
Karnawał – czas mięsa 

 

Cóż jest takiego szczególnego w tym niedługim okresie, przypadającym między Świętem Trzech 

Króli a Środą Popielcową? Dlaczego to właśnie w środku zimy tradycja nie tylko nie zabrania, ale 

wręcz nakazuje nam osiąganie szczytów szaleństw i uciechy? Zdawałoby się, że w ciągu roku jest 

tyle innych, lepszych po temu okazji. A jednak świadomość karnawału – choć już coraz bardziej 

rozmyta, coraz mniej jasna – jeszcze w nas trwa. Skąd więc się tam wzięła? I cóż z niej dziś nam 

pozostało? 

Carnevale. Choć trudno jest ustalić jednoznaczną etymologię tego włoskiego wyrażenia, większość 

badaczy przyjmuje, że chodzi tu o nic innego, jak „czas pożegnania z mięsem”. Jest wiele teorii 

dokonujących głębszej, filologicznej analizy tych słów – podarujmy je sobie, bo powyższa definicja 

najlepiej chyba oddaje zarówno atmosferę, jak i wielowiekową historię karnawału.  

Mięso. Słowo jakże soczyste, krwawe, straszne wręcz, o brzmieniu co najmniej niepokojącym – w 

każdym chyba z europejskich języków. Oto klucz do zrozumienia karnawału. Ta niepewność, obawa 

przed nieubłaganie zbliżającym się, kategorycznym zakazem jego spożywania towarzyszyła 

mieszkańcom starego kontynentu od setek lat.  Jednak ograniczanie tego pojęcia jedynie do pewnych 

narzucanych religijnie zasad żywieniowych byłoby krótkowzrocznością. Karnawałowe mięso ma 

znaczenie dużo szersze, także – a może przede wszystkim – metaforyczne. 

O co więc chodzi? Nim padnie odpowiedź na to pytanie, warto by przytoczyć kilka wymownych 

przykładów. Rodem z całej Europy, bo choć w formach i szczegółach był karnawał świętem dość 

zróżnicowanym, to jego treść i wymowa miała zasięg uniwersalny.  

Ot, choćby w wielu miastach średniowiecznej Francji, Włoch i Hiszpanii – Autun, Sens, nawet w 

Madrycie – obchodzono w styczniu uroczystość zwaną Świętem Osła. W teorii miał to być hołd 

oddany dwóm biblijnym wierzchowcom – oślicy, na której Święta Rodzina uciekała do Egiptu oraz 

osiołkowi, na którym Chrystus w chwale wjeżdżał do Jerozolimy. W praktyce była to ceremonia 

skrajnie kpiarska, uderzająca we wszelkie ówczesne świętości… a jednocześnie przez niemal całe 

ówczesne duchowieństwo tolerowana. Prowadzano więc osła, jak monstrancję czy relikwie świętych, 

w barwnej procesji przez miasto do katedry. W otoczeniu księży, przystrojony w kolorowe, drogie 

tkaniny, wiedziony był przed ołtarz. Tam, zamiast biskupiego tronu, stał bogato wypełniony owsem 

żłób. Samego osła tytułowano Dostojnym Gościem, niekiedy mianując go wręcz tymczasowym 

księciem lub biskupem. Lud, za kościelnym celebransem, wyśpiewywał pochwalne pieśni ku jego czci, 

często posuwając się w tym do ryczenia na wzór ośli po ulicach i świątyniach aż do późnej nocy. 

Inną formą poświątecznych obchodów był prowansalski Dzień Młodzianków. Tu również mamy do 

czynienia z podstawą ewangeliczną – w której miano przeciwstawiać potęgę niewinności i świętości 

pomordowanych dzieci z ziemską, acz ułomną władzą króla Heroda. W rzeczywistości celebracje te 

miały jednak bardzo cielesny charakter. Na czas trwający – w zależności od miasta – od jednego dnia 

po nawet trzy tygodnie, prawdziwy biskup zawieszał swą duchową władzę nad ludem, przekazując ją 

w ręce młodego chłopca – zwykle kleryka pierwszego roku. Ten w ramach swego ingresu obnoszony 

był po mieście w lektyce, zaś jego sformowany samoistnie i naprędce „dwór” wpadał do kościołów 

przerywając msze, wyśpiewując sprośne pieśni, wykonując obsceniczne gesty i parodiując święte 



obrzędy. Po domach zbierano zaś nadzwyczajne datki „na Kościół”, z których większość bynajmniej 

nie trafiała do biskupiej szkatuły, lecz pożytkowana była na zakup alkoholu i mięsiwa, kolektywnie 

spożywanych podczas wielkiej wieczornej uczty. 

Nieco bardziej na północ, w katolickich krajach dawnego Cesarstwa Niemieckiego, praktyka takiego 

mieszania sacrum i profanum, zaburzania ścisłych hierarchii klasowych i zasad religijnych posunęła się 

jeszcze dalej, przyjmując formę karnawałowego Święta Głupców. W okresie tym realną władzę w 

miastach przejmowali wędrowni rybałci, aktorzy, kuglarze, zachęcając wszystkich do powszechnych 

libacji, wygłupów, a nawet strojenia sobie żartów ze świeckich i duchownych włodarzy. Niekończące 

się, całonocne pochody zajmowały wszystkie uliczki. W sposób szczególny czczono zaś ściąganych w 

tym okresie na uroczystości wariatów, dziwolągów, osoby upośledzone. Strojono ich w karykaturalne 

wersje możnowładczych szat, a ich „parobkowie” skrupulatnie pilnowali by wszyscy w ich 

towarzystwie – nawet najzamożniejsi mieszczanie – poruszali się nie inaczej  jak na kolanach. 

We Włoszech wreszcie, w tej swoistej ojczyźnie karnawału, wszystkie powyższe szaleństwa 

wzmacniane były dodatkowo niesamowitym poczuciem anonimowości. Na kilka dni przed 

początkiem karnawału z zakamarków skrzyń, okrętowych ładowni i krawieckich magazynów 

wyciągano wszelkie ścinki, bezużyteczne już fragmenty tkanin i innych materiałów. Każdy, kto tylko 

umiał, zszywał te kawałki, bez większego ładu i składu, tworząc w ten sposób wielobarwne, kiczowate 

stroje, przedziwne maski, parodie państwowych i kościelnych chorągwi. Samo tylko przebranie się w 

nie dawało biesiadnikom daleko posuniętą bezkarność. Wiele karnawałowych obrzędów nie tylko 

dezawuowało życie wyższych sfer czy duchowieństwa, ale wręcz utrzymanych było w atmosferze 

powszechnego przyzwolenia na wszystko, co w pozostałej części roku było zakazane – pijaństwo, 

obżarstwo, obsceniczność, a także na wyjątkową swobodę seksualną, nawet jak na dzisiejsze 

standardy. 

Tym było właśnie karnawałowe mięso.  

Co ciekawe, im bardziej społeczeństwo stawało się „światłe”, im bardziej odchodzono od ścisłego, 

średniowiecznego modelu wiary i obyczajowego rygoryzmu, tym zarówno znaczenie, jak i stopień 

rozwiązłości w karnawałowych zabawach malały. I nie ma w tym nic dziwnego. Bo karnawał 

nierozerwalnie związany był ze zbliżającym się postem. To właśnie perspektywa nieuchronnie 

zbliżającego się czasu uświęconego była impulsem dla chwilowego choć podporządkowania sacrum 

sferze profanum. Bez tak ścisłego rozdziału między tym, co święte a tym, co ziemskie, karnawał nie 

miałby racji bytu. Te kilkanaście dni, w niektórych kulturach uważane za permanentnie wyjęte z 

ziemskiego kalendarza, było wyjątkowym, gwałtownym sposobem na oczyszczenie, swoistym 

katharsis, przygotowującym lud na okres wyrzeczeń, pokuty i świętości. 

I tu docieramy do sedna problemu ze współczesnym karnawałem. Pewne huczne jego ostatki trwają 

jeszcze tam, gdzie trwa ta swoista perspektywa wiary, pojmowana jeszcze w klasycznych, rytualnych 

formach. Nie słyszy się już o ulicznych szaleństwach we Francji czy w Niemczech. Tłumaczy to także 

dlaczego największy karnawał ma miejsce w stricte katolickiej Brazylii, a te pomniejsze, acz sławne, 

odbywają się w krajach kultury latynoamerykańskiej czy europejskiego południa łacińskiego. W 

społecznej rzeczywistości, która już dawno odrzuciła dominację sacrum, a pozostałe jej elementy na 

co dzień miesza ze sferą profanum, nie ma już wystarczająco silnej, powszechnej potrzeby 

odreagowania, wylania z siebie żądz przed okresem postu. Brak kategorycznych norm odrzucających 

czysto cielesne uciechy, brak bezwzględnym mieczem strzeżonego autorytetu, niweluje potrzebę tak 



zajadłego, jak karnawałowy, sposobu jego wyśmiania. Powszechny hedonizm współczesności 

skutecznie stłamsił więc wyjątkowy hedonizm karnawału. 

Co więc pozostało nam z karnawału? Niestety, już tylko wyzuta z sensu tradycja, pusty, ugrzeczniony i 

skomercjalizowany obrzęd. Bo wojna postu z karnawałem jest jak dalekowschodnie yin i yang – musi 

nierozstrzygalnie i nierozerwalnie trwać wiecznie. Gdy jednego zabraknie, drugie też przestanie 

istnieć. Jedząc codziennie mięso, szybciej znudzimy się jego smakiem. Zostały nam więc drogie, 

barwne stroje z wypożyczalni, zostały plastikowe, nazbyt podobne do siebie, masowo produkowane 

maski. Pozostał też pretekst – taki sam, jak i wiele innych – do zabawy. Ale już bez tego duchowego 

tchnienia szaleństwa, głębokiego transu cielesności, poczucia perwersyjnej świętości… którego nie 

zapewni nam żaden z wynalazków zracjonalizowanej, zlaicyzowanej współczesności. 

 

Przy pisaniu powyższego tekstu autor posiłkował się książką dra Jacka Sieradzana „Szaleństwo w 

religiach świata”, którą wszystkim zainteresowanym tematem serdecznie poleca. 
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