
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 
,,SERBAREA DATINILOR” reprezintă un moment al trăirii noastre de peste ani, când vin 

sărbătorile de iarnă și devenim cu toții din nou copii.  O împletire de elemente precreștine si elemente 

creștine, într-o identitate creștină, altele supraviețuind într-o formă sau alta, păstrându-și până azi 

vigoarea de altădată. Urmărind firul istoriei, vastul filon folcloric din România include  creațiile culturii 

românești și  cele  atribuite premergătoarelor populații românești, încă din vremea traco-geților. 

Amintiri ale veacurilor ce s-au dus, ele leagă generații ce au dispărut cu cele ce trăiesc astăzi.  

Firesc, evoluția schimbă viața societății, dar unele obiceiuri stau neschimbate dintr-o vreme 

demult apusă, amintiri ale veacurilor ce s-au dus, ca o istorie vie a vieții trecute, de altfel aceste aspecte 

ne-am propus să perpetuăm și să transmitem copiilor și celor ce vor veni.  Colindele, cântecele, jocurile 

acestor sărbători au astăzi un aer ancestral, nu se mai potrivesc poate cu vremurile noastre dar, tocmai 

această deosebire le dă farmec.  

Capra, căiuții, feciori travestiți în cai, țurca- masca de taur, provin din ceremoniile sacre 

arhaice, aduse morții și renașterii  divinității. Ursul, un ”ursar”, însoțit de muzicanți și de un întreg alai 

de personaje, printre care și un copil în rolul ”puiului de urs”, întreg ceremonialul având semnificația 

purificării și fertilizării solului în noul an, are la origine, se presupune, un cult traco-getic.  

Un loc aparte îl ocupă și cetele de colindători care, după ce fac urări de sănătate, belșug, 

bucurie, etc., primesc în dar colaci, vin, cârnați și uneori bani. Plugușorul și sorcova, în cele din urmă 

sunt obiceiuri ce invocă prosperitatea și belșugul  pentru gospodăria celui care primește colindători.  

Prilej de bucurie pentru cei mari și mici,  sărbătorile de iarnă   ne poartă  și pe tărâmul 

poveștilor, în lumea  personajelor   de basm.  Crăciuneasa cu Moș Crăciun, Gringe, Elf,  Fantoma 

Crăciunului,   Moș Nicolae, Jack Frost, Omul de Zăpadă vor dănțui și întâmpina    pe acorduri de 

colinde și clinchet de clopoței,  copiii la Palat.   

Multe țări și-au păstrat propriile obiceiuri și tradiții de Sfântul Nicolae și , nu numai. Acesta, 

însoțit de  Knecht Ruprecht, Krampus sau Pelzebock, vin cu un sac în spate  plin cu daruri și o nuia în 

mână pentru cei neascultători. Are la el o carte mare din care află cum s-au purtat copiii olandezi în 

timpul anului. Cei cuminți sunt răsplătiți cu daruri. Copiii obraznici sunt pedepsiți cu câteva lovituri de 

nuia. În Italia, La Befana este zâna bună care se îmbracă în negru și aduce daruri copiilor la 6 ianuarie. 

În multe țări latine: Spania, Puerto Rico, Mexic și America de Sud, copiii îi așteaptă pe cei trei regi să 

le aducă daruri de Crăciun. 

Crăciunul, cu certitudine cea mai așteptată sărbătoare, aduce bucurie în sufletul fiecăruia dintre 

noi,  odată cu Nașterea Domnului Iisus Hristos.   


