SÃRBÃTORI

Tradiţii de Crăciun
Decembrie, cunoscut în popor şi ca Undrea sau Luna lui Cojoc, rezervă
numeroase tradiţii. Cele româneşti spun că, dacă începutul lui decembrie va fi
geros, tot aşa va fi zece săptămâni. Dacă e ger serios, atunci va fi vară secetoasă
şi călduroasă, iar dacă în luna aceasta va fi vremea domoală, vara va fi ploioasă.
Când câinii latră la lună, urmează ger mare.Iată şi câteva datini româneşti
transmise din moşi-strămoşi:
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ăierea porcului. Pe 20 decembrie, de
Ignat, are loc sacrificarea porcului.
Originile acestui obicei datează din
vremurile de dinaintea creştinismului, acesta
din urmă aceptându-l ca o parte firească din
viaţa comunităţii şi dându-i şi o însemnătate
spirituală, întrucât bucatele astfel pregătite nu
pot fi consumate până ce nu au fost sfinţite de
preot.
Mersul cu capra. Bătrânii considerau capra
ca fiind animalul care dă semne dacă vremea
va fi bună sau rea. La origini, “jocul caprei”
(omorârea, bocirea, înmormântarea, învierea)
a fost un ceremonial de cult. În timp, a devenit
unul menit să aducă prosperitate în anul care
vine. În zilele noastre, dansul şi-a păstrat doar
caracterul de spectacol.
Colindatul. La sate, cu colinda merg copiii
şi flăcăii, organizaţi într-o “ceată”, cu o ierarhie
bine stabilită, existând un conducător şi
un loc de întâlnire. Primirea şi răsplătirea
colindătorilor sunt obligatorii, refuzul putând
atrage ghinion. Colindele formulează de altfel
dorinţe şi năzuinţe ale oamenilor, acestea
atingând chiar limitele fabulosului.

Datini în Ardeal. Aici, sărbătorile
de Crăciun încep de la Sf. Nicolae (6
decembrie), când fetele se adună şi frământă
împreună plăcintele care vor fi unse cu ou,
pentru a doua zi. Doar la 9 fix seara, năvălesc
flăcăii şi se încinge petrecerea. Comunitatea
saşilor practică de Sfânta Lucia (13 decembrie)
un obicei special: capul familiei afumă cu o
crenguţă ţinută pe jar toate colţurile casei.
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Tot în Transilvania, în noaptea de Crăciun,
credincioşii aruncă cu boabe de porumb
strigând:”Rod în cucuruzi!”.
Cum s-a stabilit data Crăciunului. Ideea
de a celebra Crăciunul la 25 decembrie îşi
are originea în secolul al IV-lea. Dornică să
eclipseze festivităţile păgâne care însoţeau, la
romani, naşterea zeului Soare, Biserica creştină
a ales ziua de 25 decembrie, pentru a sărbători
naşterea lui Iisus Hristos, deşi la vremea aceea
nu era recomandat să îţi serbezi ziua venirii

pe lume. În SUA, Crăciunul a “prins” destul
de greu. Primii colonişti considerau că aceasta
este un ritual păgân, iar în Massachusetts,
Crăciunul a fost chiar interzis prin lege.
Pomul de Crăciun. Obiceiul bradului
de Crăciun a fost împrumutat din Europa
apuseană. Se crede că reformatorul protestant
Martin Luther a fost primul care a aprins
lumânările din bradul de Crăciun. După
primul război mondial, pomul de Crăciun a
fost adoptat şi de români.

