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Тенета казкових гір

Вулиця Марії-Терезії і колонна Св. Анни, 

Тріумфальна арка і палац Хофбург, 

увічнена великим Дюрером Міська башта 

і легендарний «Золотий дах», що став 

візитною карткою міста, сяяння майстерно 

огранованих кристалів Сваровські та 

передзвін знаменитих ріделівських 

келихів — все це родом із невеличкого 

австрійського міста Інсбрук, столиці 

землі Тіроль, колись однієї з найбагатших 

областей Європи, де видобувалися мідь 

і срібло, де чеканилися монети 

і де народився долар.

Францисканська церква Хофкірхе «Чорних лицарів» 
із мармуровим саркофагом імператора «Священної 
Римської імперії» Максиміліана I
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Інсбрук — невеличке, але надзвичайно миле і, по-
своєму, чарівне місто, між іншим — із вельми цікавою 
історією. Старовинні мощені вулиці, «пряникові» бу-
диночки, вируюча річка Інн із ніби намальованими 
різнокольоровими будиночками, що притулили-
ся один до одного на набережних, і — гори. Ви були 
у Празі? Візьміть її шматочок, додайте австрійської 
любові до настінного розпису, оточіть все це біло-
сніжними вершинами — і отримаєте приблизне уяв-
лення про Інсбрук.

Місто неначе втиснули, врізали в долину, і гори тут 
усюди: складно знайти таке місце в Інсбруці, щоб на 
задньому плані не підносилися білі шапки гір. Навіть 
аеропорт Інсбрука вважається у пілотів одним із най-
складніших: він затиснутий між будинками і крутими 
гірськими схилами.

Але Інсбрук — це не тільки гори, — це ще й місто 
вишуканої архітектури... У розпорядженні знавців 
мистецтва декілька картинних галерей, а вечорами 
— знаменита тірольська класична опера. Саме топове 
місце в Інсбруці — гробниця нещасного імператора

Щиро вдячні за організацію подорожі 
туристичному оператору «Аккорд-Тур»
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Місто готується до свят
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«Просто» сходи до одного із залів 
торгового центру «Сваровські»

Максиміліана. 28 бронзових статуй 
вищих за людський зріст оточують у 
церкві фігуру імператора. Він замовив 
їх ще за часів власного розквіту, а по-
тім розорився, і місто відмовило йому у 
притулку. Отже, реально похований він 
у іншому місці. А тут знаходиться пус-
тий саркофаг, що символізує його місце 
поховання.

Емблема міста і його символ — буди-
нок із золотим дахом. Дах прикрашений 
2657 маленькими позолоченими часточ-
ками черепиці, звідки й походить його 
назва. Максиміліан I разом із своїми дво-
рянами любив спостерігати з лоджії під 
цим дахом за лицарськими турнірами і 
народними святами на міській площі.

Та й міські пейзажі діють наче ко-
штовне каміння — заворожуючи. Пря-
никові будиночки на тлі білого іскрис-
того снігу, які навіть вночі освітлені, 
веселенькі туристи самого різного віку 
— від 3-х літніх до 70-ті літніх. Мені по-
везло. Я побачила, як Інсбрук готуєть-
ся до Різдва. На балконах і карнизах 
будинків вже оселилася безліч істот: 

легковажна дівчина звішує коханому 
з вікна п’ятиметрову густу косу, трохи 
зліва на підвіконня приземлилася пере-
дихнути симпатична відьмочка, що по-
спішає у своїх нечистих справах. Пер-
сонажі казок спостерігають із висоти за 
робочими, що встановлюють ялинку і 
споруджують у центрі міста численні 
дерев’яні намети для різдвяного ринку.

Ще в Інсбруці живе один дивак, 
який влаштував у себе ціле іграшкове 
місто. Уявіть собі величезне, приблиз-
но у 10-15 квадратних метрів іграшко-
ве місто. Будинки, вулиці, цілий парк 
атракціонів. Вулицями мчать трамваї 
і тролейбуси. І всім цим керує з пульта 
маленький похмурий дідок. Коли трам-
вай завалюється на бік, він біжить до 
нього з виглядом скривдженої дитини 
і швидше ставить на місце. Дивак, зако-
ханий у своє маленьке хобі.

І звичайно ж, чарівний світ Сваров-
ські. У 1891 році уродженець криштале-
вого краю — чеської Богемії скрипаль 
Даніель Сваровські, не особливо до-
сягнувши успіху на музичній ниві, ство-
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Виробництво відомих на увесь світ ріделівських келихівЗнамениті тірольські дзвіночки

рив унікальну машину, здатну так об-
робляти кристали кришталю, що вони 
не поступалися за красою коштовному 
камінню. Молодий винахідник вирі-
шує не вступати у конкуренцію з про-
славленими богемськими майстрами, 
а переїхати і заснувати власний завод 
у невеликому тірольському селі Ватенс 
недалеко від Інсбрука. І по всьому світу 
зазвучала нова музика — кришталю від 
Сваровські...

У Альпах виникає відчуття казки. 
Всі ці затишні й акуратні будиночки, 
відкриті й доброзичливі люди, зелена 
травичка, що пробивається на горбах 
з-під снігу, чистота і порядок навкруги, 
романтичне старе місто — абсолютно 
казкові відчуття. Тенета гір ніжні, ласка-
ві, але потрапляєш до них назавжди. Пам'ятник барону Леопольду І
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