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Czy wiesz, czym jest karnawał?

• Karnawał to inaczej zapusty – okres zimowych balów,
maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej
w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą
Popielcową, która oznacza początek wielkiego postu
i oczekiwania na Wielkanoc.



Czy znasz tradycje najpopularniejszych 
karnawałów na świecie?



Brazylia - Rio de Janeiro

Najsłynniejsze w brazylijskim karnawale są 
parady samby na tzw. sambodromie -
specjalnym teatrze pod gołym niebem. W 
poszczególnych dniach święta sambę 
tańczą tam szkoły tańca, mistrzowie oraz 
dzieci. Wszyscy wspólnie się bawią i 
obserwują rywalizację najsłynniejszych 
brazylijskich szkół samby. Wrażenie robią 
nie tylko umiejętności taneczne 
uczestników, ale także ich kolorowe stroje, 
przygotowywane zwykle przez cały rok. 



Wochy -Wenecja 

To w Wenecji odbywa się 
najpopularniejszy karnawał w Europie. 
Ma wspaniałą historię i tradycję. Mało 
kto wie, że jeszcze w XVIII wieku 
zabawa karnawałowa w Wenecji trwała 
aż miesiąc. Napoleon Bonaparte uznał 
jednak, że była za głośna i postanowił 
ją obalić. Karnawał powrócił w 1980 
roku do łask i obecnie trwa 10 dni. 
Dawniej, na czas karnawału sięgano po 
maski i przebrania. Tak zostało do dziś. 
Eleganckie stroje, peruki i maski są 
nieodłącznym elementem uczestników 
weneckiej zabawy. 



Wenecja
Główną sceną, na której odbywa się legendarna rewia kostiumów, jest 
plac św. Marka, porównywany do wytwornej sali balowej. Każda edycja 
karnawału ma temat przewodni, który nadaje ton licznym balom, 
widowiskom i spektaklom ulicznym. 



Wenecja

Zabawę otwiera huczny pochód 
przebierańców do bazyliki św. Marka. 
Później następuje słynny "lot Turka", 
czyli popis akrobaty, który wspina się 
na dzwonnicę bazyliki z przyczepionymi 
do pleców skrzydłami, a następnie 
opuszcza się z góry, rzucając na 
zebrany tłum tysiące konfetti. Tłem 
zabawy są najwspanialsze zabytki 
architektury. Koniec święta ogłaszają o 
północy dzwony XI-wiecznej dzwonnicy 
św. Marka - maski znikają, zaczyna się 
post.



USA - Nowy Orlean

W Nowym Orleanie, największym mieście 
położonej na południu USA Luizjany, 
odbywa się co roku jeden z najstarszych na 
świecie karnawałów - Mardi Gras. Tradycja 
Mardi Gras (z franc. "tłusty wtorek") 
przywędrowała do Ameryki z 
Paryża. Przez miasto przechodzą 
największe parady. Organizowane są one 
przez Krewes - towarzystwa z 
poszczególnych dzielnic Nowego Orleanu. 



Nowy Orlean 
Każde Krewes przygotowuje platformy, najczęściej na wielkich 
ciężarówkach, które odpowiednio udekorowane przejeżdżają przez 
miasto. Każde Krewes ma też swoją tradycyjną trasę. 

Tradycją podczas Mardi Gras są też podarki dla tłumów, zwane throws, 
które są zrzucane z platform. Zwykle są to kolorowe koraliki. Rzuca się 
także maskotki, monety. 



Francja - Nicea

We Francji karnawał trwa dwa 
tygodnie. Słynie on przede 
wszystkim ze wspaniałych parad. 
Przez ulice miasta przetaczają 
się tonące w kwiatach 
platformy, na których 
usadawiają się postacie ze 
świata bajek i piękne dziewczęta 
w imponujących strojach. Do 
dekoracji platform kwiaciarze i 
ogrodnicy zużywają kilka tysięcy 
żywych, pachnących kwiatów. 



Nicea
Najważniejszy rydwan - królowej karnawału - przybrany jest zgodnie z 
tradycją kolorowymi storczykami. Pochód urozmaicają występy grup 
taneczno-muzycznych zaproszonych z egzotycznych zakątków świata. 
Salsa miesza się z oberkiem, tango z rockiem i rytmami jazzowymi. 
Maszerują szkoły cyrkowe, szczudlarze i czarownice. 



Nicea
Dodatkową atrakcją są bitwy kwiatowe. Widzowie, wchodząc na trybuny, 
zaopatrują się w gałązki mimozy i w czasie przejazdu obrzucają się kwiatami z 
uczestnikami parady. W bogatym programie artystycznym przewidziany jest 
także dostępny dla wszystkich bal maskowy i kostiumowy organizowany w 
eleganckich hotelach. Dwutygodniowe szaleństwa kończy pokaz sztucznych 
ogni.



Szwajcaria - Bazylea 
Zdaniem samych Szwajcarów, 
takiego karnawału jak w Bazylei nie 
ma nigdzie indziej. Główna zabawa 
trwa trzy dni. Morgenstreich, czyli 
dosłownie "poranny figiel" to 
tradycyjny początek zabawy. W rytm 
marszowych werbli i fletów na ulice 
Starego Miasta wyrusza pochód z 
postaciami w maskach. Światła na 
ulicach gasną. Święcą się tylko 
kilkumetrowe latarnie niesione przez 
uczestników pochodu przygotowane 
przez nich już wiele tygodni 
wcześniej.



Bazylea

Uczestniczą w niej setki przebierańców. 
Do najbardziej charakterystycznych 
postaci należą stare ciotki, pajace, błazny 
oraz Waggis, czyli postacie w strojach 
wieśniaków i w maskach z czerwonym 
nosem i słomianą strzechą włosów. 
Członkowie karnawałowych grup 
odgrywają inscenizowane scenki i 
obdarowują widzów pomarańczami, 
słodyczami i gałązkami mimozy. 
Muzykanci zwani Gugge grają w tle na 
instrumentach perkusyjnych i 
piszczałkach.



Boliwia - Oruro
• W Ameryce Południowej najsłynniejszym karnawałem, zaraz po 

brazylijskim, jest bez wątpienia karnawał w Oruro w Boliwii. Tancerze i 
tancerki przemierzają w procesjach ulice miasta od wczesnych godzin 
porannych. Impreza odbywa się w hołdzie Matce Boskiej z Socavón, 
czyli inkaskiej Matce Ziemi. 



Oruro 

• Charakterystycznym 
zwyczajem karnawału w 
Boliwii jest oblewanie się 
wodą i pryskanie pianką w 
sprayu. Gringo są ulubionym 
celem tych zabaw, ale nikt się 
nie obraża. Szaloną zabawą w 
końcu zaraża się każdy. Chętni 
mogą zawsze kupić 
sprzedawane na ulicy foliowe 
pelerynki...



Belgia - Binche

• Karnawał w Binche, w 
Belgii wpisany został na 
listę dziedzictwa UNESCO. 
Od czterech wieków 
ulicami miasta maszeruje 
600 identycznie ubranych 
mężczyzn. Każdy z nich ma 
starodawny surducik, białą 
czapkę i woskową maskę z 
zielonymi okularami i 
wąsami. 



Czy wiesz, jakie tradycje karnawałowe 
celebrujemy w naszym kraju?

Opowiedz, jak Ty bawisz się podczas karnawału 


