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Predstavili smo že nekaj pravil obnašanja v gosteh pri Rusih. Tokrat si poglejmo še nekaj zanimivih navad iz njihovega
družabnega življenja.

R

usi se radi družijo, uživajo v dobri hrani in
so zelo radodarni. Kadar gredo s prijatelji v
lokal, navadno plača eden za vse (один платит
за всех), največkrat tisti, ki je povabil. Da bi plačal vsak zase, velja za nevljudno, saj naslednjič
plača drugi, in tako vsi pridejo na vrsto. Kadar
gresta na pijačo ali v gledališče moški in ženska,
se pričakuje, da plača za oba moški. Tisti, ki tega
tradicionalnega pravila ne pozna in čaka, da si
Rusinja plača sama (она платит за себя), si pri
njej zapre vsa vrata.
Večina Rusinj sprejema vlogo nežnejšega spola.
To pomeni, da od vljudnega moškega pričakujejo, da nosi stroške skupnih srečanj, jim nese
težke stvari in odstopi sedež, one pa rade poudarjajo svojo ženskost navzven. To opazi vsak,
še preden stopi iz letala na ruska tla. Rusinje so
namreč velike ljubiteljice mode in visokih pet
(они любят высокие каблуки). Za vsak odhod od doma se lepo oblečejo in naličijo (они
стильно одеваются и красятся), pa najsi gre
samo za obisk trgovine. Če smo torej v Rusiji povabljeni v restavracijo ali gledališče, se moramo
primerno obleči. V športno udobnih oblačilih se

bomo ob elegantno urejenih gostiteljih počutili
neprijetno, poleg tega pa oblačila kažejo na naše
(ne)spoštovanje do njih. Pogosto se namreč zgodi, da se tujca v Rusiji prepozna prav po preveč
preprostih oblačilih.

Zanimivo in uporabno: na prvi pogled hladni Rusi v resnici močno izražajo svoja čustva
in radi z marsičim pretiravajo. Med drugim
tudi s pisanjem t. i. smeškov v elektronskih
besedilih. Eden ni dovolj, zato jih naredijo kar
več, vendar imajo samo usta in so brez oči.
To izgleda tako ))))))))))

Za konec pa še navada, ki ob opisani navidezni
pozornosti do žensk v ruski kulturi bode v oči.
V Rusiji se z ženskami ne rokuje (женщинам
не пожимают руку). Navada ima korenine v 18. stoletju, ko so ženskam višjih slojev
namesto stiska roke to raje poljubili. Sčasoma se je poljubljanje rok opustilo,
rokovanje pa je še vedno
ostalo le moškim. Ženske
so rokovanje nadomestile s priklonom glave
v bolj formalnem okolju
ali objemom v neformalnem okolju. Sodobna Rusija
se odpira svetu, zato ta navada ni več tako zakoreninjena, vseeno pa naj
Kako vljudni ljudje! Napisa na hrbtih: »Oprostite!«;
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