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ZAPUSTY 

Wiadomo, że karnawał to czas uciech i zabaw, który trwa od święta Trzech Króli do 

wtorku poprzedzającego Środę Popielcową. Zwykło się nazywać ten okres zapustami, 

czasem odnosząc tę nazwę  tylko do ostatnich dni przed Środą Popielcową. 

Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej podawał takie objaśnienie: „Zapusty – polska 

nazwa karnawału. Zapusty tem się różnią od mięsopustów czyli mięsopustu, że ta ostatnia 

nazwa, pochodząca od wyrazów mięsa-opust czyli pożegnanie, stosuje się tylko do ostatnich 

kilku dni zapustnych czyli ostatków zapustu – zapusty zaś oznaczają cały czas od Nowego 

Roku i Trzech Króli do Wielkiego Postu”. 

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego podaje, że „zapusty daw. «ostatnie dni 

karnawału; też: zabawy i zwyczaje ludowe związane z tymi dniami»”. 

Według Encyklopedii PWN zapusty to pierwotna polska nazwa karnawału rozpowszechniona 

jeszcze po II wojnie światowej, głównie na wsi. 

Niekiedy zamiennie używa się wyrazów zapusty i ostatki. Wikipedia podaje, że ostatki, zapusty 

(ludowe mięsopust)  oznaczają ostatnie dni karnawału zaczynające się w tłusty czwartek, a 

kończące się zawsze we wtorek, zwany w Polsce „śledzikiem” (w Wielkopolsce jest to tzw. 

„podkoziołek”). Następny dzień – Środa Popielcowa – oznacza początek wielkiego postu i 

oczekiwania na Wielkanoc. Obydwa święta są świętami ruchomymi. W ostatki urządza się 

ostatnie huczne zabawy, bale przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. 

Wspomniany Zygmunt Gloger o zapustach tak pisał: „O mięsopustach ob. w Enc. Starop. t. III 

str. 215, a obszerniej w dziele wydanem przez Z. Glogera „Rok Polski w życiu, tradycyi i 

pieśni” (Warszawa, 1900 r., str. 101 – 119). Ł. Gołębiowski pisze o z a p u s t a c h  w dziele 

swojem „Gry i zabawy różnych stanów”, str. 331, 332 (Warszawa, 1831 r.). Kitowicz o 

zapustach i kuligach za Augusta III (t. IV, str. 41). O babach cząbrowych w Krakowie 

wspomina Załuski w „Próbie pióra” z r. 1753 i Ign. Krasicki. W tłusty czwartek przekupki 

krakowskie c o m b r z y ł y  po rynku i ulicach miasta (z niem. schampern, schempern, chodzić 

w maskach zapustnych i napastować przechodniów). Tak zw. maszkary zapustne czyli 

karnawałowe i przebieranie się w różne kostiumy już od czasów średniowiecznych w 

zachodniej Europie dało początek w Polsce zwyczajowi ludowemu przebierania się w zapust 

za żydów, cyganów, dziadów, niedźwiedzi, konie, kozy, bociany i t. p. Dni mięsopustne czyli 

ostatki miały też nazwę „dni szalonych”. Po wszystkich gospodach odbywały się tańce i 

hulanki. Dziewki niepobrane zamąż i parobcy niepożenieni ciągnęli kloc do gospody, gdzie 

póty lano nań wodę, aż gospodarz okupił się sutym poczęstunkiem. A potem baby skakały przez 

ten pień „na len” a gospodarze „na owies”, powiadając, że jak wysoko kto podskoczy, tak 

wysoki będzie miał len lub owies w tym roku. Piszący to pamięta, jak pewien profesor, 

kupiwszy sobie wieś na Podlasiu, zapragnął przyjrzeć się temu zwyczajowi ludowemu, lecz 

zaledwie ukazał się we drzwiach karczmy, gdy wesołe i podchmielone baby pochwyciły swego 

dziedzica i przymusiły do skakania przez pień w środku izby, aż musiał się im wiadrem piwa 

wykupić. Lud powiada, że we wtorek zapustny stoi djabeł za drzwiami karczmy i spisuje 

wychodzących z niej po północy”1. 

 

1 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1903, t. IV, s. 488. 

 

https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Mi%C4%99sopust


2 
 

W ostatnie dni zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami, zabawom i jedzeniu nie było umiaru. 

Raczono się tłustymi słodkościami - racuchami, blinami i pampuchami oraz ciastem 

nadziewanym słoniną i smażonym na smalcu. Stąd pochodzi "tłustego czwartku", który 

rozpoczynał "tłusty tydzień", wieńczący karnawał. Dziś z bogactwa dawnych obyczajów 

pozostał tylko "tłusty czwartek", w którym królują na naszych stołach pączki i faworki, czyli 

chrust. 

Podczas ostatnich trzech dni zapustów, zarówno kobiety, jak i mężczyźni przebierali się w 

stroje różnych postaci, zwierząt lub maszkar, a napotkanym osobom wręczali zielone bukiety z 

gałązek drzew leśnych. 

We wtorek zapustny, dzień przed Popielcem, młodzież z całej wsi zbierała się w gospodzie, by 

wesoło zakończyć mięsopust. W litewskiej tradycji ludowej w trakcie zabawy przybywały dwie 

postacie: Konopiasty i Słoninowy. Symbolizowały okres postu i czas jedzenia mięsa. Dwaj 

przeciwnicy staczali ze sobą walkę, którą z założenia wygrywał Konopiasty, a to oznaczało 

zakaz spożywania posiłków mięsnych. Punktualnie o północy rozsypywano po podłodze popiół 

- i tak rozpoczyna się Wielki Post. 

Pod koniec zabawy stawiano tak zwany podkurek, to jest posiłek składającą się z jaj, mleka i 

śledzi, który miał symbolizować przejście od mięsopustnych do postnych potraw. 

Najważniejszym z tych dni jest bez wątpienia wtorek, znany w Polsce jako śledzik, ostatki czy 

kusaki. W Wielkopolsce i na Kujawach dzień ten nazywamy podkoziołkiem. 

Podkoziołek to ostatni dzień przed świętami Wielkiej Nocy, w którym można dobrze i tłusto 

podjeść. Po tym dniu zaczyna się okres postu. Symbolem owego jedzenia był w Wielkopolsce 

pieczony na rożnie baran lub kozioł. Dlatego też w tym dniu stawiano na stole wyrzeźbioną z 

drewna lub częściej z brukwi głowę kozła. I wokół niej lub lepiej mówiąc pod koziołkiem, 

którego głowa stała na stole, bawiono się, tańczono, jedzono i pito.  

Wyrzeźbiona figurka kozła eksponowała cechy męskie, była symbolem rozrodczości. 

Podkoziołek to nazwa zabawy z tym związanej, z wyśmianiem stanu wolnego: kawalerskiego, 

a szczególnie panieńskiego. Dziewczyny, które nie znalazły kawalera musiały się wykupić. W 

różnych regionach to inaczej wyglądało. W Wielkopolsce musiały miedzy innymi ponieść 

koszty zabawy. 

Zabawa polegała zatem na prześmiewaniu się z przedstawicieli stanu wolnego. Przypinano im 

do stroju coś świńskiego, robiono przetargi na pannę, wystawiano je na giełdę. Wszyscy się 

pewnie świetnie bawili, za wyjątkiem tych nieszczęśników. 

Karnawał to okres od trzech Króli do wtorku „diabelskiego”, czyli „kusego”, przed Środą 

Popielcową, poprzedzającego Wielki Post. Początki karnawałowych zabaw, połączonych z 

przebieraniem się, sięgają w Europie Zachodniej czasów Średniowiecza, skąd przywędrowały 

do Polski i zaowocowały powstaniem przebogatej obrzędowości, wyrosłej na gruncie 

narodowych i ludowych zwyczajów. W miastach urządzano w najpiękniejszych salach, np. 

ratuszowych, bale karnawałowe, które często były balami maskowymi, natomiast w 

prywatnych mieszczańskich domach – potańcówki.  

W dawnej Polsce nie tylko szlachta świętowała podczas karnawału. W miastach bawiono się 

nawet pod gołym niebem, urządzając barwne pochody maskaradowe. Na wsi z kolei ucztowano 

w karczmach. Po wsiach zaczęły chodzić turonie, niedźwiedzie i wilki, drogami włóczyły się 
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tabuny wesołych przebierańców, odwiedzających domy i zbierających dary. Specjalnie na 

zapusty przygotowywano wesołe piosenki. 

"Od poganów zaczęty, dziś trwa zwyczaj stary, 

Na święta bachusowe ubierać maszkary". 

 

Bogactwo tradycji 

Karnawał w Polsce ma bardzo bogatą tradycję. Tradycja zabaw karnawałowych sięga 

średniowiecza. Karnawałowym uciechom oddawali się ludzie różnych stanów: od magnaterii, 

przez mieszczaństwo, po chłopstwo. Jest karnawał wiejski, który bywa oddzielany od miejskich 

zabaw. W Warszawie organizowano bale maskowe zwane redutami. Tego rodzaju imprezy 

zapoczątkował w XVII wieku Włoch nazwiskiem Salwador, który prowadził lokal w stolicy. 

Początkowo na bale przybywała jedynie elita. Z czasem drzwi restauracji otworzono również 

dla osób z niższych stanów. Obowiązkowym atrybutem każdego uczestnika zabawy była maska 

nałożona na twarz. Zdjąć ją mogły tylko dobrze urodzone osoby, ale wtedy musiały ciągle 

trzymać ją w ręku. Na redutach wszyscy bawili się ze wszystkimi. Nawet ubogi, ale dobrej 

kondycji tancerz, dopóki był w masce, mógł tańczyć z magnacką panną. 

W miastach zabawy organizowano w reprezentatywnych miejscach np. na centralnych placach 

lub w pięknie udekorowanych salach. Mieszczanie chętnie uczestniczyli w balach maskowych 

i potańcówkach urządzanych w prywatnych domach. W Gdańsku, członkowie Bractwa św. 

Jerzego zrzeszającego kupców organizowali turnieje rycerskie, które oglądali wszyscy 

mieszkańcy miasta. 

Oskar Kolberg odnotował, że w Lublinie w okresie zapust „w prawie każdym domu myślą o 

zabawach, aby przed długim uspokojeniem postu nahulać się do woli”. Imprezy odbywały się 

zarówno w domach prywatnych, jak i w miejscach publicznych. Co tydzień można było wziąć 

udział w zabawach maskowych i kostiumowych w siedzibie kasyna lub wybrać się na wielki 

bal dobroczynny. Jak podaje Kolberg – na największym z nich w centrum miasta bawiło się 

przy muzyce ponad 200 osób. Według miejscowego zwyczaju przedstawiciele lokalnej elity 

brali udział w reżyserowanym przez siebie przedstawieniu, z którego dochód szedł na cele 

charytatywne. Nie tylko w Lublinie, ale i w całej Polsce w okresie karnawału organizowano 

bale dobroczynne. 

Na krakowskim rynku można było spotkać kawalerów przebranych za dziadów, którzy straszyli 

przechodniów, głośno uderzając batem o chodnik. W całym kraju czeladnicy i młodzi 

rzemieślnicy udawali się na specjalne imprezy organizowane przez cechy, zwane w Krakowie 

burkotami. Podczas takich spotkań młodzi adepci poszczególnych zawodów, starali się tańczyć 

ze wszystkimi pannami, szczególnie z córkami majstrów, by zyskać sobie przychylność ich 

ojców. Takim pannom nie należało odmawiać towarzystwa - opieszałym tancerzom groziła 

nawet grzywna pieniężna nakładana przez mistrza. 

Polskie wsie – niezależnie od regionu – przemierzały korowody przebierańców. Każdy tego 

typu orszak otwierał książę zapust przebrany za słomianego stracha. Za nim w takt skocznej 

muzyki wykonywanej przez grajków podążała młodzież udająca różne postacie – babę, 

bociana, diabła, doktora, dziada, konia, kominiarza, kozę i śmierć. Barwny korowód w 

pierwszej kolejności odwiedzał domy zamieszkane przez kawalerów i panny na wydaniu. Po 
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przekroczeniu progu domu, młodzieńcy śpiewali i recytowali wesołe wierszyki, zachęcając do 

wspólnej zabawy i prosząc o datki w postaci słodyczy lub drobnych monet. 

Na Mazowszu w składzie takiego orszaku można było spotkać również Cyganów, Żydów, 

niedźwiedzia, oficera i urzędnika. Pochód otwierał książę, który na wyjętej z sanek płozie niósł 

wysoko koło, na którym umieszczono przystrojone wstążkami słomiane kukiełki 

przedstawiające chłopaka i dziewczynę zwane Sierotkami. Książę, kręcąc koło, sprawiał 

wrażenie, że postacie tańczą ze sobą. Członkowie orszaku odwiedzali domy we wsi, 

inscenizując pojedynek konia z niedźwiedziem. 

W całej Polsce chłopi spotykali się wieczorami w karczmach, gdzie raczono się alkoholem i 

oddawano się szalonym zabawom. Kolberg odnotował, że matki "nie tylko córkom pozwalają 

uczęszczać do karczmy, ale i same często tam zachodzą, zabierając i małe dzieci ze sobą".  

Karnawał to też zaloty 

Zimowe biesiady były domeną kobiet: na początku imprezy często bawiły się osobno, udając, 

że są niewzruszone na zaloty mężczyzn. Dopiero po przekupieniu ich piwem i przekąskami, 

pozwalały zaprosić się do tańca. 

Karnawał był nie tylko czasem zabaw, ale także zalotów. Uważano, że w ciągu roku nie ma 

lepszego czasu na szukanie drugiej połówki serca. 

Ziemianki z prowincji na cały okres karnawału wyjeżdżały do miasta. W mieście zaopatrywały 

się w wytworne ubrania i niezbędne akcesoria. Następnie zaczynały "bywać", tzn. uczęszczać 

do teatru, czy na wystawy, by zostać zauważone przez towarzystwo i dostać zaproszenie na 

raut. Panna na bal przychodziła z notesikiem, w którym zapisywała zamawiających się 

tancerzy. W cenie były dziewczyny, które nie odmawiały tańców i nie kaprysiły. Panna na balu 

zjawiała się wraz z matką. Rodzicielka ubrana w odświętną suknię, która podkreślała  pozycję 

domu, siadała daleko za stołem i obserwowała rozwój sytuacji na parkiecie. 

Pod koniec zapust odbywało się spotkanie kobiet, na którym panie przebierały się za mężczyzn 

i niejednokrotnie próbowały ich zaczepiać. 

Wiejskimi zapustami niepodważalnie rządziły kobiety. Mężatki organizowały imprezy, na 

które zapraszały dziewczyny, które niedawno wstąpiły w związek małżeński. Panny rzadko 

miały wstęp na takie spotkanie, a jeśli już to w charakterze obserwatorów. Zabawa miała na 

celu włączenie młodych mężatek w społeczność zamężnych kobiet. 

Maski 

Nieocenioną przysługę podczas zabaw karnawałowych oddawały maski. I to nie tylko osobom 

niższego stanu, pragnącym bawić się z panami, ale też żonom, chcącym uniknąć zazdrosnego 

męża, i mężom, chcącym uciec od towarzystwa żony. Już na początku XVI w. znane były 

wyroby krakowskich rzemieślników, trzy rodzaje zapustnych masek dla dam. W owym czasie 

głośno było o balach karnawałowych w Gdańsku. Urządzano je w Dworze Artusa i w domach 

cechowych. Najsłynniejsze jednak były bale warszawskie. W latach międzywojennych 

zwyczajem stały się bale na cele dobroczynne, które są organizowane do dzisiaj. 

Maszkary lub maskarady, czyli zabawy polegające na zakładaniu masek niezwykle polubili 

mieszczanie. Włoski zwyczaj urządzania maskarad i publicznych balów maskowych, czyli 

redut zrodził się w Polsce najprawdopodobniej na początku XVI w. dzięki królowej Bonie. 
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Zapusty w Zagłębiu Dąbrowskim 

Najweselej bawiono się w ostatnie dni karnawału (w niedzielę, poniedziałek i wtorek) 

poprzedzające środę popielcową, zwaną wstępną środą. Okres ten nosił nazwę zapusty lub 

ostatki. 

W tym czasie pojawiały się na wsiach nowe grupy przebierańców. Jedną z nich była grupa z 

niedźwiedziem. Za niedźwiedzia przebrany był parobek. Okręcano go grochowiną i 

prowadzono na powróśle. Chłopcy oprowadzający niedźwiedzia smarowali twarze i ręce 

sadzami lub węglem. Poubierani byli w kożuchy lub narzucali na ramiona płachty. 

Występowali jako Cyganie z Ukrainy. W Zakamieniu w okolicy Zawiercia oprócz 

niedźwiedzia w skład grupy wchodziły takie postacie, jak: dziad, pastuch, Cygan, Kaśka, Jaś i 

handlujący Żyd. Grupie z niedźwiedziem towarzyszył grajek.  

W okolicach Ogrodzieńca grupy dziewcząt przebierały się za mężczyzn — Cyganów  

i biegały od chałupy do chałupy. Twarze smarowały sadzami i sokiem z buraków. Były też 

grupy mniejsze, czasem tylko dwuosobowe. Jedna z informatorek pamięta jak z drugą 

dziewczyną w przebraniu chodziły po domach. Jedna z nich miała karty — udawała że wróży, 

przy tym by zdeformować głos trzymała pod językiem kawałek marchwi; druga udawała 

głuchoniemą. 

Jeszcze w początkach lat 60-tych dzieci przebierały się za Cyganów (chłopcy w stroje kobiece) 

i odwiedzały domy krewnych i znajomych. Cyganów przyjmowano na ogół bardzo chętnie. 

Śmiano się z ich żartów i psot, zwykle czymś częstowano i dawano datki pieniężne. 

Bardzo malowniczo prezentowała się grupa przebierańców, w skład której wchodzili: jeździec 

na koniku, koza czyli kłapacz oraz żuraw kłapiący długim dziobem. Grupa ta otoczona chmarą 

dzieci i młodzieży zaczynała obchód zwykle od dworu, a potem obchodziła okoliczne wioski. 

Akompaniował jej skrzypek. W późniejszym okresie Kłapacz pojawia się wśród Kolędziarzy 

przedstawiających historię króla Heroda. Chłopak przebrany za kłapacza nakryty był płaszczem 

lub kożuchem wywróconym włosem na wierzch. Spod płachty wystawała głowa kłapacza 

umocowana na kiju. Kłapacz poruszał pyskiem, pobekiwał, podskakiwał, przewracał się na 

ziemię, straszył dzieci i dziewczęta2. 

 

Kulig – polskie zapusty  

Huczne były zapusty w dworach szlacheckich i magnackich, gdzie od jadła i napitków aż 

uginały się stoły. Poza wzajemnym odwiedzaniem się sąsiadów i tańcami do białego rana - w 

modzie był wówczas mazur, polonez, hajduk i młynek, zwyczajem było też urządzanie kuligów 

z pochodniami. 

Według Encyklopedii Orgelbranda „Kulig to zabawa zimowa zapustna, szlichtada czyli 

przejażdżka w licznym gronie zebranych, sankami z muzyką i pieśnią. Kiedy dawna szlachta, 

nienawidząc życia w mieście, zamieszkiwała stale i ciągle po dworach wiejskich, kuligi były 

okrasą wesołych zapust. Zwykle poczynały się od drugiego święta Bożego Narodzenia trwały 

do samego Popielca.  

Z kapelą własną, przebrane po krakowsku, to za cyganów, to za żydów”.  

Zespół Pieśni i Tańca PKZ „Gołowianie” zrekonstruowane widowisko pt. „Kulig – polski 

zapusty” wystawił na scenie i odtworzył wyjazd saniami w plenerze w kostiumach szlachty 

 
2 J. Marcinkowa, K. Sobczyńska, W. Byszewski, Folklor Zagłębia Dąbrowskiego (1982). 
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polskiej. Rekonstrukcja dotyczy karnawałowej zabawy szlachty polskiej z XIX wieku, która 

była obecna w całym środowisku szlacheckim. 

Widowisko „Kulig - polskie zapusty” jest grane w ramach ścieżki edukacyjnej dot. Dziedzictwa 

Narodowego, przewidziane głównie dla młodzieży szkół podstawowych (IV-VI), 

gimnazjalnych i licealnych oraz studentów. 

Oto niektóre teksty wykorzystane w widowisku Kulig - polskie zapusty. Warto przeczytać: 

U nas w Polsce bywa, 

Ze się jeden drze, drugi beczy, trzeci śpiewa; 

Wiesz i to, że przy głośnej i cudnej kapeli 

Każdy się grać i każdy zaśpiewać ośmieli. 

 

Po kolędzie na Nowy Rok idziemy, 

Do was wszystkich, co nam dacie, weźmiemy; 

Pół talarka, grochu miarka, zda się to, 

Z kwika szperka, tłusta nerka, zje się to, 

Worki próżne, mamy różne, co dacie, 

To weźmiemy, nie wzgardziemy, uznacie. 

Mąki, krupy w swoje kupy niech idą, 

Drobne kasze, sadła nasze, aż przyjdą. 

I kaczora, i gąsiora weźmiemy. 

A kiełbasy, te za pasy zatkniemy. 

I co z grzędy do kolędy należy, 

Niech i z nami co z rogami pobieży.  

Na odchodzie niech o wodzie nie będzie, 

Niech dzban stoi, tak przystoi kolędzie. 

Niech się flaszki, a nie fraszki pokażą. 

Niech się szklanki jako wianki ukażą, 

A my za to na to lato życzem wam 

Zdrowia dobrze, żeście szczodrze radzi nam. 

 

U naszego Państwa łebski jest woźnica, 

Kiedy jedzie z góry, nie trzeba mu bica. 

U naszej jejmości pozłacana kości, 

Nikomu nie wolno, tylko Jegomości! 

 

Tańcowała, nie umiała, 

Tylko nogą posmykała, 

A matka ją po udzie, 

A tańcujże jak ludzie, 

A tańcujże Magdaleno w tej zielonej sukni, 

A jakże ja mam tańcować, kiej mi kuper stłukli. 



7 
 

Karnawału żal 

Bale karnawałowe kojarzą się z przepychem i barwnymi strojami. Niestety, obecnie imprezę 

przebieraną możemy urządzić jedynie w domu dla wąskiego grona gości. 

Kiedyś bale karnawałowe, maskarady oraz imprezy maskowe i przebierane cieszyły się dużą 

popularnością. Były okazją do sytej uczty i napitki, ale na przestrzeni lat traktowano je bardzo 

poważnie, wierząc, że im lepsza zabawa, tym okazalsze będą uprawy. Współcześnie pierwsze 

tygodnie nowego roku również bywały najbardziej roztańczonym okresem. W tym roku, z 

uwagi na pandemiczne ograniczenia, nie będzie hucznych zabaw karnawałowych. Odwołany 

został też słynny karnawał w Rio.  

 

 

Małgorzata Kurtyka 


