
Zapust, zapusty, ostatki, mięsopusty! 

Nadszedł czas hucznej zabawy. W Polsce 

karnawał zaczyna się w Święto Trzech 

Króli i kończy na czterdzieści dni przed 

Wielkanocą. Dzisiaj już mało kto pamięta, 

że w dawnej Polsce okres karnawału 

nazywano zapustami. Zmieniły się także 

zwyczaje. Popularne niegdyś bale, stroje 

karnawałowe, śliczne suknie stały się 

domieszką wśród młodzieżowych 

dyskotek, wypadów do kina, czy na kręgle. 

Popularna nazwa karnawału pochodzi od 

łacińsko – włoskiego słowa carnavale, co 

w dosłownym tłumaczeniu oznacza 

pożegnanie mięsa, a także hucznych zabaw 

w związku ze zbliżającym się Wielkim 

Postem. Karnawał nawiązuje również do 

łacińskiego carrus navalis. W starożytnym 

Rzymie była to łódź na kołach boga 

Dionizosa. Pojawiała się ona na rzymskich 

ulicach podczas wystawnego powitania 

wiosny.                                               

Pierwszy raz o polskim karnawale 

mogliśmy usłyszeć w XVII wieku. 

Największe bale odbywały się w dworach 

królewskich, gdzie najpopularniejszą 

rozrywką był kulig. Były to przejażdżki 

przy najgłośniejszych dźwiękach muzyki i 

zabawy. Uczestnicy kuligu zatrzymywali 

się przy każdym dworku, gdzie czekał na 

nich poczęstunek, a następnie roztańczeni 

ludzie porywali ich do tańca. Po 

zakończonej zabawie wsiadano do powozu 

i jechano do kolejnego dworku na 

poczęstunek. Jednak nie tylko najbogatsi 

potrafili się doskonale bawić. 

Skromniejsze zabawy były także 

urządzane w miastach, oraz wiejskich 

karczmach, gdzie do późnej nocy rozlegała 

się głośna muzyka. Kolejnym zwyczajem 

były wypieki domowe. W każdym domu 

na miarę możliwości robione zapasy 

karnawałowe. Na żadnym stole nie mogło 

w tym okresie zabraknąć jedzenia. 

Najbardziej widoczny zwyczaj obfitego 

jedzenia odbywał się w ostatni czwartek 

karnawału, zwany tłustym. W tym dniu 

zjadano wiele: tłustej kaszy ze skwarkami, 

kapusty z mięsem i słoniną, boczku oraz 

kiełbasy, a także słodkich racuchów, jak 

również przysmaków delikatniejszych - 

pączków i chrustu.                              

Najsłynniejszy karnawał odbywa się w Rio 

de Janeiro. Myślę, że nie ma osoby, która 

choć raz o nim nie słyszała. Oficjalnie 

karnawał ten trwa od wtorku do piątku tuż  

przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. 

Choć tak naprawdę to zabawy i tańce na 

brazylijskich ulicach można podziwiać już 

kilka miesięcy przed tym wydarzeniem. 

Karnawał wywiera ogromne wrażenie. 

Barwne stroje, świetna muzyka i zmysłowa 

samba. Szczególne zainteresowanie 

wywiera on na bogatych cudzoziemcach, 

którzy specjalnie przyjeżdżają na tę okazję. 

Właśnie dla takich ludzie są specjalne 

szkoły, które uczą przyjezdnych samby. 

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem 

karnawału jest parada, w czasie której 

Brazylijczycy tworzą najpiękniejsze i 

najbarwniejsze widowisko świata.                         

Zmieniają się czasy, obyczaje, karnawał w 

naszym kraju jest coraz mniej popularny. 

W Polsce bale maskowe kojarzą się raczej 

z imprezami organizowanymi dla dzieci w 

szkołach i przedszkolach. Myślę, że warto 

spojrzeć na przeszłość, oglądnąć karnawał 

w Rio de Janeiro i choć raz w roku 

pozwolić sobie na czyste szaleństwo.  
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