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Razem z pierwszà gwiazdà
Tyle przyjemnoÊci w ciàgu roku ominie cz∏owieka, ilu potraw nie zdo∏a zjeÊç – wierzono niegdyÊ powszechnie.
Wszyscy starali si´ wi´c spróbowaç ka˝dego z daƒ. Wigilia by∏a tak˝e okazjà do sprawdzenia, kiedy panna wyjdzie za mà˝, a ∏ysym stwarza∏a szans´ na odzyskanie
w∏osów.
Przez pierwsze trzysta lat istnienia
chrzeÊcijaƒstwa nie obchodzono Bo˝ego
Narodzenia i wcale nie interesowano si´
datà narodzin Jezusa. Pierwsze
wzmianki o upami´tnianiu tego dnia
przypadajà na wiek IV, ale wówczas Bo˝ego Narodzenia wcale nie czczono 25
grudnia. Najpierw wyznaczono je na 2
stycznia, póêniej 25 albo 28 marca, nast´pnie 18 lub 19 kwietnia, potem na 20
maja, a w Egipcie i na Bliskim Wschodzie na 6 stycznia. Ostatecznie wybrano
dat´ 25 grudnia.
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Woda z∏otem p∏ynàca

Parzysta liczba goÊci
Wigilià nazywa si´ dzieƒ poprzedzajàcy ka˝de wi´ksze Êwi´to koÊcielne. Tego dnia przy stole, zastawionym postnymi potrawami, gromadzà si´ rodziny
w oczekiwaniu przyjÊcia na Êwiat Syna
Bo˝ego. Czas rozpocz´cia wieczerzy wyznacza∏o pojawienie si´ na niebie pierwszej gwiazdy, upami´tniajàcej gwiazd´
betlejemskà, którà ujrzeli Trzej M´drcy.
Ka˝dà wieczerz´ rozpoczyna∏ najstarszy
z rodziny i prze∏amywa∏ si´ op∏atkiem
ze wszystkimi po kolei. Op∏atki, którymi dzielili si´ nasi przodkowie, by∏y bia∏e i kolorowe. Bia∏e przeznaczone by∏y
dla ludzi, kolorowe dla zwierzàt. Po wieczerzy bowiem ka˝dy dbajàcy o swój dobytek gospodarz niós∏ op∏atek swojemu byd∏u, aby je b∏ogos∏awiç. A ˝e op∏atek ma czarodziejskà moc wierzono, ˝e
byd∏o tej nocy przemawia ludzkim g∏osem. Kto jednak z ludzi chcia∏ tego pos∏uchaç, przyp∏aca∏ to ˝yciem. Op∏atki
na paƒskich sto∏ach obficie nasycano
miodem dla zakl´cia dobrobytu. Podzieliwszy si´ op∏atkiem wszyscy zasiadali
do sto∏u. Niedobrze, gdy liczba biesiad-

liczbà nieparzystà. Wieczerza ch∏opska
sk∏ada∏a si´ z siedmiu potraw, szlachecka z dziewi´ciu, a paƒska z jedenastu.
Wsz´dzie jednak by∏y to dania postne,
przygotowane z darów lasów, pól i jezior.
KolejnoÊç i rodzaj potraw zale˝a∏a od lokalnych tradycji. Na wszystkich sto∏ach
jednak musia∏ byç mak oraz strucle. Poniewa˝ wierzono, ˝e tyle przyjemnoÊci
cz∏owieka ominie, ile potraw wigilijnych
nie zje, ka˝dy stara∏ si´ jak móg∏, by
zjeÊç wszystkie dania.

A pod choink´ chcia∏bym z∏otà rybk´!

ników by∏a nieparzysta. A ju˝ by∏o ca∏kiem êle, gdy do sto∏u zasiada∏o trzynastu biesiadników. Wierzono bowiem, ˝e
jeden z nich umrze w przysz∏ym roku.
Przezorni gospodarze zapraszali wi´c
wtedy do sto∏u ˝ebraków albo parobków. Stó∏ wigilijny nakryty by∏ bia∏ym
obrusem, pod który na pamiàtk´ stajenki betlejemskiej k∏adziono sianko. Na
stole, bez wzgl´du na liczb´ zaproszonych goÊci, musia∏o byç jedno wolne nakrycie przeznaczone dla tego, kto móg∏
przybyç, lub jako znak pami´ci o zmar∏ym cz∏onku rodziny. W rogu izby stawiano snop zbo˝a, symbol oczekiwanego dobrobytu, a u stropu zawieszano
choink´ wierzcho∏kiem w dó∏. Zwyczaj
ubierania choinki i stawiania jej na pod∏odze przyszed∏ do nas z Niemiec na
prze∏omie XVIII i XIX w. IloÊç potraw,
odwrotnie ni˝ iloÊç goÊci, musia∏a byç

Przy wigilijnym stole uprawiano
wró˝by. Jeszcze przed wieczerzà m´˝czyêni gromadzili si´ w ustronnym
miejscu, w tajemnicy przed ˝onami i pili wódk´ w przekonaniu, ˝e gdyby tego
dnia nie uraczyli si´ gorza∏à, to ca∏y rok
nie powàchaliby korka i mieliby puste
kieszenie, a krowy nie dawa∏yby mleka.
JeÊli jakaÊ panna chcia∏a wydaç si´ za
mà˝, wówczas wyciàga∏a spod obrusa
êdêb∏o s∏omy. Sianko zielone wró˝y∏o
Êlub w najbli˝szym karnawale. Sianko
zwi´d∏e obwieszcza∏o oczekiwanie d∏ugie i byç mo˝e bezowocne. ˚ó∏te – bez˝ennoÊç, niestety, a˝ po grób. Tego dnia
mogli ratowaç swe wypadajàce w∏osy ∏ysi. Trzeba by∏o tylko odciàç to, co na g∏owie zosta∏o i rzuciç za siebie, a zgodnie
z przepowiednià w∏osy dwanaÊcie razy
d∏u˝sze wyrosnà. Legendy g∏osi∏y, ˝e
w wigilijnà noc drzewka k∏aniajà si´ nowo narodzonemu dzieciàtku. Woda
w rzekach i êród∏ach zmienia si´ o pó∏nocy na okamgnienie w miód, wino,
a nawet p∏ynne z∏oto. Ziemia otwiera si´
jak wielka portmonetka ukazujàc skarby, które nosi. Nie mo˝na jednak wyciàgnàç po nie r´ki, bo strzegà ich o˝y∏e na
chwil´ kamienie. We wsiach, gdzie nie
by∏o koÊcio∏a, ludzie gromadzili si´ po
wieczerzach w domach i do póênej nocy
Êpiewali kol´dy. Wierzono tak˝e, i˝ w t´
Êwi´tà noc wilki nie napadajà na ludzi,
chyba, ˝e ktoÊ si´ spóêni na pasterk´. ■

