


Dzień Matki – czasy starożytne

Dzień Matki ma początek w czasach starożytnych. Narodził się prawdopodobnie
w Grecji i w Rzymie. W starożytności ogromnym kultem otaczano boginie-matki,
które symbolizowały płodność.

W Grecji było obchodzone wiosną święto Matki Natury. Składano wówczas dary
bogini Rei, żonie Kronosa – matce wszechświata i wszystkich bóstw.

W Rzymie obchodzone święta matki nazywano Hilariami (święto radości). Hilaria
trwały od 15 do 18 maja. Podczas tych uroczystych dni czczono boginię Cybelę –
matkę bogów.

Początków święta mam można również dopatrzeć się w kulturze starożytnego
Egiptu. Czczono tam boginię Izydę, która była matką Horusa, czyli króla.
W starożytnym Egipcie matki były bardzo szanowane i poważane. Świadczą o tym
liczne zachowane przekazy. [3]



Dzień Matki w Polsce

Obecnie Dzień Matki obchodzony jest w niemal 140 krajach świata,
natomiast tylko w Polsce przypada on 26 maja. Data ta obowiązuje już od
1914 roku. Prawdopodobnie wtedy właśnie po raz pierwszy świętowany
był Dzień Matki – miało to miejsce w Krakowie. Po uzyskaniu przez Polskę
niepodległości zwyczaj ten umocnił się i stał częścią naszej tradycji.

Obecnie jest to święto rodzinne, podczas którego dzieci przygotowują
drobne upominki dla mam. Są to własnoręcznie szykowane laurki, obrazki
i życzenia, a także kwiaty i cała masa innych dziecięcych skarbów
przekazywanych ukochanym mamom. [2]







Dzień Matki w Stanach Zjednoczonych Ameryki

W USA święto to obchodzone jest w drugą niedzielę Maja.
W przeciwieństwie do Polski w USA Dzień Matki jest świętem narodowym.
Przed domami i instytucjami państwowymi pojawiają się flagi, a w miastach
organizowane są imprezy i pikniki rodzinne.

Dzisiejsza popularność Dnia Matki w USA jest zasługą nauczycielki Ann
Maria Reeves Jarvis, która w roku 1858 rozpoczęła kampanię na rzecz
ustanowienia święta Matczynej Pracy. Uważała ona, że domowe obowiązki
rodzicielek są niedoceniane i bagatelizowane.

Kilka lat później do Ann dołączyła jej córka Julia Ward Howe i w roku 1905
ustanowiły one pierwszy Dzień Matki w Stanach Zjednoczonych. Święto to
spodobało się mieszkańcom Ameryki na tyle, że w roku 1914 Kongres
Amerykański uznał Dzień Matki za święto narodowe. [1]





Dzień Matki w Anglii

Anglia jest krajem, który w dużej mierze przyczynił się do promocji Dnia Matki takim,
jakim znamy go obecnie.

Święto to bardzo popularne i ważne w starożytności, zostało niemal zupełnie zapomniane
w czasach późniejszych. Dopiero w wieku XVII w Anglii, a następnie w Szkocji,
przypomniano sobie o ważnej roli jaką pełnią matki.

By oddać im cześć ustanowiono święto Mothering Sunday – Niedziela u Matki. Od tamtej
pory przypada ono w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.

Tego dnia dzieci, te najmłodsze ale też już dorosłe, spędzają czas w domu rodzinnym.
Dawniej nawet więźniowie odsiadujący wyroki za drobne przestępstwa, otrzymywali
przepustki na tej jeden dzień. Podobnie było z żołnierzami, którzy w miarę możliwości
wysyłani byli do domów.

Również dzieci, wysłane do pracy na dworach i w posiadłościach bogatych rodzin, wracały
do domu tego właśnie dnia. Tam czekały na nich specjalne wypieki, a także wykwintne
dania i smakołyki.[1]





Dzień Matki w Hiszpanii

W Hiszpanii Dzień Matki od początku powiązany był z religijnym świętem
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który przypada na 8 grudnia.
Przez całe wieki Hiszpanie tego dnia oddawali cześć Maryi Dziewicy oraz własnym
matkom.

Dopiero w roku 1965 oba święta zostały rozdzielone i Dzień Matki został
przeniesiony na pierwszą niedzielę majową. Jednak i ten dzień wybrano
z przyczyn religijnych, gdyż maj jest w Hiszpanii miesiącem Maryjnym.

Obecnie, pomimo mocno religijnych korzeni, dzień ten jest świętem mocno
komercyjnym. Podobnie jak w innych krajach, również w Hiszpanii mamy
otrzymują drobne prezenty i własnoręcznie szykowane upominki. Nie brakuje też
kwiatów czy czekoladek.

W północnej części Hiszpanii tradycją jest, podawanie mamie śniadania do
łóżka.[1]





Dzień Matki w Meksyku

Meksykanie Dzień Matki obchodzą w kościołach i kaplicach gdyż jest to, jak
większość meksykańskich świąt, wydarzenie religijne.

W domu, po powrocie z kościoła, mamy zwolnione są ze wszystkich
codziennych obowiązków. Obiadem zajmuje się ojciec, a dzieci sprzątają
i zabawiają rodzicielkę wierszami, przedstawieniami czy zwykłym
czytaniem książek. Całe rodziny spędzają czas razem na zabawach
i przyjemnościach. [1]





Dzień Matki w Niemczech

Niemcy świętują Dzień Matki w drugą niedzielę maja. W Niemczech święto
to po raz pierwszy obchodzono w roku 1922, jednak dopiero w 1932 stało
się ono świętem narodowym.

Był to bardzo ważny dzień w czasach III Rzeszy, gdy niemiecka matka
stawiana była na piedestale i widziano w niej przyszłość wielkich Niemiec.
Dziś jest to święto bardzo rodzinne i ciepłe. Mamy otrzymują prezenty
i kwiaty symbolizujące miłość i szacunek. [1]





Dzień Matki w Indiach

Hindusi świętują Dzień Matki w październiku. Jest to święto bardzo
kolorowe i huczne. Powiązane jest ono z kultem bogini matki Durga
(bóstwo symbolizujące opiekę nad domownikami, a sama bogini
przedstawiana jest jako niezwyciężona wojowniczka, walczące
z demonami).

Tego dnia mamom nie wolno zbliżać się do kuchni ani sprzątać. Wszystkie
te obowiązki biorą na siebie inni domownicy. Jest to też okazja do
wspólnego wyjścia z domu. Często odwiedza się restauracje lub przyjaciół.
[1]





Dzień Matki we Włoszech

Włoskie mamy mają swoje święto w drugą niedzielę maja. Dzień ten jest
bardzo ważnym świętem, gdyż Włosi to naród silnie związany z rodziną
i tradycją. We włoskiej kulturze matka jest jedną z ważniejszych postaci, nie
tylko w rodzinie, ale także w życiu społecznym.

Tego dnia dzieci spędzają czas z rodzicami, starając się umilić im wspólne
chwile jak tylko mogą. Same zabierają się za sprzątanie i gotowanie.
Tradycją jest również wspólne wychodzenie do restauracji, gdzie
zamawiany jest tradycyjny włoski sernik w kształcie serca. Do tego
oczywiście kawa i lody. [1]





Dzień Matki w Australii

W Australii święto ku czci matek obchodzone jest, podobnie jak we
Włoszech czy Kanadzie, w drugą niedzielę maja. Jest to bardzo ważne
święto dla Australijczyków. W popularności wygrywa z nim jedynie Boże
Narodzenie i Walentynki.

Jednym z tamtejszych zwyczajów jest przypinanie sobie do ubrań kolorowe
goździki. Symbolizują one miłość matki spinającą rodzinę i dbającą o dzieci
i dom. Duże znaczenie ma kolor kwiatu. Jeżeli jest on biały, oznacza to, że
matka danej osoby zmarła, jeżeli kolor jest inny to takowa wciąż żyje. [1]





Dzień Matki w Chinach

Chińczycy obchodzą święto matek w maju, w drugą jego niedzielę. Nie jest
to święto narodowe i nie obchodzi się go powszechnie.

Tradycją w chińskich domach jest obdarowywanie mam białymi liliami.
Kwiat ten ma szczególne znaczenie. Matki sadzą go gdy dzieci opuszczają
dom. Podobno po tym czy roślina jest silna i zdrowa, mamy wiedzą jak
wiedzie się ich dzieciom. [1]



Ciekawostki o Dniu Matki

• W niektórych państwach na świecie Dzień Matki obchodzony jest
wspólnie z Dniem Kobiet. Dzieje się tak między innymi w Rosji, Bułgarii,
Armenii czy na Białorusi.

• We Francji Dzień Matki został zapoczątkowany przez Napoleona.

• Dzień ten ma swoje odpowiedniki niemal w każdym kraju na świecie, lecz
co ciekawe nigdy nie ustalono wspólnej daty jego obchodów.

• Ciekawą tradycje mają Jugosłowianie. Dzień Matki nazywany jest tam
Łóżkowym Więzieniem. Polega to na tym, że mama nie może wyjść rano
z łóżka, nim nie obdaruje dzieci smakołykami i drobnymi prezentami. W
zamian dzieci wyręczają swoją mamę w codziennych zadaniach, żeby
mogła jak najdłużej wypoczywać. Niestety, tradycja z roku na rok traci
swoją popularność i obecne kultywują ją tylko niektóre rodziny. [1]
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