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Utställningen ”Ryska Jul- och Nyårstraditioner” berättar 
om hur Jul och Nyår firats under många århundraden. 
Föremålen som visas kommer från Rysslands äldsta mu-
seum Pusjkinmuseet (Pushkin Reserve). Detta museum 
bevarar minnet av den ryske poeten Alexander Pusjkin 
(1799-1837). De gamla ryska egendomarna från 1700- 
och 1800-talet, bondestugor, en fungerande vattenkvarn 
och bevarade kulturlandskap och parker gör det möjligt 
för besökarna att föreställa sig ryskt traditionellt liv.  Mu-
seet anordnar speciella program som möjliggör detta. 
Traditionella folkfester, vårens ankomst, första starten av 
kvarnen, djuren som släpps på grönbetet, Påsk, Pingst, 
Midsommardagen skördefesten, Jul och Nyår, firas året 
runt. Alla dessa lovdagar, med olika innebörd, har ge-
mensamma drag – festkläder, dekorationer, mat, sånger 
och danser. En mansdräkt består av vida byxor och en 
skjorta med krage som knäpps i sidan, omknuten med 
ett bälte. En kvinnas dräkt består av en sarafan, solklän-
ning, som bärs över en blus med en huvudduk. Under 
Jul- och Nyårsfirandet var alla klädda i sina bästa kläder. 
Det var vedertaget att senare under året skulle man bara 
bära de nya kläderna.

Konstnärer inspirerades av färgglada gamla kostymer 
och nationella kännetecken från folkliga festligheter 
(ceremonier, spel och lekar och dekorationer). Bland de 
utställda föremålen finns litografier och bokillustratio-
ner. Färglitografierna är gjorda på sten av konstnärerna 
Larisa Antonova, Alexandra Ponomaryova, Asya She-
varova, Julia Leonicheva, Tatjana Karp och alexandra 
Pavlova. Alla verk har rysk Jul och Nyår som gemen-
samt tema. Karnevalprocession med Betlehems stjärna. 
Körsång nära husen i byn; födelsemotiv, traditionella 
vinterlandskap, barns lek och spel. Illustrationerna med 
barns sagoberättelser tillhör den berömde ryske konst-
nären Juri Vasnetsov (1900-1973), som ofta använde sig 
av motiv från de traditionella folkliga festerna i sina verk. 

Ursprungligen var Nyåret en kyrklig helgdag som firades 
den 1 september. Från 1699, enligt ett dekret från Peter 
den Store, firas Nyåret natten mellan den 31 december 
och 1 januari. Nyåret och Jul (7 januari) kombinerades 
till ett Julfirande. Nyår firades 1700, efter påbud från tsar 
Peter den Store, från 1 januari till den 7 januari. Många 
Jultraditioner gynnade känslan för Nyåret. Som till ex-
empel pyntad Julgran, pantomimspelare, folkfester och 
fyrverkerier. Fram till 1918, var det festligheter med spel, 
karnevaler, spådomar om lycka och framtidsutsikter.

I byarna gick barnen i fantasidräkter från hus till hus 
och sjöng korta sånger med religiöst och humoris-
tiskt innehåll. En god husbonde gav barnen kakor och 
kex. Unga flickor gissade på vem som skulle bli deras 



man och deras framtida liv. Vid den tiden var bönder-
nas stugor dekorerade med halmleksaker, fjädrar, tråd 
och vire. I rika familjers hus hade man ofta en julgran. 
I början var den dekorerade med kakor, mandariner 
och nötter inslagna i glänsande papper.  Nyårsku-
lorna uppfanns senare. Man hade också ljus i granen. 

När det politiska systemet ändrades i Ryssland 1917 
förbjöds Jul- och Nyårsfirandet fram till 1935. Nu 
är den 1 och 2 januari officiella helgdagar. Från år 
2005 har man infört Nyårslov för att hedra Jul och 
Nyårsfirandet i Ryssland. Nyårslovet mellan den 1 
och 10 januari har blivit alla ryska barns favoritlov. 

Ryska Nyårets viktigaste figur är den snälle Far-
far Frost (Ded Moroz), ryska Jultomten, och hans 
barnbarn Snöjungfrun (Snegurochka). De uppträ-
der med barnen i en ring runt det pyntade Nyårsträ-
det och ger barnen humoristiska uppgifter och gåvor. 

Föremålen som visas i montrarna visar exempel på de-
korationer från Sovjettiden. Fotografier ur familjealbum. 
Varje serie av Nyårsdekorationer var tillverkade under 
påverkan av viktiga historiska händelser. Idag kan de 
användas för att spåra händelser i landets historia 100 
år tillbaka i tiden. I montrarna ses dekorationer med 
Sovjetiska statsymboler: den femuddiga stjärnan, ham-

maren och skäran, tornen i Kreml. En prydnad, kos-
monauten, är tillägnad den förste människan i rymden. 
Under Moskvaolympiaden fanns en skidåkare till för-
säljning. Dockor i etniska dräkter representerar det stora 
multikulturella Sovjetunionen. Under den agrikulturella 
utvecklingen utökades dekorationerna med majskolvar, 
gurkor, tomater, ärtor, bär och frukter. De allra populä-
raste dekorationerna var sagofigurer, guldfisken, ekorren 
och ponnyn. 

Nyårsprydnader började tillverkas efter Andra Världs-
kriget. Direkt efter kriget, dekorerades Nyårsträd med 
handgjorda prydnader av papper, kartong, ull eller godis 
(nötter, pepparkakor, frukter). Den första tillverkningen 
av Nyårsprydnader kom igång. Det var djur, fåglar, stjär-
nor, sagofigurer gjorda i Dresden kartong-teknik. Deko-
rationer av tunna glasrör tillverkades också.

Att skicka jul- och nyårshälsningar till familj och vän-
ner är en gammal tradition som har överlevt fram till 
idag. De första korten från Sovjeteran har motiv som 
mödrar med barn och Kremls torn i Moskva. Den snälle 
Ded Moroz, Jultomten, och hans unga barnbarn Sne-
gurochka (Snöjungfrun) som motiv kom senare. Under 
1960-talet blev motiven många fler (från nationalsymbo-
ler och historiska händelser till sagofigurer). Men moti-
ven förekommer bara på Nyårskort. Julkorten återkom i 
början av 2000-talet.

Skulpturgruppen ”Födelsescenen” av skulptören Boris 
Sergeev från Sankt Petersburg avslutar utställningen. 
Boris Sergeev har visat sina verk på mer än 200 interna-
tionella och ryska utställningar. Verk av denne skulptör 
återfinns på många ryska museer. I Julkrubban som visas 
i utställningen har Jesusbarnet, Jungfru Maria, änglar och 
fåraherdar fått sin plats och de är grovt snidade i trä. 
Detta konstverk är gjort i avantgardistisk stil. Det ger 
åskådaren en möjlighet att blicka från traditionellt till 
modernt Nyårsfirande.

I det moderna Ryssland, såväl som i andra länder, öppnas 
dörrarna en gång om året till det magiska Nyårsfirandet. 
Under denna helg kommer barndomens sagovärld, av-
speglad i alla julprydnader, till våra hem.
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Efter översättning från engelska.
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