Scris de newsreporter pe 25 decembrie 2021, 12:24

Cele mai ciudate traditii de Craciun din jurul
lumii
Pe langa arhicunoscutele colinde, brad, mos care aduce cadouri sau scene ale
Nasterii Domnului, numeroase tari din lume au traditii de Craciun mai putin
obisnuite sau de-a dreptul ciudate, de la „Colonelul Mos Craciun” in Japonia, la
Craciunul pe role in Venezuela sau alaturi de Donald Duck in Suedia, scrie
HotNews.
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O parte din aceste traditii mai putin obisnuite isi au originea in sincretismul religios care a marcat
primele secole ale raspandirii crestinismului. Altele au origini ceva mai moderne insa unele
raman cu adevarat greu de explicat.
Uite, deci, unele din cele mai ciudate traditii si obiceiuri de Craciun din jurul lumii:

Japonia: Colonelul Mos Craciun
in urma cu aproape 50 de ani (in 1974, mai exact) KFC a lansat o campanie de marketing festiva
inaintea Craciunului in Japonia. Sloganul simplu „Kurisumasu ni wa kentakkii!” (Kentucky de

Craciun) a fost suficient pentru a pune bazele unei traditii care continua pana in ziua de azi.
Desi Craciunul nu este o sarbatoare nationala in Japonia (in jur de 1% din populatie se declara
crestina), familii din intreaga tara se indreapta spre un KFC local pentru o masa speciala de
Ajunul Craciunului. Statuile cu colonelul Sanders din fata restaurantelor sunt imbracate in
costumul lui Mos Craciun iar meniurile sunt servite in ambalaje tematice.
Cererea e atat de mare incat KFC a creat un serviciu online special prin care iti poti comanda
galeata de Craciun in avans si ea iti va fi livrata la domiciliu.
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Norvegia: Ascundeti maturile!
Norvegienii cred ca Ajunul Craciunului coincide cu perioada anului in care spiritele rele si
vrajitoarele isi fac aparitia pe Pamant. Prin urmare, in Norvegia toate maturile sunt ascunse in
ajunul Craciunului ca sa lase vrajitoarele fara obiectul muncii. in fond, nimeni nu vrea sa se
trezeasca in dimineata de Craciun sa gaseasca o matura rupta sub brad.
Totusi, nu e clar cu ce se deplaseaza vrajitoarele pana ar da de o matura ce zace
nesupravegheata intr-o casa. insa norvegienii cred ca aceasta traditie alunga spiritele rele si ii va
proteja de ghinion in noul an.
O alta traditie interesanta din tara nordica tine de cadourile de Craciun. Acestea sunt aduse nu
de Mos Craciun (sau cel putin nu la toata lumea) ci degnomul nisse, o creatura din mitologia
scandinava asociata solstitiului de iarna in perioada precrestina. Gnomul este descris ca fiind
scund, avand o barba alba lunga si o caciula rosie (sau alta culoare aprinsa) lunga in forma de

con.
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Venezuela: Craciun pe...role!
Ca o tara predominant catolica Venezuela are numeroase traditii de Craciun, festivitatile legate
de acesta incepand neoficial inca din a doua jumatate a lunii noiembrie. Craciunul in tara sudamericana tinde de asemenea sa fie mai puternic legat de originile crestine ale sarbatorii, si mai
putin comercial. De exemplu, in Venezuela cadourile de Craciun sunt aduse de pruncul Iisus, nu
de Mos Craciun (desi are si el rolul lui).
insa locuitorii capitalei Caracas au o traditie mai putin obisnuita: mersul la slujba de Craciun pe
role. Potrivit obiceiului, in Ajunul Craciunului copiii isi leaga o bucata de ata in jurul degetului
mare de la picior in timp ce celalalt capat al firului este lasat atarnand pe geam.
Cei care trec pe strada pe role trag de ata ca sa le dea de veste copiilor inca adormiti ca este
tipul sa se trezeasca pentru slujba. Mersul la biserica pe role a devenit atat de popular incat
traficul din Caracas este oprit pana la 8 dimineata pentru ca oamenii sa poata ajunge in siguranta
la slujba. Dupa terminarea liturghiei majoritatea familiilor se intalnesc pe strada sau in locuinte ca
sa imparta mancare, asculte muzica si danseze.
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Islanda: Pisica Yule
Te-ai intrebat vreodata de ce te batea mereu la cap mama ca ai nevoie de haine noi de
sarbatori? Parintii islandezi au o explicatie cat se poate de la indemana si una care nu lasa loc de
comentarii.
Mai putin faimoasa decat capra Yule din mitologia scandinava, Jólakötturinn (numele dat de
islandezi pisicii Yule) este prezentata ca o creatura uriasa, de dimensiunea unei case. Legenda
spune ca aceasta cutreiera insula, cautand sa manance orice persoana care ii iese in cale si nu
este imbracata suficient de gros pentru aspra iarna islandeza.
O posibila explicatie pentru originea legendei ar putea fi ca, in mod traditional, copiii cuminti si
harnici care isi terminau treburile date de parinti inaintea Craciunului primeau haine noi in timp ce
cei lenesi nu. Islandezii spun ca se viziteaza de Craciun pentru a se proteja unii pe altii si asigura
ca nimeni nu este mancat de pisica Yule.
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Ucraina: Panze de paianjen pe brad
O traditie favorita (si una cu adevarat inedita) a vecinilor nostri tine de impodobirea bradului de
Craciun cu beteala ce aminteste de panza de paianjen si ornarea sa cu mici globuri in forma de
paianjen. Ucrainenilor nu le e lene sa stranga decoratiunile de Halloween asa ca le arunca apoi

pe brad, dupa cum ai putea crede la prima vedere.
Obiceiul provine de la o legenda locala despre o vaduva foarte saraca si copiii ei care au ingrijit
pana la Craciun un brad crescut dintr-un con cazut la pamant. Familia a dus bradul in casa de
Craciun insa ca femeia era atat de saraca incat nu a avut bani sa cumpere nici macar un glob de
Craciun. Legenda spune ca paianjenilor din casa li s-a facut mila de familie si au „decorat” bradul
cu panza lor.
Cand copiii s-au trezit a doua zi si au deschis geamurile, razele soarelui au transformat panzele
in aur si argint. Familia a scapat pentru totdeauna de saracie si ucrainenii spun ca aceasta ar fi
originea betelei care impodobeste brazii din intreaga lume (pe langa faptul ca decoratiunile lor
inedite aduc noroc si bani).
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Suedia: Niciun Craciun fara Donald Duck
in fiecare an familiile din toata Suedia se strang de Ajunul Craciunului in jurul televizorului la ora
15:00 fix pentru a asculta mesajul de Craciun al lui Donald Duck. Suedezii isi fac planurile de
Craciun in jurul acestei emisiuni speciale, peste 40% din populatia tarii uitandu-se la ea.
The Local relateaza ca anul trecut emisiunea a stabilit un record de vizionari, 4,5 milioane de
suedezi, aproape jumatate din populatia tarii, uitandu-se la indragitul personaj Disney livrandu-si
mesajul de Craciun. Iarna trecuta emisiunea si-a batut nu doar propriul record de vizionari ci a
devenit cea mai vizionata emisiune TV din istoria Suediei.

Traditia dateaza din jurul anilor 1960 cand televiziunile erau o noutate in Suedia si tara avea doar
doua posturi TV, unul dintre acestea difuzand desene animate Disney de Craciun. Chiar daca
pare o traditie ciudata, faptul ca familiile se strang sa se uite impreuna la desene e cat se poate
de frumos.
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Catalonia: Busteanul care se caca cadouri
Pe langa traditionalul brad de Craciun, catalanii mai au si asa-numita traditie a „caga tió” sau,
scuzati exprimarea, „busteanul care se caca”. Localnicii din Catalonia creeaza un personaj dintr-un
lemn, desenandu-i o fata si punandu-i o palarie. Apoi, intre 8 si 24 decembrie, ei „hranesc”
busteanul cu fructe uscate, nuci si dulciuri.
De Ajunul Craciunului intreaga familie bate busteanul cu bete si canta un colind care s-ar traduce
in mare ca „daca nu te caci bine o sa te bat cu un bat”, pana cand acesta isi „elibereaza” toate
bunatatile. As zice ca nu e greu de inteles de ce traditia n-a prins si in alte locuri.
Catalanii isi decoreaza de asemenea scena Nasterii Domnului cu mici figurine ceramice numite „
caganer” care la randul lor se rahatesc. Mereu ilustrate cu pantalonii in vine, figurinele sunt
adesea inspirate din evenimentele anului ce urmeaza sa se incheie, reprezentand de cele mai
multe ori persoane cunoscute (politicienii sunt una din tintele predilecte ale catalanilor).

FOTO: Lluis Gene / AFP / Profimedia Images
HotNews
ADRESA: http://crct.ro/nyUp

