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Дългогодишна традиция в 32. СОУ „Св. Климент Охридски“ – София, е
отбелязването на руския празник Масленица.
Какъв е този празник?
Той е най-старият от съвременните празници – изпращане на зимата. Празникът е свързан с езическия култ към слънцето – за да си тръгне зимата с
добро и в уреченото време, руският народ є организира тържествено изпращане, като нарича този обред Масленица. Ритуалът по изпращане на зимата
продължава една седмица, като всеки ден от нея има свое наименование.
Понеделник се нарича „Встреча“ (Посрещане), защото през този ден се
посреща празникът. Жените от ранни зори пекат „блины“ (палачинки), които са центърът на празника, негово главно и най-ценно лакомство – символ
на бога на слънцето – Ярило, здравето, дълголетието и богатството. Докато
жените пекат лакомството, децата се спускат с шейни и приканват Масленицата: „Приезжай к нам в гости на широкий двор – на горах покататься в
блинах поваляться“. Ролята на Масленицата в този ден се изпълнява от някой
веселяк, облечен в женски костюм, или се изработва кукла Масленица. Украсената шейна, в която обикаля Масленицата из града или селището, се тегли
от десет и повече коня.
Вторник се нарича „Заигрыш“ (Заиграване), защото в този ден започват
народните игри. Този ден по принцип се смята за ден на младоженците. И
всички семейни двойки, които наскоро са се оженили, се спускат от снежни
пързалки. Продължава угощението с „блины“.
Сряда се нарича „Лакомка“ (Сладокусница). Главното събитие на този ден
е посещението на зетьовете при тъщата – „к тëще на блины“.
В четвъртък – „Разгуляй“ (Бурно веселие) се събира цялото население. Организират се небезизвестните юмручни боеве, както и различни състезания
– превземане на снежни крепости, весели сражения. В този ден жителите на
селата и градовете се прощават със зимните веселби.
В петък вечерта – „Тëщины вечëрки“ (Вечер на тъщата) зетьовете лично
канят тъщата на гости.
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В събота – „Золовкины посиделки“ (Седянка на зълвите), младите невести
канят на гости роднините на мъжа. Отново на масата се слагат традиционните
„блины“.
В последния ден на празничната седмица – „Прощëное воскресенье“
(Прошка), се иска прошка от близки и познати. Прощавайки вината на другия,
всеки освобождава своята душа за доброто, търпението и обикновените радости. „Прости меня, пожалуйста, буде в чëм виноват пред тобою“, а в отговор
познатото – „Бог простит“. В този ден се извършва и главният ритуал – изгарянето на куклата Масленица, като символ на всичко старо и отминаващо. Хората се веселят около запалените огньове – пеят и танцуват. Така се сбогуват
с Масленицата и насериозно, и шегувайки се, защото тази весела седмица се
чака цяла година.
Празникът продължава до шест часа вечерта, до започването на вечерната
неделна служба в църквата.
Масленица е аналог на Сирни заговезни. Общото между двата празника
е, че и Масленица, и Сирни заговезни са важни зимно-пролетни празници от
народния календар в двете култури, честването им зависи от Великден и продължават една седмица. Краят на празничната седмица бележи началото на
Великия Великденски пост. И двата празника са известни още от езичеството
и в по-късен период Православната църква ги признава.
Сирни заговезни се различава от Масленица по ястията на трапезата, кукерските шествия, обичая „хамкане“.
В нашето училище учениците, които изучават руски език като първи чужд,
от 1994 г. ежегодно отбелязват празника Масленица. Този празник се чака от
тях с голямо нетърпение. Всеки ученик с готовност, ентусиазъм и желание се
включва в неговата подготовка и провеждане. Едни приготвят „блины“, други
отговaрят за приготвянето на традиционния руски чай, трети се включват в
подготовката и организацията на игрите, четвърти изработват куклата Масленица. Преди започването на игрите учениците канят Масленица да присъства
на тях. И участниците, и публиката – както ученици от други класове, така и
учители – искрено се забавляват. Забавлението включва различни състезателни игри – скачане с чувал, дърпане на въже, бягане с черпаци, пълни с вода
(без да се разлива водата), рязане на висящи на конец бонбони със завързани
очи, намиране на лакомство без ръце с уста в купа с брашно. Победителите
получават руско лакомство.
Описанието по този начин на игрите може да се стори сухо, скучно и безинтересно. Но на всички, които са присъствали на този празник, винаги им е забавно,
весело и с нетърпение очакват празника отново. За да се почувства атмосферата
на празника, предлагам на читателите на „Аз Буки“ снимки от различни години.
Преди години, когато имахме възможност, игрите се провеждаха в двора
на училището. Палеше се огън и всеки, който иска, го прескачаше. Особена
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радост предизвикваше, когато някой учител се „престрашаваше“ наравно с
учениците да прескочи огъня. Тогава имахме възможност да изпълним и ритуала „изгаряне на Масленица“.
През 2009 година традицията се превърна и в символ на ново начало. Тогава отбелязването на празника съвпадна с много важно събитие – откриването
на Кабинет по руски език в нашето училище. Този кабинет се създаде благодарение на подкрепата на Фонд „Русский мир“, движение „Русофили“, Голяма
Столична община, ръководството на 32. СОУ. Украсата на кабинета е дело на
нашите ученици, които се включиха с голяма любов и желание. И след толкова години учениците, които учат сега, се радват на този кабинет, в който има
своя особена атмосфера.

Мнението на учениците от 32.СОУ „Св. Климент Охридски“:
„Масленица е много хубав празник, който отбелязваме всяка година в училище. С него изпращаме зимата и студените дни и посрещаме слънчевите
пролетни дни. Едно от нещата на този празник, което ми харесва най-много,
е, че ядем много палачинки и се забавляваме, докато ги мажем с шоколад в
клас. Също така не бива да се пропуснат игрите – най-забавната част. Орга417
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низираме си състезания с чували, пренасяме вода с лъжица, вадим локум от
купа с брашно (без ръце) и още много други. Имаме си също така и кукла
на Масленица, която саморъчно направихме в VIII клас. Масленица е много
хубав руски празник и много се радвам,че всяка година в училище го отбелязваме!“ (Анастасия Нишкова)
„Руският празник Масленица е интересен и динамичен. Но ако се провежда на територията на Русия, ще можем да почувстваме истинската атмосфера
и дух на този ден. Мен лично най-много ми допада търсенето на парченце
локум в купичка брашно и надбягването с чували.“ (Даная Парушева)
„Празникът Масленица е любимият ми руски празник. Тогава ядем палачинки, пием руски чай и играем игри. Забавно е, защото всичко приготвяме
сами. Една от най-забавните игри е връзването на руски бонбони на конец и
надбягването с чували. С целия клас се забавляваме заедно.“ (Донка Горинова)
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