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Polsko
Poláci slaví svátek svatého Mikuláše 6. prosince, kdy Mikuláš přináší dárky jen dětem. O Štědrém večeru pak dostávají dárky pod stromeček děti i dospělí. V některých oblastech Polska naděluje Mikuláš, jinde Dzieciątko (dítě Ježíš), Aniołek (Anděl) anebo Gwiazdor (ve Velkopolsku).
Dávnou tradici mají jesličky v kostele, které mívají často místo betlémské krajiny jako pozadí
polská města a historické stavby. Protože Poláci bývají silně nábožensky založení, mají o Vánocích ve zvyku navštěvovat betlémy s celou rodinou či přáteli. Návštěvu kostela často spojují
s půlnoční mší, které se říká pasterka a má připomínat pastýře, kteří jako první navštívili Ježíška.
Zpívají se také koledy, kostely a chrámy bývají zcela plné.
Na svátečním stole bývá trocha slámy jako symbol Ježíškova narození ve chlévě. Štědrovečerní
večeře začíná tím, že se všichni přítomní podělí o oplatku, což má být symbolem smíření. Stejně
jako v českých zemích i zde se obvykle prostírá jeden talíř s příborem navíc pro případného hosta.
Večeře mívá dvanáct chodů, jako je měsíců v roce. Po dává se červený boršč s tzv. uszkami (taštičky
s houbami, které připomínají tvarem uši), pierogi (taštičky se zelím a houbami) a jiná postní jídla.
Následuje smažený kapr nebo jiná ryba. V různých částech Polska se jedí různé vánoční pochoutky: ve Slezsku je to moczka (namočený perník s rozinkami, ořechy, mandlí a sušeným ovocem) či
makůvky (rohlíky máčené ve sladkém mléce a obalované v máku). Na východě země se připravuje
tradiční kutia z pšenice, medu, rozinek, mandlí apod. Častý je také vánoční perník.

62

Vánoce – Vánoční tradice ve světě

Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko
Dárky naděluje Christkind (obdoba našeho Ježíška).

Německo
Německé Vánoce se velmi podobají těm českým. Německu vděčíme za vánoční stromeček,
který se postupně rozšířil jako tradiční vánoční artefakt po celém světě.
6. prosince přináší v Německu drobné dárky (obvykle bonbony, ořechy a ovoce) St. Nikolaus
doprovázený Knechtem Ruprechtem.
Na Štědrý den pak přináší dárky Weihnachtsmann, který je velmi podobný Santa Clausovi.
V jižním Německu je obvyklejší Christkind.
Namísto betlémů jsou v Německu populární dřevěné pyramidy zdobené postavičkami z betlému. Svíčky umístěné dole pohánějí vrtulky nahoře, které se pak otáčejí.
Tradičním štědrovečerním jídlem bývají nejrůznější ryby – kapr, losos, štika, úhoř, sumec
nebo candát. Častým pokrmem bývá kachna, husa nebo krocan. Samozřejmě se na štědrovečerním stole objevují charakteristické wursty (buřty) a vinné klobásy.
K tradičním sladkým pokrmům patří vánoční štola s rozinkami, mandlemi a kandovaným
ovocem.

Francie
Ve Francii nosí dárky Père Noël. Je to starý vousatý muž, který dostává od dětí dopisy a podobně jako Santa Claus létá na saních se soby. Často nedává dárky pod stromeček, ale ukrývá je
na nejrůznějších místech (do krbu, do bot apod.). Francouzi milují bohatou vánoční výzdobu
a dobré jídlo. Nejdůležitější dekorací je vánoční stromek, nejčastěji jedlička.
Tradičním vánočním pokrmem je krůta s lanýžovou či kaštanovou omáčkou, ale podávají se
i žabí stehýnka, pečená šunka, husí játra, ústřice, sýry a samozřejmě dobré víno. Večeře trvá velmi
dlouho, a proto i nadílka, která následuje, začíná mnohdy až pozdě večer.
Ve Francii jsou Vánoce také tradičně chvílí pro posezení s rodinou a přáteli, rodiny navštěvují
vánoční trhy a nesmí chybět ani půlnoční mše.

