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Велика Британія

Велика Британія

Сполучене Королівство Великої Британії
та Північної Ірландії
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Девіз

«Dieu et mon droit» (фр. «Бог і моє право»)

Гімн

God Save the Queen («Боже, бережи королеву») або
God Save the King («Боже, бережи короля») (неофіційний)

Столиця

Лондон

Офіційні мови

Англійська

Форма правління

Конституційна монархія

Площа

Загалом 244 101 км2  Води (%) 1,3

Валюта

Фунт стерлінгів (GBP)

Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії (англ.
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland) — острівна держава у Західній Європі, відома також
ВЕЛИКА
як Сполучене Королівство, Велика
БРИТАНІЯ
Британія або просто Британія.
Столиця — Лондон.
Рельєф: острів відокремився від
Європейського континенту близько
Лондон
6 тис. років до н. е.
Політична система — ліберальна
демократія.
Сполучене королівство – конституційна монархія, яку очолює король або королева.
Великобританія складається з 4 головних адміністративно-політичних частин
(історичні країни): Англія (39 графств, 6 метрополітенських графств та Великий Лондон), адміністративний центр — Лондон; Уельс (22 унітарні утворення: 9 графств, 3 міста й 10 міст-графств), адміністративний центр — Кардіфф;
Шотландія (12 областей: 9 округів і 3 загальні території), адміністративний
центр — Единбург; Північна Ірландія (26 округів), адміністративний центр —
Белфаст.
Залежні території:
n Європа: Акротірі і Декелія (Епіскопі); Гібралтар; Мен (Дуґлас);
n Нормандські острови: Гернсі (Сент-Пітер-Порт), Джерсі (Сент-Хельер),
Герм, Олдерні (Сент-Енн), Сарк.
n Карибські острови: Ангілья (Валлі); Бермудські острови (Гамільтон);
Британські Віргінські острови (Род-Таун); Кайманові острови (Джорджтаун);
Монтсеррат (Плімут); Теркс і Кайкос (Кукбурнтаун).
n Атлантичний океан: Острів Святої Єлени (Джеймстаун); Острів Вознесіння (Джорджтаун), Трістан-да-Кунья (Едінбург Семи морів); Південна Георгія та Південні Сандвічеві острови (Кінг-Едвард-Пойнт); Фолклендські острови (Порт-Стенлі).
n Тихий океан: Піткерн (Адамстаун).
n Індійський океан: Британська територія в Індійському океані (військова
база Діего-Гарсія).
n Антарктика: Британська антарктична територія (Ротера).

Біг-Бен

Букінгемський палац

Біг Бен (англ. Big Ben – «великий Бен») — годинникова башта у
Лондоні, частина архітектурного комплексу Вестмінстерського палацу, де розташовується відновлений після пожежі 1834 року британський парламент. Офіційна назва — «годинникова башта Вестмінстерського палацу». Взагалі Біг-Бен — найбільший із дзвонів у
механізмі годинника.
Вежа була збудована в 1858 році, відкрита в травні 1859 року. Висота
вежі 96,3 метра, годинник розташований на висоті 55 м над землею.
Діаметр циферблату 7 метрів.
Знаменитий годинник башти був запущений 31 травня 1859 року, а
11 липня вперше «заговорив» великий дзвін башти.
Вага великого дзвону — 13,8 тонни, висота — більше двох метрів, а
діаметр складає три метри.
Циферблати Біг Бена дивляться на всі чотири сторони світу; виконані
вони з бірмінгемського опалу, годинникові стрілки відлили з чавуну,
а хвилинні зроблені з міді. Підраховано, що хвилинні стрілки проходять за рік загальну відстань в 190 кілометрів.
В основі кожного з чотирьох циферблатів розташовується латинський напис «Domine salvam fac Reginam nostram Victoriam Primam»
(«Боже, бережи нашу королеву Вікторію I»). По периметру башти
справа і зліва від годинника накреслена ще одна фраза латиною:
«Laus Deo» («Хвала Господу» або «Слава Богу»).
У своєму передзвоні Біг Бен та інші дзвони невеликого розміру відбивають слова «Крізь цю годину Господь зберігає мене, і сила його не
дасть нікому оступитися».
Раз на два дні годинниковий механізм ретельно перевіряється і змащується, причому обов’язково враховується атмосферний тиск і температура повітря. Погрішність годинника на вежі Англійського парламенту складає не більше двох секунд
У 2008 році Біг Бен за результатами загальнонаціонального опитування був оголошений найпопулярнішою пам’яткою Великої Британії.

Букінгемський палац (англ. Buckingham Palace) — палац, офіційна
лондонська резиденція британських монархів і найбільший за розмірами з діючих королівських палаців у світі.
У теперішній час Букінгемський палац є резиденцією королеви Сполученого Королівства Єлизавети II.
Букінгемський палац розташований навпроти вулиці Пел-Мелл. На
майданчику перед центральним входом до палацу на невеликому
узвишші стоїть білий мармуровий з позолотою пам’ятник на честь
королеви Вікторії.
Букінгемський палац займає територію в 20 га, з яких 17 зайняті Королівськими садами.
За загальним правилом, лише під час перебування британської королеви в палаці на даху гордо майорить королівський штандарт
Юніон Джек.
Напевно, найвідоміша традиція, яка стала своєрідною візитівкою
Лондона і приваблює сотні туристів щодня, пов’язана з охороною
палацу придворним дівізіоном, що складається з полку гвардійської
піхоти і Королівського кінно-гвардійського полку — щодня об 11:30
з квітня до серпня відбувається зміна караулу (в решту днів року церемонія відбувається через день), яка являє яскраве дійство з чітко
виписаним сценарієм.
Королівські сади Букінгемського палацу, переобладнані Джоном Нешем, а також Вільямом Ейлтоном, є найбільшими приватними садами
Лондона. Вони також обмежено відкриті для відвідування. У Королівських садах є став і штучні водоспади. Картину природної ідилії доповнюють фламінго, що призвичаїлися навіть до гудіння королівських
гелікоптерів, які раз по раз пролітають над територією палацу.

Чехія

Чехія

Чехія

Česká republika
Чеська Республіка

Девіз

«Pravda vítězí!» («Правда переможе»)

Гімн

«Kde domov můj?»

Столиця

Прага (50°05’ пн. ш.; 14°28’ сх. д.) — найбільше місто

Офіційні мови

Чеська

Форма правління

Парламентська республiка

Площа

Загалом 78 864 км² (117)   Води (%) 2,0

Населення

Оцінка 2012 р.
Перепис 2011 р.
Густота

Валюта

Чеська крона (CZK)

Прага

ЧЕХІЯ

10 513 209 (81)
10 436 560
134/км² (84)

Чехія (офіційна назва — Чеська
Республіка; Česko, латинська назва
Tzechia, Tzekia) — держава на території
Європи, що межує на півночі й заході
з Німеччиною, на північному сході —
з Польщею, на південному сході —
зі Словаччиною, на півдні — з Австрією.
Рельєф — помiрно гористий. На заході — Чеська височина, на південному заході — Шумава, на заході — Рудні гори (Крушне-Гори).
Ріки: Морава, Лаба (Ельба), Влтава,
Сазава.

Прага

Брно

Жодне інше місто не може зрівнятися зі стовежевою богемською столицею за багатством історико-архітектурної спадщини та кількістю
романтичних легенд і переказів, пов’язаних з історією «кам’яного
серця Європи». Величний Празький град, романтична Мала Страна
зі своїми бароковими палацами й простими будиночками, вузькі середньовічні вулички Старого міста, тихі Градчани й вируючі життям
нові ділові райони, надсучасний профіль Танцюючого будинку та
чіткий силует Карлового моста — усе це Прага.
Однак головною туристичною Меккою є таки Празький Град, заснований Карлом ІV. Прагнення чеського короля забезпечити улюбленому місту вічну славу втілилося в невтомному спорудженні шедеврів архітектури. Гордістю Чехії став імператорський замок і величний
собор Святого Віта, що мистецьки поєднує готику й ренесанс. І не
дивно — він зводився протягом п’яти століть.
У Празькому Граді не оминіть Злату вуличку. У містичну епоху імператора Рудольфа алхіміки займалися тут пошуками філософського
каменя та еліксиру вічної молодості. А сьогодні в крамничках і майстернях приїжджі охоче купують вироби зі скла та глини – унікальні й
ексклюзивні, оскільки виготовляються вони в єдиному екземплярі.
Тут людно у будь-яку годину дня і ночі. Дискотеки й бари не закриваються практично до світанку. Празькі ресторани, винарні й, звичайно, знамениті пивні задовольнять найвимогливіший смак… і найскромніший бюджет!
У світі немає більш романтичного міста, аніж Прага, яке дуже пасує
для вікенду закоханих чи незабутнього тижня вдвох. А неодмінний
поцілунок на Карловому мості — традиція, якiй не зраджує ніхто. Незалежно від віку — у Празі молоді всі!

Подорож до Моравії була б неповною без екскурсії в місто легенд
Брно — це друге за величиною і значущістю місто Чеської Республіки.
Перші згадки про місто зустрічаються в хроніках IX ст. Місто спочатку будується навколо стародавнього замку Шпілберг, спорудженого біля броду через річку Свратку для захисту Моравії від нападів з
півдня. Саме походження назви міста говорить про його оборонну
функцію — слово «брнені» означає «броня».
Панораму міста прикрашає величний замок Шпілберг, розташований на вершині однойменної гори. Замок, споруджений в готичному
стилі, в XVI ст. був перетворений на могутню барочну фортецю, а в
XIX ст. став знаменитою в’язницею. Тутешні камери і каземати заслужено отримали страшну славу і ще досі в темряві вчуваються голоси
в’язнів. У стінах фортеці мучилися французькі революціонери, італійські карбонарії, польські повстанці і, зрозуміло, свої політв’язні.
Знову місцем жахів в’язниця стала під час Другої світової війни.
Поряд із замком збереглися також дві готичні каплиці. З 1961 р.
в Шпілберзі розташований музей. Філіали цього музею знаходяться
також в будівлі-пам’ятнику «Менінська коміра» і в будівлі вілли «Тугендхат», занесеній ЮНЕСКО до списку всесвітньої спадщини.
Візитною карткою міста часто називають Кафедральний собор
Св. Петра і Павла, побудований в XIV ст. у готичному стилі на місці попереднього храму (збереглася романська крипта XII ст.), розташований на пагорбі Петрув, де знаходиться чудовий оглядовий майданчик. Саме цей собор зображений на чеських монетах (10 CZK) та
знаменитий своїми курантами, які б’ють полудень об 11 годині — на
згадку про події 1645 р., коли дзвонар врятував місто від руйнування при облозі шведами, продзвонивши полудень на годину раніше.

Франція

Франція

Франція

Французька Республіка
République Française

Девіз

«Liberté, Égalité, Fraternité»
(«Свобода, Рівність, Братерство»)

Гімн

«La Marseillaise» («Марсельєза»)

Столиця

Париж (найбільше місто)

Офіційні мови

Французька

Форма правління

Президентська республіка

Формування

843 рік

Площа

Загалом 551 695 км²   Води (%) 0,26

Валюта

Євро — € (EUR)

Франція, офіційна назва Французька Республіка (фр. France, République
Française) — держава на заході Європи, республіка, що межує на північноПариж
му сході з Бельгією та Німеччиною, на
сході — з Німеччиною, Швейцарією й
Італією, південному сході — з ІспаніФРАНЦІЯ
єю й Андоррою, на півдні омивається Середземним морем, на заході —
Атлантичним океаном.
Адміністративний устрій: 100 департаментів (département), 22 метропольські та 4 заморських області
(région), 342 округи (arrondissement),
комуни (commune). Існує також поділ на 37 історичних провінцій.
Володіння: в Америці — Гваделупа, Французька Гвіана, Мартиніка (Центральна Америка), Сен-П’єр і Мікелон (поблизу південно-східного узбережжя Ньюфаундленду); в Африці — Реюньйон (біля південно-східного узбережжя);
5 заморських територій: в Океанії — Нова Каледонія, Полінезія Французька,
до складу якої входять острови Суспільства, Маркізькі острови, архіпелаг Туамоту, Французькі південні та антарктичні території; острови Уолліс і Футуна,
розташовані на екваторі, в південно-західній частині Тихого океану між Фіджі і
Самоа; острів Майотта. Завдяки цьому Франція є третьою державою світу (після США і Великобританії) за розмірами заморських володінь.

Лувр

Ейфелева вежа

Лувр – один з найбільших художніх музеїв світу. Вперше двері музею були відкриті для відвідувачів у листопадi 1793 року, під час
Французької революції. При Першій імперії музей носив ім’я Наполеона. Колекції Лувра зберігають шедеври мистецтва різних цивілізацій, культур і епох. У музеї близько 300 тисяч експонатів, з
яких лише 35 тисяч виставляються в залах. Багато експонатів тримаються у сховищах, оскільки не можуть демонструватися відвідувачам більше 3 місяців з метою збереження. Найвідоміші полотна
Лувра — Джоконда (Леонардо да Вінчі) і Прекрасна садівниця (Рафаель), Шлюб у Кані Галелейській (Паоло Веронезе), Маленький злидень (Мурильо), Христос на Хресті (Эль Греко). Найвідоміші скульптури — Венера Мілоська, Ніка Самофракійська.
Адреса музею
Palais Royal, Musée du Louvre,
75001 Paris, France
Проїзд
метро Palais-Royal/musée du Louvre
автобус 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95
http://www.louvre.fr

Ейфелева вежа — архітектурна пам`ятка Парижа, символ сучасної
Франції. Популярний туристичний об`єкт, щорічно приймає близько
5,5 мільйона відвідувачів.
Вежу у 1887—1889 роках збудував на Марсовому полі конструктор
Густав Ейфель. Висота вежі 300 метрів, не беручи до уваги 22-метрову телевізійну антену на її верхівці. Вага всіх металічних конструкцій — 7 300 тонн, загальна маса — 10 000 тонн.
Вежа майже вдвічі вища за найбільші споруди того часу (Піраміда
Хеопса —137 м, Кельнський Собор — 56 м, Ульмський собор — 161 м
та ін.).
Її фундамент зведено з бетонних масивів. Коливання вежі під час буревію не перевищує 15 см. Була зведена як символ та використовувалася як вхідна арка паризької Всесвітньої виставки 1889 року.
Ейфелева вежа на вигляд однотонна, проте це ілюзія перспективи.
Оскільки споруда дуже висока, то насправді вона пофарбована у три
різні відтінки кольору. Найтемніший тон використовують на основі
будівлі, а найсвітліший — на верхівці. Вежу вкривають 60 тоннами
фарби кожні сім років, щоб захистити від корозії.

Туреччина

Туреччина

Туреччина

Республіка Туреччина
Türkiye Cumhuriyeti

Девіз

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh»
(«Мир батьківщині, мир всьому світові»)

Гімн

«İstiklâl Marşı» («Гімн незалежності»)

Столиця

Анкара (39°55’48.00’ пн. ш.; 32°50’ сх. д.)

Найбільше місто

Стамбул

Офіційні мови

Турецька

Форма правління

Парламентська республіка

Формування

З Османської Імперії 29 жовтня 1923 р.

Площа

Загалом 783 562 км²   Води (%) 1,3

Валюта	Нова турецька ліра — була введена на заміну
турецької ліри 1 січня 2005 р. (TRY).
Туреччина (тур. Türkiye), офіційна
назва Республіка Туреччина (тур.
Türkiye Cumhuriyeti) — країна, розташована між Чорним і Середземним
морями, межує на сході з Вірменією,
Грузією й Іраном, на південному сході— з Іраком і Сирією, на заході — з
Грецією та Егейським морем, на північному заході — з Болгарією. На теАнкара
риторії країни крім турків проживають курди (близько 12 млн.чол.),
ТУРЕЧЧИНА
вірмени, греки, араби, лази, аджарці, євреї, ассирійці, болгари, албанці,
боснійці, хорвати. Сучасна Туреччина, чиєю попередницею була 600-літня Османська імперія, з’явилася на політичній карті світу після Першої світової війни.
Найбільші міста: Ізмір, Адана, Айдин,Анкара, Антак’я, Анталія, Аланія, Бурса,
Ван, Газіантеп, Дікілі, Едірне, Ескішехір, Игдир, Карс, Кайсері, Кемер, Конья, Малатья, Самсун, Сіде, Стамбул, Трабзон.

Анталія

Стамбул

Анталія — місто-сад з пальмовими алеями, екзотичними садами, що розкинулися на кручах, які підносяться над морськими глибинами; місто, курорт і порт на
півдні Туреччини, адміністративний центр провінції Анталія, розташований на висоті 30 метрів над рівнем моря. Анталія — центральне місто турецької Рив’єри —
є одним із старих міст країни.
Анталія — саме швидкозростаюче місто Туреччини, що вважається другою столицею і головним курортом країни. Природа подарувала Анталії ідеальний клімат і
живописний пейзаж, тому число туристів тут збільшується з кожним роком, і сьогодні сюди щорічно приїжджає близько півмільйона чоловік зі всього світу.
Визначні місця:
• Ворота Адріана — це пам’ятник античності, що найбільш зберігся. Ворота Адріана споруджені на честь відвідин міста римським імператором Адріаном в 130
році н. е. Вони досить високі, приблизно з двоповерхову будівлю. Уся конструкція
побудована з білого мармуру.
• Мінарет Йівлі є символом міста Анталія. Мечеть була побудована в 1230 році і
повністю реконструйована в 1373 році. Це один з найраніших зразків ісламської
архітектури в Анталії. Мінарет видно практично з будь-якої точки міста (висота
38 метрів). Оскільки його конструкція немов «розрізана» цеглою на окремі шари
і складається з восьми напівциліндрів, прикрашених мозаїкою, мінарет отримав
назву «Yivli», що означає «Рифлений».
• Вежа Хидирлик була побудована в II столітті римлянами. Висота будови досягає
14 м. Можливо, вона використовувалася як маяк або бастіон для захисту міста. Існує версія, що це мавзолей якогось римського чиновника. На користь цієї версії
говорить велика кам’яна глиба, що знаходиться усередині вежі. З вежі відкривається відмінний огляд моря і околиць.
• Анталійський археологічний музей — один з найбільших музеїв Туреччини.
Він був заснований в 1922 році. Музей складається з 14 виставкових залів і відкритих галерей, що розповідають про історію Анталії з самих древніх часів до
наших днів. Площа музею складає близько 7 тис. м², а експозиція представлена
5 тис. експонатів. Окрім цього, в сховищі знаходяться ще близько 30 тис.експонатів, які не демонструються.
• Руїни древнього міста Перзі знаходяться на відстані 18 км. на схід від Анталії.
Заснування міста датується 7 ст. до н.е. Перші розкопки тут почалися в 1946 році.
Були знайдені театр, що вміщає 12000 глядачів, амфітеатр, агора, римські лазні.

Стамбул розташований відразу в двох частинах світу — Європі та Азії — і немов
з’єднує їх у вічному поцілунку. Багато разів міняв своє ім’я, кожне з яких знаменує
яскраві періоди світової історії — Новий Рим, Константинополь, Стамбул. Він багато разів переживав сильні катаклізми і завжди відроджувався оновленим.
Тут збереглося безліч цікавих пам’ятників, створених як за часів Риму і Візантії, так
і в період панування Османа. Стамбул по праву вважається одним з найбільших і
цікавих міст-музеїв, чия унікальність полягає у винятковій строкатості і різноманітності пам’ятників, що належать до найрізноманітніших культур і епох.
З історичної точки зору рівних Стамбулу міст немає у всьому світі, в той же час він
відрізняється багатоколірністю і повнотою життя. Щоб побачити Стамбул у всій
пишності вам необхідно запастися часом і терпінням. Проте Ви побачите, що витрачене окупиться незабутніми враженнями: палаци султанів, мінарети старовинних мечетей, церкви, музеї, галасливі базари і, звичайно ж, нескінченні морські простори. Ті, хто побував в Стамбулі хоч би раз, ніколи не зможуть забути
враження захоплення і подиву, що охопило їх під час огляду Блакитної Мечеті. Мінарети, що зметнулися увись, численні куполи, вражаюча врівноваженість
і гармонія відтінків кольору з переважанням блакитного — все це створює унікальний за красою ансамбль.
Впродовж чотирнадцяти століть служив християнству та ісламу собор Святої Софії, викликаючи у всі часи захоплення народів Сходу і Заходу своєю величчю і
гармонією.
Стамбул розділяє Азію з Європою і об’єднує Чорне море з Мармуровим, розташований на двох берегах Босфору. Крім того, невелика затока завдовжки 7 км,,
що отримала назву Халіч, розділяє Європейський континент міста на дві частини.
Місто унаслідок географічного розташування впродовж багатьох століть посідало особливе геополітичне становище.
Головним чином, місто складається з трьох частин: на Європейській стороні – історичний півострів, розташований на півдні Халіча, а на півночі Халіча — Галату,
на азіатській стороні — Нове Місто. На Європейському континенті розташовано
багато торговельних і службових центрів, на Азіатському – переважно житлові
райони.

Росія

Росiя

Росiя

Російська Федерація
Российская Федерация

Гімн

«Гімн Російської Федерації»

Столиця

Москва (55°45’ пн. ш.; 37°37’ сх. д.) — найбільше місто

Офіційні мови

Російська; 30 мов офіційні у низці регіонів

Форма правління

Президентська федеративна республіка

Площа

Загалом 17 075 400 км²   Води (%) 13

Валюта

Рубль (RUB)

Росія (рос. Россия; українські історичні назви — Московщина, Москівщина) — держава на півночі Євразії.
Офіційні назви — Росія та Російська
Федерація (рос. Российская Федерация). Найбільша за територією країна
РОСІЯ
світу. Територія Росії багата на приМосква
родні ресурси.
Росія розташована в Східній Європі
й Північній Азії, омивається морями
Північного Льодовитого океану (Баренцовим, Білим, Карським, Лаптєвих, Східносибірським і Чукотським
морями) — на півночі, на заході —
морями Атлантичного океану, Балтійським морем — на північному заході,
Чорним, Азовським морями — на південному заході, а також внутрішньоконтинентальним Каспійським морем; Беринговим, Охотським і Японським морями Тихого океану — на сході.
Її сусідами є КНДР, Китай, Монголія, Казахстан, Азербайджан, Грузія, Україна,
Білорусь, Литва, Польща, Латвія, Естонія, Фінляндія та Норвегія. РФ має найдовший кордон у світі.
Великі міста: Санкт-Петербург, Новосибірськ, Нижній Новгород, Єкатеринбург, Самара, Омськ, Уфа, Казань, Челябінськ, Перм, Ростов-на-Дону, Волгоград.

Собор Василія Блаженного

Московський кремль

Храм Покрова Богородиці на Рову (рос. Храм Покрова Богородицы
на Рву), відоміший як Собор Василя Блаженного (рос. Собор Василия
Блаженного) — православний собор у Москві, побудований в XVI столітті. Є візитною карткою міста, одним з найбільш впізнаваних місць.
Раніше на цьому місці стояла кам’яна церква Трійці з невеликим кладовищем, де був похований шанований в Москві юродивий Василій
Блаженний.
2 жовтня 1552 року московські війська взяли Казань – столицю Казанського ханства, в ознаменування чого цар Іван Васильович IV
(Грозний) повелів побудувати на Червоній площі сім дерев’яних храмів. На їхньому місці в 1555—1561 роках і був споруджений кам’яний
дев’ятипрестольний храм в ім’я Покрови.
Центральний храм складається з четверика, восьмерика і завершується восьмигранним світловим барабаном з позолоченою главкою.
Навколо нижнього ярусу йде крита галерея. Склепніння галереї спираються на масивні стовпи. Перехід від восьмерика до шатра прикрашений цілою системою кокошників.
Будівля не має вираженого головного фасаду і розрахована на всесторонній огляд, на круговий обхід. Інтер’єри церков прості. Зовнішній
вигляд храму задуманий як уособлення казкового «райського граду».
Регулярні богослужіння в храмі наразi не здійснюються.
Храм є філіалом Державного історичного музею. Він вважається
пам’ятником архітектури та інженерно-будівельного мистецтва світового значення. У 1990 році був включений в Список Всесвітньої історичної і культурної спадщини ЮНЕСКО.

Московський кремль — найдавніша частина Москви, головний
суспільно-політичний, духовно-релігійний та історико-художній комплекс столиці Росії, офіційна резиденція президента Російської Федерації.
Кремль розташований на високому лівому березі Москви-ріки — Боровицькому горбі.
У плані Кремль — неправильний трикутник площею 27,5 га. Південна стіна звернена до Москви-ріки, північно-західна — до Александрівського саду, східна — до Червоної площі. Територіально розташований в Центральному адміністративному окрузі Москви, виділений як
самостійна адміністративна одиниця.
За радянських часів за кріпосними стінами товщиною 4—6 м, висотою
5—19 м, що тягнуться на 2,4 км, знаходяться величні церкви та урядові споруди. Деякі собори побудовані у XVI ст. В Соборі Архангела Михаїла знаходяться поховання московських царів. Великий Кремлівський палац побудований на початку XIX ст. як імперська резиденція.
Перед кремлівськими стінами розташована Червона Площа (рос.
Красная Площадь), що тягнеться на 0,4 км зі східного боку Кремля. На
площі знаходиться Мавзолей Леніна, де лежить його забальзамоване
тіло. Кремлівська стіна є великим кладовищем, де поховано видатних
діячів радянського періоду.
Храм Василія Блаженного, який був зведений за часів Івана IV на
честь перемоги над Казанським ханством, є визначною пам’яткою архітектури.
Взагалі місто славиться своїми культовими спорудами: монастирі XIV—
XVI ст., церкви XVII ст. (Знаменський монастир, Данилів монастир, СпасоАндроніков монастир). Значну туристичну привабливість мають також
палаци та будівлі XVIII—XX ст., пов’язані з культурним і політичним життям
Російської імперії та Радянського Союзу.

Нідерланди

Нiдерланди

Нiдерланди

Королівство Нідерландів
Koninkrijk der Nederlanden

Девіз

«Je Maintiendrai» («Я вдержу»)

Гімн

«Het Wilhelmus» («Вільгельмова пісня»)

Столиця	Амстердам (52°21’ пн. ш.; 04°52’ сх. д.) —
найбільше місто
Офіційні мови

нідерландська, фризька мова (друга офіційна,
тільки в провінції Фрисландія)

Форма правління

Конституційна монархія

Площа

Загалом 41 543 км²   Води (%) 18,41

Населення	
Оцінка 2017 р.
Густота
Валюта

17 100 475
395 осіб/км²

Євро — € (EUR)

Нідерланди (нід. Nederland, офіційно Королівство Нідерландів (нід.
Koninkrijk der Nederlanden) — країна
на заході Європи на березі Північного
моря. Разом з частиною Антильських
островів і Арубою складає КоролівАмстердам
ство Нідерландів.
Часто країну називають Голландією
за назвою однієї з семи провінцій, що
НІДЕРЛАНДИ
входила до Республіки Сполучених
провінцій Нідерландів з XVI століття.
Нідерланди розташовані в західній
частині Середньоєвропейської рівнини. З півночі та півдня країна омивається водами Північного моря. Уздовж берегів тягнуться піщані дюни, вати,
марші та розташовані польдери (осушені людиною морські території). Унікальність Нідерландів полягає в тому, що досить велику частину території
країни було отримано шляхом осушення. Приблизно 50% території, на якій
проживає 60% населення, лежить нижче рівня моря, а ще третина має висоту
всього до 1 м. Сама назва країни в перекладі означає низинні землі, що і пояснюється розташуванням країни в пласких низовинах дельт річок.
Загальна довжина кордонів становить 1 027 км, з них кордон з Німеччиною —
577 км, з Бельгією — 450 км. Берегова лінія має довжину 451 км. Загальна площа країни складає 41 543 км², з них суходіл займає 33 893 км², внутрішні води —
7 650 км².

Гаага

Амстердам

Гаага — місто на заході Нідерландів біля берега Північного моря, резиденція
нідерландського уряду й парламенту, столиця провінції Південна Голландія і
місцеперебування нідерландської королеви Беатрікс.
Гаагу було засновано в 1230 році, коли граф Флоріс IV у Голландії збудував малий замок на місці сучасного міста.
Музеї:
• Будинок Мауріца (Mauritshuis), виставка картин нідерландських майстрів
золотого (XVII) століття (Вермеєр, Рембрандт, Поттер тощо).
• Міський музей (Gemeentemuseum) має велику колекцію картин Піта Мондріана, сучасного мистецтва, музичних інструментів, моди тощо.
• Музей Ешера (Eschermuseum), виставка графічного мистецтва нідерландського художника Ешера в колишньому королівському палаці «Ланге Форхаут».
• Панорама Месдаха (Panorama Mesdag) — панорамна картина заввишки у
14 метрів і завдовжки у 120 метрів, яка відображає рибальське селище Схевенінген в XIX столітті, роботи художника Гендріка Вільгелма Месдаха.
• Музей «скульптури на морі» (Beelden aan Zee) у Схевенінгені, виставка
скульптур XX століття.
• Музеон (Museon) — освітній музей, експозиції про науку, етнологію тощо.
• Мадуродам (Madurodam) — музей просто неба з мініатюрними копіями головних визначних пам’яток Нідерландів.
Театри:
• Королівський театр (Koninklijke Schouwburg) — драматичний театр.
• Зал Лікаря Антона Філіпса (Dr. Anton Philipszaal) — концертний зал.
• Танцювальний театр «Люсент» (Lucent Danstheater).
• Театр «Dilligentia».
Фестивалі:
• «HaSchiBa» — мультикультурний фестиваль (у серпні).
• «Pasar Malam Besar» — індонезійський фестиваль і базар (в червні).
• До 2005 року в Гаазі щороку відбувався Джазовий фестиваль Північного
моря (North Sea Jazzfestival), з 2006 року фестиваль організовується у Роттердамі.

Амстердам — столиця Нідерландів. Це найбільше місто країни, де проживає близько 700 тис. жителів. Амстердам називають то Новим Вавілоном, то
Північною Венецією, то найромантичнішим містом світу, але все це говорить
тільки про одне: там варто побувати.
Чотири основні канали в самому центрі Амстердама — «Singel», «Herengracht»,
«Keizersgracht», «Prinsengracht», що опоясали історичний центр у формі півмісяця, зберегли свою неповторну зовнішність з 17 століття практично без змін.
Інші 100 каналів, що утворили в місті близько 90 островів, між якими перекинуто 400 мостів, створюють неповторну атмосферу.
Амстердам — це музей з шедеврами Рембрандта і Ван Гога.
Амстердам відомий усьому світу своїми дивовижно елегантними особняками
уздовж каналів, яких в місті близько 90.
Чому місто отримало назву «Північної Венеції»? Більшість каналів були вириті в 17 ст. для транспортування вантажів. Крім цього, вони формували систему відведення води. Міські канали мають глибину 3 м і наповнені прісною
водою.
Сучасні контури Амстердам отримав у 16—17 століттях, коли був розроблений так званий популярний план забудови міста і почалося будівництво
поясу каналів у вигляді півкіл, вкладених один в одного. В архітектурі міста
домінують характерні з вузьким фасадом і не вище 5 поверхів будиночки 16—
17 століття, побудовані впритул один до одного. Через брак придатної для будівництва землі, і отже, її великої вартості, прагнули будувати будинки та площі, які б займали якомога менше місця. Доходило до того, що на кожному поверсі розташовувалося всього по одній невеликій кімнаті, з якої можна було
піднятися вгору, на наступний поверх.

Німеччина

Нiмеччина

Нiмеччина

Федеративна Республіка Німеччина
Bundesrepublik Deutschland

Гімн

«Das Lied der Deutschen» («Пісня німців»)

Столиця	Берлін (52°31’ пн. ш.; 13°24’ сх. д.) —
найбільше місто
Офіційні мови

Німецька

Форма правління

Парламентська республіка

Площа

Загалом 357 375 км²   Води (%) 2,416

Населення	
Оцінка 2015 р.
Густота
Валюта

82 175 684
230 осiб/км²

Євро — € (EUR)

Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина, Bundesrepublik
Deutschland): республіканська демократична федеральна держава в
Берлiн
центрі Європи. Держави, які мають
спільний кордон з Німеччиною, на
півночі — Данія (68 км), на заході —
НІМЕЧЧИНА
Нідерланди (577 км), Бельгія (167 км),
Люксембург (138 км) та Франція (451
км), на півдні — Швейцарія (334 км),
Австрія (784 км) і Чехія (646 км), а на
сході — Польща (456 км). На півночі
омивається Балтійським та Північним
морями.
Німеччина є членом Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу,
НАТО і «Великої вісімки», претендує на постійне членство в Раді Безпеки ООН.
Німеччина поділена на 16 політико-адміністративних територій (федеральних земель): Баварія, Баден-Вюртемберг, Берлін, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург — Передня Померанія, Нижня Саксонія, Північний
Рейн — Вестфалія, Райнланд-Пфальц, Саарланд, Саксонія, Саксонія-Ангальт,
Тюрінгія, Шлезвіг-Гольштайн.
Офіційна мова — німецька. Данська, сорбська, фризька, мова ромів (циганська мова) є офіційно визнаними мовами етнічних меншин. Як іноземні мови
в школах вивчають англійську, французьку, а також латинську, італійську та
російську.

Мюнхен

Бранденбурзькі ворота

Мюнхен (Нім. München, англ., франц., іспан. Munich, польськ.
Monachium, чеське Mnichov) — місто в Німеччині, столиця федеральної землі Баварія, головний господарський і культурнонауковий центр південної Німеччини. Розташоване на ріці Ізар, притоці Дунаю.
Мюнхен налічує багато закладів для підтримки культури. Це численні музеї (Пінакотеки, Ленбаххаус, німецький музей), найбільший в Європі парк (Англійський сад), багато театрів та фестивалів.
Пам’ятки історії та культури
• міські брами XIII ст.
• церква Азамкірхе (XVIII ст.)
• ратуша XV ст.
• палац (резиденція електора) XVI—XIX ст.
• барочний палацово-парковий комплекс Німфенбург
• комплекс олімпійських будівель (споруджений до Олімпіади 1972)
Наприкінці вересня в Мюнхені розпочинається Октоберфест —
найбільший у світі пивний фестиваль (триває два тижні). Вперше
Октоберфест було проведено в жовтні 1810 року з нагоди одруження кронпринца Людвіга та принцеси Терези Саксонської–
Гільдбургхаузької. Відтоді місцеві пивовари розставляють свої намети на щорічній основі. Проведення свята переривалося лише під час
Першої та Другої світових воєн.
У Мюнхені розташоване генеральне консульство України, яке розглядає питання громадян України, які постійно або тимчасово мешкають на півдні Німеччини — у землях Баварії або Баден-Вюртемберґу.

Бранденбурзькі ворота (нім. Brandenburger Tor) з часу будівництва
були головним символом Берліна. Будівництво грандіозної споруди
висотою в 20 метрів тривало 3 роки (1788—1791). Тоді вони стали
першим архітектурним об’єктом міста в стилі класицизму. Зразком
для них послужили пропілеї афінського Акрополя. Квадрига, що вінчає споруду, створена головним скульптором пруського класицизму
Іоганном Готтфридом Шадоу, була покликана персоніфікувати міць
німецьких армій. Наполеон, увійшовши в Берлін, квадригу зняв і відвіз у Францію. А нiмцi, здолавши загарбника, першим ділом поспішили повернути її на законне місце. Може, з тих часів, а може, і після
об’єднання з’явився ритуал, відповідно до якого кожний гість Берліна повинен обов’язково пройти через Бранденбурзькі ворота, а
ще краще — проїхати через них на автомобілі. Втім, віднедавна рух
транспорту через ворота закрили.
У 1930-х роках через ворота пролягав маршрут нацистських процесій зі смолоскипами. У серпні 1961 року уздовж демаркаційної лінії, що розділила місто на західну й східну частини, був протягнений
колючий дріт. Бранденбурзькі ворота були закриті — вони стали
символом розділеної майже піввіку Німеччини. Прямо за воротами
піднімалася Берлінська стіна — вихід на сусідню Паризерплац для
рядових жителів ГДР був закритий. Жителі Західного Берліна теж
особливо не рвалися розглядати Унтер-ден-Лінден, яка не належала їм. У ніч на 10 листопада 1989 р. Берлінська стіна упала, і Бранденбурзькі ворота стали уособленням нового об’єднання країни.

Польща

Польща

Польща

Республіка Польща
Rzeczpospolita Polska

Гімн

«Dąbrowski’s Mazurek»

Столиця	Варшава (52°13’ пн. ш.; 21°02’ сх. д.) —
найбільше місто
Офіційні мови

Польська

Населення

2016 р. 38 492 992   Густота 123 осіб/км2

Форма правління

Парламентська республіка

Площа

Загалом 312 679 км² (69-а)   Води (%) 3,07

Валюта

Злотий (PLN)

Польща (Polska), Республіка Польща (пол. Rzeczpospolita Polska) —
держава у Центральній Європі в
складі Європейського Союзу. На півночі омивається водами Балтійського моря, на північному сході межує з
Варшава
Росією (Калінінградською областю)
і Литвою, на сході — з Білорусією й
ПОЛЬЩА
Україною, на півдні — з Чехією та Словаччиною, на заході — з Німеччиною.
Складається із 16 воєводств (пол.
województwo). Воєводства поділяються на 308 повітів (пол. powiat), які
розділені на 2489 ґмін (пол. gmina),
включаючи 65 міст, що мають статус міських повітів.
Польська держава виникла наприкінці І тисячоліття н. е. В 1569 році в місті
Любліні укладається угода, результатом якої є об’єднання Польського королівства та Великого Князівства Литовського в єдину державу — Річ Посполиту. Об’єднана держава проіснувала до кінця XVIII століття, коли землі Речі
Посполитої були розділені між Росією, Австрією та Пруссією. До 1918 року
польські землі входили до складу Росії, Австро-Угорщини та Німеччини. Після закінчення Першої світової війни Польщу проголошено незалежною державою. Офіційною датою проголошення незалежності вважається 11 листопада 1918 року.
Як і у всіх інших посткомуністичних країнах, на початку 1990-х Польща постраждала від тимчасового спаду в соціальних та економічних стандартах.
Але програма «шокової терапії» дозволила країні перетворити планову економіку соціалістичного стилю на ринкову.
Польща є членом багатьох міжнародних організацій, зокрема ООН, МВФ,
Європейського союзу, НАТО, ОБСЄ, Ради Європи.

Варшава

Ґданськ

Варшава (пол. Warszawa) — столиця Польщі з 1596 р.
1,65 млн. жителів. Порт на річці Вісла; міжнародний аеропорт
ім. Фредеріка Шопена. Машинобудування (автобудування, електротехнічне та ін.), металообробка і металургія, хімічна, парфумерна, поліграфічна, легка промисловість. Університет (1818). Національний
музей (з музеєм Д. Дуніковського), археологічний музей. «Театр Велькі», «Театр Польскі», «Театр народови» та ін. Міжнародний музичний
фестиваль «Варшавська осінь» (з 1956).
Перші поселення на території сучасної Варшави належать до X століття. На початку XV—XVI століть столиця Мазовецького князівства, в
XVI — на початку XIX століть — всієї Польщі, в 1807—13 роках — Варшавського князівства, з 1815 р. — Королівства Польського (у складі
Російської імперії). Після сильних руйнацій під час Другої світової війни відновлені Старе місто, королівський замок XVI—XVII століть, багато костелів, палаців та парків, ансамбль Маршалківської вулиці
(1960-ті роки). Історичний центр Варшави належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Варшава історично була містом внутрішньої та іноземної імміграції,
особливо зі Східної Європи. Протягом майже 300 років місто було відоме як «Новий Париж». Демографічно це було найрізноманітніше
місто в Польщі, до 20% населення становили або польські євреї, або
іноземці. Друга світова війна змінила все, і до цього дня є набагато
менша етнічна різноманітність, ніж в попередні 300 років історії міста. Сучасне зростання кількості населення ґрунтується здебільшого
на внутрішній міграції та урбанізації.

Ґданськ (пол. Gdańsk, Ґданьск, каш. Gduńsk, Ґдуньск, нім. Danzig, Данціґ) — місто на півночі Польщі, розташоване на березі Ґданської затоки, у гирлі ріки Вісла, центр Поморського воєводства.
Населення — 463 тис. мешканців. Разом із Ґдинею і Сопотом утворює
міську агломерацію — т. зв. Тримісто (пол. Trójmiasto, Труймясто) з
населенням понад 1 млн. мешканців
Музеї Гданська:
• Історичний музей міста Гданськ. Відділи:
• Ратуша Головного Міста
• Двір Артуса
• Будинок Упгаґена
• Контрольний пункт №1 на Вестерплатте
• Музей вежових годинників — костел св. Катерини
• Музей спорту та туристики в Гданську
• Музей Почти Польської в Гданську
• Музей бурштину
• Фортеця Віслоуйсьце
• Національний музей в Гданську. Відділи:
• Стародавнього мистецтва
• Зелена брама
• Сучасного мистецтва — Палац Опатув
• Етнографії — Опатське зерносховище
• Гданська Фотогалерея
• Музей національного гімну в Бендоміні
• Музей шляхетних традицій в Ваплево-Великому
• Центральний Морський музей
• Археологічний музей
• Виставка Дороги до Свободи
• Морський маяк Гданськ-Новий Порт

Єгипет

Єгипет

Єгипет

Арабська Республіка Єгипет

Гімн

«Моя країна, моя країна»

Столиця

Каїр (30°2’ пн. ш.; 31°13’ сх. д.)

Офіційні мови

Арабська

Форма правління

Змішана республіка

Площа

Загалом 1 001 408 км² (30)   Води (%) 0,632

Населення	
Оцінка 2017 р.
Перепис 2006 р.
Валюта

93 016 000
72 798 000

Єгипетський фунт (EGP)

Єгипет (Egypt), Арабська Республіка Єгипет (АРЕ) (Jumhuriyah Misr al
Arabiyah) — держава на північному
Каїр
сході Африки та Синайському півострові в Азії (близько 6% території).
Єгипту належать також кілька невеликих островів у Суецькій затоці та
ЄГИПЕТ
Червоному морі. На півночі країна
омивається Середземним морем, на
сході — Червоним морем. На заході межує з Лівією, на півдні — з Суданом, на північному сході — з Ізраїлем.
Більшу частину територii Єгипту займають плато з висотами 300—
1000 м (плато Лівійської, Аравійської і Нубійської пустель), які поступово підвищуються на сході до 2200 м і обриваються до Червоного моря і Суецької
затоки. Невисокі гори (менше за 2000 м над р. м.) з найвищою точкою країни — горою Катерін (2642 м), розташовані на півдні Синайського п-ова. У
півнiчнiй частині Лівійської пустелі є великі безстічні западини еолового походження — Каттара (-133 м), Ель-Фаюм (-43 м) і Сіва (-17 м). Клімат на півночі — субтропічний, на іншій території — тропічний пустельний.
Територія Єгипту — колиска прадавньої цивілізації та одне з найпопулярніших сучасних туристичних місць.

Єгипетські піраміди

Александрія

Єгипетські піраміди — найбільший архітектурний пам’ятник Стародавнього
Єгипту, одне з семи чудес світу. Піраміди — це величезні кам’яні споруди пірамідальної, ступінчатої чи баштоподібної форми, збудовані як гробниці для
фараонів Давнього Єгипту. При згадці єгипетських пірамід, як правило, мають
на увазі розташовані в Гізі, неподалік від Каїру, Великі Піраміди. Проте вони не
були єдиними пірамідами Єгипту.
Попередниками пірамід були так звані «мастаби», поховальні будинки, що
складалися з підземної поховальної камери і прямокутної кам’яної споруди
над поверхнею землі.
Перша піраміда — ступінчата піраміда Джосера, побудована приблизно
2670 року до нашої ери, нагадує кілька поставлених одну на одну щораз менших за масштабом плит. Сама піраміда Джосера розташована в Саккарі, неподалік від древнього Мемфісу. Її висота становить 62 метри.
Друга піраміда — Червона піраміда Снофру. Фараон Снофру, батько Хеопса, побудував першу піраміду з рівними стінами — Червону.
Великими пірамідами називають розташовані в Гізі піраміди фараонів Хеопса (Хуфу), Хефрена і Мікерина. На відміну від піраміди Джосера, ці піраміди мають не ступеневу, а суворо геометричну, пірамідальну форму. Вони належать до періоду IV династії.
Найбільшою є піраміда Хеопса. Спочатку її висота становила 147 метрів, проте через те, що нині відсутнє облицювання піраміди, її висота зменшилася на
7,5 метра. Довжина сторони піраміди — 230 метрів. Піраміда була побудована в XXVII столітті до н. е. Припускають, що будівництво тривало 23 роки.
Піраміда складена з 2,3 мільйонів кам’яних блоків, які були підігнані один до
одного з неперевершеною точністю. При цьому не використовувався цемент
чи інші сполучні речовини. Кожен блок важить 2 тонни. Піраміда є практично
монолітним спорудженням — за винятком поховальної камери і коридорів у
ній практично немає внутрішнього простору.

Александрія (Ель-Іскандарія) — головний порт і друге за величиною та економічним значенням місто Єгипту на західному березі дельти річки Ніл, розташоване між Середземним морем і озером Мар’ют.
Місто розташоване на півночі країни. Є адміністративним центром мухафази Александрія. Назване на честь свого засновника — Олександра Македонського. Площа міста становить 2 300 км².
Місто засноване в 332—331 роках до н. е. Олександром Македонським. При
Птолемеях було столицею Єгипту та центром еллінської культури. Тут знаходилися музей та бібліотека — один з головних наукових та культурних центрів античного світу. У складі Римської імперії (з 30 року до н. е.) та Візантії (з
кінця IV століття) Александрія продовжувала залишатись великим культурноекономічним центром. В I столітті вона була другим за величиною містом античного світу (після Риму) з населенням понад 1 млн. осіб. Пізніше місто стало
одним з найбільших центрів раннього християнства.
Александрія — великий науковий та культурний центр країни. В місті є Александрійський університет, Інститут медичних досліджень та інші вищі навчальні заклади, Національна бібліотека, багато музеїв, зокрема Музей греко-римської давнини (заснований в 1892 році) та Музей витончених мистецтв
(1952).
Антична Александрія мала регулярний план забудови (грецький архітектор
Дейнократ, друга половина IV століття до н. е.). Збереглися залишки стародавніх споруд (храм Серапіса, палаци, Александрійська бібліотека та іподром,
так звана колона Помпея (висотою до 22 м), еллінські некрополі та катакомби Ком-еш-Шукафа). В III—II ст. до н. е. тут склалась Александрійська школа
еллінського мистецтва. На острові Фарос, який з’єднувався з містом дамбою,
стояв відомий 3-ярусний Александрійський маяк висотою 120 м — на місці
руїн маяка в 1477 році була збудована фортеця Каїт-Бей.
У старому місті збереглися залишки рібатів XIII століття: аль-Васіті (в східній
частині мечеті Абу-ль-Аббаса-аль-Мурсі), Сівар, аль-Хаккарі; мечеті XVII—
XIX століття, в тому числі збудовані з древніх церков — Масджид-аль-Умарі
та Масджид-аль-Джуюши; палаци (нині музеї) — Рас-ет-Тін (початок XIX
століття), Мунтаза (початок XX століття), який має великий парк.

Італія

Iталiя

Iталiя

Італійська Республіка
Repubblica Italiana

Гімн

«Fratelli d’Italia» («Браття Італії»)

Столиця

Рим — найбільше місто

Офіційні мови

Італійська

Форма правління

Республіка

Населення

2011 р. 59 433 744
густота 201 особа/км2

Площа

Загалом 301,230 км²  Води (%) 2,4

Валюта

Євро (EUR)

Італійська Республіка (Repubblica
Italiana) — держава на півдні Європи,
в Середземномор’ї. Займає Апеннінський п-ів, Паданську рівнину, півд.
ІТАЛІЯ
схили Альп, о-ви Сицилія, Сардинія,
7 населених островів Тосканського
Рим
архіпелагу, найбільшим з яких є острів Ельба, Понціанські острови, острови Іск’я, Капрі, Прочіда, острови
Еолійського (Ліпарського) архіпелагу, острів Устіка, Еґадські острови, архіпелаг Маддалена, острови Таволара, Молара, л’Асінара, Сант-Антіоко і
Сан-П’єтро поблизу Сардинії, острів
Пантеллерія й Пелаґійські острови в
Сицилійському морі, острови Треміті в затоці Ґарґано. На суходолі Італія ме
жує з Францією на північному заході, з Швейцарією і Австрією — на півночі та
зі Словенією — на північному сході.
Великі міста — Мілан , Неаполь, Турін, Палермо, Ґенуя.
Історія Італії починається близько 500 р. до н. е., коли були закладені основи Римської Імперії. У 1861 р. король Сардинії Віктор Еммануїле ІІ проголосив державотворення. До 1870 р. Італія знаходилася вже практично в сучасних кордонах, а в липні 1871 р. Рим став столицею Об’єднаної Італії. У червні
1946 р. Італія була проголошена республікою.

Колізей

Собор Святого Петра

Колізей (лат. Colosseum) — найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, символ могутності імператорського Риму. Розташований в улоговині між Еквіллінським, Палатінським і Целієвським горбами, на тому місці, де колись був
ставок, що належав до «Золотого Будинку» Нерона. Будівництво цієї споруди
розпочато імператором Веспасіаном після його перемог в Юдеї і закінчено у
80 р. н. е. імператором Титом, який ознаменував відкриття влаштуванням у
ньому ігор, які тривали сто днів і коштували життя багатьом сотням гладіаторів і 5 тисячам диких звірів.
Спочатку Колізей називався за родовим іменем згаданих імператорів Амфітеатром Флавіїв (лат. Amphitheatrum Flavium), нинішня назва (лат. Colosseum,
Colosaeus, італ. Colosseo) закріпилася за ним згодом, починаючи з VIII століття, і походить або від колосальності його розміру, або від того, що поблизу від
нього стояла гігантська статуя, споруджена Нероном на честь самого себе.
Довгий час Колізей був для жителів Рима та гостей міста головним місцем
розважальних видовищ, таких як бої гладіаторів, цькування диких звірів,
морські битви (наумахії).
Подібно до інших римських амфітеатрів, Амфітеатр Флавіїв в плані являє собою еліпс, середина якого зайнята ареною (також еліптичної форми) і концентричними кільцями глядацьких місць, які її оточують. Від всіх споруд такого роду Колізей відрізняється своєю величиною. Це найграндіозніший
античний амфітеатр: довжина його зовнішнього еліпса дорівнює 524 м, велика вісь — 187,77 м, мала вісь — 155,64 м, довжина арени — 85,75 м, її ширина 53,62 м; висота його стін — від 48 до 50 метрів. При таких розмірах він міг
вміщати до 87000 глядачів.
Колізей втратив дві третини своєї первинної маси, проте, він і досьогодні
безсумнівно величезний: один архітектор в XVIII сторіччі взявся приблизно обчислити кількість будівельного матеріалу, використаного на будівництво Колізею, і визначив його вартість, за цінами того часу, в 1 мільйон скудо
(близько 8 млн. франків). Тому Колізей спрадавна вважався символом величі
Риму. «Поки Колізей стоїть, — говорили пілігрими в VIII сторіччі, — стоятиме і
Рим, зникне Колізей — зникнуть Рим і разом з ним весь світ».

Собор Святого Петра (іт. Basilica di San Pietro; Базиліка Святого Петра) — католицький собор, є найбільшою спорудою Ватикану, до останнього часу вважався найбільшою християнською церквою в світі. Один із чотирьох патріарших базилік Риму і церемоніальний центр Римської католицької Церкви.
На тому місці, де стоїть собор св. Петра, розташовувалися сади цирку Нерона (залишився обеліск з Геліополя, який до сьогодні стоїть на площі Св. Петра). Перша базиліка була побудована 324 р. під час правління першого християнського імператора Костянтина, і туди перенесли рештки св. Петра, який,
за легендою, прийняв в 66 р. мученицьку смерть в цирку Нерона. У другому
соборі 800 р. папа Лев III коронував Карла Великого Імператором Заходу. У
XV ст. базиліка, що існувала вже одинадцять століть, загрожувала обрушитися, і при Миколі V її почали розширювати й перебудовувати. Кардинально вирішив це питання Юлій II, який наказав побудувати на місці древньої базиліки
величезний новий собор, що мав затьмарити як поганські храми, так і християнські церкви, сприяючи цим зміцненню папської держави й поширенню
впливу католицизму.
Майже всі великі архітектори Італії почергово брали участь у проектуванні
та будівництві Собору Св. Петра. (Донато Браманте, Рафаель, Бальдассаре Перуцці, Антоніо да Сангалло, Мікеланджело, Джакомо делла Порта, Віньола,
Карло Мадерно, Джованні Лоренцо Берніні).
Вівтар Собору Св. Петра звернений на захід, а не на схід, як більшість християнських храмів.
Витрати на будівництво виявилися такі великі, що для їх покриття папі Леву X
довелося за велику суму передати право поширювати індульгенції Альбрехту Брандербурзькому. Зловживання індульгенціями у німецьких землях викликали протест Лютера, Реформацію і подальший розкол Європи.

