
Deutscher Karneval



Karnawał w języku niemieckim ma wiele nazw: Karneval, Fashing, Fastnacht,
Fastelovend, Fasteleer. Okres karnawału zwany jest ,,piątą porą roku” i jest
bardzo ważnym wydarzeniem w kulturalnym życiu Niemiec. Karnawał w

Niemczech jest huczny, gwarny i kolorowy. Zaczyna się 11 listopada i trwa do
Środy Popielcowej. Podczas karnawału wyróżniamy kilka najważniejszych dni,

które zostaną przedstawione w prezentacji.

 Wprowadzenie



W Dzień Św. Marcina (11.11) o godzinie 11.11 rozpoczyna się karnawał i huczna zabawa.
Oficjalne rozpoczęcie odbywa się w Kolonii (uznawanej za stolicę niemieckiego karnawału),
lecz świętują mieszkańcy na terenie całego kraju. W tym dniu odbywają się pochody z
latarenkami, którym towarzyszy często orkiestra. Tradycją tego dnia jest wypiekanie

charakterystycznych ludzików - Weckmannów symbolizujących św. Marcina. Na stołach
króluje również pieczona gęś. Od tego dnia zaczynają się tzw. Sitzung, czyli spotkania

karnawałowe, gdzie opowiadane są żarty, anegdoty i śpiewane piosenki.

Martinstag



Czwartek Weiberfastnacht (znany również pod nazwą Weiberfasching lub Unsinniger
Donnerstag (Niedorzeczny Czwartek)) jest to dzień, w którym kobiety otrzymują klucze
od bram miasta i tym samym symbolicznie przejmują władzę. W tym dniu wiele osób

przychodzi do pracy przebranym. Przyjęła się tradycja obcinania krawatów mężczyznom,
dlatego w wielu firmach panuje luźniejsza atmosfera, a panowie przychodzą do pracy w

zabawnych krawatach, których nie żal będzie obciąć. W ten ostatni dzień karnawału
zaczyna się huczna impreza na ulicach, która trwa przez cały weekend.

Weiberfastnacht



 

Różany Poniedziałek przed Środą Popielcową jest uważany za punkt kulminacyjny
karnawału i kojarzony przede wszystkim z uroczystym, kolorowym i hucznym
pochodem (Rosenmontagszug lub Karnevalsumzug). Parady przebierańców przy
dźwiękach muzyki wędrują ulicami miast. Największe odbywają się w miastach

takich jak Kolonia (gdzie pochód ma nawet 8km), Düsseldorf czy Moguncja.
Podczas pochodu z platform rozrzucane są słodycze (np. tradycyjne Kamelle) i
szmaciane lalki dla dzieci. Przygotowywane są karykatury często dotyczące

aktualnych wydarzeń. 

Rosenmontag



Jest to ostatni dzień karnawału. Odbywają się wówczas różne rytuały
kończące ten okres. Zalicza się do nich tzw. Nubbelverbrennung, czyli
spalanie słomianej kukły - Nubbel. Podczas ceremonii, przebrane za

mnichów, katów i księży postacie obarczają kukłę grzechami minionego
karnawału i paląc ją symbolicznie wyzbywają się win.

Fastnachtsdienstag



Büttenreden
Są to satyryczne przemówienia karnawałowe. Najlepsze mowy to takie,
które są wygłaszane z pamięci w formie rymowanych wierszyków.
Oczywiście powinny one być wesołe i poruszać aktualne tematy. 
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