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Enhavo:                          Kristnasko en la mondo    

Francio
En Francio Père Noël (Kristnaska Patro) disdonas donacetojn je la 24-a de
decembro en botojn apud la kameno. Li povas ilin ankaŭ pendigi sur kris-
tnaskan arbeton. Tradiciaj francaj kristnaskaj manĝaĵoj estas interalie rosti-
ta meleagro kun kaŝtana farĉo aŭ fritita pasto, ostroj, anserhepato kaj kiel
postmanĝaĵo „kristnaska ŝtipo“. Kristnaskan dekoracion faras ankaŭ betle-
hemaj figuretoj. Je la 6-a de januaro oni bakas t.n. „Epifanian kukon“.

Hispanio
La  24-a  de  decembro  okazas  malfrua  vespermanĝo  el  diversaj  lokaj
manĝaĵoj – kapraj kaj ŝafaj specialaj manĝaĵoj, rostita meleagro, fiŝoj aŭ
maraj fruktoj kaj kompreneble dolĉaĵoj (tortoj, kanditaj fruktoj, kukaĵoj).
Post la vespermanĝo oni disdonas donacetojn. En Katalunio disdonas ilin
Tió de Nadal – la ŝtipo kun surpentrita vizaĝo kaj ĉapo. Infanoj nutras lin
ĝis Kristnasko. Post donacetoj sekvas noktomeza meso. Homoj promena-
das ĝis mateno, plezuras, ludas diversajn instrumentojn kaj kantas. Je la 6-a
de januaro oni disdonadas novajn donacetojn. 

Germanio
Kristnaskaj  festoj  komenciĝas  la  unuan  adventan  dimanĉon,  kiam  ger-
manajn mastrumaĵojn dekoras adventkrono kun kandeloj. Oni festas ankaŭ
Sanktan  Nikolaon,  kiu  metas  donacetojn  al  infanoj,  se  ili  estis  bonaj,
aliokaze karbon. Nedisigebla dividaĵo de Kristnasko estas dekoraciita kris-
tnaska arbeto. Dum la kristnaska vespero – en la nordo – disdonadas dona-
cetojn la ruĝhara „Weihnachtsmann“ – kaj en la sudo – „Christkind“. Oni
manĝas ezokon, herbokarpon, sandron, iuloke porkan rostaĵon, meleagron
aŭ vinkolbason kun terpoma salato. Kiel postmanĝaĵo estas „stolle“ – kris-
tnaskopano kaj marcipanaj terpomoj. Oni kantas kristnaskajn kantojn. Al
Kristnasko apartenas ankaŭ merkatoj.
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Anglio
La  angla  Kristnasko  si-
milas al la usona. Dona-
cetojn  portas  „Father
Christmas“  (Patro  de
Kristnasko) dumnokte de
la 24-a ĝis la 25-a de de-
cembro kaj metas ilin en
preparitajn  ruĝajn
ŝtrumpojn.  Tradicia
angla  kristnaska  manĝo
estas meleagro kun nuksa
farĉo  kaj  kristnaska  pu-
dingo. La pudingon kuti-
me preparas tuta familio, donas en ĝin malgrandajn erojn. Al Kristnasko
apartenas dekoraciitaj kristnaskaj arbetoj kaj mesoj en preĝejoj kun multo
da kandeloj.

Italio
La kristnaska tago estas tre solena – la Papo benas „Urbi et orbi“. Poste oni
preparas festan tablon – kutime kun rostita ŝafido,  kokido aŭ meleagro.
Tradicia itala kristnaska dolĉaĵo estas „panettone“ – dolĉa pano. Dum la
24-a de decembro familioj ĉeestas komune. Sed la vera donaco venos je la
6-a de januaro, kiam la sorĉistino „Befana“ flugas tra la kamentubo. Sceno
de la naskiĝo de Jesuo estas integra parto de la Kristnasko.

Usono
En  Usono  familio  kunvenas  ĉe  komuna  vespermanĝo,  kiu  konsistas  el
farĉita meleagro, terpomkaĉo, boligita maizo kaj vakcinia kompoto. Ankaŭ
ovobrando kaj varmega ĉokolado ne povas manki. Poste sekvas vizito de
noktomeza meso. Antaŭ dormo preparas usonaj infanoj keksojn kaj lakton
por „Santa Claus“. La plej grava kristnaska tago estas la 25-a de decembro,
kiu  komenciĝas,  kiam  infanoj  elpakas  donacetojn,  kiujn  alportis  Santa
Claus dumnokte sur sledo kun boaca jungitaro. La donacetoj estas faritaj
de gnomoj. Por la Kristnasko en Usono estas karakteriza multefekta kris-
tnaska dekoracio. Oni dekoras ne nur kristnaskajn arbetojn, sed ankaŭ tu-
tajn domojn kaj ĝardenojn.
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Grekio
Sankta Nikolao pridonacas homojn per donacetoj, kiujn li lasas en liteto.
Oni bakas „pitao-n“, en kiu infanoj serĉas monerojn por feliĉo. Grekoj ba-
kas  ankaŭ  kristnaskajn  sukeraĵojn  –  „christopsomo-n“.  Oni  manĝas
porkaĵon, kolbasojn kaj brasikajn bulkojn farĉitajn per rizo kaj hakviando.

Domingo
En Karibio tio vivas! Oni preparas kristnaskajn festojn longtempe antaŭe.
Ni aŭdas kristnaskajn kantojn sur ĉiuj anguloj, ĉiuj dancas, furiozas, artfaj-
raĵoj flugas al la ĉielo, oni trinkas rumon kaj dum la tuta decembro anĝe-
letoj kolportas donacetojn – homoj lotas kiun sekrete pridonaci. Eĉ dum la
Kristnasko homoj malkovras, kiu estas ilia anĝeleto. Festoj kulminas la 24-
an de decembro. Tradicia manĝaĵo estas porka rostaĵo peklita en saŭco kun
oranĝoj,  origano kaj  ajlo,  la  garnaĵo estas terpoma salato kaj  vianda aŭ
legoma bulkoj en bananaj folioj.

Finnlando
La plej grava festa tago estas same kiel ĉe ni la 24-an de decembro. Laŭ
tradicio  oni  matenmanĝas  rizosufleon,  en  kiu  estas  kaŝita  amando.  Kiu
trovas ĝin, edzi(ni)ĝos venontjare. Por vespermanĝo estas sur la tablo kiel
antaŭmanĝo salmo aŭ salumita klupeo. Poste oni manĝas legoman salaton
kun beto, karoto, terpomoj kaj vinagraj kukumetoj, ne mankas ŝinko. Kiel
deserton oni manĝas prunsupon kaj mielkukon. „Joulu Pukki“ donacas do-
nacetojn al infanoj. Kune kun li alvenas kristnaskaj gnomoj, kiuj prenas
malbonkondutajn infanojn en glacian reĝolandon.  Interese,  ke Finnoj ne
ŝatas multkolorajn dekoraciojn, tiel la arbetoj estas blankaj. La kristnaska
vespero estas ankaŭ dediĉita al mortintaj, tiel  homoj vizitadas tombejojn
kaj bruligas kandelojn.

Meksiko
La kristnaskaj festoj en Meksiko estas unu el la plej ĝojaj en la tuta krista-
na mondo. La arbetoj estas multekostaj, do des pli multe da mastrumoj aĉe-
tadas „piňata-n“. La piňata estas giganta argila kruĉo por akvo, kiu estas
dekoraciita kaj plena de ludiloj, aliaj sukeraĵoj kaj malgrandaj donacetoj.
Poste ĝi estas alkroĉata  sur la pordo. La kristnaska vespero komenciĝas
ĉiam per procesia marŝado kun kandeloj. Tio estas deviga por ĉiuj mastru-
maĵmembroj. Ili iras tra la malhela domo kaj frapas sur la pordojn, dume
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kantante karolon pri Betlehemo. Ĉiuj pordoj devas esti ŝlositaj, kiel koroj
de homoj, kiuj rifuzis akcepti Jozefon kun Maria. La tuta marŝantaro al-
venas al penda „piňata“ kaj infanoj strebas rompi ĝin per lignaj bastonetoj.
Kiam ili sukcesas, ĉiu infano elektas tion, kion li ŝatas. La tradicia manĝaĵo
estas maizosupo, maizopastaj saketoj plenigitaj per viando („tamales“), kaj
kompreneble rizo, faboj kaj „tortilla“ kun pika kolbaseto. La kristnaskaj
festoj daŭras ĝis la 6-a de januaro (festo de la Tri Reĝoj). Infanoj skribas
leterojn kun deziroj kaj poste metas ilin antaŭ sian propran domon apud
botoj plenaj de fojno. La fojno estas por kameloj, sur kiuj alvenas la Tri
Reĝoj.

Aŭstralio
Ĉe kanguruoj oni festas Kristnaskon simile kiel en Anglujo, nur tiam kul-
minas somero kaj la infanoj havas somerajn feriojn. Tial multaj familioj
pasigas la tempon sur la marbordo. La kristnaskaj arbetoj estas aŭ artefari-
taj aŭ naturaj en florpoto. Oni vespermanĝas sur terasoj aŭ ĝardenoj, eĉ sur
strandoj. La menuo konsistas el tinusoj, meleagro, kokido, pastaĵoj, fruktaj
kaj legomaj salatoj kaj tunoj da gelato. Ĉio estas altrinkata per aŭstralia
vino kaj biero.

Ekvadoro
Simile kiel ĉe ni oni dekoras ankaŭ en Ekvadoro kristnaskan arbeton. Sed
la homoj transdonadas donacojn unu al la alia persone. Donacoj kaj festa
vespermanĝo kongruiĝas por la 25-a de decembro. Sur la tablo estas me-
leagro, kokino, kuniklo aŭ ŝafo. Aliajn du tagojn iradas tra stratoj procesio,
homoj  estas  alivestitaj  kiel  figuroj  de  Betlehemo.  La  procesio  trairas,
trapaŝas la tutan urbon kaj finiĝas en preĝejo, kie ĉiuj kune kantas karolojn.

Brazilo
La kristnaskajn festojn kaj la naskiĝon de Jesuo Kristo oni festas en Brazi-
lo vere grandioze. En Brazilo estas somero, la infanoj havas somerajn feri-
ojn. La gepatroj dislokas donacetojn en la tuta domo kaj la infanoj serĉas
ilin. La kristnaska arbeto estas artefarita. La festeno estas riĉa, ni trovas tie
meleagron kun farĉo, ŝinkon, rizon kaj fruktojn. Post la vespermanĝo ĉiuj
partoprenas noktomezan meson, dancas sur stratoj kaj kantas. La festoj fi-
niĝas simile kiel ĉe ni la 6-an de januaro, la tago de la Tri Reĝoj.
                                                                                      Stáňa Nováková


