Historia Nocy Sylwestrowej
Fajerwerki, szampan, muzyka, tańce, szalona zabawa do białego rana. Dla większości z
nas właśnie w taki sposób kojarzy się Sylwester. Ale czy zastanawialiśmy się, dlaczego
właściwie tak hucznie witamy nadejście Nowego Roku? Otóż historia nocy sylwestrowej
sięga starożytności…
Grecka wróżka – Sybilla przepowiedziała, że w roku 1000 nastąpi koniec świata. Zagłady dokonać miał uwięziony w lochach Watykanu smok Lewiatan. Sybilla twierdziła, że potwór wybudzi się z wielowiekowego snu właśnie w nocy z
999 na 1000 rok i zniszczy istniejącą cywilizację.Gdy zbliża się przepowiadany czas spełnienia
wróżby, w Watykanie urzędował papież Sylwester II.
Nie tylko ludność Rzymu, ale i ca ej Europy w napięciu, strachu i przerażeniu oczekiwała nadejścia pamiętnej nocy. W społeczeństwie zrodzi o się logiczne
skojarzenie, że skoro Sylwester I uwięzi smoka, to
Sylwester II będzie tym, który go uwolni. Zatrwożeni
ludzie oczekiwali na zagładę. Niektórzy chowali się
w domach, inni modlili się, a jeszcze inni odprawiali
religijne pokuty. Wybiła północ. Lewiatan się nie
pojawił, a świat nadal istniał. Szczęśliwi i uradowani
ludzie wybiegli na ulice miast, by świętować kolejny
Nowy Rok. Rozpacz zamieniła się w bezgraniczną euforię, której towarzyszyły śpiewy, tańce i
strumienie wina. Wówczas po raz pierwszy papież udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi Miastu i Światu”. Nazwy wszystkich zabaw i balów, odbywających się na przełomie grudnia i
stycznia, pochodzą od imienia tego papieża.
W taki oto sposób narodziła się tradycja radosnego i hucznego witania Nowego Roku. Również od tego momentu, każdego roku papież błogosławi całemu Światu.

SYLWESTER W POLSCE
Do Polski obrzędy sylwestrowe dotarły dopiero w XIX wieku. Jednak wielkie bale organizowano jedynie w bogatych domach arystokracji. Bogacze toasty wznosili tokajem – białym,
deserowym winem węgierskim. Przeciętny człowiek spędza ten dzień w rodzinnym gronie. Z
Sylwestrem związane są liczne ludowe tradycje, np.: wypiekanie „bochniaczków i szczodraków” (chlebów i bułeczek). Przynoszącym zdrowie, szczęście i pomyślność pieczywem, obdarowywano domowników. Gospodarz nie mógł zapomnieć o żadnym z gości, dlatego specjalnie
dla nich wypieka „gościńce”.

Trzej królowie
To dzień kończący tradycyjne obchody BożegoNarodzenia. W tym dniu w kościołach
święci sięmirrę, kadzidło i złoto, a także kredę. Upamiętniato dary złożone małemu Jezusowi przez Mędrcówze wschodu. Dawniej po
powrocie z kościoła poświęconym kadzidłem
okadzał gospodarz dom i obejście. Potem ktoś z domowników
wypisywałkredą na drzwiach inicjały trzech mędrców oraz
aktualną datę roczną: K + M + B 2007. Taki zapis
można różnie interpretować F niekiedy tłumaczy
się go jako skrót wyrazów łacińskich tworzących
zdanie: "Niech Chrystus błogosławi temu
domowi".

Skąd wzięły się nazwy miesięcy…???

Styczeń (sticzen) / January – polska nazwa pochodzi od słowa „stykać”. „Styczeń”,
ponieważ stykał ubiegły rok z nowym. Początkowo miesiąc ten nazywano również
„tyczniem”.
Luty (luthy) / February – w staropolszczyźnie „lutym” określano coś złowrogiego,
zimnego lub nieprzyjemnego. I faktycznie, miesiąc ten wydaje się być najbardziej
mroźnym i nieprzyjemnym. Stąd też jego dosadne określenie „luty”. Sporadycznie
używano także określenia sieczeń lub strąpacz.
Marzec (marzecz) / March – w jednym jak i w drugim przypadku nazwa wzięła się
od rzymskiego boga wojny Marsa. „Martius” oznacza dosłownie „miesiąc Marsa”,
warto wspomnieć, że jest to miesiąc, w którym na niebie planeta Mars świeci najjaśniej w całym roku.
Kwiecień (kwyeczen) / April – oznacza kwitnące kwiaty, dawniej miesiąc ten zwano „zwodzikwiatem”, ponieważ zwodził szybkim nadejściem ciepłych dni poprzez
wczesne zakwitanie pierwszych kwiatów.
Maj (may) / May – w obydwu przypadkach nazwa tego miesiąca pochodzi od imienia rzymskiej bogini Mai. Ciekawostką jest znaczenie łacińskiego słowa „majus” –
pełen radości, miły.
Kocham mocno Babcię, Czerwiec (czyrvyen) / June – etymologia polskiej nazwy tego miesiąca ma związek
Dziadka To nie żarty z pewnym owadem – czerwcem polskim. W czerwcu bowiem zbierano jego pomoi mili Dzisiaj im
Święto obchodzone dla uhonorowania babć. Wnuki życzenia składam By czwarki po czym suszono je na słońcu i finalnie uzyskiwano czerwony barwnik.
Lipiec (lypyen) / July – polska nazwa pochodzi od kwitnących w tym czasie lip. Ansto latek jeszcze żyli.
składają życzenia swoim babciom.
gielska nazwa ma natomiast związek z Juliuszem Cezarem – lipiec, czyli „july”, był
W Polsce obchodzone jest 21 stycznia, w tym sabowiem miesiącem narodził tego przywódcy.
mym dniu w
Sierpień (syrpyen) / August - dawniej nazywano ten miesiąc także „sirzpień”. W
tym okresie głównym narzędziem używanym przez ludność był sierp, którym ścinaBułgarii, w Brazylii a w Hiszpanii 26 lipca. We
no zboże
Francji jest to święto ruchome i obchodzone jest w
Wrzesień (wrzesen) / September - polska nazwa pochodzi od kwitnących w tym
pierwszą niedzielę marca.
okresie fioletowych wrzosów. Angielskie nazewnictwo miesięcy rozpoczyna tutaj
Dzień:
21 stycznia
nazwy liczbowe - septem oznacza siódmy miesiąc (liczony od marca, który jest
Polska
(od 1964)
pierwszym miesiącem w rzymskim roku).
Typ święta:
rodzinne
Październik (pasdzernyk) / October - pochodzi od wyrazu paździerze, czyli suchych
łodyg lnu, których w tym miesiącu było najwięcej.
Zwyczaje:
spotkania, prezenty, żyListopad (lystopad) / November – jak nie trudno się domyśleć, nazwa tego miesiąca
czenia, kwiaty, laurki, przedstawienia
pochodzi od spadających w tym okresie liści.
Grudzień (grudzyen) / December - polska nazwa pochodzi od zamarzniętej ziemi, a
ta z kolei w staropolszczyźnie określana była jako gruda.

Dzień Babci

