RELIGIJNY SŁOWNIK INTERNETOWY
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o…

MAŁANKA, CZYLI UKRAIŃSKI SYLWESTER
Mieszkańcy Ukrainy dwukrotnie świętują nadejście nowego roku.
Pierwsze zabawy odbywają się 31 grudnia, a kolejne w nocy z 13 na 14
stycznia. Wówczas, Ukraińcy obchodzą tradycyjny wieczór
„malankowy”.
Kalendarz liturgiczny Kościołów wschodnich opiera się na kalendarzu
juliańskim. Zgodnie z którym Sylwester przypada w dzień imienin Melanii. To
od jej imienia pochodzi termin „malanka” [lub też „małanka”, „melanka”].
Święto z 13 na 14 stycznia ma charakter ludowy.
Małanka stanowi okazję do spotkania w gronie najbliższych. Zgodnie z
tradycją, po wspólnej wieczerzy cała rodzina bawi się i tańczy przy muzyce.
Ponadto, z tą nocą związanych jest wiele przesądów oraz wierzeń. W
zależności od regionu, mieszkańcy Ukrainy na różny sposób starają się
zapewnić swojej rodzinie pomyślność w nowym roku. Na Kijowszczyźnie
gotuje się duże ilości pierogów. W myśl starego prawosławnego zwyczaju,
gospodarz domu powinien schować się za miską z pierogami i dwukrotnie
zapytać się, czy go widać. Pozostali członkowie rodziny muszą zaprzeczyć. Za
trzecim razem, gdy dialog się powtarza, gospodarz życzy, by przyszłoroczne
plony były tak obfite, aby mógł się za nimi schować.
Innym ludowym obrzędem jest wodzenie kozy, za którą przebiera się
jeden z chłopców. Koledzy przyczepiają mu rogi z tyczek i przywiązują do
nich łyżki oraz ubierają go w futro. Tak przebranego, prowadzą go od drzwi
do drzwi, prosząc ludzi o jedzenie. Domownicy nie wpuszczają ich od razu:
chłopcy muszą trzy razy poprosić o pozwolenie na wejście do izby. Gdy
wreszcie im się uda – koza zaczyna tańczyć, a w zamian wszyscy otrzymują

słodycze lub inne smakołyki. Wtedy chłopcy mogą wrócić do domu, by
podzielić się swoimi zdobyczami z koleżankami i kolegami. Podczas drogi,
koza umiera. Na ratunek zwierzęciu biegnie doktor, który daje uzdrawiający
zastrzyk. Sytuacja symbolizuje odrodzenie, zapewniające dobrobyt.
W wigilię Nowego Roku, na Ukrainie obchodzi się święto Bazylego
Wielkiego, zwane Bogatym Wieczorem. Ponadto, zabawy przypadają również
na 31 grudnia, kiedy to zgodnie z rytem gregoriańskim odbywa się Sylwester.
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