Pierwszy dzień wiosny obchodzimy 21 marca.
Wiosna zawsze napawa nas optymizmem. Wielu z nas uważa wiosnę za najpiękniejszą porę
roku. To piękne zjawisko, kiedy Natura budzi się z długiego, zimowego snu. Można to poczuć
wszystkimi zmysłami. Wspaniałe barwy coraz śmielej rozkwitających kwiatów, świeży zapach
powietrza, promienie słoneczne, śpiew ptaków…...
Kiedy obchodzimy pierwszy dzień wiosny? Na naszej półkuli północnej, równonoc wiosenna
przypada na przełomie 20 i 21 marca, dlatego nazywana jest równonocą marcową.
Na półkuli południowej wiosnę witają z 22 na 23 września.
Nadejście wiosny to święto, które obchodzi się w niemal każdym zakątku świata. Poznajmy
więc najciekawsze zwyczaje na pierwszy dzień wiosny.
W Polsce mamy obyczaj topienia lub palenia Marzanny. Marzanna to kukła wykonana
głównie ze słomy (słoma - to symbol urodzaju) i starych ubrań. Sama kukła jest symbolem
zimy, śmierci, wszelkich chorób i zła. Utopienie Marzanny według zwyczaju ma spowodować
jej odejście, przebudzenie przyrody do życia, przywoływaniem wiosny i powodzenie
w uprawie roślin i hodowli zwierząt. Dziś Marzannę się tylko topi - dawniej przed jej
utopieniem należało ją jeszcze podpalić. Obecnie tradycja topienia Marzanny ma charakter
raczej zabawy.
Hiszpanie kochają zabawę, więc świętują koniec zimy przez kilka dni – od 15 do 19 marca.
Pierwszego dnia wiosny budują wielkie kukły, z których jedne mają charakter ludowy, a inne
przedstawiają postacie z życia publicznego. Kukły są palone.
W Indiach pierwszy dzień wiosny to święto Holi i przypada na przełom lutego i marca.
Ludność podpala wielkie stosy i tańczy wokół nich, ulice zapełniają się kolorami – mieszkańcy
oblewają się wodą i obsypują różnokolorowymi proszkami, a zabawie towarzyszy muzyka
i taniec.
W Bułgarii pierwszy dzień wiosny obchodzi się 1 marca. Wtedy Bułgarzy starają się
obłaskawić Babę Martę, którą określa się według zwyczaju jako złośliwą staruszkę
opóźniającą odejście zimy. Mieszkańcy wykonują z biało – czerwonych gałganków tak zwane
Martenice, czyli lalki i ozdoby, którymi się obdarowują nawzajem a także przyozdabiają nimi
drzewa, domy i płoty. Ma to przekupić Babę Martę, aby nie opóźniała odejścia zimy.
Podobny zwyczaj jest też w Rumunii. Tam symbolem pierwszego dnia wiosny są kolorowe,
wełniane kokardki. Tradycja obchodów tego święta ma określoną symbolikę – oznacza
radość i szczęście wynikające z Natury budzącej się do życia. W tym czasie w Rumunii
odbywają się zabawy ludowe, a mieszkańcy obdarowują się symbolicznymi upominkami.
Meksykanie pod koniec marca na powitanie wiosny gromadzą się zazwyczaj wokół świątyń.
Obchody trwają całymi nocami – płoną wielkie ogniska, wokół których są tańce i śpiewy.
W Norwegii, zimnym kraju północy święto wiosny wypada w połowie maja. Mieszkańcy
w pierwszy dzień wiosny odwiedzają się nawzajem i częstują naleśnikami z dżemem
moroszki, norweskiej maliny.

W Iranie, czyli dawnej Persji, ale również w północnym Iraku, Afganistanie, Tadżykistanie,
Uzbekistanie, Kirgistanie, Turkmenistanie, Kazachstanie, w części Turcji oraz na północnym
Kaukazie pierwszego dnia wiosny obchodzi się perski Nowy Rok: Nouruz, który przypada
na 21 marca. Ten dzień świętuje się wiosennymi porządkami i ozdabianiem domów zielenią
i kwiatami.
W Bośni z okazji pierwszego dnia wiosny odbywa się Festiwal Jajecznicy. Jajko to uniwersalny
symbol nowego życia i wiąże się to również z początkiem wiosny. Jajka są smażone w Bośni
pierwszego dnia wiosny na ogromnych patelniach na ulicach czemu towarzyszą m.in. zabawy
taneczne czy wskakiwanie do rzeki – nawet, jeśli w kraju utrzymuje się jeszcze śnieg.
Skoro już o jajkach mowa, to jajka odgrywają ważną rolę w celebracji pierwszego dnia wiosny
także w Chinach. Dlatego z myślą o pierwszym dniu wiosny dekoruje się w Chinach jajka.
My mamy topienie lub palenie Marzanny, a Szwajcarzy – palenie bałwana. Pierwszy dzień
wiosny w Szwajcarii odbywa się zazwyczaj w trzeci poniedziałek kwietnia. Tego dnia
odbywają się pochody w historycznych strojach, którym towarzyszy muzyka i pali się również
Boogga – kukłę bałwana.
To oczywiście nie koniec ciekawych obyczajów, jakie towarzyszą początkowi wiosny
w różnych zakątkach świata. Pewne jest jedno: początek wiosny przychodzi na całym świecie
i niesie nadzieję na lepszy czas nie tylko dla Natury.
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