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Mala šola ruščine – poslavljanje od zime
Tanja Andder in Janja Urbas

Zima se počasi poslavlja in vsi že nestrpno pričakujemo pomlad. V Sloveniji zimo 
odganjamo s praznovanjem pusta, Rusi pa imajo prav poseben praznik, ki se 
imenuje Масленица (masljenica). 

Praznujejo ga kar cel teden, letos v času 
od 20. do 26. februarja. Podobno kot pri 
nas je to čas veselega rajanja, druženja, 
obiskovanja sorodnikov in prijateljev 
ter uživanja sladkih dobrot. Pri Rusih je 
to tudi čas, ko naj bi se po krščanskem 
izročilu pobotali s svojimi bližnjimi, jih 
prosili odpuščanja in pozabili na vse 
zamere. Praznovanje maslenice namreč 
predstavlja uvod v t. i. veliki post –  
Великий пост (velikij post), ki traja do 
velike noči. 
Korenine maslenice segajo v poganske 
čase, ko so v tem obdobju leta pogani 
izvajali obrede v pomoč soncu pri 
krepitvi moči in s tem koncu zime. Na 
sonce zaradi svoje oblike in rumene 
barve spominja tudi tradicionalna jed, s 
katero se Rusi gostijo v času maslenice 
– palačinke oz. блины (bljiny) ali блин-
чики (bljinčiki). Ruske palačinke so še 
okusnejše od naših ter vedno spečene 
na dobri meri masla – масло (maslo), 
po katerem naj bi ta praznik dobil tudi 
svoje ljudsko ime. O dobrotah ruskih 
palačink se prepričajte tudi vi, in sicer s 
pomočjo naslednjega recepta. 

B. M. Kustodijev: Maslenica (1919) 

Блины обыкновенные (navadne palačinke) 
Мука 2,5 стакана (2,5 kozarca moke)
Яйца 4 – 5 шт. (4 – 5 jajc)
Сахар 100 г. (100 g sladkorja)
Масло 200 г. (200 g masla)
Молоко 3 – 4 стакана (3 – 4 kozarce mleka)

Rumenjake ločimo od beljakov in zmešamo s sladkorjem. V nastalo maso 
postopoma vlivamo mleko. Dodamo sol in stopljeno maslo. Počasi vmešamo 
moko, da dobimo gladko maso. Na koncu dodamo sneg iz beljakov. Pečemo na 
vroči, z maslom namazani ponvi. 
Приятного аппетита! (Prijatnava apetsjita!) = Dober tek!
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