MALA ŠOLA RUŠČINE

РУССКОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
TANJA ANDDER IN JANJA URBAS

V evropskem letu kulturne dediščine bomo pozornost posvetili tudi ruskim
znamenitostim, ki so uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine.

O

rganizacija Unesco = ЮНЕСКО (junjeska)
uvršča na svoj seznam znamenitosti, ki so
izjemnega naravnega ali kulturnega pomena za
človeštvo. Označuje jih kot kulturno dediščino =
культурное наследие (kuljturnaje nasljedzjije)
ali naravno dediščino = природное наследие
(prjirodnaje nasljedzjije). Na Unescovem seznamu
je 28 znamenitosti z območja Ruske federacije,
in sicer 17 kulturnih in 11 naravnih. Sprehodimo
se med največjimi ruskimi kulturnimi spomeniki, nekoč pa se morda njihove edinstvene lepote
naužijete tudi v živo!
Najdlje, od leta 1990, so na seznamu sanktpeterburški zgodovinski center = исторический
центр (istarjičjiskjij centr), moskovska Kremelj
in Rdeči trg = Кремль и Красная площадь
(krjemlj i krasnaja ploššadzj) ter cerkveni kompleks na otoku Kiži = Кижский погост (kjišskij
pagost). Sledijo jim mestna jedra še nekaterih
starodavnih mest – Velikega Novgoroda, Jaros-

lavlja, Derbenta (v republiki Dagestan), spomeniki = памятники (pamjitnjikji) iz belega kamna
v mestih Vladimir in Suzdal ter kremeljski kompleks v mestu Kazan.
Zaradi pomembne zgodovinske vloge ruske pravoslavne cerkve je na seznamu veliko sakralnih
objektov. Samostani = монастыри (manastyrji)
v Sergijevem Posadu (središču ruske pravoslavne cerkve), v vasicah Svijažsk in Ferapontovo,
na Soloveckih otokih v Belem morju ter moskovski novodeviški samostan. Cerkev = церковь
v moskovskem predmestju Kolomensko iz leta
1532 pa je najstarejši primer cerkve s kamnito
osmerokotno šotorasto streho. Na jugu Rusije,
v republiki Tatarstan, so ostanki srednjeveškega
mesta Bolgar, ki s svojima ohranjenima minaretoma priča o ljudstvu zgodovinske Volške Bolgarije, ki je leta 922 sprejelo islamsko veroizpoved.
Blizu eksklave Kaliningrad (ter delno v Litvi) je
mivkast Kuronski polotok = Куршская коса

Lesena cerkev na otoku Kiži (17. stol.) je bila zgrajena brez enega samega žeblja!
Vir slike: https://goo.gl/YQNDhK.

(kuršskaja kasa), edinstven primer vztrajanja
človeške civilizacije ob skromnih naravnih danostih. Čez Rusijo pa se razteza tudi del Struvejevega geodetskega loka = Геодезическая дуга
Струве (gjiadzjizjičjiskaja duga struvje). Gre za verigo triangulacijskih točk, ki poteka čez 10 držav,
od severa Norveške do črnomorske obale, z njihovo pomočjo pa je bil v 19. stoletju natančno
izmerjen poldnevnik in določena oblika Zemlje.
Zanimivo in uporabno: opise s fotografijami
omenjenih znamenitosti najdete tudi na uradni strani organizacije http://www.unesco.ru/.

