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Tradiþiile de Crãciun

TRADIÞII

în anul care vine. În zilele noastre, dansul ºi-a pãstrat doar caracterul de spectacol.

Colindatul

Colindatul deschide de obicei
ciclul celor 12 zile ale sãrbãtorilor
de Anul Nou. La sate, cu colinda
merg copiii ºi flãcãii. Aceºtia sunt
organizaþi într-o “ceatã”, cu o ierarhie bine stabilitã, existând un
conducãtor ºi un loc de întâlnire.
Primirea ºi rãsplãtirea colindãtorilor sunt obligatorii, refuzul
putând atrage ghinion. Colindele
formuleazã de altfel dorinþe ºi
nãzuinþe ale oamenilor.

Obiceiuri
din Moldova

În Moldova, se zice cã spre
Crãciun, fetele care vor sã-ºi vadã
ursitul trebuie sã punã “din toate
mâncãrurile într-o strachinã, pe
prispã, sub fereastrã”, ca sã-l
atragã la degustat. Iar în ziua de
Anul Nou, tinerele trebuie sã
deschidã poarta dis-de-dimineaþã,
ca sã le intre norocul ºi sã se
mãrite. Câteva turte rotunde “precum Soarele ºi Luna”, fãcute de
Crãciun, se pãstreazã pânã primãvara, când sunt puse între coarnele vitelor când pornesc la arat.
În felul acesta, ogorul va da rod
bogat. În ziua de Ajun, nici
gunoiul nu se dã afarã ºi nu se
împrumutã nimic. Iar în noaptea
de Crãciun, se spune cã animalele
ar vorbi, dar nu trebuie auzite de
om, ca sã nu-i meargã rãu.

Mãºti în Bucovina

În Bucovina, mãºtile ºi
deghizãrile ceremoniale sunt
prezentate în majoritatea datinilor
care marcheazã pragul dintre ani.
Apariþia pe uliþele satelor, în ziua
de ajun a Anului Nou, a urºilor,
caprelor, cerbilor, cãluþilor,
moºilor ºi babelor, a „frumoºilor”
ºi „urâþilor”, alãturi de pluguºor
ºi buhai, marcheazã respectarea
“legii pãmântului”, care asigurã
pentru anul care vine belºug ºi
sãnãtate.

Datini în Ardeal

În Ardeal, sãrbãtorile de Crãciun
încep din ajun de Sf. Nicolae (5

eclipseze festivitãþile pãgâne care
însoþeau, la romani, naºterea zeului Soare, Mithras, în aceastã
perioadã a anului, Biserica
creºtinã a ales ziua de 25 decembrie, pentru a sãrbãtori naºterea
lui Iisus Hristos, deºi la vremea
aceea nu era uzual ºi recomandat
sã îþi serbezi ziua venirii pe lume.
În Statele Unite ale Americii,
Crãciunul a “prins” destul de
greu. Primii coloniºti considerau
cã este un ritual pãgân, iar în
Massachusetts, Crãciunul a fost
chiar interzis prin lege.

decembrie), când fetele se adunã
ºi frãmântã împreunã plãcintele
care vor fi unse cu ou, pentru a
doua zi. Doar la 9 fix seara,
nãvãlesc flãcãii ºi se încinge
petrecerea. Comunitatea saºilor
practicã de Sfânta Lucia (13
decembrie) un obicei special:
capul familiei afumã cu o crenguþã þinutã pe jar toate colþurile
casei, ºurii, beciului, podului. Tot
în Transilvania, în noaptea de
Crãciun, credincioºii aruncã cu
boabe de porumb strigând:”Rod
în cucuruzi!”, obicei amintind de
lapidarea Sf. ªtefan.

Pomul de Crãciun

Ideea de a celebra Crãciunul la 25
decembrie îºi are originea în secolul al IV-lea. Dornicã sã

Obiceiul bradului de Crãciun a
fost împrumutat din Europa
apuseanã. La noi, datina
împodobirii unui pom sau a unei
ramuri verzi se întâlnea numai la
nuntã (bradul de nuntã) sau la

Cum s-a stabilit
data Crãciunului

moartea unui flãcãu sau fete
mari. Popoarele germanice
însã decorau brazi încã din
sec. al XVI-lea, atât în interiorul locuinþelor, cât ºi în
afara lor, cu trandafiri, mere ºi
hârtie coloratã. Se crede cã
reformatorul protestant Martin
Luther a fost primul care a
aprins lumânãrile din bradul de
Crãciun. Dupã primul rãzboi
mondial, bradul de Crãciun a
fost adoptat ºi de români, pe
tot teritoriul þãrii.

Simbolul
vâscului

Cu 200 de ani înainte de
naºterea lui Iisus Hristos,
druizii foloseau vâscul pentru a
sãrbãtori sosirea iernii. Ei
recoltau aceastã plantã-parazit
care creºte pe alþi copaci ºi
o foloseau pentru a-ºi decora locuinþele. Druizii credeau cã vâscul avea puteri vindecãtoare ºi chiar magice. La
rândul lor, scandinavii îl considerau un simbol al armoniei,
asociindu-l cu zeiþa Frigga,
patroana dragostei. Obiceiul de
a te sãruta sub o crenguþã de
vâsc a derivat probabil din
aceastã credinþã. La început,
biserica creºtinã a interzis utilizarea vâscului de Crãciun,
din cauza originilor sale
pãgâne.

Steaua
Crãciunului

Originarã din America Latinã ºi
numitã dupã primul ambasador
al SUA în Mexic, Joel Poinsett,
Poinsettia este asociatã de
localnici cu Steaua din
Bethleem, din cauza frunzelor
mari ºi roºii, care alcãtuiesc o
rozetã în jurul unei flori mici,
de culoare galbenã. Aspectul
este unul de stea sângerie.

Superstiþii

Se spune cã... .
...e bine sã ai pe masa de
Crãciun ºi de Anul Nou
crenguþe de vâsc - aduce noroc.
...copiii nãscuþi de Crãciun sau
de Anul Nou sunt norocoºi.
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