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cunoscut ca ‘Noaptea Sfântului
Vasile’ (‘Sylvester’), în care
cerul se deschide de trei ori
pentru o clipã. Se spune cã
Vasile a întemniþat un dragon
pe nume Leviathan, care se
presupunea cã ar putea scãpa
numai în prima zi a anului
1000, ca sã mãnâce tot
Pãmântul ºi toþi oamenii ºi sã
incendieze cerurile. În prima zi
a anului, faptul cã lumea nu s-a
sfârºit a fost considerat un
motiv de bucurie ºi de atunci se
numeºte Noaptea Sfântului
Vasile. Portughezii ºi spaniolii
mãnâncã 12 boabe de struguri
dintr-un ciorchine când bate
ceasul ora 12, de Revelion.
Asta pentru a-ºi asigura 12 luni
fericite
în
noul
an.
Manifestãrile de Anul Nou în
þãrile scandinave au loc în ianuarie ºi sunt legate de vechile
festivitãþi de iarnã ale
vikingilor. Aceºtia obiºnuiau
sã invoce timpul ºi lumina pentru a încuraja întoarcerea soarelui. Numele anului nou scoþian
este ‘Hogmanay’. În casele
scoþienilor sunt arse crenguþe
de ienupãr, ca sã alunge germenii oricãror boli. Mâncarea
scoþianã tradiþionalã de Anul
Nou constã în prãjituri din
aluat fraged, fãinã de ovãz,
brânzã, whisky ºi vin, plus
brioºe negre. Festivalul irlandez (celtic) de Anul Nou este
cunoscut sub numele de
Samhain
care
înseamnã
sfârºitul verii ºi se sãrbãtoreºte
la 31 octombrie. Evenimentul
a supravieþuit sub denumirea
de Halloween. Preoþii celþi
mergeau în pãduri în ajunul
Anului Nou sã culeagã buchete
de vâsc pe care le dãdeau
oamenilor sã-i apere de rele.
De asemenea, se aprindeau
focuri sã alunge spiritele rele.
De Anul Nou familia se
reuneºte la o cinã îmbelºugatã
care înseamnã cã vor avea
hranã destulã în anul ce vine.
Un alt obicei practicat în
noaptea de Anul Nou era luarea
unei felii mari din pâinea de
Crãciun ºi baterea ei în cuie pe
partea exterioarã a uºii sau ferestrei ca sã alunge nenorocul
ºi sã atragã fericirea.

Se spune cã...

...acel obiect pe care îl ai în
mânã de Anul Nou, la 12
noaptea, sau cel pe care pui
mâna imediat dupã ora 12 va fi
cel mai important plan al vieþii
tale în lunile ce urmeazã. Dacã
ai bani în mânã, vei merge bine
cu banii tot anul, dacã îþi þii

partenerul de mânã, îþi va
merge bine cu dragostea, dacã
þii paharul în mânã, va fi un an
vesel.
...dorinþa pusã la miezul nopþii
de Revelion are toate ºansele sã
se împlineascã.
...aduce ghinion dacã agãþi calendarul înainte ca Noul An sã
înceapã.
...e semn rãu sã întorci fila de
calendar înainte ca ziua sau
luna sã se încheie.
...aduce ghinion sã intri în Noul
An fãrã niciun ban în buzunar.
...e bine sã nu te gãseascã Anul
Nou cu datorii, altfel vei fi
dator tot anul.
...primul om care va trece pragul în prima zi din Noul An va
influenþa tot restul. Persoanele
blonde sau roºcate aduc ghinion, persoanele brunete aduc
noroc.
...prima persoanã care va bate la
uºã în prima zi din Noul An trebuie primitã. Dacã e femeie - va
fi un an prost, dacã e bãrbat - va
fi un an norocos.
...nu trebuie sã arunci nimic din
casã în prima zi de An Nou, nici
mãcar gunoiul! E bine ca ceva
sau cineva sã intre în casã în
prima zi, nu sã iasã!
...nu este bine sã speli în prima
zi a Noului An.
...este bine sã porþi haine noi pe
1 ianuarie ºi ceva de culoare
roºie, de Revelion.
...este semn rãu sã spargi ceva
în prima zi a Noului An ºi în
noaptea de Revelion.
...este semn rãu sã plângi în
prima zi a Noului An.
...este bine sã faci mult zgomot
la miezul nopþii pentru a alunga
spiritele rele (clopoþei, petarde
etc.)
...este rãu sã împrumuþi bani
sau altceva în prima zi a Noului
An.
...Anul Nou va fi luminos ºi bun
dacã se lasã o lampã sau o
lumânare aprinsã pânã la ziuã.
...în dimineaþa de 1 ianuarie se
pun bani de argint în apã cu
care se spalã membrii familiei.
...femeile nemãritate, dacã
împrumutã o verighetã ºi o
poartã de Anul Nou pe al treilea
deget de la mâna stângã, îl vor
visa pe viitorul soþ. De asemenea, acelaºi vis va apãrea dacã
taie o frânghie deasupra pernei
când merg la culcare, de Anul
Nou.
...este bine sã întorci ceasul ºi
sã îl potriveºti imediat dupã ce
a bãtut ora 12 noaptea.
...este bine sã îþi sãruþi
iubitul/iubita la miezul nopþii.
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