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איָסְקֶייפסקי סאּבֹור )Исаакиевский собор(, אחת הקתדרלות הגדולות בעולם, 
תוכננה ב־1818 על־ידי אוגוסט ֶדה מֹונֶפראן, אז אדריכל עלום־שם. בנייתו של 

המבנה הכביר היתה מבצע הנדסי גדול. אלפי ערימות של עצים הוטבעו באדמות 
הביצה, כדי לשאת משקל של 300,000 טונות, ו־48 עמודי ענק נגררו לכאן. 

הקתדרלה הוקדשה ב־1858, אך בעידן הסובייטי הוסרה קדושתה, והיא הוסבה 
למוזיאון אזרחי. כיום היא מקושטת במאות יצירות אמנות מן המאה ה־19 

ונחשבת עדיין באופן רשמי למוזיאון.

5 קתדרלת איָסק הקדוש

. האיקֹונֹוסטאזיס 
שלוש שורות של איקונות מקיפות 

את הדלתות המפוארות, בעדן נראה 
הוויטראז' 1843. מעל הדלתות 

ניצב פסלו המוזהב של ישו בהדרו, 
1859, מאת פיוטר קלֹוְדט.

הכיפה 
הכיפה המוזהבת מקושטת במלאכים 

 )Hermann( שפוסלו על־ידי יוזף הרמן
ומשקיפה לנוף פנורמי של העיר 
ושל מפקדת הצי )ראו עמ' 80( 
וההרמיטאז' )ראו עמ' 86-95(.

. ציור־התקרה 
ציורה הנפלא של מריה הקדושה 

בהדרה מאת קרל ְּבְריּולֹוף 
)ראו עמ' 107(, מ־1847, 

מכסה שטח של 816 מ"ר. 
הוא מוקף בקישוטי 

סטּוקֹו )גבס( מוזהבים 
שופעים ובשיש לבן.

הדלתות הדרומיות 
שלוש דלתות גדולות מעץ אלון ומארד )1841-6(, שמשקלן 20 טונות, 
מקושטות בתבליטים מגולפים מאת איוואן ִויטאלי. בצדיהן החיצוניים 
מתוארות סצינות מחייהם של ישו והקדושים, בהם אלכסנדר ְנֶייבסקי 

)ראו עמ' 132(.

יציאה

מלאכים עם לפיד 
איוואן ִויטאלי )Vitali( יצר רבים 

מהפסלים שבקתדרלה, בהם צמד 
המלאכים האוחזים בלפידים 

המובערים בגז, הניצבים בארבע 
פינות הגג.

חשוב לדעת
מידע שימושי

 C2 מפה Isaakievskaya ploshchad 1
5 טל' 315-9732 פתוח ה'-ג' 

10:00-22:30 )אוקטובר-אפריל: 
  = 8 & )11:00-19:00

פסטיבלים דתיים.

תחבורה
 Sadovaya. ,Admiralteyskaya q

 ,K-169 ,100 ,71 ,27 ,22 ,10 ,3 @
.22 ,5  K-289 ,K-190

מקרא

1 בקפלת קתרינה הקדושה 
ניצבת איקֹונֹוסטאזיס )מחיצה( 
מרהיבה משיש לבן, ובראשה 

מתנוסס פסל של תחיית המתים 
)1850-4( מאת ניקולאי ּפיֶמנֹוף.
2 עמודי מלכיט וָלּפיס ָלזּולי 
ניצבים בצדי האיקֹונֹוסטאזיס. 

כ־16,000 ק"ג של אבני מלכיט 
מעטרים את הקתדרלה.

3 הגמלון הצפוני מקושט 
בתבליטים מארד )1842-4( של 
תחיית המתים, פרי יצירתו של 

פרנסואה ֶלֶמר.
4 הקפלה נבנתה לזכרו של 

אלכסנדר ְנֶייבסקי, שהביס את 
השבדים ב־1240 )ראו עמ' 19(.

5 האיקונות מפסיפס 
המעטרות את האיקֹונֹוסטאזיס 
הן פרי יצירתם של ְּבְריּולֹוף, ֶנף 

וז'יוואגֹו.
6 היונה הכסופה 1850 

שבכיפה מסמלת את רוח 
הקודש.

7 דיוקנאות של השליחים ושל 
המבשרים בנצרות

8 פסלו של מתי הקדוש 
9 התבליט של איָסק הקדוש 
המברך את הקיסר תאודוסיוס 

ואת אשתו ְפָלקיָלה הוא פרי 
יצירתו של איוואן ִויטאלי. בצד 

השמאלי המרוחק נראה מֹונֶפראן 
אוחז בדגם של הקתדרלה.
0 העמודים מאבן שחם 

אדומה, שוקלים 114 טונות כל 
אחד והובאו מפינלנד באוניות 

שנבנו במיוחד למטרה זו.
q חלל הפנים הנרחב משתרע 

על־פני 4000 מ"ר.

w הקירות מקושטים ב־14 סוגי 
שיש צבעוני וב־43 מינים של 

אבנים חצי־יקרות ושל מחצבים.

הכניסה היא דרך 
הדלתות הצדדיות 

שבכיכר איָסק הקדוש
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מפת רחובות מאוירת: 
כיכר איָסק הקדוש

גולת הכותרת בכיכר היא הקתדרלה המרשימה 
הניצבת במרכזה, שנחנכה ב־1858, והיא הכנסייה 

הרביעית הניצבת כאן. יום הולדתו של פיוטר הגדול 
חל ביומו של איָסק הקדוש מדלמטיה, לכן נקראו 

הקתדרלה ולאחר מכן הכיכר, על־שמו. הכיכר 
הסואנת שימשה במחצית הראשונה של המאה 

ה־19 כיכר שוק, וכיום ניצבת בלבו של אזור גדוש 
בניינים ופסלים בעלי עניין היסטורי ואדריכלי. עמם 
נמנים מפקדת הצי, ארמון ָמִרִייְנסקי ופרש הארד. 

עמודי הניצחון נבנו בשנים 1845-6, 
ומעליהם ניצבים מלאכים מארד.

בנייני הממשלה לשעבר, 
תוכננו ב־1844 על־ידי 

ניקולאי ֶיפימֹוף, ומהווים 
דוגמה נאה לאדריכלות 

בסגנון הניאו־רנסאנס.

בית האחוזה לשעבר של הנסיך 
לֹוָּבנֹוף־רֹוסטֹופסקי הוסב כיום 

למכון לעיצוב. האריות שבחזיתו 
של המעבר המקומר הם פרי 

יצירתו של הפסל פאולו 
.)Triscorni( טריסקֹורני

ארמון ָמִרִייְנסקי, נקרא על־שמה 
של מריה, בתו של ניקולאי 
הראשון, וכיום שוכן בו בית־
העירייה של סנט פטרבורג. 

5 . קתדרלת איָסק הקדוש 
כיפתה המוזהבת המרהיבה של 

הקתדרלה נראית מכל רחבי העיר. 
נדרשו מאה ק"ג עלי־זהב כדי לכסות את 

פני הכיפה.

7 מלון אֹונגֶלֶטר 
המלון )ראו עמ' 178( נבנה בשנות ה־50 של 

המאה ה־19, והתרחשה בו המחאה הציבורית 
הראשונה בתולדותיה של ברה"מ. המלון שוחזר 

כיום, והושב לו המראה המפואר מן המאה ה־19.

שגרירות גרמניה לשעבר תוכננה על־ידי 
פיטר ְּבֶייֶרנס בשנים 1911-12. 

2 כיכר הסנאט 
בנייני הסנאט והסינֹוד המונומנטליים 

שתכנן קרלו רֹוסי חולשים על צדה 
המערבי של הכיכר ומקושרים על־ידי 

שער הניצחון.

3 פרש הארד 
פסלו המרהיב של פיוטר הגדול וסוסו 

הרומס את הנחש הערמומי, פרי 
 Etienne( יצירתו של ֶאטֶיין פאלקֹוֶנה

Falconet(, לוכד את רוחו הנחושה 
והבלתי־מתפשרת של מייסדה של העיר.

4 בית־הספר לרכיבה 
של משמר הפרשים 

הבניין נבנה בשנים 1804-7 
על־ידי ג'אקֹומֹו קּוָאֶרנגי 

)Quarenghi(, ושוכן 
בו משמר הפרשים.

ְנֶייְבְסקי ְּפראסֶּפְקט

ִסיִני מֹוסט )ראו עמ' 81(

בית ְמָיאטֶלב

6 כיכר איָסק הקדוש 
פסלו של הצאר ניקולאי הראשון מאת פיוטר קלֹוְדט 

)Klodt( משקיף אל הכיכר. התבליטים בבסיס 
הפסל מתארים אפיזודות מימי שלטונו. בשניים 

מהן יש תיאור מרשים של דיכוי המורדים.

ההרמיטאז' 
וארמון החורף

1 מפקדת הצי 
פסלים ותבליטים המהללים את עוצמתו 
של הצי הרוסי מקשטים את חזיתה של 

מפקדת הצי. לצדי המעבר המקומר 
בכניסה הראשית ניצבות נימפות 

הנושאות על כתפיהן גלובוסים.

מפת איתור
ראו מפת רחובות 2, 5 ו־6

ניָבה
ֶּפטרֹוגרדְסקאָיה

גדת
הארמון גאסטיְנִיי 
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8 ָמלאָיה מֹורְסקאָיה 

אּוליָצה

 K-306 ,27 ,22 ,10 ,3 @ D1 6 מפה
22 ,5 

 Малая Морская( את הרחוב
у лица( נהגו לכנות אּוליָצה 

גוגֹולָיה )ulitsa Gogolya( על־
שמו של סופר הפרוזה הדגול 
ניקולאי גוגול )1809-52(, שגר 

בבית מס' 17 בשנים 1833-6, ובו 
חיבר את רשימותיו של מטורף 

ואת האף, שתי סאטירות שנונות 
על חייו של פקיד טיפוסי בסנט 

פטרבורג, "השרוי בעבודות 
שטחיות וחסרות־משמעות 

ומבלה את חייו חסרי־הטעם". 
המלחין פיוטר צ'ייקובסקי )ראו 

עמ' 44(, הלך לעולמו בדירה 
שבקומה העליונה בבית מס' 
13 זמן קצר לאחר שהשלים 

את הסימפוניה השישית 
)הפאתטית(, בנובמבר 1893. לפי 

הגרסה הרשמית מת ממחלת 
הכולרה, אך יש הסוברים כי 

התאבד, בשל לחצים מצד 
עמיתיו השמרנים, שביקשו 

למנוע שערורייה בעקבות יחסיו 
ההומוסקסואליים של המלחין.

בשנים 1848-9 התגורר 
בבית במס' 23 הסופר פיודור 

דוסטוייבסקי )ראו עמ' 125(. כאן 

ָמלאָיה מֹורְסקאָיה אּוליָצה ובמרכזו בית מס' 13

עמוד אלכסנדר ובניין המטה הכללי בכיכר הארמון

שלט מחוץ לליֶטָרטּורנֶייה קפה

נעצר והואשם בקשירת קשר 
נגד השלטון בשל חברותו בחוג 

 ;Petrashevsky( ֶּפְטָרֶשְבסקי
ראו עמ' 125( הסוציאליסטי. 

ברחוב נשתמרה אווירת 
המאה ה־19, למרות שהוא 

גדוש חנויות ובתי־עסק. 

נוסד ב־1842 בּבאלשאָיה 
מֹורְסקאָיה אּוליָצה על־ידי גוסטב 

 ,)Gustav Fabergé( פאברז'ה
שהיה פרוטסטנטי ממוצא צרפתי. 

רק בשנות ה־80 של המאה 
ה־19, זנחו בניו קרל ואגאתֹון את 
ייצור התכשיטים שהיו מקובלים 

אז לטובת חפצי־נוי שקושטו 
בעושר בעיצוב חדשני. עם 

יצירותיהם המפורסמות ביותר 
נמנות ביצי הפסחא המעוצבות 

בעושר רב, שנוצרו לצארים.
ב־1900 העביר קרל את בית־

המלאכה מבית מס' 16-18 
למתחם שנבנה במיוחד למטרה 

זו במס' 24, שם נותר עד 
המהפכה. צדו החיצוני של הבניין 

עוצב על־ידי קרוב־המשפחה 
קרל שמידט וקושט בגמלונים 

משולשים מרהיבים ובבנייה באבן 
רבת־דוגמאות. בחדר התצוגה 
המקורי בקומת הקרקע ניצבו 
עמודים מאבן שחם אדומה. 
גם כיום שייך המקום לצורף, 

אך ללא קשר לפאברז'ה. 
בסדנאות למעלה למדו צעירים 
את מלאכת הצורפות מאמנים 

מיומנים, שהכשירו אותם 
באמנויות האמאייל, התחריט, 

השזירה ובשיבוץ אבנים טובות. 
ב־1996 נחגג יום השנה ה־150 
להולדתו של קרל פאברז'ה, בו 
הוסר הלוט מעל לוחית זיכרון 
הקבועה בבית מס' 24 ומעל 

האנדרטה בזאֶנבסקי ְּפראסֶּפְקט 
)Zanevskiy prospekt( פינת 

 prospekt( ְּפראסֶּפְקט ֶאֶנרֶגטיקֹוף
Energetikov(, שעוצבה 

בידיהם של הפסל ליאוניד 
ָאריסטֹוף )Aristov( ואחרים. 

0 ליֶטָרטּורנֶייה קפה

 E1 6 מפה Nevskiy prospekt 18
טל' 312-6057 פתוח א'-ה' 

11:00-23:00, ו' ושבת 11:00-1:00 
7 Nevskiy Prospekt q

פרסומו של בית־הקפה 
)Литературное кафе; 'קפה־

ספרות'( שנקרא גם וולף ִאי 
ֶּבראנֶז'ה )Wolf i Beranger(, קשור 

לדמותו של אלכסנדר פושקין, 
גדול משורריה של רוסיה )ראו עמ' 
45(, שפגש כאן בעוזרו קונסטנטין 

 ,)Konstantin Danzas( ָדְנזאס
ויצא לדו־קרב הגורלי נגד הברון 

ד'אנֶטה. מרגע פתיחתו היווה 
בית־הקפה מקום מפגש פופולרי 

לסופרים של סנט פטרבורג, 
ונהגו לבקר בו, בין השאר, פיודור 

דוסטוייבסקי והמשורר מיכאיל 
.)1814-41 ;Lermontov( ֶלרמֹונטֹוב

בית־הקפה שוכן בבניין 
נאה פרי תכנונו של ואסילי 

סטאסֹוף )Stasov( מ־1815, אך 
למרות חשיבותו הספרותית 

q כיכר הארמון

 K-209 ,191 ,24 ,10 ,7 @ D1 6 מפה
11 ,10 ,7 ,1 

 Дворцовая( ְדָברצֹובאָיה ְּפלֹושאד
площадЬ( מילאה תפקיד מרכזי 

בתולדותיה של רוסיה. לפני 
המהפכה שימשה הכיכר במה 
לתהלוכות צבאיות ססגוניות, 
שבראשן רכב הצאר על סוס. 

בינואר 1905, התרחש כאן הטבח 
של 'יום ראשון העקוב־מדם' 

)ראו עמ' 28(, בו נורתה אש חיה 
לעברם של אלפי מפגינים לא 

חמושים. ב־7 בנובמבר 1917 פתחו 
הבולשביקים התומכים בלנין 
במהפכה והתקיפו את ארמון 

החורף )ראו עמ' 30-31(, מהכיכר 
ומצדו המערבי של הארמון. כיום 

מהווה עדיין הכיכר מוקד לאספות 
פוליטיות ולאירועי תרבות, כמו 

מופעי רוק )ראו עמ' 53(. 

הכיכר הרחבה תוכננה על־ידי 
האדריכל רב־ההשפעה קרלו רֹוסי 
)ראו עמ' 112(. בצדה הדרומי, מול 

ארמון החורף, ניצב בניין המטה 
 ;General Staff Building( הכללי

1819-29( המרהיב, שתוכנן אף 
הוא על־ידי רֹוסי, ומשמש את 

המטה הכללי של צבא רוסיה. רֹוסי 
הרס שורה שלמה של בתים כדי 
לפנות מקום לבניין. שני האגפים 

הקשתיים החינניים )המזרחי בהם 
משמש כיום אגף של ההרמיטאז'( 

מקושרים ביניהם בקשת כפולה, 
המובילה אל ּבאלשאָיה מֹורְסקאָיה 

אּוליָצה. בראש הקשת ניצב 
פסלה של ויקטוריה, אלת הניצחון 

הרומית, במרכבתה 1829, מאת 
 )Stepan Pimenov( ְסֶטָּפן ּפיֶמנֹוף

וואסילי ֶדמּוט־ָמלינֹובסקי 
)Demut-Malinovskiy(. בצדו 

המזרחי של מקבץ המבנים ניצב 
מטה השומרים, שתוכנן על־ידי 

 )Bryullov( אלכסנדר ְּבִריּולֹוף
בשנים 1837-43. ממערב משתרעת 

מפקדת הצי )ראו עמ' 80(.
עמוד אלכסנדר במרכז הכיכר 

מוקדש לצאר אלכסנדר הראשון 
על תרומתו לניצחון על נפוליאון 

)ראו עמ' 24-5(. בבסיס הפסל 
כתובות המילים: 'לאלכסנדר 

הראשון, בהוקרה מרוסיה'. העמוד 
בנוי מאבן שחם אדומה ועומד 

יציב בזכות משקלו - 600 טונות, 
דבר שהופך אותו לאנדרטה 

הגדולה ביותר בעולם הניצבת 
ללא תמיכה חיצונית. את העמוד 

תכנן ב־1829 אוגוסט ֶדה מֹונֶפראן, 
ונדרשו שנתיים שלמות ל־2400 

חיילים ופועלים לכרות ולשנע 
את אבני השחם. את העמוד 

הציבו בשנים 1830-34, ומעליו 
מתנוסס מלאך מארד, יחדיו הם 

מתנשאים לגובה של 47 מ'. ביצי פאברז'ה
ב־1885 הזמין אלכסנדר השלישי את האחים פאברז'ה ליצור ביצת 
פסחא לצארינה מריה פיֹודֹורֹובָנה. קליפת הביצה היתה עשויה זהב 

ואמאייל לבן, ובתוכה ישבה תרנגולת מוזהבת ומפוסלת להפליא. כך 
החלה מסורת הכנת הביצים, ועד המהפכה הוכנו 

54 ביצי פאברז'ה לכבוד הפסחא. אף ביצה לא 
דמתה לקודמתה, וגולת הכותרת היתה ביצת 

הרכבת הטרנס־סיבירית שהוזמנה ב־1900 
על־ידי ניקולאי השני. ביצת הבונבוניירה 

 ,)Kelch( 'הוזמנה ב־1903 על־ידי ֶקלץ
תעשיין אמיד, לאשתו וארוואָרה. הביצים 

היחידות המוצגות כיום לציבור ברוסיה 
נמצאות בנשקיית הקרמלין במוסקבה.

מותו של משורר
בנובמבר 1836 קיבל פושקין מכתב אנונימי, בו הוענק לו תואר 
הגנאי 'גדול הבעלים המקורננים'. המכתב נשלח על־ידי ז'ורז' 

ד'אנֶטה )Georges d’Anthès(, קצין נוכל בחיל הפרשים, שחיזר 
בגלוי אחר נטליה גֹונָצ'רֹוָבה, אשתו היפה של המשורר ואשת 

החברה הגבוהה. פושקין הזמין את ד'אנֶטה לדו־קרב, ובצהרי היום 
של ה־27 בינואר 1837 פגש את יריבו ביער מושלג מצפון לעיר. 
ד'אנֶטה ירה ראשון ופצע אנושות את פושקין. יומיים לאחר מכן 

מת מפצעיו בגיל 37. 
ד'אנֶטה הורד בדרגה 

וסולק מרוסיה. 

פושקין פצוע אנושות לאחר 
הדו־קרב, בציור מאת אלכסיי 

ָנאּומֹוף

ביצת הבונבוניירה של ֶקלץ'

| סנט פטרבורג בחלוקה לאזורים   8485  | ן   גדת הארמו

9 בית פאברז'ה

 D1 מפה Bolshaya Morskaya ulitsa 24
 22 ,5  27 ,22 ,3 @ 6 סגור לציבור

 ,)Дом Фаберже( דֹום פאֶּברֶז'ה
בית המלאכה של תכשיטי 

פאברז'ה בעלי־השם העולמי, 

והאווירה המפוארת בו, אין 
הצדקה למחיריו הגבוהים.
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מרכז סנט פטרבורג
כל אחד מחמשת האזורים העיקריים בסנט פטרבורג המתוארים במדריך זה ניחן במאפיינים 
משלו, המשקפים היבטים נבדלים מעברה של העיר. גדתו הדרומית של נהר ניָבה, הנקראת 

גדת הארמון, רצופה ארמונות מפוארים ומרשימים. גאסטיְנִיי ְדבֹור, 
ממזרח, שימש תמיד מרכזה המסחרי של העיר, וְנֶייְבְסקי 

ְּפראסֶּפְקט היא שדרה הרצופה חנויות, ברים ומסעדות. ממערב 
משתרע ֶסנאָיה ְּפלֹושאד, רובע המתהדר במיזוג של תעלות 

רומנטיות נטועות עצים ובשרידים מחיי המעמד הנמוך מהמאה 
ה־19, המתוארים ברומנים של דוסטוייבסקי. באי ואסיֶלבסקי, 
האי הגדול ביותר בעיר, ניכרת המורשת הימית, לצד מוסדות 
חינוך ומוזיאונים, ועל רובע ֶּפטרֹוגרדְסקאָיה, בצפון, חולשת 

מצודת פטרוס ופאולוס.

ֶּפטרֹוגרדְסקאָיה 
קתדרלת פטרוס ופאולוס 

הקדושים )ראו עמ' 70( בה 
קבורים הצארים משושלת 

רומנוב, ניצבת במצודה שהקים 
פיוטר הגדול כשהחל לבנות 

את העיר ב־1703. צריחיה 
המוזהבים חולשים על קו 

הרקיע של ֶּפטרֹוגרדְסקאָיה 
)Petrogradskaya(, אך פרט 

לקתדרלה מתאפיין האזור 
בבניינים רבים בסגנון אר־נובו.

האי ואסיֶלבסקי 
עמודי רֹוסטָרל )ראו עמ' 62( 

המקושטים בדמויות המייצגות את 
ארבעת הנהרות הגדולים ברוסיה, 

ניצבים בקצהו המזרחי של האי 
)Vasilevskiy Island(. מכאן נשקפים 

נופים נרחבים של נהר ניָבה ושל גדותיו.

גאסטיְנִיי ְדבֹור 
את ְנֶייְבְסקי ְּפראסֶּפְקט 

 ,)Nevskiy prospekt(
עורק התחבורה הראשי 

בעיר, חוצים נתיבי 
מים, בהם נהר מֹוְיָקה 

)Moyka; ראו עמ' 38(, 
הנראה בתמונה. צמתים 

אלה שוקקים בקיץ 
וגדושים בתי־קפה על 

סירות ולגדת המים.

גדת הארמון 
ארמון החורף הקיסרי 

לשעבר )ראו עמ' 
94-5(, המהווה אגף של 

ההרמיטאז', חולש על קו 
המים המפואר ושופע פאר 

בסגנון הבארוק. הגדה 
רצופה אנדרטאות, החל 

בפרש הארד המפורסם )עמ' 
80( ועד ארמון־הקיץ הצנוע 

של פיוטר הגדול )עמ' 97(.

ֶסנאָיה ְּפלֹושאד 
 Yusopov( בחדריו המקושטים של ארמון יּוסּוּפֹוף
Palace; ראו עמ' 122( מוצגת תערוכה המוקדשת 

לגריגורי ָרסּפּוטין. אזור הארמון רצוף רחובות שקטים 
לצדן של התעלות, וזהו המקום המושלם לטיול בלילות 

הלבנים מלאי האווירה.
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 מקרא סמלים
ראו קפל הכריכה האחורית
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 מקרא סמלים
ראו קפל הכריכה האחורית

כל האתרים

כיפת הזהב של קתדרלת איָסק הקדוש במבט מהגנים

גדת הארמון

גן וארמונות
r ארמון השיש

y גן הקיץ
u ארמון הקיץ

מוזיאון
w ההרמיטאז' עמ' 86-95

מבנים עתיקים
1 מפקדת הצי

3 פרש הארד

4 בית־הספר לרכיבה של 
משמר הפרשים

9 בית פאברז'ה

כנסייה
5 קתדרלת איָסק הקדוש 

עמ' 82-3

רחובות וכיכרות
2 כיכר הסנאט

6 כיכר איָסק הקדוש
8 ָמלאָיה מֹורְסקאָיה אּוליָצה

e רחוב המיליונרים
q כיכר הארמון
t שדה מארס

מלון ובית־קפה 
7 מלון אֹונגֶלֶטר

0 ליֶטָרטּורנֶייה קפה

קו המים הדרומי של סנט פטרבורג התברך בפאר ובהדר שאזורים מעטים משתווים לו. 
הרציפים מאבן שחם משתרעים לאורכם של שני ק"מ, מבניין הסנאט במערב ועד 
ארמון הקיץ של פיוטר הגדול במזרח, והאזור כולו רצוף ארמונות של בני האצולה 

וגשרים מקושטים החוצים את התעלות, ומפורסמים בעולם כולו, ובצדק. כל נדבך 
בתולדותיה של העיר ניכר באזור עשיר זה. פרש הארד, פסלו של פיוטר הגדול מאת 

פאלקֹוֶנה, מהווה עדות ניצחת לשאפתנות הקיסרית, ואילו בכיכר שבה הוא ניצב 
התקוממו ב־1825 המורדים הֶדָקּבריסטים נגד משטר הצאר. בארמון החורף שתכנן 

ָרסטֶרלי )המהווה אגף של ההרמיטאז'( שבכיכר הארמון, ניכר הפאר של רוסיה 
הקיסרית, ואילו אש־התמיד בוערת בשדה מארס כתזכורת קודרת לקורבנות המהפכה. 
כיפתה המרהיבה של קתדרלת איָסק הקדוש והצריח המחודד של מפקדת הצי חולשים 
על קו הרקיע של סנט פטרבורג. אפשר להתרשם מכמה מהמראות היפים ביותר בעיר 

בשיט לאורכם של נתיבי המים )עמ' 228-9(, או בטיול ברגל דרך גן הארמון.

מסעדות ראו עמ' 187-8
Borsalino  1  

Bushe  2  
Canvas  3  

Clean Plates Society  4  
 Da Albertone  5  

Gastronom  6  
 Gogol  7  
 Gosti  8  

 King Pong  9  
 Literaturnoye Café  10  

 NEP  11  
 Olivie  12  

 Receptoria  13  
 Tandoor  14  
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ראו גם מפת רחובות 
2, 5 ו־6
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המדריך נועד לעזור לכם למצות את ביקורכם בסנט פטרבורג ומספק המלצות מצוינות, 
כמו־גם מידע שימושי מפורט. הפרק היכרות עם סנט פטרבורג ממפה את העיר כולה 

ומכניס אותה להקשר ההיסטורי והתרבותי, כולל תמצית היסטורית על שליטיה של רוסיה 
ואירועים חשובים. הפרק מבט על סנט פטרבורג מספק הצצה אל מוקדי העניין העיקריים 

בעיר. הפרק סנט פטרבורג בחלוקה לאזורים מתחיל בעמ' 56, ובו מתוארים כל האתרים 
החשובים, תוך שימוש במפות, בצילומים ובאיורים. האתרים מחולקים לשתי קבוצות: 
אלה שבמרכז העיר ואלה שבאזור סנט פטרבורג, וכוללים גם הצעות למסלולי הליכה 

בשלושה אזורים עיקריים המאפיינים את העיר - התעלות, נהר ניָבה והאיים. בפרק טיולים 
מחוץ לסנט פטרבורג יש הצעות לטיולים של יום ושל יומיים. בפרק מידע שימושי מובא 

מידע על מלונות, מסעדות, קניות ובידור, ואילו הפרק חשוב לדעת מספק טיפים 
שימושיים במגוון נושאים - מהתחבורה והטלפונים בסנט פטרבורג ועד בטיחות.

איך להשתמש במדריך זה

איך להתמצא באזורי התיירות העיקריים
כל אחד משבעת אזורי התיירות העיקריים מסומן בצבע אחר, להתמצאות קלה. כל פרק נפתח בהקדמה 

על האזור הנסקר בו, ומתוארים בו הרקע ההיסטורי ואופיו של כל אזור. האזורים המרכזיים מלווים 
במפת רחובות מאוירת המתארת מוקדי עניין עיקריים באזור; האתרים מחוץ לגבולות העיר, מסומנים 

במפה האזורית. כל האתרים ממוספרים, כדי להקל עליכם את ההתמצאות במפה ובתוך הפרק. 
האתרים החשובים ביותר מתוארים לפרטי פרטים, על כפולת עמודים אחת או יותר.

מפת אזורי התיירות 
של סנט פטרבורג

האזורים הצבעוניים שבמפה זו )ראו 
עמ' 16-17( הם חמשת אזורי התיירות 

העיקריים במרכז העיר. לכל אחד 
מוקדש פרק משלו בסנט פטרבורג 

בחלוקה לאזורים )עמ' 56-133(. אזורים 
אלה מודגשים גם במפות אחרות 
במדריך זה. בפרק מבט על סנט 

פטרבורג )עמ' 34-51(, לדוגמה, הם יעזרו 
לכם לאתר את המוזיאונים ואת מוקדי 
העניין העיקריים ולמצוא את הגשרים 

הרבים בעיר, המעוצבים להפליא. 
צבעו של כל אזור תיירות במפה זהה 

לצבע הלשונית המופיע בכל פרק.

היכרות עם האזור 1 
כל האתרים ממוספרים ומופיעים במפת 
האזור. כדי להקל עליכם, מופיעות במפה גם 
תחנות המטרו. רשימת כל האתרים מחולקת 

לקטגוריות וכוללת את מוקדי העניין העיקריים 
)מבנים חשובים, מוזיאונים ואתרים באוויר 

הפתוח(.

מפת הרחובות המאוירת 2 
תספק לכם מבט ממעוף הציפור על 
לבו של אזור התיירות, עם איורים מדויקים 

של כל הבניינים בו. מספור האתרים מקביל 
לזה שבמפת האזור, וכן לתיאור המלא 

של כל אתר ואתר בעמודים הבאים.

מפת האיתור תסייע לכם לזהות 
היכן אתם נמצאים ביחס לשאר 

אזורי התיירות שבמרכז העיר.

מסלול מומלץ מסומן 
בקו אדום מקווקו.

לכל אזור תיירות 
יש תג צבע משלו.

מידע מפורט כל 3 
האתרים החשובים 

מתוארים בפירוט ומסודרים על־פי סדר 
מספורם במפת האזור. המקרא של סמלי 

המידע מופיע על דש הכריכה האחורית.

מוקדי העניין העיקריים 4 
בסנט פטרבורג כל אחד מהם 

זוכה לכפולת עמודים )או יותר(. מבנים 
היסטוריים מתוארים תוך שימוש בחתך 

רוחב של חלל הפנים; למוזיאונים ולגלריות 
מצורף שרטוט המחולק לצבעים, שיעזור 

לכם למצוא את המוצגים המעניינים ביותר.

מידע שימושי הוא תמצית של כל 
המידע הדרוש לכם לתכנון הביקור.

האזור הצבוע בוורוד מופיע 
ביתר פירוט במפת הרחובות 
המאוירת שבעמודים הבאים.

מסגרות מאירות היבטים 
מעניינים, או את הרקע ההיסטורי 

של האתרים החשובים.

הכוכבים מדגישים את המאפיינים 
המרשימים ביותר, או את יצירות 
האמנות החשובות שאין להחמיץ.

המספרים מתייחסים למיקומו של 
כל אתר במפת האזור ובפרק עצמו.

בסעיף המידע השימושי תקבלו 
את כל הפרטים הדרושים לביקור 

באתר, כולל הפניה למפת הרחובות 
שבסוף המדריך )עמ' 240-47(.
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סנט פטרבורג שינתה את פניה פעמים רבות ב־300 השנים האחרונות. העיר שבנה פיוטר 
הגדול באופן גחמני מעל ביצה, כדי להפנות את פניה של רוסיה מערבה, הפכה עד מהרה לעיר 

מרהיבה ביופייה, כיאה לפאר האימפריה הרוסית. לאחר מכן, היתה העיר גם ערש ההפיכה 
הקומוניסטית, והמקום שבו עלה לנין לגדולה. במלחמת־העולם השנייה הפכה סנט פטרבורג 

סמל לגאווה לאומית, וכיום זו בירת התרבות של רוסיה, המשמרת להפליא את מורשתה 
האדירה ומציעה למבקרים בה מגוון אמנותי מהשורה הראשונה. במקובץ, שלושת המסלולים 
הראשונים המפורטים בהמשך ממחישים היטב את פניה השונות של העיר: הקיסרית, הרוסית 
והסובייטית. והמסלולים האחרים יעניקו לכם הצצה לשלל אתרים נוספים. לפניכם מסלול ליום 

אחד, ליומיים, לשלושה או לחמישה ימים. בחרו במסלולים האהובים עליכם, שלבו ביניהם או 
לקטו מפה ומשם ככל שעולה בדעתכם.

אחה"צ
בהשראת מראות הבוקר, 

היכנסו אל שוק המזכרות )ראו 
עמ' 201(, בו תמצאו הכל, 

מאיקונות ועד כובעי פרווה.
לאחר מכן, סעו במטרו בקו הירוק 

 Ploshchad-מגאסטינִיי דבֹור ל
Aleksandra Nevskovo ובקרו 
במנזר אלכסנדר נֶייבסקי )ראו 
עמ' 132-133(. במתחם קבורים 
רבים מענקי הרוח של רוסיה, 

בהם צ'ייקובסקי ודוסטוייבסקי. 
לקראת הערב, תוכלו להאזין 

בכנסיית הבשורה לתפילה קסומה 
לאור נרות, כולל שירת מקהלה.

 Russky-סיימו את היום בביקור ב
Len )ראו עמ' 201(, המתמחה 

במפות, כלי מיטה ושאר 
פריטים רוסיים רקומים.

בערב, בקרו בבלט )ראו עמ' 204( או 
 Bellevue Brasserie-שבו לאכול ב

)ראו עמ' 189(, עם נוף להרמיטאז' 
ולכיכר הארמון. הזמינו כרטיסים 

מראש לבלט, וגם שולחן במסעדה.

אל גדתו הנגדית של הנהר יביא 
אתכם אל ֶּפטרֹוגרדסקאָיה )ראו 

עמ' 66-75(. לארוחת צהריים 
 Pelmeni Bar משביעה, פנו אל
הזולה; ולארוחה קלה יותר, שבו 

 Fruktovaya במסעדה הצמחונית
Lavka )ראו עמ' 186(.

אחה"צ
גולת הכותרת של ֶּפטרֹוגרדסקאָיה 

היא מצודת פטרוס ופאולוס 
)ראו עמ' 68-69(, שבה קתדרלה 

מפוארת עם עבר שטוף דמים. 
עם מוקדי־העניין במצודה נמנים 
קבריהם של בני שושלת רומנוב, 

תאי הכלא, תצוגה המוקדשת 
לתולדות העיר, סירת המשוטים של 
פיוטר הגדול, וגם טיול על החומה. 
בקיץ, תיהנו בפארק שמסביב מכל 

מיני שעשועים ואפשרויות בידור 
לכל המשפחה. בפארק, לא רחוק 
מהכניסה לגן־החיות, נמצאת גם 
Gornyy Oryol )ראו עמ' 186(, 

מסעדה המעוצבת כטירה מהאגדות. 
לאחר ארוחת הערב, סעו במטרו 

 ,Krestovskiy Ostrov לתחנת
וככלות הליכה קצרה תגיעו אל קצהו 

המערבי של האי ֶילאגין )ראו עמ' 
138-139(, שם תיהנו משקיעה יפה 
ומזירת החלקה על הקרח בחורף. 
אם קר מדי לעניינים כאלה, תוכלו 

לבקר בקרקס )ראו עמ' 203(.

יום בילוי עם המשפחה

משפחה בת ארבע נפשות 
הקצו לפחות 4500 ר'

נופים מרשימים  •
מוצגים מצמררים  •

אוכל ביער  •
החלקה על הקרח או בילוי   •

בקרקס

בוקר
התחילו את היום בטיפוס אל מרומי 

הקולונדה של קתדרלת איָסק 
הקדוש )ראו עמ' 82-83(, משם 

נשקף נוף מרהיב. לאחר מכן, חצו 
את נהר ניָבה אל הסטֶרלָקה )ראו 

עמ' 60-61( שבאי ואסיֶלבסקי, 
ובקרו באחד מהמוזיאונים שבמקום 

)ראו עמ' 62-63(: המוזיאון 
לטבע, המכון לספרות רוסית 

או הקּונסטקאֶמָרה. טיול נעים 

העיר הקיסרית

שני מבוגרים הקצו לפחות 
6000 ר'

אמנות והדר  •
כיכרות מרשימות ונופים   •

מרהיבים
זוכרים את ָרסּפּוטין  •

בוקר
היום מתחיל במרכז העיר ובארמון 

החורף הבארוקי )ראו עמ' 
94-95(, שהיה משכנה הרשמי 
של משפחת הצאר וכיום הוא 

לבו של מוזיאון ההרמיטאז' )ראו 
עמ' 86-93(. התמקדו באולמות 

קבלת הפנים, שם קידמו הצארים 
את אורחיהם החשובים ברוב 

פאר והדר. אל תחמיצו גם מבט 
אל כיכר הארמון הענקית )ראו 

עמ' 85(, המזמנת הצצה גם 
במבנה המטה הכללי, שהוא 

חלק מהמוזיאון, בו שכנו בעבר 
משרדי הממשלה. לכו לאורך 

הטיילת, ושבו לארוחת צהריים 
ב-Krokodil )ראו עמ' 190(.

המטבעה הפעילה במצודת פטרוס ופאולוס

תחנת המטרו Avtovo, המהללת את 
תעשיית המכוניות שלאחר המלחמה

גרם המדרגות המרהיב שתכנן ָרסטֶרלי בארמון החורף

אחה"צ
מעט מצפון לכאן נמצא מוזיאון 

קירֹוב )ראו עמ' 74(, המוקדש 
לראש המפלגה הקומוניסטית בעיר, 

סרגיי קירֹוב, שההתנקשות בחייו 
ב־1934 הובילה לגל של הוצאות 
להורג. כדי להעריך במלואו את 
ההאדרה הסובייטית של הישגי 

 Moskovskaya-העם, סעו במטרו ל
ואל אנדרטת הניצחון )ראו עמ' 

133(; היכל הזיכרון הנהדר שמתחת 
לאנדרטה ישיב אתכם בזמן אל 

החיים בימי המצור על לנינגרד. סעו 
במטרו חזרה אל המכון הטכנולוגי, 

ולאחר מכן סעו בקו האדום בין 
 Ploshchad-ל Avtovo התחנות

Vosstaniya; כל תחנה בדרך 
מתעדת חלקים מתולדות העיר )ראו 

עמ' 226(. לבסוף, שבו לארוחה 
ב-Kvartirka )ראו עמ' 188( או 

ב-Russian Kitsch )ראו עמ' 186(.

העיר הסובייטית

שני מבוגרים הקצו לפחות 
2700 ר'

אתרי מורשת מהפכניים  •
אנדרטאות לכבוד העם  •
ארוחה בסגנון סובייטי  •

בוקר
אם גם אתכם מרתקת ההיסטוריה 

של לנינגרד, ערש ההפיכה 
הקומוניסטית, התחילו את היום 

במכון סמֹולנִיי )ראו עמ' 130-131( 
שבפאתי מרכז העיר, ביתה 

של המהפכה ולימים גם של 
המפלגה הקומוניסטית. ממול, 
סעו באוטובוס בקו 46 ובדרך 

תחלפו על פני האנדרטה לזכרו 
של דזרז'ינסקי, אבי המשטרה 

החשאית הסובייטית, וכן על פני 
שדה מארס )ראו עמ' 96(, שבו 

קבורים ראשי המהפכה, לפני 
שתחצו את הנהר אל המוזיאון 

להיסטוריה הפוליטית של רוסיה 
)ראו עמ' 74(. האונייה ָאברֹוָרה )ראו 
עמ' 75(, שתותחיה נתנו את האות 

למהפכת 1917, עוגנת היום במרחק 
קצר מכאן. לארוחת צהריים, 
פנו אל המסעדה הגיאורגית 

Salkhino )ראו עמ' 187(.

העיר הרוסית

שני מבוגרים הקצו לפחות 
4800 ר'

איקונות וקטורת  •
ארוחת צהריים מסורתית  •

קניית מזכרות  •

בוקר
המסלול שלפניכם כולל את מיטב 

האתרים המסורתיים יותר, בעיר 
שההשפעה האירופית ניכרת 
בה יותר מזו הרוסית. התחילו 
את היום במוזיאון הרוסי )ראו 

עמ' 106-109(, שבו האוסף 
הטוב ביותר בעולם של אמנות 

רוסית. אחרי שהתפעלתם די 
והותר מחלל הפנים היפהפה 

של כנסיית הדם השפוך )ראו 
עמ' 102(, שבו לארוחת צהריים 
 Brasserie-רוסית מסורתית ב
de Metropol )ראו עמ' 189(.

אחה"צ
 Galernaya ulitsa-לכו חזרה ב

לכיוון כיכר הסנאט )ראו עמ' 
80( - שבמרכזה פסל פרש 
הארד של פיוטר הגדול. נוף 

יפה נשקף מכאן אל האי 
ואסיֶלבסקי שמעבר לנהר, 

ולאורכו בתי־אחוזה מפוארים 
ומבני ציבור מרשימים.

חזרו על עקבותיכם, ובקרו 
בקתדרלת איָסק הקדוש )ראו 

עמ' 82-83(, העטורה כיפת זהב. 
בניית המבנה האדיר הזה נמשכה 
מ־1818 עד 1858, ומאז התקופה 

הסובייטית הוא משמש מוזיאון.
פחות מק"מ אחד ממערב לכאן 

ניצב ארמון יּוסּוּפֹוף )ראו עמ' 
122(, ובו תערוכה שמוקדשת 

לגריגורי ָרסּפּוטין, ‘האיש הקדוש' 
שנרצח כאן בהוראת הנסיך 
פליקס יּוסּוּפֹוף. שבו לאכול 

 Romeo's Bar & Kitchen-ב
)ראו עמ' 191( שבקרבת מקום, 

מסעדה איטלקית מהטובות 
בעיר. לארוחה צנועה יותר, 
פנו אל 1913 )ראו עמ' 191(, 
השנה שבה חגגה שושלת 
רומנוב 300 שנות שלטון.

כנסיית הדם השפוך, הבנויה בסגנון 
התחייה הרוסית

ימים נפלאים בסנט פטרבורג
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אלכסנדרה, הצארינה )אשתו של 
152 Alexandra )ניקולאי הראשון

אלכסנדרופסקי פארק 
72 Aleksandrovskiy Park
אלכסנדריה פארק )ֶּפֶטרגֹוף( 

152 Alexandria Park
אלכסנדרינסקי, תיאטרון 

205 ,204 ,112 Alexandrinskiy
אמבולנס 214, 215
)ה(אמן פיוטר 166

)ה(אמנויות, כיכר 103 
מפת רחובות מאוירת 100-101  

אמנות 47
הוצאה מהמדינה 7–196  

חנויות 200, 201  
ציור האיקונות ברוסיה 167  
ראו גם מוזיאונים וגלריות   

אמנות ועתיקות, הוצאה מהמדינה 
196-7

ָאֶמנחֹוֶתּפ השלישי, פרעה 63
אמנים 47

ָאֶמנֶמֶחת השלישי, פרעה 89
92 Angelico, Fra אנג’ליקו, ְפָרה

)ה(אנגלית, הגדה 123
32 Andropov, Yuri אנדרֹוּפֹוב, יורי

אנדרטאות 
אנדרטת הניצחון 11, 133  

אנדרטת רימסקי־קֹורָסקֹוב 118  
האנדרטה למגינים הגיבורים של   

לנינגרד 43
אנדריי ולדימירוביץ’, הנסיך הגדול 

74 Andrey Vladimirovich
 Anna אנה אחמטובה, מוזיאון

131 ,43 Akhmatova
 Anna אנה איבאנֹובָנה, הצארינה

21 Ivanovna, Tsarina
 ,51 Anichkov ָאניצ’קֹוף, ארמון

112 ,111
12 Anichkov ָאניצ’קֹוף, גשר

המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   
ונתיבי מים 37, 39

פסלים 51  
ָאניצ’קֹוף, לויטננט קולונל מיכאיל 

111 Anichkov Mikhail
 Anikushin, ָאניקּושין, מיכאיל

133 ,103 Mikhail
אנשי הסירות על הוולגה )ֶרּפין( 107

 Assignment ָאַסייְנֶמְנט, בנק
137 Bank

אסירים פוליטיים 71
 Apyshkov, ָאּפיְשקֹוף, ולדימיר

138 Vladimir
Apraksin אּפָרקסין, משפחת 

113
Apraksin ָאּפָרקסין, שוק 

201 ,113

)ה(אקדמיה הצבאית לרפואה 141
)ה(אקדמיה לאמנויות 21, 42, 65

)ה(אקדמיה למדעים 27
מפת רחובות מאוירת 60  

)ה(אקדמיה למדעים, ספריית
מפת רחובות מאוירת 61  

 Academic אקדמיֶצ’סקאָיה קפלה
205 ,204 ,114 Capella

אקלים 52-3
 Argunov, Fyodor ָארגּונֹוף, פיודור

131
ארוחה במנזר )ֶפרֹוף( 106
ארטילריה, מוזיאון 43, 72

ארט־קפה 206, 207 
)ה(אריות, גשר 37

המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   
ונתיבי מים 36, 39

מפת רחובות מאוירת 119  
אריסות, ביטול השיטה )1861( 25

 Aristov, Leonid ָאריסטֹוף, ליאוניד
84

)ה(ארכיהגמון, חדר )נֹובגֹורֹוד( 
 165 ,164

)ה(ארכיהגמון, חצר )נֹובגֹורֹוד( 164
ארכיוני משרד המלחמה

מפת רחובות מאוירת 68  
)ה(ארמון הגדול )ֶּפֶטרגֹוף( 12, 

150–51
ארמון החורף 10, 12, 42, 86, 87, 

94–5 ,89
ההסתערות על 30-31  

ארמונות
‘הבקתה’ של פיוטר הגדול   

)ֶּפֶטרגֹוף( 152
אֹוָרְנֶינּבאּום 148-9  

ארמון אלכסנדר )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו(   
157

ארמון ָאניצ’קֹוף 51, 111, 112  
ארמון ֶּבלֹוֶסלסקי־ֶּבלֹוֶזרסקי 51  

ארמון החורף 10, 5–94  
ארמון הקיץ 97  

ארמון השיש 96  
ארמון וֹורֹונצֹוף 113  
ארמון טאֶבריד 130  

ארמון יּוסּוּפֹוף 10, 116, 118,   
122

ארמון ֶילאגין 128, 135, 9–138  
ארמון מאְרלי )ֶּפֶטרגֹוף( 152  

ארמון מיכאילֹופסקי 41, 100,   
106

ארמון ֶמנשיקֹוף 64  
ארמון סטרֹוָגנֹוף 49, 114, 137  

ארמון ֶצ’סָמה 132  
ארמון ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי 138  

ארמון ֶשרֶמטֶייב 131  
המיטב של סנט פטרבורג:   
ארמונות ומוזיאונים 40-43

מֹונּפֶלזיר )ֶּפֶטרגֹוף( 152  
ֶּפֶטרגֹוף 12, 13, 53–150  

צארסקֹוֶייה ֶסלֹו 12, 7–154  
ארמנית, כנסייה 50, 110

אר־נובו 67, 73
בית־האחוזה של ְקֶשסינסקאָיה   

74
ֶיליסֶייפסקי ָגסטרֹונֹום 111  

ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי ְּפראסֶּפְקט 72,   
140

ָאָרקֶצ’ֶייף, הדוכס אלכסיי 
 Arakcheev, Count Aleksey

135
אש־התמיד 96

אשרה 210, 213
אתני, מטבח 194, 195

אתרי אינטרנט 
בידור 203  

מסעדות 181  

ב
באולינג 206, 207

 Bazhenov, Vasiliy ּבאֶז’נֹוף, ואסילי
103

 Bakhmatov, ּבאחָמטֹוף, איוואן
 166 Ivan

140 Batignol ּבאטיניֹול
122 Bach, Robert באך, רוברט

157 Bach, Roman באך, רומן
 Balzac, ּבאלזאק, אֹונֹוֶרה ֶדה

 96 Honoré de
231 Baltic ּבאלטיק, תחנה

ּבאלשאָיה ֶזליניָנה אּוליָצה מס’ 28 
73 Bolshaya Zelinina ulitsa

ּבאלשאָיה מֹורְסקאָיה אּוליָצה 
Bolshaya Morskaya ulitsa 

 124
 Basquiat, ּבאסִקָיה, ז’אן־מישל

96 Jean-Michel
 ,47 ,28 Bakst, Léon ּבאקסט, ליאון

121 ,109
 Baranovskiy, ּבאָרנֹופסקי, ָגבְרִייל

139 ,111 ,73 Gavriil
בד־אנד־ברקפסט 172

 Beauharnais, ּבֹוָארֶנה, ז’ֹוזפין
90 Josephine

בובות, תיאטרון 203
 Bogolyubov, ּבֹוגֹולּוּבֹוף, בנימין

118 Veniamin
ּבֹוגֹוליּוּבסקי, הנסיך אנדריי 

165 Bogolyubskiy, Andrey
)ה(בוטאני, הגן 138

Bolsheviks בולשביקים
בית־האחוזה ְקֶשסינסקאָיה 74  

המהפכה הרוסית 28, 29  
מכון ְסמֹולְנִיי 11, 130  

תחנת פינלנד 128  

מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
אּבאֶמֶלק-לאזאֶרב, הנסיך 

136 Abamelek-Lazarev
אביב בסנט פטרבורג 52

)ה(אביב של פראג )1968( 32
אבידות 214-15

אביר על פרשת דרכים )ֶוְסניצֹוף( 
109 ,108

אבירי מסדר יוחנן הקדוש 163
ָאברֹוָרה ראו האונייה ָאברֹוָרה 

)ה(אגם הגדול )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 
156

)ה(אגת, חדרי )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 
156 Agate

Adam, Yegor אדם, ֶיגֹור
גשר האורוות הגדולות 136  

גשר הזמרים 39, 114  
מפגש הגשרים 37   

 Adamini, אָדמיני, דומניקו
136 Domenico
בית אָדמיני 136  

אדריכלות 
אר־נובו 67, 73  

38 Obvodnyy אֹוּבבֹודְנִיי
Houdon, Jean- אּודֹון, ז’אן אנטואן

93 Antoine
פסלו של וולטר 89  

אוונגארד 31, 109
אוטובוס בינמדינתי 221, 222

אוטובוס בינמדינתי, תחנה 231
אוטובוס חשמלי 223, 225

אוטובוסים 223, 225
אוכל ומשקאות

אמצעי זהירות 215  
ארוחות קלות וחטיפים 194-5  

הטעמים של סנט פטרבורג   
 182-3

חנויות 200, 201  
מה לשתות בסנט פטרבורג   

 184-5
ראו גם מסעדות  

 Ulitsa אּוליָצה זֹוידֶצ’בֹו רוסי
 112 Zodchego Rossi

אולם הפילהרמוניה הקטן 50, 
205 ,204

 Angleterre Hotel אֹונגֶלֶטר, מלון
81

מפת רחובות מאוירת 79  
אוניברסיטת סנט פטרבורג
שתים־עשרה הכנסיות   

הקולגיאליות 60, 63
75 ,11 Aurora ה(אונייה ָאברֹוָרה(

המהפכה הרוסית 31, 43, 141  
מסלול הליכה של 90 דקות לגדת   

הנהר 140, 141
אֹוסטרֹוְפְסקי, אלכסנדר 

112 Ostrovskiy, Aleksandr
 Ostrovskiy אֹוסטרֹוְפְסקי, כיכר

112 Square
 Austerlitz )1805( אוסטרליץ, קרב

24
70 Osner, Karl אֹוסֶנר, קרל

)ה(אופנה, בית 49, 137
אופנה, חנויות 200, 201

אופניים 225
אופניים 225 

אופרה 204, 205
אופרה, סנט פטרבורג 204, 205
)ה(אורווה הקטנה, גשר 37, 39, 

136
)ה(אורוות הגדולות, גשר 136

)ה(אורוות הקיסריות 115, 136
 Orlov, אֹורלֹוף, הרוזן אלכסנדר

26 Alexey
 Orlov, אֹורלֹוף, הרוזן גריגורי

110 Grigoriy
ארמון השיש 96  

גאְטצ’יָנה 149  
מֹונּפֶלזיר )ֶּפֶטרגֹוף( 152  

 ,42 Oranienbaum אֹוָרְנֶינּבאּום
148–9 ,146 ,145

תחבורה 231  
אורתודוכסית, כנסייה ראו )ה(

כנסייה האורתודוכסית הרוסית
אזורי זמן 213

אזימוט, מלון, סנט פטרבורג 
 Azimut Hotel St Petersburg

174
 Akhmatova, אחמטובה, אנה

131 ,46 ,45 Anna
דיוקן מאת נתן אלטמן 45  

מוזיאון 43, 131  
מועדון האמנים והסופרים ‘מחנה   

לקומיקאים’ 136 
 19 Ivan איוואן הראשון, הצאר

   I, Tsar
איוואן השלישי, הצאר 19, 164, 

 165 Ivan III, Tsar
 Ivan IV, ’איוואן הרביעי, ‘האיום

164 ,21 ,19 Tsar
 22 Ivan ,20 איוואן החמישי, הצאר

  V, Tsar
 71 Ivan איוואן השישי, הצאר

 VI, Tsar
70 ,12 Ivan איוואן, שער

מפת רחובות מאוירת 69  
Ivanov, Victor איוואנֹוף, ויקטור

לנין, מנהיג העם 30  

איטלקי, מטבח )פסטה( 194, 195
 Aivazovskiy, ָאְייַוואזֹוְפְסקי, איוואן

105 Ivan
101 Ilyin, Lev ִאיִלין, ֶלב

 Ingal, Vladimir אינָגל, ולדימיר
118

אינטרנט 19–218
אתרי מסעדות 181  

לוחות אירועים 203   
מרכזי אינטרנט 218-19  

128 Isayeva, Vera ִאיָסֶייָבה, ְוֶייָרה
איָסק הקדוש מדלמטיה 78

 167 Iconostasis איקֹונֹוסטאזיס
איקונות 108, 167

אישים מפורסמים 44-7
אכסניות 172, 173

92 El Greco אל גרקו
45 Altman, Nathan אלטמן, נתן

 Aleksey, Tsarevich אלכסיי, הנסיך
71 ,68

19 Aleksey אלכסיי, הצאר
אלכסנדר, ארמון )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 

157 Alexander
אלכסנדר הראשון, הצאר 23 

 Alexander I, Tsar
ארמון אלכסנדר )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו(   

157
ארמון ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי 138  

האי ֶילאגין 128  
הקאֶמאֹו של גֹונצאָגה 90   

וקרלו רֹוסי 112  
ליֶסה )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 157  

מלחמות נפוליאון 24  
עמוד אלכסנדר 85  

אלכסנדר השני, הצאר 137 
  Alexander II

ארמון החורף 94  
ביטול הצמיתות 25   

ההתנקשות בחייו 12, 28, 94,   
136 ,102

כנסיית הדם השפוך 12, 102  
קברו 70-71  

אלכסנדר השלישי, הצאר 26 
 Alexander III, Tsar

ארמון ָאניצ’קֹוף 111   
ביצי פאברז’ה 84  

גאְטצ’יָנה 149  
המוזיאון הרוסי 106  

כנסיית הדם השפוך 102  
פסלו 96  

 Alexander אלכסנדר ְנֶייבסקי, גשר
 39 Nevsky

 Alexander אלכסנדר ְנֶייבסקי, מנזר
 132–3 ,126 ,11 Nevsky

אלכסנדר, עמוד 85

אינדקס
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 ,17 Gostinyy Dvor גאסטיְנִיי ְדבֹור
99–115 ,50

גאסטיְנִיי ְדבֹור 12, 13, 11–110  
המוזיאון הרוסי 106-9  

כיכר האמנויות 100-101  
כנסיית הדם השפוך 102  

מלונות 176, 178, 179  
מסעדות 188-90  

מפת האזור 99  
גבר משלב ידיים )פיקאסו( 93

גבר צעיר מנגן בָלאּוָטה )ָקָרוואג’ֹו( 
92

Gabriadze, Rezo ָגּבריָאדֶזה, ֶרזֹו
פסל הציפור 101  

32 Gagarin, Yuriy ָגגארין, יורי
124 Gagarina ָגגאריָנה, הנסיכה

גדת הארמון 17, 97–77
הרמיטאז’ 86-95  

כיכר איָסק הקדוש 78-9  
מלונות 176-9  

מסלול הליכה של 90 דקות לגדת   
הנהר 140-41

מסעדות 187-8  
מפת האזור 77  

קתדרלת איָסק הקדוש 82-3  
 ,44 Gogol, Nikolai גוגול, ניקולאי

48 ,46
בית ְזבירקֹוף 137  

הדאָצ’ה של פושקין )צארסקֹוֶייה   
ֶסלֹו( 157

ָמָלאָיה מֹורְסקאָיה אּוליָצה 84  
ְנֶייְבְסקי ְּפראסֶּפְקט 110  

תיאטרון אלכסנדִרִיינסקי 112  
 Gogen, גוגן, אלכסנדר פֹון
74 ,73 Aleksander von

93 Gauguin, Paul גוגן, פול
לאן את הולכת? 89, 93   

 Golovin, גֹולֹובין, אלכסנדר
121 Aleksandr

גֹונָצ’רֹוָבה, נטליה )אשתו של 
 Goncharova, Natalya )פושקין

 157 ,115 ,85
גֹונָצ’רֹוָבה, נטליה )ציירת( 

109 Goncharova, Natalya
רוכב האופניים 42, 109  

 Gausvald, גֹוסַוואלד, יבגניה
 139 Yevgeniya

 Guslistiy, Boris גּוְסליסטי, בוריס
124

 Gorbachev, גורבצ’וב, מיכאיל
33 ,32 Mikhail

92 Giorgione ג’ֹורג’ֹוֶנה
 Giordano, Luca ג’ֹורדאנֹו, לּוָקה

92
148 Gorky, Maxim גורקי, מקסים

109 Ge, Nikolay ִגֶיה, ניקולאי
 Gaveman, Adolph ֵגייבמן, אדולף

 64

 Geisler, Mikhail ַגייסֶלר, מיכאיל
124

גיל הזהב, מטיילים 212
גלאסנֹוסט )פתיחות( 32

 Glinka, Mikhail ְגלינָקה, מיכאיל
48 ,46

אקדמיֶצ’סקאָיה קפלה 114  
דיוקן מאת ֶרּפין 46  

פסלו 122  
קברו 133  

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
גניבות 214-15

)ה(גנים התלויים )ההרמיטאז’( 87
גנים ראו פארקים וגנים

גראנד קאפריס )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 
156

Greuze, Jean- ְגרּוז, ז’אן־ּבאטיסט
93 Baptiste

 Grotto )ה(גרֹוטֹו )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו(
156

 Griboedov, ְגריּבֹוֶיידֹוף, אלכסנדר
 49 Aleksander

 ,38 Griboedov ְגריּבֹוֶיידֹוף, תעלת
134 ,49

מסלול הליכה לאורכם של נתיבי   
המים בסנט פטרבורג 136, 137

Grigoriev, Boris ְגריגֹוְרֶיף, ּבֹוריס
דיוקנו של הבמאי ְוֶסוֹולֹוד   

ֶמֶייְרהֹולד 109
גשר האבן 137

)ה(גשר האדום 39
גשר הארמון 13, 38

גשר השילוש הקדוש 12, 13, 67, 
140 ,75

המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   
ונתיבי מים 7–36, 39

גשר התיאטרון 37, 39, 136
גשר ּפאנֶטֶלמֹון הקדוש 39

גשר פיוטר הגדול 39
)ה(גשרים, מפגש

המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   
ונתיבי מים 36-7

גשרים
גשר ְּבלאגֹוֶבְשְצ’ינסקי 36, 65  

המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   
ונתיבי מים 36-9

ד
 d’Anthès, Georges ’ד’אנֶטה, ז’ורז

115 ,85
 Donskoy, דאנסקֹוי, הנסיך דמיטרי

19 Dmitriy
 Duncan, Isadora דאנקן, איזדורה

81
53 ,52 Dachas דאָצ’ה, בתי קיץ

השכרה 173  
93 Degas, Edgar דגא, אדגר

94 Dawe, George ’דֹו, ג’ורג
דואר 219

)ה(דואר המרכזי 124, 219
דואר שליחים 219

153 Davydov, Ivan ָדווידֹוף, איוואן
דֹולָגרּוקֹוף, בית־האחוזה 

 138 Dolgorukov
דֹולָגרּוקֹוף, משפחת המלוכה 

 138 Dolgorukov
דולפינריום 203

50 Duma דּוָמה, מגדל
דֹומיָנה ְּפֶרסטיז’ סנט פטרבורג, 

 Domina Prestige Hotel St מלון
174 Petersburg

דומם של חפצי־אמנות )שארָדן( 93 
דוסטוייבסקי, מוזיאון ביתו 43, 132
 Dostoevsky, דוסטוייבסקי, פיודור

125 ,45 Fyodor
דירתו בָקזָנֶצ’בסקאָיה אּוליָצה   

137
החטא ועונשו 45, 46, 125  

ליֶטָרטּורנֶייה קפה, קפה־ספרות   
 85

מאסרו 71  
מבצר מיכאילֹופסקי 103  

מוזיאון ביתו של דוסטוייבסקי 43,   
132

ָמָלאָיה מֹורְסקאָיה אּוליָצה 84  
קברו 133  

 Diaghilev, Sergey ִדָיאִגיֶלב, סרגיי
47 ,45

ארמון ָטאֶבריד 130  
הבלט הרוסי 120, 121  

כתב העת ‘עולם האמנות’ 28,   
109 ,47

 ,26 Diderot, Denis דיְדרֹו, ֶדני
93 ,81

דיוקנה של י.אי. ֶנלידֹוָבה )ֶלִויצקי( 
109

דיוקנו של הבמאי ְוֶסוֹולֹוד ֶמֶייְרהֹולד 
)ְגריגֹוְרֶיף( 108

דירות להשכרה 172
דירות להשכרה 172

 Delacroix, Eugène ֶדָלקרּוָאה, ֶאֶז’ן
93

Demut- ֶדמּוט־ָמלינֹובסקי, ואסילי
107 ,85 Malinovskiy, Vasiliy

דמי כניסה 210-11
 Demidov, Pyotr ֶדמידֹוף, פיוטר

124
 Demertsov, ֶדֶמְרצֹוף, פיודור

137 Fyodor
 Danzas, ָדְנזאס, קונסטנטין

85 Konstantin
 Dante Alighieri ָדנֶטה ָאליגֶיירי

115
דצמבר, מהפכה )1825( 25, 113

בית המפקד 71  

141 Bolshoi Dom בולשוי דֹום
בולשוי ְּפראסֶּפְקט )האי ואסיֶלבסקי( 

64 Bolshoy Prospekt
 203 BDT בולשוי, תיאטרון
 Bonazza, ּבֹוָננָצה, ג’ובאני

153 Giovanni
 Borodin, ּבֹורֹודין, אלכסנדר

46 Aleksandr
25 Borodino )1812( ּבֹורֹודינֹו, קרב

 Orlovskiy, בוריס אֹורלֹופסקי
113 Boris

 Boris ּבֹוריס גֹודּונֹוף, הצאר
19 Godunov, Tsar

)ה(בורסה
מפת רחובות מאוירת 61  
156 Bush, John ּבּוש, ג’ון

32 Bush, George ’ּבּוש, ג’ורג
 Boucher, ּבּוֶשה, פרנסואה

92 François
 Beethoven, בטהובן, לודוויג ואן

103 Ludwig van
בטיחות 214-15

במלונות 171  
בידור 202-7

אופרה 204, 205  
אתרי אינטרנט 203  

בידור לילדים 203  
בלט 204, 205  

הזמנת כרטיסים 202, 203  
מוסיקה כנסייתית 204,  205  

מוסיקה עממית 204, 205  
מוסיקה קלאסית 204,  205  

מופעי מוסיקה וחיי לילה 206-7  
מידע 202  

נגני רחוב 204   
פסטיבל ‘לילות לבנים’ 53  

פסטיבלים 5–52, 203  
קולנוע 205  
קרקס 203  

תחבורה בלילה 203  
תיאטרון 204-5  

תיאטרון ָמִרִייְנסקי 204, 205  
ביטוח 215

46 Bely, Andrei ְּבֶיילי, אנדריי
 Byron, Lord ביירון, לורד

 113
 Behrens, Peter ְּבֶייֶרנס, פיטר

 81 ,78
ביליארד 206, 207

בירה 185
בית האחוזה של הנסיך לֹוָּבנֹוף־

Lobanov- רֹוסטֹופסקי
Rostovskiy

מפת רחובות מאוירת 79  
)ה(בית הסודי 71

Boat House בית הסירות
מפת רחובות מאוירת 69  

123 Choral בית־הכנסת קֹוראל
בית־הספר מס’ 210 48
ְּבלאגֹו־ֶוְשְצ’ינסקי, גשר 

65 Blagoveshchenskiy
המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   

ונתיבי מים 7–36, 9–38
153 Blank, Ivan ְּבלאנק, איוואן

ֶּבלֹוֶסלסקי־ֶּבלֹוֶזרסקי, ארמון 
 ,51 Beloselskiy-Belozerskiy

205 ,204
 Blok, Aleksandr ּבלֹוק, אלכסנדר

136 ,46
בלט 204, 205

בית־הספר הקיסרי לבלט 47,   
112

בלט בסנט פטרבורג 120-21  
הבלט הרוסי 109, 120, 121   

וכתב העת ‘עולם האמנות’ 28  
מטילדה ְקֶשסינסקאָיה 74  

רקדנים וכוריאוגרפים 47  
בלט, בית־הספר הקיסרי 47, 112, 

120
ֶּבלמֹונד גראנד הוטל אירופה 

 Belmond Grand Hotel Europe
175 ,103

מפת רחובות מאוירת 100  
 Benois, ֶּבנּוָאה, אלכסנדר

119 Alexandre
הבלט הרוסי 121  

כתב העת ‘עולם האמנות’ 28,   
109 ,47

Benois House ֶּבנּוָאה, בית
מפת רחובות מאוירת 119  

 Benois, Leontiy ֶּבנּוָאה, ֶלאֹוְנטי
114 ,106

בנייני הממשלה לשעבר
מפת רחובות מאוירת 79  

)ה(בנק, גשר 137
המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   

ונתיבי מים 7–36, 39 
בנקים 216

51 Bessel and Co ’ֶּבֶסל ושות
)ה(בקתה של פיוטר הגדול 43, 75, 

140–41
 Braunstein, בראונשטיין, יוהאן

152 Johann
36 Swan Canal ה(ברבור, תעלת(

המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   
ונתיבי מים 7–36, 38

93 Barbizon ברביזון, אסכולת
 Bergholts, Olga ֶּברגהֹולץ, אולגה

128
 Brodsky, Isaak ְּברֹודסקי, איָסק

131
 Brodsky, Joseph ְּברֹודסקי, יוסיף

46
 Brullo, Nikolay ּברּולֹו, ניקולאי

124

 Brezhnev, ברז’נייב, ליאוניד
55 ,32 Leonid

 Bryullov, ְּבְריּולֹוף, אלכסנדר
Aleksandr

ארמון החורף 95  
ארמון השיש 96  

גשר ְּבלאגֹוֶבְשְצ’ינסקי 36, 65  
הכנסייה הלותרנית 114  

מטה הגווארדיה 85  
קתדרלת איָסק הקדוש 82  

 ,47 Bryullov, Karl ְּבְריּולֹוף, קרל
165

יומה האחרון של פומפיי 107,   
108

מריה הקדושה בהדרה 83  
ברים 194, 195

מוסיקה 206, 207  
שעות פתיחה 181   

ברנדי 185
Brenna, Vincenzo ְּבֶרָנה, וינֶצ’נצֹו

גאְטצ’יָנה 149  
מבצר מיכאילֹופסקי 103  

ּפאבלֹוְפְסק 160, 161, 162, 163  
 Bernini, Gian ֶּברניני, ג’אנלורנצו

49 Lorenzo
ברסט-ליטובסק, הסכם השלום 

31 Brest-Litovsk )1917(
 Barclay ָּבְרְקַלאי ֶדה טֹולי, מיכאיל

de Tolly, Mikhail
פסלו 34, 113   

בתי־אחוזה כפריים
אֹוָרְנֶינּבאּום 148-9  

גאְטצ’ינה 149  
המיטב של סנט פטרבורג:   

ארמונות ומוזיאונים 40
ּפאבלֹוְפְסק 12, 13, 63–160  

ֶּפֶטרגֹוף 53–150  
צארסקֹוֶייה ֶסלֹו 12, 13, 7–154  

בתי־חולים 215
בתים פרטיים, לינה ב- 172

בתי־מרקחת 215
בתי־קברות 

בית־הקברות ואתר ההנצחה   
ּפיסָקריֹוְבסקאָיה 128

בית־הקברות טיְחבין 133  
בית־הקברות לאזארּוס 133  

בתי־קפה 194-5
קפה־אינטרנט 218-19  

שעות פתיחה 181  
בתי־קפה 195 

בתי־שימוש 211

ג
 73 Gaudì, Antoni גאודי, אנטוני

ג’אז 53, 206, 207
149 ,145 Gatchina גאְטצ’יָנה

 Hannibal, Abram גאניָּבל, ָאְּבָרם
115
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)ה(חלל, מרוץ 32, 52
)ה(חמאם )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 156

חנויות ספרים 200, 201
 Khrushchev, חרושצ’וב, ניקיטה

 32 Nikita
חרסינה, חנויות 201

חרסינה,המפעל הקיסרי 27
חשמל, מכשירים 213

חשמלית 223, 225

ט
130 Tauride ָטאֶבריד, ארמון

 Taurit, Robert ָטאֶבריט, רוברט
128

 Tatlin, Vladimir טאטלין, ולדימיר
81

 Teutonic ה(טבטוניים, האבירים(
17 Knights

טבע, מוזיאון 11, 43, 62
מפת רחובות מאוירת 60  
Tolstoy, Leo טולסטוי, לב

מלחמה ושלום 25, 113, 123  
96 Torelli, Stefano טֹוֶרלי, סטפנו

)ה(טיהורים הגדולים 29, 74
טיולים, חברות 222

133 Tikhvin טיְחבין, בית־הקברות
 Tiepolo, ְטֶייּפֹולֹו, ג’אנָּבִטיְסָטה

 92 Giovanni Battista
24 1807( Tilsit( טילזיט, חוזה

טיסה 21–220, 222
טיפים 211

92 ,65 Titian טיציאן
טלוויזיה 219

טלפונים 218
במלונות 171  

טלפונים סלולריים 218, 219
 Tamanskiy, ָטָמנסקי, פיוטר

72 Pyotr
טמפרטורות 55

 Trauberg, טָראּוֶּברג, ליאוניד
72 ,47 Leonid

 Terborch, Gerard ֶטרּבֹורך, ֶחרארד
92

 Trubetskoy טרּוֶּבצקֹוי, מצודת
71 ,43

מפת רחובות מאוירת 68  
 Trubetskoy, טרּוֶּבצקֹוי, ּפאֶבל

96 Pavel
29 Trotsky טרֹוצקי, לב
ההתנקשות בחייו 31  

המהפכה הרוסית 30, 31  
מאסרו 71  

מלחמת האזרחים 125  
 Traitteur, ְטֵרטֹור, גיאֹורג פֹון

137 ,39 ,37 Georg von
 Triscorni, טריסקֹורני, פאולו

79 Paolo

 Trezzini, Giuseppe טֶרציני, ג’ּוֶזֶּפה
65

 Trezzini, טֶרציני, דומניקו
Domenico

ארמון הקיץ 97  
כנסיית הבשורה 132  

מצודת פטרוס ופאולוס הקדושים   
68

קתדרלת פטרוס ופאולוס   
הקדושים 70

שער פטרוס הקדוש 69, 70  
שתים־עשרה הקולגיות 63  

י
165 Yaroslav יארֹוסלאב החכם
יארֹוסלאב, חצרו של )נֹובגֹורֹוד( 

165 Yaroslav
97 Yegorov, Pyotr ֶיגֹורֹוף, פיוטר

)ה(ידע, חג 54
יהודים

בית־הכנסת קֹוראל 123  
יום האחדות הלאומית 54, 55
יום האשה הבינלאומי 52, 55

יום החוקה 55
יום הילד הבינלאומי 53

יום העיר 52
יום ראשון העקוב־מדם )1905( 28, 

140 ,85
יומה האחרון של פומפיי )ְּבְריּולֹוף( 

108 ,107
 ,42 ,10 Yusupov יּוסּוּפֹוף, ארמון

122 ,116
מפת רחובות מאוירת 118  

 Yusupov, יּוסּוּפֹוף, הנסיך פליקס
123 ,122 ,113 Felix

 ,118 Yusupov יּוסּוּפֹוף, משפחת
122

 ,204 Yusupov יּוסּוּפֹוף, תיאטרון
205

166 Yuriev יּורֶיב, מנזר
 Elizabeth, ֶייליָזֶּבָטה, הצארינה

21 Tsarina
ארמון ָאניצ’קֹוף 51, 111  

ארמון החורף 94  
מותה 24  

מנזר ְסמֹולְנִיי 130  
ֶּפֶטרגֹוף 150, 152  

צארסקֹוֶייה ֶסלֹו 145, 154, 156  
קתדרלת הִהשתנּות 129  

ֶייליָזֶּבָטה, הצארינה )אשתו של 
אלכסנדר הראשון( 161

יין 185
 ,128 ,42 Yelagin ֶילאגין, ארמון

135
מסלול הליכה באזור האיים   

קאֶמני וֶילאגין 138-9

11 Yelagin Island ֶילאגין, האי
מסלול הליכה באזור האיים   

קאֶמני וֶילאגין 138-9
ילדים

בידור 203  
במלונות 171  

במסעדות 181  
טיול עם 212  

111 Yeliseev, Pyotr ֶיליסֶייף, פיוטר
 ,12 Yeliseev ֶיליסֶייפסקי ָגסטרֹונֹום

111 ,51 ,25
אר־נובו בסנט פטרבורג 73  

 ,32 Yeltsin, Boris ילצין, בוריס
55 ,33

81 Yesenin, Sergey ֶיֶסנין, סרגיי
 Yefimov, Nikolay ֶיפימֹוף, ניקולאי

79
יקטרינה, ארמון ראו צארסקֹוֶייה ֶסלֹו 

יקטרינה הראשונה, הצארינה 21, 
23 Catherine I
ארמון הקיץ 97  

והנסיך ֶמְנשיקֹוף 64  
צארסקֹוֶייה ֶסלֹו 154  

קתדרלת אנדריאס הקדוש 65  
יקטרינה השנייה, הצארינה הגדולה 

 ,26–7 ,24 ,21 Catherine II
110 ,95

אֹוָרְנֶינּבאּום 148-9   
אנדרטה 13, 112  

ארמון אלכסנדר )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו(   
157

ארמון ָאניצ’קֹוף 111  
ארמון השיש 96  

ארמון ָטאֶבריד 130  
ארמון ֶצ’סָמה 132  

גאְטצ’יָנה 149  
גן הקיץ 97  

הבקתה של פיוטר הגדול 75,   
141

ההרמיטאז’ 9–86, 90, 93   
מֹוְנְּפֶלזיר )ֶּפֶטרגֹוף( 152  

מנזר ְסמֹולְנִיי 130   
ספריית וולטר 112  

ּפאבלֹוְפְסק 160, 162, 163  
ֶּפֶטרגֹוף 151  

פסלה 51  
פרש הארד )פאלקֹוֶנה( 80-81  

צארסקֹוֶייה ֶסלֹו 145, 154, 156  
תעלת ְגריּבֹוֶיידֹוב 38  

יקטרינה פארק )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 
156 Catherine Park

)ה(ירוק, הגשר 137
ישו בהדרו )קלֹוְדט( 82

יתושים 215
יתושים, תכשירים נגד 215

דרכונים 210, 213
דרכי הצליל, פסטיבל למוסיקה 

בת־זמננו 54
ָדשקֹוָבה, הנסיכה ְיָקֶטריָנה 

112 Dashkova, Yekaterina

ה
 Hanska, האְנסָקה, הרוזנת אוולינה

96 Countess Eveline
הולנד החדשה 123

הולנדית, כנסייה 49, 137
הומואים, מועדונים , 206, 207

הומואים, מטיילים 212, 213
החלקה על הקרח 55

81 Hitler, Adolf היטלר, אדולף
 Heine, Heinrich היינה, היינריך

115
היסטוריה 19-33

המחאות נוסעים 214, 217
 ,13 ,12 Hermitage ’ה(הרמיטאז(

86–95
אינטרנט 219  

אמנות איטלקית וספרדית 92  
אמנות במאות ה־19-20 93  

אמנות המזרח 90-91  
אמנות פלמית, הולנדית וגרמנית   

92
אמנות פרהיסטורית 90  

אמנות צרפתית ואנגלית 92-3  
אמנות קלאסית 90  

אמנות רוסית 91  
ארמון החורף 10, 94-5  

המיטב של סנט פטרבורג:   
ארמונות ומוזיאונים 40, 42

מידע שימושי 87  
תרשים המוזיאון 88-9  
)ה(הרמיטאז’ הגדול 86

)ה(הרמיטאז’ החדש 86, 7–136
)ה(הרמיטאז’ הקטן 86

 Hermitage )ה(הרמיטאז’ )ֶּפֶטרגֹוף(
152

)ה(הרמיטאז’ )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 
156 Hermitage

 Hermitage ה(הרמיטאז’, תיאטרון(
205 ,204 ,36

83 Hermann, Josef הרמן, יוזף
הרמת כוסית 211 

השילוש הקדוש )רּוּבלֹוף( 167
השכרת רכב 231

ו
 Vaganova, ואָגנֹוָבה, ָאגריִּפיָנה

120 ,112 ,47 Agrippina
 Vavelberg House ואֶולֶּברג, בית

48
 Watteau, Antoine ואטֹו, אנטואן

 92

ואלאן ֶדה ָלה מֹות, ז’אן־באטיסט 
Vallin de la Mothe, Jean-

Baptiste
ארמון יּוסּוּפֹוף 122  
גאסטיְנִיי ְדבֹור 111  

האקדמיה לאמנויות 65  
ההרמיטאז’ הקטן 86  

הולנד החדשה 123  
כנסיית ייקטרינה הקדושה 50  

 Valeriani, ואֶלריאני, ג’ּוֶזֶּפה
154 Giuseppe

 Van Gogh, Vincent ואן גוך, וינסנט
93

 Van Dyck, ואן דייק, אנתוני
132 ,92 Anthony

 ,13 Vasilevskiy ואסיֶלבסקי, האי
59–65 ,38 ,16

מלונות 176, 177, 179  
מסעדות 186  

מפת האזור 59  
ְסְטֶרְלָקה 60-61  

 Vasiliev, ואסיְלֶייף, אלכסנדר
128 Aleksandr

 Wedgwood, Josiah ֶווג’וּוד, ג’ֹוזאָיה
132 ,93

וודקה 184, 198, 200
164 Volkhov ֹוולחֹוף, נהר

115 ,26 Voltaire וולטר
ספרייתו 112  

פסלו 89  
96 Warhol, Andy וורהול, אנדי

 Voronikhin, וֹורֹוניחין, אנדריי
Andrey

גשר הקנטאור )ּפאבלֹוְפְסק( 161  
גשר ויסקונטי )ּפאבלֹוְפְסק( 161  

האקדמיה לאמנויות 65  
ּפאבלֹוְפְסק 162, 163  

קברו 133  
קתדרלת גבירתנו מקאזאן 113  

קתדרלת קאזאן 49  
113 Vorontsov וֹורֹונצֹוף, ארמון

 Vorontsov, וֹורֹונצֹוף, הנסיך מיכאיל
113 Mikhail

83 ,82 Vitali, Ivan ִויטאלי, איוואן
 ,222 ,221 Vitebsk ִויֶטְּבְסק, תחנה

 231
72 Witte, Sergey ִויֶטה, הרוזן סרגיי

 Weyden, ַויידן, רֹוֵחייר ואן ֶדר
92 Rogier van der

64 Weenix, Jan ִויניקס, יאן
65 Vist, Aleksandr ִויסט, אלכסנדר

ְולאסֶקס, דייגו ֶדה סילָבה ִאי 
 Velázquez, Diego de Silva

92 y
ולדימיר אלכסנדרוביץ’, הנסיך הגדול 

96 Vladimir Aleksandrovich

 19 Vladimir ולדימיר, הנסיך הגדול
ולדימיר קירילֹוביץ’, הנסיך הגדול 

69 Vladimir Kirilovich
Velten, Yuriy ֶולֶטן, יורי

ארמון ֶצ’סָמה 132  
גן הקיץ 97  

הביתן החורק )הסיני; צארסקֹוֶייה   
ֶסלֹו( 156

ההרמיטאז’ הגדול 86  
ההרמיטאז’ הקטן 86  

הכנסייה הארמנית 50, 110  
כנסיית יוחנן המטביל 138  

כנסיית ֶצ’סָמה 132  
ֶּפֶטרגֹוף 151  

תיאטרון ההרמיטאז’ 36  
ונוס וקופידון )ְקראנאך( 92

166 Vsevolod ְוֶסוֹולֹוד, הנסיך
Vasnetsov, Viktor ֶוְסניצֹוף, ויקטור
אביר על פרשת דרכים 108, 109  

הפסיפסים בכנסיית הדם השפוך   
102

 Vrubel, Mikhail ְורּוֶּבל, מיכאיל
109

שרף בעל שש כנפיים 109  
ורשה, ברית 32

 Vereshchagin, ֶוֶרְשְצ’גין, ניקולאי
91 Nikolay

ז
 ,103 ,49 Jacot, Paul ז’אקֹו, פול

137
זאקּוסקי 183

 Zarudnyy, Ivan זארּודְנִיי, איוואן
70 ,69

137 Zverkov House ְזבירקֹוף, בית
204 ,203 Zazerkalye ָזָזרָקלֶייה

82 Zhivago ז’יוואגֹו
137 ,73 ,49 Singer זינגר, בית

 Zakharov, Andrey ָזכארֹוף, אנדריי
 133 ,80 ,65

)ה(זמרים, גשר 39, 114, 137
ְזנאֶמנסקי, קתדרלת )נֹובגֹורֹוד( 

166 Znamenskiy

ח
חג המולד 55

חג המולד, תענית  54
חג השילוש הקדוש 53 

חגים לאומיים 55
חורף בסט פטרבורג 55

)ה(חורף, תעלה
המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   

ונתיבי מים 7–36, 38
מסלול הליכה לאורכם של נתיבי   

המים בסנט פטרבורג 136-7
)ה(חורק )הסיני(, הביתן )צארסקֹוֶייה 

ֶסלֹו( 156
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 Matisse, Henri מאטיס, אנרי
109 ,93

הריקוד 89  
מאכלים רוסיים 194, 195

 Malevich, מאֶלביץ’, קאזימיר
47 Kazimir

המוזיאון הרוסי 109  
המכון הלאומי לאמנויות 81  

סּוֶּפרמּוס מס’ 56 31  
205 Maly מאְלִיי, תיאטרון

 Malyshev, מאְלֶייֶשב, איְגנאטי
102 Ignatiy

 Mamontov, מאמֹונטֹוף, סאָבה
109 Savva

 Master of המאסטר מפֶלמאל
92 Flemalle

מאפים וממתקים 194, 195
 Martos, Ivan מארטֹוס, איוואן

155 ,153
מארי אנטואנט, מלכת צרפת 

163 Marie Antoinette
 Marly )מאְרלי, ארמון )ֶּפֶטרגֹוף

152
מבצר מיכאילֹופסקי 

103 ,101 Mikhaylovskiy
מגדל הפעמונים ע”ש סופיה 

הקדושה )נֹובגֹורֹוד( 164
)ה(מגינים על המולדת, יום 55
 Medvedev, ֶמדִבֶיֶדב, דמיטרי

33 Dmitry
מדונה ליטה )ליאונרדו דה וינצ’י( 

92 ,88
מדענים 47

)ה(מהנדס, בית 43, 69, 70
)ה(מהנדס, מבצר ראו מבצר 

מיכאילֹופסקי
מהפכת 1905 28

כיכר הארמון 85  
כיכר השילוש הקדוש 75, 140  

מהפכת 1917 28, 30-31
בית־האחוזה ְקֶשסינסקאָיה 74,   

140
האונייה ָאברֹוָרה 75, 141  

כיכר הארמון 85  
מכון ְסמֹולְנִיי 130  

תחנת פינלנד 128  
)ה(מוות, שער 71

מוזיאונים וגלריות )כללי( 
דמי כניסה 210-11  

המיטב של סנט פטרבורג:   
ארמונות ומוזיאונים 40-43

חנויות מוזיאון 197  
צילום ב- 211   

שעות פתיחה 211  
מוזיאונים וגלריות )לפי שמות(

ארמון החורף 10, 5–94  
ארמון הקיץ 97  

ארמון השיש 42, 96  

ארמון ֶמנשיקֹוף 40, 42, 64  
ארמון סטרֹוָגנֹוף 42, 114  
בית המהנדס 43, 69, 70  

בית הקומנדנט 43, 68, 71  
בית־האחוזה ְקֶשסינסקאָיה 73,   

74
האונייה ָאברֹוָרה 43, 75, 141  

האקדמיה לאמנויות 42, 65  
הבקתה של פיוטר הגדול 43, 75,   

140–41
ההרמיטאז’ 12, 13, 42, 95–86  

המוזיאון הרוסי 10, 13, 41, 42,   
106–9 ,104–5 ,100 ,96

המוזיאון לאדריכלות של בתי־עץ   
)נֹובגֹורֹוד( 166

המוזיאון לאנתרופולוגיה   
ולאתנוגרפיה 43, 63

המוזיאון לארטילריה 43, 72  
המוזיאון להיגיינה 101  

המוזיאון להיסטוריה הפוליטית   
של רוסיה 11, 43, 74, 140

המוזיאון להיסטוריה, לאדריכלות   
ולאמנות )נֹובגֹורֹוד( 165

המוזיאון לחיי המוסיקה 43, 131  
המוזיאון לטבע 11, 43, 60, 62   

המוזיאון לתיאטרון 43, 112  
המכון לספרות רוסית 61, 62  

ליֶסה )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 43  
מבצר טרּוֶּבצקֹוי 43, 68, 71  

מבצר מיכאילֹופסקי 101, 103  
מוזיאון אנה אחמטובה 43, 131  

מוזיאון ביתו של דוסטוייבסקי 43,   
132

מוזיאון ביתו של פושקין 41, 43,   
136 ,115

מוזיאון הרכבת 43, 125  
מוזיאון נאּבֹוקֹוב 43  

מוזיאון קירֹוב 11, 43, 74  
מוזיאון שטיגליץ 13, 42, 129  

צארסקֹוֶייה ֶסלֹו 155  
קּונסטקאֶמָרה 11, 13, 43, 60,   

62–3
קתדרלת פטרוס ופאולוס   

הקדושים 43
ֶרּפינֹו 43, 148  

38 Moyka מֹויָקה, נהר
מסלול הליכה לאורכם של נתיבי   

המים בסנט פטרבורג 136-7
מֹולֹודיֹוז’ְנִיי, תיאטרון 

205 Molodyozhnyy
מונגולים 19

93 Monet, Claude מֹוֶנה, קלוד
 Monighetti, מוניֶגטי, איּפֹוליטֹו

156 ,155 ,122 Ippolito
מונית 203, 224-5

נמל התעופה 220  
 Monplaisir )מֹונּפֶלזיר )ֶּפֶטרגֹוף

152

מֹונֶפראן, אוגוסט ֶדה 
Montferrand, Auguste de

בתי־האחוזה בּבאלשאָיה   
מֹורְסקאָיה אּוליָצה 124

כיכר איָסק הקדוש 81  
עמוד אלכסנדר 85  

קתדרלת איָסק הקדוש 81, 82  
 Mussorgsky, מוסורגסקי, מֹוֶדסט

204 ,46 Modest
קברו 133  

תיאטרון ָמִרִייְנסקי 121  
מּוסֹורגסקי, תיאטרון אופרה ובלט 

204 Mussorgsky
מוסיקה עממית 204, 205

מוסיקה קלאסית 204, 205
מוסיקה

אופרה 204, 205  
אקדמיֶצ’סקאָיה קפלה 114  

בלט 21–120, 204, 205  
במסעדות 181  

המוזיאון לחיי המוסיקה 43, 131  
הקונסרבטוריון ע”ש רימסקי־  

קֹורָסקֹוב 118, 122
חנויות 200, 201  

מוסיקאים 46  
מוסיקה כנסייתית 204, 205  

מוסיקה עממית 204, 205  
מוסיקה קלאסית 204, 205  

מופעי מוסיקה וחיי לילה 206-7  
נגני רחוב 204  

פסטיבלים 52-5  
מוסקבה, הנסיעה מסנט פטרבורג 

221
 ,221 Moskva מוסקבה, תחנת

231 ,225 ,222
מועדון האמנים והסופרים ‘מחנה 

לקומיקאים’ 136 
מועדונים 206, 207
מועדונים 206, 207
מועדונים 206, 207

93 Morozov, Ivan מֹורֹוזֹוף, איוואן
 Murillo, מוריליו, ָּברטֹולֹוֶמה ֶאסֶטָּבן

 92 Bartolomé Esteban
מזג־האוויר 52-5

מזון מהיר 194,  195
מזחלות 55

מזכרות, חנויות 200, 201
מזכרות, שוק 11, 200, 201

 Mezentseva, ֶמֶזנֶצָבה, ָגליָנה
47 Galina

 מזרקות
ֶּפֶטרגֹוף 12, 153

מחול ראו בלט
מטבע 217
)ה(ִמטבעה

מפת רחובות מאוירת 68  
מטבעות 217

)ה(מטה הכללי, בניין 137

כ
כוכבים בלילות הלבנים, פסטיבל 

למוסיקה קלאסית 53
כוריאוגרפים 47, 120

כייסות 15–214
כיכר איָסק הקדוש 81

מפת רחובות מאוירת 78-9  
כיכר הארמון 10, 12, 13, 85

כיכר הסנאט 80 
כיכר הסנט 10, 78, 80

כיכר השילוש הקדוש 75, 140
כיכר התיאטרון

מפת רחובות מאוירת 118-19  
141 Ploshchad Lenina כיכר לנין
כיסא גלגלים, גישה ראו מטיילים 

נכים 
כלבו, בתי 197,  201
כללי התנהגות 211 

כנסיות )כללי(
ביקור 211  

מוסיקה 204, 205  
כנסיות )לפי שמות(

הכנסייה הארמנית 50, 110  
הכנסייה ההולנדית 49, 137  
הכנסייה הלותרנית 49, 114  

כנסיית האות )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו(   
 157

כנסיית הבשורה 132  
כנסיית הדם השפוך 10, 12, 13,   

136 ,134 ,102 ,100 ,98
כנסיית הִהשתנּות של ישו   

המושיע )נֹובגֹורֹוד( 166
כנסיית הנשים הקדושות   

)נֹובגֹורֹוד( 165 
כנסיית יוחנן המטביל 138  

כנסיית ּפאראסֶקבי הקדוש   
מקֹוְנָיה )נֹובגֹורֹוד( 165

כנסיית יקטרינה הקדושה 50  
כנסיית ְּפרֹוקֹוּפיּוס הקדוש   

)נֹובגֹורֹוד( 165
כנסיית ֶצ’סָמה 132  

כנסיית שלושת הקדושים 65  
כנסיית תיאודורוס הקדוש   

)נֹובגֹורֹוד( 166 
ראו גם קתדרלות  

)ה(כנסייה האורתודוכסית־הרוסית 
איקֹונֹוסטאזיס 167   
ביקור בכנסיות 211  

היסטוריה 19  
התחייה 33  

חג המולד 55  
מוסיקה 204, 203  

פסחא 52  
כסף 216-17

כספומטים 216
כרטיסי אשראי 211, 216-17

בחנויות 196  

במלונות 171  
במסעדות 180  

כרטיסים 
בידור 202, 203  

תחבורה 223, 227  
כרטיסים חופשיים 223, 227

כתבי עת 219
מדורי בידור 202  

ל
145 Ladoga לאדֹוָגה, אגם

 Ladozhskiy לאדֹושקי, תחנה
222 ,221

 Lazarev, Ioakim לאזאֶרב, יֹוָאּכים
110

 Lazarus לאזארּוס, בית־הקברות
133

162 Lampi, Johann לאמּפי, יוהאן
לאן את הולכת? )גוגן( 89, 93

 Landé, לאנֶדה, ז’אן־באטיסט
 120 ,112 Jean-Baptiste

31 Lvov לבֹוב, הנסיך
124 Lvov, Nikolay לבֹוב, ניקולאי

לבוש 
ביקור בכנסיות 211  

במסעדות 181  
חנויות 200, 201  

 Le Blond, ֶלה בלון, ז’אן־באטיסט
Jean Baptiste

מזרקות בֶּפֶטרגֹוף 153  
ֶּפֶטרגֹוף 150, 151, 152  

92 Le Nain, Louis ֶלה ֶנן, לואי
 Louis לואי ה־16, מלך צרפת

162 XVI
 Ludwig, Peter לודוויג, פטר ואירנה

96 and Irene
 Levinson, Yevgeniy לוינסון, יבגני

128
 Levitskiy, Dmitriy ֶלִויצקי, דמיטרי

165 ,47
דיוקנה של י.אי. ֶנלידֹוָבה 108  

109 Levitan, Isaak לִויָתן, איָסק
 Lomonosov לֹומֹונֹוסֹוף, אנדרטה

מפת רחובות מאוירת 60  
Lomonosov לֹומֹונֹוסֹוף, גשר

המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   
ונתיבי מים 37, 39

 Lomonosov, לֹומֹונֹוסֹוף, מיכאיל
47 Mikhail

אֹוָרְנֶינּבאּום 149  
אנדרטת לֹומֹונֹוסֹוף 60  

פסליו 27, 63  
קברו 133  

לֹומֹונֹוסוף ראו אֹוָרְנֶינּבאּום 
 72 Lumière לּומֶייר, האחים

93 Locke, John לֹוק, ג’ון
 Lucchini, Giovanni לּוקיני, ג’ובאני

62

92 Lorrain, Claude לוראן, קלוד
לותרנית, הכנסייה 49, 114

 Leonardo da ליאונרדו דה וינצ’י
Vinci

מדונה ליטה 88, 92  
Lidval, Fyodor לידוואל, פיודור

ֶּבלמֹונד גראנד הוטל אירופה 103  
הבית בָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי   

ְּפראסֶּפְקט 72, 73
מלון אֹונגֶלֶטר 81  

39 Liteynyy ליְטֶייְנִיי, גשר
ליֶטָרטּורנֶייה קפה, קפה־ספרות 

 85 ,48
מסלול הליכה לאורכם של נתיבי   

המים בסנט פטרבורג 137
32 Laika ָלייָקה

 Lichtenstein, ליכטנשטיין, רוי
96 Roy

 Lyalevich, Marian ְלָיֶלביץ’, מריאן
49

לילות לבנים, פסטיבל סווינג ג’אז 
53

לילות לבנים, פסטיבל רוק 53
לילות לבנים, פסטיבלי 53, 203
 Lycée )ליֶסה )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו

157 ,43
131 Liszt, Franz ליסט, פרנץ

109 Lissitskiy, El ליסיסקי, ֶאל
לכה, חפצי־נוי מצופים 199

 Lemaire, François ֶלֶמר, פרנסואה
 82

 Lenin, Vladimir לנין, ולדימיר
96 ,63

בית־האחוזה של ְקֶשסינסקאָיה   
140 ,74

דיוקנו 131  
המדיניות הכלכלית החדשה 29  

המהפכה הרוסית 31–30, 85  
מה יש לעשות? 28  

מכון ְסמֹולְנִיי 130, 131  
פסלו 128, 131, 141  

רכב משוריין 72  
תחנת פינלנד 128, 141  

לנין, מנהיג העם )איוואנֹוף( 30
לנינגרד, אולפני הקולנוע ב- 

)ֶלְנִפילם( 47, 72
 Larionov, ָלִריאֹונֹוף, מיכאיל

109 Mikhail
 Lermontov, ֶלרמֹונטֹוב, מיכאיל

85 ,48 Mikhail
לשכות מידע לתיירים 210, 213

מ
 Mattarnoviy, מאטארנֹובי, גיאֹורג

62 Georg
 Matveev, מאטִבֶייב, אנדריי

108 Andrey
 Matveev, מאטִבֶייב, פיודור

108 Fyodor
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ֶּפטרֹוגרדְסקאָיה 67  
צארסקֹוֶייה ֶסלֹו פארק 157  

רכבת פרברים 231  
רשת המטרו 227  

מפלגת הפועלים הסוציאל־
דמוקרטית 28

מפקדת הצי, גן 12, 48
מפקדת הצי )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 156

)ה(מצור על לנינגרד )4–1941( 
45 ,29

אנדרטת הניצחון 11, 133  
בית־הקברות ואתר ההנצחה   

ּפיסָקריֹוְבסקאָיה 128
האנדרטה למגינים הגיבורים של   

לנינגרד 43
ההרמיטאז’ 87  

)ה(מצרי, הגשר
המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   

ונתיבי מים 7–36, 39
מקדש בודהיסטי 139

)ה(מרחצאות התחתונים והעליונים 
)צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 156

 Martini, Simone מרטיני, סימֹוֶנה
92

מריה אלכסנדרֹובָנה, הצארינה 
 Maria Alexandrovna, Tsarina

121
קברה 70-71  

מריה, הנסיכה הגדולה )בתו של 
79 Maria )ניקולאי הראשון

מריה הקדושה בהדרה )ְּבְריּולֹוף( 83
מריה ָּפבלֹובָנה, הנסיכה הגדולה 

96 Maria Pavlovna
 Maria מריה פיֹודֹורֹובָנה, הצארינה

163 Fyodorovna, Tsarina
ארמון ָאניצ’קֹוף 111  

ביצי פאברז’ה 84   
האי ֶילאגין 128  

ּפאבלֹוְפְסק 145, 160, 161, 162,   
163

81 Mariinskiy ָמִרִייְנסקי, ארמון
מפת רחובות מאוירת 79  

ָמִרִייְנסקי )קירֹוב(, להקת הבלט 
120 ,47 )Mariinskiy )Kirov

 Mariinskiy ָמִרִייְנסקי, תיאטרון
205 ,204 ,121

מפת רחובות מאוירת 118  
מרכז־אסיה, מטבח 183
משטרה 214, 215, 231

)ה(משמר האדום 30
משמר הפרשים 78, 81

משמר הפרשים, בית־הספר 
לרכיבה של 81

מפת רחובות מאוירת 78  
משקאות 1845

משקאות חריפים 184-5
משקעים 54

משרד התרבות 196

משרדי חלפנות 216
 Methodius, St ֶמתֹודיּוס הקדוש

211 ,19

נ
 Nabokov, נאּבֹוקֹוב, ולדימיר

124 Vladimir
43 Nabokov נאּבֹוקֹוב, מוזיאון

)ה(נאורות 26-7
נאחימֹוב, האקדמיה הימית 

141 ,140 Nakhimov
 Naryshkin נארישקין, מבצר

Bastion
מפת רחובות מאוירת 68  

20 Naryshkin נארישקין, משפחת
נגני רחוב 204

נהיגה 225, 231
נהרות

המיטב של סנט פטרבורג: גשרים   
ונתיבי מים 36-9

טיולי שיט 228-9  
מסלול הליכה לאורכם של נתיבי   

המים בסנט פטרבורג 136-7
164–6 ,145 Novgorod נֹובגֹורֹוד

לאכול בחוץ בטיולי־יום 194  
תחבורה 231  

 Novgorod נֹובגֹורֹוד, אסכולה
165 ,164

ציור האיקונות ברוסיה 108, 167  
)ה(נודדים )ֶּפֶרְדִוויְז’ִניִקי( 47, 65, 

108–9
 Nureyev, Rudolf נּוֵרֶייב, רודולף

120 ,112 ,47
38 ,13 Neva ניָבה, נהר

גשרים 38-9  
טיולי שיט 228-9  

מסלול הליכה של 90 דקות לגדת   
הנהר 140-41

71 Neva ניָבה, שער
מפת רחובות מאוירת 68  

 Nijinsky, ניז’ינסקי, ואצלאב
121 ,120 ,47 Vaslaw

 Nevsky, ְנֶייְבְסקי, אלכסנדר
Alexander

ארון הקבורה והאנדרטה 91  
מנזר אלכסנדר ְנֶייְבְסקי 132  

קברו 132-3  
קתדרלת איָסק הקדוש 82, 83  

תבוסת האבירים הטבטוניים 19  
 Nevskiy ְנֶייְבְסקי ְּפראסֶּפְקט

110 ,48–51 ,13 ,12 Prospekt
מסלול הליכה לאורכם של נתיבי   

המים בסנט פטרבורג 137
156 Neyelov, Ilya ֶנֶילֹוב, אילָיה

156 Neyelov, Vasiliy ֶנֶילֹוב, ואסילי
ניסטאד, הסכם השלום )1721( 

19 Nystad

)ה(ניצחון, אנדרטת 11, 133
)ה(ניצחון, יום 52, 55

)ה(ניצחון שעל החוף, פארק 139
 Nikolaev, ניקֹוָלֶאב, ליאוניד

74 Leonid
 Nikolaevskiy ניקֹוָלֶאבסקי, ארמון

205 ,204
Nicholas I ניקולאי הראשון, הצאר

ארמון הקוטג’ )ֶּפֶטרגֹוף( 152  
בית־הכנסת קֹוראל 123  

גן הקיץ 97  
ההרמיטאז’ 86, 93  

כיכר איָסק הקדוש 81  
מהפכת דצמבר 25, 80  

מנזר ְסמֹולְנִיי 130  
פסלו 79, 81  

Nicholas II ניקולאי השני, הצאר
ארמון אלכסנדר )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו(   

157
ארמון החורף 95  
ביצי פאברז’ה 84  

ההתנקשות בחייו 30  
המהפכה הרוסית 28, 30  

המוזיאון הרוסי 106  
ומטילדה ְקֶשסינסקאָיה 74  

קבורתו מחדש בקתדרלת פטרוס   
ופאולוס הקדושים 33, 71

 Nicolas, Vladimir ניקולאי, ולדימיר
122

ניקולאי, חברת הרכבות 25
ניקולאי ניקֹוָלֶאביץ’, הנסיך הגדול 

123 Nikolai Nikolaevich
Nicholas market ניקולאי, שוק

מפת רחובות מאוירת 119  
 ,108 Nikitin, Ivan ניקיטין, איוואן

155
נישואיו של הקיסר קונסטנטינוס 

)רובנס( 95
נכים, מטיילים 212, 213

מלונות 171  
מסעדות 181  

ֶנלידֹוָבה, דיוקנה של י.אי. 
108 Nelidova, E I

 Nesterov, ֶנסֶטרֹוף, מיכאיל
102 Mikhail

)ה(נסיכה אֹולָגה קֹונסָטנטינֹובָנה 
אֹורלֹוָבה )ֶסרֹוף( 106

)ה(נסיכים הגדולים, אחוזת־הקבר 
של 71

מפת רחובות מאוירת 69  
נערה עם כד )סוקולוב( 156

82 Neff ֶנף
 Napoleon I נפוליאון בונפארט

163 ,113
ארמון ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי 138  
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106 Mikhail Pavlovich

מיכאילֹובסקי, תיאטרון 
 ,103 Mikhailovsky Theatre

205 ,204
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127 Smolnyy ְסמֹולְנִיי, רובע
 Sennaya ֶסנאָיה ְּפלֹושאד

 117–25 ,17 Ploshchad
בלט בסנט פטרבורג 120  

כיכר התיאטרון 118-19  
כיכר ֶסנאָיה 124-5   

מלונות 176, 178, 179  
מסעדות 190-91  
מפת האזור 117  

32 Sputnik סּפּוטניק
ספורט 53

 Speranskiy, סֶּפראנסקי, סרגיי
133 Sergey

ספרות רוסית, מכון 11, 43, 62
מפת רחובות מאוירת 61  

ספריות
המכון לספרות רוסית 62  

הספרייה הלאומית של רוסיה 50,   
112

מוזיאון ביתו של פושקין 115  
ספריית האקדמיה למדעים 61  

קתדרלת סופיה הקדושה   
)נֹובגֹורֹוד( 164

)ה(ספרייה הלאומית הרוסית 50, 
112

סקי 55
165 Serov, Vasiliy ֶסרֹוף, ואסילי

Serov, Valentin ֶסרֹוף, ולנטין
הנסיכה אֹולָגה קֹונסָטנטינֹובָנה   

אֹורלֹוָבה 106
סרטים ראו קולנוע

סתיו בסנט פטרבורג 54

ע
עבודות־יד, חנויות 200, 201

עולם האמנות, כתב העת 28, 
109 ,47

עישון 181, 211
עיתונים 219

עמודי הניצחון 78
עמידה על המקח 196

ענתיקות 
הוצאה מהמדינה 7–196  

חנויות 200, 201  
)ה(עצמאות, יום 55

עקדת יצחק )רמברנדט( 88

פ
פאבים 194, 195

Pavel I פאבל הראשון, הצאר
אחוזת־הקבר )ּפאבלֹוְפְסק( 161  

ארמון ָטאֶבריד 130  
גאְטצ’יָנה 145, 149  

האקדמיה הצבאית לרפואה 141  
ההתנקשות בחייו 24  

וקרלו רֹוסי 112  
מבצר מיכאילֹופסקי 101, 103  

מזרקת נפטון )ֶּפֶטרגֹוף( 153  
ּפאבלֹוְפְסק 160, 162, 163  

קתדרלת גבירתנו מקאזאן 113  
שומרי ּפאבלֹוְפְסקי 96  

 Pavlova, Anna ּפאבלֹוָבה, אנה
47 ,44

בית־הספר הקיסרי לבלט 112  
בלט בסנט פטרבורג 120  

הבלט הרוסי 121  
ּפאבלֹוף, איוואן 47, 63

 ,145 ,13 ,12 Pavlovsk ּפאבלֹוְפְסק
160–63 ,158–9

דירות השרד 162-3  
דירות פרטיות 163  
האגף הדרומי 163  

המיטב של סנט פטרבורג:   
ארמונות ומוזיאונים 40, 42

לאכול בחוץ בטיולי־יום 194  
מידע שימושי 161  

מלחמת העולם השנייה 29  
תחבורה 230  

תרשים הארמון 162  
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185 Kvas ְקוַואס
קוויאר, 198, 200 
קווקזי, מטבח 183

קוזאקים 30 
 Kozintsev, קֹוזינֶצב, גריגורי

72 ,47 ,44 Grigoriy
 Kozlovskiy, קֹוזלֹובסקי, מיכאיל

153 Mikhail
 Cottage )ה(קוטג’, ארמון )ֶּפֶטרגֹוף(

152 Palace
קּוטּוזֹוף, פילדמרשל מיכאיל 25, 

 113 Kutuzov, Mikhail
פסלו 113  
קברו 113  

 Kolokolnikov, קֹולֹוקֹוְלניקֹוף, מיָנה
 122 Mina

 Kolokolnikov, קֹולֹוקֹוְלניקֹוף, ֶפדֹוט
122 Fedot

קולנוע 205
אולפני הקולנוע בלנינגרד 47, 72  

במאים 47  
חנויות 200, 201  

פסטיבל הפסטיבלים 53  
קומוניזם 

המהפכה הרוסית 30-31  
)ה(קומנדנט, בית 43, 71

מפת רחובות מאוירת 68  
קונסוליות 213

קונסטנטין, הנסיך הגדול 
25 Constantine

 ,11 Kunstkammer קּונסטקאֶמָרה
62–3 ,43 ,13

מפת רחובות מאוירת 60  
)ה(קונסרבטוריון לאופרה ולבלט, 

תיאטרון 204, 205
קונצרטים 204, 205

)ה(קוסמונאוטים, יום 52
 Kotzebue, קֹוֶצּבּו, אלכסנדר פֹון

Alexander von
פיוטר הגדול מנצח על מלאכת   

הבנייה 18
 Kokorinov, קֹוקֹורינֹוף, אלכסנדר

65 Aleksandr
45 Cocteau, Jean קֹוקטֹו, ז’אן

87 Cox, James קֹוקס, ג’יימס
קֹור ֶדה ּפאז’, האקדמיה הצבאית 

113 Corps des Pages
123 Choral קֹוראל, בית־הכנסת

93 Corot, Camille קֹורֹו, קאמי
קוריאה, מלחמת )1950-54( 32

קידומות טלפון 218
 19 Kiev קייב

 Kiprenskiy, קיּפְרֶיינסקי, אֹוֶרסט
 47 Orest

)ה(קיץ, ארמון 97
המיטב של סנט פטרבורג:   
ארמונות ומוזיאונים 41, 42

קיץ בסנט פטרבורג 53

)ה(קיץ, גן 13, 97
139 Kirov קירֹוב, איצטדיון

קירֹוב, בלט ראו בלט ָמִרִייְנסקי 
74 ,43 ,11 Kirov קירֹוב, מוזיאון
 72 Kirov, Sergey קירֹוב, סרגיי

ההתנקשות בחייו 29, 43, 74,   
130–31

מוזיאון קירֹוב 43, 74  
קירֹוב תיאטרון ראו תיאטרון 

ָמִרִייְנסקי 
קירילי, כתב 211

211 ,19 Cyril, St קיריליּוס הקדוש
Klodt, Pyotr קלֹוְדט, פיוטר

האנדרטה לניקולאי הראשון 79,   
81

הפסלים על גשר ָאניצ’קֹוף 37,   
 51

ישו בהדרו 82  
פסלו של איוואן ְקרילֹוב 97  

קברו 133  
 Klenze, Leo ְקֶלְנֶזה, ליאֹו פֹון

86 von
84 Kelch ’ֶקלץ

ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי, ארמון 
138 Kamennoostrovskiy

ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי ְּפראסֶּפְקט 
 Kamennoostrovskiy Prospekt

72
אדריכלות אר־נובו 73  

מסלול הליכה של 90 דקות לגדת   
הנהר 140

ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי ְּפראסֶּפְקט, 
 Kamennoostrovskiy מסגד

138 ,70 Prospekt
ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי, תיאטרון 

138 Kamennoostrovskiy
קמפינג 172-3

 Kempinski קמפינסקי, מלון מֹויָקה
175 22 Hotel Moika

קמרון, גלריית )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 
156 Cameron Gallery

Cameron, Charles קמרון, צ’ארלס
הכפר הסיני )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו(   

 156
ּפאבלֹוְפְסק 27, 61–160, 162  

צארסקֹוֶייה ֶסלֹו 154, 155, 156  
 Kandinsky, קנדינסקי, ואסילי

109 Vasily
הפסגה הכחולה 41  

קניות 196-201
אוכל ומשקאות 200, 201  

אופנה ופרוות 200, 201  
איך לשלם 196  

אמנות ועתיקות 7–196, 200,   
201

בתי כלבו 197, 201  
וודקה וקוויאר 198-9  

חנויות מוזיאון 197  

מזכרות ועבודות־יד 200, 201  
מזכרות מהעידן הסובייטי 200,   

201
ספרים, סרטים ומוסיקה 200,   

201
עמידה על המקח 196  

שווקים ובאזארים 197, 201  
שעות פתיחה 196  

 Kneller, Sir ְקֶנֶלר, סר גֹודפרי
93 Godfrey

 Cranach, ְקראנאך, לוקאס האב
Lucas

ונוס וקופידון 92  
Caravaggio ָקָרוואג’ֹו

גבר צעיר מנגן בָלאּוָטה 92  
 Kronstadt )1921( קרֹונשָטט, מרד

29
38 Kryukov Canal ְקריּוקֹוף, תעלה

Krylov, Ivan ְקרילֹוב, איוואן
פסלו 97  

קברו 133  
 Kerensky, ֶקרינסקי, אלכסנדר

 149 ,31 Aleksandr
קרל ה־12, מלך שבדיה 20, 23, 70 

 Charles XII
קרמיקה, חנויות 201

 ,145 Kremlin )קרמלין )נֹובגֹורֹוד
164–5

 Kramskoy, Ivan ְקָרמסקֹוי, איוואן
108

קברו 133  
 Karsavina, ָקְרָסביָנה, תמרה

121 Tamara
 Krestovskiy ְקֶרסטֹובסקי, האי

139 ,138
138 Krestovka ְקֶרסטֹובָקה, נהר

ְקָרּפֹוטקין, הנסיך פיוטר 
71 Kropotkin, Pyotr

)ה(קרקס )שאגאל( 47
קרקס 11, 203

מפת רחובות מאוירת 101  
ְקֶשסינסקאָיה, בית־האחוזה 

140 ,74 ,73 Kshesinskaya
המיטב של סנט פטרבורג:   

ארמונות ומוזיאונים 41
ְקֶשסינסקאָיה, מטילדה 

 ,47 Kshesinskaya, Matilda
120 ,74

בית־האחוזה של ְקֶשסינסקאָיה   
140 ,74

הגדה האנגלית 123  
קתדרלות 

מנזר ְסמֹולְנִיי 130  
קתדרלת איָסק הקדוש 10, 11,   

141 ,82–3 ,78 ,76 ,25 ,12
קתדרלת אנדריאס הקדוש 65  

קתדרלת גבירתנו מקאזאן 13,   
205 ,204 ,137 ,113 ,49 ,35

פיוטר הגדול מנצח על מלאכת 
הבנייה )קֹוֶצּבּו( 18

71 ,21 Peter II פיוטר השני, הצאר
21 Peter III פיוטר השלישי, הצאר

אֹוָרְנֶינּבאּום 148  
ההתנקשות בחייו 24  

מנהיג המרד ּפּוָגצ’ֹוף 26  
)ה(פילהרמוניה, האולם הגדול 45, 

205 ,204 ,103 ,100
פילהרמוניה, האולם הגדול 

)שוסטקוביץ’( 45, 100, 103, 
205 ,204

פילהרמוניה, האולם הקטן )ְגליְנָקה( 
205 ,204 ,50

47 Filonov, Pavel פילונוף, ּפאֶבל
 Pimenov, ּפיֶמנֹוף, ניקולאי

82 Nikolay
 Pimenov, Stepan ּפיֶמנֹוף, ְסֶטָּפן

112 ,85
 Pineau, Nicholas ּפינֹו, ניקֹוָלא

150
פינלנד, מפרץ 145, 146

טיולי שיט 228, 231  
נסיעה אל 231  

רחפות 230  
פינלנד, תחנה 128, 141, 221, 

231 ,222
 Pissarro, Camille פיסארו, קאמי

93
ּפיסָקריֹוְבסקאָיה, בית־קברות ואתר 

128 Piskarevskoe הנצחה
פיצריות 194, 195

 ,93 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
109 ,96

גבר משלב ידיים 93   
124 Pel, Aleksandr ֶּפל, אלכסנדר

)ה(פנסים, גשר 39
)ה(פסגה הכחולה )קנדינסקי( 41

פסחא, יום ראשון 52, 55
פסטיבל הפסטיבלים 53

פסטיבל התיאטרון של המדינות 
הבלטיות 54

פסטיבלים 5–52, 203
פסל הציפור )ָגּבריָאדֶזה( 101
ְּפֶרּברֹוֶז’נסקי, חיילי המשמר 

136 Preobrazhenskiy
פרברים, רכבת 230-31

 Fragonard, ְפָרגֹונאר, ז’אן אֹונֹוֶרה
 92 Jean Honoré

ֶּפֶרְדִוויְז’ִניִקי ראו הנודדים
פרוות, חנויות , 200, 201

109 Perov, Vasiliy ֶּפרֹוף, ואסילי
ארוחה במנזר 106  

 Prokofiev, ּפרֹוקֹופייב, סרגיי
122 ,118 Sergey

ֶּפֶרְטָיאטקֹוביץ’, מריאן 
48 Peretyatkovich, Marian

פרידריך וילהלם הראשון, מלך 
 155 Friedrich Wilhelm פרוסיה

  I
 Friedrich, פרידריך, קספר דוד

93 Caspar David
פרינה בפסטיבל של פוסידון 

בפולחני המסתורין האלבסיים 
)סימיראדצקי( 107 

 Franchioli, פרנִקיֹולי, אנריקו
121 Enrico

ֶּפֶרסטרֹויָקה )בנייה מחדש( 32
פרש הארד )פאלקֹוֶנה( 10, 77, 

80–81
מפת רחובות מאוירת 78  

פרש הארד )פושקין( 39, 71, 80 
)ה(פרש הכחול, קבוצת 109

פשע 214-15

צ
 Chagin, Vladimir צ’אגין, ולדימיר

139
138 Chaev, Sergey צ’אֶייף, סרגיי

 ,12 Tsarskoe Selo צארסקֹוֶייה ֶסלֹו
154–7 ,145 ,54 ,13

המיטב של סנט פטרבורג:   
ארמונות ומוזיאונים 40, 42

יקטרינה פארק 156   
לאכול בחוץ בטיולי־יום 194  

מידע שימושי 155  
מפה 157   

צארסקֹוֶייה ֶסלֹו פארק 157  
תחבורה 230  

 Tsarskoe )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו )העיירה
157 Selo

 Tsarskoe צארסקֹוֶייה ֶסלֹו, קרנבל
53 Selo

)ה(צבא האדום 29
)ה(צבא הלבן 29

 Chevakinskiy, ֶצ’ָבקינסקי, סאָבה
 Savva

ארמון ֶשרֶמטֶייב 131   
הולנד החדשה 123  

צארסקֹוֶייה ֶסלֹו 155  
קתדרלת ניקולאּוס הקדוש 122  

צוענים 214
)ה(צי, יום 53

)ה(צי, מפקדת 13, 80 
מפת רחובות מאוירת 79  

 Tchaikovsky, צ’ייקובסקי, פיוטר
204 ,51 ,46 ,44 Pyotr

הסימפוניה השישית )הפאתטית(   
103

הקונסרבטוריון ע”ש רימסקי־  
קֹורָסקֹוב 118, 122

מותו 84  
קברו 133  

תיאטרון ָמִרִייְנסקי 121  
צילום 211

 Ciniselli, צ’יניֶזלי, ג’ּוֶזֶּפה
203 Giuseppe

 Chekhov, Anton צ’כוב, אנטון
112

צמחוני, אוכל 181
132 Chesma ֶצ’סָמה, ארמון

132 Chesma ֶצ’סָמה, כנסיית
ֶצ’סָמה, עמוד )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו( 

156 Chesma
צעצועים 198

163 Zeck, Johann ֶצק, יוהאן
 31 CHEKA ֶצ’ָקה

)ה(צריחים, בית 72
 Chernenko, ֶצ’רְנֶיינקֹו, קונסטנטין

32 Konstantin
 Cherepanov ֶצ’ֶרּפאנֹוף, משפחת

125

ק
Kavos, Albert קאבֹוס, אלברטו

בית־האחוזה בּבאלשאָיה   
מֹורְסקאָיה אּוליָצה 124

הדואר המרכזי 124  
תיאטרון מוסורגסקי לאופרה   

ולבלט 103
תיאטרון ָמִרִייְנסקי 121  

תיאטרון ָקֶמנֹואֹוסטרֹופסקי 138  
96 Kabakov, Ilya קאָּבקֹוף, אילָיה

קאזאן, קתדרלת ראו קתדרלת 
גבירתנו מקאזאן 

Kamennyy Island קאֶמְנִיי, האי
מסלול הליכה באזור האיים   

קאֶמְנִיי וֶילאגין 138-9
 Kamenskiy, קאֶמנסקי, ולנטין

133 Valentin
 Canova, Antonio קאנובה, אנטוניו

92
ק.ג.ב 141

)ה(קדוש, ּפאראסֶקבי ְּפָיאטניָצה 
 St Paraskeva )נֹובגֹורֹוד(

165 Pyatnitsa
51 Quarenghi קּוָאֶרנגי, ביתני
 Quarenghi, קּוָאֶרנגי, ג’אקֹומֹו

Giacomo
ארמון אלכסנדר )צארסקֹוֶייה ֶסלֹו(   

157
ארמון ָאניצ’קֹוף 111  

בית־הספר לרכיבה של משמר   
הפרשים 78, 81 

האקדמיה למדעים 27, 60  
הבניינים בגדה האנגלית 123  

ההרמיטאז’ 86  
השוק העגול 136  
מכון ְסמֹולְנִיי 130  

צארסקֹוֶייה ֶסלֹו 156  
קברו 133  

שוק הבורסה החדש 61   
קובה, משבר הטילים )1962( 32



| אינדקס   262263  | נדקס   אי

ש
 Chagall, Marc שאגאל, מארק

109 ,47
הקרקס 47  

 Chalyapin, שאלָיאּפין, פיודור
148 ,72 Fyodor

 Chardin, שארָדן, ז’אן־ּבאטיסט
Jean-Baptiste

דומם של חפצי־אמנות 93  
 Shebuev, Vasiliy ֶשּבּוֶאף, ואסילי

65
37 Chabrol, Vincent שּברול, ונסן

שגרירויות 213
שדה מארס 11, 96

 Schädel, Gottfried ֶשֶדל, גוטפריד
148 ,64

 Shchedrin, ֶשדרין, סילבֶיסטֹור
108 ,47 Silvestr

 ,132 Shubin, Fedot שּוּבין, ֶפדֹוט
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