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Kreml
Kreml ma kształt trójkąta, znajduje się na brzegu rzeki Moskwy.Wewnątrz 
znajdują się pałace i mnóstwo cerkwi, min.: sala tronowa i trzy sobory: Uspienski, 
Błagowieszczenski i Archangielski. Obok są też: pałac Tieriennyj Dworiec, 
arsenał Orużjonnaja Pałata, pałac Patriarchów, pałac Zjazdów oraz bajeczna 
cerkiew Wasyla Błogosławionego.
W 1600 roku za cara Borysa Godunowa została ukończona strzelista wieża-
dzwonnica, Iwan Wielki, o wysokości 81 metrów. Z wieżyczki strażniczej rozciąga 
się widok na okolicę w promieniu ponad 30 km.
Kreml stał się siedzibą radzieckiego rządu po rewolucji w 1917 roku. Wysokie na 
18 metrów XV-wieczne mury ciągną się ponad pół kilometra. Zawierają 20 baszt, 
niekiedy zwieńczonych strzelistymi wieżyczkami. Wejście prowadzi przez Basztę 
Spasską, wychodzącą na Plac Czerwony.U podnóża strażnicy zawieszony jest 
największy dzwon świata, 203 tonowy Car-kołokoł, obok stoi olbrzymie działo 89 
centymetrowe, o wadze 40 ton, Car-puszka.

  

 

  

Carskie Sioło( ??????? ????) 
Położone jest 25 km na południe od Petersburga. Podobnie jak Petersburg 
Carskie Sioło trzykrotnie zmieniało nazwę: w 1918 na Dietskoje Sieło(aby 
wymazać imię cara), w 1937 roku na Puszkin(w setną rocznicę urodzin 
poety), a w 1992 r. powrócono do pierwotnej nazwy.
Jedna z najznakomitszych rezydencji w stylu rosyjskiego baroku. Potężny 
kompleks pałacowo-parkowy założony był przez Katarzynę I , na 
nierównych i bagiennych terenach pod Petersburgiem, które dostała od 
swego męża Cara Piotra I. Monarchini kazała wybudować na nich mały 
park na modłę XVIII z niewielką oranżerią.
Ogrody Pałacowe składają się z dwóch części, pierwsza geometryczna 
(ogród francuski) położona jest na tarasach. Oś kompozycyjna parku 
znajduje się pomiędzy Pałacem a Ermitażem (pawilonem). Łączy je aleja 
przystrzyżonych: cisów, grabów i bukszpanów.
 Znany architekt Rastrelli zastosował  grę intensywnych kolorów, błękitu, 
bieli i matowego złota posągów. Katarzyna II, która zasiadła na tronie Rosji 
w roku 1762, postanowiła jeszcze bardziej upiększyć Carskie Sioło, za jej 
panowania zapanowała moda na styl klasyczny, zatrudniła więc geniusza 
klasycyzmu Charlesa Camerona, który spełniał jej każdy architektoniczny 
kaprys.

  

 1 / 2



Rosja

 

  

Plac Czerwony 
Plac Czerwony był zawsze najważniejszym placem w Moskwie. Odbywały 
się tu targi, państwowe uroczystości, stąd najczęściej -szturmowano mury 
Kremla. Przede -wszystkim "czerwony" nie znaczy tu -czerwony. Nazwę 
nadano, kiedy jeszcze słowo "krasnyj" było formą skróconą od "krasiwyj" 
i znaczyło "-piękny". Poza tym w momencie, kiedy powstawał, otaczające 
go mury nie były z cegły, a z białego kamienia - Moskwę wtedy nazywano 
"Białokamiennaja" - Białokamienna
W budynku z czerwonej cegły zwróconym frontem do katedry mieści się 
Muzeum Historyczne, które aktualnie jest tylko częściowo udostępnione 
zwiedzającym. Chlubi się ono ponad czterema milionami eksponatów 
dokumentujących powstanie i rozwój państwa rosyjskiego.
Większości współczesnych turystów plac kojarzy się z paradami 
odbywającymi się 1 maja - czołgi, przedstawiciele różnych grup 
zawodowych i członkowie rządu pozdrawiający z podium na Mauzoleum 
Lenina. Namiastkę tego można zobaczyć 9 maja - w Dzień Zwycięstwa.
Od zawsze Plac Czerwony ma niezmiennie kształt prostokąta. Po prawej 
stronie jest Kreml. Po środku prawej strony znajduje się mauzoleum 
Lenina. Lewa strona to GUM - może już nienajważniejszy, ale cały czas 
najbardziej znany sklep moskiewski. Plac zamyka cerkiew Wasilija 
Blazennego. Z tyłu jest Państwowe Muzeum Historyczne.
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