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NOVEMBER   JEZIKOVNI KOTIČEK   

Praznovanje novega leta na dan 1. januarja je v Rusiji leta 1700 
uvedel car Peter Veliki. Novi datum so Rusi težko sprejeli, 

dobrih 300 let pozneje pa je prav novo leto postalo eden izmed 
najpomembnejših praznikov.
Ker je do oktobrske revolucije ruska država uporabljala julijan-
ski koledar, so novo leto praznovali 13 dni pozneje kot v Evropi. 
Šele leta 1918 je praznovanje državnega novega leta zaradi za-
četka uporabe gregorijanskega koledarja datumsko sovpadlo z 
evropskim, torej 1. januarja. Tako je še danes, medtem ko ruska 
pravoslavna cerkev še vedno sledi julijanskemu koledarju, in se 
zato ruski božič (Рождество) praznuje 7. januarja, cerkveno novo 
leto – Старый Новый год – pa 14. januarja.
Praznovanje prihoda novega leta, kot ga poznamo danes, se je za-
čelo leta 1935. Pred tem je bil krajše obdobje 1. januar še delovni 
dan. Vse od takrat pa so z njim neločljivo povezani praznični obre-
di, kot so krašenje novoletne jelke – наряжать новогоднюю 
ёлку (narjižatsj navagodnjuju jolku), obdarovanje – дарить друг 
другу подарки (darjitsj drug drugu padarkji) ter šampanjec – 
шампанское (šampanskaje) in v eni izmed prejšnjih rubrik opi-
sana solata Olivje – салат оливье (salat aljivije). Po letu 1990 
je tudi v Rusijo prišla navada polnočnih ognjemetov – салюты 
(saljuty). Otroci se od konca 30-ih let minulega stoletja še posebej 
veselijo prihoda dedka mraza Дед Мороз (dzjed maros) in nje-
gove vnukinje Sneguročke Снегурочка (snjiguračka). Korenine 
obeh pravljičnih junakov izvirajo še iz poganskih časov. 
Leta 1998 so mesto Великий Устюг na severozahodu Rusije 
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določili za domovino dedka Mraza, odprli so celo njegovo hišo, 
od leta 2005 pa 18. november obeležujejo kot rojstni dan ded-
ka Mraza – okoli tega dne ponavadi v njegovem rojstnem kraju 
pritisne prvi mraz. Otroci iz cele Rusije obiskujejo njegovo hišo 
ter mu pošiljajo pisma. 

Drage krkašice in krkaši, veseli in s ponosom zaključujemo leto, 
ki je bilo za nas jubilejno. V novem letu vam želimo veliko lepega! 
Naj bo zdravo, nasmejano, mirno, uspešno in izpolnjujoče!

Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдёт.
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесёт!
Kolektiv Jezikovne šole Bartus: Janja, Maja, Marjana, Mia, 
Barbara D., Barbara Ž., Galina, Žuža, Natalija, Tjaša, Tanja

ZANIMIVO IN 
UPORABNO: 
Čeprav ime Снегурочка zvoč-
no spominja na Sneguljčico, ni 
med njima nobene povezave. 
Sneguljčico kot junakinjo isto-
imenske Grimmove pravljice 
poznajo v Rusiji pod imenom 
Белоснежка.

Vir slike: http://goo.gl/09Jx5u in voščila: http://www.pozdrav.ru/ny.shtml.


