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Czas na karnawał
Czas liczony od Nowego Roku lub Trzech Króli (6 stycznia) do wtorku
zwanego kusym, poprzedzającym Środę Popielcową, to okres hucznych zabaw
tanecznych, maskarad i ogólnej wesołości, czyli karnawał.
Nazwa pochodzi od włoskiego słowa carnavale. Jego człony: caro – mięso i vale
– żegnaj, oznaczają razem, w wolnym przekładzie, pożegnanie mięsa, a wraz z
nim wszelkiego rodzaju uczt i zabaw oraz nieuchronne zbliżanie się Wielkiego
Postu. Stąd też staropolskie mięsopusty, tak nazywano ostatni tydzień
karnawału, trwający od tłustego czwartku do kusego wtorku.

Zapusty

Polski karnawał nazywano zapustami. Był to jedyny w roku czas „tańców,
hulanek i swawoli”. W rozrywkach zapustnych znaczącą rolę odgrywały
kobiety. Panny na wydaniu wkraczały wtedy „na salony”, aby znaleźć mężów.
Wyprawiano najwięcej wesel. Po rocznym "chodzeniu ze sobą" młodzi trafiali
na ślubny kobierzec. Był też bezwzględny termin poważnych zalotów,
przypadający najdalej do Matki Boskiej Gromnicznej (2 luty). W tym czasie
młodzi ludzie dawali sobie "słowo", a ci, co byli już "po słowie", spieszyli do
ołtarza.
Na wsi panowały „szalone dni”, zbierano się na wspólne skubanie pierza, które
kończyło się muzyką i sutym poczęstunkiem.

We dworach szykowano zapasy jadła i picia, bo w każdej chwili można było
spodziewać się najazdu gości. A okazją do niezapowiedzianych odwiedzin były
kuligi. Rozbawione towarzystwo, z muzyką, często w przebraniach, najeżdżało
okoliczne domy, by wśród zabawy ogołocić spiżarnię sąsiadów, rozgrzać się i
wytańczyć. Ciąg sań oświetlonych pochodniami i prowadzonych przez
wodzireja jeździł od dworu do dworu.
Pędzi kulig.
Dzwonią dzwonki.
Wiatr wstrzymuje dech.
Bucha para z końskich pysków.
Płozy ryją śnieg.

Pędzi kulig.
Dzwonki dzwonią.
Rozwiały się grzywy koniom.
W białe zaspy,
W śnieżne góry
Kulig pędzi!
Kulig! Kulig!
Ewa Skarżyńska „Kulig”

Specyficznym przebierańcem był Zapust – przebrany w kożuch
wywrócony wełną na wierzch, przepasany sznurem, a na głowie noszący
wysoką czapkę ozdobioną gałązkami choinkowymi i kolorowymi wstążkami.
Zapowiadał on rychły koniec karnawału.

Najbardziej chyba znanym karnawałem jest brazylijski karnawał w Rio de
Janeiro. Zaczyna się przekazaniem uczestnikom parady kluczy do miasta i
pokazem sztucznych ogni, po czym przez pięć dni i nocy trwa rywalizacja w
tańczeniu samby. Specjalnie na tą okazję uczestnicy parady (i nie tylko)
przygotowują pełne przepychu stroje karnawałowe.
W dzisiejszych czasach większość naszych rodaków (70%) nie bierze
udziału w żadnej zabawie karnawałowej. Natomiast co dziesiąty z nas bawi na
balu lub imprezie karnawałowej w restauracji, a niewiele więcej osób, bo około
13% dorosłej populacji bawi się na prywatkach. Z powyższych danych wynika,
że dorośli nie są zbyt skłonni do zabawy. Zupełnie inaczej kształtują się te dane
w odniesieniu do dzieci, bowiem właściwie każdy przedszkolak bierze czynny
udział w co najmniej jednej zabawie karnawałowej. Troszkę mniej chętnych do
zabawy jest w gronie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Modnie na karnawał

Karnawał to idealna pora, aby puścić wodze naszej wyobraźni i
wykorzystać w każdym calu to, co oferuje nam moda. Dotyczy to zarówno
strojów na wielki bal, imprezę klubową, jak też na „domówkę” mniejszą lub
większą. Począwszy od ubioru poprzez dodatki, makijaż i fryzury każda kobieta
może włożyć balową suknię, ekstrawaganckie buty lub połyskliwą sukienkę.
Nie wspominając już o całej gamie słodkich i eleganckich torebek do ręki – do
wyboru w tym sezonie jest ich bez liku.
Najprostszy i zarazem efektowny wybór na karnawałową zabawę to
sukienka zdobiona cekinami. Kolejny sezon mija, a cekiny nadal rządzą jako
swego rodzaju symbol świętowania Nowego Roku i karnawału. Uniwersalne
cekiny pojawiają się zarówno jako elementy dekoracyjne w młodzieżowych Tshirtach, jak i eleganckich sukienkach na bal. Ciekawie będzie się prezentować
cekinowa kreacja na wielkie wyjście.
Wdzięczne i kobiece rozkloszowane doły sukienek wyszczuplają nogi –
dobrze jest o tym pamiętać. Tym razem pojawiają się często w wersji
wielowarstwowej, plisowanej oraz koronkowej. Dobry wybór dla pań lubiących
podkreślać swoją kobiecość. Świetnie prezentują się też na parkiecie w tańcu!
Połyskujące

materiały

dające

metaliczny

efekt

robią

wrażenie,

szczególnie jeśli mamy do czynienia z intensywnymi kolorami. Dobra
propozycja na wyjście do klubu lub na imprezę do znajomych. Od kurtek po
spodnie, nonszalancki metalizowany look – wygodny i młodzieżowy. Do takich
zestawów koniecznie zaopatrzmy się w botki na obcasie i koturnie, aby
uzupełnić stylizację.

Materiały z metalicznym połyskiem również świetnie zdają egzamin w
klasycznym wydaniu, na przykład w połączeniu z delikatnymi nadrukami
kwiatowymi.
Za oknem zimno, warto więc również zastanowić się nad okryciem w
drodze na imprezę. Na wielkie wyjście proponujemy zwrócić uwagę na krótkie
kurtki futrzane (oczywiście sztuczne), które są bardzo w stylu glamour i
przydadzą się również na kolejne wieczorowe eskapady.
Absolutny must have tego karnawału to torebki typu box, czyli pudełka. Modne
są wszystkie rodzaje – od gładkich po te zdobione koralikami i kryształkami,
pełniące funkcję biżuterii.
Ćwieki, nity i koturny są u szczytu sławy – dla fashionistek idealne na
karnawałową imprezę będą zwariowane buty na koturnie z bardzo rzucającymi
się w oczy zdobieniami – od nitów po kolce. Począwszy od czarnych czółenek,
poprzez te w motywy zwierzęce, aż po botki w kolorze żywej czerwieni, która
jest teraz wyjątkowo modna.

Rok 2018- Rokiem Zbigniewa Herberta
Posłowie sejmu ustanowili rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. Uznali, że to
"jeden z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w. W lipcu 2018
roku mija 20 rocznicą śmierci Herberta.
Zbigniew Herbert to jeden z najważniejszych polskich autorów XX w.,
twórca cyklu poetyckiego "Pan Cogito", eseista, dramatopisarz i autor
słuchowisk. Od końca lat 60. wymieniany był jako jeden z kandydatów do
literackiej Nagrody Nobla. W latach 80. był jednym z głównych poetów
związanych z polską opozycją antykomunistyczną. Jego wiersze popularyzowali
bardowie: Przemysław Gintrowski i Jacek Kaczmarski. Herbert żartobliwie
nazywał sam siebie "tekściarzem Gintrowskiego".
Od 1986 r. poeta mieszkał w Paryżu, gdzie współpracował z "Zeszytami
Literackimi". Po powrocie do Polski w 1991 r. poświęcił się działalności
społecznej oraz komentowaniu wydarzeń politycznych. Do końca życia
intensywnie pracował - jego ostatni tom, "Epilog burzy", ukazał się kilka
miesięcy przed śmiercią poety w 1998 r.
Do najsłynniejszych prac Herberta należą tomy poezji: "Struna światła" (1956),
"Studium przedmiotu" (1961) i "Pan Cogito" (1974), a także książki eseistyczne:
"Barbarzyńca w ogrodzie" (1962) i "Martwa natura z wędzidłem" (1993). Poeta
jest kawalerem Orderu Orła Białego, laureatem Nagrody Fundacji im.
Kościelskich, Nagrody im. Herdera, Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana
Parandowskiego, Nagrody Jerozolimskiej i nagrody Złotego Mikrofonu.

