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QUEST DESCRIPTION AND RULES 
Moscow Quest is a sight-seeing tour in the form of a game that will allow you 
to be acquainted with the Russian Сapital. Each route point talks about the 
key moments of Moscow history, about the great men, whose lives have been 
associated with the city, about Russian culture and traditions. 
You will find a list of route points, location descriptions, a task list and an answer 
sheet in the notebooks that have been given to you.
During the Quest you will need to visit a certain number of points, where you will 
have to perform various tasks. You can visit route points randomly. A member of 
the Organizing Committee, who will be wearing a T-shirt with the symbol of the 
International Olympiad of Metropolises, will be waiting for you at every location. 
We recommend to visit all the points, because you will not only get acquainted 
with the chapters of Moscow history, but also get a fragment of the puzzle. 
Having collected all the pieces of the puzzle, you will be able to put together 
a picture with a view of Moscow. 
You will find the address of each point, the description of the location and the 
task in your notebook. Questions or descriptions for some of the route points 
may not be available in a notebook, which means that you will get them from 
a member of the Organizing Committee in the specified location. 
Answers should be entered on the answer sheet, that you will need to hand in 
at the finish line. Each team has only one answer sheet. Do not forget to sign it!

RULES:
1. During the Quest team members have to move together as a group, accompanied 

by the special supervisors. A member can leave one’s team only if for some 
reason he/she is forced. A team member must notify a member of the Organizing 
Committee at one of the points or by phone. 

2. It is necessary to comply with traffic rules. 
3. The teams carry out tasks independently. 
4. You have to move around the city on foot, it is forbidden to use any means 

of transport. 
The Quest route passes through the most interesting places in the city, so pay 
attention not only to the sights connected to the tasks, but also to other buildings 
and monuments around you. Then the quest is not only a game but also a sight-
seeing tour.

Have a good walk and good luck! 

If you have any questions, you can contact the members of the Organizing Committee 
at any of the route points or give them a call (we speak both Russian and English):
 ●  For task questions, call:  +7 (926) 857-58-12
 ●  For other issues, call: +7 (926) 857-56-41
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ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА КВЕСТА
Квест по Москве – это игра-экскурсия по городу, которая позволит вам 
познакомиться со столицей России. Каждая точка маршрута рассказыва-
ет о ключевых моментах истории Москвы, о великих людях, жизнь кото-
рых была связана с этим городом, о культуре и о традициях России.
Вам выданы тетради, в которых вы можете найти список точек маршрута, 
описания к ним, задания и бланк для ответов.
В ходе квеста вам нужно будет посетить определенное количество точек 
и выполнить в них различные задания. Посещать точки маршрута вы мо-
жете в произвольном порядке. На каждой точке вас будет ждать сотруд-
ник Оргкомитета в футболке с символикой Олимпиады Мегаполисов.
Мы рекомендуем посетить все точки, так как на каждой точке вы не только 
познакомитесь со страницами истории Москвы, но и получите фрагмент 
пазла. Собрав все кусочки пазла, вы сможете сложить картинку с видами 
Москвы.
В тетради вы найдете адрес каждой точки, описание места и задание, ко-
торое нужно выполнить. Для некоторых точек вопрос или описание могут 
отсутствовать в тетради: это означает, что их вы получите у сотрудника 
Оргкомитета уже в указанном месте. 
Ответы вносятся в бланк для ответов, который нужно будет сдать на фи-
нише. Сдается один бланк ответов на команду. Не забудьте его подписать!

КОМАНДАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
1. Члены команды в ходе всего квеста перемещаются группой в сопрово-

ждении руководителей. Участник может отделиться от команды только 
в  том случае, если по какой-то причине вынужден завершить прохожде-
ние квеста. Об этом он должен предупредить сотрудника Оргкомитета на 
одной из точек или по телефону.

2. Необходимо соблюдать правила дорожного движения.
3. Команды выполняют задания самостоятельно.
4. Перемещаться по городу можно только пешком, запрещено использо-

вать любые транспортные средства.
Маршрут квеста проходит по самым интересным местам города, поэтому 
обращайте внимание не только на достопримечательности, о которых идет 
речь в заданиях, но и на другие здания и памятники вокруг. Тогда квест бу-
дет не только игрой, но и экскурсией по городу.

Хорошей прогулки и удачи!

 Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к сотруднику Орг-
комитета на любой из точек или позвонить по одному из телефонов (мы 
говорим по-русски и по-английски):
 ●  Телефон для вопросов по заданиям: +7 (926) 857-58-12
 ●  Телефон для прочих вопросов: +7 (926) 857-56-41.

АПІСАННЕ І ПРАВІЛЫ КВЭСТА
Квэст па Маскве — гэта гульня-экскурсія па горадзе, якая дазволіць вам 
пазнаёміцца са сталіцай Расіі. Кожны пункт маршруту распавядае пра клю-
чавыя моманты гісторыі Масквы, пра вялікіх людзей, жыццё якіх было звя-
зана з гэтым горадам, пра культуру і пра традыцыі Расіі.
Вам выдадзеныя сшыткі, у якіх вы можаце знайсці спіс пунктаў маршруту, 
апісанні да іх, заданні і бланк для адказаў.
Падчас квэста вы мусіце наведаць пэўную колькасць пунктаў і выканаць у 
іх розныя заданні. Наведваць пункты маршруту вы можаце ў адвольным 
парадку. На кожным пункце вас будзе чакаць супрацоўнік Аргкамітэту ў ці-
шотцы з сімволікай Алімпіяды Мегаполісаў.
Мы рэкамендуем наведаць усе пункты, бо на кожным пункце вы не толькі 
пазнаёміцеся са старонкамі гісторыі Масквы, але і атрымаеце фрагмент 
пазлу. Сабраўшы ўсе кавалачкі пазлу, вы зможаце скласці малюнак з 
відамі Масквы.
У сшытку вы знойдзеце адрас кожнага пункта, апісанне месца і заданне, 
якое трэба выканаць. Для некаторых пунктаў пытанне або апісанне могуць 
адсутнічаць у сшытку: гэта азначае, што іх вы атрымаеце ў супрацоўніка 
Аргкамітэту ўжо ў зазначаным месцы.
Адказы ўносяцца ў бланк для адказаў, які трэба будзе здаць на фінішы. 
Здаецца адзін бланк адказаў на каманду. Не забудзьцеся яго падпісаць!

КАМАНДАМ НЕАБХОДНА ВЫКОНВАЦЬ НАСТУПНЫЯ ПРАВІЛЫ:
1. Члены каманды падчас усяго квэста перамяшчаюцца групай у супра-

ваджэнні кіраўнікоў. Удзельнік можа аддзяліцца ад каманды толькі ў тым 
выпадку, калі па нейкай прычыне вымушаны завяршыць праходжанне кв-
эста. Пра гэта ён мусіць папярэдзіць супрацоўніка Аргкамітэту на адным 
з пунктаў ці па тэлефоне.

2. Неабходна выконваць правілы дарожнага руху.
3. Каманды выконваюць заданні самастойна.
4. Перамяшчацца па горадзе можна толькі пешшу, забаронена выкарыстоў-

ваць любыя транспартныя сродкі.
Маршрут квэста праходзіць па самых цікавых месцах горада, таму звяр-
тайце ўвагу не толькі на славутасці, пра якія ідзе гаворка ў заданнях, але і 
на іншыя будынкі і помнікі навокал. Тады квэст будзе не толькі гульнёй, але 
і экскурсіяй па горадзе.

Добрай прагулкі і поспехаў!

Калі ў вас узнікнуць пытанні, вы можаце звярнуцца да супрацоўніка 
Аргкамітэту на любым з пунктаў ці патэлефанаваць па адным з тэ-
лефонаў (мы гаворым па-руску і па-англійску):

●  Тэлефон для пытанняў па заданнях: +7 (926) 857-58-12 
●  Тэлефон для іншых пытанняў: +7 (926) 857-56-41
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OSTOZHENKA AND 
PRECHISTENKA STREETS 

The first mention of Ostozhenka Street is dating back to the XIV century, when 
there was a road to one of the suburban villages. In the XVI century Moscow 
nobles began to settle in the street, but in the middle of the XIX century, most 
of the houses were forfeited to the government, and the street had lost its 
aristocratic guise. However, by the beginning of the XX century, it was once 
again chosen by the nobility, and soon plenty of Art Nouveau style Houses 
emerged there. Nowadays, Ostozhenka is considered to be one of the most 
expensive streets in the world.
Prechistenka Street appeared on the map of Moscow in the XVI century as 
a way to Novodevichy Convent. Later it was divided into two parts, Prechistenka 
and Volkhonka. Originally, noble estates were built there, but then they were 
replaced by apartment buildings. Now this street is a true open-air museum of 
Russian architecture.



1312

УЛИЦЫ ОСТОЖЕНКА И ПРЕЧИСТЕНКА

Первые упоминания об улице Остоженка относятся еще к XIV веку, ког-
да здесь проходила дорога в одно из подмосковных сел. В XVI веке на 
этой улице начала селиться подмосковная знать, а в середине XIX века 
большая часть домов перешла в казну и улица потеряла свой дворян-
ский облик. Но уже к началу ХХ века ее снова облюбовали представите-
ли знати, и вскоре здесь выросло множество особняков в стиле модерн. 
Сейчас Остоженка считается одной из самых дорогих улиц в мире. 
Улица Пречистенка появилась на карте Москвы в XVI веке как дорога 
в Новодевичий монастырь. Позже она была поделена на две части, Пре-
чистенку и Волхонку. Изначально здесь строились дворянские усадьбы, 
но потом на смену им пришли многоквартирные доходные дома. Сейчас 
эта улица представляет собой настоящий музей русской архитектуры 
под открытым небом. 

ВУЛІЦЫ АСТОЖАНКА І ПРАЧЫСЦЕНКА

Першыя згадкі пра вуліцу Астожанка адносяцца яшчэ да XIV стагоддзя, 
калі тут праходзіла дарога ў адно з падмаскоўных сёл. У XVI стагод-
дзі на гэтай вуліцы пачала сяліцца падмаскоўная знаць, а ў сярэдзіне 
XIX стагоддзя большая частка дамоў перайшла ў казну і вуліца стра-
ціла сваё шляхецкае аблічча. Але ўжо да пачатку ХХ стагоддзя яе зноў 
аблюбавалі прадстаўнікі знаці, і неўзабаве тут вырасла мноства асаб-
някоў у стылі мадэрн. Зараз Астожанка лічыцца адной з найдаражэй-
шых вуліц у свеце.
Вуліца Прачысценка з’явілася на карце Масквы ў XVI стагоддзі як даро-
га ў Новадзявочы манастыр. Пазней яна была падзеленая на дзве част-
кі, Прачысценку і Валхонку. Першапачаткова тут будаваліся шляхец-
кія сядзібы, але потым на змену ім прыйшлі шматкватэрныя даходныя 
дамы. Зараз гэтая вуліца ўяўляе сабой сапраўдны музей рускай архітэк-
туры пад адкрытым небам.

MUSEUM OF MOSCOW 
2, Zubovskiy blvd.

The Museum of Moscow is one of the oldest city museums. It has been 
around 120 years. During its existence, the museum was moved many times: 
exhibitions were hosted in water towers, in the building of the former church. 
The modern allocation is also unusual – Provision Warehouses (places where 
food stocks were stored for the troops). The museum often hosts exhibitions 
on the history of Moscow and organized lectures.

МУЗЕЙ МАСКВЫ
2, Zubovskiy blvd.

Музей Масквы — адзін з найстарэйшых у горадзе, ён існуе ўжо 120 год. 
За час існавання музей не раз пераязджаў: экспазіцыі размяшчаліся то ў 
воданапорных вежах, то ў будынку былой царквы. Сучаснае месцазна-
ходжанне музея таксама незвычайнае: гэта Правіянцкія склады (месца, 
дзе захоўваліся харчовыя запасы для войскаў). У музеі часта праход-
зяць выставы, прысвечаныя гісторыі Масквы, а таксама арганізаваны 
лекторый.

МУЗЕЙ МОСКВЫ
Зубовский бульвар, 2

Музей Москвы – один из старейших в городе, он существует уже 120 лет. 
За время существования музей не раз переезжал: экспозиции распо-
лагались то в  водонапорных башнях, то в здании бывшей церкви. Со-
временное размещение музея тоже необычно: это Провиантские скла-
ды (места, где хранились съестные запасы для войск). В музее часто 
проходят выставки, посвященные истории Москвы, а также организован 
лекторий.

START1 ● FINISH2
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1. DIPLOMATIC ACADEMY OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

53/2-1, Ostozhenka Street
The building, which now houses the Diplomatic Academy, was built in 1868. It 
was a classic high school for the children of the highest nobility. There were 
law, philological, physics and mathematics departments with an emphasis 
on ancient languages. After the Russian Revolution in 1917, the building 
was given to the Diplomatic Academy. Sculptures of IX century Byzantine 
missionaries are located on the mansion facade. They are known for their 
missionary activity and for the fact that they have created the prototype of 
the Cyrillic alphabet, which is now used in many Slavic languages, including 
Russian.

1. ДЫПЛАМАТЫЧНАЯ АКАДЭМІЯ
53/2-1, Ostozhenka Street

Будынак, у якім зараз размяшчаецца Дыпламатычная акадэмія, быў 
пабудаваны ў 1868 годзе і ўяўляў сабой класічны ліцэй для дзяцей з 
вышэйшых шляхецкіх саслоўяў. У ім былі юрыдычны, філалагічны і 
фізіка-матэматычны напрамкі  адукацыі з упорам на старажытныя мовы. 
Пасля рэвалюцыі 1917 года будынак быў перададзены пад Дыплама-
тычную акадэмію. На фасадзе асабняка размешчаны скульптуры візан-
тыйскіх асветнікаў IX стагоддзя, вядомых сваёй місіянерскай дзейнасцю 
і тым, што стварылі правобраз кірылічнага алфавіта, які зараз выкары-
стоўваецца ў шматлікіх славянскіх мовах, у тым ліку і ў беларускай.

1. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
улица Остоженка, 53/2 стр. 1

Здание, в котором сейчас располагается Дипломатическая академия, 
было построено в 1868 году и представляло собой классический лицей 
для детей из высших дворянских сословий. В нем были юридическое, 
филологическое и физико-математическое направления обучения 
с упором на древние языки. После революции 1917 года здание было 
передано под Дипломатическую академию. На фасаде особняка рас-
положены скульптуры византийских просветителей IX века, известных 
своей миссионерской деятельностью и тем, что создали прообраз ки-
риллического алфавита, который сейчас используется во многих сла-
вянских языках, в том числе и в русском.

1. ДЫПЛАМАТЫЧНАЯ АКАДЭМІЯ
53/2-1, Ostozhenka Street

ПЫТАННЕ:
Паглядзіце на фасад будынка акадэміі. Каго з паказаных ніжэй герояў 
помнікаў вы можаце ўбачыць на фасадзе?

1. Вялікі рускі паэт Аляксандр Пушкін і яго каханая Наталля Ган-
чарова;

2. Кірыл і Мяфодзій, стваральнікі славянскай азбукі;
3. Публіцысты і рэвалюцыянеры Герцэн і Агароў;
4. Мінін і Пажарскі, лідары народнага апалчэння.

1. DIPLOMATIC ACADEMY OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

53/2-1, Ostozhenka Street
QUESTION:

Please, look at the facade of the Academy. Which of the characters depicted 
below you can see on the facade?

1. Great Russian poet Alexander Pushkin and his beloved Natalya 
Goncharova;

2. Saints Cyril and Methodius, creators of Slavic alphabet;
3. Publicists and revolutionaries Alexander Herzen and Nikolay Ogarev;
4. Kuzma Minin and Dmitry Pozharsky, leaders of Russian national 

forces against Polish invaders.

1. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
улица Остоженка, 53/2 стр. 1 

ВОПРОС:
Посмотрите на фасад здания академии. Кого из изображенных выше 
героев памятников вы можете увидеть на фасаде?

1. Великий русский поэт Александр Пушкин и его возлюбленная 
Наталья Гончарова

2. Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки
3. Публицисты и революционеры А. Герцен и Н. Огарев
4. К. Минин и Д. Пожарский, лидеры народного ополчения

1 2

3 4

1
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2. ЗАЧАТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
2-й Зачатьевский переулок, 2 стр. 21

Зачатьевский монастырь – первый женский монастырь в Москве. Ос-
нован он был еще в XIV веке по благословению Святителя Алексия его 

родными сестрами – игуменией 
Иулианией и монахиней Евпрак-
сией. Монастырь пережил пожа-
ры, разорения, перестройки. Во 
времена СССР монастырь был 
закрыт, а его обитательницы 
подвергнуты гонениям. Возро-
жден он был только 25 лет назад. 

ВОПРОС:
Перед монастырем стоит фигу-
ра митрополита. Что он держит  
в руках?

2. ЗАЧАЦЬЕЎСКІ МАНАСТЫР
2-21, 2-y Zachtyevsky lane

Зачацьеўскі манастыр — першы жаночы манастыр у Маскве. Заснаваны 
ён быў яшчэ ў XIV стагоддзі па блаславенні Свяціцеля Алексія яго род-
нымі сёстрамі — ігуменняй Юліяніяй і манашкай Еўпраксіяй. Манастыр 
перажываў пажары, спусташэнні, перабудовы. У часы СССР манастыр 
быў зачынены, а ягоныя жыхаркі падвергнуты ганенням. Адроджаны ён 
быў толькі 25 год таму.

ПЫТАННЕ: 
Перад манастыром стаіць постаць мітрапаліта. Што ён трымае ў руках?

2. CONCEPTION CONVENT OR ZACHATYEVSKY MONASTERY
2-21, 2-y Zachtyevsky lane

Conception Convent is the first female 
monastery in Moscow. It was founded in 
the XIV century with the blessing of Pontiff 
Alexis by his native sisters – the abbess 
Yuliana (Juliana) and the nun Eupraxia. The 
monastery suffered from fires, destruction and 
alteration. During Soviet times, the monastery 
was closed, and its inmates were persecuted. 
It was revived only 25 years ago. 

QUESTION: 
The figure of Orthodox metropolitan stands in 
the outer court. What is he holding in his hand?

1
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3. KEKUSHEV HOUSE

21, Ostozhenka Street
Extraordinary mansion of the early XX 
century, which resembles a knight's 
castle, located on Ostozhenka Street. 
The famous Moscow architect Lev 
Kekushev built this house for himself 
and his wife. This house has an 
interesting fame: it claims to be the 
home where lived Margarita, the main  
character  of  the  novel  «Master 
and Margarita» witten by the popular 
Russian  writer  Mikhail  Bulgakov in 
(1929-1940).

QUESTION:
This photo of the building was made 
in 1904. Nowadays a very significant 
detail is missing from the mansion. 
Which one?

3. АСАБНЯК КЕКУШАВАЙ
 21, Ostozhenka Street

На вуліцы Астожанка знаходзіцца незвычайны асабняк пачатку XX ста-
годдзя, які нагадвае сабой рыцарскі замак. Гэты дом пабудаваў зна-
каміты маскоўскі архітэктар Леў Кекушаў для сябе і сваёй жонкі. У гэтага 
дома незвычайная слава: ён прэтэндуе на званне дома, у якім жыла 
Маргарыта, галоўная гераіня рамана вядомага рускага пісьменніка Мі-
хаіла Булгакава «Майстар і Маргарыта» (1929-1940).

ПЫТАННЕ:
Перад вамі фотаздымак гэтага будынка, зроблены ў 1904 годзе. Зараз 
на асабняку не хапае адной досыць прыметнай дэталі. Якой?

3. ОСОБНЯК КЕКУШЕВОЙ
улица Остоженка, 21

На улице Остоженка расположен необычный особняк начала XX века, 
напоминающий рыцарский замок. Этот дом построил знаменитый мо-
сковский архитектор Лев Кекушев для себя и своей супруги. У этого 
дома необычная слава: он претендует на звание дома, в котором жила 
Маргарита, главная героиня романа «Мастер и Маргарита» (1929–1940) 
известного русского писателя Михаила Булгакова. 

ВОПРОС:
Перед вами фотография этого здания, сделанная в 1904 году. Сейчас 
на  особняке не хватает одной достаточно заметной детали. Какой?

4. ARTS SCHOOL #1 OR POLIVANOV’S GYMNASIUM 
32/1-1, Prechistenka Street

Since 1868 and until the Bolshevik Revolution 
(also known as Red October or October 
Revolution, 1917) there was a legendary 
Polivanov’s Gymnasium in this building. Lev 
Ivanovich Polivanov was known for the new 
teaching methods, progressive ideas and 
special attention to the liberal arts. Despite 
the high price of tuition, all progressive-
minded enlightened people tried to send their 
children to the gymnasium. For example, the 
son of Leo Tolstoy studied in this school, as 
well as the famous poet Valery Bryusov and 
many others.

QUESTION:
Go into the yard. There will be an emcee waiting for you. The emcee will have 
a question for you.

4. МАСТАЦКАЯ ШКОЛА №1
32/1-1, Prechistenka Street

З 1868 года і аж да Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года ў гэтым будын-
ку знаходзілася легендарная гімназія Паліванава, якая была вядомая 
новымі метадамі выкладання, прагрэсіўнымі ідэямі і асаблівай увагай 
да гуманітарных навук. Нягледзячы на высокі кошт навучання, усе пра-
грэсіўна думаючыя, асвечаныя людзі імкнуліся накіраваць сваіх сыноў 
менавіта ў гэтую гімназію. Так, напрыклад, у гімназіі вучыліся сын Л.М. 
Талстога, будучы знакаміты паэт Валерый Брусаў і шмат хто з іншых.

ПЫТАННЕ:
Зайдзіце ў двор дома. Пытанне вы атрымаеце ад суддзі, які чакае вас 
там.

4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №1
улица Пречистенка, 32/1 стр. 1

С 1868 года и вплоть до Октябрьской революции 1917 года в этом здании 
находилась легендарная гимназия Поливанова, которая была известна 
новыми методами преподавания, прогрессивными идеями и особен-
ным вниманием к гуманитарным наукам. Несмотря на высокую цену за 
обучение, все прогрессивно мыслящие, просвещенные люди старались 
направить своих сыновей именно в эту гимназию. Так, например, в гим-
назии учились сын Л.Н. Толстого, будущий знаменитый поэт Валерий 
Брюсов и многие другие.

ВОПРОС:
Зайдите во двор дома. Вопрос вы получите от ожидающего вас там судьи.

4
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4. ARTS SCHOOL #1 OR POLIVANOV’S GYMNASIUM 
32/1-1, Prechistenka Street

QUESTION:
Which Russian authors do you know? Name at least three. 

4. МАСТАЦКАЯ ШКОЛА №1
32/1-1, Prechistenka Street

ПЫТАННЕ:
Якіх рускіх пісьменнікаў вы ведаеце (назавіце хаця б траіх)?

4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №1
улица Пречистенка, 32/1 стр. 1 

ВОПРОС:
Каких русских писателей вы знаете? Назовите хотя бы троих.

5
5. ISAKOV PROFITABLE HOUSE

28, Prechistenka Street
Isakov Profitable House – a wonderful example 
of the mansion in Art Nouveau style, which was 
popular in Russia and in Europe at the turn of XIX-XX 
centuries. Its architect was Leo Kekushev – a well-
known Moscow architect, who gave to the city a set 
of buildings in that style. Rejection of straight lines, 
presence of floral ornaments in the design and use 
of metal and glass – those were the characteristics 
of the Art Nouveau. There are many Art Nouveau constructions in Moscow, 
and each of them is unique. However, there are characteristic elements on 
each building so you can easily identify Art-Novae buildings.

QUESTION: 
There are two women under the metal canopy of the building. They symbolize 
art and enlightenment. What do these women hold in their hands?

5. ДАХОДНЫ ДОМ ІСАКАВА  
28, Prechistenka Street

Даходны дом Ісакава — выдатны прыклад асабняка ў стылі мадэрн. 
Гэты стыль быў папулярны ў Расіі і ў Еўропе на рубяжы XIX-XX стагод-
дзяў. Яго архітэктарам быў Леў Кекушаў, знакаміты маскоўскі архітэктар, 
які падараваў гораду мноства будынкаў у гэтым стылі. Мадэрн характа-
рызуецца адмовай ад прамых ліній, наяўнасцю раслінных арнаментаў і 
выкарыстаннем у афармленні металу і шкла. У Маскве мноства мадэр-
нісцкіх пабудоў, і кожная з іх унікальная. Будынкі ў гэтым стылі значна 
адрозніваюцца адзін ад аднаго, нягледзячы на характэрныя элементы, 
па якіх мы можам іх пазнаць.

ПЫТАННЕ: 
Пад металічным брылём будынка мы можам разглядзець дзвюх жан-
чын, якія сімвалізуюць мастацтва і асвету. Што трымаюць у руках гэтыя 
жанчыны?

5. ДОХОДНЫЙ ДОМ ИСАКОВА
улица Пречистенка, 28

Доходный дом Исакова – замечательный пример особняка в стиле мо-
дерн. Этот стиль был популярен в России и в Европе на рубеже XIX–XX 
веков. Его архитектором был Лев Кекушев, подаривший городу множе-
ство зданий в этом стиле. Модерн характеризуется отказом от прямых 
линий, наличием растительных орнаментов и использованием в оформ-
лении металла и стекла. В Москве множество модерновых построек, и ка-
ждая из них уникальна. Здания в этом стиле сильно отличаются друг от 
друга, но имеют характерные элементы, по которым мы можем их узнать. 

ВОПРОС: 
Под металлическим козырьком здания мы можем разглядеть двух жен-
щин, символизирующих искусство и просвещение. Что держат в руках 
эти женщины? 
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6. RUSSIAN ACADEMY OF ART AND TSERETELI ART GALLERY
19/11 – 2, Prechistenka Street

Zurab Tsereteli – Russian sculptor, painter and architect. He has created many 
projects and monuments not only in Moscow and Russia, but also in different 
countries of the world (including USA, Spain, Italy, France, Chile, Georgia). 
One of his most famous sculptures in Moscow is a monument of Peter the 
Great, established on the confluence of the Moscow River and Vodootvodny 
Canal. The final form of the restored Cathedral of Christ the Savior is also 
Tsereteli's masterpiece. You can get acquainted with the work of the artist 
or explore his other projects in the museum in front of you. Adjacent to the 
museum building is the Russian Academy of Arts, whose president is Zurab 
Tsereteli.

QUESTION:
Which ancient Greek goddess is standing in front of the Russian Academy 
of Arts to the left of the entrance (if you are facing the museum)?
Answer:

1. Themis, goddess of divine law
2. Artemis, goddess of hunting and wild animals 
3. Demeter, goddess of the harvest and agriculture
4. Hera, goddess of women and marriage

1 2 3 44
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6. РАСІЙСКАЯ АКАДЭМІЯ МАСТАЦТВАЎ І МУЗЕЙ ЗУРАБА ЦЭРЭТЭЛІ
19/11 – 2, Prechistenka Street

Зураб Цэрэтэлі — расійскі скульптар, жывапісец і архітэктар. Яму на-
лежаць шматлікія праекты помнікаў не толькі ў Маскве і Расіі, але і ў 
розных краінах свету (у тым ліку, у розных гарадах ЗША, Іспаніі, Італіі, 
Францыі, Чылі, Грузіі). Адзін з яго найбольш вядомых помнікаў у Ма-
скве — помнік Пятру I, усталяваны на стрэлцы Масквы-ракі і Водаадво-
днага канала. Канчатковы выгляд узноўленага Храма Хрыста Збавіцеля 
таксама належыць руцэ Цэрэтэлі. У музеі, які знаходзіцца перад вамі, 
можна пазнаёміцца з творчасцю мастака, а таксама вывучыць іншыя яго 
праекты. Суседні з музеем будынак — Расійская акадэмія мастацтваў, 
чыім прэзідэнтам і з’яўляецца Зураб Цэрэтэлі.

ПЫТАННЕ:
Якая старажытнагрэчаская багіня стаіць перад будынкам Маскоўскай 
акадэміі мастацтваў злева ад уваходу (з пункту гледжання чалавека, які 
ўваходзіць)?
Варыянты адказу:

1. Феміда, багіня правасуддзя
2. Артэміда, багіня палявання
3. Дэметра, багіня ўрадлівасці
4. Гера, заступніца шлюбу

6. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ    
  И МУЗЕЙ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ

улица Пречистенка, 19/11 стр. 2
Зураб Церетели – российский скульптор, живописец и архитектор. Ему 
принадлежат многие проекты памятников не только в Москве и России, 
но и в разных странах мира (в том числе в разных городах США, Ис-
пании, Италии, Франции, Чили, Грузии). Один из его самых известных 
памятников в Москве – памятник Петру I, установленный на стрелке Мо-
сквы-реки и Водоотводного канала. Окончательный вид воссозданного 
храма Христа Спасителя также принадлежит руке Церетели. В музее, 
который находится перед вами, можно познакомиться с творчеством ху-
дожника, а также изучить другие его проекты. Соседнее с музеем зда-
ние – Российская академия художеств, чьим президентом и является 
Зураб Церетели.

ВОПРОС:
Какая древнегреческая богиня стоит перед зданием Российской акаде-
мии художеств слева от входа (с точки зрения входящего)? 
Варианты ответа: 

1. Фемида, богиня правосудия
2. Артемида, богиня охоты 
3. Деметра, богиня плодородия
4. Гера, покровительница брака

7
7. GENERAL YERMOLOV HOUSE

20, Prechistenka Street
The mansion was built in the late XVIII century. Unfortunately, the Moscow fire 
of 1812 damaged the building heavily; therefore, it has undergone significant 
changes. Originally, the building was created in the Empire style. However, 
the house often changed owners and each owner changed exterior to his 
own liking. As a result, the building became an example of the Eclectic style 
(a mixture of different styles). One of the most famous of its owners was 
a Russian poet Sergei Yesenin and his wife, an American dancer Isadora 
Duncan, who started a ballet school here.

QUESTION:
There are a few birds’ figures on the facade, which could be found in state 
symbols of not only Russia, but also other countries. They symbolize the 
power and dominion. What kind of bird are they? 

1. Pigeons (doves) 
2. Parrots 
3. Eagles 
4. Pavos (peacocks or peafowls) 

The famous Russian poet of the early XX century, Sergei Yesenin (1895-
1925) called himself «the last poet of the village». Indeed, the life of the 
peasants and the village was always sensitively and movingly described in his 
early works. Later, he turned to politics, devoted verses to beloved, he wrote 
extensively about his travels around the world. His poetry is characterized 
by a gentle and reverent attitude to the native land and people, but when it 
came to himself, his poetry was full of mischief and was deeply tragic. Below 
is one of Yesenin's poems.

Look! Spring is coming 
And hackberry’s flowering 
And its aureate branches 
Are going curved. 
And dew like honey 
Goes down and covers bark 
And leaves are 
so sweet and 
Are shining like a silver. 
Small silver creek 
Are going, flowing 
Among the grass, 
Among its roots. 

The fragrant hackberry 
Are spreading crown 
And golden leaves 
Are glinting in the sun 
Tumultuous waves 
Are douching all 
the branches 
And creak is 
singing songs 
For tree under the steep.
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7. ДОМ ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА
улица Пречистенка, 20

Особняк был построен в конце XVIII века, но сильно пострадал во время 
московских пожаров 1812 года, поэтому претерпел значительные изме-
нения. Изначально созданный в стиле ампир, дом часто менял хозяев, 
каждый из которых менял его по своему вкусу. В итоге здание стало 
одним из примеров стиля эклектика (смешение разных стилей). Одними 
из самых известных его хозяев были русский поэт Сергей Есенин и его 
супруга американская танцовщица Айседора Дункан, основавшая здесь 
балетную студию.

ВОПРОС:
На фасаде здания можно разглядеть птиц, которые часто встречаются 
в государственной символике не только России, но и других стран. Они 
символизируют власть и господство. Что это за птицы? 

1. Голуби 
2. Попугаи 
3. Орлы 
4. Павлины

Знаменитый русский поэт начала ХХ века Сергей Александрович Есе-
нин (1895–1925) называл себя «последним поэтом деревни». И действи-
тельно, в его раннем творчестве трогательно и чутко описана жизнь 
крестьян и деревни. Позднее он обратился к политике, посвящал стихи 
любимым женщинам, много писал о своих путешествиях по миру. Его 
поэзия отличается нежным и трепетным отношением к родине и людям, 
а по отношению к себе пропитана то озорством, то глубокой трагично-
стью. Ниже представлено одно из стихотворений Есенина.

7

7. ДОМ ГЕНЕРАЛА ЯРМОЛАВА
20, Prechistenka Street

Асабняк быў пабудаваны ў канцы XVIII стагоддзя, але моцна пацяр-
пеў падчас маскоўскіх пажараў 1812 года, таму зведаў значныя змены. 
Першапачаткова створаны ў стылі ампір, дом часта мяняў гаспадароў, 
кожны з якіх змяняў яго на свой густ. У выніку будынак стаў адным з 
прыкладаў стылю эклектыка (змяшэнне розных стыляў). Аднымі з най-
вядомейшых ягоных гаспадароў былі рускі паэт Сяргей Ясенін і яго жон-
ка амерыканская танцоўшчыца Айседора Дункан, якая заснавала тут 
балетную студыю.

ПЫТАННЕ:
На фасадзе будынка можна разглядзець птушак, якія часта сустрака-
юцца ў дзяржаўнай сімволіцы не толькі Расіі, але і іншых краін. Яны сім-
валізуюць уладу і панаванне. Што гэта за птушкі? 

1. Галубы
2. папугаі 
3. Арлы 
4. Паўліны

Знакаміты рускі паэт пачатку ХХ стагоддзя Сяргей Аляксандравіч 
Ясенін (1895-1925) называў сябе «апошнім паэтам вёскі». І сапраў-
ды, у яго ранняй творчасці кранальна і чула апісана жыццё сялян і 
вёскі. Пазней ён звярнуўся да палітыкі, прысвячаў вершы каханым 
жанчынам, шмат пісаў пра свае падарожжы па свеце. Яго паэзія 

Черемуха душистая  
С весною расцвела  
И ветки золотистые,  
Что кудри, завила.  
Кругом роса медвяная  
Сползает по коре,  
Под нею зелень пряная  
Сияет в серебре.  
А рядом, у проталинки,  
В траве, между корней,  
Бежит, струится маленький  
Серебряный ручей. 
Черемуха душистая  
Развесившись, стоит,  
А зелень золотистая  
На солнышке горит.  
Ручей волной гремучею  
Все ветки обдает  
И вкрадчиво под кручею  
Ей песенки поет.
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вызначаецца пяшчотным і трапяткім стаўленнем да радзімы і люд-
зей, а ў адносінах да сябе прасякнутая то свавольствам, то глы-
бокай трагічнасцю. Ніжэй пададзены адзін з вершаў Ясеніна.

Черемуха душистая 
С весною расцвела 
И ветки золотистые, 
Что кудри, завила. 
Кругом роса медвяная 
Сползает по коре, 
Под нею зелень пряная 
Сияет в серебре. 
А рядом, у проталинки, 
В траве, между корней, 
Бежит, струит-
ся маленький 
Серебряный ручей. 

Черемуха душистая 
Развесившись, стоит, 
А зелень золотистая 
На солнышке горит. 
Ручей волной гремучею 
Все ветки обдает 
И вкрадчиво под кручею 
Ей песенки поет.

Максим Никифорович Воробьёв (1787–1855).  
Вид Московского Кремля со стороны Каменного моста. 1819г / 
Maxim Vorobiev (1787-1855).  
View of the Moscow Kremlin from the Stone Bridge. 1819

8
8. CENTRAL HOUSE OF SCIENTISTS  
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

16/2,Prechistenka Street
The Сentral House of Scientists of the Russian Academy of Sciences is not 
only a scientific institution (today 36 scientific sections operate here), but also 
a kind of club, where scientists can communicate in an informal atmosphere: 
various meetings, conferences, summits and concerts, literary evenings, 
popular science activities are held here. Cultural center for the workers of 
science is no accident in this area: there are many research institutes and 
universities (including several buildings of the Lomonosov Moscow State 
University), the Russian State Library (National library of Russia, 4th largest 
collection in the world) and the Academy of Arts, which are also located here.

QUESTION: 
As you already know from the historical reference, concerts are often held in 
the building. Which musical instrument on the gate does remind about these 
events?

8. ДОМ УЧЕНЫХ
улица Пречистенка, 16/2

Центральный Дом ученых Российской академии наук является не толь-
ко научным учреждением (сегодня в нем функционирует 36 научных 
секций), но и своего рода клубом, где ученые могут пообщаться в не-
формальной обстановке: тут проводятся различные встречи, конфе-
ренции, заседания, а также проходят концерты, литературные вечера, 
научно-популярные мероприятия. Культурный центр для работников 
науки не случайно находится в этом районе: именно здесь располо-
жены многие научные институты и высшие учебные заведения (в том 
числе несколько корпусов Московского государственного университета), 
Российская государственная библиотека (главная библиотека Москвы), 
Академия художеств. 

ВОПРОС: 
Как вы уже знаете из исторической справки, в здании часто проходят 
концерты. Изображение какого инструмента на воротах об этом напо-
минает?
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8. ДОМ ВУЧОНЫХ  
16/2,Prechistenka Street

Цэнтральны Дом вучоных Расійскай акадэміі навук з’яўляецца не толькі 
навуковай установай (сёння ў ім функцыянуе 36 навуковых секцый), але 
і своеасаблівым клубам, дзе навукоўцы могуць пагутарыць у нефар-
мальнай абстаноўцы: тут праводзяцца ўсялякія сустрэчы, канферэнцыі, 
пасяджэнні, а таксама праходзяць канцэрты, літаратурныя вечары, на-
вукова-папулярныя мерапрыемствы. Культурны цэнтр для работнікаў 
навукі не выпадкова знаходзіцца ў гэтым раёне: менавіта тут размеш-
чаныя шматлікія навуковыя інстытуты і вышэйшыя навучальныя ўста-
новы (у тым ліку некалькі карпусоў Маскоўскага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта), Расійская дзяржаўная бібліятэка (галоўная бібліятэка Масквы), 
Акадэмія мастацтваў.

ПЫТАННЕ: 
Як вы ўжо ведаеце з гістарычнай даведкі, у будынку часта праходзяць 
канцэрты. Выява якога інструмента на браме пра гэта нагадвае?

9
9. THE LEO TOLSTOY STATE MUSEUM

11/8, Prechistenka Street
There is a monument of Leo Tolstoy (1828 – 1910) in the courtyard of the 
museum building. He is one of the most famous Russian writers in the world. 
Moreover, Leo Tolstoy had a noble title (Earl). He was a founder of a small 
philosophical movement («Tolstoyans») that was based on the freedom from 
social and religious frameworks. His works have been adapted for the big 
screen many times (for example, «Anna Karenina», «Resurrection», «War and 
Peace» and others.).

9. МУЗЕЙ Л. М. ТАЛСТОГА
11/8, Prechistenka Street

У двары будынка музея знаходзіцца помнік Льву Мікалаевічу Талстому 
(1828-1910), аднаму з найвядомейшых у свеце расійскіх пісьменнікаў. 
Пры тым, што Леў Талстой меў дваранскі тытул (граф), ён стаў засна-
вальнікам маленькай філасофскай плыні («талстоўства»), у аснове якой 
ляжала свабода ад сацыяльных і рэлігійных рамак. Яго творы былі шма-
тразова экранізаваныя (напрыклад, «Ганна Карэніна», «Уваскрэсенне», 
«Вайна і мір» і інш.).

9. МУЗЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО
улица Пречистенка, 11/8

Во дворе здания музея расположен памятник Льву Николаевичу Толсто-
му (1828–1910), одному из известнейших в мире российских писателей. 
При том, что Лев Толстой имел дворянский титул (граф), он стал основа-
телем нового философского течения («толстовство»), в основе которого 
лежала свобода от социальных и религиозных рамок. Его произведения 
были многократно экранизированы (например, «Анна Каренина», «Вос-
кресение», «Война и мир» и др.). 



3332

Жилой дом на Котельнической набережной. Автор Константин Белов  / 
Apartment house on the Kotelnicheskaya waterfront. Author Konstantin Belov

9

9. THE LEO TOLSTOY STATE MUSEUM
11/8, Prechistenka Street

QUESTION: 
Which war was the novel «War and Peace» by Leo Tolstoy dedicated to?

1. World War II 
2. The French invasion of Russia (1812)
3. Seven Years’ War

9. МУЗЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО
улица Пречистенка, 11/8

ВОПРОС: 
Какой войне посвящено произведение «Война и мир» Л. Толстого?

1. Вторая мировая война. 
2. Война с Наполеоном 
3. Семилетняя война.

9. МУЗЕЙ Л. М. ТАЛСТОГА
11/8, Prechistenka Street

ПЫТАННЕ: 
Якой вайне прысвечаны твор «Вайна і мір»  Л.Талстога? 

1. Другой сусветнай вайне 
2. Вайне з Напалеонам 
3. Сямігадовай вайне.
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10
10. THE A.S. PUSHKIN STATE MUSEUM

Prechistenka Street, 12 
QUESTION: 

One of Pushkin's fairy tales has the following plot: young royal daughter was 
unusually beautiful and delightful. But one fine day evil stepmother ordered to 
kill her, but she escaped from death and found herself in the woods, where 
a bit later she found shelter in the house of the bogatyrs (Wiki: bogatyr or 
vityaz is a stock character in medieval East Slavic legends, akin to a Western 
European knight-errant.). Her fiancé tried to find our heroine and started 
searching, but her stepmother found her earlier and poisoned the girl. After 
her fiancé found his beloved and kissed her, she woke up because of the true 
love's kiss. One European fairy tale has a similar plot that was used in one 
of Walt Disney's cartoons in the middle of the twentieth century. What is this 
tale?

10. МУЗЕЙ А.С. ПУШКІНА
Prechistenka Street, 12 

ПЫТАННЕ: 
Сюжэт адной з казак Пушкіна такі: юную царскую дачку, што вылучалася 
незвычайнай прыгажосцю, злая мачаха загадвае забіць, але тая паз-
бягае смерці і аказваецца ў лесе, дзе знаходзіць прытулак у доме сямі 
волатаў. На пошукі дзяўчыны пускаецца яе жаніх, але мачаха паспявае 
знайсці яе раней і атруціць. Пасля таго як жаніх знаходзіць і цалуе сваю 
каханую, яна абуджаецца. Аналагічны сюжэт мае еўрапейская казка, па-
водле якой у сярэдзіне ХХ стагоддзя быў зняты мультфільм студыяй 
Уолта Дыснея. Што гэта за казка?

10. МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА
Улица Пречистенка, 12 

ВОПРОС: 
Сюжет одной из сказок Пушкина таков: юную царскую дочку, отличаю-
щуюся необыкновенной красотой, злая мачеха приказывает убить, но 
та, оказавшись в лесу, избегает смерти и находит приют в доме у семи 
богатырей. На поиски девушки пускается ее жених, но мачеха успевает 
найти ее раньше и отравить. После того как жених находит и целует 
свою возлюбленную, она пробуждается. Аналогичный сюжет имеет ев-
ропейская сказка, по которой в середине ХХ века был снят мультфильм 
студией Уолта Диснея. Что это за сказка?
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10. THE A. S. PUSHKIN STATE MUSEUM

Prechistenka Street, 12
Here is the Pushkin Museum, which is located in a mansion built in the 
early XIX century. Alexander S. Pushkin (1799-1837) is the most popular 
and most beloved poet and writer in Russia, whose works are known from 
childhood. Kids read his fairy tales, while the older children study his verses, 
novels and poems in school. Quotes and stories of this recognized genius 
became universally loved right from the start. The day of his birth, June 6, 
is UN Russian Language Day. Despite the early tragic death because of a 
duel, Pushkin managed to create a lot of timeless works, including the poem 
«Eugene Onegin». An excerpt dedicated to Moscow is presented below:

But now they're near. Already gleaming
before their eyes they see unfold
the towers of whitestone Moscow beaming
with fire from every cross of gold.
 Friends, how my heart would leap with pleasure
 when suddenly I saw this treasure
of spires and belfries, in a cup
with parks and mansions, open up.
How often would I fall to musing
of Moscow in the mournful days
of absence on my wandering ways!
Moscow... how many strains are fusing
 in that one sound, for Russian hearts!
 what store of riches it imparts!

(Chapter Seven, XXXVI)
(tr.Ch.Johnston)

10
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110
10. МУЗЕЙ А.С. ПУШКІНА

Prechistenka Street, 12
Перад вамі размешчаны Музей А.С. Пушкіна, які знаходзіцца ў асабняку 
пабудовы пачатку XIX стагоддзя. Аляксандр Пушкін (1799-1837) — самы 
папулярны і самы любімы паэт і пісьменнік, творы якога вядомыя з дзя-
цінства. Малым чытаюць яго казкі, старэйшыя дзеці вывучаюць у школе 
яго вершы, аповесці, паэмы. Цытаты і сюжэты твораў гэтага прызнанага 
генія з моманту стварэння сталі ўсенародна любімымі. Дзень нараджэн-
ня паэта, 6 чэрвеня, стаў днём рускай мовы. Нягледзячы на раннюю тра-
гічную гібель на дуэлі, Пушкін паспеў стварыць мноства неўміручых тво-
раў, у ліку якіх і паэма «Яўген Анегін». Урывак з яе, прысвечаны Маскве, 
прадстаўлены ніжэй:

Но вот уж близко. Перед ними 
Уж белокаменной Москвы 
Как жар, крестами золотыми 
Горят старинные главы. 
Ах, братцы! как я был доволен, 
Когда церквей и колоколен, 
Садов, чертогов полукруг 
Открылся предо мною вдруг! 
Как часто в горестной разлуке, 
В моей блуждающей судьбе, 
Москва, я думал о тебе! 
Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось!

 (Глава 7, строфа 36). 

10
10. МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА

улица Пречистенка, 12
Перед вами расположен Музей А.С.Пушкина, который находится в особ-
няке постройки начала XIX века. Александр Пушкин (1799–1837) – са-
мый популярный и самый любимый в России поэт и писатель, произве-
дения которого известны с детства. Малышам читают его сказки, дети 
постарше изучают в школе его стихи, повести, поэмы. Цитаты и сюжеты 
произведений этого признанного гения с момента создания стали все-
народно любимыми. День рождения поэта, 6 июня, стал днем русско-
го языка. Несмотря на раннюю трагическую гибель на дуэли, Пушкин 
успел создать множество бессмертных произведений, в числе которых 
и поэма «Евгений Онегин». Отрывок из нее, посвященный Москве, пред-
ставлен ниже: 

 
Но вот уж близко. Перед ними 
Уж белокаменной Москвы 
Как жар, крестами золотыми 
Горят старинные главы. 
Ах, братцы! как я был доволен, 
Когда церквей и колоколен, 
Садов, чертогов полукруг 
Открылся предо мною вдруг! 
Как часто в горестной разлуке, 
В моей блуждающей судьбе, 
Москва, я думал о тебе! 
Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось!

 (Глава 7, строфа 36). 
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11. БЕЛЫЯ І ЧЫРВОНЫЯ ПАЛАТЫ
3-1, Prechistenka Street

Два будынкі, якія знаходзяцца паміж вуліцамі Прачысценка і Астожан-
ка, вельмі моцна адрозніваюцца ад навакольных пабудоў, таму што 
былі ўзведзеныя на 200-250 гадоў раней за іншыя: у XVII стагоддзі. Гэта 
адны з нешматлікіх будынкаў таго часу, якія захаваліся ў горадзе. Пер-
шапачаткова яны былі часткай дзвюх розных сядзіб, і за сваю доўгую 
гісторыю ў іх размяшчаліся самыя розныя ўстановы: карчма, кінатэатр, 
аптэка, мясная, малочная, тытунёвая крамы, у савецкі час палаты былі 
падзеленыя на кватэры.
Жыццё так схавала гістарычную каштоўнасць палат, што ў 1972 годзе, 
у ходзе рэканструкцыі Масквы да прыезду прэзідэнта ЗША, палаты на-
ват хацелі знесці, але ў выніку даследаванняў выявілася гістарычная 
каштоўнасць будынка. Палаты атрымалася адстаяць. У цяперашні час 
абодва будынкі аддадзеныя пад музеі.

ПЫТАННЕ: 
Гэтыя палаты былі пабудаваныя ў XVII стагоддзі, па прыкладзе італьян-
скіх дамоў-палацаў эпохі Адраджэння. Аднак у адрозненне ад італьян-
скіх палацаў у нашых палатах вельмі тоўстыя сцены і маленькія вокны. 
Навошта былі зробленыя гэтыя змены?

11. БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ ПАЛАТЫ
улица Пречистенка, 3 стр. 1

Два здания, находящиеся между улицами Пречистенка и Осто-
женка,  очень сильно отличаются от окружающих их сооруже-
ний, потому что были возведены на 200–250 лет раньше прочих: 
в XVII  веке. Это одни из немногих зданий того времени, сохранив-
шиеся в городе. Изначально они были частью двух разных усадеб, 
и за свою долгую историю в них располагались самые разные за-
ведения: трактир, кинотеатр, аптека, мясная, молочная, табачная 
лавки, в советское время палаты были поделены на квартиры.  
Жизнь так изменила первоначальный облик палат, что в 1972 году, 
в ходе реконструкции Москвы к приезду президента США, их даже хо-
тели снести, но в результате исследований обнаружилась историче-
ская ценность зданий. Палаты удалось отстоять. В настоящее время 
оба здания отданы под музеи.

ВОПРОС: 
Эти палаты были построены в XVII веке, по примеру итальянских палац-
цо (домов-дворцов) эпохи Возрождения. Однако в отличие от итальян-
ских палаццо в наших палатах очень толстые стены и маленькие окна. 
Для чего были сделаны эти изменения?

11
11. RED AND WHITE CHAMBERS

3-1, Prechistenka Street

The two buildings are located between the streets of Prechistenka and 
Ostozhenka. They differ from the surrounding buildings, because they were 
built 200-250 years earlier than the others – in the XVII century. They are 
among the few building that were preserved in the city. Initially, they were part 
of the two different mansions, and in its long history, they housed a variety of 
establishments: a tavern, a cinema, a pharmacy, a meat-shop, a dairy shop, 
a  tobacco shop. In the Soviet time the chambers were divided into apartments.
Life hid the historical value so much that in 1972, during the reconstruction of 
Moscow for the arrival of the US President, the Chambers were at risk of being 
demolished, but as a result of research the historical value of the building was 
revealed and the decision to demolish was  reversed. Currently  both buildings 
house museums..

QUESTION: 
These chambers were built in the XVII century, following the example of the 
Italian Renaissance palazzo (palace-house). These chambers unlike the 
Italian palazzo have very thick walls and small windows. Why were these 
changes made?
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Источник: Архив журнала Life; фотограф: Ralph Crane /
Source: Archives of Life magazine; photographer: Ralph Crane

Источник: коллекции Арсена Мелитоняна / 
Source: collection Arsene Melitonyan 

Источник: личное собрание; фотограф: Виталий Царин /  
Source: private collection; photographer: Vitaly Tsarin

VOLKHONKA STREET

Merging together, Prechistenka Street and Ostozhenka Street pass into 
Volkhonka Street – one of the oldest streets in Moscow. The existence of 
this street is known from 1365, but in the old times it was called Chertorye, 
because the ground was pitted  with gullies (from Russian Chertoroy – «dug 
by devil»). Several centuries later, in the middle of the XIX century, Volkhonka 
got its current name after a drinking establishment that belonged to Prince 
Volkonsky and his family. Nowadays many famous Moscow landmarks, such 
as Christ the Savior Cathedral, Pushkin Fine Arts Museum, and so on are 
located here.
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ВУЛІЦА ВАЛХОНКА
Зліваючыся ў адно, вуліцы Прачысценка і Астожанка пераходзяць у вулі-
цу Валхонка — адну з найстаражытнейшых вуліц Масквы. Пра існаван-
не гэтай вуліцы дакладна вядома з 1365 года, але тады яна называлася 
Чартор’е, паколькі мясцовасць была парытая ярамі (ад народнага чар-
тарой (рус. черторой) — яр, што значыць «чорт капаў» (рус. чёрт рыл)). 
Праз некалькі стагоддзяў, у сярэдзіне XIX стагоддзя, Валхонка атрыма-
ла сваю цяперашнюю назву паводле піцейнай установы, якая належала 
сям’і князёў Валконскіх. Зараз тут размяшчаюцца шматлікія вядомыя 
маскоўскія славутасці, напрыклад: Храм Хрыста Збавіцеля, Дзяржаўны 
музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна і інш.

УЛИЦА ВОЛХОНКА

Сливаясь воедино, улицы Пречистенка и Остоженка переходят в Вол-
хонку – одну из самых древних улиц Москвы. О ее существовании до-
подлинно известно с 1365 года, но тогда она называлась Черторье, 
поскольку местность была изрыта оврагами (от народного «черторой»  –  
овраг, то есть «чёрт рыл»). Несколько веков спустя, в середине XIX века, 
Волхонка получила свое нынешнее название по питейному заведению, 
которое принадлежало семье князей Волконских. Сейчас здесь распо-
лагаются многие известные московские достопримечательности, на-
пример: Храм Христа Спасителя, ГМИИ им.А.С. Пушкина и проч.

12
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12. PERTSOV HOUSE
1, Soymonovsky passage

Pertsov  manor  building,  commonly 
known as «fairy tale  house» is 
another work of art in the Art Nouveau 
style.  The  building is  decorated  with  
unique  mosaics, which depict scenes 
and characters of different Russian 
fairy tales. By the way, the architect 
of this house is the author of the first 
Russian Matryoshka doll (also known 
as the Russian nesting doll) – Sergei 
Malyutin. In 1908 the famous theater-
cabaret «Die Fledermaus», started 
working here. It gathered all the 
prominent figures of the theater of that time, such as Konstantin Stanislavsky. 
At  night,  they rehearsed, staged parodies of the famous plays, discussed 
developments in the world of theater and played mini-performances. The 
theater was closed after the Russian Revolution in 1917, but now we can 
admire the fabulous decor of this building.

 QUESTION: 
The house is lavishly decorated with different images. What is the style of 
these ornaments?

1. Khokhloma 
2. Bas-relief 
3. Porcelain tiles 
4. Gzhel
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12. ДОМ ПЯРЦОВАЙ 
1, Soymonovsky passage

Дом Пярцовай альбо, як яго клічуць у народзе, «дом-казка» — яшчэ ад-
зін твор мастацтва ў стылі мадэрн. Будынак упрыгожаны незвычайнымі 
мазаікамі, на якіх адлюстраваныя сюжэты і героі ўсялякіх рускіх казак. 
Дарэчы, архітэктарам гэтага дома з’яўляецца аўтар роспісу першай ру-
скай матрошкі — Сяргей Малюцін. А ў 1908 годзе тут пачаў працаваць 
знакаміты тэатр-кабарэ «Лятучая мыш», у якім збіраліся ўсе вядомыя 
дзеячы тэатра таго часу, напрыклад, Канстанцін Станіслаўскі. Па начах 
яны рэпетавалі, ставілі пародыі на знакамітыя спектаклі, абмяркоўвалі 
падзеі ў свеце тэатра і гралі міні-пастаноўкі. Пасля рэвалюцыі 1917 года 
тэатр быў зачынены, але і цяпер мы можам палюбавацца на казачнае 
ўбранне гэтага будынка.

 ПЫТАННЕ: 
Дом шчодра ўпрыгожаны рознымі выявамі. У якім стылі выкананыя гэ-
тыя ўпрыгажэнні? 

1. Хахлама 
2. Барэльеф 
3. Кафля 
4. Гжэль

12. ДОМ ПЕРЦОВОЙ
Соймоновский проезд, 1

Дом Перцовой или, как его называют в народе, «дом-сказка» – еще одно 
произведение искусства в стиле модерн. Здание украшено необычны-
ми мозаиками, на которых изображены сюжеты и герои различных рус-
ских сказок. Кстати, архитектором этого дома является автор росписи 
первой русской матрешки – Сергей Малютин. А в 1908 году здесь начал 
работать знаменитый театр-кабаре «Летучая мышь», в котором соби-
рались все видные деятели театра того времени, например, Констан-
тин Станиславский. По ночам они репетировали, ставили пародии на 
знаменитые спектакли, обсуждали события в мире театра и играли 
мини-постановки. После революции 1917 года театр был закрыт, но и 
сейчас мы можем полюбоваться на сказочное убранство этого здания.

 ВОПРОС: 
Дом щедро украшен различными изображениями. В каком стиле выпол-
нены эти украшения? 

1. Хохлома
2. Барельеф 
3. Изразец 
4. Гжель
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13. CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR
15, Volkhonka street

Cathedral of Christ the Saviour is considered to be the most significant church 
in Russia. Initially, the building of cathedral was started in the XIX century in 
memory of the war with Napoleon (also known as French invasion of Russia or 
Russian Campaign in France). The  manifesto for  the  construction was signed 
by the Russian Emperor Alexander I. Construction of the cathedral began only 
25 years later after signing and continued for 44 years. In Soviet times, it 
was decided to demolish the cathedral and build a Palace of  the Soviets in 
its place. But the construction was not completed due to the outbreak of the 
Second World War. After the War, the idea of building the Palace of Soviets 
was put aside. Finally, an outdoor swimming pool «Moskva» was built (it was, 
for a time, the world's largest open air swimming pool). When the Soviet Union 
had ceased to exist, the authorities' attitude  towards  religion  had  changed. 
The cathedral was restored to the form in which you see it now.
There is a small church next to the Cathedral of Christ the Saviour – Church of the 
Reigning Icon of the Mother of God. It was raised near the under-construction 
building of Christ the Saviour. This small building had to precede the construction 
of a large cathedral, as evidenced by the foundation stone that pledged to 
rebuild the destroyed Cathedral.

QUESTION: 
There is a small plate next to the cathedral. This  plate  was  obtained  as  a  gift 
from the patriarch of a certain country as a sign of love and friendship between 
our nations. These stone slabs are traditional for this country and are considered 
as an art form.
The pictures below show the stone slabs from different countries. Compare 
them with the stone slab standing near the Сathedral of Christ the Savior. Which 
country did give it to Moscow?

1. Khachkar, Armenia
2. The stone stele of the White Clouds Temple, China
3. Rune Stone, Sweden
4. The basalt stele, Israel
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13. ХРАМ  
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

улица Волхонка, 15
Храм Христа Спасителя счита-
ется главным храмом России. 
Первоначально храм начали 
строить в XIX веке в память о 
войне с Наполеоном. Мани-
фест о строительстве подпи-
сал Александр I. Строитель-
ство храма началось только 
через 25 лет и продолжалось 44 
года. В советские годы было ре-
шено его снести и построить на 
его месте Дворец Советов, но 
строительство не завершили 
из-за начала Второй Мировой 
войны. После окончания вой-
ны идею строительства Дворца 
Советов оставили и соорудили 
на этом месте открытый плавательный бассейн «Москва». Когда Совет-
ский Союз прекратил свое существование, отношение властей к религии 
изменилось. Храм был восстановлен в таком виде, в котором вы видите 
его сейчас.
Рядом с Храмом Христа Спасителя расположена небольшая церковь  –  
Храм Державной Иконы Божией Матери. Он был поставлен рядом со 
строящимся зданием современного Храма Христа Спасителя. Это ма-
ленькое сооружение должно было предварить строительство большого 
храма, о чем свидетельствует и закладной камень, который был постав-
лен как обещание отстроить разрушенный ранее собор.

ВОПРОС: 
Рядом с храмом есть небольшая плита. Эта плита получена в пода-
рок от патриарха одной из стран в знак любви и дружбы между нашими 
народами. Подобные каменные плиты традиционны для этой страны и 
являются самыми настоящими произведениями искусства.
На фотографиях выше представлены каменные плиты из разных стран. 
Сравните с ними каменную плиту, стоящую недалеко от Храма Христа 
Спасителя. Как вы думаете, какая страна ее подарила Москве? 

1. Хачкар, Армения
2. Каменная стела из храма Белого Облака, Китай
3. Рунический камень, Швеция
4. Базальтовая стела, Израиль

13 13
13.ХРАМ ХРЫСТА ЗБАВІЦЕЛЯ   

15, Volkhonka street
Храм Хрыста Збавіцеля лічыцца галоўным храмам Расіі. Першапачатко-
ва храм пачалі будаваць у XIX стагоддзі ў памяць аб вайне з Напалеонам. 
Маніфест аб будаўніцтве падпісаў Аляксандр I. Будаўніцтва храма пача-
лося толькі праз 25 год і працягвалася 44 гады. За савецкім часам было 
вырашана яго знесці і пабудаваць на яго месцы Палац Саветаў, але бу-
даўніцтва не завяршылі з-за пачатку Другой Сусветнай вайны. Пасля за-
канчэння вайны ідэю будаўніцтва Палаца Саветаў пакінулі і збудавалі на 
гэтым месцы адкрыты плавальны басейн «Масква». Калі Савецкі Саюз 
спыніў сваё існаванне, стаўленне ўладаў да рэлігіі змянілася. Храм быў 
адноўлены ў такім выглядзе, у якім вы бачыце яго зараз.
Побач з Храмам Хрыста Збавіцеля размешчаная невялікая царква — 
Храм Дзяржаўнай Іконы Божай Маці. Ён быў пастаўлены тут падчас бу-
даўніцтва сучаснага Храма Хрыста Збавіцеля. Гэтая маленькая пабу-
дова мусіла апярэдзіць будаўніцтва вялікага храма, пра што сведчыць 
і закладны камень, які быў пастаўлены як абяцанне адбудаваць разбу-
раны раней сабор.
Побач з храмам ёсць невялікая пліта. Гэтая пліта была атрыманая ў 
падарунак ад патрыярха адной з краін у знак любові і сяброўства паміж 
нашымі народамі. Падобныя каменныя пліты традыцыйныя для гэтай 
краіны і з’яўляюцца сапраўднымі творамі мастацтва.

ПЫТАННЕ: 
На пададзеных ніжэй фотаздымках прадстаўленыя каменныя пліты з 
розных краін. Параўнайце з імі каменную пліту, якая стаіць недалёка ад 
Храма Хрыста Збавіцеля. Як вы думаеце, якая краіна падаравала яе 
Маскве?

1. Хачкар, Арменія
2. Каменная стэла з храма Белага Воблака, Кітай
3. Рунічны камень, Швецыя
4. Базальтавая стэла, Ізраіль
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14. THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS
12, Volkhonka Street

The Pushkin State Museum of Fine Arts houses one of the best collections 
of world art in Russia. The masterpieces of the world famous masters are 
presented in the main building – Rubens, Rembrandt, Botticelli, etc. One of 
the world's finest collections of Impressionist – Monet, Degas, Renoir and 
others – is located in the nearby building. Interestingly, the initial museum was 
created at the beginning of the XX century as a storage for casts and copies 
of art, which have been used as teaching tools by students of the Lomonosov 
Moscow State University.

QUESTION: 
To the left of the Pushkin Museum, through the Maly Znamensky lane, there 
is a building with a fence. In front of this fence stand unusual columns, about 
1.6 feet or 0.5 meters high. Originally, they were errected in the XIX century. 
What were these columns used for?

14

14. ДЗЯРЖАЎНЫ МУЗЕЙ  
ВЫЯЎЛЕНЧЫХ МАСТАЦТВАЎ ІМЯ А.С. ПУШКІНА

12, Volkhonka Street
Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна — адзін з 
найлепшых у Расіі збораў сусветнага мастацтва. У галоўным будынку 
можна ўбачыць працы прызнаных майстроў — Рубенса, Рэмбранта, Ба-
тычэлі. У асобна размешчаным будынку знаходзіцца адна з найлепшых 
у свеце калекцый твораў імпрэсіяністаў: Манэ, Дэга, Рэнуара і іншых. 
Цікава, што першапачаткова музей быў створаны ў пачатку XX стагод-
дзя як сховішча злепкаў і копій з твораў сусветнага мастацтва, якія выка-
рыстоўваліся ў якасці вучэбных дапаможнікаў студэнтамі Маскоўскага 
ўніверсітэта.

ПЫТАННЕ: 
Злева ад будынка Пушкінскага музея, праз Малы Знаменскі завулак, 
знаходзіцца будынак, перад агароджай якога стаяць незвычайныя 
слупкі, вышынёй прыкладна паўметра. Яны засталіся з XIX стагоддзя. 
Як вы лічыце, для чаго прызначаліся гэтыя слупкі?

14. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

улица Волхонка, 12
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушки-
на – одно из лучших в России собраний мирового искусства. В глав-
ном здании можно увидеть работы признанных мастеров – Рубенса, 
Рембрандта, Боттичелли. В отдельно расположенном здании находит-
ся одна из лучших в мире коллекций произведений импрессионистов: 
Моне, Дега, Ренуара и прочих. Интересно, что изначально музей был 
создан в начале XX века как хранилище слепков и копий с произведе-
ний мирового искусства, которые использовались в качестве учебных 
пособий студентами Московского университета.

ВОПРОС: 
Слева от здания Пушкинского музея, через Малый Знаменский пере-
улок, расположено здание, перед оградой которого есть необычные 
столбики, высотой примерно полметра. Они остались с XIX века. Как вы 
думаете, для чего предназначались эти столбики?
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Вид на Кремль и на Сити. Автор Константин Белов /  
View of the Kremlin and City. Author Konstantin Belov

CRIMEA EMBANKMENT
Crimea embankment is located opposite the Cathedral of Christ the Saviour 
on the other side of the Moscow River.  It is one of the favorite walking places 
among Moscow citizens. Embankment is directly adjacent to the MUZEON 
Park as a part of the scenic walking route, stretching along the right bank of 
the river for several kilometers.
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КРЫМСКАЯ НАБЯРЭЖНАЯ

На супрацьлеглым ад Храма Хрыста Збавіцеля баку Масквы-ракі 
размешчаная Крымская набярэжная — адно з улюбёных месцаў для 
прагулак у масквічоў. Набярэжная ўсутыч прымыкае да парку Музеён 
і з’яўляецца часткай маляўнічага пешаходнага маршруту, які расцягнуў-
ся ўздоўж правага берага ракі на некалькі кіламетраў.

КРЫМСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

На противоположной от Храма Христа Спасителя стороне Москвы-реки 
расположена Крымская набережная – одно из любимых мест для прогу-
лок у москвичей. Набережная вплотную примыкает к парку Музеон и яв-
ляется частью живописного пешеходного маршрута, растянувшегося 
вдоль правого берега реки на несколько километров.
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1. ФАБРИКА  
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
1. FACTORY «KRASNY 
OKTYABR» (RED OCTOBER)

5. ПАТРИАРШИЙ МОСТ
5. PATRIARCHAL BRIDGE

4. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
4. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

3. ПАМЯТНИК ПЕТРУ I
3. PETER THE GREAT MONUMENT 

2. ПАРК МУЗЕОН  
2. MUZEON PARK 
OF ARTS

6. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ
6. THE MOSCOW KREMLIN

8. ХРАМ  
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛЫ  
НА БЕРСЕНЕВКЕ
8. THE CHURCH  
OF ST. NICHOLAS OF MYRA

5. ПАТРИАРШИЙ МОСТ
5. PATRIARCHAL BRIDGE

7. ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ
7. HOUSE ON EMBANKMENT
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15
15. PANORAMA OF MOSCOW

You will find all of the following objects on panorama from Patriarshy Bridge.
А. PATRIARSHY BRIDGE 

Patriarshy pedestrian bridge was built in traditional architecture of the XIX 
century style. It was opened in 2004. Lamps were mounted in its surface 
to create special light. Natural  white  marble  was  used  to  tile the  bridge, 
and, if you will look closely, you will see the remmants of crinoids (marine 
animals that make up the class Crinoidea of the echinoderms). Bridge 
became a favorite walking site for lovers and tourists because it has such 
a romantic view.

B. THE MOSCOW KREMLIN
The first settlements in this place date back to the II millennium BC, but only at 
the beginning of the X century the territory began to be populated again. The 
first mention of the fortified structure occurs in the middle of the XII century. 
The walls of the fortress were burned and rebuilt many times. As it is today 
the stronghold was built in the beginning of the XV century, it was changed 
significantly after that. It should also be noted, that since the middle of the XVII 
century and until the end of the XIX century the Kremlin was painted white.

C. PETER THE GREAT MONUMENT 
2-1 Bersenevskaya embankment

One of the highest monuments in Moscow (98 m) was created by famous 
sculptor Zurab Tsereteli for the 300-year anniversary of the Russian Navy. 
Officially, it is called «Monument to commemorate the 300th anniversary of the 
Russian Navy», but it is usually called «Peter the Great Monument», because 
it  portrays  the  Russian  Tsar  Peter  the  Great  standing  on  the  ship  with  
a scroll in his hands. Peter the Great went down in history as the tsar-reformer, 
who changed the old way of Russian life in all spheres (economy, education,  
military, industry, etc.), as well as the founder of the city of St. Petersburg. The 
capital status was moved from Moscow to the new city built by his order on 
the shores of the Baltic Sea (European tradition of capital placing) after the 
Great Northern War.

D. MUZEON PARK OF ARTS
Crimea embankment

MUZEON Park of Arts – Russia's largest sculpture open-air park, which 
has more than 1,000 sculptures. Its history began in 1991 after many of the 
monuments of the Soviet times were dismantled. All of them were brought 
to the park near the Central House of Artist. For a few years this place had 
served as a sculpture warehouse, and later MUZEON was organized at this 
location as the Arts Park, where many sculptures of the Russian masters were 
displayed. The park often hosts concerts, exhibitions, festivals, film screenings 
and other events.
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15
15. ПАНОРАМА МОСКВЫ

С Патриаршего моста вы можете увидеть объекты, описанные ниже.
A. ПАТРИАРШИЙ МОСТ

Патриарший пешеходный мост, стилизованный под традиционную ар-
хитектуру мостов XIX века, был открыт в 2004 году. Для создания ори-
гинального освещения в его полотно вмонтированы светильники, а сам 
он облицован натуральным белым мрамором, на поверхности которого 
можно увидеть остатки морских лилий. Мост сразу стал излюбленным 
местом прогулок влюбленных и туристов благодаря открывающемуся 
с него романтическому виду.

B. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ
Первые поселения на этом месте относятся ко II тысячелетию до н. э., 
но только в начале X века эти территории начали заселяться вновь. 
Первое упоминание об укреплении на этом месте относится к середине 
XII века. Стены крепости много раз горели и перестраивались, в нынеш-
нем виде укрепление построено в начале XV века, хотя и после этого 
значительно менялось. Стоит также отметить, что с середины XVII века 
и вплоть до конца XIX века Кремль красили в белый цвет.

C. ПАМЯТНИК ПЕТРУ I
Берсеневская набережная, 2 стр. 1

Один из самых высоких памятников в Москве (его высота – 98 м) был 
создан известным скульптором Зурабом Церетели в 300-летнюю годов-
щину Российского флота. Официально он так и называется – «Мону-
мент в ознаменование 300-летия Российского флота», но его обычно 
называют «Памятник Петру», так как в скульптурной композиции запе-
чатлен русский царь Петр I Великий, стоящий на корабле со свитком 
в руках. Петр Великий вошел в историю как царь-реформатор, изме-
нивший старинный уклад русской жизни во всех ее сферах (экономика, 
образование, армия, промышленность и т.д.), а также как основатель го-
рода Санкт–Петербург. В 1712 году столица была перенесена из Москвы 
в этот новый город, построенный по его указу в европейских традициях 
на берегу Балтийского моря после завоевания выхода к морю. 

D. ПАРК МУЗЕОН
Крымская набережная

Парк искусств Музеон – крупнейший в России парк скульптур под откры-
тым небом, который насчитывает более 1000 скульптур. Его история на-
чалась в 1991 году после массового демонтажа многих памятников. Все 
они свозились в парк возле Центрального дома художника. Несколько 
лет это место служило складом скульптур, а позже на этом месте и был 
организован Музеон – парк искусств, в котором выставлены скульптуры 
многих российских мастеров. В парке часто проводятся концерты, вы-
ставки, фестивали, кинопоказы и другие мероприятия.

15
15. ПАНАРАМА МАСКВЫ

Наступныя аб’екты вы можаце знайсці на панараме, якая адкрываецца 
з Патрыяршага моста

A. ПАТРЫЯРШЫ МОСТ
Патрыяршы пешаходны мост, стылізаваны пад традыцыйную архітэк-
туру мастоў XIX стагоддзя, быў адкрыты ў 2004 годзе. Для стварэння 
арыгінальнага асвятлення ў ягонае палатно ўманціраваныя свяцільні, а 
сам ён абліцаваны натуральным белым мармурам і, калі прыгледзецца, 
у ім можна ўбачыць рэшткі марскіх лілей. Мост адразу стаў улюбёным 
месцам прагулак закаханых і турыстаў дзякуючы рамантычнаму віду, 
які адкрываецца з яго.

B. МАСКОЎСКІ КРЭМЛЬ
Першыя паселішчы на гэтым месцы адносяцца да II тысячагоддзя да 
н. э., але толькі ў пачатку X стагоддзя гэтыя тэрыторыі пачалі засяляц-
ца зноў. Першая згадка пра ўмацаванне на гэтым месцы адносіцца 
да сярэдзіны XII стагоддзя. Муры крэпасці шмат разоў гарэлі і пера-
будоўваліся, у цяперашнім выглядзе ўмацаванне было пабудавана 
ў пачатку XV стагоддзя, хоць і пасля гэтага значна змянялася. Варта 
таксама адзначыць, што з сярэдзіны XVII стагоддзя і аж да канца XIX 
стагоддзя Крэмль фарбавалі ў белы колер. 

C. ПОМНІК ПЯТРУ I
2-1 Bersenevskaya embankment

Адзін з найвышэйшых помнікаў у Маскве (ягоная вышыня — 98 м) быў 
створаны вядомым скульптарам Зурабам Цэрэтэлі на трохсотую га-
давіну Расійскага флоту. Афіцыйна ён так і завецца — «Манумент у азна-
менаванне 300-годдзя Расійскага флоту», але яго звычайна называюць 
«Помнік Пятру», бо скульптурная кампазіцыя ўяўляе сабой рускага цара 
Пятра I Вялікага, які стаіць на караблі са скруткам у руках. Пётр Вялікі 
ўвайшоў у гісторыю як цар-рэфарматар, які змяніў старадаўні ўклад ру-
скага жыцця ва ўсіх яго сферах (эканоміка, адукацыя, армія, прамысло-
васць і г.д.), а таксама як заснавальнік горада Санкт-Пецярбург. У 1712 
года сталіца была перанесеная з Масквы ў гэты новы горад, пабудава-
ны па ягоным загадзе ў еўрапейскіх традыцыях на беразе Балтыйскага 
мора пасля заваёўвання выхаду да мора.

D. ПАРК МУЗЕЁН
Crimea embankment

Парк мастацтваў Музеён — найбуйнейшы ў Расіі парк скульптур пад 
адкрытым небам, які налічвае больш за 1000 скульптур. Яго гісторыя 
пачалася ў 1991 годзе пасля масавага дэмантажу шмат якіх помнікаў. 
Усе яны звазіліся ў парк ля Цэнтральнага дома мастака. Некалькі гадоў 
гэтае месца служыла складам скульптур, а пазней на гэтым месцы і быў 
арганізаваны Музеён — парк мастацтваў, у якім выстаўленыя скульпту-
ры многіх расійскіх майстроў. У парку часта праводзяцца канцэрты, вы-
ставы, фестывалі, кінапаказы і іншыя мерапрыемствы.
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15
E. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

32/34,Smolenskaya-Sennaya Square
Moscow celebrated its 800 anniversary in the late 40s of the  XX century. In 
honor of this event, it was decided to build eight skyscrapers that that would 
transform the city skyline. The best architects and designers of the time worked 
to design them. Indeed, the building got majestic and impressive. However, it 
was built only seven out of eight buildings (eighth building was going to be 
located on the place of the Temple of Christ the Savior). Each building was 
constructed for different purposes. These skyscrapers were called «Stalin’s 
high-rises» in honor of Joseph Stalin – leader of the country in the 40s, and 
the initiator of the construction. In addition, these skyscrapers are known as 
the «Seven Sisters».
Two of those skyscrapers are hotels, «Leningrad» and «Ukraina», build near 
railway stations. Another three are residential buildings located in the picturesque 
corners of the capital: on  Kudrinskaya Square,  on  the  Red  Gate  Square  and  
on  the Kotelnicheskaya  embankment. In earlier times, apartments in those 
building were provided for the members of government staff. Probably the most 
famous Stalin’s tower, Lomonosov Moscow State University is located on the 
Vorobyovy Gory (also known as Sparrow Hills).  You can see another Stalin’s 
high-rise from this vantage point, Ministry of Foreign Affairs.

F. THE CHURCH OF ST. NICHOLAS OF MYRA  
(Life-Giving Trinity) in Bersenevka

18-20-22 2, Bersenevskaya embankment
The first church at the site of the present building was constructed back in 
1390, but in the middle of the XVII century it had burned down, and in 1657 
the building that you can see now was set up. The elegant look of the ancient 
church attracts the eyes of passers-by, but at the same time, stands in stark 
contrast with the building of the refectory (1775 built), which was located to 
the right of the main entrance and was made in the classical style.

G. HOUSE ON EMBANKMENT
2, Serafimovicha Street

The majestic, powerful, heavy – the house was endowed with so many epithets 
at different times. In fact, this house was built in 1931 for the members of the 
government and its official name was the – «Government House». The name 
«House on the Embankment» came into use through the novel by Yuri Trifonov 
that is set mainly in that building. It is worth noting that the house is very self-
sufficient: there  it not only has its own boiler and water intake, but also cinema, 
theater, shops, restaurant, museum and even a laundry room.

15
E. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Смоленская-Сенная пл, 32/34
В конце 40-х годов ХХ века Москве исполнилось 800 лет. В честь это-
го события было решено возвести восемь высотных зданий, которые 
бы украсили облик столицы. Над ними работали лучшие архитекторы 
и конструкторы того времени, и действительно, здания получились 
величественными и впечатляющими. Правда, построено было только 
семь зданий из восьми (восьмое здание должно было располагаться 
на месте Храма Христа Спасателя), причем разного назначения. Назва-
ны они были «сталинскими», в честь Иосифа Сталина – руководителя 
страны в то время и инициатора строительства. Также эти высотные 
здания известны как «Семь Сестер».
Около вокзалов нас ждут две гостиницы – «Украина» и «Ленинград-
ская», в живописных уголках столицы расположились три жилых зда-
ния, на тот момент предоставляемые сотрудникам органов власти: 
жилые здания на Кудринской площади, на площади Красных ворот 
и на Котельнической набережной. На Воробьевых горах стоит, пожа-
луй, самая известная сталинская высотка – Московский государствен-
ный университет, где студенты со всей России из зарубежья могут об-
учаться самым разным специальностям. А на открывающейся сейчас 
панораме видна еще одна сталинская высотка – Министерство ино-
странных дел РФ.

F. ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛЫ НА БЕРСЕНЕВКЕ
Берсеневская набережная, 18-20-22 стр. 2

Первую церковь на месте нынешнего храма построили еще в 1390 году, 
но в середине XVII века она сгорела, и в 1657 году появилось то зда-
ние, которое можно видеть сейчас. Нарядный облик древней церкви 
привлекает взгляды прохожих, но в то же время резко контрастирует со 
зданием трапезной (1775 года постройки), которое расположено справа 
от главного входа и выполнено в стиле классицизма. 

G. «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
улица Серафимовича, 2

Величественный, мощный, тяжеловесный – какими только эпитетами 
не награждали в разные времена этот дом. Он был построен в 1931 году 
для членов правительства, и его официальное название – «Дом 
Правительства». Название «Дом на набережной» вошло в обиход го-
рожан благодаря одноименной повести Ю. Трифонова, по сюжету ко-
торой основное действие происходит здесь. Стоит отметить, что дом 
весьма самодостаточен: в нем есть не только своя котельная и водо-
забор, но еще и кинотеатр, театр, магазины, ресторан, музей и даже 
прачечная.
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E. МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ

32/34,Smolenskaya-Sennaya Square
У канцы 40-х гадоў ХХ стагоддзя Маскве споўнілася 800 год. У гонар 
гэтай падзеі было вырашана ўзвесці восем вышынных будынкаў, якія 
б упрыгожылі аблічча сталіцы. Над імі працавалі найлепшыя архітэкта-
ры і канструктары таго часу, і сапраўды, будынкі атрымаліся велічнымі 
і ўражальнымі. Праўда, пабудавана было толькі сем будынкаў з васьмі 
(восьмы будынак мусіў размяшчацца на месцы Храма Хрыста Збавіце-
ля), прычым рознага прызначэння. Названыя яны былі «сталінскімі», у 
гонар Іосіфа Сталіна — кіраўніка краіны ў 40-я гады і ініцыятара будаўні-
цтва. Таксама гэтыя вышынныя будынкі вядомыя як «Сем Сёстраў».
Каля вакзалаў нас чакаюць дзве гасцініцы — «Ленінградская» і гасцініца 
«Украіна», у маляўнічых кутках сталіцы размясціліся тры жылыя будынкі, 
якія на той момант даваліся супрацоўнікам органаў улады: жылыя бу-
дынкі на Кудрынскай плошчы, на плошчы Чырвоных варотаў і на Кацель-
нічнай набярэжнай. На Вераб’ёвых гарах стаіць, бадай, найвядомейшая 
са сталінскіх высотак — Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт, дзе студэнты 
з усёй Расіі і замежжа могуць навучацца самым розным спецыяльнас-
цям. А на панараме, якая адкрываецца зараз, бачная яшчэ адна сталін-
ская высотка — Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі.

F. ХРАМ СВЯТОГА МІКОЛЫ НА БЯРСЕНЕЎЦЫ
18-20-22 2, Bersenevskaya embankment

Першую царкву на месцы цяперашняга храма пабудавалі яшчэ ў 1390 
годзе, але ў сярэдзіне XVII стагоддзя яна згарэла, і ў 1657 годзе з’явіў-
ся той будынак, які можна бачыць цяпер. Багатае аблічча старажытнай 
царквы прыцягвае погляды мінакоў, але ў той жа час рэзка кантрастуе 
з будынкам трапезнай (1775 года пабудовы), які размешчаны справа ад 
галоўнага ўваходу і выкананы ў стылі класіцызму.

G.  «ДОМ НА НАБЯРЭЖНАЙ»
2, Serafimovicha Street

Велічны, магутны, нязграбны — якімі толькі эпітэтамі не ўзнагароджвалі 
ў розныя часы гэты дом. На самай справе, гэты дом быў пабудаваны 
ў 1931 годзе для членаў урада, і яго афіцыйная назва — «Дом Урада». 
Назва «Дом на набярэжнай» увайшла ва ўжытак гараджан дзякуючы 
аднайменнай аповесці Ю. Трыфанава, згодна з сюжэтам якой асноўнае 
дзеянне адбываецца тут. Варта адзначыць, што дом досыць сама-
дастатковы: у ім ёсць не толькі свая кацельня і водазабор, але яшчэ і 
кінатэатр, тэатр, крамы, рэстаран, музей і нават пральня.
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H. FACTORY  «KRASNY OKTYABR» (Red October)

14-14А 6, Bersenevskaya embankment
German citizen Ferdinand Theodor von Einem and his partner Julius Heuss 
founded this confectionery factory. It all started with a small pastry shop in 
Moscow at 1857. After a while, when things went pretty well, a large factory 
at the Sofia embankment was built and then plant had expanded – new plant 
buildings were built on Bersenevskaya embankment, which you can see in 
front of you right now. Factory (earlier it was called «Einem Partnership») 
had successfully competed with others thank to a wide selection of products, 
and its candies received numerous awards, including the international ones. 
During the Soviet Union time the factory was renamed (this is the name you 
can now see on the wrappers). Nowadays in the former factory building on 
Bersenevskaya embankment is located a market hall.

H. ФАБРЫКА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
14-14А 6, Bersenevskaya embankment

Гэтую кандытарскую фабрыку заснаваў нямецкі падданы Фердынанд 
Тэадор фон Эйнэм (F.T. vonEinem) і яго кампаньён Юліюс Гейс (J. Heuss). 
Пачалося ўсё з невялікай кандытарскай крамы ў Маскве (1857 год). Праз 
некаторы час, калі справы пайшлі ўгару, была пабудаваная вялікая фа-
брыка на Сафійскай набярэжнай, а затым завод пашырыўся — былі 
пабудаваныя карпусы на Бярсенеўскай набярэжнай, якія вы зараз мо-
жаце бачыць перад сабой. Фабрыка (тады яна насіла назву «Товарище-
ство Эйнемъ») паспяхова канкурыравала з іншымі дзякуючы шырокаму 
асартыменту, а яе вырабы атрымлівалі розныя ўзнагароды, у тым ліку і 
міжнародныя. У гады СССР фабрыка была перайменаваная (менавіта 
гэтую назву вы зараз бачыце на абгортцы). Цяпер у будынку на Бярсе-
неўскай набярэжнай размешчаны гандлёва-выставачны комплекс.

H. ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
Берсеневская набережная, 14-14А стр. 6

Эту кондитерскую фабрику основал немецкий подданный Ферди-
нанд Теодор фон Эйнем (F.T. von Einem) и его компаньон Юлиус Гейс 
(J.Heuss). Началось все с небольшого кондитерского магазина в Мо-
скве (1857  год). Через некоторое время, когда дела пошли в гору, была 
построена большая фабрика на Софийской набережной, а затем за-
вод расширился – были построены корпуса на Берсеневской набереж-
ной, которые вы сейчас можете видеть перед собой. Фабрика (тогда 
она носила название «Товарищество Эйнемъ») успешно конкурирова-
ла с другими благодаря широкому ассортименту, а ее изделия полу-
чали различные награды, в том числе и международные. В годы СССР 
фабрика была переименована (именно это название вы сейчас видите 
на обертке). Сейчас в здании на Берсеневской набережной располо-
жен торгово-выставочный комплекс.
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Памятник Петру I /  
Peter the Great Monument

15
PATRIARCHAL BRIDGE

QUESTION: 
On the Patriarshy Bridge, you will see the red brick buildings of one of the 
largest and the oldest confectionery factories of Russia. Select the factory 
using the symbol, which rises above the old building.   

1. «Babaevsky»
2. «Krasny Octyabr»
3. «RotFront»

PATRIARHA TILTS

ПЫТАННЕ: 
З Патрыяршага моста вы ўбачыце чырвоныя цагляныя будынкі адной з 
найбуйнейшых і найстарэйшых кандытарскіх фабрык Расіі. Вызначце па 
эмблеме, якая ўзвышаецца над старым будынкам, што гэта за фабрыка.

1. «Бабаевский»
2. «Красный октябрь»
3. «РотФронт»

2 31

ПАТРИАРШИЙ МОСТ

ВОПРОС: 
С Патриаршего моста вы увидите красные кирпичные здания одной 
из крупнейших и старейших кондитерских фабрик России. Определи-
те по эмблеме, которая возвышается над старым зданием, что это за 
фабрика.

1. «Бабаевский»
2. «Красный Октябрь»
3. «РотФронт»
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BALCHUG ISLAND (Bolotny Island)

Riverbed of Vodootvodny (‘vodo’ means water, ‘otvodny’ – to be diverted) 
Canal created in order to avoid flooding during the times when the Moscow 
River started to overflow. This canal changed part of the district, which is 
located across the river,  into the island. Since after the flood on this island has 
always formed swamps, he came to be called Swamp or Baltschug (from the 
Tatar word «balchek» – mud, swamp)

15
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ВОСТРАЎ БАЛЧУГ

Рэчышча Водаадводнага канала, створанага для таго, каб пазбегнуць 
паводак у часы, калі Масква-рака пачынала разлівацца, ператварыла 
частку раёна, размешчанага за ракой, у востраў. З-за таго што пасля 
разводдзя на гэтым востраве заўсёды ўтвараліся адны балоты, яго так 
і сталі зваць — Балотны або Балчуг (ад татарскага слова «балчек» — 
бруд, балота).

ОСТРОВ БАЛЧУГ

Русло Водоотводного канала, созданного для того, чтобы избежать на-
воднений во времена, когда Москва–река начинала разливаться, пре-
вратило часть района, расположенного за рекой, в остров. Так как после 
половодья на этом острове всегда образовывались сплошные болота, 
то его так и стали называть – Болотный или Балчуг (от татарского слова 
«балчек»  – грязь, болото).

16
16. STATUE OF I.E.REPIN

Bolotnaya Square
Ilya E. Repin (1844-1930) – an outstanding Russian artist, representative 
of was a Russian realist painter. He paid the most attention to the image of 
people. He painted portraits and even received orders from the government 
to portray the royal receptions and meetings. As a teacher he had trained a 
galaxy of famous artists. His works are widely known not just in Russia, but in 
the whole world.

16. ПОМНІК І. РЭПІНУ
Bolotnaya Square 

І.Я. Рэпін (1844-1930) — выбітны расійскі мастак, прадстаўнік рускага 
рэалізму. Асноўную ўвагу ён надаваў маляванню людзей. Пісаў партрэ-
ты і нават атрымліваў замовы ад дзяржавы на мастацкае адлюстраван-
не царскіх прыёмаў і пасяджэнняў. У якасці выкладчыка выхаваў цэлую 
плеяду знакамітых мастакоў. Ягоныя палотны шырока вядомыя не толь-
кі ў Расіі, але і ва ўсім свеце.

16. ПАМЯТНИК И. РЕПИНУ
Болотная площадь

И.Е. Репин (1844–1930) – выдающийся российский художник, предста-
витель русского реализма. Основное внимание он уделял изображению 
людей. Писал портреты и даже получал заказы от государства на за-
печатление царских приемов и заседаний. В качестве преподавателя 
воспитал целую плеяду знаменитых художников. Его полотна широко 
известны не только в России, но и во всем мире.
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16. STATUE OF I.E.REPIN
Bolotnaya Square

QUESTION: 
Look closely at the monument 
and determine what is this 
person's occupation.

16. ПОМНІК І. РЭПІНУ
Bolotnaya Square

ПЫТАННЕ: 
Уважліва агледзьце помнік і вызнач-
це, чым займаўся гэты чалавек?

16. ПАМЯТНИК И. РЕПИНУ 
Болотная площадь

ВОПРОС: 
Внимательно осмотрите па-
мятник и определите, чем за-
нимался данный человек?

16
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17. STATUE «CHILDREN ARE THE VICTIMS OF ADULT VICES» 

Bolotnaya Square
This gloomy sculpture – the work of the world's famous sculptor Mikhail 
Shemyakin. In the center of the composition it has two young children, who 
stand blindfolded. There are 13 sculptures depicting the most terrible vices, 
whose hands are opened in an inviting gesture, (from left to right, except for 
the central figure): drug addiction, prostitution, theft, alcoholism, ignorance, 
pseudoscience, propaganda of violence, sadism, the pillory for the forgetful, 
child labor, poverty and war. The towering figure, which symbolizes the 
indifference, is located at the heart of this terrible semicircle. Its ears are 
plugged, eyes are closed, and hands are folded on its chest.

17. ПОМНІК «ДЗЕЦІ — АХВЯРЫ ЗАГАН ДАРОСЛЫХ» 
Bolotnaya Square

Гэтая змрочная скульптурная кампазіцыя — праца вядомага на ўвесь 
свет скульптара Міхаіла Шамякіна. У цэнтры кампазіцыі — два малень-
кія дзіцяці з завязанымі вачыма, насупраць іх размешчаныя 13 скуль-
птур, якія стаяць з раскрытымі ў запрашальным жэсце рукамі — яны 
адлюстроўваюць найстрашнейшыя заганы (злева направа, акрамя цэн-
тральнай фігуры): наркаманія, прастытуцыя, крадзеж, алкагалізм, неву-
цтва, ілжэнавука, прапаганда гвалту, садызм, ганебны слуп для бяспа-
мятных, эксплуатацыя дзіцячай працы, галеча, вайна. У самым цэнтры 
над усімі ўзвышаецца фігура, якая сімвалізуе абыякавасць. У яе заткну-
тыя вушы, зачыненыя вочы, рукі складзеныя на грудзях.

17. ПАМЯТНИК «ДЕТИ – ЖЕРТВЫ ПОРОКОВ ВЗРОСЛЫХ»
Болотная площадь

Эта мрачная скульптурная композиция – работа известного на весь мир 
скульптора Михаила Шемякина. В центре композиции – двое маленьких 
детей с завязанными глазами, напротив них расположены 13 скульптур, 
изображающих самые страшные пороки с раскрытыми в приглашающем 
жесте руками (слева направо, кроме центральной фигуры): наркомания, 
проституция, воровство, алкоголизм, невежество, лженаука, пропаган-
да насилия, садизм, позорный столб для беспамятных, эксплуатация 
детского труда, нищета, война. В самом центре над всеми возвышается 
фигура, символизирующая равнодушие. У нее заткнуты уши, закрыты 
глаза, руки сложены на груди.

17

17. STATUE «CHILDREN ARE THE VICTIMS OF ADULT VICES» 
Bolotnaya Square

QUESTION:
Why did the sculptor put Indifference at the center of the composition?

17. ПОМНІК «ДЗЕЦІ — АХВЯРЫ ЗАГАН ДАРОСЛЫХ» 
Bolotnaya Square

ПЫТАННЕ: 
Чаму скульптар зрабіў цэнтрам кампазіцыі Абыякавасць, паказаўшы на 
яе, як на найстрашнейшую загану?

17. ПАМЯТНИК «ДЕТИ – ЖЕРТВЫ ПОРОКОВ ВЗРОСЛЫХ»
Болотная площадь 

ВОПРОС: 
Почему скульптор сделал центром композиции Равнодушие, указав  
на него, как на самый страшный порок? 
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18. LUZHKOV BRIDGE OR TRETYAKOV BRIDGE

QUESTION :
What is the meaning behind the padlocks which hang on the trees?

18. ТРАЦЦЯКОЎСКІ (ЛУЖКОЎ) МОСТ    

ПЫТАННЕ:
Што сімвалізуюць замочкі, што вісяць на дрэвах на гэтым мосце?

18. ТРЕТЬЯКОВСКИЙ (ЛУЖКОВ) МОСТ

ВОПРОС:
Что символизируют замочки на деревьях, установленных на этом мосту?
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118
18. LUZHKOV BRIDGE OR TRETYAKOV BRIDGE

This pedestrian bridge is very modern – it was built in 1994 as a part of the 
architectural ensemble of the State Tretyakov Gallery. That is why it has 
received one of its names – Tretyakov Bridge. The bridge has become very 
popular among honeymooners and turned into the alley with the «Trees of 
Love». There is a tradition to hang small padlocks on the trees like leaves: they 
symbolize strong family ties. And for those couples who had a fight, there is 
a bench of reconciliation. It's circular shape won't let those who sit on it to sit 
apart for too long - eventually they will slide close to one another.

18. ТРАЦЦЯКОЎСКІ (ЛУЖКОЎ) МОСТ    
Гэты пешаходны мост зусім новы — ён быў пабудаваны ў 1994 годзе і 
складае частку архітэктурнага ансамбля Траццякоўскай галерэі, за што 
атрымаў назву — Траццякоўскі. Мост стаў карыстацца вялікай папуляр-
насцю ў маладых і ператварыўся ў алею з «дрэвамі кахання». Існуе тра-
дыцыя вешаць на гэтыя дрэвы замест лісточкаў невялікія замкі: яны сім-
валізуюць моцную сямейную сувязь. А для тых, хто пасварыўся, ёсць на 
мосце лава прымірэння, якая выканана ў выглядзе паўкруга і не дае па-
крыўджаным доўга сядзець паасобку: яны саслізгваюць адзін да аднаго.

18. ТРЕТЬЯКОВСКИЙ (ЛУЖКОВ) МОСТ
Этот пешеходный мост совсем новый – он был построен в 1994 году 
и составляет часть архитектурного ансамбля Третьяковской галереи, за 
что получил название – Третьяковский. Мост стал пользоваться боль-
шой популярностью у молодоженов и превратился в аллею с «дере-
вьями любви». Существует традиция вешать на эти деревья вместо ли-
сточков небольшие замки: они символизируют крепкие семейные узы. 
А для тех, то поссорился, есть на мосту скамья примирения, выполнен-
ная в виде полукруга, она не дает обиженным долго сидеть порознь: 
они соскальзывают друг к другу.

18
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ZAMOSKVORECHYE

Zamoskvorechye is a disctrict llocated on the opposite from the Kremlin 
side of the Moscow River, hence its name («Za» – means the other side of, 
«moskvo» – Moscow, «rechye» – river). This area is geographically separated 
from the rest of the historic residential areas of Moscow – Kremlin, Kitai-Gorod 
and the other locations by the Moscow Canal and Vodootvodny Canal. The 
district was divided into many settlements, in which representatives of various 
trades settled: musketeers (in Russian – streltsy), blacksmiths, gardeners, 
translators and ambassadors from different countries. This is why there are 
so many temples and churches in Zamoskvorechye.

ЗАМАСКВАРЭЧЧА

Замаскварэчча — раён, размешчаны на іншым беразе Масквы-ракі ад-
носна Крамля, адкуль і пайшла ягоная назва. Ён геаграфічна нібыта 
аддзелены ад астатніх гістарычных жылых раёнаў Масквы — Крамля, 
Кітай-горада і іншых рэчышчам Масквы-ракі і Водаадводным каналам. 
Раён быў падзелены на мноства слабод, у якіх сяліліся прадстаўнікі 
шматлікіх прафесій: стральцы, кавалі, садоўнікі, перакладчыкі і паслы з 
розных дзяржаў. Гэтым абумоўленая наяўнасць мноства храмаў і цэрк-
ваў на тэрыторыі Замаскварэчча.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Замоскворечье  –  район, расположенный на другом берегу Москвы-реки 
относительно Кремля, откуда и пошло его название. Он географически 
как будто отделен от остальных исторических жилых районов Москвы –  
Кремля, Китай–города и других  –  с помощью русла Москвы–реки 
и Водоотводного канала. Район был разделен на множество слобод, 
в которых селились представители различных профессий: стрельцы, 
кузнецы, садовники, переводчики и послы из различных государств. 
Этим обусловлено наличие множества храмов и церквей на террито-
рии Замоскворечья. 
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19. THE STATE TRETYAKOV GALLERY

10, Lavrushinsky Lane
The  State  Tretyakov  Gallery is  the 
most famous art museum in Russia, 
comparable in it's popularity only 
to the  Hermitage Museum  in 
St.  Petersburg. The founder of the 
gallery Pavel Tretyakov, the famous 
Moscow collector of paintings, 
acquired paintings by Russian artists 
for more than a quarter of a century. 
The fruit of his efforts was the most 
extensive and remarkable private 
gallery in Russia. It has opened for 
the public in 1867. In August 1892 Tretyakov donated his art gallery to Moscow 
and Moscow citizens. The main building of the State Tretyakov Gallery was 
designed by the famous Russian artist Viktor Vasnetsov, master of historical 
and folk art.

 QUESTION:
There is a coat of arms on the facade. Look at the suggested pictures and 
determine to whom it belongs.

1. Coat of arms of Moscow
2. Coat of arms of Russian Empire
3. Coat of arms of Russian Navy
4. Coat of arms of Soviet Union

19. ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
Лаврушинский переулок, 10

Третьяковская галерея – наиболее известный художественный музей 
во всей России, по популярности занимающий почетное место рядом 
с музеем Эрмитаж в Санкт–Петербурге. Основатель галереи – Павел 
Михайлович Третьяков, знаменитый московский собиратель картин – 
более четверти века приобретал картины русских художников и в итоге 
составил самую обширную и замечательную частную галерею в России. 
Для публики она была открыта в 1867 году. А в августе 1892 года Тре-
тьяков передал свою художественную галерею в дар Москве. Здание, 
которое сейчас является основным отделением Третьяковской галереи, 
выполнено по проекту известного русского художника Виктора Васнецо-
ва, мастера исторической и фольклорной живописи. 

19
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19. ТРАЦЦЯКОЎСКАЯ ГАЛЕРЭЯ
10, Lavrushinsky Lane

Траццякоўская галерэя — найбольш вядомы мастацкі музей ва ўсёй 
Расіі, які займае па папулярнасці пачэснае месца побач з музеем Эр-
мітаж у Санкт-Пецярбургу. Заснавальнік галерэі — Павел Міхайлавіч 
Траццякоў, знакаміты маскоўскі збіральнік карцін — больш за чвэрць ста-
годдзя набываў карціны рускіх мастакоў і ў выніку сабраў найбольшую і 
найвыдатнейшую прыватную галерэю ў Расіі. Для публікі яна адчыніла 
свае дзверы ў 1867 годзе. А ў жніўні 1892 года Траццякоў перадаў сваю 
мастацкую галерэю ў дар Маскве. Будынак, які цяпер з’яўляецца асноў-
ным аддзяленнем Траццякоўскай галерэі, выкананы паводле праекта 
вядомага рускага мастака Віктара Васняцова, майстра гістарычнага і 
фальклорнага жывапісу.

ПЫТАННЕ: 
На фасадзе вы можаце ўбачыць герб. Па прапанаваных малюнках вы-
значце, што гэта за герб.
    

1. Герб горада Масквы
2. Герб Расійскай Імперыі
3. Герб Ваенна-марскога флоту
4. Герб Савецкага Саюза

ВОПРОС: 
На фасаде вы можете увидеть герб. По предложенным картинкам опре-
делите, что это за герб.

1. Герб города Москвы
2. Герб Российской Империи
3. Герб Военно-морского флота
4. Герб Советского Союза
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20. ФАНТАН У СКВЕРЫ ШМЯЛЁВА 
4-1, Bolshoy Tolmachevsky lane

Фантан «Натхненне» быў адкрыты да 150-годдзя Траццякоўскай галерэі. 
Ён размешчаны ў ціхім утульным скверы, дзе, паводле задумы архітэк-
тараў, масквічы і госці сталіцы могуць адпачыць і атрымаць асалоду ад 
цішыні і спакою. У цэнтры фантана размешчанае невялікае дрэва, якое 
абмываецца бруямі вады, а ў рамах, што абапіраюцца на дрэва, мы мо-
жам разглядзець карціны знакамітых рускіх мастакоў.

ПЫТАННЕ: 
Перад вамі некалькі карцін. Якой з прадстаўленых няма на фантане?

1. Віктар Васняцоў «Іван Грозны»
2. Канстанцін Каровін «У лодцы»
3. Архіп Куінджы «Бярозавы гай»
4. Ілля Машкоў «Ежа маскоўская. Хлябы»

20. FOUNTAIN IN THE SHMELEV GARDEN
4-1, Bolshoy Tolmachevsky lane

Fountain «Vdohnovenie» (in English – Inspiration) was opened on the 150th 
anniversary of the Tretyakov Gallery. It is located in a peaceful and quiet park, 
where by the architects' design, Moscow citizens and visitors can relax and 
enjoy peace and serenity.  In the center of the fountain there is a small tree 
washed by water jets. In the frames that lean on that tree there are several 
paintings by the famous Russian artists.

QUESTION: 
There are a few pictures. Which of the presented paintings are missing in the
fountain?

1. Victor Vasnetsov «Ivan the Terrible»
2. Konstantin Korovin «In the boat»
3. Arkhip Kuinszhi «The birch grove»
4. Ilya Mashkov «Food. Moscow Bread»

20. ФОНТАН В СКВЕРЕ ШМЕЛЕВА
Большой Толмачевский переулок, 4 стр. 1

Фонтан «Вдохновение» был открыт к 150–летию Третьяковской гале-
реи. Он расположен в тихом уютном сквере, где, по замыслу архитекто-
ров, москвичи и гости столицы могут отдохнуть и насладиться тишиной 
и спокойствием. В центре фонтана расположено небольшое дерево, 
омываемое струями воды, а в рамах, опирающихся на дерево, мы мо-
жем разглядеть картины знаменитых русских художников.

ВОПРОС: 
Перед вами несколько картин. Какой из представленных нет на фонтане?

1. Виктор Васнецов «Иван Грозный»
2. Константин Коровин «В лодке»
3. Архип Куинджи «Березовая роща»
4. Илья Машков «Снедь московская. Хлебы»

20
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Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву /  
Cathedral of the Intercession of the Most Holy Theotokos on the Moat

21
21. ST. CLEMENT'S CHURCH (dedicated to a Roman Pope, St. Clement I)

26-1, Pyatnitskaya Street
Despite its name, St. Clement's Church is not a catholic 
church. This saint lived before the East–West Schism, 
and he is honored by both the Catholic and the Orthodox 
churches. The  first  mention of  this  church is found in 
the XVII century, but the modern building was built only 
half a century later, in 1769.

QUESTION: 
There are a lot of small statues of angels on the façade 
of the building. How are they called?

1. Putti or puttoes, chubby little boys with wings
2. Cupids, little angels with bows and arrows
3. Seraphs or seraphims, six-winged angels.

21. ХРАМ КЛІМЕНТА ПАПЫ РЫМСКАГА    
26-1, Pyatnitskaya Street

Нягледзячы на назву, царква Клімента Папы Рымскага не з’яўляецца 
каталіцкай. Гэты святы жыў яшчэ да расколу хрысціянскай царквы і ад-
нолькава ўшанаваны ў абодвух напрамках — і ў каталіцкім, і ў права-
слаўным. Першыя згадкі пра гэтую царкву з’явіліся ў XVII стагоддзі, але 
той будынак, які мы можам бачыць цяпер, быў пабудаваны на паўтара 
стагоддзя пазней, у 1769 годзе.

ПЫТАННЕ: 
На фасадзе будынка вы можаце ўбачыць мноства невялікіх фігур анё-
лаў. Як яны называюцца?

1. Пуці — маленькія хлопчыкі з крыламі;
2. Амуры — анёлкі з лукам і стрэламі;
3. Серафімы — анёлы з шасцю крыламі.

21. ХРАМ КЛИМЕНТА ПАПЫ РИМСКОГО 
Пятницкая улица, 26 стр. 1

Несмотря на название, церковь Климента Папы Римского не являет-
ся католической. Этот святой жил еще до раскола христианской церк-
ви и одинаково почитаем в обоих направлениях – и в католическом, 
и в  православном. Первые упоминания об этой церкви появились 
в XVII веке, но то здание, которое мы можем видеть сейчас, было по-
строено на полтора века позже, в 1769 году.

ВОПРОС: 
На фасаде здания вы можете увидеть множество небольших фигур ан-
гелов. Как они называются

1. Путти – маленькие мальчики с крыльями;
2. Амуры – ангелочки, изображающиеся с луком и стрелами;
3. Серафимы – ангелы с шестью крыльями.



8786

22
22. CHURCH OF ST. NICHOLAS IN PYZHI

 27А/8-1, Bolshaya Ordynka Street
The church of St. Nicholas in Pyzhi is named after the commander of 
musketeers regiment (in Russian – streltsy regiment) Bogdan 
Pyzhov. The musketeers, commanded by Pyzhov, built a stone building of 
the church.  When Pyzhov was no longer commanding the musketeers, they 
had added the bell tower to the church. The church was destroyed during the 
war against Napoleon (1812). However, in Soviet years (in 1960), the 
church was restored and there were placed the research institutes and 
workshops. Now the church is functional once again. It operates not only as 
a Sunday school (like many Orthodox churches), but also as the Orthodox 
Church military club and even as an off-site Sunday school for prisoners.

QUESTION: 
Here  are  several types of traditional women's headwear.  The decoration  on 
the upper part of the church were named after one of them. Can you guess 
which one?    

1. Kokoshnik
2. Wreath
3. Kabluchok
4. Soroka

22. ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ В ПЫЖАХ
улица Большая Ордынка, 27А/8 стр. 1

Свое название церковь Николы в Пыжах получила от фамилии коман-
дира стрелецкого полка Богдана Пыжова. Именно стрельцы, которыми 
командовал Пыжов, построили каменное здание храма. Уже после того, 
как Пыжов перестал командовать стрельцами, они пристроили к церкви 
еще и колокольню. Храм был разорен во время войны с Наполеоном 
(1812 год). Тем не менее, в советский период (в 1960 году) храм отре-
ставрировали и разместили там научно-исследовательские институты 
и мастерские. Сейчас храм функционирует в своем изначальном фор-
мате. При храме действует не только воскресная школа (как во многих 
православных храмах), но и православный военный клуб и даже заоч-
ная воскресная школа для заключенных.

ВОПРОС: 
Перед вами несколько традиционных женских головных уборов. Ряды 
верхних элементов декора церкви получили название в честь одного из 
них. Какого? 

1. Кокошник
2. Венок
3. Каблучок
4. Сорока

22

22. ЦАРКВА МІКАЛАЯ Ў ПЫЖАХ 
 27А/8-1, BolshayaOrdynka Street

Сваю назву царква Мікалая ў Пыжах атрымала ад прозвішча каманд-
зіра стралецкага палка Багдана Пыжова. Менавіта стральцы, якімі ка-
мандаваў Пыжоў, пабудавалі каменны будынак храма. Ужо пасля таго, 
як Пыжоў перастаў камандаваць стральцамі, яны прыбудавалі да царк-
вы яшчэ і званіцу. Храм быў спустошаны падчас вайны з Напалеонам 
(1812 год). Тым не менш, у савецкі перыяд (у 1960 годзе) храм адрэ-
стаўравалі і размясцілі там навукова-даследчыя інстытуты і майстэрні. 
Зараз храм функцыянуе ў сваім 
першапачатковым фармаце. 
Пры храме дзейнічае не толькі 
нядзельная школа (як у многіх 
праваслаўных храмах), але і 
праваслаўны ваенны клуб і на-
ват завочная нядзельная шко-
ла для зняволеных.

ПЫТАННЕ: 
Перад вамі некалькі традыцый-
ных жаночых галаўных убораў. 
Шэрагі верхніх элементаў дэ-
кору царквы атрымалі назву ў 
гонар аднаго з іх. Якога?

1. Какошнік
2. Вянок
3. Каблучок
4. Сарока
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HOUSE AND MUSEUM  
OF ALEXANDER N. OSTROVSKY

9/12, Malaya Ordynka Street
Alexander Ostrovsky was a Russian 
playwright. Ostrovsky described a way of life 
of Zamoskvorechye citizens, their manners 
and characters in his plays. Just in his lifetime  
46  of his plays were staged in Maly Theater. 
The writer was very fond of Zamoskvorechie, 
the district where you are now and where his 
house-museum is located. Writer was very 
fond of Zamoskvorechie – the district, where 
you are now, and where his house-museum 
is located. 

This is the house where the playwright was born,  as  well  as  lived  and  
worked. Remarkably, this is also one of the very few wooden houses built in 
the beginning of the XIX century that has survived all the fires in Moscow.

ДОМ-МУЗЕЙ А.М. АСТРОЎСКАГА  
9/12, Malaya Ordynka Street

Аляксандр Астроўскі — вялікі рускі драматург. У п’есах Астроўскі апісваў 
уклад жыцця Замаскварэчча, норавы і характары жыхароў той эпохі. 
Ужо пры яго жыцці ў Малым тэатры былі пастаўленыя 46 п’ес паводле 
яго сцэнарыяў. Пісьменнік вельмі любіў Замаскварэчча — раён, дзе вы 
зараз знаходзіцеся і дзе размешчаны яго дом-музей.
У гэтым доме драматург нарадзіўся, жыў і працаваў. Цікава, што гэта ад-
зін з тых нешматлікіх драўляных дамоў, што былі пабудаваныя ў самым 
пачатку XIX стагоддзя і перажылі ўсе маскоўскія пажары.

ДОМ-МУЗЕЙ А.Н. ОСТРОВСКОГО 
улица Малая Ордынка, 9/12

Александр Островский – великий русский драматург. В пьесах Остров-
ский описывал уклад жизни Замоскворечья, нравы и характеры жителей 
той эпохи. Уже при его жизни в Малом театре было поставлено 46 пьес 
по его сценариям. Писатель очень любил Замоскворечье – район, где 
вы сейчас находитесь и где расположен его дом-музей. 
В этом доме драматург родился, жил и работал. Примечательно, что 
это один из немногих деревянных домов, построенных в самом начале 
XIX века и переживших все московские пожары.
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