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Dragi cititori,  

 

 Crăciunul se apropie cu pași repezi, lăsând din nou loc unui an mai bun, mai 

productiv, mai bogat în cunoaștere și mai liniștit.  

 Tradițiile și obiceiurile internaționale sunt atât de diverse încât pot surprinde nu 

numai prin originalitate, dar și prin impactul pe care îl au asupra celorlalte popoare.  

 Vă prezentăm în acest număr multitudinea și coloritul sărbătoririi Crăciunului 

în diferite țări ale lumii.  
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 Crăciunul nu ar fi Crăciun fără toate tradiţiile care îl însoţesc. Dacă românii 

mănâncă sarmale şi cozonac, pun cadourile sub brad şi ascultă colinde în Ajun, 

spaniolii, norvegienii, suedezii, ucrainienii sau japonezii au obiceiuri care mai de care 

mai bizare. Noi iubim să împodobim bradul, să ascultăm colindatorii, să facem schimb 

de cadouri cu cei dragi în fiecare an. Deși Crăciunul este o sărbatoare respectată în 

multe țări, nu peste tot se serbează la fel.  



 În Spania tradiția cere ca printre 

frumoasele decorațiuni pentru pomul de Crăciun 

să fie ascunsă și o... murătură! Cel care o va găsi 

va primi un cadou în plus. Tot în Spania, mai 

exact în Catalonia apare un personaj cel putin 

ciudat in perioada Sarbatorilor de iarnă. Este 

vorba despre un buștean căruia îi sunt atașate 

patru picioare și care are desenată o față 

zâmbitoare. După ce este îngrijit de familie și 

alintat, în ziua de Craciun copiii bat acest bustean 

cu betele și îi cântă un cântecel în care îl 

îndeamnă să își facă nevoile. 

 În Ucraina nu este deloc ciudat să vezi 

pânze de păianjen în pomul de Crăciun. O legendă 

locală povestește cum o familie săraca, neavând 

posibilitatea de a-și decora bradul, s-a trezit într-o 

dimineață și l-a găsit împodobit cu pânze 

strălucitoare aurii și argintii. În plus, păianjenul 

este considerat semn de prosperitate în ziua de 

Crăciun. 



 Crăciunul este considerat ca în toate țările scandinave o urmare a vechii sărbători 

păgâne. Vikingii îl sărbătoreau la începutul iernii. Conform unei lehende după 35 de zile de 

întuneric și frică, locuitorii au trimis un sol pe cel mai înalt munte pentru a vedea dacă acolo 

apae în depărtare soarele. La vestea că steaua se apropie, o mare bucurie i-a cuprins și astfel 

s-a manifestat “bucuria Crăciunului”.  

 Norvegienii cred că în Ajunul Crăciunului vrăjitoarele fac legea. Din această 

cauză, toţi norvegienii îşi ascund preventiv toate măturile, să nu fie furate de spiritele şi 

vrăjitoarele rele care vor sa ii terorizeze și să nu poată călători pe ele.  

 În Norvegia se mai crede că, cu prilejul Crăciunul, morții colindă.  Tradiția spune 

că morții merg prin case și prin munți, prezinând viitorul.  



 În timp ce în mai toată 

lumea gospodinele se spetesc să 

pregătească tot felul de bunătăţi 

pentru masa de Crăciun, 

în Japonia doamnele pot sta liniştite. 

Asta pentru că de ani buni 

încoace masa tradiţională este 

alcătuită din preparate de la KFC. 

 Tradiţia a pornit din cauza 

zvonurilor că mâncarea tradiţională 

de Crăciun la americani este puiul 

prăjit. Pentru a prinde o masă la KFC 

în ziua Crăciunului, japonezii trebuie 

să facă rezervare. 

 Locuitorii din Guatemala cred că spiritele 

rele trăiesc în colţurile murdare şi întunecate din casă. 

Aşa că, ei petrec săptămâna dinaintea Crăciunului 

curăţându-şi casa.  

                       Tot gunoiul colectat este pus                 

        într-un loc, în vârf se pune un 

        simbol al diavolului şi apoi se 

        dă foc. Obiceiul a fost  

        denumit "Arderea Diavolului"  

        şi este modalitatea prin care  

        guatemalezii cred că pot  

         petrece Crăciunul fără diavol. 

 



 Potrivit tradiției din Austria, cu o zi înainte 

de Crăciun un tânăr trebuie să îmbrace haine albe, 

lungi, să își pună pe cap mitra și în mână un toiag. El 

îl reprezintă astfel pe Sf. Nicolae. Însoțit de doi 

îngeri (îmbrăcați și ei în alb) și înconjurați de diavoli 

negri (personaje malefice) colindă casele în seara de 

Ajun. Acest Sf. Nicolae intră în case cu cei 2 îngeri, 

diavolii așteptând afară. Copiilor din casele vizitate 

li se pun întrebări din religie. Daca stiu să răspundă, 

primesc nuci și mere (azi dulciuri), iar dacă sunt 

speriați vor fi amenințați că diavolii de afara îi vor 

lua. 

 În Islanda există o legendă foarte 

interesantă cu privire la Crăciun: doi nevinovați 

au fost condamnați la moarte și li s-au taiat 

capetele. Din sângele lor a răsărit un pom și în 

fiecare an, în noaptea solstițiului de iarnă, se 

aprind mii de lumini pe crengile acestuia. Acesta 

este mitul local cladit in jurul Pomului de 

Crăciun. 



  În Ţara Galilor galezii au pãstrat un obicei pãgân care implicã un  

  personaj numit Mari Lwys (iapa cenuşie). În forma sa cea mai purã, 

tradiţia presupune sosirea calului şi a însoţitorilor sãi  în faţa casei, unde se cântã. Apoi are 

loc o bãtãlie verbalã, în care cei din casã şi cei de afarã se insultã în versuri. Iapa este de 

fapt un craniu cabalin ataşat de un bãţ, iar persoana care-l manevreazã se acoperã cu 

cearşafuri albe. 

 În Olanda, Moş Nicolae are  un 

ajutor, Zwarte Piet (Petru cel Negru). 

Sinterklaas ajunge în ajun de Moş Nicolae 

în oraş pe un vapor cu aburi, împreunã cu 

sclavul sãu, fapt reprezentat în procesiuni 

publice. Povestea lui Petru nu-l mai 

înfãţişeazã acum drept un sclav maur, ci un 

coşar, pentru a se evita rasismele. 

 



 În Caracas, Venezuela, s-a 

format o tradiție modernă care 

implică un mijloc de transport mai 

special în ziua de Crăciun. Circulația 

este închisă pentru mașini, așa că 

mijlocul de transport preferat de către 

cei care se îndreaptă spre slujba de 

dimineață constă într-o plimbare cu 

rolele!  

 În Suedia, există Gävle Goat. 

Este vorba despre o structură în formă de 

ţap care este ridicată în oraşul Gävle în 

fiecare an în preajma Crăciunului, iar 

tradiţia prevede ca lumea să încerce să-l 

ardă din temelii. Asta spre necazul 

autoritpţilor locale, care în fiecare an 

încearcă să împiedice desfăşurarea 

ritualului. 

 În anumite părți ale Italiei, Moș 

Crăciun este înlocuit de La Befana, o vrajitoare 

care aduce daruri călare pe mătura sa. Și dacă 

ești foarte cuminte, probabil ca îți va mătura și 

casa înainte să plece! Copiii obraznici pe de altă 

parte primesc usturoi sau cărbune. 



  

 Crăciunul 

poate aduce veşti bune 

pentru celibatarele din 

Cehia. Este nevoie doar 

de o pereche de pantofi. 

Procedura este simplă. 

O fată singură trebuie să 

meargă în timpul zilei 

afară, să se aşeze cu 

spatele la uşa casei şi să 

arunce peste umăr un 

pantof. Dacă aterizează 

cu vârful spre uşă, 

înseamnă că se va 

căsători în următorul an, 

iar dacă va ateriza cu 

călcâiul spre uşă, va 

rămâne celibatară. 

 

  

 În multe culturi 

există tradiţia Scenei 

Naşterii, dar în Spania, 

Portugalia şi Italia este puţin 

mai aparte. În aceste ţări a 

devenit o tradiţie ca pe lângă 

cei trei magi, Maria, Iosif şi 

pruncul Iisus în Scena 

Naşterii să mai fie inclus un 

personaj: o figurină care îşi 

face nevoile şi care poate fi 

chiar reprezentarea unei 

vedete. Printre cele mai 

căutate figurine sunt cele 

cu Barack Obama. 

 



   

 Dacă vi se pare că preparatele din carne 

de porc sunt dezgustatoare, aflați că în 

Groenlanda se servește de Craciun "mattak", piele 

de balena crudă și "kiviaq", un fel de mancare 

preparat din rămășițe de auk, o pasăre marină, 

puse la fermentat timp de minim 7 luni în piele de 

balenă. Și nu este o invenție! 

  

  

 În Groenlanda există acest 

obicei pentru care trebuie să ai un 

stomac tare. 

 Momentul Kiviak presupu

ne să mănânci o pasăre moartă, din 

care în prealabil ai scos măruntaiele 

putrezite în ultimele câteva luni.  
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