τη θυσία του βασιλιά ̇  η δε λατρευτική πράξη επιλογής ενός νέ-
ου ηγεμόνα με τη θυσία του παλαιού ίσως να συνδέεται με την προσπά-
θεια ανανέωσης της εξουσίας και τον κύκλο ανανέωσης, όπως αυτός κι-
νείται στην ίδια τη Φύση. Η αντίδραση της αριστοκρατίας του Romans, 
μιας μικρής επαρχιακής πόλης στη Γαλλία, το 1580 επιβεβαιώνει αυτή τη 
δυνάμει εκρηκτική, ανεξέλεγκτη διάσταση του καρναβαλικού σύμπαντος.

Το Καρναβάλι και ο εορτασμός του κάτω σώματος
Στη διάρκεια του Καρναβαλιού το 1580 η κοινωνία του Romans συ-

γκλονίσθηκε από βίαια επεισόδια τα οποία οδήγησαν στη μετωπική αντι-
παράθεση της αστικής αριστοκρατίας με τον κόσμο των τεχνιτών. Στη δι-
άρκεια των εορτασμών, ο ηγέτης των υφαντουργών της πόλης εμφανί-
σθηκε σε μια συγκέντρωση της ελίτ ντυμένος με δέρμα αρκούδας και κα-
τέλαβε επιδεικτικά μια θέση «ανώτερη της υπόστασής του». Η κίνηση αυτή 
στηλιτεύθηκε με σφοδρότητα από ένα δικαστή, εκπρόσωπο της ελίτ. Την 
επόμενη ημέρα, 600 υφαντουργοί παρέλασαν μασκαρεμένοι στους δρό-
μους της πόλης, οπλισμένοι με ξίφη, αξίνες και δρεπάνια θερισμού, προ-
καλώντας πανδαιμόνιο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό φάνηκε στα αυτιά της αρι-
στοκρατίας ένα καρναβαλικό τραγούδι των υφαντουργών, οι οποίοι δια-
κήρυσσαν ότι «σε τρεις ημέρες το κρέας των χριστιανών θα πωλούνταν 
προς έξι δεκάρες τη λίμπρα». Η απειλή αυτή συνοδεύθηκε από το θεατρι-
κό μοίρασμα κομματιών υποτιθέμενου ανθρώπινου κρέατος στους περα-
στικούς. Αυτή η καννιβαλιστική πρακτική είχε ένα σαφώς θεατρικό χαρα-
κτήρα και εντασσόταν στο πνεύμα των εορτών, ωστόσο αντιμετωπίσθη-
κε ως πολύ πραγματική απειλή αφανισμού της αριστοκρατίας και ανατρο-
πής της κοινωνικής τάξης. Την τελευταία ημέρα του Καρναβαλιού (Mardi 
Gras), τα μέλη της ελίτ συνεννοήθηκαν και έστησαν ενέδρα στους ηγέτες 
της ομάδας των τεχνιτών που είχε συσταθεί, κρυφά, πέραν των ορίων των 
θεσμικών οργανισμών. Στη συμπλοκή που επακολούθησε, αρκετοί υφα-
ντουργοί σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι οδηγήθηκαν στις φυλακές της πόλης.

Τα γεγονότα του Romans εμφανίζονται παράδοξα, εάν συνυπολογι-
σθεί ότι η ενέδρα που στήθηκε σε βάρος των υφαντουργών αποτελού-
σε και έκφραση της εντεινόμενης διαμάχης ανάμεσα στην καθολική και 
την προτεσταντική πτέρυγα της πόλης, εν μέσω των γαλλικών Θρησκευ-
τικών πολέμων. Η κατανόηση του επεισοδίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

την τελετουργική ιδιαιτερότητα του Καρναβαλιού, ιδιαίτερα τη λειτουρ-
γία του ως επικοινωνιακής διαδικασίας, κοινοποίησης ιδεών και αντιλή-
ψεων. Η καννιβαλιστική θεματολογία αντλούσε το περιεχόμενο, το λεξι-
λόγιό της από τον καρναβαλικό εορτασμό του σώματος και των ορέξεών 
του. Είναι σαφές πως ο καρναβαλικός εορτασμός μπορούσε να συγκρο-
τήσει συμβολικά την κοινότητα. Ήταν, εξίσου, όμως δυνατό να οδηγήσει 
στο βίαιο κατακερματισμό της μέσα από τις ανοιχτές εκδηλώσεις καταλυ-
τικής, για την κοινότητα, βίας.

Από όλα τα λαϊκά είδη εορτασμών, το Καρναβάλι παρήγαγε την πλου-
σιότερη συμβολική εικονογραφία και είχε τη βαθύτερη επιρροή στην ευ-
ρωπαϊκή κουλτούρα, δοξάζοντας την υλικότητα της καθημερινής ζωής, το 
βασίλειο του ανθρώπινου σώματος. Τα Καρναβάλια διέφεραν σε πολύ με-
γάλο βαθμό ανάλογα με τις τοπικές πολιτισμικές και κλιματολογικές ιδιαι-
τερότητες και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες. 
Το χριστιανικό Καρναβάλι αποτελούσε παράλληλη εκδήλωση του ιουδα-
ϊκού Purim, και σε ζώνες συνύπαρξης Χριστιανών και Εβραίων – όπως η 
Ισπανία, η γαλλική Προβηγκία και η Ρώμη – οι δύο εορτασμοί αλληλοε-
πηρεάζονταν ως προς το περιεχόμενό τους. Το Καρναβάλι ήταν δημοφι-
λέστερο στις νότιες, θερμότερες περιοχές της Ευρώπης (όπου ο καιρός 
επέτρεπε τις εξωτερικές εκδηλώσεις – δεν είναι τυχαία η ταύτιση του Καρ-
ναβαλιού με τις περιοχές που βρίσκονταν εντός της Ρωμαϊκής αυτοκρα-
τορίας), ωστόσο παρόμοιοι εορτασμοί εμφανίζονται και στις ψυχρότερες 
κοινωνίες του Βορρά (Σουηδία, Σκωτία) στη διάρκεια της άνοιξης και του 
καλοκαιριού. Παρόλη τη μεγάλη ποικιλομορφία των καρναβαλικών εκ-
δηλώσεων, είναι δυνατό να κωδικοποιηθούν κάποια κοινά χαρακτηριστι-
κά ως προς τη θεματολογία τους.

Πολλές καρναβαλικές τελετουργίες μιμούνταν εμφανώς αντίστοιχες 
αγροτικές τελετές σχετιζόμενες με το θάνατο, τη γονιμότητα και τον ερ-
χομό της άνοιξης, ωστόσο ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών σχετικά 
με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις προέρχεται από τον κόσμο των πόλε-

Καρναβάλι Βενετίας

Giovanni Domenico Tiepolo, Η Πουλτσινέλλα ερωτευμένη, 1797, Βενετία, Museo 
del Settecento Veneziano, Ca Rezzonico
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ων: πόλεις σαν τη Νυρεμβέργη, τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, τη Νάπολη, το 
Μονπελιέ, τη Σεβίλλη και τη Βαρκελώνη οργάνωναν μαζικούς και εντυ-
πωσιακούς εορτασμούς, ωστόσο το διασημότερο ευρωπαϊκό Καρναβά-
λι ήταν αυτό της Βενετίας, το οποίο κατέστη πόλος έλξης ξένων επισκε-
πτών στη διάρκεια του 17ου αιώνα.

Το βενετσιάνικο Καρναβάλι
Kεντρική εκδήλωση των καρναβαλικών εορτασμών στη Γαληνοτάτη 

ήταν το τελετουργικό κυνήγι και η σφαγή δώδεκα γουρουνιών και ενός 
ταύρου στη μικρή πλατεία που γειτόνευε με το παλάτι των Δόγηδων. Αντί-
στοιχες τελετές σφαγής ζώων εμφανίζονται και σε άλλες πόλεις, ωστόσο 
στη Βενετία το έθιμο προσέλαβε μια πολύ έντονη διάσταση απονομής δι-
καιοσύνης και εδραίωσης της κυριαρχίας. Πριν τη σφαγή, τα ζώα περ-
νούσαν από μια θεατρική δίκη. Αμέσως μετά την καταδίκη, ελευθερώ-
νονταν στην πλατεία . δώδεκα «σφαγείς» (που ήταν συνήθως σιδεράδες) 
τα κυνηγούσαν, τα έπιαναν και τα αποκεφάλιζαν. Την τελετουργική σφα-
γή ακολουθούσε μια άλλη τελετή, αυστηρά περιορισμένη στους κόλπους 
της συγκλητικής αριστοκρατίας: αντιπροσωπεία από τους πλέον ηλικιω-
μένους συγκλητικούς συνέρχονταν στην αίθουσα των συνεδριάσεων της 
Συγκλήτου και έσπαζαν τελετουργικά μικρά ξύλινα ομοιώματα κάστρων, 
τα οποία παρέπεμπαν στα φριουλιάνικα κάστρα που είχαν καταστρέψει οι 
βενετικές στρατιές στη διάρκεια του 12ου αιώνα1.

Τα ειρωνικά σχόλια υψηλόβαθμων επισκεπτών αλλά και η ίδια η απο-
στασιοποίηση της βενετσιάνικης ελίτ από τον «όχλο», ιδιαίτερα έντονη στη 
διάρκεια του 16ου αιώνα, δημιούργησαν ένα εχθρικό κλίμα απέναντι στο 
έθιμο της σφαγής των ζώων, ωστόσο η τεράστια δημοτικότητά της ακύ-
ρωνε στην πράξη κάθε απόπειρα κατάργησής της. Αντιθέτως, το καθε-
στώς προσπάθησε να οικειοποιηθεί το περιεχόμενο των καρναβαλικών 
εκδηλώσεων, στα πλαίσια μιας απόπειρας εμπέδωσης της εξουσίας της 
ελίτ επί της κοινότητας.

Πέρα από τη σφαγή των ζώων, πλήθος άλλων εκδηλώσεων γέμιζαν 
τους δρόμους, τα κανάλια και τις πλατείες της πόλης: Επιδείξεις πυροτε-
χνημάτων, ριψοκίνδυνα ακροβατικά νούμερα, λεμβοδρομίες και κυνή-
για ταύρων, χοροί και μασκαράτες με θέματα όπως η «μάχη μεταξύ του 
πολιτισμού και της αγριότητας», ή «οι πειρασμοί της θεάς του Έρωτα», η 
«Πτώση της Τροίας» και το «κυνήγι των νυμφών από τους γίγαντες». Στις 
αρχές του 16ου αιώνα, οι νεανικές λέσχες της βενετικής αριστοκρατίας πα-
ρουσίαζαν θεατρικές παραστάσεις κλασικών και σύγχρονων δραματουρ-
γών. Άλλωστε, οι ταβέρνες, οι μπυραρίες, οι κάβες και τα πανδοχεία, όπου 
συναντιούνταν οι άνθρωποι, αντάλλασσαν ιδέες, διενεργούσαν συναλλα-
γές και διασκέδαζαν, αποτελούσαν το δημόσιο χώρο έκφρασης της λαϊ-
κής κουλτούρας και τις πλέον δημοφιλείς λαϊκές εορταστικές σκηνές, κά-
τι που αποδεικνύεται και από την παρουσίαση σε αυτά τα μέρη καρναβα-
λικών θεατρικών παραστάσεων.

Προς το τέλος του αιώνα, η βενετσιάνικη commedia dell’arte εισήγα-
γε ένα ρεπερτόριο φαρσών με μασκοφόρους ήρωες, το οποίο πολύ γρή-
γορα εδραίωσε τα στερεότυπά του – ο αλαζόνας στρατιωτικός, οι πονηροί 
υπηρέτες Αρλεκίνος και Πουλτσινέλλα – στους κόλπους της βενετσιάνι-
κης κοινωνίας. Από τις αρχές του 17ου αιώνα, το βενετσιάνικο Καρναβά-
λι είχε καταστεί πανευρωπαϊκός πόλος έλξης, πλημμυρίζοντας τη Βενετία 
με πλήθη ξένων επισκεπτών. Ήταν αυτό το φαντασμαγορικό περιβάλλον 
που έδωσε ώθηση στην όπερα, αυτό το ιδιότυπο μείγμα θεάτρου, μουσι-
κής και μπαλέτου. Παρόλο το γιγαντισμό που προκάλεσαν όλες αυτές οι 
εξελίξεις, το βενετσιάνικο Καρναβάλι ουδέποτε έπαψε να αποτελεί μείζον 
σημείο αναφοράς και έκφρασης των λαϊκών στρωμάτων.

1 Περιοχή ανατολικά της σημερινής ιταλικής επαρχίας του Βένετο, που 
στα μεσαιωνικά χρόνια εχθρευόταν τη Βενετία. Η πόλη κατόρθωσε να 
υποτάξει το Φρίουλι, εντάσσοντάς το στα εδάφη της.

Συμπεράσματα
Τα καρναβαλικά έθιμα συμπορεύονται με τις ιστορικές εξελίξεις και με-

ταβάσεις. Η σύνδεσή τους δε με τα ζητήματα που αφορούν τον άνθρω-
πο και την κοινωνία είναι εμφανής έως και τις μέρες μας. Οι εορτασμοί, η 
παράδοση και τα έθιμα εξανθρωπίζουν και ζωντανεύουν την κοινωνική 
πραγματικότητα, προσδίδοντας ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά στην 
κοινότητα ή στα μέλη αυτής, η οποία μέσω αυτών των επαναλαμβανόμε-
νων τελετουργιών εκφράζει τα συναισθήματα, τους φόβους, τις ανησυ-
χίες και τις επιδιώξεις της. Το Καρναβάλι χρησιμοποιήθηκε απο τα κατώ-
τερα στρώματα της κοινωνικής ιεραρχίας στην προνεωτερική Ευρώπη, 
προκειμένου αυτά να εκφράσουν τα αιτήματά τους, τον καταδυναστευ-
μένο ψυχισμό τους, ενώ έχουμε παραδείγματα ακόμα και πολιτικού λό-
γου εν μέσω τέτοιων εκδηλώσεων (Romans, 1580 – διάσπαση του αστι-
κού τοπίου - Μπορντώ, 1651 – αποκατάσταση ομόνοιας στο αστικό το-
πίο). Ωστόσο, το Καρναβάλι θα πρέπει να ειδωθεί ιδιαίτερα ως μια εκδή-
λωση ένωσης ή και διάσπασης των κοινωνικών δομών στα πλαίσια ενός 
αντιστραμμένου κόσμου, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά μοχλό διατήρησης 
της κοινοτικής ενότητας, εφόσον λαμβάνει χώρα εντός των ελεγχόμενων 
– απο τις ελίτ – πλαισίων δράσης των υπάλληλων στρωμάτων, ώστε αυ-
τά να εκφράσουν και να εκτονώσουν τα καταπιεσμένα ένστικτά τους.  ■
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