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Keskiajan karnevaalit olivat arjesta irrottautumisen aikaa. 
Silloin yhteiskuntaluokkien väliset rajat hämärtyivät, viralliset 
etuoikeudet kumoutuivat, roolit kääntyivät päälaelleen ja alis-
tetut astuivat vallan kahvaan. Nauru kukisti pelon ja sorron.

Euroopassa karnevaalia saatettiin juhlia jopa monen viikon 
ajan. Venetsiassa juhlinta alkoi jo tapaninpäivänä. Railakas 
karnevaalikausi yltyi loppua kohden, ja juhlinta huipentui 
lopulta laskiaissunnuntain ja –tiistain väliseen aikaan ennen 
kristillisen kirkkokalenterin pääsiäispaastoa. Paaston aika  
oli katumuksen aikaa. Silloin ilolle ei ollut sijaa. 

Karnevaalin aikaan kaupunkien kadut ja torit täyttyivät hul-
vattomasta juhlinnasta. Ihmiset kaikista yhteiskuntaluokista 
kokoontuivat yhteen seuraamaan tanssijoita, narreja ja muita 
ilveilijöitä. Pelit, leikit ja näytelmät kuuluivat asiaan kuten 
myös ylenpalttinen syöminen ja juominen.

Kaikki käännettiin ylösalaisin – sekä kuvaannollisesti että 
konkreettisesti. Auktoriteetit ja valta-asetelmat joutuivat 
naurun kohteeksi, ja tavallisesti alistetuista kansalaisista  
tuli vallankäyttäjiä. Näytelmissä parodioitiin viranomaisia  
ja kuninkaallisia. Talonpojat nappasivat kirkossa eturivin 
paikat. Kulkueissa kuultiin pilasaarnoja. Vaatteetkin saatet-
tiin pukea päälle väärinpäin. Kaikessa liioiteltiin ja niin myös 
ruuan kanssa: herkkuja mässäiltiin ahnaasti ja juominkien 
tiimellyksessä tyhjeni pullo pullon perään.

Roolileikin tarkoituksena oli laskea tavallinen kansa koke-
maan, millaista olisi olla aatelinen. Keskiajalla kuri oli anka-
raa. Keskiaikainen ideologia perustui asketismiin, synkkään 

kaitselmukseen, syntiin ja sovitukseen, joita pidettiin  
yllä pelon ja sorron avulla. Vakavuutta pidettiin totuutena. 
Karnevaalikulttuuri syntyi ankean virallisen ideologian rin- 
nalle. Se oli virallisten sääntöjen ja tapojen täysi vasta- 
kohta, joka korosti iloa ja naurua. 

Naurulla oli sosiaalinen puolensa. Kaikenikäiset ihmiset 
kaikista yhteiskuntaluokista kokoontuivat yhteen pitämään 
hauskaa, mikä sai kansalaiset tuntemaan yhteyden muihin 
ihmisiin, kasvavaan ja uudistuvaan kansaan, kansaan joka 
oli hetken aikaa yhtä luokkaeroista välittämättä. Siinä missä 
kirkko kääntyi kohti mennyttä ja pyrki muuttumattomaan, 
karnevalistinen kulttuuri katsoi tulevaan ja nauroi niin  
menneelle kuin nykyiselle.

Väärän kuninkaan päivä oli karnevalistisen perinteen  
nurinkurisuuden huipentuma. Kansan keskuudesta valittiin 
sijaiskuningas, kaikista kehnoimmin kuninkaaksi sopiva  
henkilö, joka puettiin upeasti kultaan ja purppuraan, 
kuten kuninkaan kuuluu. Tuon yhden päivän ajan väärä 
kuningas käytti valtaansa siitä mitään ymmärtämättä, 
ja kansa ulvoi naurusta touhua seuratessaan. Oli aika 
nauraa yhteiskunnalle, auktoriteeteille ja vallitseville 
käsityksille, kyseenalaistaa ne ja kääntää kaikki nurin 
– mutta vain hetkeksi.
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