

Египетските пирамиди






Египетските пирамиди са архитектурни
структури, изградени в Древен Египет.
Открити са 138 египетски пирамиди към
2008 г. Повечето от тях са построени като
гробници на фараоните и техните съпруги
по време на Старото царство и Средното
царство.
Най-ранните известни египетски пирамиди
са открити в Сакара, селище северозападно
от Мемфис. Най-стара от тях е пирамидата
на Джосер (строена от 2630 до 2611 г. пр.
Хр.) по време на Третата династия. Тази
пирамида и околният комплекс са дело на
архитекта Имхотеп и се считат общо взето
за най-старите монументални структури от
облицован камък. Пирамида от гръцки
означава планина, огън които се виждат.
Най-прочути са пирамидите от некропола в
Гиза, в покрайнините на Кайро. Няколко от
тях са сред най-големите сгради, строени
някога. Най-голямата от тях е Хеопсовата
пирамида в Гиза.



Египетските пирамиди





След 2600 г. пр. Хр. в Египет са построени много пирамиди. В
строителството им участват десетки хиляди работници. Огромните
им размери и съотношението между отделните елементи навеждат
на мисълта, че те са съобразявани с математическите и
астрономическите познания на египтяните. Пирамидите са
свидетелство за почитта към боговете, но същевременно чрез тях
фараоните оставят в историята траен знак за своето съществуване
и могъщество.
Най-известни от египетските пирамиди са трите пирамиди на
Хеопс, Хефрен и Микерин. Те са разположени в права линия.
Архитект и главен надзирател на строежа е Хемон, роднина на
Хуфу. Пирамидите се намират на западния бряг на Нил, в
Мемфиския некропол. Древните египтяни вярват, че това е земята
на смъртта, защото на запад залязва Слънцето. Техните домове са
се издигали на източния бряг на реката.
Най-голяма е пирамидата на Хеопс (с височина 147 m и дължина
на всяка от четирите страни 230,4 m), която е почти изцяло
запазена. Липсват мраморната облицовка и върхът ѝ. Външната
облицовка на пирамидата е открадната и вероятно използвана в
строежи в Кайро. Пирамидата на Хефрен е по-малка, а тази на
Микерин Менкаур е съвсем скромна. От трите пирамиди само тази
на Хефрен все още има частично запазена оригинална мраморна
облицовка. Пирамидите са построени от големи каменни блокове,
тежащи средно по около 2 тона. Счита се, че Хеопсовата пирамида
е построена за 20 години и строежът ѝ е завършен през 2580 г. пр.
Хр.



Висящите градини на
Вавилон


Висящите градини на Семирамида, са едно от
Седемте чудеса на света. И не са открити.
Вероятно са били построени във Вавилон, който
се е намирал на територията на днешен Ирак.
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 и неговата съпруга – персийската
принцеса Амитис, която е родом от планините.
Няма сведения къде точно са били разположени.
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
в град Вавилон, използван като събирателно за
повечето селища на Изток.



Висящите градини на
Вавилон





В архитектурен план Висящите градини представлявали
пирамида, състояща се от четири етажа – платформи върху
колони с височина 50 лакътя (27,75 m). Долният етаж имал
формата на неправилен четириъгълник. За да не се просмуква
вода надолу, повърхността на всяка платформа отначало
покривали с един слой тръстика, след това – два реда
гледжосани тухли, които са слепвани с асфалт. Върху тях
била насипана плодородна земя, където били засадени семена
от различни треви, цветя, храсти, дървета. Височината на
етажите давала достатъчно светлина за растенията.
Увивните растения покривали стените на постройките и
всички дървета, треви и храсти сякаш висели. Така всяка
тераса представлявала самостоятелна градина, оттук идва и
популярното наименование „висящи градини“. И все пак,
всичките тераси образували едно цяло. По външния край
растели пълзящи растения и лиани, които преминавали върху
следващата тераса и така обединявали всички градини в
единен ансамбъл от дървета, храсти, жив плет, бордюри и
алеи с цветя.
Във вътрешността на колоните, които поддържали
платформите, имало тръби, по които ден и нощ се подавала
вода от Ефрат до най-горната тераса, откъдето тя се стичала в
ручеи и малки водопади, оросявайки растенията от подолните етажи. В тези необикновени градини цъфтели найудивителни и редки видове дървета и прекрасни цветя. Ден и
нощ стотици роби въртели водонапорното колело с кожени
съдове, за да снабдяват висящите градини с вода от Ефрат.

Статуята на Зевс
Олимпийски







Статуята на Зевс Олимпийски е изваяна от
прочутия древногръцки скулптор Фидий.
Олимпия била важен религиозен център на
Древна Гърция. Именно там Зевс е победил
кръвожадния Кронос.
През 5 век пр.н.е. гражданите на Олимпия
решили да построят храм на Зевс. Той бил 64
метра на дължина и 28 на ширина. Височината
на вътрешното помещение била 20 метра.
Статуята на Зевс, създадена около 435 г.
пр.н.е., била поставена в дъното на храма.
Според изворите е била висока около 12 метра
и създавала впечатлението, че ако Зевс стане,
ще разруши тавана. Била изработена от дърво,
което било покрито с нежно-розова 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.



Статуята на Зевс
Олимпийски



През 394 г., около 800 години след
създаването ѝ, статуята 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 на европейска територия.



Храм на Артемида в
Ефес



Храмът на Артемида в Ефес е
древногръцки храм, найголемият през античността и
едно от Седемте чудеса на
античния свят.
Сградата явно е била
впечатляваща. Филон
Византийски пише – „Виждал
съм Висящите градини на
Вавилон, статуята на Зевс
Олимпийски, Родоския колос,
Пирамидите и храмът на Мавзол,
но когато видях Храмът в Ефес
да се извисява в облаците,
всички други неща избледняха“.



Храм на Артемида в
Ефес







Храмът на Артемида е бил строен и унищожаван няколко
пъти. През 4 в.пр.н.е. Поредният строеж на храма е бил
възложен на архитекта Скопас Пароски.
И този храм бил построен на същото блатисто място,
както и предходните. Сградата е една от първите,
направени изцяло от мрамор. Храмът е издигнат от бял
пароски мрамор. Изправял се е сред огромно храмово
пространство върху издигната платформа. Плиний
отбелязва, че дължината на храма е 425 стъпки, а
ширината – 225 (около 148 на 79 метра). Имал е 127
колони в йонийски стил, високи по 20 метра. За
сравнение може да се каже, че Партенонът е бил само
230 на 100 стъпки и е имал 58 колони.
Според Плиний Стари построяването е отнело 120
години, въпреки че експертите считат, че може би
необходимото време е било 2 пъти по-малко. Знаем само,
че когато Александър Велики е дошъл в Ефес през 333
пр.н.е. храмът все още се е строял. Той предложил да
финансира построяването, ако името му бъде
увековечено като строител на храма. Гражданите не били
съгласни, но не искали и да му откажат направо и накрая
му дали тактичен отговор – „Не е удобно един бог да
строи храм за друг бог“, така Александър не настоял
повече.
По времето на римския император Галиен великолепната
сграда е разрушена през 268 г. от готите, остатъците
били използвани от жителите за строителен материал.



Мавзолеят в
Халикарнас

Мавзолеят в Халикарнас е
огромна антична гробница на
цар Мавзол, владетел на
Кария, прочула се като едно от
седемте чудеса на античния
свят. Думата „мавзолей“
произлиза от името на цар
Мавзол и днес се използва за
всяка голяма гробница, в която
живите почитат
балсамираното тяло на
погребания.



Мавзолеят в
Халикарнас

Построен е през 353 – 351 г.
пр.н.е. от царица Артемизия за
нейния съпруг Мавзол.
Представлява солиден храм,
заобиколен от 36 колони в
йонийски стил. Халикарнас е
най-големият град на Кария и е
на територията на днешен
Бодрум, (Турция). Мавзолеят е
бил висок 45 метра (135 стъпки).
Бил е богато украсен с релефи и
скулптури, дело на четирима
прочути гръцки майстори –
Скопас, Леохар, Тимотей и
Бриаксис. В Британския музей са
изложени много фрагменти, като
за две от статуите се предполага,
че са на Мавзол и Артемизия.



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
(112 фута) и е била една от
най-високите статуи в
древността. Статуята е едно от
Седемте чудеса на света. Дело
е на Харес от Линдос и е
построена в периода между
292 и 280 пр.н.е.



Родоският колос









Хелиос бил не просто почитано божество на острова –
според легендите бил негов създател, изнесъл го от
морските дълбини на ръцете си.
Строителството е поверено на Харес от Линдос, който е
участвал и преди в издигането на големи статуи.
Дванадесет години се труди над статуята Харес, за да
създаде почти 36-метров бронзов гигант. Когато
приключил, пред очите на родосци се издигнал висок и
строен юноша – бог с лъчист венец на главата. Той стоял
на мраморен постамент, леко наклонен назад и
напрегнато гледал надолу. Статуята се издигала директно
на входа в пристанището и била видима от близките
острови. В основата си била направена от глина, върху
метално скеле, а отгоре била покрита с бронзови
листове.
За изготвянето на грандиозния монумент са били нужни
500 таланта бронз и 300 таланта желязо (равни съответно
на 13 и 8 тона). Родоският колос породил и своеобразна
мода на гигантските статуи и на Родос през 2 век пр.н.е.
имало вече около 100 колосални скулптури.
Колосът се издигал сравнително кратко – 56 години.
През 226 пр.н.е. статуята била разрушена от
земетресение. Както пише Страбон, „Статуята лежала на
земята, свалена от земетресението и счупена в коленете“.



Александрийският
фар

Александрийският фар е едно от
седемте чудеса на античния свят.
Построен е около 280 г. пр. Хр.
на остров Фарос, близо до град
Александрия в Египет.
Светлината, която е излъчвал,
идвала от голям огън, и
отразявана чрез огледала, се
виждала на 50 km навътре в
морето. При земетресение през
1375 г. фарът е разрушен. От
останките му в края на 15 век
султан Кайт бей издига крепост,
която е там и до днес.



Александрийският
фар



Фарът е представлявал кула с височина около 120
– 140 m и за времето си е бил от най-високите
конструкции, създадени от човека. Архитект на
фара е Сострат Книдски. Изграждането му е
отнело 5 години. Бил е построен от бял мрамор и
е бил изграден с трегери, а не със сводове. Имал е
три етажа. Най-долният е представлявал
правоъгълна кула с квадратна основа със страна
30 m и с височина между 55 и 65 m. Четирите ѝ
стени били обърнати към четирите посоки на
света. Следва вторият етаж, който е бил с
осмоъгълна форма, по направленията на осемте
главни вятъра. Неговата височина била около 40
m. Най-горният етаж, висок 8 m, бил под формата
на цилиндрична колонада – 8 колони носели
купол, увенчан с 8-метрова бронзова статуя на
повелителя на моретата Посейдон (или на Зевс по
други източници). В горната част на етажа имало
метално вдлъбнато огледало, което денем
отразявало слънчевата светлина, а нощем –
светлината на горящ катран или масло.
При земетресение през 1375 г. фарът е разрушен.
От останките му в края на 15 век султан Кайт бей
издига крепост, която е там и до днес.

