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Potrawy i zwyczaje wigilijne
No było dwanasie potraw. Przeważnie była kutia, to znaczy, nie wiem u, u Polaków to
malo jest  spotykana kutia,  to  u prawoslawnych przeważnie,  Rosjan,  Ukraińców,
Białorusinów.  To  były,  to  byl...  tluczony  mak  w...  w  tym,  ja  nie  wiem jak  to  się
nazywa... mak tluczony, rodzynki, cukier i migdaly.[...] I miód byl dodawany. To byla
kutia. Byly takie smażone placki na oleju zwane chrycuchami, dalej byla, byl, byla
kapusta z grzybami, byly śledzie, byla ryba smażona, byly, byly biale...chleb bialy, ta
zwane pyruchy, no jesze byl barszcz czerwony z grzybami. To byly dwanaśie potraw,
wszystkie ja nie wylicze, bo nie pamiętam [...] A do mieszkania ojciec nieboszczyk
przynosil snop żyta i stawial w kącie, na tak zwanym pokuciu. Ten snop nazywal się
koladoju, kolada. W ogóle Boże Narodzenie nazywali Koladoju, kolędo po polsku. A
stół z, na stół mama nakladala siano, tóre ojciec przyniósl z, z, ze stodoly, a na siano
zaścielala obrus ozdobiony peryborami. I na tym się jedlo, je, ja, jedli  Wigilię jak
zaświecila pierwsza gwiazdka.  I jedno, jedno naczynie z, zostawiali dla żebraka lub
podróżnego, to było puste, tak jak u katolików jest tak samo.
[Wróżby] były, bo kutia rzucali do góry, do góry i do sufitu, ile, ile się uczepilo yyy,
kutia to była tluczona w stępie pszenica i ile się uczepilo tych ziarenek kutii do sufitu
takie byl, tym wróżyli urodzaj, to tak, to ja tak pamiętam. [...] czy więcej ty, lepiej.
[Snop stał w domu] do... Trzech Króli. Do szóstego. A później [ojciec] wynosił i dawal
to zbo, ten snop dla chudoby, po polsku też chudoba, dla bydla. Do zje, zjedzenia.
[...]  Prawosławni dzielili  się y... nie oplatkiem, bo katolicy oplatkiem się dzielili,  a
praslani prosforą, to taki był chleb okrągly pieczony bez, bez cukru, tyko na wodzie,



którym używa się w … liturgii prawoslawnej, jako... tego cialo Chrystusa, a wino jako
krew. To tym się dzielili.
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