
Sú francúzske a slovenské vianočné tradície podobné či odlišné?  

Francúzsky lektor Michel Bourdier nám ich na našej škole priblížil. 

 

Všetky mestá vo Francúzsku, podobne ako na Slovensku, žijú atmosférou Vianoc už dlhší čas pred 

samotným Štedrým dňom. Zdobia sa ulice, príbytky, centrá miest sú vysvietené, námestiu dominuje 

vianočný stromček. Na francúzskych vianočných trhoch je však pravidlom, že sa deti zabávajú aj na 

tzv. manège (plošinovom kolotoči) a na klzisku. Dospelí sa, podobne ako u nás, zahrievajú pri 

zvarenom víne.  

 

 
 

S francúzskymi Noël (Vianocami) sa vo väčšine regiónov spája postavička Père Noël – (dosl. „Otca 

Vianoc“ či voľne preložené deda Mráza). Prvú zmienku o Père Noël nájdeme vo francúzskej 

literatúre v Histoire de ma vie (v Príbehu môjho života) od George Sandovej z roku 1855. Vianočné 

postavičky Santa Clausa, známeho tiež ako Svätého Mikuláša, sa na rôznych kontinentoch 

a v rôznych krajoch vyvíjali svojsky. Pôvodne bol Père Noël vo Francúzsku zahalený do zeleného 

rúcha. Najrozšírenejší moderný výzor Santa Clausa s bielymi fúzami a s bradou, v červeno-bielom 

oblečení, spopularizovala od 30. rokov 20. storočia reklamná kampaň firmy Coca-Cola. Po 

revolúcii vo sa vo Francúzsku v rámci sekularizácie, teda „zosvetšťovania“ spoločnosti z postavy 

Santa Clausa odstraňovali všetky náboženské symboly – červené kňazské rúcho, biskupská čiapka 

či palica, a vznikla novodobá vianočná postavička Père Noël v krátkom červeno-bielom kabátci, 

s červenou čiapkou a s bielym brmbolcom. V niektorých francúzskych regiónoch zostávajú staršie 

generácie, podobne ako na Slovensku, pri katolíckych vianočných tradíciách.  

 

                               
Deťom sa rozprávajú tradičné vianočné príbehy o Père Noël (Tatkovi Vianoc), ktorý býva na 

severnom póle. Spolu so svojou Mère Noël (Mamkou Vianoc alebo podľa americkej tradície pani 



Santa Clausovou) a ich škriatkami v továrni na výrobu hračiek usilovne pracujú, aby splnili všetky 

detské sny, a vyrobili darčeky na objednávky detí celého sveta. Potom Vianočný Tatko nasadne do 

svojich saní ťahaných sobmi a z nebies prichádza ku každému komínu, aby cezeň darčeky dopravil 

k ich malým adresátom. Ak dnešné príbytky nemajú komín, prichádza k dverám, pri ktorých mu 

francúzske deti nechávajú misku mlieka a tanier s keksíkom, aby sa po ceste posilnil. 

 

Vo Francúzsku deti píšu Vianočnému Tatkovi listy a zoznamy darčekov. Od roku 1962 francúzska 

pošta odpovedá každému dieťaťu na jeho list. List môžete francúzskemu Père Noël zaslať cez 

internetovú stránku  https://pere-noel.laposte.fr/ alebo na adresu: Père Noël – Route Du Ciel 

(Nebeská cesta) – Le Pôle Nord (Severný pól). 

 

Typickým francúzskym dekoračným prvkom a vianočným symbolom sú lístky a plody ozdobného 

kra cezmíny ostrolistej (fr. le Houx), ktorú nájdeme na stromčeku i ako sladkú dekoráciu na 

vianočných dobrotách.  

                                                                                              

Na rozdiel od Slovenska, kde máme tri voľné sviatočné dni, vo Francúzsku je to len 25. december. 

Ako tradícia hovorí, Père Noël prichádza do príbytkov v noci z 24. na 25. decembra, kedy deti spia. 

Darčeky si teda deti nachádzajú až ráno 25. decembra. Hoci v niektorých rodinách sa dary predsa 

len otvárajú večer predtým, po slávnostnom jedle. 

Štedrá večera pozostáva z lahodnej husacej či kačacej pečene. Budúcnosť tejto tradície je však 

ohrozená kvôli ochrane zvierat v rámci zákonov Európskej Únie, ktoré majú za cieľ zakázať 

praktiky ich neprirodzeného násilného prekŕmovania. V prímorských oblastiach sú 

neodmysliteľnou súčasťou štedrovečerného stola dary mora. Za typické vianočné jedlo by sa dala 

považovať pečená morka na gaštanoch a samozrejme víno, víno a ešte raz víno. Ku každému 

predjedlu, hlavnému jedlu či k zákusku sa otvára iná fľaša vína – biele sladšie, biele suché, červené 

víno, ročník... červené z regiónu...  

Tzv. vianočné poleno (la bûche de Noël) nesmie chýbať ako sladkosť na žiadnom štedrovečernom 

stole – symbolizuje teplo a svetlo – príjemný príbytok plný blahobytu, ktorý bol za starých čias 

vždy zásobený dostatočným množstvom dreva. Hoci dnes už má tento zákusok rôzne podoby, svoje 

slovné pomenovanie si zachoval. 

https://pere-noel.laposte.fr/
https://pere-noel.laposte.fr/


   

Po Vianociach hody pokračujú až do marca či do apríla. Slávi sa sviatok Épiphanie (Príchod troch 

mágov). Pečie sa koláč  v podobe koruny s ozdobnými klenotmi, napr. s ozdobným sušeným 

ovocím, tzv. galette des rois (Koláč Trojkráľový), a vo vnútri je ukrytá porcelánová figúrka 

pripomínajúca tradičné vianočné postavičky či dnes už moderné rozprávkové postavy. Ku koláču 

neodmysliteľne patrí i symbolická kráľovská koruna. Tento sviatok sa slávi všade, na školách, na 

pracoviskách, v inštitúciách... Učiteľ ako prvý do triedy prináša pečený koláč a kto v ňom nájde 

kráľovskú korunu je v ten deň kráľom a môže si vybrať i svoju kráľovnú, alebo naopak. Na ďalší 

deň kráľ či kráľovná dňa prinesie podobný „korunný“ koláč a kráľovskú korunu si nachádza ďalší 

„kráľ“. 

                                   

Michel Bourdier, bývalý riaditeľ Francúzskej aliancie v Košiciach a súčasný lektor na prešovskej 

univerzite, naďalej ochotne a rád, v rámci svojich dobrovoľníckych aktivít, pokračuje vo svojej 

spolupráci so školami a podieľa sa na organizovaní frankofónnych podujatí, šírení francúzskej 

kultúry a jazyka. Na pôde našej školy nám bolo cťou privítať ho už po štvrtý raz. Pred rokom 

v decembri 2016 nám predstavil prácu Francúzskej aliancie a diplom DELF, v júni 2016 k nám 

zavítal i so stážistkami, mladými absolventkami, ktoré učia francúzštinu ako cudzí jazyk, a pri 

svojej prvej návšteve v máji 2016 nám predstavil svoj rodný kraj Poitou-Charentes. Naši 

„frankofónni“ žiaci sa jeho návštevám vždy veľmi tešia a veríme, že jeho budúca spolupráca 

s našou školou prinesie mnoho ďalších zaujímavých informácií a podnetov. 

  

 

 
 


