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FEBRUAR   JEZIKOVNI KOTIČEK   

День защитника Отечества (dzjenj 
zašjitnjika atsječjestva) – dan zašči-

tnika domovine se je včasih imenoval dan 
sovjetske armade in vojne mornarice. Prvič 
so ga obeležili leta 1922 v tedanji Sovjetski 
zvezi, še danes pa ga praznujejo tudi v neka-
terih nekdanjih sovjetskih republikah. Ljudje 
ta dan štejejo za praznik moških in očetov, 
zato so čestitk deležni vsi moški, ne glede na 
to, ali so služili vojaški rok ali ne. Pojem zašči-
tnika, branitelja (защитник zašjitnjik), se 
je v zavesti Rusov ustalil v najširšem pome-
nu te besede, zato se tradicionalno povezu-
je z močnejšim spolom. Za razliko od Slove-
nije je v Ruski federaciji služenje vojaškega 
roka še vedno obvezno, 23. februarja pa so 
čestitk deležne tudi nekatere predstavnice 
nežnejšega spola, ki so se za vojaški poklic 
odločile prostovoljno – vojakinje in številne 
še živeče veteranke 2. svetovne vojne, ki jih 
ni bilo malo. 

V anketi, ki so jo izvedli leta 2013, kar 77 odst-
kotkov Rusov ocenjuje, da je dan zaščitnika 

domovine pomemben praznik. Ruski pred-
sednik in državno vodstvo tega dne položi-
ta vence h grobu neznanega vojaka znotraj 
obzidja moskovskega Kremlja, dan pa se za-
ključi s prazničnim koncertom in slavnostnim 
ognjemetom. Tradiciji polaganja vencev, pro-
slav, koncertov in ognjemetov sledijo po vsej 
Rusiji in v ruskih skupnostih po vsem svetu. 
Seveda ne gre tudi brez manjših in večjih da-
ril, s katerimi Rusinje obdarijo svoje moške 
družinske člane. V Sloveniji se ruski rojaki 
na predvečer praznika zberejo na svečano-
sti pod pokroviteljstvom Ruskega veleposla-
ništva v Ruskem centru znanosti in kulture 
v Ljubljani. 

Poglejmo si še nekaj izrazov, povezanih s pra-
znikom: военный (vajennyj) = vojak, армия 
(armjija) = vojska, служить в армии (služytsj 
v armjiji) = služiti vojsko, возложение венка 
(vazlaženjije vjinka) = polaganje venca.
 

Vir slike: http://goo.gl/6jDEdR, Čestitke za praznik!

MALA ŠOLA RUŠČINE 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
�TANJA ANDDER IN JANJA URBAS

Spomladi ne praznujejo svojega dneva v letu samo ženske, tudi ruski moški imajo svoj praznik – dan zaščitnika 
domovine, ki ga obeležujejo 23. februarja. 

ZANIMIVO IN UPORABNO: Medtem ko 
je 8. marec, Международный женский 
день, v Ruski federaciji še vedno dela 
prost dan, je dan zaščitnika domovine od 
leta 2001 spet delovni dan.


