Tradycje wielkanocne Hiszpani i Polski

Podobieństwa

W obydwu krajach przodujące wyznanie to katolicyzm, zatem Wielkanoc jest jednym z
najważniejszych świąt w roku, obchodzonych szczególnie uroczyście.
Okres Wielkanocy nazywa się
Semana Santa czyli Święty
Tydzień i zaczyna się już niedzielę
palmową. Podczas gdy Polacy
dopiero przygotowują się do
świąt, w Hiszpani już
rozpoczynają się uroczyste
obchody. Każdego dnia
organizowane są widowiskowe
procesje, przemierzające przez
miasto - najważniejsza tradycja
tego święta. Mękę Chrystusa
upamiętniają nawet 200 kg
platformy zwane pasos. Znajdują
się na nich figury Chrystusa,
Matki Boskiej i scen pasyjnych.

Podobieństwa - procesja upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Domingo de Ramos
Bractwa pokutne niosą duże „paso”, czyli scenę
przedstawiającą Chrystusa na oślicy - po hiszpańsku „borrica”,
stąd nazwa jednej z najpopularniejszych procesji –
„Borriquita”. Najbardziej uroczyste, barwne i
widowiskowe procesje Semana Santa przy dźwiękach
orkiestr organizowane są w Andaluzji.

Niedziela Palmowa
Poświęcona palma była uważana za symbol szczęścia,
dlatego zawsze zanoszono ją do domu i wieszano w
widocznym miejscu. Miała tam zostać równy rok – do
momentu, aż zastąpi ją kolejna. Ta tradycja jest wciąż
kultywowana przez wiele polskich rodzin.

Różnice

Hiszpanie nie znają
tradycji malowania
pisanek, nie chodzą do
kościoła ze święconkami
ani nie wysyłają sobie
świątecznych życzeń. W
sklepach ciężko natknąć
się na ozdoby
wielkanocne i zajączki.

Tuż przed Świętami przychodzi czas na kreatywny i jeden z
przyjemniejszych polskich zwyczajów
wielkanocnych: malowanie pisanek. Jajka od dawna są
symbolem rodzącego się życia, co bezpośrednio odnosi się do
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Różnice
W Wielki Poniedziałek (drugi dzień
Świąt) przypada oczekiwany,
zwłaszcza przez najmłodszych, lany
poniedziałek, inaczej
zwany śmigusem-dyngusem. Zwyczaj
oblewania ludzi wodą pochodzi
jeszcze z czasów pogańskich, choć
dawniej śmigus i dyngus były
odrębnymi obrządkami. W
niektórych domach obowiązuje też
tradycja budzenia domowników z
samego rana za pomocą zimnej
wody. Nie każdy marzy o tym, by
zostać zmoczony wodą. Tradycja ta
ma jednak pozytywne podłoże –
bycie mokrym podczas śmigusadyngusa zwiastuje szczęście.
W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny Hiszpanie odpoczywają w gronie rodzinnym. Wiele osób
wykorzystuje ten czas na urlop i wyjeżdża na wakacje. Hiszpanie czas świąt wolą przeznaczyć na
odpoczynek i nie spędzają tyle czasu na przygotowania co my.

Stół wielkanocny
Królem wielkanocnego stołu jest jajko,
przyrządzane przez Polaków na 1000 sposobów:
faszerowane pastą z łososia, pieczarkami czy
klasyczne ze szczypiorkiem i majonezem.
Koniecznie moim ulubionym Kieleckim.

Hornazo to rodzaj ciasta z jajkiem, które można
podawać na dwa sposoby, zarówno w formie
wytrawnej (nadziewane chorizo lub wołowiną)
jak i słodkiej (z nadzieniem migdałowym).

Stół wielkanocny
Tradycyjny żurek wielkanocny musi powstać na prawdziwym
zakwasie, wędzonce i białej kiełbasie. By był delikatniejszy
zabiela się go odrobiną śmietanki, czasem dodaje też łyżkę
tartego chrzanu. Serwujemy go koniecznie ze święconym
jajkiem.

Potaje de vigilia to zupa na bazie ciecierzycy z
dodatkiem szpinaku i dorsza, którą Hiszpanie
zajadają się na Wielkanoc. Zupa jest dosyć gęsta i
bardzo sycąca, zdecydowanie wystarcza za cały
obiad. Poprzez dodatek ryby i wędzonej papryki
jest dosyć intensywna w smaku i nieco specyficzna.

Stół wielkanocny
Babka Wielkanocna należy do kanonu potraw,
serwowanych podczas świąt. W tradycyjnej wersji
posiada rodzynki i obficie polewana jest lukrem.

Torrija - banalnie prosta do zrobienia i…kaloryczna
czyli kromka czerstwej bułki lub czerstwego chleba
namoczone w mleku z cynamonem i skórką z cytryny
a następnie usmażone w jajku.

Stół wielkanocny
U nas na wielkanocnych stołach królują babki,
serniki oraz mazurki. W Hiszpanii rządzi
przygotowane niekiedy w bardzo figlarnej formie
ciasto, które symbolizuje koniec Wielkiego Postu.

Mona de Pascua - najbardziej wierna dawnej
tradycji jest drożdżówka z umieszczonym pośrodku
gotowanym jajkiem. Obecnie hiszpańskie cukiernie
prześcigają się w fantazyjnych kształtach i bogactwie
składników tej słodkości.

Stół wielkanocny
Nigdy nie miałem okazji
spędzać Wielkanocy w
Hiszpanii, ale po zapoznaniu się
z tradycjami i menu Hiszpanów,
z przyjemnością będę
świętował nasze polskie
tradycje tj. w sobotni ranek
pójdę z siostrą i tatą ze
święconką, a potem z wielkim
apetytem będę delektował się
babci paschą i jajkami
faszerowanymi z rzeżuchą, jej
soczystymi mięsami pieczonymi
ze śliwką, biała kiełbasą z
majerankiem, pasztetem z
jajkiem przepiórczym mojej
mamy, sernikiem z
brzoskwiniami i mazurkiem
kajmakowym mojej cioci oraz
zawsze obecną na polskim stole
sałatką jarzynową.
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