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Obrzędy związane z powitaniem wiosny 

Topienie Marzanny 

Jest to zwyczaj ludowy, wywodzący się z czasów pogańskich, kiedy wierzono w działanie 
złych i dobrych duchów, czarów i niezrozumiałych sił natury. 

    
 

Marzanna, w różnych regionach nazywana także  Moreną,  
a nawet  Śmiercią, była symbolem zimy, chorób, utrapień             
i wszelkiego zła, dręczącego ludzi i zwierzęta w bardzo trudnym 
dla nich okresie zimowym. Była to kukła uformowana ze słomy, 
owinięta w białe płótno lub ubrana w barwny, regionalny strój 
kobiecy, najczęściej umieszczona na długim, drewnianym kiju.  

 

Dziewczęta nosiły ją od chaty do chaty, z odpowiednimi przyśpiewkami i okrzykami wypro-
wadzały ją poza granice wsi, wrzucały do stawu lub rzeki, często przedtem podpalały. Zarówno 
spalenie, jak utopienie miało na celu zniszczenia tego symbolu zła. 

           

Po długiej, mroźnej zimie ludzie tęsknili do 
słońca i ciepła. Zwyczaj niszczenia zimy wiązał się 
z dniem 21 marca, tzw. przesilenia wiosennego. 
Wierzono, że czarami i rytualnymi, magicznymi 
obrzędami można przepędzić zimę i przyspieszyć 
przyjście wiosny. W tym celu przygotowywano 
obrzęd topienia Marzanny czyli niszczenia zimy. 
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W czasach późniejszych zwyczaj ten stał się już tylko zabawą, kontynuowaną głównie przez 
dzieci. W połowie XX wieku przyjęły ją i włączyły do tradycyjnych form i zwyczajów zuchy i har-
cerze. Bardzo często przygotowane były w tym celu specjalne scenariusze, w których uczestniczyli 
widzowie – rodzice, koleżanki i koledzy.  

                                                           

Warto tu przytoczyć wiersz nieznanego autora przedstawiającego ten ludowy zwyczaj: 

Cała sprawa Marzanny dawnych czasów sięga 
I niejeden kronikarz pisał o tym w księgach 
Była symbolem zimy, co całą przyrodę 
na długi czas więziła mrozem, śniegiem, lodem. 
Ludzie, tęskniąc do ciepła, chcąc się słońcem cieszyć, 
przyjście wiosny, jak mogli, pragnęli przyspieszyć, 
więc gdy ziemia tajała, gdy spływały lody, 
srogą zimę – Marzannę – wrzucali do wody 

 

2.   Gaik – Maik 

Po spaleniu lub utopieniu Marzanny – symbolu zimy, wprowadzano do wsi Gaik – Maik, 
symbol wiosny. Była to zielona gałąź sosnowa przybrana wstążkami i różnymi ozdobami lub barw-
ny wieniec z papierowych kwiatów wyobrażający radosną, nadchodzącą wiosnę. Jeśli nad rzeką czy 
stawem były wierzbowe lub leszczynowe zarośla, po pozbyciu się Marzanny zuchy i harcerze bio-
rący udział w obrzędowej zbiórce, wracały do domu z wiązką bazi. 

            

Najczęściej jednak ob-
rzęd topienia Marzanny sta-
wał się zbiórką drużyny       
w terenie, jeśli to było moż-
liwe – nad rzeką lub innym 
zbiornikiem wodnym. Jeśli   
w pobliżu nie było żadnej sa-
dzawki lub bajorka, Ma-
rzanna była palona. 
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Obecnie zabawy zwane Marzanną, spopularyzowane przez telewizję, odbywają się w różnych 
rejonach Polski 21 marca, według różnych pomysłów i dowolnie przyjętych zasad. Młodzież orga-
nizuje nawet konkursy na najpiękniejszą Marzannę. 

       

Często nad zbiorniki wodne maszerują całe korowody dzieci niosących pięknie wystrojone, 
słomiane kukły. Ich twórcy prześcigają się w pomysłach, by Marzanny były najbarwniejsze i mogły 
zasłużyć na nagrodę.   

                      
 

Zabawa skończona! 
Wypędziliśmy zimę, powitaliśmy wiosnę. 

Precz troski i smutki, niech zaświeci słońce. 
Nastaną dni jasne, wesołe, radosne! 

 
                                                                                             Komisja Historyczna 

                                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 
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