MASOPUST
Masopust není přímo svátkem církevního roku, ale velmi těsně
s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní doby,
v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny
a maškarní průvody.
Jiné označení pro masopust je karneval – jedním z vysvětlení
tohoto slova je latinský původ a znamená to něco jako „dát
sbohem masu“, než začne půst (více v dalších sekcí postní
doby). Slavení masopustu může mít různé podoby, jinak
ho prožívají lidé na venkově a jinak ve městě.
Jak takový masopust probíhal dříve? (A někde třeba ještě
probíhá.)
Někdy se udává, že masopustní období trvalo již od slavnosti
Tří králů (Zjevení Páně) do popeleční středy. Klasické
masopustní období ale trvalo 3 dny před popeleční středou.
Začínalo masopustní nedělí, kdy se rodina sešla k bohatému
obědu. Poté se všichni chystali k muzice, kde se hlavně
tancovalo, někdy až do rána. Masopustní neděli se také říkalo
neděle
taneční. Hned po obědě vyhrávali hudebníci na návsi a zvali
k muzice do hospody. Hned jak dohráli, tak se začaly otevírat
vrata statků a dveře chalup a muži i ženy mířili k hospodě,
kde už na ně čekali muzikanti se svými nástroji. Pivo teklo
proudem, z bot tanečních párů se jen kouřilo a veselého křiku
neubývalo ani v časných ranních hodinách.
Také masopustní pondělí bývalo ve znamení tance, zábavy
a veselí. Druhý den, na masopustní pondělí, se pokračovalo
v tanci. To byl tzv. "mužovský bál". Na takovou zábavu

neměla svobodná chasa přístup a musela se spokojit
s přihlížením. V kole bylo vidět jen samé ženáče a vdané.
Hudebníci pilně vyhrávali, protože furiantští sedláci
na nějakou tu zlatku nehleděli.
Vyvrcholením veselí bylo masopustní úterý. Na tento den si
každý připravil nějakou masku do průvodu maškar, někde se
i hrála divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli
jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném domě
nechybělo malé pohoštění, dospělí často dostali i „něco
pro zahřátí“, takže průvod byl stále veselejší. Mezi nejčastější
masky patřili: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, kominík,
bába s nůší a mnoho dalších. Hlavní postavou byl šašek. Jeho
oděv byl zdobený barevnými papírky, na hlavě měl špičatou
šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na odhánění
nemaskovaných. U každého stavení hudba zahrála dva až tři
kousky. Maškary byly většinou odměňovány koblihami, vejci,
uzeným masem, ale i obilím a penězi. Toto veselí všude
končilo přesně o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a lidé byli
vyzvání, aby se rozešli do svých domovů. Začala totiž
popeleční středa a s ní přísný předvelikonoční půst.
Dnes se již asi na většině míst neslaví masopust v takovém
rozsahu, jako tomu bylo dříve. Ale asi většina z nás se v této
době zúčastní nějakého karnevalu nebo průvodu maškar.

Básnička
Masopust držíme,
nic se nevadíme
pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali
poznovu!
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli
pospolu.
Dříve než se rozejdeme,
ještě k sobě připijeme
poznovu!

