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КРЕПОСТИ И ЗАМЪЦИ В БОХЕМИЯ И МОРАВИЯ

Настоящата книжка на Homo bohemicus продължава една 
вече започната на страниците на списанието тема – 
тази за крепостите и замъците като един от символите 
на Чехия. Подбраните текстове предлагат информация 
за историята, архитектурата, екстериора и интериора 
на сградните комплекси и начина на живот в тях. 
Включени са и популярни легенди и предания, които ги 
представят в една по-различна светлина – като места, 
подхранващи въображението.
Юбилейната рубрика в броя е свързана с друга важна 
за  Homo bohemicus тема – портретите на значими 
личности на съвременната българската бохемистика. Тя 
е посветена на доц. д-р Анжелина Пенчева – преподавател 
и преводач с откроимо присъствие и осезаем принос за 
разпространението на чешката култура у нас.  

ХБ
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КРЕПОСТИ И ЗАМЪЦИ В БОХЕМИЯ И МОРАВИЯ

Кост (Kost)1

В Бохемия средновековните замъци са малко, но Кост 
заема сред тях особено място, защото е най-добре запазен. 
Макар че Карлщейн е по-известен и има по-важно значение 
в чешката история, неговият първоначален облик се е 
съхранил в доста по-малка степен. Замъкът Кост, въздигащ 
се над живописната област Чески рай, не се е променил вече 
повече от половин хилядолетие. Дори реконструкцията, 
осъществена през 50-те години на ХХ в., не е отнела нищо 
от неговата атмосфера. 

Твърд като кост

Живял някога (в средата на XIV в.) някой си Бенеш з 
Ватемберка, наричан също Бенесиус ди Кости (Benesius di 
Costi). Той спестил достатъчно, за да купи земи, но не и за 
да си построи просторен замък. Трябвало да се задоволи 
с по-малък с една кула. В онези времена благородниците 
държали преди всичко на сигурността и идеал била 
непристъпността, така че Бенеш си избрал място на 
скала, заобиколена от гористи хълмове. Предимството на 
Кост в течение на векове се криело в това, че враговете 
го забелязвали едва в последния момент. А някои – като Ян 
Жижка – не го забелязвали изобщо. Замъкът се нарича Кост 
открай време, вероятно според името на основателя му. 
Costi в превод означава нещо като „каменен“ или „твърд“ 
и Бенеш искал по този начин да изтъкне уникалността на 
замъка, тъй като повечето по-малки средновековни замъци 
и крепости били строени от дърво.  

1 http://www.ohradech.eu/kost.html; http://www.hrad-kost.cz/.
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Време на градеж 

Синът на Бенеш наследил от баща си интелигентността и 
усърдието. И не е чудно, че стигнал до поста на главен дворцов 
интендант, ставайки по този начин един от най-близките 
помощници на Карл IV. И понеже кралят не бил стиснат, 
Петър з Ватемберка скоро се сдобил с достатъчно средства, 
за да разшири Кост. До наши дни от онзи период се е запазило 
немалко. По времето на Ян з Биберщейна замъкът бил преустроен 
в ренесансов стил. Един от следващите собственици, Крищоф 
Попел з Лобковиц, построил местната пивоварна и двореца 
Лобковиц. (Имената на дворците впрочем подсказват от кого и 
кога са построени.)

От род на род

Албрехт з Валдщейна, който купил замъка Кост през XVII в., 
планирал да го превърне в лятна резиденция, но умрял, преди да 
осъществи  намеренията си. Докато е собственост на рода 
Чернин, замъкът бил използван за хамбар. Зърното не се нуждае 

Замъкът Кост
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от комфорт и това се отразило на облика му. Следващият му 
собственик бил Казимир Нетолицки, амбициозен барон, който 
успял да се сдобие с графска титла. Но сред потомците му 
нямало мъже и замъкът преминавал през ръцете на други родове. 
Съпрузите на жените от рода на Нетолицки приемали неговото 
име и графска титла, докато накрая цялото му имущество не 
стигнало до Анна Мария дал Борго Нетолицка, която се омъжила 
за Норберт Кински, чиито синове са днешните собственици на 
Кост.  

От национализация към реституция

Дядото на Анна Мария, италианецът Фламино дал Борго, 
пристигнал в Бохемия, за да види новопридобитото си 
имущество. За целта научил чешки, а внучката му Анна често 
пътувала между Чехословакия и Италия, докато на власт 
не идват комунистите, които под предлог, че изпълняват 
„волята на народа“, национализират замъка и го превръщат в 
музей на готическото и ренесансовото изкуство. Днес, след 
като отново е собственост на рода Кински, замъкът Кост 
може да бъде разгледан в компанията на екскурзовод. Трябва да 
се каже, че екскурзоводите се подбират много внимателно и 
благодарение на тях разходката из замъка е увлекателна дори за 
онези, които посещават исторически забележителности само 
заради родителите или съпругите си. Тъй като Джовани Кински, 
днешният собственик на замъка, е любител на огнестрелните 
оръжия, те заемат голямо място в експозицията, а изложбата на 
исторически пушки може да стресне не една крехка госпожица.:)

За замъка  

За първоначалния облик на замъка няма достатъчно данни, 
тъй като при следващите преустройства теренът е 
напълно променен, което е било възможно и благодарение на 
пясъчниковата скала, върху която се намира. Първоначално в 
замъка се е влизало от север и единственото нещо, останало 
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от най-ранния му облик, е четвъртитата обитаема кула от 
ломѓн камък в северозападния ъгъл на централната част. При 
преустройството към края на XIV в., за което е използван дялан 
камък, първоначалният подстъп към замъка е премахнат и е 
изграден нов – спираловиден, опасващ скалата, върху която той 
се издига. Централната част има трапецовидна форма със скосен 
ъгъл, където се намира голяма също трапецовидна пететажна 
кула, в която се е влизало от втория етаж през обходната 
галерия на южната крепостна стена. Както показват конзолите 
под камината в голямата зала, която е трябвало да се намира 
на последния етаж, плановете за височината и облика на кулата 
са се променяли по време на изграждането º. Запазеният до днес 
последен етаж с големи прозорци, ниши със седалки, тоалетна и 
трезор е издигнат чак в края на този етап от строежа на замъка. 
Подпокривният тухлен етаж датира вероятно от XVII в. и 
е заменил първоначалната паянтова конструкция. По-старата 
обитаема кула заема срещуположния ъгъл и в крепостната стена 
до нея е направена порта към централната част (трета по ред). 
Към тази кула в южна посока е имало тясно съединително крило, 
водещо към двореца. Вътрешното разделение на правоъгълната 
дворцова сграда, по-късно превърната в хамбар, не е известно. При 
външния º ъгъл, представляващ и външен ъгъл на централната 
част, е имало кръгла кула, в която първоначално се е намирал малък 

Оръжейницата на 
замъка Кост
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параклис, и с нея крепостната стена е била свързана с първата 
порта. Във вътрешния двор срещу дворцовата част се е издигала 
частично запазената до днес четириъгълна кухненска постройка, 
а в североизточния му ъгъл в края на този етап от строежа е 
пристроен параклис. Как са изглеждали прилежащите към замъка 
стопански постройки не е съвсем ясно. Всички крепостни стени 
са имали почти запазени и до наши дни зъбци с каменни конзоли за 
окачване на подвижни дървени укрития. До наши дни се е съхранил 
и намиращият се над параклиса интересен, подобен на малка кула 
еркер. От късноготическото преустройство по времето на рода 
Шелмберк най-добре запазена е новата част на двореца, намираща 
се на мястото на старото съединително крило в централната 
част. За отбраната на замъка от нашественици допринасяла и 
възможността в долината да бъде изпусната вода от Черния 
рибарник на запад и Белия рибарник на изток.
Като цяло за по-детайлна преценка на първия етап от строежа на 
замъка липсват достатъчно сведения. От втория етап специално 
внимание заслужава спираловидният подстъп към замъка и 
използването на два защитни елемента – обла кула и четириъгълна 
полукула, подсигуряващи портите и външния фронт на двореца. 
Със значителна доза сигурност може да се твърди, че става дума 
за различие от принципа за т.нар. активна отбрана, прилаган при 
строежа на френските замъци от XIII век. За късноготическото 
преустройство по времето на рода Шелмберк е характерен 
стремежът за приспособяване на обитаемата част на замъка към 
стандартите на епохата.

История на рода Кински

Замъкът Кост, както и замъкът Хлумец над Цидлиноу, 
принадлежи на братята Джовани и Пио Кински, които живеят 
в Италия и посещават имотите си в Чехия един или два пъти 
месечно. 
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Благородникът интелектуалец и шегаджия

Норберт Кински2, когото в Хлумец не наричат по друг начин 
освен „господин графе“, умее да бъде както сериозен, така и забавен 
събеседник. За първото свидетелства известното му изказване: „Не 
се чувствам собственик, а само управител на родовото имущество. 
Родовото имущество е нещо, което не служи изключително и само 
на нас, това имущество е поверено от народа на нашето семейство, 
за да го управляваме не само в наша полза, но и за добруването на 
целия народ“. А чувството му за хумор потвърждават думите, 
произнесени пред старите фамилни портрети: „Не може да бъде! 
Какви маймуняци само е имало в нашия род“. :)

Славните роднини

Днешните собственици на Кост Джовани и Пио Кински са 
братовчеди на Карел Шварценберг, чешки политик, бивш 
министър на външните работи3. Баща им, споменатият господин 
граф с философска нагласа и чувство за хумор, е брат по майка 
на Карел Шварценберг старши. След като остава вдовица с 
двама синове – Карел и Франтишек, графиня Елеонора се омъжва 
през 1921 г. за Зденко Радслав Кински. През 1924 г. се ражда 
синът им Норберт. Макар че по времето на Чехословашката 
република благородническите титли са отменени, бившите 
аристократи се радват на възхищението на хората без синя кръв. 
Благородството и достойнството на Кински не са накърнени и 
те биха могли да живеят щастливо до смъртта си, ако не беше 
войната и идването на комунизма.

Бог, чест, родина

Респектиращият семеен девиз се предава в рода Кински от 
поколение на поколение. След Мюнхенското съглашение Зденко 
Радслав Кински, подобно на всички представители на чешкото 

2 Норберт Кински умира през 2008 г. – Бел. прев.
3 Карел Шварценберг е външен министър в правителството на Мирек 

Тополанек (2007 – 2009 ) и Петър Нечас (2010 - 2013). В правителството на 
Нечас заема и поста първи вицепремиер. – Бел. прев.
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благородническо съсловие, връчва на тогавашния президент 
на Чехословакия Емил Хаха декларация срещу окупацията. През 
войната Норберт показва, че кръвта в жилите му не е само синя, 
но и буйна и смела. Той успява да избяга на велосипед от Германия, 
където е изпратен на принудителен труд. След войната Норберт 
се сгодява за Анна Мария дал Борго Нетолицка и се сдобива не само 
с прелестна съпруга, но и със замъка Кост, който е нейната зестра.  
Но на двойката не е съдено да живее щастливо до края на дните си. 

От Хлумец до Италия и никога обратно

След като на 25 февруари 1948 г. се установява комунистическата 
диктатура, Зденко Радслав разбира, че да се спори с „волята на 
народа“ няма особен смисъл. Сам предлага на държавата своето 
имущество, като в замяна иска семейството му да може да 
стопанисва само малкия ловен замък Обора. Държавните 
чиновници възторжено му обещават, но въпреки това Кински 

Замъкът Кост отвисоко
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са обявени за класови врагове и когато заминават за Италия на 
сватбата на сина си Норберт, комунистите отнемат цялото 
им имущество и те повече не се завръщат в родината си. 
Собствеността им е възстановена след повече от четиридесет 
години, като я получава най-големият син Норберт Кински, но и 
тук се появяват проблеми. Като член на ордена на Малтийските 
рицари той няма право да притежава недвижима собственост, 
но благодарение на високата си позиция в ордена той се познава с 
папата, който в крайна сметка разрешава реституцията. 

Поглед към историята

Но не само съвременната история на рода Кински е интересна. 
И по-далечното минало на този стар благороднически род, 
датиращ от XIII в., е изпълнено с драматични обрати, възходи, 
успехи, невероятни случки и крушения. Олдржих Кински е един 
от тези, които по време на пражката дефенестрация изхвърляли 
през прозорците императорските чиновници. С този акт на 
протестантите се слага началото на Трийсетгодишната война. 
А пък братът на Олдржих, Вилем, бил горещ привърженик на 
католика Албрехт з Валдщейна. Родът Кински са били големи 
любители на лова и конете. Октавиан Кински е един от 
основателите на конните надбягвания „Велка Пардубицка“.  
Първите надбягвания в чешките земи се провеждат в Хлумец над 
Цидлиноу само девет години след първите в света надбягвания, 
организирани в Ливърпул. За някогашната слава на рода най-
красноречиво свидетелства замъкът Карлова корона в Хлумец, 
наречен така в чест на Карл VI,  който е бил негов гост. 

Легендата за замъка Кост

Името на замъка Кост не дава мира на не един любопитен 
турист. И не е странно, че хората започнали да си измислят 
най-различни фантасмагорични обяснения за това как замъкът 
се е сдобил с него. Най-популярната – но както ще ви кажат 
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историците, а и управителят на замъка – най-невероятната 
разказва за времето, когато Ян Жижка обсажда замъка.  

Гладните крепостни стени 

Легендата разказва, че по време на хуситските войни Ян Жижка 
стигнал чак до замъка Кост. Войските му дълго, но безуспешно 
обсаждали яките крепостни стени. Господарите на Кост 
неуморно отблъсквали техните атаки и едноокият хуситски 
предводител осъзнал, че силата не ще му помогне, затова решил да 
обрече защитниците на замъка на глад и да атакува едва след като 
част от тях умрат, а останалите  бъдат толкова изтощени, че 
да не могат да държат оръжие. Хуситската войска си устроила 
лагер в долината и засилила стражата, за да не може никой да 
излезе от замъка. Мрачният облак на гибелта надвиснал над Кост.

Последната мръвка
Дните минавали и в замъка останала само една свинска глава и 
бъчвичка вино. Господарят на замъка се готвел за последната си 
предсмъртна вечеря, когато в кухнята се промъкнал хитрият 
му оръженосец. Прошепнал нещо на готвача, който, смеейки 
се, отишъл при господаря. Още същата вечер в замъка било 
устроено голямо угощение. Защитниците на замъка усърдно се 
стараели звукът от празните бокали и чинии да се чува надлъж 
и шир. Войската на Жижка, отегчена от дългата обсада, била 
озадачена от това веселие. „Нашият предводител има погрешна 
стратегия“, мислели си войниците и бунтът им не закъснял.

Лукавият дар

Капката, която преляла чашата на търпението на хуситските 
воини, бил успешният ход на оръженосеца. Когато защитниците 
на замъка започнали да припадат от глад над празните чинии, той 
провесил свинската глава и бъчвата с вино през крепостната 
стена и викнал на хуситите: „Хапнете и пийнете с нас! 
Имаме храна и вино за месеци напред!“. Хуситските воини се 
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разбунтували срещу своя предводител и на него не му оставало 
нищо друго, освен да свали обсадата и да се оттегли. 

Паметната раздяла
Когато слънцето се появило над хоризонта, изгладнелите 
защитници на замъка видели хуситските воини да разтурят 
лагера си и да отстъпват. Но Жижка така и не могъл да се 
примири и разгневен казал: „Тоя замък е корав като кост, а 
костите са за кучетата!“. Така замъкът получил името си, а в 
герба на господаря му се появила глава на диво прасе.

Защо това е измислица

Доказателствата, че тази легенда няма нищо общо с 
действителността, са няколко. Първо, Ян Жижка никога не е 
обсаждал Кост, просто защото не е забелязал замъка. Минавайки 
с войската си през долината, той видял величествения замък 
Троски и веднага се отправил натам. Първият собственик на 
Кост е Бенеш з Ватемберка, наричан още Бенесиус ди Кости, 
което означава „здрав, твърд, каменен“ или „сводест“.  През 
XIV в. повечето замъци и крепости били дървени, но замъкът 
Кост бил изключение и името му отразява това. И още нещо, 
ако всичко това е истина, защо пък господарите на Кост да 
нарекат замъка според думите на враговете си!? Между другото, 
родът Заиц з Хазембурку, който владеел Кост по времето, когато 
Жижка минава с войските си през Чески рай, имал в герба си глава 
на диво прасе. Това обаче няма нищо общо със свинската глава и 
хуситите, защото всъщност главата на диво прасе в герба на 
рода Хазембурк е възприета от герба на  рода Бузиц. 

Превод от чешки: Михаела Кузмова



 17

КРЕПОСТИ И ЗАМЪЦИ В БОХЕМИЯ И МОРАВИЯ

Крепостта Локет, скица

Локет (Loket)1

Ключът за Чешкото кралство

Меандър на река Охрже с формата на човешки лакът. На 
скалата над Охрже се издига крепост, посетителят е смаян 
от нейната сурова средновековност. На продълговатия 
площад се притискат една към друга изискани барокови и 
ренесансови къщи. Предвожда ги сградата на кметството 
с кула на централната фасада и с релеф на герба на града над 
входа.
Този укрепен град с крепостта е бил наричан от мнозина 
„ключ за Чешкото кралство“. Локет (Лакът) е пазил 
територията на Чехия още от XIII в. Крепостта е играла 
важна роля в много преговори и сражения. „Бащата на 
отечеството“ Карл IV включва Локет заедно с Карлщейн 
към резиденциите, които никога не бива да бъдат отнети 
от чешката корона.

1 http://www.hrad-loket.cz/. 
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Крепостта Локет е пропита от историята; любителите 
на тайнствени разкази и загадки ще останат доволни тук. 
Множество предположения и въпроси без отговор извиква 
напр. тукашният „омагьосан бургграф“. В двора на крепостта 
през 1422 г. се появил голям камък. Най-напред го изследвали 
алхимици и мъдреци, по-късно учени и геолози. Това е най-старият 
известен метеорит на света. Местната легенда разказва, че той 
всъщност е омагьосаният маркграф Фобург, прочул се със своята 
безчувственост и строгост, който бил прокълнат от бедна 
вдовица да се превърне в камък.

История на Локет

Изграждане на крепостта
Още в началото на XIII в. тук е построено крепостно укрепление. 
То охранявало чешките погранични райони срещу проникването 
на немските завоеватели. Наричали ги „министериали“ – те били 
крепостни, които, служейки на маркграф Деполд фон Фобург, 
колонизирали част от околностите на Седлец.

Град Локет с крепостта
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Значение на крепостта 
Крепостта Локет е имала не само стратегическо значение. Крал 
Вацлав I приемал тук важни гости и водил държавни преговори. 
През 1239 г. кралят приел в Локет императора на Свещената 
римска империя Конрад IV.
Мястото посещавали често и членовете на кралския род на 
Люксембургите. В бурните времена на спорове с аристокрацията 
тук се укрила кралица Елишка Пршемисловна с децата си. 
Когато се разчуло, че тя иска да провъзгласи сина си за крал и да 
управлява от негово име, пред крепостта Локет пристигнал 
крал Ян Люксембургски. Той влязъл в нея с насилие, а Елишка 
била изпратена в Мелник (град-зестра на чешките кралици). 
Тригодишният принц Вацлав, по-късно крал и император Карл IV, 
най-напред бил затворен в килия в Локет, а след това само 
охраняван от стража. Цели дълги три години той не се виждал 
с майка си. Въпреки тези преживелици, бъдещият крал обикнал 
това място. През 1333 г. в своя законопроект Majestas Carolina 
Карл IV включва крепостта в списъка на неотчуждаемите 
крепости – както например и Карлщейн.

Хуситските войни
Във времената на Хуситските войни Локет застава на страната 
на император Сигизмунд. Два пъти е обсаждан от хуситите 
(1420 и 1427 г.), но не е превзет. По това време започват 
конфликти между града и крепостта и през 1429 г. крепостта 
Локет е превзета от гражданите. Споровете продължават 
няколко години и през 1434 г. император Сигизмунд залага 
крепостта при своя канцлер Кашпар Шлик. Споровете с 
града още повече се изострят. През XVI в. родът Шлик се 
противопоставя на Хабсбургите, затова имуществото им е 
конфискувано и крепостта преминава във властта на града, 
който бил на страната на Хабсбургите. По-късно град Локет 
завладява цялата област.
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Упадъкът на крепостта
По време на 
Трийсетгодишната 
война градът и 
крепостта са завладени 
от императорските 
войски, като крепостта 
била конфискувана 
няколко пъти. През 
следващите години 
отново е обсаждана. 
Следват две чумни 
вълни. Крепостта 

Локет губи своето значение и започва да се използва като затвор. 
Извършени са некомпетентни преустройства, а през 1810 г. дори 
е съборен старият романски дворец в нея.
В епохата на Романтизма крепостта и градът Локет за кратко 
се оживяват. Много често тук наминава възторженият им 
посетител Й. В. Гьоте. В компанията на своята млада Улрика 
тук отпразнува своя 74 рожден ден.
Затворът в крепостта е ликвидиран едва през ХХ в. Част 
от ареала още тогава се използва като музей. През 1950 г. 
историческият център на град Локет с крепостта е обявен за 
градски резерват – паметник на културата. През деветдесетте 
години крепостта отново е върната на града, който продължава 
да се грижи за нея и да организира там и в околността много 
събития.

Известни личности

Локет е бил любимо място на няколко значими чешки и световни 
личности. Карл IV е затворен в крепостта като дете, тук Гьоте 
се наслаждава на живота с младата си възлюбена.

Крепостта Локет – сбирка от дървени статуи 
и пластики
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Карл IV
Император Карл IV е 
бил затворен тук като 
малко, едва тригодишно 
момченце. Причина за 
това са имуществени 
и семейни спорове. Той 
обаче не намразил Локет. 
Когато крепостта е 
дадена като залог от 
баща му, той го изплатил 
и го включил сред резиденциите, които никога не бива да бъдат 
отнети от чешката корона. 
Карл IV често посещавал Локет. Тук изпълнявал държавнически 
задължения и ловувал дивеч в кралското ловно стопанство. 
Според преданието при един лов край топлите лечебни извори 
основал кралския град Топли бани край Локет. Днес той е 
известен с името Карлови Вари.
През 1352 г. Локет е сполетян от голям пожар. Затова Карл IV 
освободил града от много данъци и разширил градските 
привилегии. Наредил също, когато идва в крепостта, да го 
посрещат с чаша с пет либри швабски грошове. Досега се пази 
бароково копие на тази чаша.

Вацлав IV
Синът на Карл IV проявявал голям интерес към Локет. Потвърдил 
всички дадени дотогава права и свободи на града и добавил към 
тях правото на смъртно наказание. Той поверил града на Здимир 
от Седлец и заповядал да бъде преустроен. По-късно надзиравал и 
ремонтите на градските крепостни стени, защото крепостта е 
била важна военна база в боевете с Рупрехт III Пфалц.
Вацлав често идвал в Локет и прекарал тук медения месец с 
втората си съпруга София Баварска. Заради преговорите с 
майсенския маркграф Вилхелм I, които Вацлав IV водил тук, част 
от крепостта и досега носи името „Маркграфската къща“.

Аптеката в Локет
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Йохан Волфганг Гьоте
Поетът обичал да идва в областта на западночешките бани. 
Няколко пъти е посещавал Локет. Той грижливо записвал всичко 
в дневниците си. Например един разказ на кръчмарката от „При 
белия кон“, която му описала как пруските войски минавали през 
Локет след битката при Йена. Други бележки се отнасят до 
тукашния порцелан, локетския метеорит и Сватошските скали.
В Локет отпразнувал 74-ия си рожден ден, който наричал 
най-щастливия ден в живота си. Той дошъл тук от Карлови 
Вари в компанията на госпожа фон Левецов и нейните дъщери, 
включително любимата Улрика.

Любопитно

Готщайн
Вътрешният двор на Локет се охранява от владетеля на 
Локетските скали, камъните и подземния свят Готщайн. Той има 
дълга, права и сресана напред брада. Носи широко ленено облекло, 
а в ръцете зад гърба си държи огромен бич. По изражението му 
трудно може да се отгатне какво замисля. А онези, на които се е 
явил, не могат да ни кажат нищо, защото са изчезнали безследно.
Обратно, всички, на които се е явил образът му във водите на 
река Охрже, имат голям късмет. Те са могли да разчитат, че ще 
имат година на изобилие и ще бъдат под негова закрила.
Който докосне края на брадата на статуята на Готщайн, има 
добри помисли и остави символична паричка, на него му се изпълнява 
желание. Но не е добре да се пипа бичът. Това много ядосва Готщайн 
и нарушителят ще бъде застигнат от сурово наказание.

Омагьосаният бургграф
Най-лошо име от всички бургграфове, които са управлявали 
Локет, има маркграф фон Фобург. Принуждавал народа да работи 
тежки ангарии и заповядвал да затварят всички, които не са си 
платили навреме данъците. Нямал никаква милост и към бедните 
и болните. Веднъж при него дошла една бедна и съсипана вдовица. 
Тя имала много деца, а мъжът º се разболял и умрял. Тя се надявала 



 23

КРЕПОСТИ И ЗАМЪЦИ В БОХЕМИЯ И МОРАВИЯ

на божията помощ и на милостта на маркграфа. Бургграфът 
отказал да я изслуша и високомерно махнал с ръка към нея с 
думите: „Длъжна си да платиш, не си харчи думите напразно, или 
ще те хвърля в тъмницата!“ Жената молела и нареждала, а накрая 
в отчаянието си проклела бургграфа: „За това, че цялото ти 
сърце е от камък, да се превърнеш в камък!“
Над крепостта паднал черен облак. Чул се гръм, светкавица 
ударила арката. Когато гъстият дим се разнесъл, бургграфа го 
нямало. На мястото, където стоял, зеела яма, а на нейното дъно 
имало грамаден горещ камък. Никой не можел да го вдигне, толкова 
бил тежък. Като го ударяли, звънял като камбана. Идвали мъдреци 
и алхимици и изследвали странния камък. Локетчани нарекли 
камъка „омагьосаният бургграф“.
Сега знаем, че този камък е най-старият известен метеорит 
на света. Той паднал в двора на крепостта през август 1422 
г. Теглото му било 107 кг. През XIX в. бил разделен на няколко 
нееднакви части. Най-голямата част сега е в музея във Виена, 
другата е в Националния музей в Прага, а третата – в 
депозиториума на Соколовския музей. Във витрината на 
Хейтманската къща в крепостта Локет е изложено негово копие.

Змей в кулата
От 26-метровата романска кула с квадратно сечение се открива 
прекрасен изглед към град Локет и неговата околност. На втория 
етаж ще намерим остатък от жилищно помещение с част от 
камина и тоалетна. Ако в наше време кажем за някого, че е „hajzl“ 
(кенеф), това е голяма обида. Но названието „prevít“ не звучи 
толкова вулгарно. А значението му е същото. Prevet, prevét или 
prevít е средновековна тоалетна.
При влизане в кулата внимавайте! Под стълбището живее 
змеят Шаркан. Изглежда като кръстоска между змия и гущер, но е 
добряк. Казват, че локетските домакини открай време ходели при 
него за огън за печката.

Превод от чешки: Маргарита Младенова
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Точник (Točník)
Крепостта на крал Вацлав IV1

Краят на скалния хребет, наречен Крепостния хълм, там, 
където пътят свършва и се връща обратно, това място 
е заселено от предците ни още в праисторическо време. 
Тогавашните обитатели изкопали малко езеро в двора на 
замъка като цистерна за вода. През втората половина 
на ХІV в. на най-високото място на скалния хребет се 
извисявала неголяма ловна крепост, част от която била 
и днешната кула. След 1395 г., когато изгоряла долната 
крепост, наречена Жебрак, крал Вацлав ІV наредил на 
същото място да се построи резиденция за чешкия крал 
и император на Свещената римска империя. Новата 
тогава сграда е последната от типа чешки крепости, 
чиито отбранителни елементи са сведени до минимум, а 
основната º функция е да бъде резиденция и е на границата 
между архитектурните понятия „крепост“ и „замък“. 
Крепостта не е била завладявана отвън, обаче е унищожена 
отвътре от местните хора, които се укривали в нея 
от шведите по време на Тридесетгодишната война. 
От ХVІІІ в. насам руините на крепостта привличат 
любителите на романтичните разходки.

1 https://www.hrad-tocnik.cz
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История

1395–1415

Очевидната причина за строежа на новата крепост Точник е 
пожарът през 1395 г., унищожил другата крепост, Жебрак. Скоро 
след това на извисеното място, на разстояние едва 500 метра 
от Жебрак, кралят започнал строежа на пищния и великолепен 
Точник. Известно е, че той е построен през периода 1398–1402 
г. на същия скален хребет от кварцова скала, на стотина метра 
по-високо от Жебрак. Още през 1400 г. крал Вацлав ІV наредил да 
пренесат и разположат там част от кралските съкровища.

В критичния период от управлението на Вацлав ІV, когато 
старите ценности безвъзвратно си отивали, било необходимо 
и средновековните крепости да се съобразят с опасностите, 
заплашващи съществуването им. По онова време съществено 
се променят организацията и начинът на воюване и съответно 
архитектурата, включително и от самия Точник, с което свършва 
една епоха и едновременно се полагат основите на следващата. 

Крепостта Точник
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Към неповторимия принос на посочената епоха обаче трябва 
да се има предвид и фактът, че тя имала още много съзидателна 
сила и че конфликтът между новите отбранителни изисквания 
и по-старите естетически постулати успял да доведе дори до 
художествено облагородяване. 

Зад строго затворената засводена предна част на Кралския 
дворец с решетки на прозорците и външна зидария от ломени 
камъни, чиято острота била смекчавана от белите гипсови 
замазки около прозорците, архитектът успял да сътвори 
невероятни интериори, изпълнени с типичната закачлива 
и вдъхновяваща елегантност и изящество. Неправилните 
вътрешни пространства на сградата били голямо 
предизвикателство за творилия тук майстор от кралската 
стъкларска работилница, който развил своето изкуство в 
съзиждането на сводовете.

Въпреки че с качеството на каменната изработка на прозорците 
и порталите т.нар. Бургграфски дворец по нищо не отстъпва 
на Кралския, между двете сгради има разлика от почти две 
исторически епохи. Докато Кралският дворец поставя началото 
на нова строителна и укрепителна ера и по отношение на 
разположението и художествената страна е пряко натоварен с 
противоречивостта в тогавашната атмосферата, салонното 
строителство е напълно традиционно повторение на схемата, 
която е почти толкова стара, колкото крепостта сама по себе си.  

Няма съмнение, че толкова просторна и естетически 
първокласна крепост не е построена само за да доставя лично 
ловно удоволствие на краля. За това свидетелства дори 
съществуването на двата двореца, толкова различни във 
вътрешното и външното си устройство и обзавеждане. 

Салонното строителство, както се разбира от наименованието 
му, има преди всичко репрезентативна цел – тук без съмнение 
са приемани официалните гости. Голямата зала на втория 
етаж превъзхождала с размерите си (34 х 15 м) дори най-
големите по онова време представителни зали като тази в 
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Карлщейн (22 х 8,5 м), романската зала в Пражкия храд (32 х 9 м), 
залата в Каролинума (30 х 16 м) и залата  
в Кршивоклат (28 х 8 м). И обратното – вътрешното 
жилищно ядро, според обзавеждането и начина на укрепление, 
било предназначено единствено за лично ползване от краля 
и най-близкото му обкръжение, трябвало да бъде и неговото 
последно убежище. Затова и Кралският дворец бил отделен от 
останалите крепостни постройки, бил преместен чак до самия 
край на рова и свързан отвън с още няколко изходни порти.

1415–1517

След изгарянето на Ян Хус крал Вацлав ІV не се задњржал в 
крепостта толкова, колкото преди. Наредил да се построи 
Нови Храдек у Кунратиц, а последното му посещение в Точник е 
отбелязано през септември 1415 г.

След смъртта на Вацлав ІV на 16 август 1419 г. Точник преминава 
в ръцете на неговия брат Сигизмунд (Зикмунд), който само след 
четири дни изнася оттам по-голямата част от обзавеждането, 
включително и част от кралските ценности.

През 1421 г. Сигизмунд залага крепостта на Еркингер зе 
Сейнсхейму, предшественик на рода Шварценберг. Той пък сгодил 
сина си Хержман за Елишка, дъщерята на Бедржих Коловрат, на 
7 юли 1421 г. На Хержман била обещана голяма зестра и за да се 
стигне до споразумение, Бедржих з Коловрат направо заложил 
крепостите Жебрак и Точник като гаранция. Накрая и двете 
останали за него.

Родът Коловрат успешно удържа тридневната обсада на 
крепостта от почти осемхилядната армия на хуситите през 
1425 г. (около 7000 пехотинци и 900 кавалеристи). Накрая 
хуситите с неохота се оттеглят, запалват близките градчета 
Жебрак и Хоржовице и се отправят нататък към Пилзен.

През 1427 г. двете крепости за известно време са предадени на 
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военачалниците Хабарт з Адлар (крепостта Точник) и на Хануш 
Куплирж зе Сулевиц (крепостта Жебрак), които трябвало да 
подобрят защитната им способност. От тях обратно ги 
получава по-късно Хануш з Коловрат.

На 7 юли 1461 г. Иржи Подебрадски (Иржи з Подебрад)2 откупува 
крепостите, като причината за това е да не попаднат в ръцете 
на католиците, и ги предоставя на четиримата си синове. Накрая 
поверява Жебрак и Точник на Бедржих зе Шумбурка, господар на 
Пернщейн (също католик, но верен на своя крал).

През 1484 г. двете крепости вече са под управлението на 
богатия род Гутщайн (Бурян з Гутщайна), но въпреки това не 
са поддържани. След смъртта на Бурян двете крепости стават 
собственост на сина му Крищоф. Той обаче през 1509 г. е осъден 
на смърт с лишаване на честта и отнемане на имуществото и 
крепостите преминават във властта на Владислав Ягелонски. 
След лично посещение от краля през 1515 г. за управител на 
крепостта е назначен Ян Козелка з Хрживиц.  

1517–1620

След смъртта на краля и изплащането на дълговете му Точник е 
предоставен на Зденек Лев з Рожмиталу (1517). А след неговата 
смърт през 1522 г. Лудвик Ягелонски продава крепостта на 
Ян з Вартемберка от Костелецкия клон, който прави много 
строителни подобрения в замъка.

Вартемберк обаче предпочита да прекарва все повече време в 
Северна Чехия и на 6 октомври 1534 г. заменя Точник за имението 
Рохозец (днешния Хруби Рохозец) на Волф Краирж з Крайку на 
Бистршици, който пък на 21 ноември 1534 г. го приписва на 
Волф Младши Краирж з Крайку. После родът Краиржови започва 
да търси под двата замъка предполагаемо заровено съкровище 

2 Иржи от Кунщат и Подебради (1420–1471) – единственият хуситски крал на 
Чехия през периода 1458–1471 г. – Бел. прев.
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и буквално демонтира Жебрак. След като не намират нищо, на 
31 октомври 1544 г. отстъпват крепостите на Ян Младши з 
Валдщейна на Перуци.    

През 1552 г. Точник е купен от император Максимилиан ІІ, 
а той го предава на Ян Старши з Лобковиц на Збирозе. 
Родът Лобковиц получава право на наследствено владение 
на крепостта за 17 500 гроша (от 20 юни 1567 г. най-
младият от рода Лобковиц – Ян Младши) и провежда 
множество ренесансови подобрения. След смъртта на Ян 
Младши замъците се ползват от дъщерята Маркета. След 
нейната смърт замъците поема братът на Ян – Бохуслав 
Хавел з Лобковиц, управител Подбърдски, а след него, на 12 
февруари 1593 г. – Ладислав Старши з Лобковиц. Ладислав 
дава замъците на съпругата си Магдалена, графиня от Салм 
(от 1594 г. представителите на рода Лобковиц са посочвани 
като потомствени собственици). След въстанието на 
Иржик Попел з Лобковиц, в което обаче е замесен и Ладислав, 

Параклисът „Св. Вартоломей“ в крепостта Точник
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по-голямата част от собствеността на рода Лобковиц е 
конфискувана и Точник заедно с Жебрак попадат обратно в 
ръцете на Чешката корона в лицето на император Рудолф 
ІІ, като през 1595 г. той ги изплаща на Магдалена. Неговото 
посещение е и последното кралско посещение в замъка.   

По-късно замъкът е поверен на Ян Индржих Пролхофер з 
Пуркерсторфи и от този момент нататък е стопанисван 
от управителите на Збирох. Точник се превръща в един 
от държавните затвори и чак до 1865 г. е собственост на 
Чешката камара като държавна институция. Седалището на 
управителите, естествено, е преместено в Збирох и Точник 
постепенно е изоставен и занемарен.  

През 1674 г. вече никой, освен пазача, не обитава замъка. 

1620–1834

Трийсетгодишната война и събитията, които я предхождат, 
обуславят разрухата на Точник. През 1620 г., по времето на 
управителя Ян Коленце з Колна, в замъка нахлува императорската 
войска и започва да руши и унищожава всичко наоколо. 
Окончателният удар идва на 18 октомври 1639 г., когато 
замъкът е превзет от местните жители. През 1640 г. е взето 
решение замъкът да бъде снабден с оръдия (срещу шведите), обаче 
до тяхното използване така и не се стига.

От 1681 г. има запазени сведения от Бохуслав Балбин, че Точник 
все още е обитаем. Осем години по-късно управител на имението 
става Ян Вилем Никодим Пресъл, а през 1705 г. замъкът преминава 
в ръцете на най-висшия съдия, Карел Пржехоржовски з Квасейовиц 
а на Конопищи. През периода 1710–1723 гг. Точник се управлява от 
Адам з Лихтенщейна. 

През 1722 г. по-голямата част от замъка все още има покрив, 
но вече не е обитаем. През 1750 г. е преустановена и функцията 
на местните управители и замъкът преминава в ръцете на 
директорите от Кралув Двур. От 1834 г. двата замъка са под 



 31

КРЕПОСТИ И ЗАМЪЦИ В БОХЕМИЯ И МОРАВИЯ

управлението на Пршибрамската териториална администрация.

1858–2014

През 1858 г. имперският съвет потвърждава продажбата на 
имението на краковските финансисти Винченц Кирхмайер 
и Самуел Симунд, но заради неизпълнени договорни условия 
замъците посрещат новия си собственик – през 1864–
1865 г. индустриалецът Х. Б. Стросберг, наричан „краля на 
железниците“, купува имението за 10 000 000 златни монети. Той 
пък през 1875 г., заради финансов неуспех, го продава за  3 350 000 
златни монети на фамилията Колоредо-Мансфелд. 

Клубът на чехословашките туристи през 1923 г. купува Точник от 
Йозеф Колоредо-Мансфелд за 2000 крони, а Жебрак – за 8000 крони, 
към Жебрак имало и изби с пивоварни. Клубът провежда редица 
подобрения и обезопасителни работи, за съжаление, без да се грижи 
за културните паметници и наследство: избените помещения, 
партерният етаж на Кралския дворец и кладенецът са почистени, 
но подовете на двата двореца – най-брутално бетонирани. 

През 1945 г. собственик на замъците става Чехослвашката 
соколска община.

От 1953 г. двата замъка се стопанисват от държавата, която 
извършва редица укрепителни и консервационни дейности.

От 1994 г. двата замъка, заедно с Кршивоклат, Краковец, старото 
кметство на Збечно, т.нар. Хамоусов имот № 22, и пивоварната 
в Точник се стопанисват от „Държавни крепости в област 
Кршивоклат“ към Министерството на културата на Чехия.

От 1 януари 2001 г. управлението на замъците поема Държавният 
институт за паметници на културата на Централна Чехия със 
седалище в Прага, а от януари 2003 г. – Националният институт 
за паметници на културата. След реорганизация на Националния 
институт за паметници на културата от 1.1.2013 г. Точник и 
Жебрак се стопанисват от Национален институт за опазване 
на паметниците и културното наследство – Териториално 
управление на паметниците на културата в Прага. 

Превод от чешки: Радост Железарова
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Пернщейн (Pernštejn)1

Мраморният укрепен замък Пернщейн

Кулите на величествената крепост се виждат отдалеч 
сред горските върхари. Пернщейн е разположен върху 
внушителна скала, извисяваща се над околността. Но 
това не е никак случайно, крепостта е трябвало да бъде 
наистина непревземаема.

Така е било някога, така е и сега. С тази разлика, че днес не 
трябва да превземате крепостта, достатъчно е само да 
извървите сребристата пътека, покрита със слюда, и ще се 
озовете в първия вътрешен двор. Мигом ще усетите духа на 
Средновековието. Отвсякъде ще ви обграждат крепостни 
стени, а пред вас ще се възправи самият Пернщейн.

Пернщейн е един от най-посещаваните днес замъци в 
Моравия, който привлича туристи от близо и далеч. И 
нищо чудно, почти осем века той се извисява на скалата 
над градчето Недведице и през цялата си история никога не 
е бил превзет.

История

Там, където река Свратка се врязва в скалистите върхове 
на Чешко-Моравските възвишения, през XIII в. започва 
градежът на внушителна крепост, известна днес под 
името Пернщейн. И досега укрепеният замък е съхранил 
своя късноготически и донякъде ренесансов облик, какъвто 

1 http://www.hrad-pernstejn.cz/.
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е имал през XVI в., когато е бил довършен. 

Възникването му се свързва с рода Пернщейн, който по онова 
време бил един от най-богатите родове в чешките земи. 
Фатални се оказали невъзвръщаемите заеми към императорите. 
Поради това представителите на рода били принудени да 
разпродадат огромните си имения, които превишавали дори 
владенията на рода Рожъмберк2.

По ирония на съдбата, макар и укрепеният замък да е запазен 
в архитектурно отношение, интериорите му са съсипани 
от времето и от вандали. Не разполагаме с никакви писмени 
свидетелства, документиращи основаването му, освен с едно 
предание от XVI в.:

2 Рожъмберк (Розенберг) – аристократичен чешки род, ползващ се с изключителен 
авторитет и влияние през периода XIII – XVII в. Създават обширно феодално 
владение в Южна Чехия със седалище Чески Крумлов. – Бел. прев.

Укрепеният замък Пернщейн
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„През ония смутни военни години на моравските владетели било 
отредено правото да ползват герб в чест на подвига, извършен 
от мъж, наречен Венява. По занятие бил въглищар и не се задържал 
много-много в къщурката си. Там обаче взел да се навърта един 
зубър, на когото му се усладил хлябът. Венява разбрал за зубъра 
и решил да го убие. Един ден си останал вкъщи и зачакал да се 
появи животното. Не след дълго зубърът вече стоял на прага 
на дома му. Венява решил да се възползва от възможността и 
да хване огромното животно. Зубърът го усетил и се опитал 
да избяга, но смелият мъж бил по-бърз от него и промушил през 
ноздрите му халка. После го влачил за нея чак до Бърно, където 
временно пребивавал кралят. Той бил удивен от силата на 
Венява и го попитал какво би желал юнак като него в отплата 
за смелостта си. Венява отвърнал, че желае да бъде свободен и да 
получи парцела, на който живеел. Кралят му подарил и земята, и 
свободата, а признателният юначага решил да покаже още веднъж 
способностите си. С един удар отсякъл главата на зубъра. Кралят 
бил впечатлен и наредил в герба на Венява да има глава на зубър с 
халка от усукано лико в ноздрите. А на мястото на къщурката 
след време бил издигнат известният замък“.

За историческия произход на рода Пернщейн и на техния укрепен 
замък не се знае почти нищо. Но със сигурност изграждането му 
върху масивната скала е започнало някъде през XIII в. Първият 
ни известен собственик е Щепан от Медлов, чийто внук приема 
името Щепан от Пернщейн. В продължение на много години 
Пернщейн е основно седалище на рода. И това не е случайно, той 
има идеално разположение, издигнат е върху скала, осигуряваща 
неговата непристъпност.

На прелома между XV и XVI в. укрепеният замък преживява най-
големия си възход. Родът Пернщейн се разраснал, поради което 
малката дотогавашна крепост трябвало да бъде преустроена 
в голямо седалище. Палатът се разширява и се оформя нов 
вътрешен двор. Тогава възниква и първата пристройка 
извън крепостните стени. Крепостта постепенно губи 
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отбранителния си характер и се превръща в място за живеене, 
от защитните съоръжения остават само най-необходимите – 
крепостните стени, портите и бойниците. През XVI в. в замъка 
прониква Ренесансът. Жилищните помещения стават по-уютни, 
построява се ново крило и се основава библиотека, която 
понастоящем наброява около 13 000 тома и документа.

Както е изглеждал замъкът през XVI в., така изглежда и днес. 
Промените са незначителни, козметични. Когато шведите 
се опитали да го превземат, успели да разрушат два етажа от 
кулата с форма на призма. Днес тя е малко по-ниска, а от двете 
мостчета, които я свързвали с палата, е останало само едното. 

Новите архитектурни стилове не са се отразили съществено 
на външния вид на Пернщейн, с времето се е променял само 
интериорът. Така че днес под каменната си обвивка готическият 
замък крие помещения, които едва ли някой е очаквал да види.

Бароковият параклис „Обръщането на св. Павел“ в замъка Пернщейн
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Знаменити личности

За възникването на рода Пернщейн знаем твърде малко. 
Фамилният атрибут „з Пернщейна“ се използва за първи 
път през 1258 г. Тогава в замъка се настанява благородническа 
фамилия „з Медлова“. През XVI в. родът Пернщейн е един от 
най-богатите и влиятелни родове в чешките земи. Девизът му 
„Упоритият побеждава“ е показателен за жилавостта на рода. 
Дори и в онези времена повечето му представители доживявали 
до около седемдесет години. Членовете на рода Пернщейн били 
важни държавници и политици. Имали значително влияние върху 
вътрешнодържавната политика.

Вилем от Пернщейн (Вилем з Пернщейна)

Изкусен политик, верен поддръжник на личности като Ладислав 
Посмъртни3 и Иржи Подебрадски. По време на управлението му 
в чешките земи избухват хуситските войни. Вилем заедно с целия 
род приема утраквизма4, но след смъртта на Иржи Подебрадски 
се озовава в сложна ситуация, обстоятелствата го принуждават 
да се преориентира към католическата църква и да подкрепи 
рекатолизацията. Твърде ловък политически ход за времето си. 
Показателни за тогавашната ситуация са думите на самия Вилем: 
„с католиците вярвам, с чехите5 дружа, с Братята6 умирам“. Вилем 
бил не само находчив политик, но и отличен стопанин, който 
развива рибовъдството, както и доблестен воин.

3 Ладислав Посмъртни (1440–1457) – прозвището (лат. Postumus) получава, тъй 
като е роден след смъртта на баща си Албрехт II Хабсбургски (1397–1439). 
От него наследява титлите крал на Унгария, Чехия и Хърватия и ерцхерцог на 
Австрия. Тъй като е бил непълнолетен, управлението се поема от регенти. – 
Бел. прев.

4 Утраквисти – наричани също каликстинци (лат. calix, чеш. kalich ʻчашаʼ) или 
чашници; едно от реформаторските християнски движения. Сред основните 
им постулати е правото на всички вярващи (както духовенството, така и 
миряните) да се причестяват по двата начина: с хляб и вино. – Бел. прев.

5 В други източници се посочва: „с хуситите живея“. – Бел. прев.
6 Става дума за Общината на чешките братя – християнска протестантска 

общност, възникнала през 1457 г. в Чехия след хуситските войни. – Бел. прев.
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Ян от Пернщейн (Ян з Пернщейна), наречен Богатия

Ян е живял през втората половина на XVI в. и се изявил най-
вече като изключителен воин. Бил способен да сформира силни 
войски в подкрепа на владетелите на чешките земи срещу 
враговете им. Така например помогнал на Лудвик Ягелонски 
в Унгария. Не му се нравело обаче, че до чешкия трон са се 
домогнали Хабсбургите. Ян се присъединил към опозицията 
срещу владетеля и преминал към неоутраквистите. Но след 
като некатолиците били разбити на пух и прах, променил 
възгледите си и бил един от първите, които се предали и 
приели католическата вяра. Било истинско чудо, че император 
Фердинанд проявил милост към непокорната аристокрация, 
но Ян не се предоверил на късмета си. Започнал да разпродава 
обширните си владения не само защото се опасявал, че ще бъдат 
конфискувани, но и защото трябвало да изплаща дългове.

Концертна зала в замъка Пернщейн
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Вратислав от Пернщейн (Вратислав з Пернщейна), наречен 
Великолепния

Един от най-успешните представители на рода Пернщейн в 
цялата му история. Още съвсем млад заемал високи политически 
постове и му били поверявани отговорни задачи, възложени 
от самия император Максимилиан Хабсбургски. Предоставял 
му значителни суми, които се оказали невъзвръщаеми, така 
че в бюджета на фамилията оставали все по-малко пари за 
управлението на голямото феодално имение.

Вратислав бил първият чешки аристократ, отличен с ордена 
„Златното руно“. От Испания, където му бил връчен орденът, 
се завърнал не само с отличие, но и със съпруга – Мария Манрике 
де Лара. Заслужава да се отбележи, че от брака му с тази жена 
се родили 21 деца. Мария не е раждала близнаци, но се е случвало 
да ражда два пъти в една и съща година. Знае се също, че е имала 
няколко аборта, така че бременностите º са били много повече. 
Очевидно Мария е била изключително витална жена, щом и 
след толкова раждания доживява до преклонната възраст 76 
години. Децата на Вратислав наследили политическия талант 
на баща си, сключвали изгодни съюзи и се издигнали до най-
висшите дипломатически кръгове. Повечето момчета станали 
военачалници. Най-големи успехи на това поприще постигнал 
Ян, който прекарал голяма част от живота си на бойното поле, 
където и загинал. Бил прострелян в главата от оръдие. А защо 
Вратислав бил наречен Великолепни? Съдейки по портрета му в 
замъка, не е бил никакъв красавец. Затова пък водел великолепен 
начин на живот. Бил типичен ренесансов човек. 

Измиране на рода по мъжка линия

Вратислав Еусебий – син на Ян и внук на Вратислав – бил 
последният мъжки потомък от рода Пернщейн. Също като 
баща си посветил живота си на битки, което се оказало 
фатално. През 1631 г. загинал в незначителна схватка по време 
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на Трийсетгодишната война. След него богатият род остава без 
наследници по мъжка линия.

Как се е живяло в замъка

През Средновековието замъкът се е възприемал като великолепна 
резиденция и привилегия на аристокрацията. Когато си 
представяте живота през Средновековието, не се сещате за 
малки градчета, а за величествени замъци. А как се е живяло в тях? 
Наистина ли благородниците са живели в пълен комфорт? Или са 
търпели неудобствата, присъщи за селището в подножието на 
замъка?

Как са готвели

Кухнята на замъка се оказва едно твърде малко помещение. 
Използвала се само за готвене, а суровините се обработвали извън 
нея. Ако надзърнете вътре, ще установите, че и печката е твърде 
малка. В кухнята се приготвяла храната само за обитателите на 
палата, а не за всички, които живеели в замъка. 

В палата живеело семейството, няколко камериерки, готвачката, 
най-доверената стража и най-важната прислуга. Това обаче не 
значи, че е имало малко хора. Достатъчно е да си припомним, 
че Вратислав от Пернщейн е имал 21 деца, т.е. едно наистина 
многочислено семейство. Разбира се, тук са се хранели и 
официалните гости, но те не са идвали всеки ден. Така че малката 
кухня е била предостатъчна. 

Как са осветявали

Днес приемаме електричеството за даденост и трудно можем 
да си представим времената, в които не е било възможно да си 
светнеш, посягайки автоматично към електрическия ключ.  В 
Пернщейн, както и във всеки средновековен замък, първоначално 
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се осветявало с борини. След това използвали различни видове 
свещи, а по-късно и полилеи с газени лампи. Този тип полилеи 
представлявали сложно съоръжение. В големите зали ги закрепяли 
на тавана над помещението, закачени на макари. Това давало 
възможност да спускат полилея, за да доливат газ. По-малките 
полилеи действали на принципа на уравновесената везна. Просто 
ги придърпвали, доливали газ и ги вдигали към тавана. Така били 
осветявани повечето помещения, трудно обаче можем да си 
представим как са се осветявали тесните стълбища и тъмните 
коридорчета. Трябвало е да носиш собствено осветление.

Как са спели

Да спиш в замък – звучи доста романтично. Но ако надникнете в 
спалните на бившите собственици, най-вероятно ще промените 
представите си. В едно голямо помещение с дебели стени със 
сигурност е било доста студено през зимата. Затова отделяли 
пространството около леглото с тежка завеса и тапицирали 
стените – така запазвали топлината. Леглата обикновено били 
удобни и дълги. В Пернщейн можете да видите и дълги, и къси 
легла. На късите легла можело само да се седи (заради прическите и 
суеверието, че дяволът по-лесно влизал в тялото, когато си във 
вертикална поза).

Как са поддържали хигиената

Душове, тоалетни, мивки? Къде ти! Рядко ще ги откриете 
в някой замък, така че обитателите направо се вмирисвали. 
Говори се, че някои резиденции били напускани, защото повече 
не се издържало на тежката миризма, с която били просмукани 
помещенията. 

Не са държали да има баня. Пернщейн дори не разполагал със 
собствен водоизточник, тъй че обитателите на замъка можели 
само да сънуват за някои нововъведения, свързани с хигиената.
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В замъка нямало дори тоалетни, нито отходни ями. Кой ще ти 
дълбае скалата, върху която се издигал замъкът, за да прокарва 
канали? Проблемът с отходните води бил решен елегантно. Като 
всеки голям замък и около този бил изкопан защитен ров. Така че 
нужниците били разположени над него и отпадъците се изсипвали 
право в него. Тъй че замъкът здравата миришел и отвън, и 
отвътре.

Предания

Суетната камериерка

Както подобава на всеки порядъчен замък, така и Пернщейн си 
има призрак. Привидението, което се появява в Пернщейн, е 
красива млада девойка с развети дълги коси и гребен.

Някога в Пернщейн живяла изключително красива камериерка, 
която се казвала Елишка. Тя се гордеела с красотата си и полагала 
много грижи за себе си, най-вече за косата си. Прекарвала все 
повече време пред огледалцето в стаичката си. Заради своята 
суетност започнала да пренебрегва задълженията си и да 
пропуска църковните служби. Първоначално свещеникът се 
отнасял снизходително към нейната завеяност, отдавайки я на 
младостта º. Само че отсъствията º зачестили. Свещеникът 
се заинтересувал какво прави младата камериерка, вместо да е в 
църквата и да се моли. Посетил Елишка в стаята º и бил крайно 
изненадан. Красивата камериерка седяла пред огледалото и се 
решела. Свещеникът се ядосал и хванал клетницата за косите. 
Елишка изпищяла от ужас и погледнала уплашено свещеника. Той 
я укорил, че не се моли достатъчно и че трябва да се покае пред 
Бога за суетата си.

Красивата камериерка обаче била не само суетна, но и доста 
дръзка. Отвърнала рязко на свещеника, че тя най-добре знае къде 
да търси щастието си и то със сигурност не е в дворцовия 
параклис. Свещеникът съвсем се разгневил, надигнал глас и с 
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кръста в ръце заплашил Елишка, че душата º никога няма да 
намери покой, какъвто щяла да получи в царството Божие. 
Елишка се изсмяла, извърнала се към огледалото и продължила да 
реши красивите си коси.

Но божията справедливост се стоварила с пълна сила, разнесъл 
се силен гръм и камериерката изчезнала вдън земя заедно с гребена 
си. Оттогава духът на Елишка броди из замъка. И сега някои 
твърдят, че са я виждали как разресва дългите си коси.

А огледалото в стаята на Елишка се е запазило и до днес. С него е 
свързано поверието, че който се огледа в него, до една година ще 
загуби красотата си. Ако случайно го сторите, не се отчайвайте, 
а вървете в замъка в Босковице. Там имало огледало с обратния 
ефект. 

Легендата за Елишка е представена сполучливо в картината, 
която се намира в стаята на камериерката. На нея са изобразени 
разгневен свещеник и красива дългокоса девойка, която разресва с 
четка дългите си коси и гледа ужасено духовника. А дали легендата 
отговаря на истината? Това можем да установим по един-
единствен начин – като срещнем духа на Елишка. 

Бялата дама от Пернщейн

Няколко знатни рода могат да се похвалят със своя Бяла дама. 
Освен Перхта от Рожъмберк7 и измислената филмова8 героиня – 
Перхта от Борщейн, прочута с прокарването на водопроводи, – 
ни е известна и Перхта от Пернщейн. Според преданието, което 
разказвали в замъка, Бялата дама всъщност била девойка, която 

7 Перхта от Рожъмберк (ок. 1429–1476) – бракът º с Ян Лихтенщайнски бил 
нещастен и º причинил много страдания. По-късно се отъждествява с Бялата 
дама. Перхта (от нем. Берта) е име и на фолклорен персонаж, свързан с 
поверията и ритуалите около зимното равноденствие. Следи за спазването 
на коледните пости и на забраната да се преде. – Бел. прев.

8 Става дума за комедията „Бялата дама“ (1965, реж. Зденек Подскалски).– Бел. прев.
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се казвала Адлета. Баща º я пратил в маркграфския двор в замъка 
Вевержи9. Но както става обикновено, девойката забременяла 
незнайно от кого, с което опозорила рода си. Адлета упорито 
отричала падението си и дори си позволила да се закълне: „Боже, 
дано вдън земя потъна, ако съм бременна!“. Речено – сторено. 
Появявала се обаче не във Вевержи, а в Пернщейн, където я 
виждали с дете на ръце. Популярно е и предсказването за раждане 
или за смърт в семейството на господарите на Пернщейн: 
зависи какъв цвят подбирала за вечерния си тоалет – белите или 
черните ръкавички предвещавали какво щяло да се случи в рода.

Превод от чешки: Гинка Бакърджиева

9  Замъкът Вевержи се намира на около 12 км от центъра на Бърно и е 
разположен върху възвишение на един от завоите на р. Свратка, в която се 
влива р. Веверка. Той е един от най-старите и внушителни замъци в Чешката 
република, според легендата е основан през XI в. Обявен е за паметник на 
средновековната архитектура.– Бел. прев.
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Леднице / Валтице  
(Lednice / Valtice)1

Замъкът в Леднице е част от Ледницко-валтицкия ареал – 
природно ландшафтно образувание с площ почти 300 
km2. Главно през XVIII и XIX в. рамо до рамо с природата 
го съгражда родът Лихтенщайн. От 1996 г. тази „Градина 
на Европа“ е в Списъка на световното културно и 
природно наследство на ЮНЕСКО. И нищо чудно! 
Освен приказно красивите замъци в Леднице и Валтице 
я красят множество по-малки архитектурни бижута: 
романтичните руини на Янув храд (Крепостта на Ян); 
лесничейството в класицистичен стил Ловецки замечек 
(Ловният замък); Храмът на Аполон с дорийска колонада; 
Рибнични замечек (Езерният замък), чието отражение 
краси повърхността на Простршедни рибник (Средното 
езеро); Хранични замечек (Замъкът на границата); Белведер; 
панорамната Колонада на връх Райстна; Рандеву, наричан 
още Храмът на Диана (Рандеву); Трите грации с пищна гръд; 
Акведуктът; Обелискът; Водната кула и Минарето. Да, 
родът Лихтенщайн определено е умеел да се развлича.

Замъкът Леднице

Този замък е сред най-посещаваните. Неоготическото 
преустройство през XIX в. го превръща в романтична 
резиденция сред един от най-големите европейски паркове 

1 https://www.zamek-lednice.com; http://www.zamek-lednice.info/; http://
www.zamek-lednice.cz/; https://www.zamek-valtice.cz.
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(почти 200 хектара), в който посетителят ще намери оранжерия 
с палми, венециански шадраван, римски акведукт, китайски 
павилион, минаре и изкуствено създадените руини Янув храд. 
Благодарение на уникалното сливане на строителните паметници 
с околната, създадена от човека природа, през 1996 г. целият 
Ледницко-валтицки ареал е включен в списъка на световното 
наследство на ЮНЕСКО.

Първото историческо сведение за това място датира още от 
1222 г. Още тогава тук вероятно се е издигала готическа крепост 
с двор, която през 1249 г. чешкият крал Вацлав I предоставя за 
ползване на австрийския благородник Зигфрид Сиротек.

В края на XIII в. Леднице заедно с недалечния Микулов стават 
собственост на рода Лихтенщайн, който е с произход от Щирия 
и който постепенно придобива поземлените имоти от двете 
страни на моравско-австрийската граница. Представителите 
на рода най-често намират реализация във войската, а през 
Ренесанса  – в стопанската дейност. От втората половина 

Замъкът Леднице
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на XV в. те се изявяват и в най-висшите управляващи органи на 
Моравия. Съществена промяна в статута на рода обаче настъпва 
едва при братята Карл, Максимилиан и Гундагар Лихтенщайн. 
Карл и Максимилиан си подсигуряват с изгодни бракове голямото 
богатство на стария моравски род Чернохорски от Босковице. 
Първоначално братята са, като своя баща и дядо, протестанти 
лютерани, но скоро прегръщат католическата вяра и така 
подготвят благодатна почва за по-нататъшната си политическа 
дейност. Това се отнася най-вече за Карл, който прави кариера 
в двора на император Рудолф II, през 1604 г. става управител на 
Моравия, а през 1608 г. получава от император Матиас княжеска 
титла и му е отредено Опавското княжество.

По време на въстанието на съсловията е на страната на 
Хабсбургите, участва и в битката при Била Хора. След 
поражението през 1620 г. чрез системно обединяване на 
конфискуваните имущества на някои от участниците в 
съпротивата Лихтенщайн стават най-богатият род в Моравия, 
като така изместват по статут рода Жеротин. Огромният 
поземлен фонд им носи колосални печалби и това им позволява да 
осъществят великолепни строежи в Леднице.

Още през XVI в. вероятно Хартман II от Лихтенщайн нарежда да 
съборят тукашното средновековно водно укрепление и на негово 
място да издигнат ренесансов замък. В края на XVII в. и тази 
постройка е съборена и е изградена барокова резиденция с обширна 
архитектурно оформена градина и монументален манеж, по 
проект на Ян Бернард Фишер от Ерлах, която, с леко променен 
облик, се е съхранила и до днес.

След средата на XVIII в. замъкът отново е преустроен, а през 
1815 г. са премахнати предните му зони, които са били част от 
бароковия замък.

Следователно днешният облик произхожда от годините 1846–
1858, когато княз Алоис II Лихтенщайн преценява, че Виена не е 
подходяща за устройване на летни празненства и се разпорежда 
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Леднице да бъде преустроен в представителна лятна резиденция 
в духа на английската готика. За пищните сбирки на европейската 
аристокрация служат представителните зали в приземния етаж, 
които са с резбовани тавани, дървена ламперия на стените 
и отбрана мебелировка. На първия етаж на замъка можете да 
посетите частните покои на рода Лихтенщайн. На втория етаж 
са стаите на децата и техните гувернантки заедно с музея на 
марионетките на Милан Книжак.

Замъкът Валтице

Замъкът се намира приблизително на 8 km от Ледницкия 
комплекс. Историята на целия Ледницко-валтицки ареал е 
свързана с рода Лихтенщайн, който придобива Валтице през 
XIV в. Представителите на рода построяват недалеч от 
средновековната крепост ренесансов замък, впоследствие 
неколкократно преустройван, докато придобива днешния си 
бароков облик.

Подтикът за мащабните строителни промени дава Карл Еусебий 
фон Лихтенщайн, като на известния архитект Й. Б. Фишер фон 
Ерлах е възложено изграждането на представителната резиденция 
на рода Лихтенщайн. По-късно са построени допълнително 
например манеж и конюшня, където се организират и концерти, 
и различни светски събития. През 1790 г. в замъка е построен и 
театър.

Около Валтицкия замък се простира обширен английски парк, 
който свързва Валтице с Леднице. По пътя между тези два 
забележителни замъка се намират няколкото вече споменати 
романтични постройки. Впечатляващи са и интериорите на 
замъците, променяли се с времето. В тях ще откриете мебели в 
стил барок, рококо и ампир.

Валтице (нем. Feldsberg) е част от Долна Австрия чак до края на 
Първата световна война. До присъединяване към Чехословашката 
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република се стига чрез мирен договор, сключен в Сен Жермен, 
недалеч от Париж, на 10 септември 1919 г. Договорът влиза в 
действие от 9 август 1920 г.,  прехвърлянето на Валтице под 
чехословашка власт става на 31 юли 1920 г.

Първото известно писмено споменаване на Валтице (изписвано 
като Veldesperch) е от 10 януари 1193 г. Император Хайнрих VI 
тогава потвърждава с декрет в баварския град Регенсбург 
размяната на собствеността върху Валтице между епископа 
на Пасау Волфгер и новия собственик, Вихард фон Зеефелд. 
Още преди тази дата във Валтице се издига укрепен обект, 
вероятно с валове от пръст и дърво, а може би и със зидана 
обитаема централна част. Новите собственици на Валтице, 
родът Зеефелд, спадат към най-видните министериали (васални 
служители, изпълняващи за господарите си административни, 
военни и стопански задачи) на австрийските херцози и поемат 
по наследство службата главни ст¿лници (в историческите 
извори тази длъжност е наричана maior dapifer или truksas). Синът 
на Вихард Кадолд явно е направил архитектурни промени 
във Валтицкия замък към къснороманския му облик, по всяка 
вероятност именно той му е добавил полигонална кула и го 
е превърнал в място за рицарски турнири и игри. Съдим за 
това и по свидетелства на прочутия минезингер Улрих фон 
Лихтенщайн, който описва нашироко в своя песен от първата 
половина на XIII в. валтицкия рицарски турнир. Последният 
от мъжките потомци на рода Зеефелд е Алберт фон Фелдсберг, 
съратник на Пршемисъл Отакар II. Преди смъртта на Алберт 
пред югозападната порта на града е основан миноритски 
манастир, унищожен по време на хуситските войни. По-късно 
сградите са обновени от францисканците по инициатива на 
канонизирания впоследствие Йоан от Капистрано, но отново 
са сериозно повредени от нашествието на турците през 1529 г. 
Във времената на набиращата сили Реформация манастирът е 
изоставен и постепенно разграбен. Важна роля през следващия 
период играе Конвентът на Ордена на милосърдните братя 
(хоспиталитите).
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В началото на XIV в. откриваме Валтице като собственост на 
родовете Рауенщайн и Кюнринг, които скоро след това продават 
дела си на рода Потендорф. Между годините 1387 и 1391 е 
предаден на рода Лихтенщайн, за да се обедини разпокъсаното 
владение. Замъкът остава тяхна собственост чак до 
конфискуването му през 1945 г. След бурния XV в. оплячкосването 
от хуситите и чешко-унгарските войни при Иржи Подабрадски 
и Матиаш Корвин и Валтице дочаква при Хартман I фон 
Лихтенщайн (1506–1540) обновление и просперитет. Мощен 
импулс за възхода на замъка е загубата на родовото имение в 
близкия Микулов (1560 г.). Към замъка е пристроена четирикрила 
ренесансова сграда с лоджия с аркади, чийто приблизителен 
облик познаваме само от немногобройни рисунки. Част от този 
строеж се е съхранила в основите на югозападното крило на 
замъка. Смесената зидария достига дебелина около два и половина 
метра. При Карл I фон Лихтенщайн (род. 1569, управлявал 
през годините 1595–1627) разширеният замък продължава да 
бъде укрепяван, явно във връзка със заплашващата турска 
опасност. Карл I се отказва през 1599 г. от протестантството 
и преминава към католицизма, по-късно става най-висшият 
императорски хофмайстер, а след това – чешки вицекрал. През 
1608 г. получава княжеска титла, а през 1614 г. – титлата 
опавски херцог. При конфискациите след битката при Била Хора 
значително разширява родовата империя. Чак до смъртта му 
тече мащабно престрояване на Валтицкия замък, в което през 
20-те години на XVII в. участват и главният императорски 
архитект във Виена, венецианският маниерист Джовани 
Батиста Карлоне и Джовани Марио Филипи, с чието име са 
свързани някои строежи в Прага по времето на Рудолф II.

При неговия син Карл Еусебий (1627–1684) бароковото 
преустройство на замъка продължава. При княз Йозеф 
Венцел (1696–1772) преустройството е завършено (това 
става в годините 1744–1745). Този дипломат (представлява 
монархията в Берлин и Париж) и военен стратег (смятан е за 
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баща на модерната австрийска артилерия) назначава за свой нов 
придворен архитект Антон Ерхорт Мартинели (1684–1747), 
който довършва интериорите и външните фасади. По онова 
време е съборена старата крепост и на нейното място е създаден 
парк. Пак тогава постига своя връх и военната кариера на княз 
Йозеф Венцел – като полеви маршал той печели през 1746 г. 
битката при Пиаченца и така помага на Мария Терезия да опази 
застрашеното си наследство. След тези събития князът идва 
във Валтице главно през лятото, за отдих, а представителните 
функции постепенно поемат виенските резиденции на рода 
в Банкгасе и Росау. В периода 1788–1790 г., при княз Алоис I 
Йозеф (1759–1805), в пространството пред замъка е пристроен 
театър. През 1805 г., вероятно с участието на архитект 
Йозеф Хардмут, голямата двуетажна зала в южното крило е 
преобразувана в редица по-малки стаи. Изграждането на цяла 
мрежа постройки в ледницко-валтицкия ареал през първите 
десетилетия на XIX в. вече не засяга ареала на Валтицкия замък, но 
прочутата енфилада на замъка още тогава е туристически обект. 
Ледницко-валтицкият ареал във вида, в който се е съхранил до 
наши дни, възниква при управлението на княз Йохан I Йозеф 
(1760–1836), прославил се не само като инвеститор, но и като 
полеви маршал и командир на кавалерията през Наполеоновите 
войни. От този период е част от декорацията на залите, 
облицовката на стените от изкуствен мрамор и брокатени 
тапети. При княз Йохан II (1840–1929) и неговия архитект Карл 
Вайнбренер, след преобразуване на парка срещу откупената и 
съборена улица Барвиржска, възниква т.нар. sala terrena, която 
благодарение на необароковото си съвършенство дълги години 
е датирана погрешно като много по-ранна и е приписвана на 
прочутия бароков строител Фишер фон Ерлах.

В края на Втората световна война замъкът е опустошен от 
руски военнопленници, очакващи в него своето репатриране. След 
идването на Червената армия те са разстреляни като предатели. 
След войната е окрадена и унищожена част от мебелировката, а в 
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средата на 1947 г. източното крило на предната част от замъка 
е превърнато в женски лагер за принудителен труд. Затворените 
там жени работят най-вече в стопанството и във винарските 
изби. Целият замък, на един хвърлей място от „Желязната 
завеса“, през периода на комунистическата тоталитарна власт 
е трайно съсипван и използван като място за производство, за 
работилници и транспорт. Редица складове и производства са 
разположени в главната сграда, манежът е превърнат в сушилня за 
тютюн, а през 1964 г. театърът е разрушен и на негово място е 
направен паркинг за трактори.

Постепенното обновление на замъка започва през седемдесетте 
години на миналия век и продължава до днес. Все още доста 
помещения тепърва ще бъдат реставрирани и отворени за 
обществеността. В периода 2014–2015 г. благодарение на 
фондовете на ЕС и усилията на Националния институт 
за паметниците на културата е извършена грандиозна 
реконструкция на манежа, а в оригиналните исторически 
ограждащи зидове е изградена триизмерна реплика на 
къснобароковия (класицистичен) театър. През 2016 г. на 
обществеността за първи път са представени частните покои 
на лихтенщайнските принцеси на първия етаж на замъка, в които 
е изложена уникална сбирка от семейни театри, притежание на 
Моравския областен музей.

Функцията на резиденция и амбициите на собствениците са 
създали за няколко века импозантно седалище, предоставящо 
достатъчно пространство за княжеския двор и същевременно 
олицетворяващо престижа на князете Лихтенщайн, един от най-
могъщите родове в Подунавието. Целият ареал на замъка, заедно 
с ландшафта и околните постройки, е толкова значим паметник, 
че през 1996 г. е включен в списъка на световното културно 
наследство на ЮНЕСКО.
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Минарето

Появило се незнайно как и защо, насред ледницкия парк (на 
около два километра от замъка) се издига минаре. Доста 
неправдоподобна представа, но на мнозина, желаещи да спорят 
за произхода на минарето, би могла да изглежда най-приемлива. 
Централна Европа винаги е била територия на християни и 
вместо „свещената война“ е познавала „братоубийствената 
война“ между католици и протестанти. Може би някой от рода 
Лихтенщайн е имал любовница мюсюлманка? Или е искал да се 
мери с Бог и да му покаже, че не се бои от него? А може би има 
друго обяснение?

Според старо предание големият меценат на изкуството Алоис 
Йозеф I фон Лихтенщайн желаел да построи на мястото на 
днешното минаре църква. Но сред поданиците (незнайно защо) 
се зародила съпротива, не постигнали съгласие за мястото на 
строежа, и Алоис се разсърдил. За да им демонстрира мощта си, 
наредил напук да се построи джамия с минаре. Само че теренът с 
подвижни пясъци, обичаен за басейна на река Дийе, не позволявал 
да се осъществи този грандиозен план. От него останало само 
минарето. Това разказва преданието.

Историците предлагат не толкова атрактивна версия. В 
замъка и околността му ще открием (или някога сме могли 
да открием) китайски дворци, турски бани, римски обелиск, 
швейцарски мост… тогава защо не и ислямско минаре? Навярно 
Лихтенщайните са го построили на това място, просто 
защото им е харесвало. И изобщо не са допускали колко приказки и 
хипотези ще породят.

И да оставим настрана политическото и религиозното значение 
на Минарето (каквото то най-вероятно никога не е имало и 
няма да има), пак трябва да го обявим за най-забележителната 
романтична постройка в ледницкия парк. Мавританската 
архитектура не е имала (няма и до днес) аналог по тези земи. 
Наистина доста дързък акт от страна на строителя Йозеф 
Хардмут. Но не бива да се учудваме. Той трябва да е бил човек, 
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обожаващ предизвикателствата и рисковете – как иначе би се 
издигнал от прост зидар до придворен архитект? Хардмут е 
автор на много постройки в Ледницко-валтицкия ареал, обаче 
повечето от нас го познават по-скоро като изобретател на 
съвременния молив. Може просто да не му е било удобно да 
чертае с въглен, затова измислил днешния класически молив – 
графит в обвивка от дърво. През 1790 г. предава откритието 
си на хората и започва предприемачество в собствена фабрика 
за моливи, която по-късно се пренася в Ческе Будейовице и става 
основа за прочутата фирма „Кохинор“.

Но доста се отклонихме от темата. Няма значение с какво е 
чертал Хардмут плановете на Минарето – важното е, че са му 
се получили добре. Строежът започва през 1797 г. с изкопаването 
на ямата за основите, в която са набити множество дървени 
пилотни фундаменти, колове и греди. Така се отдало да се 
„излъжат“ подпочвените води и да се предотврати пропадането, 
срутването, напукването и каквото и да било друго, което да 
застраши минарето.

Център на сградата е 59,39 метра висока кула, до чиято горна 
обходна галерия водят 302 стъпала. Като пръстени я обикалят 
три покрити галерии, от които можете да виждате все  
по-широка панорама според височината на всяка от галериите. 
Например околния парк, Палава, Белите Карпати или дори върха 
на кулата на катедралата „Св. Стефан“ във Виена. За да може 
да се построи толкова висока кула, било вдигнато специално 
спираловидно скеле. Хората разправят, че зидарите се бояли от 
необичайната форма на скелето, затова един имперски капрал 
се изкачил на кон в тръс чак до върха. Това наистина разсеяло 
опасенията на зидарите и Минарето било довършено.

Ако дойдете на това място днес, нищо (освен фобията 
от височина и мързела) няма да ви попречи да се насладите 
на панорамната гледка от най-високата галерия. Първият 
етаж на Минарето се състои от осем зали, в които някога 
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Лихтенщайните държали сбирка ориенталски предмети. 
Подовете на залите са покрити с каменна мозайка, а стените са 
украсени със зигзагообразни мавритански надписи. Може би след 
време всичко това ще стане достъпно за посетители и ще видим 
нещо повече от витото стълбище.

Янув храд

Ако Леднице ви се струва (както на повечето посетители) 
прекалено великолепна, за да я напуснете още в деня на 
пристигането си, отправете се на по-дълго пътешествие до 
Янув храд – Крепостта на Ян. Това са изкуствено създадени 
романтични руини, проектирани от Йозеф Хардмут (да, същия, 
който измислил молива и построил Минарето в околността). 
Крепостта отстои на около четири километра от Ледницкия 
замък. Ако не искате да ги изминете пеша, можете да доплувате 
до нея с лодки или да ви докарат с каляска, теглена от два буйни 
коня.

На границата между XVIII и XIX в. естетичният вкус се 
определял от Романтизма, затова не е чудно, че всеки по-заможен 
господин жадувал да има собствени „руини“. Представителите на 
рода Лихтенщайн имали (както почти винаги) оригинална идея – 
техните изкуствени развалини не били само декорация на парка 
около замъка. Вътрешните им пространства били усвоени, тук 
живеел княжеският лесничей, а по време на лов и гонки пак тук се 
залагали последните капани и се правели пищни пиршества. Някога 
в малкия замък се избирал Крал на лова, а днес тук се венчават (не 
само) млади двойки.

Крепостта Янув храд, обградена от три страни с меандъра на 
кралската река Дийе, служила някога като малък замък по време 
на лов. Тук аристократите се събирали преди него, пожелавали 
си сполука, а надвечер се връщали при отрупаната с блюда маса. 
Уловеният дивеч се изпичал върху осем големи огнища на двора. 
Конете и кучетата можели да си отпочинат в приземните 
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помещения, докато ездачите пирували в просторните зали. 
Тогавашният етикет изисквал жените и мъжете да се забавляват 
поотделно, затова освен Рицарската зала възникнали и Дамски 
салони. Младите благородници явно се хранели, пиели и танцували 
не чак така разгорещено като господата, за което свидетелства 
фактът, че са им били нужни камини. Главната зала не била 
отоплявана, а когато някой се чувствал прекалено изтощен от 
бурното веселие, можел да иде да подремне в специална зала за 
почивка на първия етаж.

Постройката е върху подвижен грунт с висок процент 
подпочвени води. Вероятно затова князът отхвърлил 
първоначалния по-мащабен план за малък замък и го построил 
„само“ такъв, какъвто е днес: четири ъглови кули, привидно 
полусрутена обиколна зидария, обиколни галерии на първия етаж, 
сградата на замъчето. Както и при Минарето, се започнало с 
укрепване на пясъка с дървени пилотни фундаменти и греди. Така 
че ако се включите в местния Кънтри фестивал или в някоя 
инсценировка на историческо празненство, прием или пир, няма 
защо да се боите, че ще пропаднете.

Храмът на Аполон

В парка на замъка ще намерите от всичко по малко. Един от 
паметниците, представящи античното изкуство, е храмът 
на бог Аполон, бог на светлината, изкуствата, танците и 
предводител на музите.

Музите са и главният мотив в храма. Барелефът над входа ги 
изобразява как съпровождат Аполон на слънчевата колесница. Ако 
погледнете още по-нагоре, ще видите статуите на четирима 
антични персонажи, които сякаш крещят към реставраторите: 
„Спасете ни!“. Храмът се издига над плажа на Млинското езеро.
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Трите Грации

Скулптурната група от трите гръцки богини, Атина, Афродита 
и Артемида, сякаш е трябвало да осигури на имението и 
собствениците му всичко, на което тези три жени са патрони. 
Мъдрост, справедливост, изкуство, защита, любов, красота…

Първоначалното седалище на богините е било в парка, но през 
1825 г. те са преместени и оградени с полукръгла колонада. В 
нишите между дванайсетте йонийски колони има статуи, 
олицетворяващи различни науки и изкуства. Античната 
композиция се намира на брега на Средното езеро, ако погледнете 
през нея, ще видите Рибнични замечек.

Параклисът на свети Хуберт

Свети Хуберт бил страстен ловец, докато един ден не видял 
елен със сияен кръст между рогата. Еленът го заплашил, че ако не 
се откаже от светските удоволствия, ще иде в ада. След тази 
случка Хуберт посветил живота си на Бог и на помощта на 
ближните. Смятан е за патрон и защитник на всички ловци.

Алоис II Лихтенщайнски наредил 
да съградят параклиса на светеца 
през втората половина на XIX в. 
по проект на Иржи Вингелмюлер. 
В открития параклис с готически 
елементи св. Хуберт стои с куче в 
краката.

Храмът на Диана (Рандеву)

След завършването на имението 
Нови двур и представянето на 
проекта за ловния замък Поханско 
княз Йохан I Лихтенщайн възлага 

Параклисът „Св. Хуберт“  
в Ледницко-валтицкия ареал
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на своя придворен архитект нова самостоятелна постройка, 
Храма на Диана. Известен е и под името Рандеву, навярно защото 
е служел като сборен пункт и база на ловците преди парфорсен 
(конен) лов. Храмът на Диана е недалеч от Валтице, вляво от 
шосето към гр. Бржецлав. Ръководството на строежа, извършен в 
периода 1810–1813 г., е поверено на архитект Йозеф Попелак.

Триумфалната арка, цитат от античната традиция, възниква 
по три причини. Във времето на построяването º официалната 
княжеска лихтенщайнска историография е налагала бароковата 
родова легенда, според която основател на рода е римският 
патриций Гай Акций, живял през IV в. Освен това подобна арка 
е чест аксесоар на ландшафтните паркове в Англия, от които 
именно се е вдъхновявал лихтенщайнският композиран пейзаж, 
интензивно изграждан от Йохан I. Навярно е изиграл роля и 
фактът, че той е бил успешен пълководец, кавалерист и полеви 
маршал, прославил се в Наполеоновите войни, а след битката 
при Аустерлиц участвал като способен и признат дипломат в 
договарянето на Пресбургския (Братиславския) мирен договор.

Освен някогашното жилище на лесничея в сградата се намира, 
както твърдят изворите от онова време, „дълга шейсет стъпки 
и трийсет стъпки широка“ бална зала. На южната страна са 
разположени три релефа от работилницата на Йозеф Клибер, 
прославящи с латински надпис богиня Диана: DIANAE VENATRICI 
EIUSQUE CULTORIBUS IOAN, PRINCEPS A. LIECHTENSTEIN 
MDCCCXII. (На богинята на лова Диана и нейните поклонници 
от княз Йохан фон Лихтенщайн, 1812). Между пиластрите върху 
колоните виждаме римски митологични и ловни мотиви. На 
северната страна четем отново на латински: HAS TIBI, BLANDA 
SOROR PHOEBI, SACRARIMUS AEDES: INTACTUS SEMPER 
CRESCAT TIBI LUCUS HONORI (В твоя чест е осветен този 
дом, о, лъчезарна сестро на Феб, и нека в твоя чест този лес 
расте недокоснат навеки.) Алегоричните фигури по върховете на 
пиластрите изобразяват годишните времена.
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Цялата постройка е поставена сред романтичния пейзаж над 
езерото и е обградена със стара борова гора, някога пронизана от 
просеки на равни интервали, позволяващи да се прилага английски 
тип хайка за дивеч, върху седлата на коне.

Колонадата На Райстна

Колонадата на върха Райстенберг (наричан още Хомоле – заоблен 
конус), издигащ се на границата между днешна Южна Моравия и 
Долна Австрия, е една от последните творби на архитект Йозеф 
Хардмут на служба при Лихтенщайните. Хардмут проектира 
колонада с класическа форма, по чиято ос разполага свободен 
цитат на римска триумфална арка. Става въпрос за едно от 
върховите постижения на ампировия триумфализъм в нашата 
страна.

Княз Йохан I заръчал да построят колонадата в памет на 
баща си Франц и двамата си покойни братя, Филип и Лудвиг. 
Мъжете са увековечени със статуи в нишите на северната 
страна на колонадата, античните им туники са намек за 
мнимия римски произход на рода. Шестнайсет барелефа 
изобразяват родовите добродетели, припомнят, че родът 
Лихтенщайн е подпомагал например музиката, архитектурата, 
философията и благотворителността, и говори за куража и 

доблестта на неговите 
представители. Че 
постройката е  в 
чест на бащата и 
братята на Йохан, и 
до днес свидетелства 
надписът на немски: 
„Син на бащата, брат на 
братята“ на северната 
стена; на южната стена, 
също на немски, четем Колонадата на Райстна
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подобно посвещение: „На незабравимите мъже от единствения 
надживял ги син“.

Следователно колонадата е родов паметник и същевременно 
зрителна доминанта на пейзажа, чието разположение ще оценим 
най-добре, когато слънцето е на изток, на хоризонта на пътя 
от гр. Бржецлав. Традиционно – и съвсем не без основание – 
строежът е сравняван с панорамната площадка Глориет в 
Шьонбрун. Строителните работи започват през 1812 г. 
под ръководството на Йозеф Попелак, но грубият строеж 
се осъществява най-вече през 1816 г., на следващата година 
колонадата е допълнена с богата декорация от работилницата на 
виенския скулптор Йозеф Клибер. Според извори от онова време 
постройката е завършена едва през 1823 г.

Летният замък Белведер

Построен е през годините 1804–1806 по инициатива на княз 
Алоис I фон Лихтенщайн (1759–1805). Негов архитект е Йозеф 
Хардмут (1758–1816). Освен декоративна и представителна 
замъкът е имал и чисто практическа функция – бил е център 
на фазанария. Земята на Лишчи връх (Лисичия връх), нужна за 
изграждането му, е закупена от княжеската канцелария още през 
1802 г. Възможно е строежа да е ръководел майсторът зидар и 
архитект Йозеф Попелак, построил още ледницкото минаре 
през 1800 г., а през по-късните години участвал в реализацията 
на практически всички единични сгради в Ледницко-валтицкия 
ареал. През 1806 г. главната осмоъгълна зала на Белведер е украсена 
от виенския художник Йохан Йозеф Лангенхьофел с рисунки, 
създаващи илюзия за триизмерност, за пиластри и декорации, в 
тогава много харесвания „помпейски стил“. При управлението 
на княз Йохан I фон Лихтенщайн (1760–1836) летният замък 
е обновен, както и след пожара през 1894 г., когато в него са 
сложени редки копринени китайски тапети. Тези тапети Алоис I 
получава от имуществото на екзекутираната френска кралица 
Мария Антоанета.
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В днешно време Белведер не е достъпен за широката 
общественост и туристите могат да видят само екстериора 
му след кратка разходка през горския парк, който го обгражда 
и отделя от шосето, свързващо Леднице и Валтице. След 
статичното укрепване и довършването на скъпите ремонти, 
които в последните години извършва Националният институт 
за паметниците на културата, обектът би трябвало отново да 
стане привлекателна туристическа дестинация.

Хранични замек (Замъкът на границата)

По времето на възникването си (1826–1827) името на замъка 
е било повече от красноречиво. Централната му част е била 
точно върху границата между Моравското маркграфство и 
Долноавстрийското архиепископство, както до днес разказва 
надписът, разположен над терасата. През 1920 г. Валтицкият 
край е присъединен към Чехословашката република и границата е 
преместена.

Малкият ренесансов замък е построен между хлоховецките езера, 
за да предоставя уникална гледка към блестящата им повърхност.

Рибнични замечек (Езерният замък)

През 1814 г. на брега на Средното езеро започва строежът на 
малък замък с класицистични елементи. Оттук благородниците 
се отправяли на лов за риби и пернати. Князът и неговите 
приближени подготвяли тук грижливо оръжията и примамките 
си, за да бъде ловът възможно най-успешен.

По-късно тук живее градинарят със семейството си. Когато 
отправел поглед към другия бряг на езерото, можел да се наслади на 
гледката на Трите грации.

Превод от чешки: Анжелина Пенчева



 61

ЮБИЛЕЙ

Бохемистиката  
като житейска съдба
Разговор с Анжелина Пенчева

Анжелина, през 
настоящата 
година 
отпразнувахте 
личен юбилей. 
Тъй като 
биографията 
Ви е неразривно 
свързана с 
бохемистиката, 
това е повод 
да поговорим 
повече за 
работата Ви 
в тази област 
през годините. 
Да започнем 

оттук – Вие сте един от най-изявените преводачи на 
чешка художествена литература у нас през последните 
десетилетия, освен това обаче сте и учен – най-
напред в областта на езикознанието, впоследствие – 
и в сферата на литературоведската бохемистика.  
Разкажете по-подробно за професионалния си път.
Всъщност въпросът е и един максимално точен синтез на 
професионалния ми път, поделен между преводачеството 
и научно-преподавателската академична дейност. Но нека 
започна с това, че насочването ми към бохемистиката 
беше чиста случайност, или пък прословутият „пръст на 

Ю
Б
И
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съдбата“. Желаех да следвам Българска филология, но изпитните 
резултати ме класираха в специалността Славянска филология, а 
при разпределението по профили за първи път от много години 
се взе решение това разпределение да започне с чешката група и аз 
като студентът с най-висок бал се паднах в нея. Интересното 
е, че проф. Светомир Иванчев, тогавашният ръководител 
на Катедрата по славянско езикознание, ми предложи все пак 
като първа в списъка на новоприетите да си избера един от 
трите езикови профила и аз, макар през цялото време да бях 
възнамерявала да уча Полска филология, незнайно защо реших да 
приема избора на съдбата – нещо, за което впоследствие никога не 
съм съжалявала.
Започнах да преподавам в Софийския университет на хонорар 
през 1982 г., още преди да се бях дипломирала, и дори работех 
върху езиковедска дисертация. Но „нещата от живота“ се 
стекоха така, че няколко години по-късно, през 1985 г., се 
пренасочих към друга професия – станах издателски редактор и 
активен преводач. Впоследствие дълги години съчетавах тези две 
професии, започнах отново да преподавам в СУ като хоноруван 
асистент, а освен това и в Нов български университет и в 
ликвидирания по политически причини Славянски университет. 
През 2003 г. спечелих конкурс за доцент в Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, вече с ориентация 
към литературоведски дисциплини и такива, свързани с теорията 
и практиката на превода за бохемисти. През 1997 г. защитих в 
Карловия университет в Прага докторат с труд върху баладите 
на Карел Яромир Ербен като интересно типологично явление, 
мост между фолклора и авторската писана литература. На 
самата защита ми беше зададен оригиналният въпрос дали 
Ербен се е смятал повече за учен, или за поет. (Дори сега не мога 
да отговоря еднозначно и с обективна обосновка, и все пак 
смятам, че е ценял повече учения в себе си.) Сега се замислям аз 
самата дали следва да се смятам повече за преводач и издателски 
редактор, или за преподавател и учен. Всъщност между двете 
професии няма непроходима граница, те се взаимопроникват 
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и си помагат взаимно. 
И все пак, ако трябва 
да бъда съвсем искрена, 
като че ли по-близка и 
вдъхновяваща за мен е 
професията на преводача, 
на която смятам в 
близките месеци да се 
посветя вече изцяло. За 
този избор, разбира се, си 
казва думата и намалелият 
през последните години 
интерес към филологиите 
изобщо и особено към 
тези с изучаване от 
нулата на чужд език, които 
изискват доста повече 
и мотивация, и усилия, и 
способности…
Да спомена и третата 
си професия, за която 
малцина знаят – журналистиката. Бях дълги години кореспондент 
на чешката секция на ВВС и на чешкия ежедневник „Право“.

Биографията Ви на преводач започва в знаменитото 
издателство „Народна култура“. През 80-те години на 
миналия век то изиграва огромна роля в преводната 
литературна рецепция в България. Какъв е Вашият опит 
в издателството, каква е ролята му за формирането Ви 
като преводач? Можете ли да кажете малко повече за 
присъствието на чешката литература в издателските 
планове на „Народна култура“?
Без никакво преувеличение бих казала, че попадането ми в 
„Народна култура“ беше изключителен шанс за професионалното 
и интелектуалното ми развитие. Имах щастието да „хвана“ 

Анжелина Пенчева като студентка



 64

най-бляскавия период на издателството, 80-те години, но 
и нещастието да съм свидетел на упадъка му вследствие 
на обществените промени на предела с 90-те години. Да, 
вероятно тук ще чуя куп възражения и аргументи колко по-
свободно и мащабно е книгоиздаването днес, как държавата се 
е месила в политиката на издателството, но ще опонирам с 
твърдението, че „Народна култура“ беше буквално фабрика за 
рецепция, че въпреки известни цензурни ограничения се издаваха 
годишно близо двеста изключително качествени книги, избрани 
от художествени съвети, съставени от елитни писатели, 
преводачи, университетски преподаватели, литературоведи. 
Качеството на преводите и на редакторската работа се 
следеше с изключително внимание и строгост. Убедена съм, че 
това издателство има неоценима, ненадмината и несравнима 
заслуга за рецепцията на чуждоезиковата проза, поезия и драма в 
България. Едва ли е случайност, че моите бивши колеги създадоха 
и развиха някои от най-престижните днес български издателства 
като „Колибри“, „Фама“, „Златорог“ и много други. В личен план 
шестте години в „Народна култура“ бяха и много ползотворни 
(усвоих в тънкости една важна професия, която сега преподавам 
на студентите), и много щастливи за мен. Невероятно беше 
общуването с легендарни преводачи и изтъкнати творци като 
Вера Ганчева, Кирил Кадийски, Федя Филкова и много други.
Чешката литература беше застъпена мащабно в плановете на 
издателството (както впрочем и литературите на останалите 
социалистически страни). Разбира се, имаше и някои конюнктурни 
издания, но именно „Народна култура“ покри голяма част от  
чешката класика, през 80-те години се издадоха и някои от най-
нашумелите съвременни творци (като Радек Йон с „Мементо“ 
например, Зденек Заплетал и още много), великолепно бе 
представена и чешката поезия. Мога само да съжалявам, че 
разпадането на издателството (независимо че то юридически 
може би съществува и досега) попречи да бъдат издадени 
подготвените многотомници на Карел Чапек и Владислав Ванчура.
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Един от най-значимите автори, които сте превеждали, е 
Милан Кундера. Зная, че сте контактували с него във връзка 
с превода на книгите му, а той е известен като автор, който 
стриктно контролира процеса на превод на творбите си 
на различни езици. Какви въпроси се наложи да разрешите с 
него? И изобщо – как станахте преводачка на Кундера, как се 
осъществи появата на книгите му на български?
Ще си призная – преведох „Непосилната лекота на битието“ 
именно защото работех в „Народна култура“ (още един голям 
плюс). В Чешкия център колеги ми дадоха апокрифно ксерокс 
копие на единственото тогава чешко издание на романа (от 
издателството на Йозеф Шкворецки в Канада). Текстът буквално 
ме порази, дори срази, моментално реших, че той трябва да бъде 
издаден на всяка цена, и страшно много исках това да стане в мой 
превод. Първоначално излезе голяма част от превода в списание 
„Съвременник“. След това обаче пълният текст трябваше да 
почака доста години заради промените в издателство „Народна 
култура“, което държеше правата. Накрая книгата бе издадена 
от „Колибри“ и пожъна такъв шеметен успех (неподозиран 
и донякъде необясним, като се имат предвид сложността, 
експерименталният характер, елитарността на романа), че 
навярно издателите, отказали преди това да го публикуват, 
са съжалявали горчиво. Друг е въпросът, че значението и 
въздействието º през 1990 година, когато я преведох, щяха да 
са несравнимо по-силни. Около подготовката на изданието има 
доста интересни факти, например този, че Кундера поиска много 
висока сума за авторските си права и впоследствие, с изричното 
желание около това да не се шуми, купил с парите бял роял за 
дом за деца без родители в България. Да, водихме кореспонденция 
известно време, от която у мен се оформи образ на един 
наистина чепат, „труден“ човек (колегата Васил Самоковлиев, 
преводач на „Шегата“, например се почувства обиден от неговия 
тон и отказа да общува с него), но и взискателен перфекционист. 
Все пак Кундера беше склонен да приеме и чуждо мнение. Той 
например искаше за улесняване на преводачите и възприемателите 
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максимално да отпаднат 
някои реалии от 
социалистическо време, 
например „шушляк“ и 
„милиционер“, но аз го 
убедих, че в България 
тези понятия са все 
още напълно „живи“ 
и „заглаждането“ 
им само ще отнеме 
от колорита на 
творбата. Не се съгласи 
обаче да преместим 
съдържанието отзад, 
каквато е българската 
традиция – настоя, 
че то задължително 
трябва да е в 
началото на тома, за 
да задава векторите 
на читателското 
възприятие.

По принцип Милан Кундера бе поставил условие романите му 
да се превеждат само от френски, но за моя радост наруши 
това условие както за „Битието“, така и за сборника „Смешни 
любови“ и за уникалния роман „Животът е другаде“, и така имах 
честта и щастието те да се появят в мой превод. 

Превеждате интензивно, и то различни като поетика и 
стил автори – от класици на съвременната литература 
като Бохумил Храбал до съвсем съвременни автори. Как 
избирате произведенията, които превеждате?
Разбира се, оптималното е преводачът да работи само върху 
книги, които харесва и, да го кажем така, чувства близки, книги, с 
които резонира в една честота. Такива книги за мен бяха например 

Анжелина Пенчева на защитата на докторската 
си дисертация в Карловия университет, Прага.
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прозите на Кундера, Храбал, Иржи Кратохвил, Ирена Доускова и др. 
Напоследък обаче грантовете за подпомагане на чешка литература 
се дават от страна на Чехия и на някои европейски организации 
изключително само за вече наградени книги, съответно и нашите 
издателства предпочитат да издават подобни предварително 
зададени заглавия, които невинаги са в съзвучие с мен (а, да си 
признаем, често пъти се оказват просто еднодневки, въпреки че не 
им липсват качества). Както се казва, „няма да споменавам имена“, 
но съм превеждала и неща, от чието присъствие на български не 
виждам почти никаква полза, или неща, които определено са били 
чужди на натюрела ми като преводач и просто като читател. 
От друга страна, не съм успявала да убедя издатели да издадем 
произведение, което според мен е изключително стойностно. 
Един дълъг период от време и грантовите институции, и 
нашите издателства бяха обърнали гръб на сборниците с разкази, а 
специално в чешката проза те за застъпени с великолепни образци. 
Напоследък, както чувам, е настъпил обрат в това отношение и 
се надявам да мога да преведа например разкази на Ян Балабан или 
Лудвик Немец – проза на високо европейско равнище. В последно 
време се впуснах и в приключението да превеждам детско-юношеска 
литература, така имах шанса и удоволствието да се докосна до 
таланта на Ива Прохазкова.

Коя сред книгите, които сте превели, бе най-голямо 
предизвикателство и изпитание за уменията Ви на преводач? 
Разкажете няколко случки от преводаческия Ви опит, 
които Ви се струват показателни за предизвикателствата 
пред тази професия. Или пък са незабравими, куриозни, 
очарователни...
О, такива случки има безброй. Но по първата част на въпроса. 
Сред най-трудните текстове, които съм превеждала, е 
например сборникът с ранни разкази на Ярослав Хашек „Така 
е то в Прага“. Той включва неща, писани около и по време на 
Първата световна война, много немски езикови фрагменти, 
пародии на пролетарската, но и на декадентската поезия… Храбал 
също е изключително труден за превод автор с безкрайните 
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си изречения, с колажната си техника (сам описва как изрязва 
лентички от най-различни издания, вкл. устав на казарма и 
разписание на влакове, размесва ги в голяма купа, вади ги една по 
една и така „прави“ поема например, но все пак опоетизирайки 
допълнително крайния текст, както е в творбата му „Адажио 
Ламентозо“), с ретро сюжетите си… Точно с него за пръв и 
единствен път ми се случи да заявя, че не съм в състояние да 
преведа даден текст – от сборника му „Моритати и легенди“, 
отново привидно хаотичен колаж от „лентички“ из философски 
трудове, чешката литературна класика, готварски книги и какво 
ли не още. Надявам се преди предстоящото излизане на тази 
книга с общи бохемистични сили да се справим с това уникално 
предизвикателство. И do třetice – ако има текст, с който да 
съм съжалявала, че съм се захванала, това бяха прозаичните 
произведения на Карел Хинек Маха, а ми беше мечта да ги преведа. 
И дистанцията във времето (винаги съм смятала, че за превод на 
стари текстове се изисква изключителен преводачески талант 
и езикова подготвеност, а почти винаги дори те не гарантират 
адекватния резултат), и реалиите, и концептуални спорове 
с колеги за „цвета“ и ритъма, и всичко, стоящо зад и отвъд 
тези текстове, ме спъваше на всяка крачка. Нека читателите 
преценят доколко работата ми се е оказала успешна… Сред 
куриозните случки бих споменала – отново, защото и друг път 
съм го правила на страниците на „Хомо Бохемикус“, – как с 
помощта на семейство Вагенщайн обяснихме на Милан Кундера 
„какво е искал да каже“, а именно, че лекотата на битието е 
непосилна, а не непоносима. И разбира се, шегичките, които 
си прави с читатели и преводачи Иржи Кратохвил. Тези дни 
доработвам превода на романа му „Авион“. Той започва с мото 
от романа на Андре Мороа „Септемврийски рози“. Тъй като 
този роман е излизал на български, добросъвестно се заех да издиря 
съответния абзац. След трикратно (!) изчитане на книгата обаче 
и дори след компютърно търсене в руската º версия, налична 
онлайн, се оказа, че такъв… просто няма! А иначе мотото е 
изцяло в стилистиката и във философията на романа.
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Все пак за финал да кажа, че тези преводачески неволи са и 
предизвикателство, което носи голяма интелектуална наслада.

Както споменахте, преподавате художествен превод на 
студенти. На какво се стараете да ги научите, за да станат 
добри преводачи? И изобщо как виждате бъдещето на превода 
на чешка художествена литература в България? В момента 
в тази област работят няколко преводачи на наистина 
изключително ниво – но задават ли се техните наследници, 
очертава ли се следващо поколение?
По-скоро преподавах, защото, уви, университетската 
бохемистика се намира в стагнация, да се надяваме – само 
временно. А и, колкото и да не ми се иска да генерализирам, 
малко са днешните млади хора, склонни да полагат сериозните 
усилия, които изисква преводачеството. Старая се да им 
предам своя опит, да ги запозная с някои чисто технически 
страни на благородното занимание, едновременно изкуство 
и занаят, например изискванията при предаване на цитати, 
транскрибирането на имената, избора да има ли бележки под 
линия и какви. Запознавам ги и с някои „непреводимости“ 
и начините за справяне с тях. Опитвам се да ги науча и на 
преводаческа етика – да преценяват вярно способностите си и 
да не се заемат с преводачески задачи, които са свръх техните 
сили (често им казвам, че дори самият проф. Светомир Иванчев 
навремето отказа да превежда Владислав Ванчура, защото 
не бил в състояние да вникне изцяло в сложната езикова и 
смислова тъкан на творбите му). Предпочитам да преподавам 
дисциплината Теория на превода по-скоро с практическа 
насоченост, а не като изреждане на безброй концепции и 
субтеории.
Що се отнася до бъдещето на превеждането на чешка 
художествена литература в България, много е отрадно, че вече 
реално се появи ново поколение млади и съвсем млади преводачи, 
ентусиазирани, дори встрастени, и с нужните качества. Без 
да омаловажавам постиженията на другите, останах много 
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впечатлена от постижението на Маргарита Руменова на романа 
„Небето няма дъно“ от Хана Андроникова, на който имах 
удоволствието да бъда редактор. Като негативна тенденция бих 
отбелязала почти пълното игнориране на фигурата на редактора, 
или поне на редактора с чешки език – наличието му би подобрило 
значително качеството на излизащите книги. Вече, уви, са много 
малко абсолвентите с достатъчно добър чешки език, за да се 
посветят на преводите от този език и в този смисъл малко по-
далечното бъдеще не изглежда особено розово…

Кое Ви привлича и задържа в тази професия вече толкова 
време? А и не само художественият превод, бохемистиката 
изобщо очевидно е централна част от живота Ви. Какво е 

Награждаване на Анжелина Пенчева с наградата Premia Bohemica в Прага, 2010 г.
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мястото и влиянието º не само върху професионалния Ви 
път, но и върху личността Ви, върху чисто човешката Ви 
биография? И още – зная, че обикновено имате много идеи за, 
както гласи клишето, „бъдещи планове“. Какво още Ви се иска 
да преведете, напишете, направите...?
Често се шегувам, че бохемистиката дори ме ожени, тъй като 
съпругът ми, проф. Владимир Пенчев, е мой състудент, а днес – 
изтъкнат бохемист на доста фронтове. Безкрайно ценни са за 
мен контактите ми с Чехия, страна със забележителна история, 
личности, дух. Взела съм решение да приключа в съвсем скоро 
време с „академичния клон“ на бохемистичните си занимания, 
поне институционално, иначе имам планове за няколко книги, за 
които, надявам се, най-после ще имам време – например изследване 
върху чешкия романтизъм в контекста на славянския с някои 
доста провокативни хипотези, книга за, да си послужа с днешния 
литературоведски жаргон, женскостта и телесността у Кундера, 
изследване върху съдбата на идеята за славянската взаимност, за 
днешното духовно деславянизиране и проекциите му в чешката 
литература и някои други проекти, дано ми стигне житейското 
време за тях. А на преводаческата нива – надявам се да преведа 
още неща на Храбал, на Кратохвил, на споменатите вече Балабан 
и Лудвик Немец. Ще разкрия и една лична тайна – имам втора 
специалност руски език, много харесвам съвременната руска проза 
и бих „изневерила“ на бохемистичните си преводи с някой такъв 
руски текст, но едва ли ще имам шанса – в тази област има 
великолепни преводачи и едва ли бих успяла да „пробия“. 

Въпросите зададе Ани Бурова
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