Марина Петрова, 11 б клас

Великата китайска стена
Великата китайска стена е система от
отбранителни съоръжения в Северен
Китай. Tя е дълга 6900 km. Издигната
е през III век пр.н.е. (в по-голямата си
част) върху основата на хунски окопен
вал за защита на северозападните
граници на империята, нееднократно
достроявана. Тя прекосява страната от
границата с Корея, при заставата
Шанхайгуан, до пустинята Гоби, при
заставата Дзя-югуан, и се оприличава
често на дълъг дракон. Тя е едно от
най-древните и добре запазени
творения на човешкия дух, символ на
китайската нация. Името ѝ на
китайски звучи „Чанчън“ и буквално
означава „Дълга защитна стена“.

Петра, Йордания
Петра е древен град в Йордания,
столица на набатеите. Разположен е в
естествено укрепената планинска
долина Вади Муса („Долината на
Мойсей“) на източния склон на Уади
Араба.
Непознат на западния свят в
продължение на стотици години,
розовочервеникавият град Петра
някога процъфтявал като важна
точка от древните търговски
маршрути. Той е обграден от високи
планини и е достъпен през тясно
дефиле, а забележителните му,
изсечени в скалите сгради са
запазени непокътнати.

Статуята на Христос Спасител в
Рио де Жанейро
Статуята на Христос се издига
на хълма Корковаду и с
разперени ръце бди над Рио
де Жанейро. Тя е изваяна от
скулптора Пол Ландовски,
висока е 38 метра и тежи над
1000 тона. Тържественото й
откриване е през 1931 година и
днес е една от най-известните
забележителности в света.

Мачу Пикчу, Перу
„Изгубеният град на инките“,
както наричат Мачу Пикчу –
разположен на върха на
планински хребет, висок 2057
метра, над долината на река
Урубамба в Перу, е едно от найвълнуващите и вдъхновяващи
всички авантюристи и
изследователи места по света. До
ден-днешен те се опитват да
разкрият тайните на свещената
планинска резиденция на
великия владетел на инките
Пачакути и да намерят обяснение
какво точно се е случило с
жителите му – знае се само, че
през 1532 г. всички те тайнствено
изчезват.

Чичен Ица, Мексико
Политическият, културен и
религиозен център на маите
впечатлява с архитектурните
забележителности, открити след
многото разкопки там. Найизвестен е храмът Кукулкан,
който представлява 9-стъпална
пирамида с височина 24 метра, в
който са се извършвали човешки
жертвоприношения в чест на
Кетцалко́атъл (Пернатият змей).
В Чичен Ица можете да видите
още храм на войните, храм на
ягуарите, обсерваторията
Каракол, както и многобройни
статуи, релефи и произведения на
малката пластика.

Колизеумът в Рим
Колизеумът е най-пространният и найвеликолепният от амфитеатрите в
Древен Рим, започнат от Веспасиан
между 70 и 72 г. и завършен през 80 г. от
Тит.
С възможност да побере 50 хил.
зрители, той е използван за
гладиаторски борби, както и за други
зрелища, като имитации на морски
битки, лов на животни, екзекуции,
възстановки на битки и драми с
митологични сюжети. През Ранното
Средновековие сградата престава да се
използва за представления, а по-късно
служи за различни нужди – жилища,
работилници, седалище на религиозен
орден, укрепление, кариера и
християнски храм.
Колизеумът остава един от главните
символи на Римската империя и нейните
инженерни постижения. Ежегодно на
Разпети петък папата води факелно
шествие, започващо в района на
Колизея.

Тадж Махал, Индия
Великолепният мавзолей,
построен от император Шах
Джахан след смъртта на
съпругата му Мумтаз Махал, и
до днес се смята за един от
най-емблематичните символи
на вечната любов, изградени
от човешка ръка.
Удивителната мраморна
гробница е строена 21 години
от над 20 000 човека. Във
величествения комплекс има
не само мавзолей и джамия, но
и конюшни, ханове и красива
градина. Там е погребан и
самият Шах Джахан.

Египетските пирамиди
След 2600 г. пр.н.е. в Египет били
построени много пирамиди. В
строителството им участвали
десетки хиляди работници.
Огромните им размери и
съотношението между отделните
елементи навеждат на мисълта, че
те са били съобразявани с
математическите и
астрономическите познания на
египтяните. Пирамидите били
свидетелство за почитта към
боговете, но същевременно чрез тях
фараоните оставяли в историята
траен знак за своето съществуване и
могъщество. Открити са 138
египетски пирамиди към 2008 г.
Най-прочути са пирамидите от
некропола в Гиза, в покрайнините
на Кайро.

Храмът на Артемида
Храмът е бил разположен на
територията на днешна Турция.
Той е построен в чест на
богинята на лова Ардемида и има
125 колони, всяка с височина 17,5
м. Мистерията, която витае около
него, е свързана с факта, че още
от самото начало храмът е бил
като прокълнат. Въпреки че е
издигнат на сухо и равнинно
място, храмът е бил потопен в
блата, опожарен, срутен от
земетресение, а година след
поредното си построяване е бил
оплячкосан от готите. Днес са се
съхранили единствено руините
на основите на този
забележителен строеж от
елинската епоха.

Родоският колос
Родоският колос е бронзова
статуя на бога на слънцето
Хелиос, издигната в
пристанището на град Родос
на остров Родос в Егейско
море. Издигала се е на
височина от около 34 метра и е
била една от най-високите
статуи в древността. Статуята
е дело на Харес от Линдос и е
построена в периода между
292 пр.н.е. и 280 пр.н.е. 60
години след строежа статуята
рухнала и не била построена
отново, защото оракул
предсказал, че това ще донесе
нещастие на хората.

Висящи градини на Семирамида
Повечето сведения сочат, че са построени
около 575 пр. Хр. от цар Навуходоносор II,
който управлява града 43 години,
започвайки от 605 пр. Хр. Друга теория
гласи, че са построени от асирийската
царица Семирамида по време на
петгодишното ѝ управление (810 пр. Хр.)
Представляват терасирани и изкуствено
напоявани градини. Според легендата
Навуходоносор ги построява, за да не
тъгува по дома си неговата съпруга –
персийската принцеса Амитис, която е
родом от планините. В тази градина
растенията са разположени високо над
земята и сякаш цялата градина виси във
въздуха. Няма сведения къде точно е била
разположена. Откритите след
археологически разкопки находки в
Ниневия, град в северен Ирак, таблети,
изобразяващи палми по покривите на
отделни къщи, карат специалистите да
проучват възможността градините да са
били разположени във Вавилон – град,
използван като събирателно за повечето
селища на Изток.

Мавзолеят в Хеликарнас
Причината, за да се построи Мавзолеят,
най-голямата гробница в света след
Египетските пирамиди, не била вярата в
безсмъртието на душата, а голямата
любов. Казват, че Артемизия обичала
своя съпруг Мавзол с обич, по-силна от
тази в любовните стихове и по-трайна от
всякаква човешка страст. Когато Мавзол
издъхнал, тя построила в негова памет
изключителна гробница, толкова
великолепна, че се смята за едно от
седемте чудеса на света. Мавзолеят
смайвал преди всичко със своята
архитектура - съчетание от пирамида,
зикурат и гръцки храм. Съвременниците
се възхищавали от неговите размери,
разточителност и главно от
"ненадминатото съвършенство на
художествената украса".
През XIII в. го засяга земетресение. Два
века по -късно Мавзолеят е разрушен и
по-късно станал жертва на родоските
рицари.

Фарът на остров Фарос
Фарът на остров Фарос е изграден по
проект на древногръцки архитект. Той
представлявал триетажна кула, висока 120
метра. Най-долният първи етаж на кулата
бил иззидан от огромни варовикови
плочи и заобиколен с тераса, украсена по
краищата с каменни тритони (морски
божества).
Вторият етаж на фаровата кула
представлявал осмоъгълник, облицован с
мраморни плочи, а най-горният, третият
- фенерът - имал кръгла форма. Той бил
украсен с купол и върху него се издигала
огромната фигура на бога на моретата
Посейдон. Всяка нощ в най-горната част
на кулата запалвали огън, който горял до
разсъмване. Неговата светлина се
усилвала от голям рефлектор от полиран
гранит и се виждала от мореплавателите
на разстояние повече от десетки мили.
Фарът на остров Фарос просъществувал
почти десет века - от 230 г. преди Христа
до 700 г. на нашата ера. Разрушен бил от
опустошителни войни и земетресения.

Зевс от Фидий в Олимпия
Статуята на Зевс Олимпийски е изваяна от
прочутия гръцки скулптор Фидий. През 5 в.
пр.н.е. гражданите на Олимпия решили да
построят храм на Зевс. Той е 64 метра на дължина
и 28 на ширина. Височината на вътрешното
помещение била 20 метра. Статуята на Зевс,
висока около 12 метра, била поставена в дъното
на храма. Тя създавала впечатлението, че ако Зевс
стане, ще разруши тавана. Била изработена от
дърво, което било покрито с бледорозова слонова
кост, а дрехите на Зевс били от златни листи. В
дясната си ръка държал златна статуя, висока
около 5 метра, на богинята на победата Нике, а в
лявата си - скиптър. През 394 г. от н.е., тя е
пренесена в Константинопол, столицата на
Византийската империя. Въпреки че вече
християнството се е наложило като религия и
статуята на Зевс се явявала езическа скулптура,
никой не посмял да я разруши поради
невероятната ѝ красота. Историците смятат, че е
изгоряла по време на пожар в двореца на
император Теодосий II през 462 г. Статуята на
Зевс Олимпийски е единственото от седемте
чудеса на света, което е било и на европейска
земя.

