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кожної країни світу, маленької чи великої, є столиця. Це офіційно найголовніше місто у країні, в якому
зазвичай розташовані вищі органи влади та управління.
Часто воно є основним економічним центром країни.
Кожна зі столиць має свою історію виникнення і розвитку, тому їх поділяють на: історичні, політичні, свідомо
сплановані та ситуативні.
У світі є два міста-держави, тобто країни, які й
складаються лише з одного міста-столиці, однойменного з назвою держави. Це – Ватикан та Сінгапур.
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Ватикан – місто-держава, що знаходиться в центральній
частині Риму (столиці Італії). Визнана у світі як найменша незалежна країна, бо її площа становить лише 0,44 км². Главою
цього міста-держави є Папа Римський. Впродовж століть
тут збирали величезну бібліотеку та мистецькі колекції,
які зараз експонують у Ватиканських музеях.
Сінгапур – одне з найбезпечніших міст (2-е місце після
Люксембургу) і для своїх громадян, і для іноземних туристів. Світовий банк визнав Сінгапур найсприятливішим у світі місцем для ведення бізнесу та надав йому
статус найбільшого світового центру логістики.
Є ще декілька країн, у яких однойменні назви з
їхніми столицями: Панама, Монако, Люксембург,
Сан-Марино, Алжир, Туніс.
СІНГАПУР
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Люксембург – невелика і дуже багата західноєвропейська держава. Навколо і через місто Люксембург протікають річки Альзет і Петрус, утворюючи
глибоку долину (каньйон). Це місто називають багатоповерховим, адже воно розташоване на різних рівнях: Верхнє (Старе) місто стоїть на скелі, а
Нижнє – у долині. Його пішохідну вуличку Корніш
називають „найгарнішим балконом Європи”, бо з
неї відкривається чудовий краєвид на місто.
Монако є столицею маленького європейського князівства. Одна з її візитівок – Океанографічний музей, у величезних акваріумах
якого живуть черепахи, восьминоги, морські
зірки. Його директором був легендарний дослідник Світового океану Жак-Ів Кусто. Всесвітньо відомі візитівки Монако – щорічні
автоперегони „Формула-1”, тенісні турніри,
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циркові фестивалі, казино.
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Африканська країна Алжир отримала таку назву за назвою свого
міста-столиці. Місто заснували у Х столітті на чотирьох прибережних
островах, що й визначило його арабську назву Ель-Джезаір – „острови”.
І хоча вже з ХІ століття місто вийшло на материк і зараз простягається
на 15 км вздовж берега моря, історична „острівна” назва збереглася.
Історичні столиці – це міста, які виникли як політичні й управлінські центри завдяки своєму вигідному географічному розташуванню. До таких належать: Рим, Париж, Лондон, Київ, Прага, Будапешт,
Москва, Стокгольм, Варшава, Рига.
Одним з найдавніших міст світу і найстаршою з постійно населених столиць (їй понад 11 тисяч років) є столиця Сирії – Дамаск.
Перші згадки про нього знаходимо ще до 2500 р. до н.е., коли воно
знаходилося під владою єгипетських фараонів. У давньоєгипетських джерелах місто згадують під назвою Тімаску, а сучасна арабська назва – Дімішк. Жителі називають його „Місто Жасмину”.
Одне з найдавніших міст світу – Єрусалим, що розташоване на
схилах Юдейських гір, на висоті 700 м над рівнем моря. 3 тисячі
років тому цар Давид проголосив його столицею свого царства.
Відтоді місто пережило багато завоювань. У 1950 році місту повернули статус столиці відродженої єврейської держави Ізраїль.
Єрусалим є місцем паломництва представників трьох світових
релігій: християн – до Гробу Господнього, іудеїв – до Стіни Плачу, мусульман – до Центральної мечеті.
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Київ – одне з найбільших і найстаріших міст Європи. За „Повістю временних літ” місто, що розташоване
у середній течії Дніпра, заснували князь Кий зі своїми
братами Щеком і Хоривом та сестрою Либіддю. Згідно з літописом, Київ став столицею Руської держави
у 882 році і пробув нею аж до 1240 року, поки його
не зруйнували монголи. Упродовж 1917–1919 років
був столицею УНР. А з 1991 року Київ – столиця незалежної України.
Столицю Італії місто Рим часто називають „вічним містом”, бо це одне з найстаріших міст світу.
Також його ще називають „містом на семи пагорбах”. За легендою, воно засноване братами Ромулом і Ремом. Саме від імені засновника та першого
царя, згідно з переказами, й походить сучасна назва міста.
РИМ
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Париж (столицю Франції) називають найкрасивішим містом світу
і часто порівнюють саме з ним красу інших міст. Уже в І столітті до н.е.
воно було відоме як поселення Лютеція, тобто „поселення на болоті”. Символом Парижу є Ейфелева вежа. Відразу після спорудження
парижани називали її „трагічним вуличним ліхтарем”, але тепер Ейфелева вежа є таким самим символом французької столиці як Тріумфальна арка чи Нотр-Дам де Парі. Парижани називають Ейфелеву
вежу „Залізна леді”. Вежа споруджена за проєктом Александра Гюстава Ейфеля до відкриття у 1889 році чергової Всесвітньої виставки.
Другим містом за красою називають Прагу (столицю Чехії) – місто ста веж, Матір міст, Злата Прага. Тут знаходиться найбільший замок у Європі – Празький град (діюча резиденція президента країни).
Красою архітектури та кількістю легенд вирізняються не лише замки та палаци Праги, а й її мости, яких налічують більше трьохсот. У
місті збереглося багато архітектурних пам’яткок минулих століть, бо
під час Другої світової війни на центр Праги не впала жодна бомба.
ПРАГА
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Лондон – столицю Великої Британії – називають найбільш
відвідуваним містом світу. Щороку тут буває понад 18 мільйонів
туристів, яких приваблюють найбагатші у світі музеї. Це одне з
найбільших міст Європи. Жителі країни часто називають його
„The Big Smoke” („Великий дим”). Всесвітньо відомими символами
цього міста є Біг-Бен (з 2012 року – Вежа Єлизавети), Тауер, Вестмінстер. Також тут „проживав” Шерлок Холмс, створила свій музей мадам Тюссо.
Столиця Угорщини – Будапешт – одне з найкрасивіших міст
Європи, що розкинулося по обидва береги Дунаю. Тому цю європейську столицю називають „королевою Дунаю”. Назва міста виникла у 1872 році внаслідок адміністративного об’єднання двох міст
на протилежних берегах цієї великої ріки: Буди та Пешту.
БУДА
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Про столицю Австрії місто Відень часто кажуть, що це „музична
столиця” Європи або „некоронована столиця музики”. У різні часи
тут жили й творили відомі композитори: Моцарт, Бетховен, Шуберт, Гайдн, Брамс, Йоганн Штраус-батько, Йоганн Штраус-син.
Якщо символом Парижу є Ейфелева вежа, то символом Копенгагена (столиці Данії) є бронзова статуя персонажа казки „Русалонька” данського письменника Ганса Крістіана Андерсена, встановлена у морі неподалік берега протоки Ерессун (Ерезунд).
Столицю Нідерландів Амстердам часто називають „Північною Венецією” за велику кількість каналів (близько 50) та 500
мостів. На каналах „припарковані” баржі, які часто є плавучими
житловими будинками. Місто розташоване в гирлі ріки Амстел,
тому первісна назва міста Амстелредамме (Amstelredamme)
означає „поселення біля дамби на річці Амстел”.
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