YULTIDE - Boże Narodzenie w Szkocji

O to, jak Szkoci obchodzą święta Bożego Narodzenia spytaliśmy Dallasa Calnera który
mieszka w Polsce od 3 lat.
Dallas Calner jest z pochodzenia Szkotem lecz mieszka w Polsce. Mieszkając w Szkocji
odniósł wielką karierę jako aktor. Grał nie tylko w filmach szkockich ale i
zagranicznych-czym zdobył tak wielka popularność. W Polsce jednak nie pracuje jako
aktor. Założył własna firmę i razem z żoną zarządza nią, jaki i wychowuje czteroletnią
córeczkę.

Patrycja: Czy Szkoci obchodzą święto Bożego Narodzenia?
Dallas Calner :Tak, ale nie jest to najważniejsze święto dla nas.
Patrycja :Jakie są tradycje bożonarodzeniowe?
Dallas Calner :Na pewno tradycją jest palenie świątecznego pnia w noc wigilijną.
Patrycja :Czego symbolem jest to spalanie ?
Dallas Calner: Ma powstrzymać niegrzeczne elfy przed schodzeniem w dół komina, ma zapobiec
ich psotom. Resztą pnia trzyma się pod łóżkiem, by przyniósł powodzenie w nowym roku.
Patrycja : Jaki jest nastrój świąt?

Dallas Calner: Nastrój... hm... Myślę, że nie należy on do najweselszych. Można
powiedzieć, że jest on wręcz ponury, ale oczywiście nie dla wszystkich.
Patrycja : Czy w Szkocji również ubiera się choinki?
Dallas Calner: Tak, jak najbardziej. Wykorzystuje się do tego sztuczne lub prawdziwe sosenki
(oczywiście szkockie).Często przystrajane są ozdobami w szkocka kratę. I oczywiście pod
drzewkiem świątecznym prezenty od Santa Claus`a.
Patrycja : Jak wyglądają posiłki?

Dallas Calner: Przede wszystkim posiłek musi zawierać świeżo upieczony chleb owsiany.
Na stole króluje też opieczony indyk lub gęś. Upieczone potrawy podawane są w sosie,
do którego dodawana jest whisky. Oprócz tego na stół trafia placek z mięsem mielonym
i paszteciki z mięsem, jak również Bamoks`y - owsiane ciasteczka. Na ugaszenie
pragnienia najpopularniejsza jest whisky lub wassail.
Patrycja : Jakie charakterystyczne można zauważyć podczas świąt Bożego Narodzenia?

Dallas Calner: Oczywiście wieszanie jemioły, pod która zakochani bez obaw mogą kraść
pocałunki. Na pewno jest to też drzewko świąteczne, potrawy, palenie pnia, o czym już
wspominaliśmy.

Patrycja : Czym w Szkocji jest Wigilia?? I jak jest obchodzona?

Dallas Calner: Wigilia zwana SOWANS NIGHT pochodzi od kaszy z otrębów owsa.
Tego dnia pali się jarzębinę. Jest to symbol porzucenia wszystkich złych uczuć, którymi
obdarowaliśmy krewnych czy znajomych. W wigilię , a dokładnie w noc wigilijną, pali
się też świąteczny pień.
Patrycja : Dziękuje za udzielenie wywiadu.
Dallas Calner: Ja również dziękuję.
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