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W pierwszych latach chrze�ci-
jañstwa,  prawdopodobnie nie ob-
chodzono �wiêt Bo¿ego Narodze-
nia. Wyznawcy Jezusa byli wów-
czas mordowani za nie oddawanie
czci boskiej cesarzowi. Dopiero
edykt cesarza Konstantyna Wielkie-
goz 313 roku przyzna³ chrze�cija-
nom prawa równe z innymi religia-
mi. Pierwsza wzmianka o obcho-
dzeniu narodzin Mesjasza pocho-
dzi z 354 r. Pocz¹tkowo wobec pro-
blemów z ustaleniem dok³adnej
daty, �wiêto to obchodzono 2 stycz-
nia, pó�niej 25 lub 28 marca, 18 lub
19 kwietnia, a nawet 20 maja.
Chrze�cijanie w Egipcie i na Bli-
skim Wschodzie, a tak¿e dzisiejsi
armeñscy wyznawcy Jezusa czcz¹
jego narodziny 6 stycznia. Dlacze-
go wiêc Ko�ció³ katolicki ustali³
datê 25 grudnia? Teorii na ten te-
mat jest wiele. Rzym w pierwszych
wiekach naszej ery by³ zlepkiem
wielu tradycji i wierzeñ. Cesarz
Aurelian (270-275) wprowadzi³
perski kult boga s³oñca Mitry, jako
religiê pañstwow¹-panuj¹c¹. Od
274 obchodzono w dniu 25 grud-
nia urodziny Mitry � Dies Natalis
Solis Inricti � Dzieñ Narodzin Nie-
zwyciê¿onego S³oñca. Wed³ug ów-
czesnego kalendarza na ten dzieñ
przypada³o przesilenie zimowe.
W uroczysto�ciach brali udzia³ tak-
¿e chrze�cijanie, którzy uto¿samiali
Chrystusa z symbolem ¿ycia i od-
rodzenia, okre�laj¹c go miêdzy in-
nymi jako �S³oñce sprawiedliwo-
�ci�. Poniewa¿ dok³adna data na-
rodzin Jezusa Chrystusa by³a nie-
znana Ko�ció³ wybra³ dzieñ prze-
silenia zimowego - 25 grudnia, jako
symbol, zwyciêstwa �wiat³a nad
ciemno�ci¹.

Nocne czuwanie
S³owo wigilia pochodzi z jêzy-

ka ³aciñskiego i oznacza czuwanie.
Okre�lenia tego u¿ywano w stosun-
ku do ka¿dego dnia poprzedzaj¹ce-
go du¿e �wiêto. Obecnie wigilia jest
nie tylko przygotowaniem do Bo-
¿ego Narodzenia, ale i rozpoczyna
obchód �wi¹teczny. Polska tradycja
nakazuje, by w wigiliê po�ciæ. Jesz-
cze kilkadziesi¹t lat temu, 24 grud-
nia mê¿czy�ni nie jedli przez ca³y
dzieñ. Pierwsza gwiazdka na nie-
bie by³a znakiem, ¿e mo¿na zasi¹�æ
do sto³u. W zale¿no�ci od zamo¿-
no�ci podawano okre�lon¹ ilo�æ
potraw. Na sto³ach ch³opskich by³o
ich 7, szlacheckich 9, a magnackich
nawet 11. W zale¿no�ci od rejonu
mog³o byæ ich te¿ 6 lub wielokrot-
no�æ tej liczby. Wszêdzie by³y to
dania proste, dary natury. Nie sto-
sowano miêsa, poniewa¿ ludzie
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Ma³o zwyczajów wigilijnych przechowa³o siê do dzi�, warto wiêc je przypomnieæ.

i zwierzêta tego wieczoru stanowi-
li jedn¹ rodzinê. Pod obrus na stole
k³adziono siano. Mia³o ono przy-
pominaæ o ubóstwie �wiêtej Rodzi-
ny i betlejemskiej stajence. Zwy-
czaj ten pochodzi³ prawdopodobnie
od franciszkanów, móg³ te¿ jednak
wi¹zaæ siê z wcze�niejszymi obrzê-
dami czasów pogañskich.

S³ynna choroba, a wigilia
Pocz¹tkowo wszystkie potrawy

okraszano olejem z siemienia lnia-
nego, konopnego lub maku. Ta sy-
tuacja zmieni³a siê oko³o XVIII
wieku. W Rzeczpospolitej znana
by³a wówczas tajemnicza choroba
zwana �ko³tun�. Zewnêtrzn¹ jej
oznak¹ by³y poskrêcane w³osy,
przypominaj¹ce �dready� dzisiej-
szych rastamanów. Pró¿no szuka-
no lekarstwa na tê chorobê. Najczê-
�ciej stosowano �puszczanie krwi�.
Wierzono bowiem, ¿e w miejsce
chorej �z³ej� krwi organizm wypro-
dukuje zdrow¹, �wie¿¹. Tym spo-
sobem nie uda³o siê uleczyæ tej
dolegliwo�ci. Dzi� oczywi�cie ka¿-
dy móg³by wskazaæ lekarstwo na
ko³tun: woda, myd³o oraz grzebieñ!
W XVIII wieku jednak, lekarze
twierdzili, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ po-
wstawania ko³tuna jest... olej.
Zwrócono siê wiêc z pro�b¹ do pa-
pie¿a, by zezwoli³ na jedzenie na-
bia³u w czasie postu, co umo¿liwi-
³oby rezygnacjê ze stosowania ole-
ju! G³owa ko�cio³a uchwali³a dys-
pensy, lecz korzystano z niej jed-
nak tylko na �l¹sku i w diecezji
poznañskiej.

Co na stole?
W Wielkopolsce pierwszym

daniem podawanym w wigilijny
wieczór by³a zupa rybna. Nastêp-
nie podawano groch, kapustê, klu-
ski targane maszczone miodem,
kaszê jaglan¹ i krupian¹ lub wodn¹
ze �liwkami a na ostatek gotowan¹
rybê. Na stole go�ci³ tak¿e mak (na
naszym terenie � najczê�ciej z klu-
skami tzw. makie³ki). Czêsto poja-
wia³y siê te¿ kluski i pierogi z grzy-
bami. Pó�niej na bardziej zamo¿-
nych sto³ach mieszczañskich, na
sta³e zadomowi³y siê inne potrawy:
sos grzybowy, barszcz z uszkami,
a tak¿e za przyk³adem dworów ma-
gnackich karp sma¿ony czy karp
w galarecie.

Alkohol i �wiêta
Tradycyjnym napojem wigilij-

nym by³o piwo, a od XIX wieku
wódka. Z czasem jednak na wiêk-
szo�æ sto³ów trafi³ kompot z suszo-
nych owoców. Tego dnia wa¿ne
by³o zachowanie umiaru w u¿ywa-

niu trunków. Co prawda swawolni
parobkowie p³atali ró¿ne psoty na
pasterce, nie wolno by³o jednak
upijaæ siê. Szczegó³owe przepisy
okre�la³y tak¿e, ¿e nie wolno by³o
paliæ gorza³ki w wigiliê uroczy-
stych �wi¹t. Zachowa³ siê wyrok
gostyñskiego s¹du przy Radzie
Miejskiej z 1773 r. w którym uka-
rano Miko³aja D. za to, �¿e bez
wzglêdu na uchwa³y przodków
chwalebne i na honor boski oraz
�wiêtych Jego Pañskich ustanowio-
ne w tak g³êbok¹ noc do³aæ i go-
rza³kê przepalaæ wa¿y³ siê� kar¹
10 grzywien. Nie uda³o mi siê
sprawdziæ, czy zakaz ten obowi¹-
zywa³ równie¿ w innych miastach
ówczesnego powiatu gostyñskiego.

Wisi u sufitu, czy stoi w k¹cie?
Zwyczaj przynoszenie na �wiê-

ta do domu zielonych ga³¹zek siê-
ga XV wieku. Zwracano uwagê,
aby by³a to ro�lina zawsze zielona,
najlepiej sosna lub �wierk. Zdarza-
³o siê, ¿e by³ to ca³y czub drzewka
zawieszony u sufitu szpicem w dó³.
Splot ga³êzi nazywano sadem lub

pod³a�niczk¹. M³odzi ch³opcy sta-
rali siê podstêpem przywo³aæ
 dziewczyny pod zawieszon¹ pod-
³a�niczkê, uwa¿ano bowiem, ¿e pod
tym magicznym przedmiotem ¿ad-
na nie mo¿e odmówiæ pro�bie
o ca³usa! Niekiedy zamiast zielo-
nych ga³¹zek stosowano te¿ paj¹ki
ze s³omy i kolorowych bibu³ek, któ-
re równie¿ zawieszano u powa³y.
Pod³a�niczka mia³a prawdopodob-
nie pogañski rodowód - symboli-
zowa³a wiecznie zielone drzewo
¿ycia oraz ¿yciodajne si³y s³oñca
rozja�niaj¹ce ciemno�ci i si³y z³a.
Okre�lenie to pochodzi od gwaro-
wego pod³a�iæ kogo�, czyli przy-

nie�æ komu� szczê�cie. Od XIX
wieku natomiast rozpoczê³a siê ka-
riera stoj¹cego pionowo drzewka.
Choinka mia³a wymowê chrze�ci-
jañsk¹ � symbolizowa³a biblijne
drzewo wiadomo�ci dobra i z³a.
Jako ciekawostkê warto dodaæ, ¿e
w czasach zaborów ³añcuchy na
drzewku symbolizowaæ mia³y kaj-
dany pêtaj¹ce Ojczyznê.

Wigilijne wró¿by
W nocy z 24/25 grudnia zwra-

cano szczególn¹ uwagê na zwierzê-
ta. Dawano im do jedzenia resztki
z wieczerzy lub nawet farbowany
op³atek. Oczywi�cie w noc tak nie-
zwyk³¹ zdarza³o, ¿e zwierzêta prze-
mawia³y ludzkim g³osem. Biada
jednak temu kto chcia³by je pods³u-
chaæ � móg³ przep³aciæ to ¿yciem.
W wigilijny wieczór dziewczyny na
ró¿ne sposoby  wró¿y³y swoj¹ przy-
sz³o�æ. Spuszczano z ³añcucha psa
w pole wierz¹c, ¿e w któr¹ stronê
zaszczeka, stamt¹d w przysz³ym
roku panna ma siê spodziewaæ ka-
walera. Inn¹ form¹ wró¿b matry-
monialnych by³o ci¹gniêcie �d�b³a

siana spod obrusa na wigilijnym
stole. Wyci¹gniête �d�b³o zielone
oznacza³o �lub w ci¹gu najbli¿-
szych zapustów, krzywe � oczeki-
wanie, a ¿ó³te staropanieñstwo.
Wierzono tak¿e, ¿e przy stole wi-
gilijnym nie powinno siedzieæ
13 osób, gdy¿ cyfrê tê uznawano
za feraln¹. W pomieszczeniu wów-
czas nie powinny tak¿e paliæ siê
3 �wiece. W ró¿ny sposób wró¿o-
no, czy w nastêpnym roku udadz¹
siê zbiory. Najczê�ciej gospodarz
nabiera³ ³y¿kê potrawy i rzuca³
w górê. Im wiêcej strawy przykle-
i³o siê do sufitu tym obfitsze mia³y
byæ zbiory. Przyklejone resztki

musia³y pozostaæ w miejscu, gdzie
siê przyklei³y do koñca swi¹t!

Gwiazdor, czy �wiêty Miko³aj?
Zwyczaj obdarowywania siê

prezentami w Wigiliê jest pojawi³
siê niedawno. W Polsce najpraw-
dopodobniej dopiero w poprzednim
stuleciu, jednak jego pocz¹tków
mo¿na szukaæ ju¿ w XVIII wieku.
Wtedy to 5 lub 6 grudnia mê¿czy�-
ni przebrani w czerwony p³aszcz
i czapkê,  w towarzystwie anio³a
i diab³a, odwiedzali domy odpytu-
j¹c dzieci ze znajomo�ci pacierza.
Postaæ nawi¹zywa³a do kultu �wiê-
tego Miko³aja, dobroczyñcy ubo-
gich dzieci. W wielu regionach,
zwyczaj ten przesuniêto na 24 grud-
nia. Na terenie powiatu gostyñskie-
go zachowa³a siê jednak inna for-
ma obyczajowo-religijna. Podobnie
jak w wiêkszej czê�ci Wielkopol-
ski, w Wigiliê dzieci odwiedza³ nie
�wiêty Miko³aj lecz...  Gwiazdor.
Zachowa³ siê opis z koñca XIX wie-
ku dotycz¹cy wsi Pakos³aw
i Golejewo z terenu ówczesnego
powiatu krobskiego. Miejscowy
Gwiazdor przebiera³ siê w barani
ko¿uch, z³o¿ony jednak odwrotnie
(gwarowe �na rymby�). Na g³owie
mia³ wysoki papierowy kapelusz,
natomiast twarz zakrywa³a maska.
Wa¿nym elementem stroju by³y
dzwoneczki przywi¹zane do butów
oraz bat i du¿y kij. Towarzyszy³a
mu gwiazdka, czyli ch³opak lub
dziewczyna w bieli. Mieli oni za
zadanie zapowiadaæ Gwiazdora
oraz nosiæ kosz wype³niony jab³ka-
mi, piernikami, orzechami i cukier-
kami. Dzieci musia³y skakaæ przez
kij i by³y egzaminowane ze znajo-
mo�ci katechizmu i pacierza. Je¿e-
li potrafi³y odpowiedzieæ na pyta-
nia brodatego przybysza, obdaro-
wywano je prezentem. Gorzej je-
¿eli rodzice przedstawiali swoj¹ la-
toro�l, jako stworzenie niepos³usz-
ne i niegrzeczne... Gwiazdor wy-
mierza³  wówczas sprawiedliwo�æ
kijem i obdarowywa³ �zgni³¹ pyr-
k¹�. Pocz¹tki nazwy Gwiazdor wi¹-
za³y siê z jeszcze wcze�niejszym,
typowo wielkopolskim zwyczajem
przebierania siê parobków. Przypi-
nali sobie oni do czapki gwiazdy
z papieru strasz¹c w wigilijny wie-
czór dzieci. Z czasem zwyczaj ten
zagin¹³ na rzecz kolêdników.

Dzi� wiêkszo�æ zwyczajów wi-
gilijnych uleg³o zapomnieniu.
Rzadko spotyka siê kolêdników na
wsiach. Zapomniano te¿ o wigilij-
nych wró¿bach. A szkoda, bo war-
to kultywowaæ tradycjê tego, chy-
ba najbardziej rodzinnego �wiêta.
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