Bolludagur – Dzień Słodkiej Bułeczki

Dzień Słodkiej Bułeczki obchodzony jest w poniedziałek
przed Środą Popielcową. Na Islandii świętujemy go
jedząc dużo słodkich bułeczek polanych czekoladą
oraz nadziewanych śmietaną i dżemem lub
kremem. Według starej tradycji, dzieci albo
dostają, albo robią własny tzw. bolluvöndur,
czyli drewniany patyk z papierową dekoracją na jednym końcu, którego
używają do „bicia“ rodziców. Krzyczą wtedy: „bolla, bolla, bolla” domagając
się bułeczek. Sama tradycja jest stosunkowo nowa na Islandii - pierwsza drukowana
wzmianka o Bolludagur pochodzi dopiero z 1915 roku ale wywodzi się ze znacznie starszej
skandynawskiej tradycji zwanej fastelavn.
Sprengidagur – Wybuchowy Dzień
Tego dnia wielu Islandczyków je zupę z solonego mięsa i soczewicy, dopóki metaforycznie
nie wybuchną. Inne składniki tego dania to brukiew,
ziemniaki, marchewka i inne warzywa, których do zupy
dodaje się według uznania. Jest to ostatni dzień przed
Wielkim Postem. Wielki Post trwa od Środy Popielcowej
do Niedzieli Wielkanocnej i według tradycji religijnej ma
na celu upamiętniać życie, śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Dla większości Islandczyków dzień ten
nie ma charakteru religijnego.
Öskudagur - Środa Popielcowa
Pierwszy dzień Wielkiego Postu obchodzony jest głównie przez dzieci,
które mają wtedy wolny dzień w szkole lub skrócone
lekcje. Po przebraniu się w kostiumy, dzieci chodzą od
sklepu do sklepu, aby śpiewać piosenki i otrzymywać
za to smakołyki. Nazwa dnia pochodzi od zwyczaju
rozsypywania nad głowami skruszonych wiernych
popiołów ze spalonych liści palmowych.
Związany ze Środą Popielcową zwyczaj, który w
większości wymarł na Islandii, to tzw. öskupoki, czyli woreczek na popiół.
Öskupoki tradycyjnie robiony był ze skrawków tkanin i dzieci, a czasami
nawet dorośli, wieszali go na plecach niczego niepodejrzewających osób.
Chodziło o to, aby osoby zostały niezauważenie obwieszone jak największą
liczbą woreczków. Aby dowcip został uznany za udany, osoba, której przywieszało się tę małą
torebkę, musiała przejść przez troje drzwi. Według tradycji w woreczku lub sakiewce można
było znaleźć trochę popiołu lub małe kamyki. Jest to zwyczaj nieznany w innych krajach i nie
do końca jest jasne skąd się wziął.

Þorri
Þorri, tak nazywał się dawniej jeden z miesięcy. W starym
kalendarzu chrześcijańskim nazwy miesięcy różniły się od tych,
które znamy dzisiaj. Þorri to nazwa miesiąca rozpoczynającego
się w trzynastym tygodniu zimy (19 – 25 stycznia). Þorri zawsze
zaczyna się w piątek, w tzw. Bóndadagur, czyli Dzień Mężczyzny
(bóndi oznacza rolnika lub męża). W miesiącu Þorri organizuje się
spotkania towarzyskie tzw. Þorrablót. Zwyczajowo je się wtedy
niektóre tradycyjne islandzkie potrawy, takie jak wędzona
jagnięcina, poddany specjalnej obróbce rekin, suszona ryba oraz marynowane i kiszone
mięso.

Góa
Według starego kalendarza, następny miesiąc to Góa. Rozpoczynał
się on zawsze w niedzielę, w osiemnastym tygodniu zimy (21–27
lutego). Pierwszy dzień miesiąca Góa to Konudagur, czyli Dzień
Kobiet. Tego dnia mężowie kupują żonom kwiaty, synowie dają je
matkom, a chłopcy obdarowują nimi swoje dziewczyny. Kiedy miną
Þorri i Góa, mieszkańcy Islandii zaczynają myśleć o lepszej pogodzie i
słonecznych dniach wiosny, która jest tuż za rogiem.

Sumardagurinn fyrsti - Pierwszy Dzień Lata
Z optymizmem obchodzimy również Pierwszy Dzień lata,
czyli sumardagurinn fyrsti, który zawsze przypada w
okolicach 21-23 kwietnia. Często jest to chłodny dzień.
Zdarza się również, że pojawia się nawet śnieg! Na
szczęście czasami możemy świętować w słonecznej
pogodzie i kilku dodatkowych stopniach! Pierwszy dzień
lata zawsze przypada w czwartek.

17 czerwca – Dzień Niepodległości
17. júni to Islandzkie święto narodowe, które obchodzone jest
każdego roku 17 czerwca, w dzień urodzin Jóna Sigurðssona.
Jón Sigurðsson znany jest z zapoczątkowanej w XIX wieku walki
o niepodległość Islandii.
17 czerwca 1944 roku Islandia stała się niezależną republiką i
od tego czasu ten dzień jest oficjalnym świętem narodowym i
państwowym.

