BAPAK RAFLY ADITYA NURDHANI
WARISAN RUSIA UNTUK DUNIA
Rusia, negara yang sangat luas dan kaya, dengan kerendahan hatinya
mewarisi dunia akan banyak hal yang dimilikinya. Sadar atau tidak, dunia yang
sekarang kita pijakpun merupakan warisan dari Rusia. Tanpa perlawanan Tentara
Merah pada masa Perang Dunia II, tidak akan ada berbagai macam bangsa di dunia
ini.
Mental yang kuat serta sifat optimis yang tinggi dari Tentara Merah
melawan ketidakmungkinan berbuah kemenangan yang telak. Mental yang kuat
serta sikap optimis masih melekat pada masyarakat Rusia hingga saat ini yang
patut untuk diteladani.
Bahasa, suatu hal paling mendasar yang dapat menunjukkan kepribadian
suatu bangsa. Bahasa Rusia terbilang sulit dengan 3 gender, 6 kasus, 3 kala waktu,
38 preposisi, penekanan pengucapan, makna leksika yang berbeda, dan berbagai
macam pengecualian di dalamnya. Namun dengan tingkat kesulitan yang tinggi,
tidak sedikit negara di dunia ini yang mempelajari bahasa yang indah itu.
Rusia merupakan pusat ilmu pengetahuan. Banyaknya warga negara asing
yang datang dari jauh untuk menimba ilmu di negeri beruang merah menunjukkan
kualitas pendidikan yang sangat baik di sana. Pengajar yang kompeten dari Rusia
mewarisi ilmu bagi dunia.
Kebudayaan di Rusia sangatlah kental, entah itu perayaan-perayaan, alunan
balalaika disaat apapun bahkan saat perang berlangsung mereka tidak luput dari
kebiasaan mereka dengan sesuatu yang ciri khas negara mereka. Orang Rusia
bangga akan kebudayaan yang mereka miliki, tidak melupakannya disaat apapun.
Namun yang sangat dikenal dunia adalah vodka dan senapan serbu khas Rusia AK47, mereka di seluruh penjuru dunia mengenalnya, bahkan menyukainya.
Selain dari kepribadian individu, Rusia juga mewarisi hal yang indah untuk
dunia, yaitu kesusastraan. Kesusastraan Rusia memiliki rasa yang sangat berbeda,

indah, kompleks, dan memutar pikiran pembacanya. Karena keunikannya, karyakarya sastra Rusia sangat terkenal dan tersebar luas ke berbagai negara.
Tidak cukup dengan keindahan untaian kata dari berbagai karya sastra,
Rusia menyuguhkan keindahan yang dapat memanjakan mata dunia. Keindahan
alam mulai dari pegunungan Altai, danau Baikal ataupun keindahan bangunan
yang tiada tara seperti Kremlin, Katedral St. Basil, Museum Hermitage, dan masih
banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
Masih banyak hal yang dapat menjadi alasan mengapa Rusia mewariskan
hal-hal indah yang Saya sukai dan teladani, tidak akan pernah ada habisnya.
Bersyukur sekali dengan kemurahan hatinya, Rusia mewarisi kita berbagai macam
hal. Akankah langit turun tangan, membantu Saya mendapatkan warisan dari Rusia
berupa tiket untuk mengunjunginya? Ataukah Saya tetap di sini menceritakan
segala keindahannya dan hancur di dalamnya? Semua demi Ibu Pertiwi Rusia,
Saya tidak dapat berlari darinya.

