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Святкування та державні свята

Карнавал у Німеччині
«Helau!», «Alaaf!» – ці дивні вигуки зазвичай чути під час
карнавального сезону в Німеччині, який зазвичай припадає
на лютий. Це час, коли німці одягаються в барвисті костюми
і гуляють вулицями. У деяких містах, таких як Кельн,
Дюссельдорф або Майнц, ці ходи є масовими.

Звідки береться карнавал?
Навіть якщо в деяких частинах Німеччини карнавал пов’язаний з церквою, він не є
християнським святом і має своє коріння в стародавніх язичницьких звичаях.
Існують великі регіональні відмінності не тільки в назвах карнавалу (Fasching, Fast‐
nacht або Karneval), але й у традиціях, на яких він заснований.

Як німці святкують карнавал?
У Німеччині також святкують карнавал у дитячих садках і
школах. Діти одягаються в принцес, піратів чи супермена, а
їхній особистий герой часто є прикладом для наслідування.
У той час як карнавал для дітей – це лише нешкідливе
видовище для одягання, карнавальні вечірки для дорослих
– це події в пабах часто можуть бути досить розпусними.
Багато людей думають, що під час карнавалу вони можуть
робити те, чого ніколи б не робили зазвичай. Цьому сприяє
анонімність, яку забезпечують костюми та кількість випитого алкоголю. Наслідками
може бути аморальна поведінка, яка може зруйнувати стосунки або навіть шлюби.
Така поведінка явно протилежна християнським цінностям.
У деяких регіонах, таких як Рейнська область або південнозахідна Німеччина, ви можете побачити вуличні ходи з
участю карнавальних товариств. Усі бажаючі можуть
спостерігати за цими ходами з боку вулиці, але й тут ви
можете побачити дику поведінку, підживлену надмірним
вживанням алкоголю. Але часто карнавал – це не що інше,
як колоритне видовище і свято для всього міста з конфетті і
солодощі для дітей.

Як слід поводитися в карнавальну пору?
Костюмовані вечірки в яслах і школах в основному нешкідливі. Загалом ви можете
дозволити своїм дітям брати участь без будь-яких побоювань. Але на DeutschlandBegleiter.de ми радимо бути обережними на карнавальних вечірках – не думайте,
що ви повинні виходити за свої нормальні межі лише заради ввічливості.
Наприклад, немає потреби пити більше, ніж хочеться, або навіть пити взагалі. За
звичайних обставин «ні» буде прийнято та ваш вибір будуть поважати.

©2016-2022 Deutschland-Begleiter.de
Koordination und Umsetzung: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de

©Gustavo Andrade, 123rf.de

