
Revelion la patrat, in Republica Moldova
A fost o nebunie in Republica Moldova cu cateva zile inainte de sarbatoarea Nasterii Domnului, atunci
cand Parlamentul a votat un proiect de lege prin care ziua de 25 decembrie, cand se petrece Craciunul pe
stil nou, a fost declarata sarbatoare oficiala. Cu toate ca de cativa ani incoace multi basarabeni sarbatoresc
Craciunul si pe 25 decembrie, o mare parte din oameni continua sa ii ramana fideli zilei de 7 ianuarie,
astfel ca, credinciosii critica noul program, spunand ca nu este vorba numai de actul de a petrece, ci sunt
la mijloc si canoanele bisericesti. 
  
  
  
  Basarabean departe de casa
  
  
  
  Multi basarabeni isi lasa locul natal pentru a veni sa studieze in Romania, iar in perioada sarbatorilor fie
raman sa petreaca aici, fie dau o fuga acasa, ca tot au vacanta de iarna. Am intalnit-o pe Cristina, o tanara
basarabeanca frumoasa, care a sarbatorit Craciunul in Sibiu anul acesta. Şi-a lasat familia si casa departe,
pentru a veni sa studieze in Sibiu, iar astazi este studenta la Facultatea de Ştiinte Socio-Umane. Cu mare
drag ne-a dezvaluit obiceiurile despre sarbatorile de dincolo de Prut, amintindu-si de Craciunul petrecut
acasa, cu ani in urma, in stil vechi. "La mine in familie era o traditie. in fiecare an mergeam in sat, la
bunica si aceasta ne astepta cu grau fiert si tot felul de preparate specifice la noi", isi aminteste aceasta. 
  
  
  
  Graul fiert - bucata traditionala pe masa moldoveneasca
  
  
  
  Sarbatorile de iarna aduc cu ele si grija pentru pregatiri, mai ales pentru cele din bucatarie. Mesele
trebuie sa fie incarcate, pentru ca belsugul sa dainuie si in anul ce va veni. Şi, chiar daca in meniul
vecinilor nu gasim multe diferente fata de preparatele noastre, "bucata aleasa" este graul fiert, cel care nu
lipseste de pe masa moldovenilor de Craciun. in rest, se pun pe treaba din timp si gatesc sarmalute cu
mamaliga, racituri si prajituri. De partea cealata, dupa cum spune Cristina, de Revelion, obiceiul este ca
familiile sa se adune la un loc, pentru a petrece cu bucate traditionale. Principalul fel de mancare il
constituie salatele, facute dupa retete imprumutate din Rusia. De altfel, si pestele se afla printre felurile de
mancare pregatite special pentru trecerea dintre ani. Cristina ne dezvaluie ca cei care nu sunt de acord cu
sarbatorirea Craciunului de 25 decembrie sunt, in special, rusii si moldovenii din partea vestica a
teritoriului, astfel ca "daca in partea vestica toata atmosfera de sarbatori este incepand cu luna decembrie,
in partea estica incep cu luna ianuarie", sarbatorile tinandu-se lant una dupa alta. Luna ianuarie debuteaza
cu Revelionul, in noaptea spre 1 ianuarie, dupa care urmeaza Craciunul de pe 7 si Revelionul in stil vechi
care are loc in noaptea dintre 13-14. 
  
  
  
  Obiceiuri stravechi, practicate si astazi
  
  
  
  Fiecare sarbatoare aduce cu ea si obiceiuri specifice, astfel ca, asa cum spune vorba populara "Cate
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bordeie, atatea obiceie". in Republica Moldova au loc anual obiceiuri transmise din mosi-stramosi,
practicate si astazi, indeosebi de cei care respecta traditiile ca pe un obicei sfant. Revelionul vechi
inseamna pentru basarabeni reunirea familiei in jurul unui foc mare, numit "rug". Cu diverse preparate din
carne si vin din belsug, moldovenii petrec in jurul focului pana spre dimineata. Un alt obicei extrem de
intersant are loc odata cu celebrarea Sfantului Nicolae, pe 19 decembrie. La tara, la familiile unde sunt
fete de maritat, baietii care doresc sa le ceara merg pe seara si scot portile de la gospodarii. "Furtul portii
este semn pentru parintii fetei sa deschida portile pentru mire si sa isi lase fata sa iasa in lume. Portile se
rascumpara cu vin si mancare si cu lasatul fetei la intalnire", povesteste Cristina. Şi, fiindca povesteste
despre Sfantul Nicolae, spune ca pe vremuri in Republica Moldova nu exista obiceiul cu Mos Nicolae.
"La mine nu exista asa ceva, sa primesc daruri de Craciun, nu venea Mos Nicolae". Traditia a ajuns si
acolo pe la inceputul anilor 2000, iar pana atunci, cadourile se ofereau de Revelion. De altfel, spune ca un
obicei inca practicat este cel al gospodinelor, care tine de pregatirea bucatelor si colacilor pentru
colindatori. Colacul are un rol esential, astfel ca coacerea lor necesita anumite canoane pentru femeia
gospodina. Dupa cum spune traditia, din primul aluat se face un colac special, numit "Craciun" sau
"Craciunel" avand forma cifrei opt neincheiata. Colaceii, sau, mai degraba Craciuneii, se pun la icoana si
se pastreaza pana la primavara, atunci cand urmeaza sa fie impartiti la vite pentru ca acestea sa fie
sanatoase. Un alt obicei extrem de important in perioada Craciunului este colindatul, fiind practicat
numai de catre flacai in ziua de Craciun, vestind nasterea Mantuitorului. O traditie veche este si mersul cu
icoana, un fel de colind ce este facut de catre preotii satului cu icoana Nasterii Domnului, pentru a
binecuvanta casele, gospodariile si crestinii, obicei practicat si la noi, cand preotii pleaca cu Craciunul.

Cuvinte cheie: romania  populara  noaptea  revelion  republica moldova  rusia  moldova  rent  despre
cadouri  bucatar  noul  traditii  facultatea  sarma  sarmalute
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