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TRADIÞII

Anul Nou pe glob
Anul Nou este întâmpinat în noaptea de 31
decembrie spre 1 ianuarie - noaptea de
Revelion (din limba francezã: Réveillon,
ceea ce înseamnã aproximativ “veghe”, aici
cu sensul de ospãþ la miezul nopþii) - cu
petarde ºi artificii; se fac urãri de noroc ºi
sãnãtate celor dragi ºi cunoscuþilor ºi li se
ureazã ‘La mulþi ani!’. Anul Nou reprezintã,
în întreaga lume, înnoirea simbolicã a timpului. Celebrarea sa este unul dintre cele
mai vechi obiceiuri, istoricii plasând astfel
de sãrbãtori în vechiul Babilon. Stabilirea
religioasã a datei de 1 ianuarie ca început de
an a avut loc pentru prima datã în 1691 prin
Papa Inochentie al XII-lea. Înainte,
Echinocþiul de iarnã ºi apoi Crãciunul aveau
rolul “începutului”. Unele popoare
marcheazã trecerea dintre ani în alte
perioade. De pildã poporul evreu sãrbãtoreºte Rosh Hashanah - o ocazie solemnã ºi
sfântã- în septembrie sau octombrie.
Biserica ortodoxã rusã celebreazã Anul Nou
la 14 ianuarie, în China acesta cade între 21
ianuarie ºi 19 februarie, iar în Iran este sãrbãtorit în luna martie etc.

Cum petrec alþii?

În noaptea Anului Nou, romanii aveau obiceiul de a-ºi dãrui unii altora crenguþe de
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laur, nuci aurite ori monede imprimate cu
chipul zeului Ianus, cel cu douã feþe,
patronul lunii ianuarie. Zeu al porþilor ºi
uºilor, Ianus Bifrons era cât se poate de
potrivit pentru aceastã ocazie, una dintre
feþe privind spre viitor, Anul Nou, iar
cealaltã spre trecut. În Africa de Sud, de
Anul Nou se trag clopotele bisericilor ºi se

pot auzi chiar ºi focuri de armã. În SUA, se
crede cã fasolea cu boabe negre aduce
noroc. La Moscova, locul cel mai aglomerat de Anul Nou (Noivi God) este Piaþa
Roºie, unde cerul se inundã la 12 noaptea
cu artificii ºi cu dopuri de sticle de
ºampanie. Ruºii petrec cu Ded Moroz (variantã a lui Moº Crãciun sau mai degrabã
Moº Gerilã) care cãlãtoreºte însoþit de
‘Snegurocika’ - fetiþa de zãpadã. Ded
Moroz poartã o mantie lungã, nu neapãrat
roºie, ale cãrei margini sunt brodate cu
motive populare ruseºti. Sãrbãtoarea
Anului Nou în Panama te face sã-þi astupi
urechile. La miezul nopþii, toþi panamanezii fac un zgomot uriaº. Locuitorii se
întrec în strigãte, iar fiecare bate unde ºi în
ce nimereºte. Ajutorul principal al zgomotului sunt claxoanele automobilelor. A
doua zi, nebunia continuã, iar trecãtorii
sunt udaþi. În Elveþia, se sãrbãtoreºte
vechiul An Nou pe 13 ianuarie, dupã calendarul iulian. Oamenii se plimbã costumaþi în spirite bune ºi rele. În Olanda,
oamenii ard brazii de Crãciun pe strãzi ºi
lanseazã artificii când se schimbã anul, ca
un mod de a alunga spiritele rele ale vechiului an. În Polonia, Anul Nou este

