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Miracol de Crăciun 

      Autor : Strufangă Andra ,clasa: a VIII-a C 
       Prof. îndrumător: Haiduc Laura 
   Colegiul Economic Hermes- structură Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani 
 

        Este o zi blândă de iarnă: fulgii moi şi pufoşi cad din înaltul cerului, în sfârşit, este 

prima zi de Crăciun! 

 Colindele răsună în fiecare casă iar mirosul fripturilor îi fac poftă chiar şi lui Moş 

Crăciun şi pentru că am amintit de Moşul, aş vrea să vă povestesc o întâmplare legată de 

Crăciun.  

Ştiaţi că sărbătoarea sfântă unde toţi copilaşi primesc cadouri se numeşte Crăciunul 

copiilor? Dar ştiţi de ce? Dacă nu, am să vă spun : într-o zi, când Moşul a plecat să ducă 

cadourile, în mai multe case a prins câte un copil treaz, care-l pândea pentru a-l vedea. 

Într-un fel, ca să-i pedepsească, Moşul i-a transformat pe fiecare în câte un personaj de 

iarnă: o fetiţă şi-a dorit să se transforme în Crăiasa Zăpezii, iar Moşul a făcut-o cea mai 

frumoasă Crăiasă şi primul fulg cade pe pământ să fie o bucăţică din ea. Un alt băieţel a 

vrut să devină spiriduş iar Moşul l-a transformat într-un spiriduş micuţ, roşu în obrăjori, cu 

urechile mari, cu o căciulă verde şi cu costumaţia specifică spiriduşilor. 

  De atunci există poveştile şi întâmplările despre spiriduşii Moşului. O fetiţă 

blondă, cu ochii verzi a vrut să fie Crăciuniţa Moşului, acesta a transformat-o. Într-o casă 

acesta a văzut un 

copil care îşi dorea, 

măcar odată să 

treacă şi pe la el. 

Băieţelul se numea 

Luca şi împreună cu 

mama sa , locuiau 

într-o căsuţă mică, 

sărăcăcioasă la 

marginea unei 

păduri. Crezând că 

Moşul l-a uitat , Luca 

a adormit supărat şi 

cu ochii plini de 

lacrimi.  

               Târziu în noapte îl vede pe bătrânul cel simpatic, acesta luându-i obrăjorii în 

mâini, îl face să amuţească de fericire. Plecând cu săniuţa trasă de reni, ajung într-o 

încăpere mare, unde toţi copiii sărbătoreau Crăciunul, Luca era fericit că face şi el parte 

din această sărbătoare. Sub bradul frumos împodobit găseşte un cadou care l-a mulţumit 

pentru toţi anii în care nu a primit nimic. Această întâmplare ne aminteşte că întotdeauna 

Moş Crăciun vine însoţit de Crăiasa Zăpezii, de spiriduşi, de Crăciuniţă şi îşi face fericiţi pe 

toţi copiii, inclusiv pe cei săraci ca Luca. 



 

Crăciunul copilului orfan 
 

       Autor : Zarif Gyulnar , clasa: a VIII-a C 
        Prof. îndrumător: Haiduc Laura 
  Colegiul Economic Hermes- structură Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani 
 
 

 

 

 

Se întâmplă în noaptea Crăciunului când toţi copii dorm şi aşteaptă să vină Moşul 

să le pună sub brad tot ce ei şi-au dorit. 

Într-un internat un copil stătea la geam şi se uită dorindu-şi din tot sufletul o familie 

măcar de Crăciun. Din ochii copilului căzu o lacrimă fierbinte care ar fi vrut să fie ştearsă 

de mama lui, fiinţa cea mai dragă a unui copil, dar din păcate era singur ţinând mâna pe 

geamul umed şi rece. Dintr-o dată uitându-se lung pe geamul înceţoşat vede o stea 

căzătoare, fericit îşi pune repede o dorinţă, suspinând în gândul lui îşi pune dorinţa să aibă 

o familie frumoasă şi să fie fericit. 

Se pune în pat şi doarme suspinând şi neavând nici o idee despre ce o să se 

întâmple. Dimineaţa când se trezeşte directorul îl cheamă şi îi spune că a venit cineva şi 

vrea să îl vadă. Copilul, pe nume Radu, vede o femeie şi un bărbat care îi zâmbeşte. 

Femeia merge la el şi îl ia în braţe întrebându-l dacă e Radu, băiatului emoţionat, 

nemaiprimind o îmbrăţişare de mult, îi curge o lacrimă caldă care este ştearsă de acea 

femeie. 

- Eu sunt Radu, dar dumneavoastră cine sunteţi? răspunde băieţelul cu o voce 

subţire. 

- Sunt mama ta, te caut de mult timp să ştii, sunt foarte fericită că te-am găsit acum, 

să ne petrecem Crăciunul împreună.  

Copilul rămase uimit, îşi aduce aminte de dorinţa lui de aseară şi o i-a în braţe pe 

femeie şi o strânge tare:  

- Nu vreau să mai stăm despărţiţi niciodată, spuse băiatul cu ochii plini de lacrimi şi 

cu zâmbetul pe faţă. 

Radu îşi ia la revedere de la ceilalţi copii, le mulţumeşte şi le promite că o să-i mai 

viziteze. Băiatul ajunge în noua casă şi se duce la brad şi vede o mulţime de jucării numai 

pentru el. Se gândeşte în sinea lui că magia Crăciunului există şi a existat mereu. 

 

 

 



Crăciunul copiilor 

       Elev: Bărcan Valentina , clasa: a VI-a B  
                                                                                    Prof. îndrumător: Haiduc Laura 
  Colegiul Economic Hermes- structură Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani 
 
 Era o seară liniştită de decembrie, era ziua de dinaintea Crăciunului. Toată ziua, 

cerul gri plin de nori, nu lăsase soarele să privească pământul acoperit de plapuma rece şi 

albă a iernii. 

 Crivăţul aprig se joacă prin văzduh cu norii grei de zăpadă, conturându-le forme 

năstruşnice. Fulgii de nea se rotesc ameţitor într-o horă argintie, chemându-ne parcă să 

ne alăturăm lor în acest dans minunat. O plapumă albă şi rece acoperise pământul negru. 

 La noi în casă, forfotă mare, mama făcea din greu cozonaci, iar eu, împreună cu 

tata împodobeam bradul cu mii de luminiţe cu forme şi culori diferite, foarte frumoase.   

 Deodată se auzi un clinchet de clopoţel şi glasuri vesele de copii...erau  

colindătorii care vin în fiecare an, pentru a vesti Naşterea Mântuitorului. Se lasă seara, 

luna se ridică elegantă ca o regină peste casele acoperite de zăpadă pufoasă, abia 

aşternută şi cu o suflare parcă aruncă bucăţi cristaline dintr-o oglindă, făcând zăpada 

foarte sclipitoare. Cerul era plin de stele luminoase care parcă aşteptau şi ele venirea 

Moşului. 

 Spre dimineaţă vraja nopţii îşi pierde farmecul, iar o perdea de ceaţă se iveşte. 

Peste puţin timp bătrânul soare îşi ridică minunatele raze strălucitoare de după munţi.  

 În casa mea era linişte, doar instalaţia bradului se auzea, eu mă gândeam la ce 

oare mi-a adus Moşul. După puţin timp mama mă strigă să desfac cadourile. După-amiază 

am ieşit afară cu tata să facem un om de zăpadă. Acel Crăciun a fost de neuitat. 



Crăciunul copiilor 
         

        Elev: Torgie Florin,  clasa: a VI-a C 

        Prof. îndrumător: Haiduc Laura 
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                 Iarna este ca o zână albă ce soseşte pe meleagurile noastre in sania ei de 

argint trasă de reni. Ea pune stăpânire pe întreg pământul.Cerul este posomorât si trist, iar 

soarele este prizonier in spatele norilor grei.Iarna aşază peste întinderi o dantelă albă 

strălucitoare. 

 

               O cernere albă se lasă in văzduh, impodobind casele cu nuanţe strălucitoare. 

Crivăţul aprig se joacă prin văzduh cu norii grei de zăpadă. Fulgii de nea se rotesc 

ameţitor intr-o horă argintie, chemându-ne parcă se ne alăturăm lor in acest dans minunat. 

Deşi iarna este cumplită si viscolul frământă lumea, derdeluşul este plin de copii veseli cu 

obrajii aprinşi.Casele sunt pitite sub căciuli mari şi albe înconjurate de un câmp de cristal. 

            Se lasă seara , luna se ridică elegantă ca o regină peste casele acoperite de 

zăpada pufoasă abia aşternută şi cu o suflare parcă aruncă bucăţi cristaline dintr-o 

oglindă,făcând zăpada foarte sclipitoare. 

 

              Cerul era plin de stele luminoase care parcă aşteptau să apară ceva. 

Stau împreună cu bunicul meu la gura sobei privind spre cărbunii care ardeau mocnit. 

Bunicul îmi citea o poveste cu Crăiasa Zăpezilor.La un moment dat, bunicul meu adoarme 

cu cartea in mână.Eu aud un zgomot de afară şi sar repede la geam uitându-mă in curtea 

casei.Privind spre cer zăresc o Zână imbrăcată cu o mantie argintie si purtând pe cap o 

coroniţă de steluţe argintii.Aceasta mă priveşte zâmbitoare si mă întreabă: 

 
              -Ce dorinţă ţi-aş putea indeplini? Eu ,surprins, am intrebat-o. 
 
             -Cine eşti? De unde vii? 
 
             Ea mi-a răspuns că este zâna care poartă numele Iarna si vine de la Polul Nord. 
 
             -Să-l trimiteţi pe Moş Crăciun in satul meu la toţi copiii săraci in anul acesta,i-am 
spus eu. 
             -Peste câteva zile Moşul va veni in sat la tine şi la toţi copiii săraci si cuminţi, mi-a 
răspuns ea. 
 
            Fericit am intrat în casă să-i povestesc bunicului ce mi s-a întâmplat. Bunicul a 
zâmbit pe sub mustaţă şi s-a făcut că nu inţelege nimic.Am adormit fericit ,gândindu-mă la 
Moş Crăciun si la cadoul ce-l voi primi. 
 

 

 



 

                     Desen pe calculator ,, Podul ” Elev : Darius Tamas, clasa I-c 

 

AJUNUL A VENIT... 

 

Copii cu mic cu mare 

Cu toţii au ieşit 

Afară-n iarna mare 

Căci Ajunul a venit. 

Pe chipul lor senin 

Un zâmbet răsărea 

Văzând zăpada albă 

Ce tare strălucea. 

Un brad frumos şi verde 

În casă toţi aveau 

Şi-l aşteptau pe Moşul 

Zâmbind toţi se culcau. 

Aşa-i Crăciunul copiilor 

Floarea bucuriilor 

Fericirea lor 

Floarea tuturor. 

 

         Elev : Popa Maria Elena                                         Prof. îndrumător: Haiduc Laura 
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MOS NICOLAE  

         

 

 

n noaptea de 5/6 decembrie se spune că Moş Nicolae vine la geamuri şi vede 

copiii care dorm şi sunt cuminţi, lăsându-le în gheţe dulciuri şi alte daruri, însă 

tot el este acela care-i pedepseşte pe cei leneşi şi neascultători. În dimineaţa de 

Sf. Nicolae, copiii cuminţi găsesc daruri în ghetuţe. E un obicei vechi, nu numai la români, 

de a face cadouri în această zi. Spre deosebire de Moş Crăciun, Moş Nicolae nu se arată 

niciodată. De altfel, povestea darurilor împărţite pe furiş în această noapte începe din 

vechime. 

Moş Nicolae venea în fiecare an, punctual, cu aromele primelor portocale care 

înmiresmau zilele de iarnă ale copilăriei noastre. Acum, din ţară sau din depărtări - uniţi de 

familie, ne simţim din nou legaţi, prin firul amintirilor de acele vremuri calme ale copilăriei. 

Aţi pregătit cizmele? Moş Nicolae vine şi în acest an.... 

Se spune ca însusi Sfântul Nicolae a ajutat  trei sarmane fete din oraşul său, 
aducându-le dar de zestre, noaptea, fără a fi văzut. Casa în care trăiau cele trei surori era 
mai mult decât săraca. Tatăl lor plănuia să-şi vindă fetele, crezând că astfel se va 
chivernişi. Plinsetele şi rugămintile fiicelor sale nu l-au înduplecat pe bătrânul cu suflet 
negru. Sfântul Nicolae a aflat despre nenorocirea ce se petrecea nu departe de locuinţa 
sa. Noaptea, pe furiş, el a aruncat o pungă plină cu galbeni în camera fetei celei mai mari. 

 Astfel ea a reuşit să se mărite curând. La fel a facut Moşul şi în următorii doi ani, 
iar sora cea mijlocie şi apoi cea mică au reuşit să se aşeze la casele lor. 
De atunci şi până în zilele noastre, în fiecare noapte a Sfântului Nicolae, cei dragi nouă, şi 
în special copiii, primesc daruri, de la Moşul care nu li se arată niciodată. 
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a noi, de Moş Nicolae, copiii cuminţi primesc, pe lângă dulciuri şi jucării, o 
legatură de nuieluşe frumos colorate, iar cei mai puţin cuminţi primesc o 
nuieluşă adevărată care să le amintească de o eventuală pedeapsă. Sfântul 

Nicolae şi aghioţantul sau Ideea de moş care aduce daruri copiilor a apărut în 
Scandinavia, cu multe mii de ani înainte de Hristos. Vikingii aveau un zeu, Odin, care 
călătorea prin toată lumea, în timpul iernii, călare pe un cal cu opt picioare, oferind daruri 
celor buni şi pedepşindu-i pe cei răi. Deşi în creştinism s-au pierdut aceste poveşti, în 
conştiinţa oamenilor ele au rămas prin existenţa unor personaje cum ar fi Sfiântul Nicolae 
si Moş Crăciun. 

La creştinii din Republica Ghana, moşul care aduce daruri vine din junglă, în timp 
ce în Hawaii el coboară din barcă. În districtul german Berchtesgaden, 12 tineri îmbrăcaţi 
în paie şi având măşti care reprezintă animale dansează în urma Sfântului Nicolae, 
sunând din talangi. După ce oferă daruri fiecărei case în parte, tinerii dau gazdele afară 

făcându-se că le bat, un fel de pedeapsă simbolică pentru 
eventualele rele săvârşite. Şi în Germania, Sfântul Nicolae 
vine cu un aghiotant care poartă nume diferite. Sfântul 
Nicolae are aici un sac în spate şi un băt în mână, în timp ce 
aghiotantul este o fiinţă înspăimântătoare.  

În Danemarca, cel care aduce daruri cară un sac în 
spinare şi este purtat de reni. Copiii pregătesc o farfurie cu 
lapte sau o budincă de orez, în speranţa ca aceasta va fi 
mâncată de elfi, personaje despre care se crede că îl ajută 
pe aducătorul de daruri. 

Polonezii cred că darurile vin de la stele, în timp ce 
ungurii spun că ele sunt aduse de îngeri.  
În Siria, cadourile vin cu o camilă tânără în data de 6 
ianuarie. Copiilor italieni le aduce daruri personajul La 
Befana, despre care se crede că a refuzat să-i conducă pe 

înţelepţi la Bethleem când aceştia i-au trecut pragul, motiv pentru care La Befana îşi 
petrece timpul mergând din casă în casă pentru a-l găsi pe Copilul Hristos. 

 

Acesta a trăit pe vremea tiranilor împăraţi Diocletian şi Maximilian (284-305) şi a strălucit 
mai înainte în viaţa pustniceasca şi, pentru nespusa lui bunătate, a fost făcut arhiereu. Şi, 
fiind cu frica lui Dumnezeu, cinstind creştinătatea şi propovăduind cu îndrăzneala şi cu 
glas slobod dreapta credinţă, a fost prins de mai marii cetăţii Lichiei şi dându-l la osanda şi 
la cazne l-au închis în temniţa, împreună cu alţi creştini.  
 
Şi de vreme ce marele şi bine credinciosul Constantin, din voia lui Dumnezeu, s-a făcut 
împărat al românilor, cei ce erau închişi au fost sloboziţi din legături şi, cu ei împreună, a 
fost slobozit şi marele Nicolae. Şi, mergând la Mira, n-a trecut multă vreme şi s-a strâns de 
către marele Constantin, întâiul Sinod de la Niceea, la care a luat parte si minunatul 
Nicolae.  
 
Şi i s-a dat lui darul facerii de minuni, precum arată istoria vieţii sale. Scos-a din temniţă pe 
trei oameni năpăstuiţi, care prinzând de veste că sunt osandiţi pe nedrept, au chemat pe 
Sfântul în ajutor, că, precum a izbăvit pe cei din Lichia, aşa şi pe dânşii să-i izbăvească. 
Pentru aceasta, dar, Sfântul Nicolae, că unul ce era grabnic şi fierbinte spre ajutor, s-a 
arătat în vis împăratului Constantin şi eparhului Avlavie.  
 
Pe acesta l-a mustrat pentru para nedreaptă ce făcuse oamenilor la împăratul, iar pe 
împărat l-a înştiinţat cu amănuntul, arătându-i că erau nevinovaţi, părâţi din pizmă. Şi aşa 
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prin visul acesta i-a izbăvit din primejdia tăierii. Şi alte multe minuni făcând, pastorea 
dumnezeieşte pe drept credinciosul sau popor. Deci, venind la adânci bătrâneţe, s-a mutat 
către Domnul, neuitând, nici după moarte, turma sa, ci in toate zilele dând cu indestulare 
ale sale făceri de bine celor lipsiţi şi izbăvindu-i de tot felul de primejdii şi de nevoi.  
 
Încă şi până astăzi, Dumnezeu, prin mijlocirea lui, lucrează minuni şi cei ce-l roagă cu 
adevărata şi neîndoita credinţă, nu numai mici binefaceri, ci şi minuni mari dobândesc. Din 
anul 1087, luna mai în 9 zile moaştele Sfântului Nicolae se află la Bari, în sudul Italiei, 
luate din Mira, ca să nu cadă în mâinile musulmanilor. Acolo ele sunt în mare cinste din 
partea credincioşilor, care vin la el, cu credinţă, din toate părţile creştinătăţii. 
 
Un om oarecare din Constantinopol, cu frică de Dumnezeu şi credincios în Hristos, care 
iubea pe Sfântul acesta şi era iubit şi el de dânsul, vrând oarecând să facă o călătorie în 
altă ţară, grăbindu-l treabă ce avea, s-a dus la biserică Sfântului de şi-a făcut rugăciunea 
după obicei şi, luându-şi ziua bună de la rude şi de la prieteni, a intrat în corabie.  
 
Iar când a fost la 9 ceasuri din noapte, s-au sculat corabierii să întoarcă şi să întindă 
pânzele, începând alt vânt. Deci, intră acea vreme, s-a sculat şi acest smerit om să 
meargă dupa apă şi, având toţi de lucru cu întinsul pânzelor, s-a întâmplat că s-a 
împiedicat şi a căzut în mare. Şi, fiind întuneric şi vântul pornind corabia înainte, n-au putut 
corabierii să-l ajute cu nimic, ci plângeau de amară moarte a acelui om.  
 
Iar el, căzând în mare, cum era îmbrăcat, şi aflându-se acum în largul mării, a zis: "Sfinte 
Nicolae, ajută-mi!" Şi, strigând cândva timp acest cuvânt, o, minune!, s-a aflat omul în 
mijlocul casei sale, părându-i-se câ este în adâncul mării. Iar vecinii, auzindu-i glasul, s-au 
sculat, la fel şi cei din casă, aprinsera lumina şi, străngându-se şi vecinii de afară, l-au 
văzut cu toţii stând în mijlocul casei şi strigând; şi apa de mare curgea din hainele lui.  
 
Deci, încremenind au ramas muţi de groază, iar el a zis: "O, fraţilor, ce este aceasta ce 
văd?" Ca ştiu bine ca ieri, la nouă ceasuri, când mi-am luat ziua bună de la voi, de la toţi, 
intrând în corabie, am purces la drum, că având vânt bun, am mers câtva timp, iar când a 
fost la a doua şi a treia strajă din noapte, adică la noua ceasuri, m-am dus pentru apă şi 
m-am împiedicat de corabieri şi am cazut în mare. Şi îl chemăm pe Sfântul Nicolae să 
intre în ajutor, iar acum nu stiu unde mă aflu, ci spuneţi-mi voi că eu mi-am ieşit din fire şi 
sunt uimit." Iar aceia, luând seama la cuvintele lui şi văzând apa mării, care curgea de pe 
dânsul, strigau: "Doamne, miluieşte!"  
 
Deci, dezbrăcându-se şi luându-şi alte haine, s-a dus la biserica Sfântului Nicolae. Şi 
acolo a petrecut cealaltă parte de noapte, căzând cu lacrimi şi cu rugăciuni, la icoana 
Sfântului. Şi, venind vremea Utreniei şi strângându-se poporul, s-a facut cunoscut la toti 
minunea şi s-au uimit toţi şi s-au minunat de acele dulci aromate ce le adusese acel om, 
spre multă mulţumire, Sfântul Nicolae, văzând şi biserica plină de lumânări aprinse, 
slăvind pe Dumnezeu şi lăudând pe Sfântul, vestindu-se aceasta mare şi peste fire 
minune prin tot Constantinopolul.  

 

Şi a ajuns şi la urechile împăratului celui de atunci şi ale Patriarhului, care, făcând sfat, au 
zis să cheme pe acel om. Şi, mergând el şi istorisind înaintea multora cele pentru dânsul, 
toţi au strigat: "Mare eşti,... 

       Autor : Tetileanu Monica, clasa a VI-a 

         Prof. coord. Kovacs Imre  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografii realizate de elev:  Florescu Lucian  cercul de fotografie digitala de la 
Clubul Copiilor Petrosani. Prof.coordonator Kovacs Imre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Craciunul 

răciunul sau Nasterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos / Isus Hristos / ) 

este o sărbătoare creștină celebrată la 25 decembrie (în calendarul 

gregorian) sau 7 ianuarie (în calendarul iulian) în fiecare an. Ea face parte din 

cele 12 sărbători domnești (praznice împărătești) ale Bisericilor bizantine, a 

patra mare sărbătoare după Paști, Rusalii .  

În anumite țări, unde creștinii sunt majoritari, Crăciunul e de asemenea sărbătoare 

legală, iar sărbătoarea se prelungește în ziua următoare, 26 decembrie: a doua zi de 

Crăciun. De la debutul secolului al XX-lea, Crăciunul devine și o sărbătoare laică, 

celebrată atât de către creștini cât și de către cei necreștini, centrul de greutate al celebrării 

deplasându-se de la participarea în biserică la rit spre aspectul familial al schimbului de 

cadouri sau, pentru copii, „darurilor de la Moș Crăciun”. 

Mulți cercetători (Pericle Papahagi, Vasile Pârvan, Sextil Pușcariu, Theodor 

Capidan, Nicolae Drăganu), consideră că termenul provine din latinescul calatio cu forma 

sa de acuzativcalationem. La romani prin calatio se înțelegea convocarea poporului de 

către preoții păgâni în fiecare zi de întâi a lunii pentru anunțarea sărbătorilor din luna 

respectivă, și, prin extindere, sărbătoarea în general, căci cea mai importantă calatio era 

aceea de la 1 ianuarie. Până către sfârșitul secolului al IV-lea, nașterea lui Hristos se 

sărbătorea odată cuBoboteaza la 6 ianuarie, când se obișnuia să se facă anunțarea 

sărbătorilor de peste an (Paști etc.). Și cum celor de curând creștinați din Dacia și din sudul 

Dunării această anunțare li se părea apropiată de sărbătoarea păgână calatio, au denumit 

cu acest termen sărbătoarea creștină a nașterii lui Hristos. Datele la care se sărbătorește 

Crăciunul sunt orientative, pentru că nu se știe data exactă a nașterii lui Iisus. 

lți cercetători (între care Aron și Ovid Densusianu, Al. Rosetti, Al. Graur ș.a.) 

derivă cuvântul Crăciun din etimonul creatio (cu acuzativul creationem, în 

latina vulgară creation/creatiun) deci ziua creării sau a facerii lui Iisus. Deși 
s-ar putea obiecta că acesta ar fi o concepție ariană (care socotește că Fiul este o 

creatură a Tatălui), se poate răspunde că poporul care a creat termenul nu putea cunoaște 

(și nu cunoaște nici acum) asemenea subtilități teologice. În reacție la această 

ambiguitate, elitele bisericești au înlocuit aceste termen popular cu acela de sărbătoarea 

Născutului (tot de origine latină), așa cum se constată în Evanghelia 
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învățătoare din 1642 și în Cazania lui Varlaam din1643, pe baza aceluiași termen deci cu 

care și celelalte limbi neolatine (romanice) - și nu numai - au derivat numele sărbătorii 

(Noël, Natal, Natale, Navidad, Nativity). 

Alexandru Ciorănescu și Wagner consideră latinescul creātiōnem, „dar” cu sensul 

de „copil”, Crăciun trebuie să fi însemnat la început „Pruncul Iisus” . Alte etimoane latine 

care au fost propuse de lingviști, fără a fi convins un număr suficient de specialiști, sunt 

(in)carnationem (Lexiconul de la Buda), crastinum (Hasdeu 615) și Christi 

ieiunium (Schuchardt, Literaturblatt VII, 154). Acesta din urmă seamănă cu termenul uzual 

grecesc Χριστούγεννα (citit Hristúyena) însemnând Nașterea lui Hristos. Termenul apare 

cu diverse semnificații sau ca nume propriu în mai multe limbi care au fost în contact cu 

româna: limba bulgară, limba ucraineană, limba sârbă, limba rusă (rusa veche și rusa 

modernă).  

Pe de altă parte, o posibilă etimologie poate fi legată de denumirea sărbătorii 

păgâne a slavilor pentru solstițiul de iarnă și anume Korochun (корочун, карачун în 

rusă), Kračún (în cehă și slovacă), Krachun (în limba maghiară Karácsony înseamnă 

chiar Crăciun, iar cuvântul a fost preluat odată cu creștinismul de la slavi). 

Sorin Paliga susține că termenul Crăciun este un cuvânt de origine Daco-

Tracă legat de sărbătorile focului cu ocazia solstițiului de iarnă. 

Precum și în albaneză kercu „bucată de lemn”, 

în italiană Ceppo („Crăciun”, dar și „creangă”/„cracă”) tot așa și 
în română Crăciun ar însemna „crenguță”/„crăcuță”. Aceasta 

posibilitate lingvistică este susținută și de obiceiul roman de a 

pune crenguțe / crăci de copac la casele oamenilor cu ocazia 

solstițiului de iarnă și a festivităților Sol Invictus. 

Crăciunul a început să fie serbat de către creștini pe 25 

decembrie, după cel puțin trei secole de la începerea misiunii 

de evanghelizare a apostolilor, anume începând cu secolul al 

IV-lea în Vest și începând 

cu cel de-al V-lea secol în 

Est. Inițial, sărbătoarea nașterii lui Hristos era ținută 

pe 6 ianuarie, istoricii știind azi că ea se celebra deja 

în 336 d. Chr., la Roma. (în Est, „Boboteaza”, serbată 

la data de 6 ianuarie începând cu secolul al IV-lea, 

celebra pe atunci nașterea, botezul și primul miracol 

al lui Iisus, în timp ce gnosticii (sectă creștină 

considerată eretică de către creștinismul canonic) 

serbau aceeași „Epifanie” în Egipt, încă din secolul al 

II-lea, tot la data de 6 ianuarie, când, în viziunea lor, 

„Iisus s-a arătat ca Fiul lui Dumnezeu la 

botez” ). Sextus Julius Africanus, un creștin 

din secolul al III-lea, este primul care alege în 221 d. 

Chr. această dată pentru nașterea lui Iisus, care însă 

nu va fi celebrată încă multă vreme de către ceilalți 
creștini, care preferau 6 ianuarie.  

 

n primele două secole creștine, a existat o puternică opoziție la celebrarea zilelor de 

naștere a martirilor și a lui Iisus. Numeroși Părinți ai Bisericii au emis comentarii 

sarcastice privitoare la obiceiul păgân de a celebra zile de naștere, când, de fapt, 

sfinții și martirii trebuiau, în viziunea lor, să fie celebrați la data matiriului lor, adică la data 
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„adevăratei lor nașteri” din prespectiva bisericii. Mulți creștini ai primelor secole erau 

scandalizați și de veselia și festivismul celebrării, pe care îl vedeau ca fiind o reminiscență 

a păgânismului, în special alSaturnaliilor romane. 

Ei aveau dreptate să afirme asta: plasarea sărbătorii nașterii lui Iisus Hristos din 

momentul în care aceasta a început să fie celebrată de creștini, exact la finele lui 

decembrie sau începutul lui ianuarie (adică 25 decembrie sau 6 ianuarie), se datora 

copierii tradițiilor păgâne, căci Evanghelia nu dă nici un detaliu despre data nașterii lui 

Iisus.  

Din motive politice, așa cum sugerează istoricul Edward Gibbon, ierarhia creștină a 

considerat copierea sărbătorilor și a riturilor păgâne ca fiind soluția răspândirii accelerate a 

cultului lor în mase, mase care pe atunci erau puternic atașate vechilor sărbători și practici 

rituale păgâne. 

Factorul pentru care primii creștini au ales datele de 25 decembrie sau 6 ianuarie ca 

moment al nașterii Fiului lui Dumnezeu a fost deci că la aceste date, în lumea romană, 

germanică și orientală se celebrau diverse date de naștere ale zeilor păgâni. Povestea 

unui zeu salvator născut din fecioară pe 6 ianuarie sau 25 decembrie, nu era deloc nouă, 

cele mai multe culte păgâne ale vremii adorând câte un astfel de zeu. Astfel, pe 6 ianuarie, 

data solstițiului egiptean, era celebrată revărsarea apelor Nilului și în „cultele misterelor” 

locale nașterea „eonului” din fecioară. Epifaniu, scriitor creștin, redă în lucrarea sa ritul 

celebrărilor din 6 ianuarie și semnificația acestuia la egipteni și la arabii din „Petra” 

(Eleusa, unde se serba nașterea pruncului-zeu Dusares din fecioară. Alt scriitor creștin, 

anume Ipolit, descrie cum la Eleusis, în Grecia, se celebra tot atunci sărbătoarea 

misterelor, când ierofantul exclama la nașterea pruncului sacru: „Fecioara care era grea a 

conceput și a născut un fiu!”. Tot pe 6 ianuarie grecii sărbătoreau nașterea zeului Dionis, 

zeul care ca și Iisus, transforma apa în vin. 

O sărbătoare populară la Roma celebra pe 25 decembrie nașterea Soarelui 

neînvins (Dies Solis Invicti Nati, Deus Sol Invictus), ca simbol al renașterii soarelui și 
alungării iernii (ca și Saturnaliile). Odată ce creștinii au abandonat celebrarea nașterii Fiului 

lui Dumnezeu pe 6 ianuarie optând pentru data de 25 decembrie, scriitorii creștini fac 

frecvente legături între renașterea soarelui și nașterea lui Hristos. 

 

riburile nord-europene (germanice) celebrau și ele, la aceeași dată, „Iule”, 

pentru a comemora „renașterea soarelui dătător de lumină și căldură”, de 

maniera în care și creștinii spuneau despre Isus, născut tot atunci, că este 

„Lumina lumii”. Reprezentările numismatice romane ale lui Sol invictus prezintă adesea un 

chip cu o coroană de raze, așa cum în primele reprezentări creștine Iisus avea și el o 

coroană de spini. Astfel că, în secolul al V-lea chiar, în vremea papei Papa Leon I cel 

Mare, erau creștini care afirmau că serbează nu atât nașterea lui Hristos, cât a zeului-

soare, fapt care l-a determinat pe acest papă să-i mustre pe rătăciți, însă nu negând 

cumva că trebuie cinstit zeul-soare, ci doar că nu trebuie cinstit mai mult decât Hristos 

(Sermo XXII) . 

Unul dintre zeii cei mai populari la Roma, 

în perioada ridicării creştinismului, anume Mitra, 

avea și el ziua de naştere serbată pe 25 

decembrie. Mitra era un zeu persan al cărui cult 

şi rit era și foarte asemănător creştinismului, aşa 

cum constata scriitorul creştin Iustin Martirul în 

Apologia sa prin secolul al II-lea, aşa cum va 
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remarca mai târziu şi Tertulian la debutul secolului al III-lea. (De praescritione 

haereticorum). Pe la mijlocul secolului al III-lea, Sfântul Ciprian cartaginezul, clama 

extaziat: Oh, ce magică lucrare a Providenţei că ziua în care Soarele s-a născut … Hristos 

şi el se naşte! . 

Creştinii secolului al III-lea credeau că creaţia lumii a avut loc la echinocţiul de 

primăvară, pe atunci plasat pe 25 martie; prin urmare, noua creaţie prin „întruparea lui 

Hristos” (concepția), trebuia, în viziunea lor, să aibă loc tot pe 25 martie, moment de la 

care numărându-se 9 luni (sarcina, gestaţia) se obţinea data de 25 decembrie. 

Sărbătorile din jurul solstiţiului de iarnă au, după cum se vede, o origine precreştină. 

Ele sunt legate în mod indisolubil de evenimentele astronomice care au loc în acea 

perioadă. 

Evenimentele astronomice, care în vechime permiteau stabilirea datelor pentru 

monta animalelor, semănături şi măsurarea rezervelor de hrană pentru iarnă între recolte, 

ne permit să înţelegem apariția diferitelor mitologii şi tradiţii culturale. În 

noaptea solstiţiului de iarnă, un observator aflat în emisfera nordică poate observa cum 

cele trei stele din centura lui Orion se aliniază cu cea mai strălucitoare stea din est, Sirius, 

indicând punctul unde va răsări soarele în dimineaţa de după solstiţiul de iarnă.  

e la data solstiţiului de vară, soarele a descris un arc de cerc descrescător 

de-a lungul cerului sudic. La data solstiţiului de iarnă, soarele își opreşte 

coborârea pe cer iar durata de lumină zilnică atinge minimul pentru 3 zile, 

timp în care soarele nu îşi modifică poziţia pe orizont. După acest moment soarele îşi 

începe ascensiunea pe cerul nordic iar durata zilelor începe să crească. Bazându-se pe 

aceste fapte, multe culturi dau acestui interval interpretarea unei renaşteri a soarelui şi a 

unei întoarceri a luminii. Această întoarcere este sărbătorită din nou la data echinoctiului 

de primăvară, când durata zilei o egalează pe cea a nopţii (dată de care se leagă în 

creştinism sărbătorirea Paştelui). 

 

e teritoriul românesc, Crăciunul este una dintre cele mai importante 

sărbători creștine. 

În folclor se spune că Fecioara Maria, când trebuia să nască pe fiul 

lui Dumnezeu, umbla, însoţită de dreptul Iosif, din casă în casă, rugându-i 

pe oameni să-i ofere adăpost pentru a naşte. Ajunge la casa unor bătrâni, Crăciun şi 

Crăciunoaia, însă nici aceştia nu o primesc, spre a nu le spurca locul prin naşterea unui 

prunc zămislit din greşeală. Nemaiputând merge, Maria a intrat în 

ieslea vitelor, unde au apucat-o durerile naşterii. 

Crăciunoaia, auzind-o, şi ştiind ce înseamnă o 

naştere de copil, i s-a făcut milă de dânsa şi 

s-a dus la ea, îndeplinind rolul de moaşă. 

Crăciun, când a aflat, s-a supărat şi i-a 

tăiat babei mâinile; apoi, înspăimântat de 

tot ce s-a întâmplat, a plecat de acasă. 

Crăciunoaia a umplut, cum a putut, un 

ceaun cu apă, l-a încălzit, şi l-a dus să scalde 

copilul. Maria i-a zis să încerce apa, şi când a 

băgat cioturile mâinilor, acestea au crescut la loc, mai 

frumoase decât erau înainte; de la această minune se crede că moaşele au mâini 

binecuvântate. În altă variantă a poveştii, Maria suflă peste mâinile Crăciunoaiei şi acestea 

cresc la loc. 
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Sărbătoarea Crăciunului este anunţată 

prin obiceiul copiilor de a merge cu colindul şi 

cu Steaua, pentru a vesti Naşterea 

Mântuitorului. De asemenea, o veche tradiţie 

este „mersul cu icoana”, un fel de colindat care 

se face de către preoţii comunităţii locale cu 

icoana Naşterii Domnului, binecuvântându-se casele şi creştinii. Colindele de iarnă sunt 

texte rituale cântate, închinate Crăciunului şi Anului Nou. Originea lor se pierde în 

vechimile istoriei poporului român. Evocând momentul când, la naşterea lui Iisus, s-a ivit 

pe cer steaua care i-a călăuzit pe cei trei magi la locul naşterii, copiii - câte trei, ca cei trei 

magi - merg din casă în casă cântând colindul „Steaua sus răsare...”, purtând cu ei o stea. 

Ajunul Crăciunului începe cu colindul „Bună dimineaţa la Moş Ajun!”, casele frumos 

împodobite îşi primesc colindătorii. Aceştia sunt răsplătiţi de gazde cu fructe, covrigi, 

dulciuri şi chiar bani.  

 

nele cântece de colindat au fost realizate de 

compozitori de muzică cultă, cum ar fi: „Iată vin 

colindătorii” de Tiberiu Brediceanu, „O, ce veste 

minunată” de D.G. Kiriac, „Domnuleț și Domn în 

cer” de Gheorghe Cucu. Scriitorul Ion 

Creangă descrie în „Amintiri din copilărie” aventurile 

mersului cu colindele. Totuşi, după o citire mai 

aprofundată a Evangheliilor, aflăm că vizitatorii care 

veniseră cu daruri la Isus, nu erau regi, ci astrologi 

(numiţi pe atunci magi sau vrăjitori) veniţi din Est, 

probabil din zona Babilonului. Încă un aspect 

interesant este faptul că nu e menționat nicăieri 

numărul astrologilor şi numărul darurilor, ci doar tipul 

darurilor: aur, tămâie albă și smirnă. Colindele, 

precum şi obiceiurile colindelor sunt prezente şi la alte 

popoare, şi s-ar putea ca ele să dateze din timpul romanizării. De pildă, colinda 

românească „Scoală, gazdă, din pătuţ” există și la valoni, unde aceasta e cea mai 

răspândită, sub numele de „Dji vén cwerî m'cougnou d'Noyé”. 

 

 

oș Crăciun este versiunea mai nouă a Sfântului Nicolae care și-a făcut 

apariţia în secolul al III-lea. El apare ca un om bătrân prietenos care 

împarte cadouri tuturor copiilor în noaptea de Crăciun (de 24 spre 25 

decembrie). 

Chiar dacă mitul poate varia de la zonă la zonă, în special în funcţie de clima în perioada 

Crăciunului (care pleacă de la o iarnă îngheţată în emisfera nordică şi ajunge la o vară 

călduroasă în emisfera sudică), în general Moş Crăciun este imaginat ca fiind îmbrăcat 

într-un costum roşu, având o barbă lungă şi albă şi locuind într-o țară nordică (mai 

frecvent în Finlanda sau în Canada). 

Spiriduşii îl ajută la pregătirea cadourilor în atelierul Moşului . El împarte cadourile 

cu ajutorul unei sănii zburătoare, ce este trasă de reni (sau pe o planşă de surf 
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în Australia). Moş Crăciun intră în case prin horn (dacă există unul) și pune cadourile 

sub pomul de Crăciun sau în cizmele pregătite special pentru aceasta. 

Sfântul Nicolae din Myra (Demre) reprezintă sursa primară de inspirație pentru Moș 
Crăciun. El a trăit în secolul al patrulea și a fost unepiscop creştin al 

provinciei Licia din Anatolia bizantină, fiind renumit pentru faptul că împărţea cadouri 

oamenilor săraci, El a dăruit câte 100 de galbeni la trei fete sărace înainte de a se mărita 

pentru ca acestea să nu ajungă să se prostitueze. Moş Crăciun a fost asemănat cu Odin, 

un zeu important la popoarele germanice. În două cărţi scrise în secolul XIII în Islanda, 

„Poetic Edda” şi „Prose Edda”, acesta este prezentat zburând pe un cal cu opt picioare 

numit Sleipnir ce putea călători pe distanţe lungi, astfel fiind comparat curenii lui Moş 

Crăciun. Sărbătoarea închinată lui, Yule, avea loc anual pe 

21 decembrie. În ajunul acestei zile, copii îşi umpleau 

încălţămintea cu legume, iar zeul le oferea dulciuri în 

locul acestora. Conform legendei, această practică ar fi 

fost adusă în Statele Unite de către coloniştii olandezi ce s-

au stabilit în New Amsterdam în secolul XVII.  

ceastă idee este însă greşită, imigranţii 

olandezi fiind protestanţi detestau cultul 

sfinţilor, împreună cu cel al Sfântului 

Nicolae, considerându-l obicei papistaş . Moş Crăciun a 

fost introdus într-o satiră din 1809 a lui Washington 

Irving, numită Knickerbocker History, el inventând 

legenda conform căreia Santa Claus a fost împrumutat de 

la imigranţii olandezi.  

Sinterklaas (versiunea olandeză a Sfântului Nicolae) era îmbrăcat cu haine 

bisericeşti şi se urca pe acoperişurile caselor, trimiţându-le acestora cadouri prin horn.  

În Marea Britanie, „Father Christmas” este datat din secolul XVII, personajul fiind un bărbat 

grăsuţ, cu barbă, îmbrăcat într-o haină lungă, verde şi guler de blană. Imaginea lui se 

regăseşte în „fantoma Crăciunului prezent” din cartea „A Christmas Carol” scrisă 

de Charles Dickens. Christkindlein a devenit popular în Europa în secolul XIX. El aducea 

cadouri în secret copiilor, având ca ajutor un pitic numit Pelznickel (sau Belsnickle). 

Deşi ideea de Moș Crăciun provine din creștinism, personajul a devenit o 

reprezentare laică a Crăciunului. Acest fapt a fost contestat de un grup mic de fondatori 

ai religiei protestante care au respins materialismul sărbătorii rezultat din oferirea de 

cadouri. Această opoziţie datează din secolul XVI, fiind pornită de către grupurile 

protestante şi continuată de puritanii din Anglia secolului al XVII-lea şi de coloniştii 

americani care au interzis complet sărbătoarea. Deşi Crăciunul a devenit legal după 22 de 

ani, proteste au existat până la mijlocul anilor 1800. Pastorul Paul 

Nedergaard din Danemarca a stârnit controverse când l-a declarat pe Moş Crăciun 

„un goblin păgân” în 1958.  

Confesiunea Martorii lui Iehova respinge sărbătoarea Crăciunului şi dezaprobă orice 

reprezentare a lui Moș Crăciun . Deși Biserica Creştină din Roma consideră că Naşterea 

lui Isus nu a fost pe 25 decembrie, instituția a hotărât s-o celebreze pe această dată 

deoarece coincidea cu Dies Natalis Invicti Solis (it: Ziua născutului și necuceritului 

Soare (Saturn)), o sărbătoare păgână. Din acest motiv este criticat Crăciunul de către unii 

adepţi ai acestei religii.  

In cartea sa, „Nicholas: The Epic Journey from Saint to Santa Claus”, Jeremy 

Seal scrie că Moş Crăciun a început să devină un simbol al comercialismului în anii 

1800 când i s-au atribuit elemente ca sania, clopoţeii, renii, etc. Și Carol Jean-

A 
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Swanson, autoarea operei Mothering relevă aceleaşi idei, afirmând că Sfântul Nicolae 

oferea cadouri celor săraci, iar noul Moș Crăciun reprezintă mai mult o risipă ostentativă.  

În Cehia, Austria şi Marea Britanie au luat amploare multe campanii anti-Moș Crăciun în 

anii 2000. Moș Crăciun a fost interzis pe 21 decembrie 2008 în Bosnia, motivul fiind acela 

că nu aparține tradiției acestei ţări. Patriarhul Daniel al României a declarat că; „În această 

perioadă a Sărbătorii Naşterii Domnului auzim colinde multe şi frumoase despre Moș 
Crăciun, dar mai nou apare în societate şi un fel de Moş Crăciun secularizat şi comercial, 

simbol al consumismului și al materialismului individualist. Totuşi, adevăratul înţeles al lui 

Moş Crăciun se află în iubirea părintească a lui Dumnezeu-Tatăl, iubire care se arată în 

lume prin naşterea Fiului Său Celui veşnic, Mântuitorul lumii”, pontiful criticând 

transformarea Crăciunului într-un alt prilej de cumpărături.  

Termenul englezesc Santa Claus este anglicizarea lui Sinterklaas care înseamnă Sfântul 

Nicolae în limba olandeză. Washington Irving a susţinut într-o satiră din 1809 că termenul 

Santa Claus a apărut în SUA prin contactul imigranţilor olandezi cu alte populaţii 

americane. Olandezii cultivaţi sunt conştienţi că Sinterklaas e sărbătoarea neaoşă, 

iar Crăciunuleste sărbătoare de import. Protestanţii conservatori din Olanda nu introduc 

brad în casă de Crăciun, fiind considerat obicei catolic de origine păgână. 

 “Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al 

Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, din plin, 

compasiune.”  Calvin Coolidge 

“Crăciunul este perioada când ai dor de acasă – chiar dacă eşti deja acasă.” Carol 

Nelson 

“Crăciunul este perioada când copiii îi spun Moşului ce doresc şi adulţii 

plătesc.” Richard Lamm 

“Dimensiunea spirituală a Crăciunului, sufocată de comerţ şi gastronomie.”  Valeriu 

Butulescu 

“Crăciun. Transcendentul se pierde în spatele unui orizont de mezeluri.”    Valeriu 

Butulescu 

“Bradul perfect pentru Craciun? Toti brazii de Craciun sunt perfecti!”     Charles 

Dickens 

“Moş Crăciun are o idee bună: vizitează oamenii doar o dată pe an.”   Victor Borge 

“America este un loc unde comercianţi evrei vând mărgele Zen agnosticilor pentru 

Crăciun.”   John Burton Brimer 

“Crăciunul din suflet dă atmosfera de sărbătoare.”  W.T. Ellis 

“Nu-i uşor să-ţi păstrezi melancoliile în limite rezonabile când eşti bătrân, eşti singur 

în casă tocmai de Crăciun şi ai o fire blestemată ca a mea.”    Octavian Paler 

“Moş Crăciun: cel mai tandru perpetuum mobile al copilăriei. Şi al celorlalte 

vârste.”    Costel Zagan 

“Moş Crăciun nu dă daruri ticăloşilor!”    Dan Puric 

 
       Autor : Tetileanu Monica, clasa a VI-a 

        Prof. coord. Kovacs Imre  
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Fotografie realizata in cadrul cercului de fotografie .   Decembrie 2012. 
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                 Autor : Chiril Patricia , clasa a XII-a  Prof. coord. Kovacs Imre 



Revelionul 

 

 

nul Nou este ziua care marchează începerea următorului an calendaristic.  

Stabilirea religioasă a datei de 1 ianuarie ca început de an a avut loc 

pentru prima dată în 1691, de către Papa Inocențiu al XII-lea. Înainte de 

această dată, Crăciunul avea rolul începutului de an nou.  

În liturghia romano-catolică 1 ianuarie reprezintă o octavă de la Crăciun; astfel, 

această zi este dedicată Fecioarei Maria. În acelaşi timp, în a opta zi de la naștere sunt 

amintite în Evanghelie (Luca 2,21) tăierea împrejur și botezul, potrivit religiei iudaice, a 

pruncului Iisus — la fel și în bisericile evanghelice. În biserica ortodoxă, la 1 ianuarie este 

și ziua Sfântului Vasile, episcop de Cezareea Cappadociei. 

În epoca contemporană, Anul Nou este întâmpinat în noaptea de 31 

decembrie spre 1 ianuarie — noaptea de Revelion (din limba franceză: Réveillon, ceea ce 

înseamnă aproximativ „trezire”, aici cu sensul de ospăț la miezul nopții) — 

cu petarde și artificii; rudelor, prietenilor și cunoștințelor li se fac urări de noroc și sănătate 

și se urează „La mulți ani!”. 

 

Obiceiuri și tradiții 

Grecii fac o prăjitură tradițională în care pun bani. Persoana care găsește banii va 

avea parte de bucurie tot timpul anului. Acest obicei a fost transmis și în anumite regiuni 

ale României. 

Evreii din Israel mănâncă mere unse cu miere, pentru ca noul an să fie foarte dulce. 

Italienii încep cina mâncând o farfurie de linte, iar după toastul pentru noul an se 

obișnuiește să se arunce cupa pe fereastră. 

Spaniolii mănâncă 12 boabe de struguri, însemnând ultimele secunde ale anului, ca 

ritual pentru atragerea norocului. Obiceiul a fost preluat de numeroase țări latino-

americane. 

n România, în mod tradițional nu se aruncă nimic din casă în prima zi a Anului 

Nou pentru că, procedând astfel, o persoană își aruncă norocul. Tot în prima zi 

din an nu se iese din casă până ce o persoană brunetă nu intră în casa 

respectivă (potrivit tradițiilor, persoanele brunete aduc noroc și fericire, iar cele roșcate și 
blonde ghinion). În noaptea dintre ani, oamenii își pun o dorință, pentru că aceasta are 

A 
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toate șansele să se îndeplinească. Noaptea de Revelion este întâmpinată cu mult zgomot 

(ca în Conu Leonida față cu reacțiunea, de I.L.Caragiale) pentru că zgomotele puternice 

alungă spiritele rele. Tot de Anul Nou se merge cu capra. Unii oameni desfac șampanie la 

cumpăna dintre ani, ca să aibă un an mai prosper. Pușcarea petardelor de Anul Nou este 

practicată de regulă de către cei tineri.Și desigur pe 31 decembrie se colindă 

cu plugușorul iar pe 1 ianuarie cu sorcova. 

 

 

 

 

Pe 31 decembrie, în România, sătenii merg cu pluguşorul din casă în casă pentru a 

ura lumea de Anul Nou, dorindu-le un „prosper nou an” (La mulţi ani!). 

În această zi se pregătesc bucate alese, băuturi pe măsura evenimentului care 

urmează, adică Revelionul, şi se pun la punct detaliile prin care se trimit felicitări şi urări. În 

diferite zone ale României se practică jocuri cu măşti (dansul mascaţilor) sau se 

cântă Sorcova de unde vine şi sorcovitul (agitarea unei baghete pentru urări), unde se 

urează ca anul ce vine să fie mai bogat şi mai norocos. Sorcovitul poate fi şi prilej de 

blesteme. 

"Revelion" este un termen care vine din limba franceza, réveillon, un derivat de la réveil. 
La început, acest cuvânt era folosit pentru masa care avea loc în noaptea de Crăciun. Cu 
timpul, cuvântul "revelion" a ajuns să fie folosit pentru orice masa luată noaptea târziu. În 
dicţionarul de neologisme al paharnicului Const. Stamati, aparut la Iasi, in 1851, prin 
"revelion" se intelegea "cina după bal, mai ales la anul nou", deci nu numai la sfarsitul 
anului civil. Astazi, cuvantul "revelion" desemnează petrecerea care are loc in noaptea de 
31 decembrie. 

Revelionul - Îngropatul Anului Vechi 

Profesorul universitar Ion Ghinoiu susţine ca Revelionul nu este altceva decât un 
ceremonial funerar al antichităţii geto-dace ocazionat de moartea si renaşterea simbolică a 
primului zeu al omenirii, Anul. Astfel, stingerea luminilor în noaptea de Revelion ar 
semnifica întunericul şi haosul desăvârşit provocat de moartea divinităţii, iar aprinderea 
luminilor ar simboliza naşterea divinităţii. începând cu 1 ianuarie am ajunge să vorbim de 
un an întinerit. Ion Ghoniu susţine că ideea înnoirii timpului supravieţuieşte şi in Calendarul 
popular unde Dragobete, Sangiorz, sunt tineri şi sărbătoriţi în prima parte a anului, în 
vreme ce la finele anului sunt sărbătoriţi bătrânii: Moş Nicolae, Moş Ajun, Moş Crăciun. 

inând seama de faptul că în trecut oamenii plecau în dimineaţa zilei de 1 
ianuarie spre biserică, pentru a prăznui Tăierea împrejur cea după trup a 
Domnului şi a-l sărbători pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Ţ 
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Capadociei, nu putem vorbi de o petrecere de toata noaptea. 
Noaptea zilei de 31 decembrie era vreme de colindat, era seara Sfantului Vasile când se 
rosteau urări: 

"Asta seara-i seara mare  
Seara Sfantului Vasile... 
Seara Sfantului Vasile 

Sa va fie el cu bine 
Si noua si Dumneavoastra... 

Seara Sfantului Vasile 
Sa va fie tot spre bine  

La multi ani cu sanatate  
S-aiba si plugarii parte... 
Sfant Vasile cel frumos 

Sa va fie de folos... 
Seara Sfantului Vasile  
Fie-va, gazde, cu bine  

La multi ani cu sanatate  
Si spor mare la bucate... 
Sfant Vasile intr-ajutor 

La multi afli cu sanatate..." 
 

În această noapte nu vă îndemn să mâncaţi şi să beţi peste măsură, căci "Anul îţi 
va merge bine, nu când tu vei zace beat în ziua cea dintâi a lui, ci când atât În ziua cea 
dintâi, cât şi în cea de pe urmă, şi în fiecare zi tu vei face fapte plăcute lui Dumnezeu" 
după cum afirma Sfântul Ioan Gura de Aur. 
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 „Sorcova, vesela, 
Să trăiti, să-mbătrâniti, 
Ca un păr, ca un măr, 
Ca un fir de trandafir, 

Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata, 
Tare ca fierul, 
Iute ca otelul. 

La anul si la multi ani! 
 

Sorcova, vesela, 
Sa traiti, sa-mbatrâniti, 
Ca un mar, ca un par 
Ca un fir de trandafir. 

Ca merii, ca perii, 
În mijlocul verii; 
Ca vita de vie 

La Sfânta Marie 
Tare ca piatra, 
Iute ca sageata 
Tare ca fierul 
Iute ca otelul. 

Vacile laptoase, 
Oile lânoase, 

Porcii unsurosi 
Copii sanatosi 

Câte cuie sunt pe casa 
Atâtia galbeni pe masa. 
La anul si la multi ani! „ 

 

 

 

 

 



 
 
                        
 
 

Fotografii realizate in cadrul cercului de fotografie digitala de la Clubul copiilor 
Petrosani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

URĂTURI DE ANUL NOU – Seara lui Sfântu’ Vasile 

„ Aho, ho, hooo! 

Seara lui Sfântu' Vasile 

Să vă fie gospodari de bine 

Şi nouă de folos 

Că suntem plugari de jos. 

O-nsarat, o-nourat 

Noi plugari ne-am adunat 

De prin dealuri, de prin văi 

Tot plugari de alde noi. 

Şi ne-am luat cu ist clopoţel bălţat 

Să stârnim câinii din sat 

C-aşa-i de la Dumnezeu sfântu' lăsat. 

Nu-i de la noi începutul 

Si nici la noi nu-i sfârşitul, 

Aşa-i de când lumea şi pământul. „ 

 

Revelionul nu este altceva decât un ceremonial funerar al antichităţii geto-dace 

ocazionat de moartea si renaşterea simbolică a primului zeu al omenirii, Anul, şi a timpului 

calendaristic cu care se confundă, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie. Timpul 

obiectiv, care curge spre infinit, liniar si fără întoarcere, este oprit, după 365 de zile, şi 

întors, precum ceasornicul, de la început. Întoarcerea simbolică a timpului în noaptea de 

Revelion a fost asimilata cu moartea divinităţii adorate, iar reluarea numărului zilelor cu 

naşterea acesteia.  

Despre Plugusor 

Urare tradiţională la români în preajma Anului Nou, pluguşorul a păstrat scenariul 
ritualic al unei învocări magice cu substrat agrar. El e întotdeauna însoţit de strigături, 
pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu 
timpul de un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de buhaiul care imită mugetul boilor. 
Textul pluguşorului şi-a pierdut astăzi caracterul de incantaţie  magică .Recitată într-un 
ritm vioi, urarea devine tot mai veselă, mai optimistă, pe măsura ce se apropie de sfârşit. 

 



 

 

luguşorul este un obicei general, practicat de români cu prilejul Anului Nou. 
Obicei agrar, cu adânci rădăcini în spiritualitatea românească, pluguşorul este 
o colindă; o colindă agrară declamată, cu elemente teatrale, având ca subiect 

muncă depusă pentru obţinerea pâinii. Plugul, ornăt cu hârtie colorată, panglici, serveţele , 
flori, pe care se punea, eventual, şi un brad, era o prezenţa nelipsită în cadrul acestei 
colinde. Acum este, mai mult, o prezentă simbolică, în cadrul urăturilor care li se 
adresează oficialităţilor. 

Pluguşorul se recită din casă-n casă în Ajunul Anului nou, seară, sau până în 
dimineaţa Anului Nou. Era practicat de copii sau adolescenţi, ca si acum. Dar se spune că, 
mai demult, îl practicau numai bărbaţii în puterea vârstei. Izolat (in judeţele Botoşani si 
Galaţi) este consemnată şi prezenţa femeilor în ceaţă. În general, se practica in cete mici, 
de 2-3 insi. Mai demult, se ura si in cete mai mari, care isi alegeau un vataf. Recitarea 
textului este insotita de sunetul clopoteilor, al buhaiului si de pocnetul bicelor. In scenariile 
mai complexe ale obiceiului apar si instrumente muzicale (fluier, cimpoi, toba, cobza, 
vioara), dar si pocnitori si puscoace, care amplifica atmosfera zgomotoasa in care se 
desfasoara obiceiul. 

Unii cercetători leagă obiceiul de începutul primăverii, când se sărbătorea, mai 
demult, Anul Nou. Odată cu stabilirea datei acestuia la 1 ianuarie, se presupune că a 
migrat şi obiceiul. Ca răsplată, colindătorilor li se dădeau colaci, fructe, bani, cârnaţi, 
pentru care se mulţumea. 

În prezent, pluguşorul este mult utilizat pentru felicitarea autorităţilor şi intens 
mediatizat, ca şi majoritatea obiceiurilor de iarnă. Pe la case, în sate şi la oraşe, se 
practica în cete mici, de copii, până în dimineaţa Anului Nou. În unele locuri se mai 
practica Plugul cel mare, cu plug tras de boi sau purtat de flăcăi. Dar in Moldova, Muntenia 
şi Nordul Dobrogei acesta a fost înlocuit de buhăi. 

În dimineaţa Anului Nou, ca o continuare a Pluguşorului, copiii umblă cu semănatul. 
Ei aruncă seminţe de grâu, porumb sau orez prin case şi peste oameni. Rostesc o urare 
scurtă prin Bucovina ("Sănătate! Anul Nou!"), primind în schimb bani, fructe, nuci, colaci. 

P 



Mai recent însă s-a generalizat formula de la Sorcova, prezentă, iniţial, în centrul 
Moldovei: "Să trăiţi/ Să-nfloriţi/ ca merii, / ca perii, / În mijlocul verii, / ca toamna cea bogata 
/ De toate-ndestulată!". 

Aho, aho, copii si fraţi 
Staţi puţin si nu-mânaţi, 

Lângă boi v-alăturaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi: 

S-a sculat mai an 
Bădică Traian 
Si-a încălecat 

Pe-un cal învăţat, 

Cu numele de Graur, 
Cu steaua de aur, 

Cu frâu de mătase, 
Cât vita de groasă. 

Şi în scări s-a ridicat, 
Ca s-aleaga-un loc curat 

De arăt şi semănat. 
Şi-n curând s-a apucat, 

Câmpul neted de arat, 
În lungis 

Şi-n curmeziş 
S-a apucat într-o joi, 

C-un plug cu doisprezece boi: 

Boi bourei 
În coada cu dalbei, 
În frunte dinţatei. 

Mănaţi flăcăi: hăi, hăi! 

Ziua toată a lucrat, 
Brazda neagră a răsturnat 
Şi prin brazde-a semănat 

Grâu mărunt şi grâu de vară, 
Să dea Domnul să răsară. 

 

 

 

 

 



Colinde de Crăciun 

 

 

Astăzi s-a născut Hristos                           Clopotei , Clopotei 

    Astăzi s-a născut Hristos                                             Clopoţei,clopoţei 

    Mesia chip luminos                                                      Vesel să sunaţi, 

    Lăudaţi şi cântată                                                        Glas de argint,glas luminos 

    Şi vă bucuraţi!!!!!!                                                        Să sune pe cer frumos 

 

    Mititel înfăsăţel                                                            Peste alb covor 

    În scutec de bumbăcel                                                Pe-o sanie uşor 

    Lăudaţi şi cântată                                                        Alunecăm,zburăm 

    Şi vă bucuraţi                                                              Râdem si cântăm 

 

    Neaua ninge                                                               Sună clopoţei 

    Nu-l atinge                                                                  Ah,ce bine e 

    Vântul bate                                                                 Să râzi,să cânţi voios pe drum 

    Nu-l răzbate                                                               Într-o noapte de Crăciun 

    Laudaţi si cântaţi                        

    Şi vă bucuraţi!!!!!!! 

 

    Şi de acum                                                                Clopoţei,clopoţei 

    Până-n vecie                                                             Vesel să sunaţi, 

    Mila domnului să fie                                                  Glas de argint,glas luminos 

    Lăudaţi şi cântaţi                                                       Să sune pe cer frumos 

    Şi vă bucuraţï!!!!!! 

 

 

 

  



  În seara de Mos Ajun                                      La Betleem colo-n jos 

În seara de Mos Ajun                                                   La Betleem colo-n jos 

 Toţi copiii se adun                                                        Cerul arde luminos 

 Şi ascultă cu folos                                                        Preacurata naşte 

 Ce se spune de Hristos.                                               Astăzi pe Hristos 

 

 

 Magii steaua urmăresc                                                 Naşte-n ieslea boilor 

 Mergând ca să-L vadă                                                  Pe-mpăratul tuturor 

 Îngerii din cer privesc                                                    Preacurata stă 

 Cântând imn de slavă.                                                  Şi plânge-ncetişor 

 

 Asta-i seara lui Ajun                                                      N-are scutesc de-nfăşat 

 Florile dalbe, flori de măr                                               Nici hainuţe de-mbrăcat 

 Mâine-i ziua lui Crăciun                                                 Preacurată 

 Florile dalbe, flori de măr                                               Pentru pruncul de-mpărat 
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Sus la poarta raiului                                                         Noapte de vis 

Sus la poarta raiului                                                            Noapte de vis 
sus, la poarta raiului,                                                           Timp prea sfânt 

poarta raiului,                                                                Toate dorm , pe pământ 

paşte turma tatălui,                                                     Doar două inimi veghează 

turma tatălui,                                                                  Pruncul dulce visează 

linu-i lin ş iarăşi lin,                                                      Într-un leagăn de cântat 

bate vântul frunza lin,                                               
lin şi iarăşi lin. 

dar la urmă cine ne stă ?                                                      Noapte de vis 
cine, cine stă  ?                                                                   Timp prea sfânt 

stă chiar maica precistă,                                                Dumnezeu , râde blând 

maica precistă.                                                                  Pieptu-i varsă iubire 

linu-i lin şi iarăşi lin,                                                            Lumi-i dă m’ntuire 

bate vântul frunza lin,                                                        Pace-n ea aducând 

lin şi iarăşi lin.                                                               
 

Într-o noapte sfanta                                                                O ce veste minunata 

 

 Într-o noapte sfântă                                   O, ce veste minunată, în Betleem ni se-arată 
 Îngeri au vestit                                           Că a născut Prunc, Prunc din Duhul Sfânt 
 C-a venit pe lume                                       Fecioara Maria 
 Fiul Preaiubit                                              Că la Betleem Maria, săvârşind călătoria 



 

Iarna pe inserat 

       Autor: Daj Cristina , clasa a VIII-a 

              Prof. coord. Kovacs Imre 


