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Настоящият брой на Homo bohemicus се пос-
вещава на 700-годишнината от рождението 
на чешкия крал и император на Свещената 
римска империя Карл IV (Карел IV, 1316-1378), 
възприеман като най-известната личност в 
чешката история.

Тази книжка на Homo bohemicus запознава на-
шите читатели с една от емблемите на Чеш-
ката република – нейните крепости и замъци. 
На следващите страници предлагаме истори-
чески разкази, описания, а понякога и легенди 
или друга интересна информация, свързана с ня-
кои от най-известните подобни построения в 
чешките земи. Подборката на представените 
забележителности е напълно субективна, със 
същия успех биха могли да присъстват и други 
сред десетките впечатляващи и туристиче-
ски атрактивни крепости и замъци, но все пак 
се надяваме да събудим читателския интерес.

ХБ
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ЗА „ХРАДОВЕТЕ“, „ТВЪРЗИТЕ“ И „ЗАМКИТЕ“,
ИЛИ ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Нарочно употребих тук побългарените чешки названия на 
различните видове архитектурни бисери, пръснати сякаш 
с божествена щедрост из земите на Бохемия, Моравия и 
чешка Силезия. Всъщност те са резултат от конкретното 
историческо развитие на тези територии, а са толкова 
много и толкова запазени (може би никъде другаде в Европа 
няма такова многообразие, разнообразие и богат екстериор 
и интериор, както там) по две причини – едната е, че като 
цяло те са пощадени при огромните човекоубийствени 
събития през последните векове, а от друга – че повечето 
от тях имат собственици до края на Втората световна 
война, а след това грижата за тях поема чехословашката 
държава. Затова и днес привличат масови туристически 
потоци и от Чехия, и най-вече от чужбина. Затова са и 
толкова популярни. Затова им е посветен и този брой на 
„Хомо бохемикус“.

Но да се върнем към названията. Обикновено на 
български всички тези исторически забележителности са 
обединени под общото название „замъци“1. Проблемът 
тук обаче се състои в това, че става дума за различни и 
времево, и функционално човешки построения. Те не са 
получили адекватни названия в българската историческа 
действителност, с които да боравим сега, по простата 
причина, че съществуват обективни различия между 
западноевропейското и източноевропейското (т.е. по 
византийски модел) обществено и държавно устройство. 
Докато държавата в българските земи е отявлено 
унитарна и неслучайно се управлява от цар, то феодалната 

йерархизация в чешките 
земи е изключително силно 

1 Вкл. и в българската „Уикипедия“, вж. 
https://bg.wikipedia.org/wiki/Замък.
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застъпена, вследствие на което местните феодали имат 
правото да разполагат изцяло със собствената си малка 
територия. Всеки от тях, за да защити имуществото 
и земите си, е принуден да изгради собствена крепост, 
или „hrad“, около който често, в „podhradí“, се оформя 
впоследствие средновековният град. Заедно с околните 
села, чиято функция е да изхранят първоначално феодала и 
неговата дружина, а по-късно – и градските жители, той 
формира своеобразна селищна система. Именно затова 
в периода XII-XV век, че и по-късно, се строят „храдове“ 
като укрепени феодални седалища, състоящи се по принцип 
от сграда, в която живее феодалът, от крепостни стени, 
бойници (кули) и стопански постройки в двора. Типовете 
„храдове“ са различни2, особено след като и църквата 
започва да строи такива, но така или иначе тяхната 
основна цел е една единствена – защита от неприятели. 
Именно затова в текстовете, които предлагаме на 
читателя по-нататък, за обозначаването им се използва 
названието „крепост“.

Тук обаче се появява още едно чешко понятие от същия 
времеви период – „tvrz“, което също се нуждае от 
пояснение. Границата между „храд“ и „твърз“ е доста 
тънка и често размита. По принцип с второто понятие 
се обозначават защитни центрове на нисшата шляхта, 
които са по-малки, строени винаги близо до села и с 
явна стопанска функция. Те също са няколко типа, най-
вече според строителните си характеристики. Така или 
иначе в текстовете, които предлагаме на читателското 
внимание, за подобни защитни построения няма да става 
дума, тъй като те по принцип рядко са впечатляващи от 
архитектурна гледна точка.

Историята на замъците (чеш. zámky) в Европа се разгръща 
от XV-XVI в. Заради 
появата на стрелковото 

2 Вж. напр. https://cs.wikipedia.org/wiki/
Hrad.
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оръжие тогава вече няма нужда от крепостни стени. 
Дотогавашните крепости затова започват да се 
преустройват в замъци или се изграждат нови такива, 
които вече са удобни за живеене, репрезентативни са или 
са предназначени за почивка и забавления. Разликата между 
„храдовете“ и „замките“ се изразява дори стилово – докато 
първите са най-често в романски или готически стил, 
вторите са от по-късните архитектурни стилове. Така 
или иначе най-често тъкмо замъците привличат най-силно 
вниманието с богатите си интериори, сбирки от всякакъв 
род, а често и разкошни паркове.

В настоящата книжка ви предлагаме описания, а понякога и 
легенди или друга интересна информация, свързана с някои 
от най-известните чешки крепости и замъци. Подборката 
на представените забележителности е напълно субективна, 
със същия успех биха могли да присъстват и други. Нека 
се надяваме, че ще имаме в бъдеще възможността да ви 
предложим още някои от тях.

От съставителя
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ПРАЖКИЯТ ХРАД 
(PRAŽSKÝ HRAD)*

Гледката към Пражкия храд2 е сред най-завладяващите в 
чешката столица. Разположен на площ от 45 хектара, той 
е един от най-мащабните крепостни комплекси в света, 
обхващащ дворци, сакрални сгради, фортификационни 
съоръжения и градини с множество живописни кътчета, 
представителни за архитектурните стилове на 
отминалите епохи. Повече от хиляда години Пражкият 
храд е символ на чешката държавност. Още от IX в. 
тук е престолът на чешките владетели. След 1918 г. 

Пражкият храд е седалище на 
чехословашките, а от 1993 г. – 
на чешките президенти. 

През 1962 г. Пражкият 
храд е обявен за национален 
паметник на културата № 1.

* http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/31/
prazsky-hrad.

1 Названието е придобило 
гражданственост на български, макар 
най-често в скоби да се посочва: 
Пражкият замък. Всъщност точният 
превод е Пражката крепост. – Бел. ред.

Пражкият храд
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История

За основател на Пражкия храд се смята първият 
исторически документиран чешки владетел от рода на 
Пршемисловците, Борживой. През 80-те години на IX в. 
той напуска крепостта Леви Храдец и се премества заедно 
с двора си на един от хълмовете над Вълтава, където преди 
това е съществувало по-старо славянско укрепление с много 
удобно разположение.

Първият дворец на княз Борживой по всяка вероятност 
е бил построен от дърво. Първата каменна сграда и 
същевременно най-старият християнски храм тук е 
църквата „Дева Мария“, останки от която са намерени 
между Втория двор на Пражкия храд и градината „На 
крепостната кула“ (Na Baště)2. Тази църква, издигната от 
Борживой, е преустроена от княз Спитихнев I, който 
през 915 г. е погребан в нея. Малко след това, по времето на 
княз Вратислав I, е издигната базиликата „Св. Иржи“ („Св. 
Георги“), а през 20-те години на X в. друг Пршемисловец, 
княз Вацлав (бъдещият свети Вацлав), построява тук 
трети храм, ротондата „Св. Вит“, която през XI в. княз 
Спитихнев II превръща в  монументална базилика.

От 973 г., когато е основано Пражкото епископство, 
Пражкият храд е не само седалище на владетеля, но и на 
върховния църковен представител,  пражкия епископ. 
През същия период при базиликата „Св. Иржи“ е основан 
първият манастир в чешките земи. 

През IX в. Пражкият храд заема площ от около 6 хектара. 
През романската епоха той е превърнат в масивна 

средновековна крепост. 
След 1135 г., по времето 
на Собеслав I, е изграден 
каменен дворец, издигнати са 
и нови каменни укрепления, 
подсилени от няколко кули, 

2 Градината е оформена в японски стил 
от работещия в Прага словенски 
архитект Йосип Плечник през 20-те 
години на миналия век, но името º 
напомня за откритите тук останки 
от средновековно крепостно 
съоръжение. – Бел. прев.
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от които до днес най-добре запазена е източната Черна 
кула (Černá věž).

Обликът на Пражкия храд се променя съществено 
през готическата епоха, най-вече при управлението 
на Карл (Karel) IV (1346–1378), който заедно с баща 
си Ян Люксембургски (1310–1346) договаря с папата 
провъзгласяването на Пражкото епископство за 
архиепископство и полага основния камък на катедралата 
„Св. Вит“.  По времето на Карл IV за първи път Пражкият 
храд става седалище на императора на Свещената римска 
империя. Карл IV подсилва укрепленията и мащабно 
преустройва двореца и параклиса „Вси светии“. Той нарежда 
покривите на кулите да бъдат покрити със злато, което 
води до появата на израза „Златна Прага“. През 1382 г. 
чешките владетели напускат Пражкия храд за повече от 
сто години. Кралският двор е преместен на мястото, 
където днес се намира Общинският дом (Obecní dům), и се 
връща обратно чак през 1483 г., по времето на Владислав II 
Ягелонски.  

Макар че през 1490 г. премества двора си в Буда, той започва 
голямо преустройство на Пражкия храд, осъществено в 
късноготически стил от известния архитект Бенедикт 
Райт. Райт, с когото в Прага идват и първите отгласи от 
Ренесанса, издига нови крепостни стени и защитни кули, 
разширява кралския дворец и построява великолепната 
Владиславска зала (Vladislavský sál).

Най-силно влиянието на новия италиански стил в Прага 
се проявява по времето на Фердинанд I (Хабсбургски), а 
след като той напуска града, при управлението на неговия 
наместник Фердинанд Тиролски. Тогава средновековната 
крепост се превръща в  комфортен ренесансов замък, 
заобиколен от градини. В северно разположената Кралска 
градина в типичен италиански стил е построен Летният 
кралски дворец (Královský letohrádek).
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По време на възстановителните работи след големия 
пожар от 1541 г., който засяга Пражкия храд и 
околностите му, са преустроени много светски и сакрални 
сгради. В началото на управлението на Хабсбургите 
в близост до Пражкия храд започват да се издигат 
благороднически дворци (напр. дворецът на рода Пернщейн, 
преминал по-късно във владение на рода Лобковиц, 
дворецът на рода Рожъмберк и др.). В северозападната част 
пък са построени конюшни. 

По времето на Рудолф II (1576–1611) за втори път след 
управлението на Карл IV Прага става център на Свещената 
римска империя и средище на европейската култура 
и наука. През този период Пражкият храд се променя 
в духа на Ренесанса и маниеризма. Във Втория двор са 
построени нови сгради, предназначени за колекциите на 
Рудолф II – Новата, днес наричана Испанска зала (Španělský 
sál) и Галерията на Рудолф (Rudolfova galerie). Изграден 
е и съединителният тракт между северозападната и 
югозападната част на Пражкия храд. Именно тук се е 
намирала прочутата Кунсткамера (Kunstkomora), а също и 
други помещения, свързани с прословутата колекционерска 
страст на Рудолф II. Разширяват се и конюшните, 
предназначени за неговите редки испански коне. Пак по 
времето на Рудолф II започва и изграждането на т.нар. 
„Златна уличка“ (Zlatá ulička). 

Пражкият храд понася големи щети през 1631 г., когато 
е обсаден от саксонски войски, както и през 1648 г., 
по време на шведското нашествие, а след края на 
Тридесетгодишната война вече не се радва на особен 
интерес от страна на Хабсбургите. Едва в периода между 
1755 и 1775 г. императрица Мария Терезия предприема 
поредното мащабно преустройство, което превръща 
Пражкия храд в представителен дворцов комплекс. 
Причина за преустройството са щетите, нанесени по 
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време на военните конфликти, белязали началото на 
нейното управление. То се осъществява според проекта 
на виенския архитект Николо Пакаси, който проектира 
и Първия двор с неговата монументална порта. От 
този период са параклисът „Св. Кръст“ (Svatý Kříž) във 
Втория двор и някои други сгради като Института за 
благородни девици (Ústav šlechtičen). Проектите на Пакаси, 
повлияни от виенското рококо и френския класицизъм, са 
реализирани от строителите Анселмо Лураго, Антонин 
Кунц и Антонин Хафенекер. 

През XIX в. Пражкият храд е в упадък, след реформите на 
император Йосиф II много от сградите са превърнати 
в казарми. Някои от тях са реконструирани във връзка с 
пристигането на Фердинанд I., който след като абдикира 
през 1848 г., живее тук до смъртта си, а също и по повод 
на така и несъстоялата се коронация на Франц Йосиф I 
като чешки крал през 60-те години. След 1859 г., когато е 
основано Дружеството за дострояване на храма „Св. Вит“, 
започват възстановителните работи, а впоследствие под 
ръководството на архитект Йозеф Мокер и същинското 
му дострояване, което приключва чак през 1929 г.

В периода 1920–1935 г. архитект Йосип Плечник ръководи 
следващата голяма реконструкция на Пражкия храд, който 
става седалище на чехословашкия президент. Плечник 
майсторски съчетава красотата на историческите 
сгради с изискванията на съвременната цивилизация. 
Той реновира Първия и Втория двор, южните градини, 
Четвъртия двор с градината „На крепостната кула“ 
(Na Baště) и редица вътрешни пространства. Негово 
дело са Колонната зала (Sloupová síň), президентският 
апартамент и т.нар. Масариков кабинет. 

От 1936 г. архитект на Пражкия храд става Павел Янак, а 
след него, през 1959 г., Ярослав Фрагнер. 
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След 1989 г. редица недостъпни до този момент места 
на Пражкия храд са отворени за обществеността. По 
времето на президента Вацлав Хавел са ремонтирани 
някои вътрешни пространства и са построени два 
нови входа към Втория двор по проект на Боржек 
Шипек. Със значима награда за архитектура е оценен 
проходът под вала на Барутния мост (Prašný most), 
проектиран от архитект Йозеф Плескот. Много 
интересна е и модерната оранжерия, проектирана 
от арх. Ева Иржична. Подменена е настилката и е 
ремонтиран площадът пред базиликата „Св. Иржи“. В 
сътрудничество със специалисти от Института по 
консервация „Гети“ е реставрирана разположената на 
южната фасада на храма „Св. Вит“ мозайка, изобразяваща 
Страшния съд. 

От 1990 г. Пражкият храд се осветява до полунощ, а 
през туристическия сезон до един часа през нощта. Тази 
традиция, макар и в по-малък мащаб, води началото 
си от 1928 г., когато по повод десетата годишнина 
от провъзгласяването на Чехословашката република са 
поставени първите осветителни тела.  Осветление, 
подобно на днешното, е инсталирано през 60-те години, но 
то е функционирало само при празнични поводи. 

През последните години реконструирането и 
реставрирането на Пражкия храд продължава, като 
особено внимание се отделя и на археоложките проучвания, 
чието начало е поставено още през 1925 г. От 1990 г. 
насам изследователските и възстановителните дейности 
на територията на Пражкия храд имат за цел този 
изключителен архитектурен комплекс да става все по-
достъпен и по-привлекателен за широката общественост.
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КАТЕДРАЛАТА „СВ. ВИТ, ВАЦЛАВ И ВОЙТЕХ“

Готическата катедрала „Св. Вит, 
Вацлав и Войтех“ е духовен 
символ на чешката държава. 
Строежът º, започнал през 1344 г. 
на мястото на по-стара романска 
ротонда, продължава почти 
600 години и е окончателно 
завършен през 1929 г. Тук се 
намира великолепно украсеният 
със стенописи и полускъпоценни 
камъни параклис с гроба на св. 
Вацлав, гробницата на чешките 
крале и Коронната зала (Korunní 

komora), където се пазят кралските регалии. 

Катедралата „Св. Вит, Вацлав и Войтех“ е най-
известният и най-големият храм в Прага. В хора3 е 
разположен епископският трон, т.нар. епископска 
катедра, откъдето идва и терминът „катедрала“. На 
23 април 1997 г. кардинал Милослав Вълк издава указ, с 
който се възстановява историческото име на този 
храм и той отново започва да се нарича катедрала 
„Св. Вит, Вацлав и Войтех“4. Около 925 г. княз Вацлав 
(провъзгласен по-късно за светец) издига ротондата 
„Св. Вит“, където съхранява скъпоценна реликва – 
костица от ръката на светеца, получена като дар 
от немския крал Хайнрих I Птицелов. След като 

умира трагично, убит от 
собствения си брат, княз 
Вацлав е погребан в тази 
ротонда и по-късно бива 
провъзгласен за светец и 
покровител на чехите. През 
1039 г. в пристройка към 

Катедралата „Св. Вит“

3 Хор се нарича източната част на 
католическите храмове, където по 
време на богослужението се намират 
свещениците и църковните певци. – Бел. 
прев.

4 Между 1920 и 1997 г. официално 
използваното име е храм „Св. Вит“. – 
Бел. прев.
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ротондата „Св. Вит“ са пренесени и погребани мощите 
на убития по време на мисията си сред полабските 
пруси втори пражки епископ св. Войтех.

По времето на княз Спитихнев II ротондата е разрушена, 
тъй като била твърде малка, и на нейно място през 1060 г. 
е издигната базиликата „Св. Вит, Вацлав и Войтех“.  
През 1344 г. пак там Ян Люксембургски и неговият 
син, бъдещият император Карл IV,  започват строежа 
на великолепен храм, който да служи като място за 
коронации, гробница на владетелите и съкровищница. В 
този период е преустроен целият Пражкия храд, а през 
същата година Пражкото епископство е провъзгласено за 
архиепископство. 

Катедралата има две части. Източната част, която 
обхваща хора, параклисите и голямата камбанария, е 
построена в готически стил между XIV и XV в. Западната 
трикорабна част с трансепта5 и фасадата с двете кули е 
издигната едва през втората половина на XIХ  и началото 
на ХХ в.  

До 1352 г. строежа на катедралата ръководи известният 
архитект Матийо д’Арас (чеш. Матиаш з Арасу), а след 
него, до смъртта си през 1399 г. – Петер Парлер (чеш. 
Петър Парлерж). През продължилото повече от половин 
век изграждане на храма тук работят още строителите  
Бенедикт Рейт, Бонифац Волмут, Ханс Тирол и др. През 60-
те години на XIХ в. реставрационните работи ръководи 

архитект Йозеф Кранер, а през 
1873 г. започва строежът на 
западната част по проект на 
архитект Йозеф Мокер. След него 
ръководството на строежа поема 
архитект Камил Хилберт, който 
го завършва през 1929 г. Храмът е 
тържествено осветен на  

5 Корабът е част от интериора 
на християнските църкви, която 
представлява  продълговатото 
помещение,  ограничено от едната 
или от двете страни с редица 
колони или стълбове. Трансепт 
се нарича корабът, изграден 
перпендикулярно на основните 
кораби. – Бел. прев.
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12 май 1929 г. по повод на хилядолетието от смъртта на 
св. Вацлав.6 

Размери на катедралата

Дължина – 124 м, максимална ширина на трансепта – 60 м, 
ширина на западната фасада – 37,5 м, височина на свода – 33 
м. Главната кула е висока 96,5 м, двете кули на западната 
фасада са високи 82 м, диаметърът на розетния прозорец на 
западната фасада е 10,4 м. 

Екстериор на катедралата 

Фасадата с двете кули е украсена с 14 фигури на светци, на 
Карл IV и на първия пражки архиепископ Арнощ з Пардубиц.  
Към централния кораб водят три портала, украсени 
с релефи, проектирани от Карел Дворжак, и бронзови 
релефни врати, проектирани от Отакар Шпаниел. 
Розетният прозорец с диаметър от около 10 м е направен 
по проект на Франтишек Кисела от 1921 г. и изобразява 
библейски мотиви от Сътворението. 

От южната страна на храма е тържественият вход 
през Златната порта7. Тя е украсена с уникална готическа 
мозайка, изобразяваща Страшния съд. Мозайката е 
създадена през 1370–1371 г. от неизвестни майстори, 
като за направата º са използвани над един милион 
стъклени камъчета, имащи повече от 30 цветни нюанса. 
Декоративната бронзова решетка на входа, украсена 

с астрологични мотиви, е 
изработена от Ярослав Хорейц 
през 1955 г. 

От тази страна се издига 
голямата южна кула на храма 
(287 стълби), чийто строеж, 
прекъснат заради хуситските 
войни, е завършен от  Бонифац 

6  До към 60-те години на миналия век 
се смята, че княз Вацлав е убит през 
929 г., съвременните изследователи 
обаче са на мнение, че това се е 
случило по-късно, през 935 г. – Бел. 
прев.

7 До построяването на западната 
фасада с двете кули това е бил 
главният вход към храма. – Бел. 
прев.



 17

Волмут и Ханс Тирол през 1560–1562 г. Кулата, наричана 
още Голямата камбанария, има ренесансова обходна 
галерия, разположена на височина от 56 м, и бароков купол, 
проектиран от Николо Пакаси, върху който се издига 
позлатен лъв с височина 3,5 м.

Камбаните на катедралата8

Камбаната „Йоан Кръстител“ от 1564 г. е изработена от 
майстора на камбани Станислав. Долният º диаметър 
е 158 см, височината º е 128 см и тежи три тона и 
половина. Камбаната „Йозеф“ от 1602 г. е изработена от 
майстора Мартин Хилгер. Долният º диаметър е 82 cм, а 
височината – 35 см. Това е най-малката от всички камбани. 
Камбаната „Вацлав“ от 1542 г. е изработена от майсторите 
Ондржей Пражки и Матиаш Пражки. Долният º диаметър 
е 176 см,  а височината – 142 см, тежи четири тона и 
половина. Камбаната „Зикмунд“ от 1549 г. е изработена от 
майстора Томаш Ярош. Това е най-голямата чешка камбана 
с долен диаметър 256 см, височина 203 см и предполагаемо 
тегло 16,5 тона. Останалите три камбани са от XIX в. 
и са реквизирани през Първата и Втората световна 
война. На 12 май 2012 г., в деня, когато се отбелязва 
годишнината от освещаването през 1929 г. и се празнува 
450-годишният юбилей от възстановяването на Пражкото 

архиепископство, катедралата 
получава три нови камбани – 
„Исус“, която тежи 100 кг, „Дева 
Мария“, която тежи 200 кг, и 
„Свети Доминик“, която тежи 
1000 кг.

Интериорът на катедралата9

Централният кораб на 
трикорабната катедрала 
има мрежест свод, построен 

8 Обичаят камбаните на 
католическите църкви да получават 
имена води началото си от 968 г., 
когато  папа Йоан ХІІІ освещава 
камбаната на Латеранската 
базилика в Рим, давайки º името 
Йоан. – Бел. прев.

9 Официалната страница на 
катедралата в интернет (https://
www.katedralasvatehovita.cz/cs) освен 
подробно описание на чешки, 
английски и френски език предлага и 
възможност за виртуална разходка из 
нейните пространства. – Бел. прев.
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от Петър Парлерж. По-ниските странични кораби са 
заобиколени от деветнайсет параклиса. Целият храм е 
опасан от разположената на височина от 14 м аркадна 
галерия, наречена трифорий, прочута с изложените 
там 21 каменни бюста, изработени в каменоделната 
на Петър Парлерж между 1371 и 1385 г. и изобразяващи 
членовете на семейството на Карл IV, архиепископи, 
но също така и строителите и архитектите на храма. 
Ренесансовият балкон, предназначен за хора, е построен 
от Бонифац Волмут през 1557–1561 г. Кралската 
молителница,  богато украсена с каменен релеф, 
изобразяващ възлести клони, е изградена в края на XV в. 
от Хануш Спис и Бенедикт Райт. 

Пред централния олтар през 1589 г. е разположен белият 
кралски саркофаг, изработен от холандския скулптор 
Александър Колин. Под него през същата година е направена 
нова гробница на чешките крале, до която се стига през 
параклиса „Св. Кръст“. Тук са положени останките на 
чешките крале и техни роднини. 

Най-забележителното място в катедралата е 
квадратният параклис „Св. Вацлав“ с построения от 
Петър Парлерж звездовиден свод, където се намира 
гробът на свети Вацлав. Стените на параклиса са с 
дължина 14 м. Готическото каменно надгробие на св. 
Вацлав от XIV в. е издигнато върху украсен със скъпоценни 
камъни пиедестал. Върху него са положени урната с 
останките на светеца и неговият сребърен бюст. Целият 
параклис е богато украсен с фрески, представящи сцени от 
живота на св. Вацлав, и множество други ценни предмети. 
Вратата в ъгъла на параклиса води към стълбището, 
стигащо до Коронната зала, където се съхраняват 
чешките кралски регалии (короната на св. Вацлав от 
1346 г., кралският жезъл от първата половина на XVI в., 
скиптърът от средата на XVI в., както и още няколко 
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предмета, използвани при коронациите на чешките крале). 
От 1962 г. кралските регалии са обявени за национален 
паметник на културата. Ключовете за вратата на 
Коронната зала са седем и се съхраняват от президента 
на републиката, министър-председателя, архиепископа 
на Прага, председателите на Долната и Горната камара 
на Парламента, кмета на Прага и предстоятеля на 
Капитула10 при св. Вит.

В храма се съхранява и съкровището на св. Вит, 
представляващо колекция от ценни старинни предмети 
от времето на св. Вацлав и най-вече от времето на Карл IV. 

Сред останалите обекти в катедралата трябва да бъдат 
споменати мраморното надгробие на първия чешки кардинал 
и довереник на Карл IV Ян Очко з Влашими, шестте 
надгробия на Пршемисловците, надгробният паметник на 
св. Ян Непомуцки и на граф Леополд Шлик, и двата дело на 
скулптора Емануел Фишер з Ерлаху, както и статуята на 
кардинал Бедржих Шварценберг от най-известния чешки 
скулптор Йозеф Вацлав Мисълбек.

Витражните прозорци на храма са изработени между 1925 
и 1939 г. по проекти на художниците Макс Швабински 
(най-големият прозорец, на който е изобразен Страшният 
съд), Карел Сволински, Франтишек Кисела, Алфонс Муха и 
Цирил Боуда. 

Чешки владетели, погребани в катедралата

В параклиса „Св. Вацлав“: Вацлав I (чешки княз).

В криптата: Рудолф Хабсбургски (чешки крал), Карл IV 
(чешки крал, император на Свещената римска империя), 
Вацлав IV (чешки крал, император на Свещената 

римска империя), Рудолф II 
Хабсбургски (чешки крал, 
император на Свещената 

10 Капитулът е съвет, съставен от 
духовни лица, при епископска катедра 
в католическата църква. – Бел. прев.
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римска империя), Ладислав Следсмъртни (чешки и унгарски 
крал), Иржи з Подебрад (чешки крал).

В хора на катедралата: Бржетислав I, Спитихнев II, 
Бржетислав II, Борживой II (чешки князе), Пршемисъл 
Отакар I и Пршемисъл Отакар II (чешки крале).

В саркофага в централния кораб на катедралата: Фердинанд I 
Хабсбургски (чешки крал, император на Свещената римска 
империя), Максимилиан II Хабсбургски (чешки и унгарски 
крал, император на Свещената римска империя).

БАЗИЛИКАТА „СВ. ИРЖИ“

Намиращата се на 
едноименния площад 
базилика „Св. Иржи“ 
е сред най-значимите 
архитектурни 
паметници от 
романската епоха 
и вторият най-
стар пражки храм, 
основан през 920 г. 
от Вратислав I. През 
925 г. тук са положени 
останките на бабата 
на св. Вацлав, първата 

чешка мъченица Людмила. След като в съседство е 
издигнат манастирът „Св. Иржи“, през 973 г. храмът 
е разширен и преустроен на трикорабна базилика в 
ранноромански стил, над която днес се извисяват 
изградените по-късно две бели мергелови11 кули с височина 

41 м. По-широката кула от 
южната страна е наречена 
„Адам“, а по-тясната леко 
наклонена северна кула – „Ева“. 

11 Мергелът е утаечна глинено-варовита 
скала, използвана като строителен 
материал и като суровина за 
производство на керамика, цимент и 
под. – Бел. прев.

Базиликата „Св. Иржи“
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История

След пожара, избухнал през 1142 г., базиликата е 
възстановена от абатисата Берта и тогава са 
построени двете мергелови кули, имащи каменни 
покриви и два реда романски прозорци. През първата 
половина на XIII в. е изграден параклисът „Св. 
Людмила“, където се намира гробът на светицата. 
До 1055 г. базиликата служи и като гробница 
на Пршемисловската династия. Тук е погребан 
Вратислав I, а вероятно и князете Олдржих и Яромир. 
Сводовете над хора и над намиращия се до него 
параклис „Св. Людмила“ пазят фрагменти от романски 
стенописи. Запазени са и части от релеф, изобразяващ 
Мадоната, заобиколена от ангели, коленичилите 
абатиси Млада и Берта и застаналите отстрани 
Пршемисъл Отакар I и сестра му абатиса Анежка.

Порталът откъм улица „Иржска“ е изработен към 
1520 г. в каменоделната на Бенедикт Райт. През XIV в. 
в западната част е издигната нова фасада, която през 
XVII в. е преустроена в раннобароков стил и се отличава 
с характерния си керемиденочервен цвят. Украсена е 
със статуите на основателите на храма и манастира 
Вратислав I и блажената Млада, за които се смята, че 
са дело на Ян Иржи Бендъл. През 1718–1722 г. във връзка 
с канонизирането на св. Ян Непомуцки Франтишек 
Максимилиан Канка построява бароковия параклис, 
носещ неговото име. На фасадата му има статуя на 
светеца, заобиколен от ангели, изработена от Фердинад 
Максимилиан фон Брокоф. Отвътре параклисът е изписан 
от Вацлав Вавржинец Райнер.  

На южната стена на централния кораб са разположени 
картини, изобразяващи страданията на св. Урсула и 
единайсетте хиляди християнски девици, нарисувани от 
Х. Буркмейр през XVI в. В северния страничен кораб се 
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намира пластиката на Ото Херберт Хайек12 „Христос от 
дървесен ствол“ (Kristus z kmene stromu) от 1947–1948 г., 
подарена от автора на чешкия народ и президента Вацлав 
Хавел в знак на помирение. 

При управлението на Йосиф II манастирът „Св. Иржи“ е 
секуларизиран и превърнат в казарма, а базиликата започва 
да се руши. През 1887–1908 г. тя е реставрирана по проект 
на Франтишек Мах, който се опитва да възстанови 
романския º облик. 

ЗЛАТНАТА УЛИЧКА

На тази 
тясна 
уличка, 
свързваща 
Бялата кула 
и кулата 
„Далиборка“, 
се редуват 
малки 
къщички 
с ярко 
боядисани 
разноцветни 
фасади, 

които им придават почти 
приказен облик. Скромните 
жилища, построени тук в края 
на 16 в., са обитавани чак до 
края на Втората световна 
война. Съвременният облик на 
Златната уличка е от 1955 г., а след 
неотдавнашната реконструкция 

12 Ото Херберт Хайек (1927–2005) е 
известен немски художник и скулптор, 
неуморен радетел на чешко-немското 
сътрудничество. Роден е в Нове Хуте, 
близо до Прахатице, завършва гимназия 
в Ерлаген и след това Художествената 
академия в Щутгарт. Негови работи 
са изложени в редица престижни музеи 
и обществени пространства из целия 
свят. – Бел. прев.

Златната уличка
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в къщичките е разположена експозиция, разказваща за живота на 
обитателите им през последните пет века. В една от тях през 
1916–1917 г. твори писателят Франц Кафка.  

История

В средата на улица „Иржска“ се намира отбивката към 
живописната Златна уличка, която някога е била наричана 
Златарска, вероятно защото тук са живеели майстори 
златари. Тя се намира между романското и късноготическото 
укрепление в северната част на Пражкия храд. Малките 
къщички са изградени под сводовете на отбранителната 
стена, издигната около 1500 г. от Бенедикт Райт. 
По времето на Рудолф II тук живеят войниците от 
крепостната стража. През първата половина на миналия век 
в една от къщичките писателят Франц Кафка е имал свой 
работен кабинет, а в друга са се събирали писатели и поети 
(Франтишек Халас, Яролав Сайферт, Витезслав Незвал са 
посещавали живеещия тук Иржи Маржанек). От Златната 
уличка има изход към терасата на късноготическото 
укрепление между кулата „Далиборка“ и Черната кула. 

През 2010–2011 г. е осъществена комплексна реконструкция 
на Златната уличка. Постоянната експозиция, разположена 
в девет от шестнайсетте къщички, представя живота на 
нейните обитатели през последните пет века. Всички те 
разказват за реално съществували личности (с изключение 
на алхимиците, които са измислени), живели тук от 
края на XVI в. до 50-те години на XX в. Освен това как са 
изглеждали жилищата на първите обитатели на Златната 
уличка – червените стрелци, охранявали крепостните 
порти, тук може да се разгледа още златарска работилница, 
готварница, както и интериорите в домовете на 
знаменитата пражка гадателка Матилда Прушова и на 
кинолюбителя господин Казда, укривал копия на забранени 
от нацистите чешки филми. В останалите къщички има 
магазинчета за ръчно изработени сувенири, като дървени 
играчки, марионетки, керамични изделия, оловни фигурки и 
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бижута, а също и книжарница, в която се продават книги, 
свързани с един от най-прочутите обитатели на Златната 
уличка Франц Кафка. 

В западния край на Златната уличка се издига кръглата Бяла 
кула, чиято долна част до средата на XVIII в. е служила 
като тъмница, в която е лежал алхимикът Едуард Кели.

КУЛАТА „ДАЛИБОРКА“

В източния 
край на 
Златната 
уличка се 
намира 
обвитата с 
предания и 
легенди кръгла 
оръдейна 
кула, която 
носи името 
на първия 
хвърлен в нея 
затворник, 

Далибор з Козойед. Кулата е използвана като затвор до 
1781 г. Освен килиите с масивни сводове тук е запазен и 
отворът към подземието, в което с помощта на скрипец 
са били спускани осъдените на гладна смърт.  

История

Построената през 1496 г. от Бенедикт Райт кула 
„Далиборка“ първоначално е била по-висока, но до днес са 
запазени само пет етажа от нея, като най-горният не е 
покрит. В сводестия сутерен има четири килии, там е 
и отворът към килията за осъдените на гладна смърт, 
под която има още един етаж, също използван като 

Кулата Далиборка
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затвор. Далибор з Козойед, на когото е наречена кулата, е 
затворен там през 1498 г., заради това че е оказал подкрепа 
на въстанали срещу господаря си крепостни селяни и 
ги е приютил в своето имение13. Легендата разказва, 
че в кулата Далибор се  научил да свири на гусла и така 
изкарвал прехраната си. Друг известен затворник в кулата 
„Далиборка“ е бил прочутият меценат граф Франтишек 
Антонин Шпорк. 

Превод от чешки: Михаела Кузмова

13 Макар че според легендата, 
пресъздадена от Алоис Ирасек 
в неговите „Старинни чешки 
предания“ и в операта „Далибор“ 
от Бедржих Сметана, Далибор 
се изявява като защитник на 
онеправданите крепостни селяни, 
действителността е малко по-
различна. Всъщност той подкрепя 
бунта им с користната цел да 
завладее земите на техния владетел. 
Повече вж. напр. Sedlák, V. J. Nouze 
naučila Dalibora housti. – Naše 
řeč, 1944, 8, s. 180 – 184 (достъпно 
онлайн на: http://nase-rec.ujc.cas.cz/
archiv.php?art=3849). – Бел. прев.



 26

КАРЛЩЕЙН (KARLŠTEJN)*

История

Готическият замък Карлщейн, основан през 1348 г., заема 
особено място сред останалите чешки крепости и замъци. 
Издигнат е по времето на чешкия крал и римски император 
Карл (Karel) IV като място за съхранение на кралските 
регалии, съкровища и архиви. През 1355 г. в замъка пребивава 
самият крал, който лично проследява завършването на 
строежа, обзавеждането на помещенията и украсяването 
на параклисите, вълнуващо го най-живо. Строителните 
работи приключват през 1365 г., като през същата година 
е осветен и параклисът „Свети кръст“ (Svatý Kříž), най-
впечатляващата сакрална постройка в замъка, намираща се 
в голямата кула.

В началото на хуситските войни (1420–1434) от 
съображения за сигурност в Карлщейн са пренесени всички 

чешки кралски регалии, които с * https://www.hradkarlstejn.cz.

Замъкът Карлщейн
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някои кратки прекъсвания остават тук и през следващите 
двеста години.

През 1480 г. замъкът е преустроен в късноготически стил, 
а през последната четвърт на XVI в. – в ренесансов стил. 
Карлщейн получава окончателния си облик в края на XIX в., 
когато под ръководството на арх. Йозеф Мокер той 
е променен в духа на т.нар „реставраторски пуризъм“, 
според чиито изисквания от него са премахнати всички 
наслагванията от по-късните епохи.

Много впечатляващо е стъпаловидното разположение 
на отделните сгради. Най-ниско са допълнителните 
постройки, т. нар. Пршедхради, кулите на 
водоснабдителната система и дворецът на бургграфа, 
над които се издигат внушителният пететажен 
императорски дворец и Марианската кула. На най-високата 
част на скалата се извисява и шейсетметровата голяма 
кула, свързана с мощните укрепления на замъка.

История на строежа

Замъкът, основан от Карл IV, е разположен на скалист 
варовиков хълм западно от Прага, в гористото устие 
на река Бероунка. Отделните му и взаимнодопълващи се 
части – постройките със собствени крепостни съоръжения 
и обграждащите целия обект укрепления – са били 
изградени постепенно. По-късно са достроени дворецът 
на бургграфа, както и всички останали постройки, 
осигуряващи нормалния ход на живота в замъка – кулата на 
водоснабдителното съоръжение, още една по-малка и една 
по-голяма кула и др. 

Най-ранните постройки – замъкът с кулата „Свети 
Микулаш“ – стават пригодни за живеене най-късно през 
1355 г. По същото време е била почти завършена и малката 



 28

кула, докато строежът на голямата кула вероятно все 
още не е бил започнат. Още в края на 1356 г., или може 
би в началото на 1357 г., император Карл IV решава вече 
завършената и пригодна за живеене малка кула да бъде 
преустроена за нуждите на Карлщейнския капитул1, основан 
на 27.03.1357 г. Така стаята на втория етаж, замислена 
първоначално като жилищно помещение, се превръща в 
капитулен храм „Дева Мария“, а прилежащият към нея 
ораториум2 в южната крепостна стена – в своеобразен 
параклис трезор, предназначен за съхранение на най-ценните 
кралски колекции от свети реликвии и християнски 
светини3. Стените на този трезор, наречен по-късно 
параклис „Св. Катержина“, са украсени с инкрустации на 
скъпоценни камъни и впечатляващи фрески. В началото 
на 60-те години на XIV в. Карл IV решава да премести в 
Карлщейн и императорските реликвии. Тогава с оглед на 
сигурността той заповядва правоъгълната стая с равен 
таван, намираща се на втория етаж на строящата се 
в момента голяма кула, която е трябвало да се ползва 
от обитателите на замъка и да има четири прозореца, 
камина и тоалетна, да бъде променена в параклис с името 
„Свети Кръст“. Параклисът е осветен на 9.04.1365 г. и е 

украсен със скъпоценни камъни 
и злато, а в по-високата си 
част – с касетъчни изображения, 
състоящи се от 130 части, 
изработени в работилницата на 
майстор Теодорик, и допълнени 
от триптиха на Томазо да 
Модена, намиращ се на северната 
страна на олтара. Освен 
параклиса, представителни 
функции изпълняват и двете 
сводести стаи на първия етаж 
на кулата, както и свързващото 

1 Капитулът е съвет, съставен 
от духовни лица, при епископска 
катедра в католическата църква. – 
Бел. прев.

2 Молителница – Бел. ред.
3 Съхранявали са се напр. копието 

на свети Лонгин, голямо парче от 
Христовия кръст, върху което се 
виждали дупките от пироните, с 
които бил прикован Спасителя, 
гъбата, която войниците 
поднасяли към устните на 
разпънатия Исус, придобита от 
бенедиктинския манастир „Свети 
Андрей“ в Мантуа, и два тръна от 
Христовия венец, подарени на Карл 
IV от френския крал Жан Добрия. – 
Бел. прев.
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етажите на кулата стълбище, украсено с фрески, 
изобразяващи сцени от живота на свети Вацлав и на света 
Людмила. Помещенията, намиращи се точно под параклиса, 
са се ползвали от войниците, охраняващи съкровищницата 
на империята. Съгласно новата концепция достъпът до 
голямата кула става възможен само през малката кула. В 
резултат на това претърпяват промени както размерите 
на намиращия се в малката кула храм „Дева Мария“, така 
и стенописите, изобразяващи сцени от Апокалипсиса. 
Поради всички тези преустройства в крепостните кули 
не остава нито едно помещение, пригодно за живеене – за 
тази цел остава само дворецът, който е разширен с т.нар. 
аркадна пристройка, както и с още едно северно крило, 
наречено „деканско“. Най-вероятно реконструкциите 
са започнали през 1370 г., т.е. най-късно по време на 
управлението на чешкия крал Вацлав IV, който също 
отсядал в готическия замък. В началото на хуситските 
бунтове в замъка са пренесени и чешките регалии заедно 
с редица други скъпоценности. През пролетта на 1421 г. 
те и съкровището на империята обаче са изнесени от 
император Сигизмунд в Унгария. През същия период 
(1421–1422 г.) пражките войски правят няколко безуспешни 
опита да превземат крепостта.

Карлщейн възвръща славата си през 1436 г., когато отново 
става място за съхранение на чешките кралски регалии, на 
архивите на Чешката корона, на регистрите на имотите4, 
както и на чешките християнски светини. Ценности 

очевидно са били съхранявани 
и в параклиса на малката кула, 
поради което отново се налагат 
мащабни реконструкции. На първо 
място те засягат концепцията за 
достъп до замъка – на входа откъм 
защитния ров са построени две 
нови кули. Също така е засводена 

4 Става дума за т. нар. zemské 
desky, представляващи 
регистри, в които от XIV в. 
нататък се записват данни, 
свързани със собствеността 
на васалите, както и всички 
засягащи ги правни отношения. 
Най-старите подобни 
регистри са от 1381 и 1383 г. – 
Бел. прев.
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приземната част на голямата кула и е издигнат втори 
етаж на замъка. Тъй като администрацията на двете 
карлщейнски бургграфства се разраства, след 1500 г. е 
разширен и дворецът на бургграфа. Новата постройка е в 
късноготически саксонски стил, а основите º се опират на 
крепостните стени на замъка.

Следващото цялостно обновяване на вече рушащия се 
замък започва в периода между 1579 и 1597 г. Инициативата 
е на император Рудолф II, който възлага изпълнението на 
придворния си архитект Улрико Аостали. Паянтовият 
втори етаж на голямата кула е иззидан наново, а към новия 
покрив с два фронтона са добавени елементи във формата 
на волути5. Също така фасадите са измазани с елементи на 
основата на сграфито, а по кулите и по втората порта са 
добавени монументални хералдически символи. За нуждите 
на Капитула е реконструирана и малката кула – храмът 
„Дева Мария“ е разширен и заема целия втори етаж.

През първите години на Трийсетгодишната война 
Карлщейн  престава да е сигурно място за съхранение на 
съкровищата и документацията на империята, поради 
което през 1619 г. те са изнесени оттам. През 1625 г. 
е прекратено и съществуването на Карлщейнското 
бургграфство – Фердинанд II дава замъка заедно с 
прилежащите към него имоти на съпругата си Елеонора 
като кралска зестра. Елеонора на свой ред залага Карлщейн 
и той преминава в ръцете на Ян Кавка з Ржичан. Заемът 
е изплатен едва от вдовицата на Леополд I (1640–1705) 
Елеонора Магдалена, а по-късно императрица Мария 
Терезия (1717–1780) предоставя Карлщейн на основания от 
нея Институт за благородни девици. Макар че в замъка 
все още съществува и Карщейнският капитул, голяма 

част от сградите остават 
необитаеми и започват да се 
рушат. През 1812 г. замъкът е 

5 Волута – спираловиден декоративен 
архитектурен елемент с малък кръг 
в средата. – Бел. ред.
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посетен от император Франц II, който взема решение 
за реконструкция, засягаща предимно покривите 
на крепостните кули. Още един амбициозен план за 
обновяване на Карлщейн е осъществен в периода 1837–
1840 г. Той е свързан с подмяната на покрива на малката 
кула и с реконструкцията на храма „Дева Мария“ в 
неоготически стил.

През шейсетте години на XIX в. се появяват и 
намеренията за комплексно обновяване на замъка, които 
са изцяло в духа на времето. През 1866 г. са направени 
детайлни замервания, въз основа на които през 1870 г. 
архитект Фридрих Шмид изготвя първия проект за 
цялостна реконструкция на кулите и замъка. Поради 
финансови проблеми реставрацията на замъка започва 
едва през 1887 г. под надзора на специално назначена 
експертна комисия. Част от предложените от Шмид 
промени обаче се основават на грешна интерпретация 
на фактите. След смъртта му през 1892 г. за негов 
заместник е избран Йозеф Мокер. По това време 
вече е приключила реконструкцията на двете кули и 
на свързващия ги мост. В доста напреднал етап е и 
обновяването на императорския дворец. Поради тази 
причина проектът за реконструкция на Мокер, който 
започва да се реализира след 1894 г., се отнася само до 
частта от двореца на бургграфа, построена през XVI в. 
на мястото на разрушената първоначална постройка, и 
до късноготическата втора западна порта. Работите по 
вътрешната част на сградата, преди всичко в параклиса 
„Свети Кръст“, продължават и след смъртта на Мокер, 
т.е. от 1899 до 1905 г. През 1901 г. експертната комисия 
в обновен състав и ръководена от новия º председател 
архитект Йозеф Зитек изказва крайно критично мнение 
за досегашния подход при реставрацията на замъка и 
особено на параклиса „Свети Кръст“. Това обаче не води 
до почти никакви промени в положителна посока. По 
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идея на Антонин Кунц (през 1902 г.) е обновен единствено 
пожарният водопровод. След това в помещенията на 
замъка е открит музей, представящ живота по времето 
на Карл IV.

През 1918 г. е учреден нов управителен съвет на Карлщейн, 
но това така и не довежда до по-качествена и мащабна 
реставрация на замъка. От 1950 г. управлението му е 
поето от Националната комисия по култура, а през 
1955 г. обектът преминава към Държавната организация 
за опазване на паметниците. По-значителни ремонтни 
работи започват да се провеждат едва тъкмо от 
петдесетте години на XX в. Те се налагат предимно поради 
увеличаващата се посещаемост (през двайсетте години 
посетителите на Карлщейн са приблизително 20 000, а 
след Втората световна война те са вече 200 000), както и 
поради големия интерес към театралните представления 
„Нощ на Карлщейн“6. През 1981 г. влошаващото се 
състояние на параклиса „Свети Кръст“ налага той да бъде 
затворен за посетители, а реставрацията му продължава 
чак до 2000 г.

В средата на осемдесетте години на XX в. е поставено 
началото и на генерален ремонт на замъка, на мазилката 
и на фасадата на голямата кула. Ремонтните работи 
продължават до началото на деветдесетте години, когато 
са възобновени всички останали покривни конструкции. В 
годините от 1997 до 2001 г. са санирани дървените тавани 
в двореца, както и в двете кули, повредени предимно 
поради голямата посещаемост, по това време вече 
достигаща над  330 000 души годишно.

През 1960 г. е открита 
нова експозиция на макети 
и фотографии на замъка от 
различни периоди. Следващата 

6 Пиеса на чешкия писател и 
драматург Ярослав Връхлицки 
(1853–1912), играна за пръв път 
от трупата на чешкия Народен 
театър през 1884 г. – Бел. прев.
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по-мащабна експозиция е от 1987 г. През последните години 
в отворените за посещение помещения постепенно се 
разполагат и мебели, представителни за епохата на Карл IV.

Интересни факти

Неповторима е колекцията от 129 рисунки7 върху дърво 
от XIV в., дело на майстор Теодорик, която може бъде 
видяна в параклиса „Свети Кръст“. В Карлщейн се намира 
и най-голямата в страната портретна галерия на чешки 
владетели. Изложена е също така реплика на короната на 
чешките крале, т.нар. корона на свети Вацлав. Замъкът 
се гордее с уникална система за водоснабдяване. Не на 
последно място за известността на Карлщейн допринася 
изключителната популярност на пиесата на Ярослав 
Връхлицки „Нощ на Карлщейн“.

Превод от чешки: Божана Нишева

7 Първоначално рисунките са били 
130, но една от тях не е запазена до 
днес – Бел. прев.
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КРШИВОКЛАТ (KŘIVOKLÁT)*

Кршивоклат е една от най-старите и най-значими 
крепости на чешките князе и крале, а първите сведения 
за нея са още от XII в. По време на управлението на 
Пршемисъл Отакар II възниква просторна, импозантна 
кралска крепост, която е основно преустроена от Вацлав II 
и по-късно пищно доизградена от Владислав Ягелонски.
През годините Кршивоклат неколкократно е страдала 
от пожари. Превърната е във внушаваща страх тъмница 
и нейната значимост рязко спада. Идеите на романтизма 
през XIX в. и по-точно собствениците на крепостта от 
рода Фюрстенберг, които я стопанисват чак до 1929 г., 
запазват целия комплекс, като го реставрират.
Великолепният крепостен параклис, кралската и 
рицарската зала с експозиции от готически образци на 

изобразителното изкуство 
и скулптура, библиотеката, 

Крепостта Кршивоклат

* https://www.krivoklat.cz; http://
www.ohradech.eu/krivoklat.html.
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съдържаща над 52 хиляди тома, богатият музей на рода 
Фюрстенберг и картинната галерия, прочутите тъмница 
и зала с инструменти за мъчения, монументалната 
голяма кула с ловни трофеи и с панорамен изглед към 
околността, приятната разходка по крепостните 
стени, кулата „Худерка“ с черната кухня и с панорамната 
тераса, околийското управление с изложбени експозиции 
по различни поводи, всичко това, но и много повече, е 
крепостта Кршивоклат.

История

Кралската крепост Кршивоклат се извисява на стръмен 
скалист склон, който се проточва от изток върху тесен 
провлак от гористи възвишения и стига на запад, където се 
разширява и спуска по стръмни урви към долината, която 
затваря Раковницкия поток, наричан по-рано Рокитка, който 
тече по протежение на склона и се влива в река Бероунка.  
За първи път в писмените паметници се споменава 
за Кршивоклат през 1110 г., когато се говори за 
преустройството на крепостта. Предполагаемото 
старо укрепление обаче, както впоследствие показват 
археологическите проучвания, най-вероятно се е намирало 
на друго място. Крепостта възниква на днешното си 
място или в последните години на Пршемисъл Отакар I, 
или в самото начало на управлението на Вацлав I. 
Поетапното строителство на сложния крепостен 
комплекс се проточва чак до 80-те години на XIII в.  В 
началото на XIV в. крепостта е унищожена от пожар. Най-
вероятно това се  е случило през 1307 г. при завземането 

º от Вилем Заиц з Валдека. В 
крепостта известно време 
прекарва и младият Карл IV, за 
което свидетелства и т.нар. 
„Майестас Каролина“1.  До 
значителна реконструкция на 

1 Става въпрос за кодекс, изготвен по 
идея на Карл IV между 1350 – 1351 г. 
с цел да подсигури кралските имоти 
и да ограничи териториалната 
власт на аристокрацията, която 
от своя страна категорично го 
отхвърля през 1355 г. – Бел. прев.
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Кршивоклат се стига едва по времето на крал Вацлав IV. 
През 1422 г. отново изгаря и съответно четири пъти 
бива обсаждана и завладявана последователно и от 
хуситските, и от католическите войски.  Докато е 
собственост на Алеш Холицки зе Щернберка, са правени 
само най-наложителни ремонти, като най-значимите 
намеси по реконструкцията на крепостта датират 
от времето на крал Иржи Подебрадски. При Владислав 
Ягелонски от края на 70-те години на XV в. до началото 
на 20-те години на XVI в. тя е пищно преустроена. През 
цялото Средновековие Кршивоклат е сред най-важните 
кралски крепости в държавата, а през XVI в. е използвана 
главно като тъмница. След незначителен пожар в края 
на XVI в. е преустроена частично в ренесансов стил. 
Големи са щетите върху крепостта и след големия пожар 
от 1643 г., наскоро след който отново бива издигната 
от рода Шварценберг и съответно продадена на рода 
Валдщейн за 400 хиляди златни монети. Тяхна е до 1733 г., 
когато по нареждане на император Карл VI е предадена 
във владение на рода Фюрстенберг срещу доплащане 
от 200 хиляди златни монети. По това време отдавна 
вече е използвана основно като производствен обект, 
като непрекъснато все по-голяма част от крепостния 
комплекс бива поглъщана от преуспяващ пивовар. Някъде 
около 1756 г. Карел Егон Фюрстенберг прави злополучна 
реконструкция на голямата кралска дворцова зала, която 
бива разделена на две нива, като долното ниво – на още 
четири помещения, а горното е било предназначено за склад.  
През 1826 г. крепостта е сполетяна от следващ пожар, 
който унищожава целия комплекс освен голямата кралска 
зала и параклиса. През втората половина на XIX в. и през 
първата третина на ХХ в. крепостта е реставрирана с 
помощта на архитектите Йозеф Моцкер, Хумберт Валхер 
фон Молтайн и Камил Хилберт.  От 1929 г. крепостта 
Кршивоклат е собственост на чешката държава. 
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По време на първия етап на съграждането на крепостта 
възникват крепостната стена, която я обгражда, кръглият 
донжон2 (построен чрез заслужаваща внимание архаична 
технология, комбинираща зидария от ломени камъни и 
хоризонтално положени греди), вграден в предната си част 
в крепостната стена така, че да образува формата на 
величествено острие, четвъртитата кула при портата 
в югозападния край и напречната стена, разделяща 
триъгълния ареал на по-малка горна и на по-голяма долна 
част. В горната част на крепостта е издигнат правоъгълен 
дворец със зали.  В долната част към западната стена на 
видно място е домът на бургграфа.
Във втората фаза в ареала на крепостта са достроявани 
основно жилищните и сервизните обекти. С 
построяването на останалите дворцови крила в горната 
част на крепостта се появява и необходимостта от 
разделяне на централната част на основното крило 
посредством тунел с ниши, извиващи се с по две полета 
от кръстосани сводове. Долният двор по това време 
е бил разделен с напречни стени на няколко части. В 
пространството при входа се е издигала четвъртитата 
кула и споменатата постройка при западната стена 
с приземен етаж, осветяван с прозорчета в романски 
стил. Следващата двуетажна постройка се появява край 
южната стена. В центъра на долната част се предприема 
изграждането на втория дворцов комплекс. През третия 
етап ранноготическият Кршивоклат е завършен. В 

горната част се намират 
северното крило, което е в 
съседство с кулата, изпълняваща 
ролята на санитарен възел, а 
дворът от четирите страни е 
заобиколен от издигнат балкон 
с арки. Част от великолепния 
дворцов комплекс е и голямата 

2 Донжонът е главната кула на замък, 
крепост или манастир, служеща 
за последната защитна позиция, 
в която може да се оттеглят 
защитниците на съответната 
сградна инфраструктура. Това 
е най-здравата, а понякога  и 
единствената кула в замъка. В 
мирно време донжонът най-често 
се използва като затвор. – Бел. прев.
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тържествена зала, заемаща цял етаж от първоначалния 
западен дворец. Била е овална, с четири полета от 
шесткрилни сводове и от запад е била осветявана от осем 
декорирани островърхи прозореца, чиито вградени рамки са 
видими на западната фасада на постройката. В източната 
част на южното крило се е намирал многооъгълен вътрешен 
параклис. Бил е издигнат и втори дворцов комплекс в 
долната част на крепостта. Представлявал е две успоредни 
дворцови крила, затварящи помежду си тесен вътрешен 
двор, чиято южна част завършва с аркада от две дъги, 
приключващи с тунел, по който се е влизало. В западното 
крило вероятно се е намирала сводеста зала и изградена 
от дърво камера. Отпред на горната част се появява и 
друга тясна ограда, обграждаща двор, а в ареала на долната 
част имало и други обекти, сред които най-значима е 
четвъртитата кула в северозападния ъгъл. По времето 
на последните крале от династията Пршемисловци 
Кршивоклат е представлявал по-скоро крепостен комплекс 
от седем части с три кули и редица други постройки.
Основните промени в него стават факт след 
преустройството му от Вацлав IV, когато крепостта 
значително е разширена, а това от своя страна променя 
цялата схема от вътрешни връзки. Пътеката към входа 
е съкратена и директно извежда към горната част на 
долната крепост през нова четвъртита Портална 
кула.  От всички страни крепостта е обградена с нова 
ограда, обхващаща и новите части: домът на васалите 
на северозапад и продълговатата правоъгълна сграда 
на югозапад със собствен триъгълен вътрешен двор, 
който е вклинен в скалата и който на запад завършва с 
постройка, обгръщаща стръмния склон. В горната част 
на крепостта е реконструирано северното крило, а при 
западната стена на долния вътрешен двор се появява 
внушителният представителен дом на бургграфа с 
голяма зала на първия етаж. 
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Непретенциозните строителни дейности по време на 
Иржи Подебрадски съкращават извивката на югозапад и 
така дават възможност да се появи нова постройка от 
три помещения (новият дом на бургграфа) край северната 
стена на долната част на крепостта. Основните промени 
са след мащабното преустрояване от Владислав Ягелонски, 
започнато през 70-те години на XV в. под ръководството 
на Хануш Шпис. Изцяло е преустроена горната част на 
комплекса: старите аркади са съборени заедно със стената, 
разделяща вътрешния двор, а трите дворцови крила са 
радикално преустроени. Голямата зала се сдобива с нов, 
богато декориран свод, който достига еркерите, в чиито 
парапети релефно са вградени бюстовете на крал Владислав 
и на сина му Лудвик. Изцяло прекроен от Хануш Шпис 
е и параклисът. С изключение на преддверието той е 
представлявал преплетени сводове, завършващи в дървен 
носещ блок, като постижение обаче се счита украсеният 
от фигури и орнаменти параклис със сглобяем олтар. Тази 
богата украса с изключително ценния трикрилен саркофаг 
от годините между 1490–1510 с дърворезба, представяща 
коронацията на Дева Мария в центъра, и изрисувани сцени 
от живота на Христос и на Дева Мария върху крилата 
е приписвана на майсторите Хануш и Якуб от Нимбурк.  
Изображенията върху крилата са по поръчка на краля и са 
дело на неизвестен художник, вероятно пряк последовател 
на холандската школа, в чието ателие е получил и първата 
си професионална подготовка и майсторът на олтара в 
Литомнержице. Рисунките върху прозорците са на Петър 
Хемел от Андлау, а впечатляващите стенописи са дело 
на анонимен художник. Шпис междувременно пристроява 
и изящния балкон на васалите до самия вход на тунела. 
Отделните нива на двореца биват свързани помежду си 
от ново четирираменно стълбище в края на вътрешния 
двор. Северното крило, принадлежащо на кралицата, е 
било издигнато чак от приземния етаж изцяло наново от 
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майстор, обучаван по саксонската школа. Всички крила 
на двореца са били носени от паянтов полуетаж или 
от предпазващ дъсчен полуетаж с много тънки еркерни 
кулички, като по този начин е била изградена и преустроена 
и голямата кула. Долният вътрешен двор е с днешните 
си размери. Старият дом на бургграфа е бил заменен от 
нов за коменданта, но вече снабден с две крила, намиращ 
се край южната стена. Между него и Порталната кула (в 
това число и оградата) се е намирал крепостният пивовар. 
Изцяло срината била и застроената площ по протежение 
на северната част на вътрешния двор. Старата ъглова 
кула била заменена от новата четвъртита кула, наречена 
„Худерка“, с все още добре запазен зидан връх. В ъгъла на 
горната част на крепостта към оградата е издигната 
кухнята, под която чрез вита стълба се осигурява 
минаването през самата ограда. Между кулата „Худерка“ и 
тази кухня се появяват редица къщи на васали. Реновирана 
и доизграждана е била и застроената площ в западната 
страна на вътрешния двор. Същевременно крепостта била 
подсилена и от нови стени с отвори за стреляне с топове, 
оградата е била снабдена с богат диапазон от модерни за 
времето детайли: крепостни кули с възможност за различни 
видове ключови по отношение на позицията отвори 
за стрелци, обла кула с големи четвъртити бойници за 
стрелците, бастион, Златна крепостна кула с извита 
фасада, триъгълни предни, скрити отвън укрепления, 
изградени при втората крепостна порта.

Легенди

Кршивохнат
Когато след Тридесетгодишната война шведите стигат 
до Чехия, им се прищява да завземат и крепостта 
Кршивоклат.  Не познавали района, а и не знаели езика, 
и се загубили в кршивоклатските гори. Срещнали една 
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старица и на развален чешки я попитали как се стига до 
Кршивохнат, тя им отговорила, че за такова място нашир 
и надлъж не е чувала. Така шведите се отказали да завземат 
Кршивоклат и се върнали, откъдето дошли. 

Бабински
Веднъж в кршивоклатските гори се изгубил и прочутият 
крадец Бабински3. Говорело се, че отишъл там да скрие 
съкровището си. Когато господарите в Кршивоклат 
разбрали за това, изпратили по следите му кучета 
следотърсачи да го открият, придружени от най-смелите 
в¿йни, които трябвало да пленят Бабински. Не след дълго се 
върнали в Кршивоклат с него, окован във вериги. Затворили 
го в тъмницата и понеже отказвал доброволно да издаде къде 
е скрил съкровищата от грабежите си, било заповядано да го 
изтезават на колелото за мъчения. Бабински обаче не загубил 
присъствие на духа при всичките изтезания. За да спечели 
време, ги излъгал, че парите са скрити в подножието на 
третото възвишение между Лани и Кршивоклат, и докато 
те напразно търсели съкровището, той успял да се измъкне 
от оковите и да избяга от крепостта

Славеите на Кршивоклат
Една от най-красивите легенди за Кршивоклат разказва, 
че когато Бланш (чеш. Бланка) де Валоа, първата съпруга 

на маркграф Карл, по-късно 
император Карл IV, родила на 13 
май 1335 г. дъщеря им Маркета 
в крепостта, маркграфът 
наредил да донесат от околните 
гори под прозорците на 
покоите на Бланка ято славеи, 
които с песента си радвали 
маркграфинята през шестте 

3 Вацлав Бабински (1796-1879), 
легендарен чешки крадец, осъден 
през 1841 г. на 20 години затвор. 
След освобождаването си работи 
като градинар и сам разпространява 
истории за битито си като 
разбойник, повечето от които 
са измислени. Постепенно 
сюжетите стават изключително 
популярни, благодарение на 
масовата литература и песенната 
фолклоризирана традиция. – Бел. ред.
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седмици4 след раждането. По-късно, вече като император, 
Карл IV наредил на подчинените си да полагат същите 
грижи за душевното състояние на всяка кралица, която 
се е сдобила с дете в Кршивоклат. Казват, че с такава 
почит след Бланка е била удостоена само една-единствена 
жена – красивата Филипина Уелзър, тайната съпруга на 
ерхерцог Фердинанд Тиролски, която през 1560 г. ражда 
в Кршивоклат сина си Карл, а три години по-късно и 
близнаците Филип и Мария.

„Худерка“
Как кршивоклатската кула „Худерка“ е получила своето 
странно име? Пишат, че първоначално наричали кулата 
Удерка (вероятно защото е разположена в ъгъла), или също 
така и Худерка (вероятно защото е сгушена зад Голямата и 
порталната кула) или Хулерка (на името на коменданта на 
кперостта Хулер). Казват, че името Худерка е от времето, 
когато крепостта Кршивоклат се е използвала основно като 
тъмница за мъчения и на кулата е свирила група със същото 
име, за да заглуши виковете на изтезаваните затворници.  

Градчето
Една чешка кралица, когато посещавала крепостта, обичала 
да се разхожда в долината срещу течението на река Рокитка 
(Раковницкия поток). Кралицата си имала любимо място 
в долината, където прекарвала часове сама със своите 
мисли. Когато починала, на това място прииждали хора 
да почетат кралицата и да си припомнят добрините º. 
Някои от тях се заселели в долината за постоянно и дали 
на селището името Градчето (чеш. Мистечко) в памет на 
тази кралица.  

Превод от чешки: 
Борислав Борисов

4 Обхваща периода след 
раждането, когато се е считало, 
че за това време жената се 
възстановява от бременността 
и раждането. – Бел. прев.



 43

БЕЗДЕЗ (BEZDĚZ)*

Крепостта Бездез е основана през 1264 г. от чешкия 
крал Пршемисъл Отакар II (наричан още „крал железен и 
златен“1). През 1279 г. тук са били затворени синът му 
Вацлав II и съпругата му Кунигунда. От 1627 г. крепостта 
става собственост на рода Валдщейн, а през 1661 г. в нея 
е основан манастирът на монсератските бенедиктинци, 
закрит през 1785 г. по време на реформите, провеждани от 
император Йосиф II. В периода 1831–1836 г. крепостта 
вдъхновява чешкия поет романтик Карел Хинек Маха за 
написването на поемата „Май“.

За крепостта

Бездез се издига на висок 
монолитен хълм, чийто южен 
склон представлява скалист 

* http://www.ohradech.eu/bezdez.html; 
https://www.hrad-bezdez.eu.

1 „Железен“ заради смелостта и 
твърдата ръка, „златен“ заради 
богатството си. – Бел. ред.

Крепостта Бездез
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зъбер, а останалите три са непристъпни скатове. 
Строежът на крепостта е бил почти завършен през 
1279 г., като през същата година там е затворен младият 
Вацлав II. През 1300 г. крепостта е заложена и преминава в 
ръцете на Хинек з Дубе. Едва четиридесет и осем години 
по-късно Карл IV възстановява кралската собственост 
върху Бездез и прилежащите към него земи. По време 
на хуситските войни крепостта се управлява от Ян 
з Михаловиц – един от най-верните последователи на 
император Сигизмунд I Люксембургски. Ян з Михаловиц и 
наследниците му управляват крепостта до 1468 г., когато 
са принудени да прехвърлят правата върху имота на Ян зе 
Смиржиц.
През двайсетте години на XVII в. крепостта вече 
е във владение на рода Валдщейн, които довеждат 
в нея представители на модерния по онова време 
орден на монсератските бенедиктинци. След края на 
Трийсетгодишната война Бездез се превръща в манастир 
и поклонническо място. Дейността му е прекратена през 
1785 г. от Йосиф II. Вследствие на това крепостният 
комплекс постепенно запустява и до средата на XIX в. се 
превръща в руина. 
Пътят към крепостта започва в подножието на хълма 
и води между стръмните скали в посока северозапад. Тук 
е и началото на крепостната стена с първата порта, 
изсечена в могъщия, два метра широк и девет метра висок 
зид, непосредствено свързан с отвесната скала. По същия 
начин е изглеждала и втората порта, която пресичала 
пътя към крепостта приблизително по средата. Отляво 
на пътя чак до третата порта се е издигала стена, най-
вероятно назъбена. През третата порта се е влизало 
във вътрешната крепост, поради което тя е била и най-
силно укрепена. На около двайсет метра от нея е имало и 
двайсетметрова кула с диаметър девет и половина метра, 
служеща за странична отбрана на входа. В началото пътят 



 45

към вътрешната крепост е минавал през третата порта и 
покрай още един свързващ зид, в чиято западна стена е бил 
изсечен вход. Долната крепост е имала правоъгълна форма, а 
жилищните постройки са били разположени откъм южната 
и северната º страна. На запад и на изток са се възправяли 
двуметрови зидове, най-вероятно с назъбена форма. На 
източната стена е имало и по-малка порта, охранявана от 
голямата кула. Тя е била предназначена само за пешеходци и 
през нея се е минавало на път за горната крепост. Голямата 
кула, построена на най-високото място в самата скала, е 
била с височина над трийсет метра. Диаметърът º е бил 
почти единайсет метра, а широчината º в основите – 
четири метра. Ядро на целия строеж е горната крепост. 
Тук са се намирали най-важните крепостни сгради – 
кралският дворец и параклисът, както и един по-малък 
дворец, най-вероятно предназначен за бургграфа.
На тавана на кралския дворец са открити две греди, от 
които са извлечени данни, показващи, че дървото за едната 
от тях е било отсечено в началото на 1271 г. Във втория 
случай слоят под кората на дървото, за съжаление, не се е 
запазил, но най-младият годишен пръстен, открит върху 
него, е от 1203 г., т.е. то със сигурност е било отсечено 
след тази дата. Интересен е също така фактът, че най-
старият годишен пръстен на същото дърво е от 974 г., 
поради което се смята, че то е едно от най-старите, 
използвани за строителство в Чехия.
Най-вероятно цялата северна страна също е била укрепена 
с назъбен зид, простиращ се от третата порта чак 
до източния край на крепостта. По този начин е било 
оформено обширно пространство, което обаче не е било 
застроено с допълнителни сгради, въпреки че обичайната 
практика е била такава.
Водата за крепостта се е съхранявала в цистерна с 
диаметър около три метра и дълбочина единадесет метра, 
изсечена в скалата между двореца на бургграфа и кралския 
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дворец. На съседния връх, наречен Малък Бездез, е имало зид, 
свързан с крепостта, който е бил построен в края на XIV и 
началото на XV в. Запазените останки се свързват по-скоро 
със съществуващия по онова време миньорски град, но не се 
изключва и възможността върхът също да е бил укрепен.
Бездез е един от най-известните чешки архитектурни 
паметници и същевременно е един от най-добре запазените 
крепостни комплекси от времето на крал Пршемисъл 
Отакар II. Относително правилната му форма е следствие 
от застрояването на тесен и продълговат терен. Ако 
размерът на жилищните помещения е бил предварително 
определен, на практика единственият начин за спазването 
на това изискване е било изграждането на правоъгълни, 
успоредно разположени сгради. Относно функциите, които 
е изпълнявала крепостта, прави впечатление, че в нея не е 
имало голяма зала, а формата на стените, разположени по 
целия път към върха, показва, че целта е била неприятелят 
да бъде задържан възможно най-далече от вътрешната част. 
През следващите векове тази идея става основно изискване 
при строежа на всички чешки крепости.

История на крепостта

Кралското владение Бездез е част от княжеството 
на Пршемисловците, което се е разпростирало на 
обширна територия, обхващаща пограничните гори. 
Именно търговските отношения със съседите стават 
причина за проправянето на пътеки през непроходимите 
девствени гори, по които започват да навлизат нови 
и нови заселници, установяващи се в района. Едно от 
новооснованите селища, намиращо се в подножието на 
хълма, непосредствено до търговския път между Прага 
и саксонския Цитау (чеш. Житава), е наречено на името 
на някой си Бездез. По-късно така започва да се нарича и 
целият район. В същото селище се намира и храмът „Св. 
Юлия“, построен в романски стил, разпознаваем въпреки по-
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късната му барокова реконструкция. До храма се е намирало 
седалището на управата на цялото бездезко владение, 
ръководена от служител, пряко подчинен на краля.
Най-вероятно през шейсетте години на XIII в. крал 
Пршемисъл Отакар II решава на извисяващия се над 
владението връх да бъде издигната каменна крепост, 
която, от една страна, да служи за защита на търговския 
път, а от друга – да стане преграда срещу настъпващите 
съседи. През 1278 г., след смъртта на Пршемисъл Отакар II, 
крепостта със сигурност вече е била обитавана, тъй 
като през същата година е обкръжена от войски на 
Бранденбургското маркграфство.
За разлика от останалите подобни строежи, крепостта 
Бездез е била завършена за доста кратко време, като на 
мястото няма следи от по-късна строителна дейност. 
Бездез е автентична крепост от втората половина на 
XIII в., построена за защита на владетеля, което обяснява 
и липсата на стопански сгради, заради съществуващата 
тогава манска система2. 
Тъкмо чрез изграждането на система от непревземаеми 
крепости и чрез основаването на кралски градове 
наричаният „крал железен и златен“ Пршемисъл Отакар II 
се стремял да укрепи властта си и да се предпази от 
претенциите на шляхтата.
Богатата украса на параклиса в крепостта показва, че 
майсторите, построили Бездез, най-вероятно са били 
повлияни от строителните практики в Хесен. Те без 

съмнение са се справили с 
поставената им задача по-
най-добрия възможен начин 
и за радост на господаря си, 
тъй като са издигнали една 
действително непревземаема 
крепост.
Крепостта е трябвало да 

2 Т.нар. мани са шляхтичи с ленна 
зависимост, в конкретния 
случай – от краля.  Срещу строго 
определени, най-вече военни 
задължения, свързани с управлението 
и преди всичко – със защитата 
на крепостта, те получавали от 
сюзерена под наем участък земя в 
региона със съответното селище. – 
Бел. авт.
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бъде достойно място за отсядане на чешките крале, но 
малко след смъртта на Пршемисъл Отакар II, паднал в 
битката на Моравско поле3 на 26.08.1278, тя се превръща 
в затвор за седемгодишния му син Вацлав и за вдовицата 
му Кунигунда. Те двамата са докарани тук през нощта 
на 25 срещу 26 януари 1279 г. от настойника на принца 
Ото Бранденбургски, който, макар че става управител на 
чешките земи, се държи като техен завоевател. През месец 
май същата година кралица Кунигунда иска от бургграфа 
и брандебургския главнокомандващ Херман да отиде на 
погребението на съпруга си в Зноймо. Оттам с помощта 
на свои доверени хора тя успява да замине за Опава и 
повече никога не се връща в Бездез. Синът º Вацлав остава 
затворен в крепостта чак до септември, а след това е 
откаран далеч от чешката шляхта, най-напред в Цитау 
(Житава), а по-късно и в Шпандау. Той се връща в Чехия през 
1283 г., след изплащането на 15 000 гривни сребро4.
В началото на XIV в. крепостта е заложена и преминава 
в ръцете на шляхтата. Хинек Берка з Дубе, със знанието 
на краля, основава ново селище, намиращо се на изток 
от крепостта, което нарича Нов Бездез, към него той 
прехвърля и всички градски права. По-късно въпросното 
селище е преименувано на Бела под Бездезем.

Крепостта отново става кралска 
собственост едва след като на 
престола се възкачва чешкият 
крал и римски император Карл IV. 
Той се опитва да си върне цялото 
заложено имущество и да наложи 
строг закон, известен като 
Maiestas Carolina. В него е посочено, 
че собствеността на краля не 
подлежи на залагане, като между 
изрично посочените имоти е и 
крепостта Бездез. Шляхтата 

3 Става дума за битката за 
наследството на Бабенбергите на 
Моравското поле (Marchfeld) близо 
до Дюрнкрут в Долна Австрия. – 
Бел. ред.

4 Една пражка гривна е тежала 253 г. 
Общото тегло на заплатеното 
сребро следователно е било 
повече от 36 квинтала. Ако 
цената на среброто тогава е била 
приблизително 8 днешни крони на 
грам, то това означава, че 15 000 
гривни сребро са се равнявали на 
30 360 000 чешки крони или на 1 124 
444 евро. – Бел. авт. 
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обаче никога не признава този закон, тъй като той ограничава 
правата º.
Карл IV обичал да отсяда в Бездез и през 1366 г. със своя 
бургграф Олдржих Тиста з Либщейна решава да направи 
развъдник за риба, който по-късно в чест на К. Х. Маха е 
преименуван на Махово езеро.
Законът Maiestas Carolina не се спазва дори от сина на 
Карл IV – Вацлав, който предоставя Бездез на братовчед си, 
моравския маркграф Прокоп, в замяна срещу помощта му 
в борбата със Сигизмунд и бунтуващата се шляхта. Крал 
Сигизмунд така и не успява да превземе крепостта с военни 
действия. Получава я обаче чрез измама, след като я държи 
под обсада девет месеца, а малко по-късно я предоставя за 
ползване на поддръжника си Ян Старши з Михаловиц.
По време на хуситските войни крепостта става най-
мощната опора на католическата църква в северна Чехия. 
Вярата в непревземаемостта º е толкова голяма, че в 
нея са пренесени архивите на пражките имоти5, както и 
църковно и светско имущество  По време на хуситските 
войни крепостта не е превзета нито веднъж, тъй като 
хуситите дори и не правят опит за това.
След този период, т.е. до 1468 г., крепостта се управлява 
от благородническия род от Михаловице, а през 
следващите сто и двайсет години – от редица други 
собственици.
През 1588 г. император Рудолф II отменя дълга, тегнещ 
върху Бездез, и продава крепостта на Ян з Вартенберка, 
след чиято смърт вдовицата му я залага срещу заем и тя 
преминава в ръцете на Вацлав з Дубе и Липе. Вацлав з Дубе 
и Липе е един от благородниците, застанали начело на 
Съсловното въстание, който след поражението в битката 
при Била Хора през 1620 г. успява да избяга извън пределите 

на страната заедно с крал 
Фридрих Пфалцки. Впоследствие 
крепостта е конфискувана, 

5 Т. нар. zemské desky, т.е. регистри, 
които бяха обяснени в бележка по-
горе. – Бел. прев.
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а по-късно продадена за неголяма сума на тогавашния 
императорски генералисимус Албрехт з Валдщейна. 
Малко преди Бездез да премине в ръцете на Валдщейн, 
тя за пръв път е превзета и опожарена. Бранителите 
на изоставената по това време крепост всъщност вече 
не са кралските васали, а укрилите се в нея разбунтувани 
крепостни на Вацлав з Дубе, които успяват да победят 
наемниците на Максимилиан Баварски. Въпреки големите 
поражения, които крепостта претърпява, Валдщейн 
решава да я реконструира в бароков стил. По-късно обаче 
той се отказва от намеренията си и през 1627 г. довежда 
в Бездез представители на ордена на свети Августин. 
Първоначалната идея е крепостта да бъде превърната 
в укрепен манастир, който Валдщейн и войската му да 
могат да ползват при нужда, но поради немарливостта 
на монасите тя си остава неосъществена. Девет години 
по-късно Валдщейн изпраща ордена на свети Августин 
обратно в Бела под Бездезем, а крепостта обещава на 
монсератските бенедиктинци като благодарност за това, 
че е оцелял в битката при Лютцен. По модела на Монсерат 
крепостта е трябвало да бъде обитавана от отшелници, 
а под върха º да има голям манастир. Замисленото 
от Валдщейн дарение, с изключение на манастира в 
подножието на крепостта, в крайна сметка е осъществено 
едва от император Фердинанд II. След като имуществото 
на Валдщейн е конфискувано, Фердинанд II предоставя 
Бездез на манастира Емаузи в Прага, където още преди 
години по покана на Валдщейн са пристигнали монасите от 
ордена на монсератските бенедиктинци и техният абат 
Пеналоса.
Малко преди края на Трийсетгодишната война крепостта 
за известно време попада под обсадата на шведите, 
а земите около Бездез остават несигурни дълго време 
след подписването на Вестфалския мирен договор през 
1648 г. Това е причината първите монашески колонии да 
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пристигнат тук едва през 1661 г. Те си поставят за цел да 
ремонтират параклиса, кралския и бургграфския дворец, а 
през 1666 г. пренасят в крепостта и копие на смятаната 
за чудотворна Черна мадона от Монсерат. По инициатива 
на графиня Анна з Валдщейна през 1686 г. по целия път 
на поклонниците, идващи да се помолят на Мадоната, 
са издигнати петнайсет параклиса, първоначално 
украсени с фрески, а по-късно с дърворезби, изобразяващи 
пътя на Христос към Голгота. Днес тези дърворезби се 
помещават в музея на гр. Ческа Липа. През следващото 
столетие монасите натрупват значително имущество. 
Съкровището им обаче е открито и изнесено от пруските 
войници през 1778 г., когато те са извикани от монасите, за 
да им помогнат в битката срещу австрийските войски.
Не след дълго, през 1785 г., император Йосиф II решава 
манастирът да бъде закрит. В резултат на това една 
част от намиращото се в него обзавеждане е пренесено в 
манастира Емаузи и в други съседни храмове, а останалата 
е разпродадена на търг четири години по-късно. След това 
сградите започват да се рушат, за което допринася и 
дейността на търсачите на съкровища. Треската за злато, 
завладяла местните жители, вдъхновява композитора Б. 
Сметана за написването на операта „Тайната“ по либрето 
на Елишка Краснохорска. В началото на XIX в. крепостта 
се превръща в руина. Въпреки това тя не престава да се 
радва на интерес и се превръща в особено любимо място 
за творците романтици. С Бездез е неразделно свързан и 
най-големият чешки поет от епохата на Романтизма – 
Карел Хинек Маха. Тук той се вдъхновява за написването 
на прозаичното произведение „Вечер на Бездез“, както и на 
поемата „Май“.
Историята на крепостта не приключва с разрушаването 
º. Поклонническата традиция продължава и през XIX в., 
а Бездез се посещава както от религиозни подбуди, така и 
от интерес към средновековната крепостна архитектура, 
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свидетелстваща за славното чешко минало. Фактът, 
че крепостта се превръща в желан туристически обект 
кара потомците на рода Валдщейн да направят редица 
реконструкции. През 1932 г. последният собственик на 
Бездез, докторът по право Карел Арнощ з Валдщейна и 
Вартенберга, предоставя обекта на Клуба на чешките 
туристи срещу символичната сума от 2000 чешки крони.
Втората световна война слага край на дейността на 
Клуба, тъй като крепостта и районът около Бездез се 
оказват на територията на т.нар. Судети. След края 
на войната, през 1953 г., Бездез преминава в ръцете на 
Държавното управление на паметниците. От 1982 г. до 
днес обществото не престава да инвестира немалки суми в 
реконструкцията на крепостта.

Превод от чешки: Божана Нишева
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КОКОРЖИН (KOKOŘÍN)*

За крепостта

Крепостта  Кокоржин се издига сред пясъчни скали  в 
местността Кокоржински дул, над долината на река 
Пшовка. До нея можете да стигнете по дървен мост. 
Първичната сграда е построена през XIII в., а крепостта, 
която частично е изградена в скалите, е обитавана от 
тогавашните си господари. За съжаление през XVII в. 
настъпва период, когато крепостта започва постепенно да 
се превръща в руини. Сегашният си вид  Кокоржин получава 
през 1911-1916 г., когато е реставриран. В него доминираща 
е високата 38 метра цилиндрична каменна кула. Тогава 
дворецът, за разлика от оригиналния си вид, се сдобива с 
още един етаж, а също и с модерни картини по стените и с 
оборудване  в помещенията.
През годините Кокоржин има различни собственици. 
През 1894 г. Йосиф и Мария Ирови го продават 
на крупния земевладелец Вацлав Шпачек, а след него 
собственик на замъка става синът му Ян, като пък 

Крепостта Кокоржин
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от неговия по-малък син чехословашката държава 
национализира имота през 1950 г. Замъкът е върнат 
на семейство Шпачек през 2006 г. и те държат той да 
продължи да бъде отворен за всички.
От замъка Кокоржин се интересуват много хора 
на изкуството, които са мистериозно привлечени 
и вдъхновени от него. Сред най-известните имена, 
свързани с Кокоржин в романтичния му период, са 
например художниците Йозеф Навратил и Антонин  
Манес, чиито картини често се излагат в замъка. Това 
място не е могъл да пропусне и Карел Хинек Маха, създал 
тук творбата си „Цигани“. Маха вижда Кокоржин за 
първи път през 1832 г. и го изобразява в своя рисунка. 

История на крепостта Кокоржин

Кокоржин се намира северно от едноименното село, в 
центъра на защитена природна област. Първоначално 
недалеч оттам се намирала средновековна крепост, 
построена по времето на крал Ян Люксембургски. Първото 
споменаване на Кокоржин датира от 1320 г., когато Хинек 
Берка з Дубе получава в замяна от Индржих з Осмехова 
имението и очевидно също в средата на XIV в. построява 
крепостта.

През следващите столетия като собственици се изреждат 
редица видни шляхтичи и благороднически родове. През 
XV в. например собственик на Кокоржин е известният 
военачалник Ян Ржитка з Бездедиц, през хуситските войни 
го владее Алеш Шкопек з Дубе, след това – родовете 
Клинщейн,  Бержковски з Шебиржова, Куплирж, Хързан 
з Харасова, а накрая отново Бержковски, на които след 
битката при Била Хора собствеността е конфискувана и 
е продадена на  рода Валдщейн. След смъртта на Албрехт 
з Валдщейна (Албрехт фон Валенщайн) Кокоржин се връща 
отново във владение на краля.
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През XVI в. Кокоржин не е подходящ за обитаване, тъй 
като е в лошо състояние. След Тридесетгодишната 
война император Фердинанд нарежда Кокоржин сред 
„прокълнатите“ крепости, които не трябва да бъдат 
ремонтирани, като по този начин се превръща в част 
от запуснато имение, на което се редуват различни 
собственици. Според легендата крепостта става убежище 
на рицари разбойници, предвождани от Петровски з 
Петровиц, станали страшилище за  цялата област.

Вече през XIX в. крепостта, превърнала се в развалина, 
започва да омагьосва романтическите художници – 
Карел Хинек Маха, Йозеф Навратил, Антонин Манес и 
много други. През 1895 г. крепостта привлича отново 
вниманието на широката общественост благодарение на 
Клуба на чешки туристи, който представя неин макет на 
известното Етнографско изложение в Прага, а и осигурява 
частичен достъп до нея.

През 1896 г. имението, заедно с руините, е закупено от 
Вацлав Шпачек, шляхтич от Старбург, който през 
1911 г., с помощта на водещи историци  като Аугуст 
Седлачек, Зигмунт Винтер, Ченек Зибърт и Едуард 
Сохор, извършва основна реконструкция на крепостта. 
Работата е завършена през 1918 г. от неговия син Ян, 
който разширява оригиналната културно-патриотична 
концепция, придавайки му функцията на семеен паметник. 
Въпреки някои критики към начина на реконструиране, 
това е първият комплексен план за спасяване от разруха 
на средновековни руини в Чехия и за улесняване достъпа на 
обществеността.

След 1950 г. на основание на закона на поземлената реформа, 
крепостта преминава във владение на държавата. Едва през 
2006 г. тя е върната на наследниците на фамилията Шпачек, 
които възнамеряват да продължат семейната традиция, 
като опазят този културен  паметник за обществото.
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Още веднъж за Кокоржин

Първите собственици на имението Кокоржин построяват 
крепост срещу Храдско1, над скалите западно от областта 
Кокоржински Дул. Това се случва през втората половина на 
XIII в. Крепостта е частично издълбана в скалата и досега 
са оцелели няколко от скалните помещения на пет различни 
нива, до които се достига по издълбани каменни стълбища. 
В едното помещение може да се види ниша, предназначена 
вероятно за разполагане на статуя или за параклис. 
Стените имат и малки ниши за лампи. До най-ниската 
стая  се стига по петнадесет метра дълъг тунел, който 
представлява скалист пролом. По-рано към крепостта е 
принадлежал и крепостен двор, намиращ се на мястото на 
днешния стопански двор на село Кокоржин.
Според легендата много отдавна основател на Кокоржин 
станал рицарят Окорж от рода на господарите от 
Дуба. Синът му се сгодил за дъщерята на друг рицар на 
име Цтибор, владетел на крепостта във Видим. След 
смъртта на Окорж синът му се влюбва в дъщерята на 
владетел на Хоуска, а по-късно и се оженил за нея. Цтибор не 
одобрява брака, поради което той и съпругата му напускат 
Кокоржин и никога не се завръщат повече. 
В документ, датиран 23 април 1320 г., вече се споменава 
Кокоржин: имението преминава във владение на Хинек 
Берка з Дубе от Индржих з Осмехова в замяна за  Вележице. 
Хинек Берка (1297-1348) по това време е един от най-
богатите и най-могъщи чешки шляхтичи и най-вероятно 
по негова инициатива през втората четвъртина на 
XIV в. започва да се строи нова крепост на около два 
километра северно от дотогавашната. Тя е построена 
на връх, като в долната си част осигурява възможност 
за изграждане на обширно предградие наоколо. Но дори 

и в този си вид крепостта 
не може да се сравнява със 
сегашното състояние. През 

1 Укрепено поселище от бронзовата 
епоха в района,  по-късно – славянско 
селище. – Бел. ред.



 57

1427 г. Кокоржин владее Алеш Шкопек з Дубе, за когото 
се разправяло, че е привърженик на католическата 
партия, заради което крепостта е превзета и разрушена 
от хуситските войски. В следхуситския период тя 
определено не е в добро състояние. През 1434 г. имението 
е наследено от Бохунек з Клинщейна, който обаче, за да 
изплати дълговете си, го продава и през 1437 г. то става 
собственост на известния воин, воюващ на страната на 
Пражкия съюз на градовете2, Ян Ржитек з Бездедиц, който 
завещава през 1444 г. Кокоржин заедно с други свои имоти 
на  запаления привърженик на Иржи з Подебрад –  
Завиш з Клинщейна.
По-нататък може да се спомене още, че собствеността 
върху крепостта преминава през 1522 г. в ръцете на   
Хинек з Шебиржова. Тъй като крепостта не била 
ремонтирана от самото си създаване и вече се рушала, тя 
не можела вече да се обитава. Поради това наблизо той 
изгражда нова крепост. След смъртта на Хинек имението е 
разделено между петте му дъщери. През 1609 г. вдовицата на 
Олджрих Хързан з Харасова продава Кокоржин на император 
Рудолф II. Скоро след това обаче, през 1610 г., той е купен от 
Вацлав Берка з Дубe а Липехо, който по време на Съсловното 
въстание е директор от квотата на господарското 
съсловие и през 1620 г. бяга от страната, като впоследствие 
е осъден задочно на смърт и отнемане на имуществото. 
Сред следващите собственици на имението са Адам 
Валдщейн, Ян Бьок, Анна з Бубна а Литиц, Франтишек Карел 
Шверц-Шпорк и херцог Анощ з Аренберка.
Господарите от Бубен предприемат през 1715 г. изграждане 
в северната страна на имота на едноетажен бароков замък, 
а в южната част е обособена градина с оградни стени и 

зидана беседка. Франтишек 
Карел Шверц-Шпорк купува 
Кокоржин през 1740 г., като през 
същата година го поема синът 

2 В рамките на хуситските 
междуособици възникват различни 
формирования като Пражкият съюз, 
Таборският съюз и т.н. – Бел. ред.



 58

му Ян Франтишек Кристиян. След него пък преминава 
във владение на дъщеря му графиня Барбара О’Рейли. По 
нейно време замъкът е реконструиран и е изграден озеленен 
природен парк. През 1807 г. обаче  тя обаче продава 
Кокоржин и собствениците му постоянно се сменят, 
като това продължава до 1894 г., когато е купен от 
земевладелеца Вацлав Шпачек, който заедно с него си купува 
и благородническа титла и фамилното име „зе Старбургу“. 
Той умира през 1912 г., а имението поема синът му Ян, 
който почива през 1947 г., и тогава го получава по-малкият 
му син Ярмил, като след 1950 г. собствеността е поета от 
чехословашката държава. Наследниците на рода Шпачек си 
реституират собствеността през 2006 г.

Трети път за Кокоржин

Първите сведения за Кокоржин не са документирани в 
писмена форма, но за това, че необитаемата за дълго и 
прокълната от императора крепост минава постоянно от 
едни в други ръце, има много доказателства. Тя вероятно 
е построена през втората четвърт на XIV в. от Хинек 
Берка з Дубе. Първото писмено споменаване датира от 
1427 г., когато вече е собственост на Алеш Шкопек з 
Дубе. Смята се, че заради членството му в католическата 
партия част на крепостта е опожарена от хусисти, но 
това предположение се опровергава от факта, че самият 
той като чашник3 се бие с кръстоносците в сражението 
при Усти над Лабем.
През XV в. за Кокоржин се завързва спор, който е увековечен 
по-късно, по време на романтичната реконструкция на 
крепостта, от придворния художник на рода Шпачек – 
Юлуис Фишер, на стената на антрето с ловни трофеи на 
втория етаж на стария замък. Срещу Детрих з Яновиц и 
Хлумце, който предявява претенции да получи Кокоржин 

от Кралската камара4, в чието 
владение той се оказва за първи 

3 Привърженик на умереното крило в 
хуситското движение. – Бел. ред.
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път, се изправя наследникът на Завиш з Клинщейна. 
Спорът обаче едва ли е бил толкова ожесточен, че да се 
стигне до битка между двамата на коне, както го рисува 
Фишер.
Цяла редица шляхтичи обитават впоследствие 
крепостта. Когато обаче през XVI в. тя е придобита от 
Хинек Бержковски з Шебиржова, той стига до извода, че да 
се живее там не е толкова удобно, както преди, и затова 
построява нова готическа крепост до селото, където той 
и семейството му се преместват. Дъщеря му Дорота 
записва крепостта през 1545 г. в новосъздадените държавни 
регистри като „пустееща“ и от този си етикет Кокоржин 
така и не се избавя.
През 1610 г. крепостта вече е собственост на император 
Рудолф II, който го купува от Адам Тобиаш  
Хързан з Харасова, като година по-късно брат му Матиаш 
го продава на рода Берка з Дубе а Липе. За зла участ обаче 
Вацлав Берка з Дубе губи след битката при Била Хора 
цялата си собственост заради участието си в Съсловното 
въстание, така че Кокоржин отново става владение на 
Кралската камара. От нея по-скоро за заслуги, отколкото на 
реална цена, я получава граф Адам з Валдщейна. Впоследствие 
за кратко замъкът е собственост на Албрехт Валдщейнски. 
В началото на XVII в. добавят към имотите си 
пустеещата крепост Хабсбургите, но Фердинанд II през 
1636 г. на свой ред я дарява на Ян Бьок, „императорски 
генерал и върховен командващ на трихилядна войска 
пешаци“. Фактът, че за Хабсбургите порутената развалина 
е „трън в окото“ свидетелства вписване на Кокоржин от 
Фердинанд III след Тридесетгодишната война в списъка на 
т.нар. „прокълнати” замъци, за които е издадена забрана за 
ремонт и поддържане.

През 1715 г. господарите от 
Бубен изграждат нов бароков 
замък в северната част на двора, 

4 В средновековна Чехия – кралска 
институция, управляваща 
имуществото на краля. – Бел. ред.
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като готиката е оставена изцяло на произвола. Въпреки 
това през 1740 г. крепостта е купена от граф Франтишек 
Карел Шверц-Шпорк. Дъщеря му Барбора O’Рейли го продава 
през 1807 г. на княгиня Тереза   Виндишгрец. Дали двете дами 
са посещавали крепостта поне на приключенчески разходки, 
днес наистина е трудно да се каже. Преди рода Шпачек, 
който придава на крепостта сегашния º романтичен вид, 
тя е притежание за кратко на крупните земевладелци 
Мария и Йозеф Ирови. Въпреки че по Закона за поземлената 
реформа през 1950 г. я отчуждават в полза на държавата, 
тя е върната отново след шестдесет и пет години на 
Шпачек.

Превод от чешки: Петя Клинкова
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КРОМНЕРЖИЖ (KROMĚŘÍŽ)*

За замъка и градините

Архиепископският замък и градините заемат специално 
място сред най-изтъкнатите паметници на културата 
в Моравия. От създаването си те са собственост 
на оломоуцките епископи и архиепископи1, като са 
изпълнявали функцията най-вече на представителна 
резиденция. Архитектурата на Кромнержиж, градините 
и колекциите от картини принадлежат към най-ценното 
културно наследство на Чехия и тяхната уникалност 
потвърждава записването им през 1998 г. в списъка на 
ЮНЕСКО за световното културно наследство. 

Архиепископският замък

Архиепископският замък е доминантата на един от най-
атрактивните градове в Моравия, както и основният 

магнит, привличащ 
посетителите на 
историческия комплекс.

* http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/31/
prazsky-hrad. https://www.zamek-kromeriz.cz/cs

1 Оломоуц се оформя като вторият 
църковен център след Прага. – Бел. ред.

Замъкът Кромнержиж
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Замъкът в Кромнержиж е един от представителните 
паметници на културата в Моравия. През 1110 г. 
оломоуцкият епископ Ян II (1104–1126) купува пазарното 
селище Кромнержиж и от този момент то става 
собственост на Оломоуцката епископия (по-късно – 
архиепископия), а през втората половина на XIII в. 
(1261 г.) епископ Бруно фон Шауенбург (1245–1281) обявява 
Кромнержиж за град. На мястото на днешния замък той 
изгражда готическа крепост, въвежда ленна правна система 
и премества цялата администрация на епископията в града. 
По-късно, когато оломоуцки епископ става Станислав 
Турза, крепостта е преустроена в ренесансов замък. 

Голямо нещастие за града и замъка през 1643 г. представлява 
Трийсетгодишната война. Кромнержиж е превзет и 
унищожен от шведските войски на ген. Торстенсон. 
Възстановяването на града започва епископ Карл фон 
Лихтенщайн-Кастелкорн (1665–1694). Строен по 
проектите на кралските дворцови архитекти Ф. Лукезе 
и Дж. П. Тенкала, замъкът придобива до голяма степен 
днешния си вид. През 1752 г. в града избухва пожар, който 
унищожава десетки домове и нанася големи щети на 
втория етаж и интериора на замъка. През годините 1848–
1849 архиепископският замък става седалище на заседанията 
на Конституционния райхстаг на австрийските народи. 
От архитектурните реконструкции през XX в. най-
мащабна е тази на замъчната кула (кулата е запалена от 
отстъпващите немски войски през последните дни на 
Втората световна война). 

Отделните части на замъка в миналото са били 
йерархизирани – партерът е служел за търговски дейности, 
на втория етаж са били съсредоточени представителните 
зали, третият етаж е акцентирал върху светското и 
административното влияние на епископа. 

Днес замъкът е не само уникален исторически обект, но 
и жив изследователски център, който съхранява богати 



 63

колекции от картини, книги и музика. Корените на тази 
експозиция можем да открием в просветителската 
дейност на колекционери от няколко века. 

В съвременния си вид замъкът възниква на принципа на 
основното разпределение на материите, архитектурно 
решение на цялата част, а също и със създаването на 
фасадата, очевидно по иновативния план на архитект 
Филиберто Лукезе (1606–1666), и то още по време на 
проектирането (около 1665 г). 

През следващите години от изграждането на замъка (1686–
1698) началната концепция е доразвита и променена според 
нуждите на разрастващия се строеж. Негов архитект 
е дългогодишният колега, приятел и близък роднина на 
Лукезе – Джовани Пиетро Тенкала (1629–1702). 

Замъчната кула

Призматичната кула, която и до днес е най-ярката част 
не само на замъка, но и на целия Кромнержиж, представлява 
най-забележителният остатък от епископската крепост. 
Триетажната кула с квадратна основа с размери 13х13 
метра и височина почти 34 метра е изградена малко след 
1500 г. от известния хуманист и епископ на Оломоуц – 
Станислав Турза.

През приземния етаж на кулата, диагонално втъкан към 
външния ъгъл на крепостта, е преминавал тунел, водещ 
от града към крепостния двор. И до днес е запазена 
островърхата арка на портите със сложната си украса 
и правоъгълният отвор за подвижния мост, който се е 
спускал над окопа, отделящ замъка от града. 

Строежът на Кромнержижката кула протича на прелома 
на Късната готика и Ранния ренесанс. Белег за това 
ще открием в  архитектурната и изобразителната 
украса на фасадата. Там се срещат традиционната 
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островърха арка на портите с ренесансови детайли, 
най-вече с изписания фриз, изработен в ренесансовия, 
т.нар. хуманистически капитeл, ренесансовите 
херувими и илюзивната живопис, които препращат 
към архитектурните елементи – порталът вече няма 
охранителна роля, но със своите необичайни форми и 
украса на фасадата представлява архитекта си, най-
известния моравски църковен феодал за времето си – 
оломоуцкия епископ Станислав Турза.

Винарските изби

Избите се намират под североизточното (градинското) 
и северозападното крило на замъка. Докато избите под 
северозападното крило са създадени при бароковата 
реконструкция, то избите, които се намират под 
градинската част, съдържат и по-стари, предбарокови 
конструкции. Два широки, запазени досега коридори ги 
свързват с двора на замъка. Очевидно към края на XIX в. 
(извън ареала на замъка) възниква нов вход към винарските 
изби, водещ от обектите на днешните архиепископски 
изби през тесен, полегат тунел към Млинска брана2.

Въпреки че някои части от винарските изби са 
реконструирани своевременно, и до днес остават запазени 
техните характерни черти – огромни каменни, грубо 
измазани зидарии от кариерен пясъчник и барокови тухлени 
полукръгли сводове. Стените на избите са покрити от 
фина плесен, която подпомага зреенето на виното. 

Сигурно е, че още архитектът на бароковия замък, 
епископът на Оломоуц Карл фон Лихтенщайн-Кастелкорн 
е планирал да съхранява вината от епископските 
лозя в големите и дълбоки изби с постоянна годишна 
температура, като за тази цел винарските изби са 
използвани още преди края на XVII в. Този процес 

продължава и до днес. 2 Мелничарска порта. – Бел. ред.
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Отворената зала (Salla Terrena)

Залата, която се намира на приземния етаж на 
североизточното крило на замъка, представлява обект, 
отличаващ се с художествени качества и неповторимо 
иконографско съдържание. За кратко тук възниква едно от 
значителните произведения на ранния барок в чешките 
земи, за което е типичен хармоничният синтез между 
архитектурното, скулптурното и изобразителното 
изкуство.

Според плановете на Джовани Пиетро Тенкала строежът 
е открит през есента на 1686 г. и до засводяването на 
залата се стига през лятото на 1690 г. По-нататъшните 
художествени елементи са поверени на избрани художници, 
способни да ги реализират в точните форми пряко или по 
италиански модел.

Отворената зала се състои от три правоъгълни зали, 
разделени една от друга с мраморни портали, а на двата 
края на двете странични зали има прилежащи пещери 
(гротове). Централната зала със своето симетрично 
разположение свързва представителното стълбище, 
водещо към епископските покои на първия етаж, с прекия 
вход към партера и градините под замъка.

Скулптурната украса започва още на стълбището, 
по което днес посетителите слизат към залата от 
вестибюла на приземния етаж. Другите две зали на 
таваните си имат по две трилистчета с изображения на 
четирите годишни времена.

Украсата на залата не завършва само с картините по 
стените. Богати са и гипсовата и скулптурната украса с 
голям репертоар от митологични персонажи и сюжети. 
С картините кореспондират отделни статуи, други 
развиват темата за времето, природните промени и 
техните естествени и митологични превъплъщения. 
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Към двете преходни странични обширни зали има свързани 
две пещери, като северната е украсена с изкуствени 
сталактити от вкаменена лава, а подът º е изграден 
от речни камъчета, от които като мозайка са събрани 
разцъфналите цветя на стените. По средата се намира 
вече нефункциониращ пирамидален фонтан. Източната 
пещера заема повече от половината площ на предходната 
зала. Представя интериор от изкуствено изградена 
скала, на която се разкриват редица от миньорските 
дейности. Обектът е нетрадиционен за своето време 
заради популярния пещерен мотив и очевидно препраща 
към добива на скъпоценните камъни при изсичането на 
епископските монети и медали в Кромнержижската хазна.

Галерията

В галерията на Кромнержижския замък е представена колекция 
от картини, които оломолуцките епископи и архиепископи са 
получавали през отминалите столетия. Най-дълго излаганите 
картини са две двойки олтарни картини от Лукаш Кранах 
Старши, получени по времето на Станислав Турза (1497–
1540). Основна част от епископската колекция обаче са 
картините на епископ Карл фон Лихтенщайн-Кастелкорн 
(1664–1695). Неговата най-значима придобивка е покупката 
на част от колекцията на английския крал Чарлз I Стюарт 
и граф Томас Хауърд от Арандел, продадени от кьолнските 
търговци на изкуство Франц и Бернард фон Имстенред 
през 1673 г. Освен това епископът купува и още няколко по-
малки и интересни колекции, а чрез посредници си осигурява 
картини директно от художествените ателиета. Неговите 
наследници на епископския престол не проявяват обаче 
подобна систематичност и целенасоченост за разширяване на 
сбирката.

През XVIII в. колекцията е обогатена от 
кардиналите Фердинанд Юлиус Тройер (1746–1758) и 
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Леополд Бедржих з Екху (1758 – 1760). XIX и XX век донасят 
нейното увеличаване благодарение на усилията на кардинал 
Бедржих Фюрнстенберг (1863-1892), архиепископ Теодор 
Кон (1893–1904) и архиепископ Леополд Пречан (1923–1947). 
Освен всичко друго колекцията от картини свидетелства 
за развитието на вкуса и представителните идеи през 
различните периоди. 

Цветната градина

Цветната градина на Кромнержиж, известна също като 
Libosad3, принадлежи към най-изтъкнатите градинарски 
постижения в света. Днес е на практика единственият 
представител на проектирана по този начин цялост 
в Европа. Кромнержижската цветна градина е засадена 
през втората половина на XVII в. от епископ Карл фон 
Лихтенщайн-Кастелкорн. Първата фаза от изграждането, 
на основната част от градината, се осъществява през 
периода 1665–1675 г. Втората, допълваща част – през  
80-те години на XVII в. Първоначално задачата е поверена 
на италианския архитект Филиберто Лукезе (1607–1666), 
след чиято смърт е успешно завършена от неговия млад 
колега Джовани Пиетро Тенкала (1629–1702). Както и при 
строителните дейности, епископът има ясна представа 
за градината, която да следва европейските импулси в 
духа на ренесансовите градини, изникнали около старите 
центрове във Франция. За пример били възприети също 
италианските, немските и холандските градини. 

Централната част на цветната градина, изградена във 
формата на разтегнат правоъгълник с множество зелени 
геометрични форми, се състои от две части – цветна и 
овощна градина. Главната º ос започва с открит балкон и 
статуи, като е централно и странично акцентирана със 
съпровождащи архитектурни и художествени елементи, 

напр.  декоративни паркчета, 
3 „Красива градина“. – Бел. прев.
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фонтани, ротонда, лабиринти, водни площи, кегелбани и тъй 
наречените Ягодови хълмчета. Това основно и хармонично 
разпределение естествено се допълва и от пълзящи 
декоративни оформления, като например Портокаловата 
градина, Холандската градина, оранжериите, търговския двор, 
фазанарията, Заешкия връх и дивите череши.

С първоначалния си облик от XVII в. цветната градина 
представлява гранична фаза в развоя на европейското 
градинарско изкуство. От една страна, припомня 
късноренесансови италиански и немски паметници, като 
например Вила д’Есте в Тиволи, Вила Дория Памфили в Рим, 
градината в резиденцията в Мюнхен, Хортос Палантиус в 
Хайделберг, Нойегебалде във Виена и Вила Ангиана в Белгия, 
а от друга страна, се обръща и към френския бароков 
класицизъм, вдъхновен от Версай. Тази двойка от ориентации 
прави градината единствена в по-широк европейски 
контекст.

През XVIII и началото на XIX в., във времето на 
радикалните промени в изобразителния и културния вкус, 
цветната градина е обогатена с няколко нови парника и 
се превръща по-скоро в ботаническа и стопанска част 
на замъка. По-значителна промяна настъпва през 40-те 
години на XIX в. по време на архиепископ Максимилиян 
Йозеф Зомерау-Бек (1837–1853). По време на архиепископ 
Теодор Кон (в края на XIX в.) пък е проведена мащабна 
реконструкция на ротондата. 

Със съживяването на повредените части от цветната 
градина през 50-те години на XX в. се заема архитект 
Павел Янак (1882–1956). През 1998 г. цветната градина 
заедно с градината под архиепископския замък и самия 
замък е вписана в списъка на световното природно и 
културно наследство на ЮНЕСКО. За обновяването 
на цветната градина, чиято цел е връщането към 
автентичното º състояние от времето на създаването 
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º, днес работят едни от най-добрите чешки архитекти 
под ръководството на ателиетата „Архитекти Д.Р.Н.Х.“ 
и „Трансат архитекти“. Тържественото откриване на 
цветната градина след реконструкцията º се състоя на 6 и 
7 септември 2014 г., заедно с първото издание на фестивала 
„Хортос Магикус“, целящ да покаже пред посетителите 
веселията и пиршествата на древните им предци. Всяка 
първа събота и неделя на септември цветната градина 
оживява с театрални представления, концерти, опери, 
балет и фойерверки. Не липсват и свободно достъпни игри 
или уъркшопи за семейства с деца. 

Градината под архиепископския замък

Градината е построена през 1509 г. и през следващите 
столетия е разширена до внушителните 64 хектара. 
Растителните видове и външният º вид се променят 
от самото начало – от зеленчуковата и овощна градина 
през XVII в. до барокова градина през XIX в. Тогава в 
стилния краен парк са засадени повече от 200 вида 
дървета от различни части на Европа, Америка и Азия. 
Началото на нейното изграждане в Кромнержиж е 
поставено във времето, когато Ренесансът измества вече 
Средновековието, т.е. по времето на епископ Станислав 
Турза и на по-късните Вилем Прусиновски и Станислав 
Павловски, израства не само обичайната градина със 
стопанско предназначение, но също и малък обор за 
отглеждане на високи животни, както и декоративнa 
градина с водни елементи и добре оформени лехи. 

Славно време на разцвет и постепенно разрастване на 
градината настъпва с образования и ерудиран Карл фон 
Лихтенщайн-Кастелкорн през втората половина на XVII в. 
Новият епископ пристига в града, силно засегнат от 
Тридесетгодишната война, но въпреки това, наред с много 
други големи архитектурни проекти, той се съсредоточава 
върху изграждането на декоративните градини.
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Годината 1777 представлява своеобразен връх за Оломоуц, 
защото епископията е повишена в архиепископия и за пръв 
архиепископ е избран Антонин Теодор Колоредо-Валдзее. 
В Кромнержиж той се вписва най-вече с оригиналната 
промяна на градината под архиепископския замък, промяна, 
която се състои от комбинация между формален партер 
в стил рококо и естествено образуван парк с множество 
интересни елементи в гръцки, китайски, турски, 
тихоокеански или друг стил. Новата градина е изграждана 
приблизително 10 години (1790–1800 г.).

Най-радикалната реконструкция на градината под 
архиепископския замък се осъществява през първата 
третина на XIX в. след идването на новия архиепископ 
Фердинанд Мария Хотек, който заедно с архитект Антон 
Арх подготвя план за промяна на сантименталната градина 
в романтичен парк, изграден в духа на идеите на немския 
княз Херман фон Пюклер4. Хотек не доживява реализацията 
на своята представа и едва наченатото му дело продължава 
неговият наследник Максимилиян Йозеф Зомерау-Бек. В 
градината под архиепсикопския замък се проявяват два важни 
стила – романтичната връзка с природата, проявяваща се 
в паркивата концепция, и неокласическият антиквизиращ 
стил на Арх. Втората половина на XIX в. е времето на 
последните по-дребни реставрации. За най-успешна от тях 
можем да смятаме преустройството на замъчния портал и 
изграждането на ново монументално стълбище, което служи 
като втори вход към градината под архиепископския замък и 
до днес.

Превод от чешки: Михаела Димитрова

4 Херман фон Пюклер-Мускау (1785-
1871), немски писател, градинар 
и пътешественик, най-големият 
земевладелец в Лужица. – Бел. ред.
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КОНОПИЩЕ (KONOPIŠTĚ)*

Въпреки че Конопище в момента се смята за замък, първите 
му собственици построяват всъщност крепост. Към 
края на XIII в. на това място възниква готическа крепост, 
обградена с тресавища, по модел на френските кастели. 
Строежът е дело на благородници от Бенешов, които се 
местят тук от родното си място.

Според историците могъщата крепост получава 
названието си от полето, където се отглежда коноп. 
Нивите по това време се намират близо до сградата.

Още от самото си начало Конопище е изключителна 
постройка. Въпреки че повечето чешки крепости 
разполагат само с една или най-много две бойни кули, 
собствениците на Конопище решават да не издребняват. 
Това е и причината над правоъгълната основа на 
крепостта да се изправят седем кули, които придават 
на сградата величествения º вид. А като пресметнем и 
изключителното º местоположение, можем да кажем, 

че крепостта е много добре 
защитена.

* https://www.zamek-konopiste.cz; 
http://www.zamek-konopiste.info/; 
http://zamekkonopiste.info/.

Замъкът Конопище
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През първата третина на XIV в. родът Щернберк получава 
Конопище и така започва следващата глава в историята 
на крепостта. Тогава се сменят мнозина собственици от 
най-значимите шляхтишки родове. Щернберк обаче не 
донасят много късмет за Конопище. Зденек Конопищски 
зе Щернберка в началото е привърженик на Иржи от 
Подебради, след това обаче преминава от другата страна 
и става командир на т.нар. Зеленохорско единство, което 
воюва срещу краля. В резултат на това всичките му 
крепости са обградени от кралската войска. Тази съдба 
сполетява и Конопище. Крепостта обаче удържа най-дълго 
от всички, като прегладнелият гарнизон се предава след 
цели осемнадесет месеца обсада.

Преломен момент в историята на Конопище е XVII в., 
когато родът Ходейовски з Ходейова купуват крепостта. 
Тъй като става въпрос за относително заможен род, а 
тогавашните изисквания за живот са твърде високи за 
среновековната крепост, те инвестират в ренесансовата 
му реконструкция. Събарят някои от крепостните стени, 
а за радост на благородническите очи остава само голият 
склон, на който се намира Конопище.

Заради активното си участие в Съсловното въстание 
Ходейовски губят имуществото си и започва период, в 
който Конопище често сменя своите собственици, което в 
повечето случаи води до промени, които носят на замъка все 
по-големи дългове. Освен това след битката при Била Хора 
срещу един от собствениците на крепостта, Павел Михен 
з Вацинова, избухва народно брожение и замъкът е изгорен. 
След Тридесетгодишната война, когато шведите превземат 
Конопище, замъкът е вече много задлъжнял и съсипан.

През XVIII в. задлъжнелият замък Конопище е закупен от 
рода Въртба з Въртби, които решават да довършат 
реконтрукцията. Построяват нова сграда със стаи за 
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гости, снижават пет от седемте кули на нивото на 
останалите сгради и създават градина в замъка.

След тяхното управление известно време на власт 
в Конопище е родът Лобковиц, но в крайна сметка 
се стига времето на най-известния му собственик, 
който неизтриваемо записва името си в историята му. 
Става дума за хабсбургския ерцхерцог Фердинанд д’Есте, 
племенник на император Франц Йосиф I и наследник на 
трона. Ерцхерцогът притежава романтичен характер 
и затова реконструира замъка така, че да го приближи 
до първоначалния му средновековен вид. Същевременно 
разрушава стопанските и индустриалните постройки 
под замъка и построява голям английски парк. По негово 
време възниква и впечатляващото стрелбище, музеят 
на св. Иржи и изключителната сбирка от ловни трофеи. 
Фердинанд д’Есте е всестранно развита личност, която 
се записва в историята на замъка не само с трогателната 
история на живота си, но и с най-разнообразните 
оформления, реконструкции, открития и пр., които 
осъществява там.

Днес интериорът е обзаведен така, както и по времето на 
последния му значим собственик – споменавания неведнъж 
Фердинанд д’Есте.

Още за историята на замъка

Замъкът ней-вероятно е основан от пражкия 
акрхиепископ Тобиаш з Бенешова през 1294 г. недалеч от 
родното му място, като са използвани крепостни стени 
по модел на френските цилиндрични кули, с ров, четири 
порти и падащ мост. След смъртта на последния 
от рода Бенешов през 1327 г., в продължение на 275 
години, Конопище е във властта на рода Щернберк. 
От XVII до XIX в. се сменят цяла редица влиятелни 
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шляхтишки родове като Ходейовски з Ходейова, а след 
битката при Била Хора – Албрехт з Валдщейна, Михен з 
Вацинова, Въртба з Въртби, Лобковиц и други. Първата 
реконструкция на средновековната структура на замъка 
се осъществява в края на XV в. от  
Иржи зе Щернберка, а след това – в началото на XVII век 
от Ходейовски з Ходейова. През XVIII в. родът  
Въртба з Въртби преустройва Конопище в барокова 
резиденция. През 1887 г. Франц Фердинанд д’Есте, който 
от 1886 г. е наследник на императорския престол, 
купува замъка от Лобковиц. Ерцхерцогът реконструира 
Конопище в архаичен стил, а прилежащата околност 
се превръща в красив парк. На мястото на старата 
барокова градина е построена Розова градина с оранжерия. 
В замъка намира място и оргомната му колекция, с 
която се сдобива по наследство от италианските си 
предци и от личните си колекционерски дейности. През 
юни 1914 г. Франц Ферднинад участва в маневрите 
на австрийската армия в Босна и на 28 юни 1914 г. 
заедно със съпругата си София стават жертва на 
убийствения атентат, осъществен от сръбския 
анархист Гаврило Принцип в Сараево. През 1921 г. 
новосъздадената Чехословакия получава Конопище от 
наследниците на ерцхерцога и замъкът и паркът стават 
достъпни отчасти за посещение. По време на Втората 
световна война Конопище става главен щаб на СС. 
След Освобождението замъкът отново е достъпен за 
обществото. До днес той запазва вида си от последната 
реконструкция, осъществена от Франц Фердинанд 
д’Есте. Интериорът до голяма степен остава същият, 
както по времето, когато замъкът е обитаван от 
ерцхерцога и семейството му. 
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За крепостта и замъка

Първоначалният облик на Конопище е по модела на 
френските крепости. Имала е седем цилиндрични кули, ров, 
четири порти и падащ мост. Построяването º е дело на 
Тобиаш з Бехине, който става духовник, а през 1278 г. – 
и пражки акрхиепископ. След смъртта му неговото 
имущество е наследено от брат му Милота з Дедиц, а по-
късно от сина му Добеш з Бенешова, който обаче се отдава 
на духовни задължения и няма наследници, поради което 
завещава имуществото на племенника си  
Здеслав з Щернберка.

Първата реконструкция на средновековната сграда е 
датирана към края на XV в. и след това – през XVII в., 
откогато е и първата голяма промяна – от 1604-1605 г. 
Тогавашната богата стопанка Дорота Ходейовска 
и съпругът º Пршех изкупуват повечето имоти в 
Бенешовско. Реконструкцията на Конопище е ренесансова. 
Северната външна стена е разрушена, построен е широк 
вход на мястото на входната врата, западната кула е 
снижена, а дворцовият интериор е обновен.

След битката при Била Хора замъкът остава в ужасно 
състояние и започва да запада, като през 1648 г. го 
превземат шведските войски. Промяната се случва чак 
през 1716 г., когато родът Въртба з Въртби осигурява 
бароковия му външен вид, като по този начин замъкът 
се превръща в удобно, а естествено и в достатъчно 
представително седалище на тогавашната шляхта. Пет 
от седемте кули са намалени до височината на жилищните 
сгради, а южното крило вече се отличава с украсени стаи. 

Франц Фердинанд д’Есте купува замъка през 1887 г. 
от рода Лобковиц. Той реконструира и подобрява 
мястото, за да може тук да прекарва времето с жена си 
София Хоткова и семейството си. По негово желание 



 76

реконструкцията извършва Йозеф Мокер. По-малката 
кула е съборена, а външните стени са слети с основната 
сграда, построен е английският двор с Розова градина и 
оранжерии. Интериорът започва да се запълва с интересни 
артистични сбирки и преди всичко с трофеи. Замъкът 
е снабден с електричество и водопровод. Императорът 
поръчва и построяването на хидравличен асансьор. 
Реконструкциите през XVIII и XIX в. превръщат Конопище 
в замък.

Куриозната колекция

Истинска атракция за тези, които харесват странните и 
нетрадиционни неща, е галерията на св. Иржи, която може 
да бъде видяна и в замъка Конопище. Галерията е свързана с 
една много интересна история.

Разправя се, че ерцхерцог Франц Фердинанд бил много 
горд, когато можел да се отличи с нещо. Той минавал 
за способен ловец и затова излагал всичките си ловни 
трофеи в Конопище. Бил е заможен мъж, затова и 
реконструира замъка в леко натруфен стил. Именно заради 
постоянното съперничество с останалите се появява и 
галерията  „Св. Георги“.

Ерцхерцоът разбира, че английският крал Джордж 
притежава единствена по рода си колекция от предмети, 
които по един или друг начин са свързани със светеца, 
чието име носи. За тази колекция се казвало, че е най-
голямата в света. Франц Фердинанд изведнъж решава, че ще 
надмине английския крал. 

С неистови усилия ерцхерцогът издирва и купува какви ли 
не предмети, свързани по някакъв начин със светеца, който 
според поверието побеждава змея. По този начин галерията 
се превръща в дом на десетки статуи, картини, фигурки, но 
също така и лули, надгробни плочи, оръжия, монети и други 
предмети, на които е изобразен св. Георги. В тази връзка 
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могат да се открият и предмети с огромна стойност, 
която ги прави безценни. Ако искаме да преброим всички 
екземпляри, които се намират в галерията, ще ни е 
необходимо много време, тъй като са повече от хиляда. 

Историята за колекционерското увлечение, което граничи 
с обсебване, е струвало на ерцхерцога много средства, но то 
не доживява щастливия си край. Преди Франц Фердинанд 
да покаже колекцията си на английския крал, т.е. на този, 
заради когото тя става факт, самият той губи живота си 
в Сараево. 

Забранена любов

С Конопище е неизменно свързана съдбата на ерцхерцог 
Франц Фердинанд и неговата прекрасна съгпруга София 
Хоткова. Върпеки че става дума за идилична двойка, която 
се хвали с хармоничен и до определена степен романтичен 
брак, пътят им към общото щастие не е лесен и напомня 
по-скоро за сюжет на роман, отколкото за истинска 
история. 

Франц Фердинанд е племенник на император Франц-Йосиф 
и е сред най-високопоставените мъже в империята. От 
друга страна, София е дъщеря на австрийски дипломат 
и графиня и без значение, че тяхното родословие е също 
толкова старо, колкото и на Хабсбургите, семейството º 
не е имало имоти и не е можело да се мери по влияние с тях.

Не е известно кога младите се виждат за първи път, но 
най-вероятно срещата се е състояла, когато ерцхерцогът е 
служил в Прага. Не е чудно, че София е заинтригувала младия 
ерцхерцог. Тя е била много красива млада дама, отличаваща 
се с елегантна фигура, гъсти тъкмни коси и сиви очи. 
Освен това е била и много ерудирана, начетена и забавна. 
Ерцхерцогът и София са започнали да се срещат тайно и 
скоро след това се влюбват един в друг. 
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И на двамата им е било ясно, че евентуален брак би бил 
съпътстван от много проблеми, поради общественото 
положение на София. Дори самият Франц Фердинанд в 
едно от писмата си пише: „Когато някой от роднините 
ми обича някого, винаги ще се намери някаква дребна пречка 
в родословното дърво, която прави брака невъзможен. 
По този начин мъжът и жената са роднини до двадесето 
коляно. Резултатът е такъв, че половината от децата са 
глупаци и идиоти“.  

До разкриването на тайната връзка се стига случайно, 
когато по време на един спор, в яда си ерцхерцогът извиква 
„Софи е моята булка!“. След това събитията се развиват 
много бързо. Франц Фердинанд не е можел повече да крие 
връзката си, но се е нуждаел от огромна смелост да сподели 
истината с императора и да го помоли за разрешение за 
брак. С право се е притеснявал, че императорът ще види в 
този годеж предателство от наследника на трона.  

Въпреки всичко Франц държал на любовта си и бил готов 
да се откаже от правото да наследи австро-унгарския 
престол. Император Франц Йосиф му дава една година да 
размисли и му обещава, че ако продължи да държи на своето, 
ще съжалява. Предполагал е, че става дума само за увлечение, 
което младият ерцхерцог бързо ще преживее. В крайна 
сметка времето не прекратява забранената връзка, затова 
и след година императорът получава същия отговор. 

През 1900 г. младите влюбени се венчават. Ерцхерцогът 
носи военната си униформата, а булката е в бяла атлазена 
рокля. Въпреки съмненията на обкръжението си, Франц и 
София имат идиличен брак и се обичат до съдбовния миг, 
когато и двамата са убити при атентата в Сараево.

Превод от чешки: Ирена Манкова
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ХЛУБОКА НАД ВЪЛТАВОУ 
(HLUBOKÁ NAD VLTAVOU)*

Приказна резиденция, изтъкана от мечтите на красавица... 
По площ, характер, комплексна запазена мебелировка и 
обширност на парка замъкът Хлубока е важен романтичен 
ареал в европейски и световен контекст.
Замъкът Хлубока първоначално бил основан от чешките 
крале като охранителна крепост в средата на ХІІІ в. 
и като кралска собственост често бил залаган. Във 
владеенето му се изредили няколко аристократични 
рода. Сред по-важните от тях са напр. родът Пернщейн, 

които през 1490 г. изградили 
близкото изкуствено езеро 
Бездрев, второ по големина 
в Чехия. Известният 
аристократичен род на 
Господарите от Храдец1 закупил 

Замъкът Хлубока над Вълтавоу

* https://www.zamek-hluboka.eu; http://
zamekhluboka.info/

1 Господарите от Храдец (чеш. pánové 
z Hradce) са един от старите чешки 
аристократични родове. Около 
крепостта им в Индржихув Храдец 
възниква и самият град. – Бел. ред.
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имението Хлубока през 1561 г. Две години по-късно 
по поръчка на новите собственици първоначалната 
готическа крепост била преустроена в ренесансов замък. 
В края на ХVІ в. следващ собственик на имението става 
родът Маловци з Маловиц, но като протестанти те са 
лишени от имотите си през 1619 г., a четири години по-
късно император Фердинанд ІІ Хабсбург дава имението 
на испанския генерал дон Балтазар де Марадас като 
компенсация за военни вземания. През 1661 г. Ян Адолф І 
Шварценберг купува Хлубока от неговия племенник. 
Шварценбергите пребивават в Хлубока до края на 1939 г., 
когато последният собственик д-р Адолф Шварценберг 
емигрира през океана заради нацистката заплаха. Те 
окончателно губят собствеността си със специалния 
закон за Шварценберг (Lex Schwarzenberg2) през 1947 г. 
Благодарение на много доброто управление на имота и 
широката стопанска дейност Шварценбергите на два 
пъти правят строителни преустройства на замъка 
Хлубока, първоначално в началото на ХVІІІ в. в стил 
барок, а по-късно извършват голяма реконструкция на 
замъка в романтичния неоготически стил през 1840 – 
1871 г., включително с оформяне на парка и околния 
ландшафт. Преустройството е извършено под влияние 
на пътешествието в Англия на тогавашния собственик, 
княз Ян Адолф ІІ Шварценберг и неговата съпруга княгиня 
Елеонора, по баща принцеса Лихтенщайн. За образец 
на проекта послужил английският кралски Уиндзорски 
замък. Преустройството е започнато по планове на 
виенския архитект Франц Беер, а след неговата смърт 
проектирането главно на импозантния интериор е 

продължено от строителя 
на Шварценберг Дамасий 
Деворецки.

2 Неформалното название на приетия 
по това време закон, според който 
се национализира цялото имущество 
на Шварценбергите, и то без никаква 
компенсация. – Бел. ред.
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История на замъка

На около десет километра от Ческе Будейовице през ХІІІ в. 
имало кралска готическа крепост, която се казвала Фробург. 
Не се знае обаче как е възникнало названието Хлубока. 
Говори се, че може замъкът да е получил името си от дълбок 
кладенец близо до първоначалната крепост, или пък от 
околните „дълбоки“ диви гори. Оханителната крепост 
била основана от Вацлав I като кралска собственост, но 
през вековете се изредили множество собственици. Завиш 
з Фалкенщейна например получил Хлубока през 1278 г. като 
зестра на жена си Кунхута.  Само че през 1290 г. херцогът 
на Опава наредил Завиш да бъде екзекутиран на Лобната 
ливада под замъка Хлубока.
През 1317 г. Ян Люксембургски дал имението в залог на 
Вилем з Ландщейна. Карл IV след смъртта му през 1356 г. 
откупил заложеното имение и поръчал да се основе в него 
ловен замък – Карлув Храдек. След това собственик станал 
неговият син Вацлав IV, a след неговата смърт – император 
Сигизмунд дал Хлубока на Микулаш з Лобковиц.
При избирането на Иржи Подебрадски за крал той дал 
имението Хлубока на жена си Йоханка з Рожмиталу. След 
смъртта на съпруга º привърженикът на краля Индржих 
Роубик з Хлаватец поискал да му бъде изплатен имот, 
който бил загубил по вина на краля. Вдовицата отказала, 
той нападнал Хлубока и освободил жената едва след като 
му била изплатена исканата сума. След смъртта на Йоханка 
Хлубока станала собственост на брат º Лев з Рожмиталу. 
Вследствие на честата смяна на собствеността и 
наличието на некомпетентни чиновници на имението били 
причинени много щети.
През 1490 г. Хлубока била дадена в залог на Вилем з 
Пернщейна, който изградил в околността големи 
изкуствени езера, които му носели високи печалби. От 
1534 г. имението е поето от Ондржей Унгнад зе Сунеку, 
който се проявил като добър стопанин. Създал голямо 
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ловно поле за едър дивеч и зайци. Хълмовете около Хлубока 
били разхубавени с лозя, а водопровод докарал вода от 
реката чак в замъка. Заради многото модернизации обаче 
задлъжнял и прехвърлил грижите по стопанството на жена 
си Анна зе Стршехова.
Яхим з Храдце получил имението през 1562 г. и големите 
стоителни инициативи не закъснели. Времето изисквало 
много повече удобства и ремонтите били в този дух – 
готическата крепост изчезнала напълно, а отдалеч изпъквал 
само ренесансовият замък. Последен от Храдецкия род бил 
Яхим Олдржих, който страдал от пристъпи на епилепсия, 
а съпругата му не можала да роди нито едно живо дете. 
Накрая пристъпите причинили смъртта му, а заедно с него 
си отишла и линията на Господарите от Храдец.
Родът Маловци от Маловице бил собственик на имението 
в края на ХVІ век и тъй като били привърженици на 
протестантството, през 1619 г. имотите им били отнети. 
Бохуслав Маловец умрял преди 1608 г., a наследството 
преминало към синовете му. Замъкът станал собственост 
на Йетржих Маловец з Маловиц, на когото се наложило да 
издържи на много атаки, докато накрая Маловци избягали, а 
Хлубока паднала в ръцете на императорските войски.
През 1623 г. замъкът бил даден на генерал де Марадас от 
император Фердинанд ІІ. Той наредил пред замъка да се 
построи дълга стопанска сграда с название „Плодовете на 
войната“. В подножието на замъка през  
1633–1634 г. построил господарски хан, който издържал до 
седемдесетте години на ХХ в. След смъртта на Марадас 
през 1638 г. имението останало за неговия  племенник 
Франческо, граф де Саленто и Марадас. Дон Франческо 
се отнасял към крепостните много по-добре – ставал 
кръстник на новородени, построил кланица и месарници. 
През 1656 г. имението поел неговият син Бартоломеус 
Солер Марадас и Вик, който го продал през 1661 г. на 
Адолф I зе Шварценбергу за 358 хиляди жълтици.
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През  1799–1800 г. Хлубока станала място за зимуване на 
руските войски (мускетарският полк на генерал-майор 
Михаил Милорадович), които били на поход срещу 
Наполеон. Замъкът им бил предоставен от княз Йозеф 
Шварценберг. Князът подкрепял образованието на своите 
крепостни, основал също фонд в подкрепа на децата 
на чиновниците и пенсионен фонд. На 1 юли 1810 г. на 
годежния бал на хабсбургската принцеса Мария Луиза с 
император Наполеон при възникналия пожар загинала 
съпругата му Паулина и князът не се оженил повторно. 
През 1815 г. в замъка Хлубока се появил цар Александър I.
След 1833 г. управлението на имотите в Хлубока било 
поето от Ян Адолф II Шварценберг. По времето на 
Шварценбергите били направени редица строителни 
промени, като естествено, според тогавашната мода, 
замъкът не е могъл да избегне бароковите преобразования. 
В тях участвали строителите Павел Игнац Байер и 
Антонио Ерхарт Мартинели. Не повече от сто години 
траяло задоволството на Шварценбергови от тяхната 
резиденция, след което започнали да мислят за нови по-
модерни преобразувания. Привлякъл ги неоготическият 
стил, а след посещението в Англия и разглеждането на 
Уиндзор Касъл взели решение, че подобно нещо им е нужно 
и на тях. Преустройството започнало през 1840 г., когато 
били наети около триста работници, за да съборят стария 
замък. Собствениците се заселили отново тук през 1852 г., 
но строежът бил  окончателно приключен едва през 1871 г., 
като замъкът имал 140 помещения. Ян Адолф II починал 
през септември 1888 г., синът Адолф Йозеф наследил замъка, 
заедно с много дългове след скъпото преустройство, а 
стопанската криза не подобрила положението. След това 
имението поел синът му Ян Непомук. Преди началото на 
Втората световна война имотът се управлявал вече от 
доктора по право Адолф Шварценберг. През 1930 г. той 
се оженил за принцеса Хилда, по баща фон Люксембург и 
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Насау. По-късно те купили заедно фермата Мпала близо до 
Найроби в Кения и прекарвали там по-голямата част от 
времето си през зимата. 
През 1940 г. имотът е конфискуван от немската тайна 
полиция, a след войната е национализиран. 

История и предания

Съвременният облик на замъка възниква през периода 1840–
1871 г., като образец за преустройството става кралският 
замък Уиндзор. Недалеч от замъка се намира Паметникът 
на Завиш з Фалкенщейна, известен представител на стария 
аристократичен род Витковци, който бил набеден, че 
се стреми да завладее чешкия престол. Завиш бил осъден 
на обезглавяване. През 1290 г. на ливадата под крепостта 
бил издигнат ешафод, на който Завиш бил екзекутиран. 
Паметникът му е открит през май 1895 г., като 
изграждането е финансово подкрепено от Адолф Йозеф 
Шварценберг (1832–1914). През трийсетте години на ХХ в. 
паметникът е преместен с няколко метра и остава там до 
днешни дни. Той се състои от едри камъни, на най-големия 
от които, четириметров, е изобразен гербът на Завиш, а 
под него има надпис: „Завиш з Фалкенщейна † XXIV август 
MCCXC“.
Хлубока е собственост на чешките крале до времето на 
император Карл ІV. След това замъка владеят няколко 
известни аристократични рода. Любопитно е, че макар 
Хлубока никога да не е била ловен замък, нито крепост, 
тя е била използвана като база за ежегодния ловен 
сезон в околността. Такава е била практиката през 
втората  половина на ХІХ в., преди Първата световна 
война и по време на Първата чехословашка република. 
Представителите на рода Шварценберг организирали гонки 
за поканено отбрано общество и ловът първоначално 
траел по две седмици, a от 1907 г. – шест дни. Ловът бил за 
дребен дивеч, но и за глигани, муфлони и лопатари в Стара 
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обора3. По-късно се уреждал също парфорсен лов4, като 
чифтокопитният дивеч се разпределял в двора на замъка.

Легенди и предания за замъка

Замъците и крепостите често са обвеяни с много легенди 
и Хлубока над Вълтавоу, естествено, не прави изключение. 
Разказва се например за вкамененото стадо. В Хлубока 
преди много години живеел пастир, който от сутрин до 
вечер само ругаел и от устата му излизали единствено 
проклятия. Хората го предупреждавали да престане, 
защото ще го настигне божие наказание. Той само се 
присмивал на съветите, но дошъл ден, когато проклел себе 
си и целия свят. И господ го наказал – той се превърнал в 
камък заедно със стадото си.
По времето, когато управител на замъка бил Антонин 
де Боси крепостните не живеели никак добре. Той се 
държал спрямо тях, сякаш е всесилен, и затова хората 
нарочно преобръщали името му на „Небосий“5 или 
„Тубосий“. Приказвало се, че се бил съюзил със самия дявол и 
дори след смъртта си не можел да намери покой. Дяволът 
го бил впрегнал и изорал с него дълбока бразда, която в 
Стара обора дълго време наричали „Дяволската бразда“.
Друга легенда пък се нарича „Огненият ловец“ и разказва за 
един горски, който никак не се церемонял с бракониерите. 
Той имал висока мършава фигура и рунтави мустаци. 
Внушавал страх и на обикновените хора, които не смеели 
да отидат дори за гъби или съчки в гората. Един ден той 
загинал при силна буря, когато върху него паднало дърво. 

Никой не съжалявал за смъртта 
му, но той и след смъртта си не 
давал мира на хората. Връщал се 
на земята обгърнат в пламъци, 
тичал из гората и се явявал 
на хората. Но не вършел само 
злини; някои плашел, но на други 

3 Около Хлубока Шварценбергите 
оформят две ловни полета (чеш. 
obora) – Стара обора и Нова 
обора. – Бел. ред.

4 Конни гонки за елени с кучета. – Бел 
прев.

5 Т.е. не бос, защото Де Боси обичал 
да ходи бос. – Бел. ред.
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помагал. Веднъж един стар дядо в уплахата си казал гласно 
„Спаси, Боже, и мен, и него!“ Пламъците веднага угаснали, 
горският се превърнал в бяла гълъбица и отлетял към 
небето. Оттогава вече никой не го е виждал.
Интересно е и преданието за Самарянката. Става дума 
за извор, който бликал от хълма зад Хамри6 и който 
хората наричали „Добра вода“. При честите наводнения 
кладенците се пълнели с мръсна вода, която причинявала 
много болести. Самарянката обаче винаги оставала чиста 
и бистра. Собственикът на замъка Ондржей Унгнад 
зе Сунеку поръчал да направят тук параклис, наречен 
„Самарянката“. По-късно взело да се  приказва, че който пие 
от Самарянката, оздравява.
Последния любопитен разказ ни представят хронистите 
на Ческе Будейовице, които през 1420 г. писали, че в Хлубока 
крава родила чудовище, подобно на човек, което дори 
поживяло известно време след раждането. От 1522 г. има 
и загадъчно съобщение за раждането на теле, подобно на 
монах. Какво е станало в действителност с кравите от 
Хлубока днес вероятно никой не може вече да установи.

Превод от чешки: Маргарита Младенова

6 Улица в селището Хлубока над 
Вълтавоу. – Бел. ред.
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ЧЕСКИ КРУМЛОВ 
(ČESKÝ KRUMLOV)*

По своето архитектурно равнище, културна традиция 
и площ крепостта и замъкът Чески Крумлов е сред 
най-значимите паметници в средноевропейския регион. 
В оригиналното топографско местоположение, 
интериорното обзавеждане и архитектурните детайли са 
запазени фази от развитието му през ХІV–ХІХ в.
Благодарение на високата оценка на старината, която 
дават чешки и чуждестранни специалисти, постепенно се 
стига до присъждането на статут на максимално защитен 
паметник на културата за целия ареал. През 1963 г. градът 
е обявен за градски резерват-паметник на културата, през 
1989 г. ареалът на замъка е обявен за национален паметник 
на културата, a през 1992 г. целият исторически комплекс 
е вписан в Списъка на паметниците на световното 

културно и природно наследство 
на ЮНЕСКО.

*http://www.castle.ckrumlov.cz/; https://
www.zamek-ceskykrumlov.eu.

Замъкът Чески Крумлов
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Ареалът на замъка

Ареалът на замъка в Чески Крумлов е един от най-
обширните в Централна  Европа. Той се състои от 46 
сгради и дворцови постройки, организирани около пет 
вътрешни двора и 12,49 хектара градини и други площи на 
замъка.

Произход на името

Името на крепостта Крумлов произхожда от лат. castrum 
Crumnau или старогерманското Crumbenowe. То отразява 
естествената конфигурация на терена – krumben owe, 
т.е. крива ливада или нива. Най-старото споменаване на 
крумловската крепост е с автор австрийският рицар 
минезингер Улрих фон Лихтенщайн, който я отбелязва в 
поемата си „Der Frauendienst“, датирана към времето между 
1240 и 1242 г.
Първата писмена форма на името Chrumbenowe се намира 
в грамота на австрийския и щирийски херцог Отакар 
от 1253 г. По това време Крумлов вече бил резиденция 
на Витек з Крумлова от мощния аристократичен род 
Витковци. Добавката „Чески“ (чешки) се използва във 
връзка с Крумлов от средата на ХV в.

История на крепостта и замъка Чески Крумлов

Скалистият връх, който се издига високо над коритото 
на река Вълтава, е бил заселен много преди възникването 
на най-старите части на днешната крепост и замък. Най-
ранното селище на върха датира от бронзовата епоха.
Първоначалната готическа крепост е основана някъде 
преди 1250 г. от Господарите от Крумлов, едно от 
разклоненията на Витковци, с герб петлистна роза. След 
като те остават без потомци, през 1302 г. крепостта 
се наследява от техните роднини Рожъмберките. Родът 
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Рожъмберк присъства тук до 1602 г. С тяхното име и 
тристагодишното им управление е свързана епохата 
на най-големия разцвет на крепостта и града. През 
втората половина на ХVІ в. крепостта е превърната 
в монументална и импозантна ренесансова резиденция. 
По това време владетелите на рожъмберкския замък са 
водещи личности на чешката аристокрация, образовани 
хуманисти, меценати на културата и изкуствата, 
способни политици, заемащи най-висши длъжности в 
чешкото кралство. През втората половина на ХVІ в., по 
времето на Вилем з Рожъмберку, родът много задлъжнява 
и това става причина Петър Вок з Рожъжмберку, по-
малкият брат и последен член на рода, в самия край на 
1601 г. и в началото на 1602 да продаде имението заедно 
с крепостта и замъка на император Рудолф II Хабсбург. 
По-късно император Фердинанд II Хабсбург подарява 
кралския имот на княз Ханс Улрих фон Егенберг, 
представител на австрийски княжески род. Едва в 
третото поколение на този род, благодарение на 
Йохан Кристиан I фон Егенберг, от шейсетте години 
на ХVІІ в. се наблюдава по-интензивен стопански, 
строителен и художествен живот и замъкът 
Чески Крумлов се освобождава от провинциалната 
изостаналост, от икономическата и обществената 
стагнация след Трийсетгодишната война. Йохан 
Кристиан I превръща Чески Крумлов в представителна 
барокова резиденция.
Родът Егенберг остава без потомци през 1719 г. и в 
Крумлов пристига нова родова династия – княжеският 
род Шварценберг. Още във второто поколение на 
този род се проявява творческата личност на княз 
Йозеф Адам Шварценберг. Като ловък и предприемчив 
стопанин и голям любител на изкуството той 
осъществява мaщабно преустройство на целия ареал 
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на замъка. Със стремежа да се доближи до културата на 
императорската резиденция във Виена архитектурните 
решения и културният живот на замъка се обогатяват 
с културни импулси от европейско значение. Още в 
края на ХVІІІ в. и особено през ХІХ в. се проявява обаче 
продължителна художествена и икономическа стагнация 
и след средата на ХІХ в. замъкът Чески Крумлов 
престава да играе ролята на главна родова резиденция на 
крумловско-хлубокския клон на рода Шварценберг и дори 
през ХХ век не е бил редовно обитаван.
През 1947 г. имотите на рода Шварценберг, включително 
Чески Крумлов стават  собственост на чехословашката 
държава.
През последните години в целия ареал на замъка се извършва 
мащабна строителна реконструкция на отделните обекти 
в ареала, както и сериозни реставраторски работи. 
Успоредно се извършват работите по възстановяване на 
интериорите и екстериорите на замъка, които дават 
възможност за постепенно разширяване на предлаганите 
услуги за посетителите на замъка.

Легенди и предания за замъка Чески Крумлов

Дом № 57 в замъка – Солница

Разказва се, чe в тази къща имало много духове. Понякога 
хората, които живеели тук, нямали ни една спокойна 
нощ. Причината били двама стражи, които някога пазели 
солта тук. Те разнообразявали скучниге си дежурства с 
игра на зарове. Единият от тях много печелел, а другият, 
обратно, нямал късмет. Разсърдил се и му се приискало да 
си отмъсти. Двамата пазачи се сбили люто и в борбата 
двамата разгорещени побойници загубили живота си. 
Понякога и днес се чуват шумовете от борбата им, 
разгорещени гласове и въздишките на умиращи.
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Дом № 65 в замъка – Пивовар

В тази къща нощно време често се чувало странно чукане, 
сякаш бъчвар набивал обръчи. Според преданието един 
много съвестен бъчвар трябвало сам да си набави от 
езерото тръстика за уплътняване на бъчвите. По нещастно 
стечение на обстоятелствата той паднал от лодката и 
се удавил. Затова не могъл да изпълни работата, която бил 
обещал да свърши на господарите в замъка. Той не можел да 
се успокои и след смъртта си и по пълнолуние се явявал в 
пивоварската работилница, за да си довърши работата.

Дом № 59 в замъка – Масленица

Някога в тази къща имало голям склад за дърва за 
управителите на замъка. Прислугата обаче не обичала 
много да ходи за дърва вечерно време или нощем, защото 
се смятало, че там е опасно. Разправяло се, че там някой 
бил загинал от насилствена смърт и затова душата на 
покойника била много коварна. Веднъж дори цяла купчина 
дърва паднала върху един слуга и той успял да отскочи само 
благодарение на късмета си.

Изби IV във вътрешния двор на замъка

В избите било заравяно и складирано много старо вино. 
Разказва се за един толкова запален винар на Рожъмберковци, 
който дори и след смъртта си ходел да наглежда виното. 
Винаги давал добри съвети на своите приемници и им помагал 
да намерят вино с прекрасен вкус и аромат. Но той не бил 
само добряк, направил бил и множество злонамерени неща.

Маскарадната зала

С Маскарадната зала е свързан разказът за един слуга, който 
при танците по време на бал забелязал как от врата на 
една красива дама паднала перлена огърлица, без тя изобщо 
да забележи. Слугата искал да вземе огърлицата за себе си, 
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но му попречили две рисувани фигури на гренадири, които 
слезли от стената и не му позволили да довърши деянието 
си. Изплашеният слуга върнал на дамата перлената огърлица 
и оттогава станал много почтен човек.

Театърът в замъка Чески Крумлов

В една от гостуващите тук театрални трупи играела 
красивата госпожица Евелина. Тя се влюбила нещастно в 
артиста Давид, който играел любовните роли, но той не 
отговорил на нейната силна любов. В последното действие 
на пиесата, която играели заедно, нещастната  Евелина 
забила нож в гърдите си и умряла на самата сцена. Кръвта 
изобщо не можела да се измие от дъските на сцената. И след 
много години петното напомняло за скръбното събитие.

Летен павилион Белариe

Когато бил построен летният павилион Беларие, още на 
първото тържество се случило голямо нещастие. Една 
дама цяла вечер страдала от главоболие. Послушала съвета 
да изпие наведнъж цяла чаша червено вино. Когато го 
направила, паднала в несвяст на дивана и вече не дошла на 
себе си. Оттогава всеки път, когато в летния павилион 
имало тържество, сред гостите неочаквано се появявала 
непозната дама с червена рокля в стил рококо и висока 
прическа. Така както се появявала, така и изчезвала 
преди края на тържеството. За нея се говорело като за 
тайнствената дама в рококо.

Езерцето в градината на замъка

За това езерце се разказвали хубави приказки за русалки, 
които танцуват тук на лунна светлина. Разказва се даже, 
че на островчето има скрито съкровище, a русалките го 
пазят заедно с някакви джуджета. Ако си харесали някого, 
давали му част от съкровището. В легендата обаче има 
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магия, магията на добрата дума. Който разгадае тази 
магия, той ще получи съкровището. Знае се, че мнозина са 
се опитвали да получат съкровището, но нито русалките, 
нито джуджетата са се показвали някому.

Бялата дама Рожъмберкска

Госпожа Перхта Рожъмберкска, наричана Бялата дама, 
живяла в крепостта Чески Крумлов през ХV в. Нейният 
баща Олдржих II з Рожъмберка против волята º и 
без любов я омъжил за моравския аристократ Ян з 
Лихтенщейну, който през целия º живот жестоко я 
малтретирал. Когато Ян лежал на смъртен одър, nоръчал 
да извикат госпожа Перхта и я помолил за прошка. Тя 
му отказала и затова съпругът º я проклел. Оттогава 
духът на Бялата дама обикаля крепостите и замъците на 
Рожъмберките и се явява в моментите, когато ще се случи 
важно събитие. Бели ръкавици на ръцете º предсказват 
хубави неща, а черни ръкавици предупреждават за 
наближаващо нещастие. Легендите за Бялата дама често 
стават сюжети за творбите на мнозина съвременни 
автори.

Превод от чешки: Маргарита Младенова
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ОРЛИК НАД ВЪЛТАВОУ 
(ORLÍK NAD VLTAVOU)*

Крепостта Орлик над Вълтавоу, по-късно замък, се намира 
в едноименното селище в окръг Писек. Легендата разказва, 
че името Орлик идва от високото разположение на 
крепостта над долината, защото изглеждала като орлово 
гнездо. Когато се довършват стените на изградения там 
язовир, с Орлик настъпват промени – долината е залята и 
замъкът престава да се издига високо над повърхността. 
Интериорът и постоянните експозиции в Орлик 
представят най-вече живота на рода Шварценберг през 
XIX в. – „Син салон“ в стил ново рококо, „Малък“ и 

„Голям салон“ в стил ампир, 
„Тескова зала“, библиотеката, 

* http://zamekorlik.info/; http://www.
hrady.cz/index.php?OID=509.

Замъкът Орлик над Вълтавоу
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„Коридорът на пушките“ с колекция от ловджийски 
трофеи и пушки, „Рицарски салон“ с калаени съдове, оръжия, 
с издялания от липово дърво герб на Шварценберг и със 
свещници от периода XV-XVIII в. 
Паркът на замъка е в английски стил и е пълен с редки 
дървесни видове и дървени пластики от различни автори. 
Близо до замъка в северната част на парка се намира 
новоготическата семейна гробница на рода Шварценберг.
Силуетът на крепостта Орлик се отразява във водата. 
До замъка може да се стигне както през градчето, което 
също се нарича Орлик, така и с лодка до пристанището на 
замъка. През лятото лодките свързват три атрактивни 
места: язовирната стена, замъка Орлик и крепостта 
Звиков. 

История

Предшественик на днешната крепост Орлик най-вероятно 
е малка крепост, построена за охраняване на пътя от 
Милевско към Мировице по левия бряг на Вълтава над 
брода, където се събирал данъкът за плаване по реката. 
Първото споменаване на този данък датира от 1253 г. 
Документи от 1287–1288 г. свидетелстват за кралско 
покровителство над Орлик. По това време има сведения 
за чести въоръжени сблъсъци на орлицкия гарнизон с хора 
на пражкия епископ Тобиаш з Бехине, когато плячката и 
пленниците са докарвани в Орлик.
В края на XIII в. крепостта е преустроена, но все пак 
бихме могли да реконструираме вида º благодарение на 
съхранените останки. Крепостта представлявала сграда с 
предна военна кула и заграден двор. По-късно крепостната 
стена е подсилена с бастион. Дълбок ров, изкопан в скалата, 
пазел крепостта при нападения. След 1340 г. тя е разширена 
с пристройка на следващо крило от източната страна. 
Първият исторически документ, свързан с днешната 
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крепост Орлик, датира от 1357 г. Тогава Карл IV дава 
замъка на своя канцлер Детржих з Портиц, минденски 
епископ, по-късно и вишехрадски игумен. Той обаче не успява 
да задържи Орлик за дълго. През 1360 г. след разрешение от 
краля канцлерът преотстъпва крепостта на племенника 
си Детржих младши з Портиц, бургграф на Вишехрад. През 
1369 г. (вероятно след смъртта на новия собственик) 
Карл IV дава крепостта на Хинцик Плух з Рабщейна, 
чийто баща е финансист на крал Ян Люксембургски. 
По-късно Хинцик се превръща в един от любимците на 
крал Вацлав IV. През 1395 г. друг любимец на владетеля се 
настанява в Орлик – Зигмунд Хулер, кралски чиновник в 
Боршенгрин в окръг Хеб. Хулер е обвинен несправедливо за 
злоупотреби и осъден на смърт през 1405 г. Тогава Орлик 
е даден на брат му Ондржей, който през 1407 г. продава 
крепостта с цялото º обзавеждане на Петър Змръзлик, 
управител на монетния двор. Родът Змръзликови зе 
Свойшина се задържа в Орлик чак до 1514 г. Тъй като те 
живеят в крепостта, тя е постоянно поддържана. Смята 
се, че и преустройството º (преди 1421 г.) се дължи на 
Петър Змръзлик.
Той е от аристократите, преминали на страната на 
хуситите. В дома му в Прага гостуват редица утраквисти. 
След смъртта му (през 1421 г.) Орлик е наследен от 
синовете му Петър, Вацлав и Ян, които в началото 
страстно се включват в хуситските военни походи.  
Самият Ян Жижка з Троцнова през 1422 г. гостува в Орлик, 
откъдето пише своето обръщение към гражданите на 
Домажлице да се противопоставят на кръстоносците и 
на враговете си в страната. След 1427 г. обаче братята 
Змръзликови застават на страната на крал Сигизмунд, 
който като награда за успешната им служба им застроява 
именията Костелец (над Вълтава), Тоховице и Рожмитал 
(под Тржемшин). След смъртта на Ян Змръзлик (ок. 1440 г.) 
братята му  си поделят семейното имущество и за Вацлав 
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остава Орлик (и Бржезнице). След смъртта му през 1457 г. 
Орлик е наследен от племенника му Ярослав Змръзлик, 
поддръжник на Иржи Подебрадски. 
Новият притежател води малка война със съседния 
Звиков, чиито собственици, родът  Рожъмберк, а от 
1475 г. – родът Швамберк, са привърженици на император 
Матиас. По времето на Ярослав Змръзлик крепостта 
Орлик запазва първоначалните си размери. Единствено към 
северозападната крепостна стена са изградени земеделски 
пристройки. През 1501 г. Орлик принадлежи вече на Вацлав, 
син на някое от деветте деца на Ярослав Змръзлик. През 
1567 г. Вацлав умира и е последният представител на своя 
род. През 1508 г. пожар унищожава голяма част от Орлик. 
Тогава Змръзлик го предава в ръцете на съдбата и се мести 
в замъка Лнарже. През 1514 г. след позволението на краля 
и с право на наследствено притежаване Вацлав продава 
имението Орлик на Крищоф зе Швамберка, собственик на 
съседния Звиков. 
Крищоф зе Швамберка започва мащабен ремонт. Той 
превръща Орлик в един от стопанските центрове на 
обширните си владения. По това време ареалът обхваща 
пет двора, две пивоварни, три градчета и петдесет 
и едно села. Крищоф заповядва да съборят старите 
стопански сгради в северозападната част на двора заедно с 
крепостните стени и на тяхно място да построят ново 
крило по цялото протежение от военната кула до задния 
ъгъл на най-старото североизточно крило с нов параклис по 
средата. В този период на строителство старите външни 
балкони са заменени с нови, положени върху каменни арки. 
След всички промени крепостта придобива изцяло нов вид, 
но без да се изменя нейният характер. 
Засилващото се влияние на Орлик като стопански център 
и стремежът да се изгради удобно седалище карат едва 
възкачилия се на престола Крищоф II (умира през 1582 г.) 
да разшири крепостта с още един етаж. Той обаче не 
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доживява края на строежа, извършен от италианците 
Августин и Кундрат. С него си отива клонът от Звиков на 
рода Швамберк, чиято собственост преминава в ръцете на 
техните роднини от Бор. 
При разпределянето на имотите през 1584 г. имението 
Орлик, което обхваща вече редица села и от имението 
Звиков, е даден на Ян Иржи зе Швамберка. По негово 
време строителната дейност продължава. Поради 
нарастващия брой служители е необходимо преустройство 
на югоизточното крило точно до крепостния ров. 
Самата крепост обаче също търпи непрекъснати ремонти 
до 1588 г. Стаите в североизточното крило, главно 
на втория етаж, са използвани от собствениците, в 
останалата част живеят служителите и децата. 
Стопанският двор е разположен пред крепостта още от 
XV в. По времето на Швамберкови се строят житници, 
хамбари, обори и пивоварна. Целият двор е заобиколен от 
стени и снабден с порти. Само дълбокият ров го дели от 
крепостта и се превръща в допълнително укрепление.
След смъртта на последния Рожъмберк – Петър Вок 
(1611) – Ян Иржи зе Швамберка наследява обширното 
рожъмберкско имение и се превръща в един от най-
богатите чешки феодали. През 1612 г. той изкупува 
Звиков с неговите четири двора, пивоварна, две градчета 
и двадесет и две села и заедно с Орлик образуват голяма 
стопанска цялост. Самият той обаче се преселва от Орлик 
в Тршебон през 1614 г.
В началото на чешкото Съсловно въстание от 1618–1620 г. 
в Орлик е разположен военен гарнизон. Петър, синът на 
починалия Ян Иржи зе Швамберка, избира като лютеран 
през 1619 г. Фридрих Пфалцки за чешки крал. Като висш 
придворен съдия и като един от директорите той 
изиграва водеща роля в съпротивата, макар и за кратко, 
тъй като през януари 1620 г. умира. След победата на 
императорските войски при Била Хора (1620 г.) имотът 
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на Петър зе Швамберка е конфискуван. Същевременно 
започват военни действия срещу крепостите на членовете 
на съпротивата. Орлик се предава в началото на април 
1621 г., а Звиков – едва в края на септември 1622 г. 
В края на 1622 г. Адам зе Щернберка на Бехини получава 
Орлик и Звиков. Когато обаче кралят потвърждава 
договора за продажба, Щернберк умира (през април 1623 г.). 
Същата година и двете имения са купени от княз Ян 
Олдржих з Егенбергу, на когото монархът е длъжник заради 
финансовата помощ при потушаването на въстанието. 
Като подарък за своята служба Ян Олдржих получава 
от краля Крумлов, Нетолице и Прахатице, повишен е в 
имперски княз и става херцог на Крумлов (1628 г.).
Крепостта Орлик престава да бъде господарско седалище, а 
дълго е използвана само за стопански цели.
През 1717 г. с Ян Кристиан родът Егенберг изчезва. 
Вдовицата Мария Арнощка, с бащино име Шварценберг, 
прехвърля цялото си имущество на племенника си княз 
Адам Шварценберг през 1719. 
По времето на Шварценбергите замъкът Орлик си остава 
административен център на именията Орлик и Звиков, но 
както по времето на Егенберг, така и тогава, върховната 
администрация на княжеските имения е в Крумлов. Става 
необходимо да се увеличи броят на досегашните помещения 
и да се обособят по-големи пространства, защото в 
замъка трябва да се настанят хетманът, инспектори от 
Крумлов, а понякога и гости на господарите. През 1725–
1731 г. предложения за промени прави строителят на княза 
А. Е. Мартинели, но ремонтната дейност протича според 
плановете на строителния надзирател Фортини. През 
1751–1753 г. е преустроено югозападното крило, което 
е застрашено от рухване. Тогава обновяват арките на 
приземния етаж от всички три страни. 
В началото на XIX в. Орлик преживява значима промяна. 
През 1802 г. родът Шварценберг се разделя на два клона и 
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Орлик се превръща в седалище на по-младите Шварценберги. 
Създател на младия клон е Карел Филип, по-малкият брат 
на крумловския граф Йозеф.  Карел Филип Шварценберг 
(1771–1820) решава да тръгне по пътя на войната и се 
издига от поручик до полеви маршал (1812 г.). Постига 
успехи не само във военните походи и в битките (победата 
над Наполеон при Лайпциг през 1813 г.), но също така се 
оказва успешен дипломат. След 200 години Орлик отново се 
превръща в седалище на аристократи. Преустройството 
му е преустановено от пожар през 1802 г.. При ремонта 
замъкът получава нов трети етаж, както и ново 
представително стълбище.  Пристъпва се към обзавеждане 
на стаите под ръководството на съпругата на Карел 
Филип, Мария Анна, която прекарва по-голямата част от 
годината в Орлик. Районът около замъка е превърнат в 
английски парк. В периода 1819–1822 г. две от стаите на 
втория етаж в северозападното крило са превърнати в 
зала в стил ампир, а до нея е изградена синя стая за билярд. 
Зад портите на двора през 1818 г. е построен театър, 
който обаче не е довършен заради смъртта на маршал 
Карел Филип през 1820 г. 
След революционната 1848 г. замъкът Орлик се 
променя и външно. Аристокрацията губи вече своята 
привилегированост. Тогава, за да прикрие този факт, тя 
започва да се връща към Средновековието, във времената 
на неограничената си власт и следвайки примера на 
английската аристокрация, започва да преустройва 
седалищата си в стила на романтическата неоготика. 
Когато по-старият клон на Шварценбергите избира 
Хлубока за свое основно седалище и започва да я ремонтира 
в новоготически стил (1841–1871), роднините им от 
Орлик не искат да останат по-назад. Недостатъчните 
средства обаче не им позволяват да реализират толкова 
скъп ремонт и затова трябва да се примирят с по-
скромен, насочен предимно към външния вид. В рамките 
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на реготизацията, изпвършена през 1849–1860 г. по проект 
на професора по архитектура от Пражката академия 
Бернард Грюбер, фасадата е стилово опростена с три кули, 
рицарският салон получава еркер и е изграден фронтон от 
страната на Вълтава. 
С цел „по-официалния“ вид на входа на замъка е пожертван 
стопанският двор и други сгради. Пространството е 
превърнато във френски парк, който през целия XIX век 
се разширява, докато не достига внушителните 160 
хектара. Северозападно от замъка през 1861–1864 г. в 
парка е поставена семейна гробница на този клон от 
Шварценбергите. При последните ремонти от 1937–
1939 г. са открити останки от ренесансови прозорци, а в 
портите е вграден гранит. 
Замъкът Орлик е разположен на скалист склон над 
р. Вълтава, който в миналото е бил заобиколен от реката 
в полукръг. След построяването на язовира Орлик през 
1952–1960 г. замъкът е подсилен с бетонно инжектиране 
и гранитна предпазна стена. Водната повърхност се е 
повишила с 60 метра, така че днес Орлик по-скоро прилича 
на „воден“ замък, отколкото на орлово гнездо. 
     
Легендата

В непристъпните гори по бреговете на река Вълтава 
намирали свое укритие разбойници, които всявали страх 
из целия район. Това били мъже с дивашки лица и закоравели 
сърца без капка милост. Който попаднел в ръцете им, 
обирали го до шушка, а ако посмеел да се противи, го 
убивали. Ръцете им били изцапани с невинна кръв и затова 
всички ги грозял мечът на палача. Било много трудно да се 
унищожат и пленят, защото имали добро прикритие и 
знаменит предводител, когото наричали Батек и който 
зорко бдял над тях като сокол. 
Дори князът не се осмелявал да предприеме нещо срещу 
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Батек и затова областта страдала от неговите буйства. 
Имало обаче друго оръжие, една стрела, която уцелила 
сърцето на разбойника. 
При него в гората живеели младата му жена и малкият 
им син, когото обичал безкрайно. Когато самият Батек 
убивал, не се замислял над това колко жестока е смъртта и 
че убивайки мъжете, оставя техните деца сираци. 
Едва когато лоша болест му отнела любимата, Батек 
усетил що е то човешка болка. Лутал се из горите, сядал по 
скалите и се усамотявал, както се усамотяват ранените 
животни. През това време намерил на детенцето бавачка 
и строго º заповядал усърдно да се грижи за него, защото в 
гората дебнат коварни неща: опасни дерета и стръмнини, 
по скалите орли и в гъсталаците леговища на хищници, с 
които особено много трябва да се внимава. 
Един ден, когато се върнал от път, Батек заварил колибата 
си празна. Изтичал в гората да търси бавачката, но нея 
я нямало. Заедно с нея бил изчезнал и синът му. От мъка 
Батек започнал да си дърпа косите и да беснее така, че 
насъбралите се около него другари се уплашили дали не  е 
загубил разума си. 
Започнали да го успокояват, да се кълнат в своята вярност 
и че ще отмъстят на похитителя на детето. Започнали да 
си припомнят кой къде е видял бавачката за последен път и 
тръгвали точно натам. Един я бил видял на брега на реката, 
друг я бил съзрял как бърза нанякъде през скалите. И всички 
се разбягали в различна посока, викали бавачката, слухтели 
дали отнякъде няма да се чуе детски плач. Дори когато над 
местността паднала нощта, разбойниците обикаляли из 
горите с факли в ръце, за да търсят изгубеното дете, докато 
не започвали да падат от умора и да заспиват. 
Най-младият от тях, който като дива коза се катерел по 
скалистите чукари, стигнал чак до билото на канарата, 
стърчаща непокорно в небесата, и там се приготвил да 
пренощува. 
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Когато сутринта слънцето изгряло на изток от кървавия 
басейн и изпратило първите си поздрави на скалата, 
младият разбойник се пробудил и потърквайки с длани очите 
си се озърнал наоколо с удивление. Изведнъж му се сторило, 
че някъде над него, на билото на планината, се чува детски 
плач. Наострил слух и затаил дъх. Отново чул същите звуци. 
Нямало съмнение. Започнал да се катери по скалата. Не се 
и надявал, но скоро вече стоял лице в лице с изгубеното 
дете. То лежало в орловото гнездо сред седем орела, 
които го греели с телата си, детето било непокътнато и 
ненаранено – такова, каквото го пренесъл старият орел в 
гнездото, когато го отвлякъл от старата бавачка в гората.
Разбойникът грабнал детето в ръце и забързал радостно 
към водача им. Батек заликувал и зацелувал детенцето, 
прегърнал другаря си и окачил на шията му най-скъпоценния 
си накит – златна верижка. 
От този момент Батек си седял мълчаливо пред колибата, 
играел си с детето и   увлечен в собствените си мисли, 
дори и не чувал за какво си говорят разбойниците. 
Един ден ги свикал на съвет, съобщил им, че е решил да се 
откаже от разбойничеството и ги приканил да си изберат 
друг водач.
„Няма да те оставим,“ извикали разбойниците в един глас. 
„На скалата, където  беше намерено детето ти, ще ти 
построим крепост и ще живеем с теб честно и почтено.“
Предводителят на  разбойниците с радост приел помощта 
им и се заловили за работа. За три години издигнали на 
скалата пищно красива крепост, около която вече имало 
селища и се зеленеели лъки и поля. Князът чул за промяната, 
която настъпила с Батек и с неговите разбойници, 
помилвал го и му подарил цялата област.
Крепостта на скалата била кръстена на орловото гнездо, 
където било намерено детето на Батек – Орлик.             

Превод от чешки: Александра Александрова
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ЛИТОМИШЪЛ (LITOMYŠL)*

На петдесет километра югоизточно от град Храдец 
Кралове се намира историческият град Литомишъл, 
в който е разположен живописен ренесансов замък от 
втората половина на XVI в. Знаете ли впрочем, че най-
известният местен жител е роден в пивоварна? Ако се 
чудите кой може да е този велик човек, тогава знайте, че 
това е известният композитор Бедржих Сметана.

Замъкът и околностите му

През 1999 г. замъкът е вписан в регистрите на ЮНЕСКО 
за световното културно наследство. Тази ренесансова 

сграда е изключителен пример 
за аркаден замък в италиански 
стил. Въпреки реконструкциите 

* http://www.zameklitomysl.info;https://
www.zamek-litomysl.cz;http://www.
litomysl.cz/zamek/; http://www.
unesco-czech.cz/litomysl/.

Замъкът Литомишъл



 105

на интериора, особено в края на XVIII в., замъкът е със 
запазен вид още от Ренесанса, включително и що се отнася 
до уникалните украси със сграфито върху фасадите и 
фронтоните. Също така са оцелели множество стопански 
постройки, както и градината към  замъка. С вписването 
на този комплекс в Списъка на световното културно 
наследство на ЮНЕСКО е призната и изключителната 
му световна значимост. Той представлява доказателство 
за състоянието на средновековните аристократически 
резиденции от периода на Ренесанса, която е запазила 
своята уникалност дори след последвалите трансформации 
в духа на новите стилове.

Замъкът е заобиколен от селскостопански сгради в бароков 
стил и разполага с голяма градина, която е била построена и 
разширена през XVIII в. В нея има естествен амфитеатър, 
който приютява някои от изпълненията на фестивала 
„Литомишъл на Сметана“. Сред интериора на замъка можете 
да се насладите на пианото, на което маестро Сметана 
е свирил на благородниците там. Замъкът Литомишъл 
е подготвил за посетителите си и други интересни 
забележителности – сбирки от виенски, майсенски и берлински 
порцелан, от ценни научни издания или кристал. Голямата 
зала за билярд може да се похвали с билярдна маса, подарена на 
Йозеф Иржи Валдщейн от руския император Александър I.

Фрагменти от историята

Историята на замъка Литомишъл е дълга почти 450 
години. Сведенията за 
крепостния хълм датират 
от Х в. (981 г.), ако вярваме на 
хрониката на Козма Пражки. 
По това време Литомишъл 
се намира на Тръстеницкия 
търговски път1, който 

1 Хипотетичен търговски път, 
минаващ през чешките земи и 
свързващ Западна с Източна 
Европа; тезата за него има както 
многобройни привърженици, така 
и многобройни отрицатели. 
Названието идва от старото име 
на р. Лоучна в Средна Бохемия – 
Тръстенице. – Бел. ред.
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всъщност замъкът охранява. Около 1145 г. оломоуцкият 
епископ Индржих Здик кани в Литомишъл новопоявилия 
се орден на премонстрантите2, благодарение на чийто 
новопостроен манастир крепостният хълм получава 
името Оливетска Хора3. Манастирът  постепенно се 
превръща в икономически и културен център и около него 
и в подножието на хълма Оливетска хора израства нов 
град. През 1259 г. Литомишъл получава статут на град 
от крал Пршемисъл Отакар II, а през 1344 г. император 
Карл IV основава тук ново епископство, второто в 
историята след пражкото. За неговото учредяване се 
позовава частично и на манастира на премонстрантите. 
Епископството управлява Литомишъл до 1425 г., когато 
хуситите го завземат. Между 1432-1547 г. имението е 
притежание на рода Костка з Поступиц. При тяхното 
управление замъкът процъфтява, но се превръща и 
в основен център на протестантската религиозна 
общност на чешките братя, която се създава в Чехия във 
втората половина на XV в. Замъкът обаче е конфискуван 
от последния наследник на Костка з Поступиц,  заради 
участието му в Съсловното въстание. През 1567 г. 
придобива Литомишъл известният род на господарите 
от Пернщейн. Първият от тях е Вратислав з Пернщейна, 
когото наричали Великолепния. Той е канцлер на Чешкото 

кралство, т.е. по важност 
се нарежда веднага след краля. 
Преди да заеме този пост, 
той пътува много из Европа, 
посещава Франция и Англия, 
познава много добре Италия. 
През 1551 г. води делегация 
от чешки благородници в 
Генуа, където императорът 
и чешки крал Максимилиан II 
се среща с новата си съпруга 

2 Или още норбертинци – католически 
монашески орден, основан от 
Норберт Ксантенски в абатството 
Премонте в Пикардия през XII 
век. Тъкмо Индржих Здик довежда 
премонстрантите в Чехия. – Бел. ред.

3 Olivetská или Olivová hora – букв. 
Маслинена планина – библейски хълм 
до Йерусалим, нарича се още Елеонски 
хълм. Използването на библейска 
топонимия на назоваването на чешки 
местности е познато явление, срв. 
известния град Табор (= библейския 
Тавор). – Бел. ред.
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Мария Испанска. Една от нейните придворни дами е 
Мария Манрике де Лара от благородническия испански 
род Мендоса, която по-късно става съпруга на Вратислав. 
Смята се, че новият замък в ренесансов стил е построен 
от Вратислав з Пернщейна именно за неговата красива 
испанска съпруга. Неговите основи са положени през 1568 г., 
а е завършен през 1581 г. Сградата е в стила на моравските 
ренесансови замъци и е проектирана от италианския 
архитект Джовани Батиста Аостали де Сала. Последната 
представителка на рода Фребония з Пернщейна кани в 
Литомишъл ордена на пиаристите4, които придават 
нов бароков вид на замъка. След смъртта º през 1649 г. 
замъкът обаче е продаден на немския род Траутмансдорф. 
Впоследствие, през 1753 г., имота със замъка придобива 
родът Валдщейн-Вартенберг, но по време на тяхното 
управление са натрупани толкова дългове, че през 1855 г. 
Литомишъл е продаден на  последните представители на 
рода Турн-Таксис. Вече през ХХ век собственик на замъка 
става държавата, от 1945 г. – Чехословакия, а  от 1993 г. – 
Чехия.

И още за историята на замъка

Първото споменаване за Литомишъл се намира в хрониката 
на Козма Пражки, който говори за съществуването там 
на крепост още през 981 г. Първоначално е имало дървена 
крепост, а след хуситските войни е построена нова, 
каменна.
През 1567 г. синът на моравския управител  
Вратислав з Пернщейна получава имението с крепостта 
от император Фердинанд като феодално владение. 

През следващите години 
Вратислав реконструира 
крепостта в замък, в който 
да отсяда той и испанската 
му съпруга Мария Манрике де 

4 Официално название: Орден на 
бедните регулярни християнски 
училища в името на Божията 
майка – католически монашески 
орган, занимаващ се с обучението и 
възпитанието на младежи. – Бел. ред.
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Лара от рода Мендоса – придворна дама на императрица 
Мария. Сградата е напълно завършена през 1581 г., като 
нейният облик се приема за най-красноречива проява на 
ренесансовата образност.
В нея са най-добре видими моделите на т.нар. моравски 
ренесанс. Италианецът Джовани Батиста Аостали, който 
участва и в изграждането на замъка на Франц I Белведере в 
Прага, тук работи основно като архитект и строител. 
Всички външни стени и комини са покрити със сграфито. 
Твърди се, че нито един мотив, фигуриращ в тях, не се 
повтаря.
По време на управлението на  Валдщейн-Вартенберг в 
замъка Литомишъл живее семейството на майстора 
пивовар Франтишек Сметана. Неговият син, известният 
композитор Бедржих Сметана, прекарва тук ранните си 
детски години. 

И още ...

Хрониката на Козма Пражки описва през 981 г. Литомишъл 
като гранична крепост на рода на Славниковците. След 
тяхната гибел всичко придобиват Пршемисловците. 
Вече през XV в. родът Костка з Поступиц предприема 
реконструкция, като в периода 1568-1581 г. се появява 
ренесансов замък, по времето на Вратислав з Пернщейна.  
През  1546 и 1560 г.  замъкът е  повреден от два пожара.
Тогава украсата на замъка е обогатена с буквени и фигурални 
сграфито върху фасадата, изобразяващи  бойни сцени, 
дело най-вече на италиански художници. След смъртта 
на Вратислав Еузебий (1594-1631), внук на Вратислав 
з Пернщейна, родът по мъжка линия се прекратява 
и наследството получава сестрата на Вратислав 
Фребония Еузебия з Пернщейна. Замъкът и градът обаче 
през този период са ограбвани на няколко пъти и от 
императорските, и от шведските войски. След смъртта 
º наследството получава Вацлав Еузебий з Лобковиц, 
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който през 1649 г. продава всичко на Максимилиан фон 
Траутмансдорф, защото има сериозни финансови проблеми. 
Родът Траутмансдорф придава бароков вид на замъка.
Ян Фридрих Траутмансдорф отстранява по-голямата 
част от увредените сгради, а за  промяната на 
интериора и екстериора полага грижи Франтишек Вацлав 
Траутмансдорф. След смъртта му замъкът се наследява 
от най-малката дъщеря Мария Йозефа. Тя се омъжва за граф 
Франтишек Йозеф Иржи Валдщейн-Вартенберг и по този 
начин родът Валдщейн-Вартенберг става собственик. 
Те също правят допълнителни ремонти, но през 1775 г. 
замъкът е сериозно повреден от пожар.
Повечето от стаите на първия етаж през деветдесетте 
години на XVIII в. са украсени от  родовия художник 
Доминик Дворжак. Родът Валдщейн-Вартенберг живее 
бохемски и бързо задлъжнява. Имотите им са обявени през 
1855 г. на търг и са купени от княз Максимилиан Карел 
Турн-Таксис. Членовете на рода остават собственици 
до 1945 г., когато имуществото им е конфискувано от 
чехословашката държава.

Омагьосаните стаи на замъка

Според легендата замъкът Литомишъл имал някога  
омагьосана стая в южното крило. В нея никой не 
искал да спи, защото имало някаква мистерия – там 
постоянно  някой шумолял, ходел, размествал  мебелите 
и притеснявал обитателите. Веднъж един обеднял 
благородник поискал да спи в нея, стопанинът го нагостил 
и му постлал да спи в омагьосаната стая. Гостът си легнал 
и заспал, но в полунощ чул шум, който го събудил. Някой 
шумолял, премествал мебелите, но на лунна светлина 
нищо не могло да се види. Обзел го ужас. Изведнъж се чуло 
„saeculo saeculorum“5. Той скочил от леглото, избягал от 

стаята и въпреки че било нощ, 
напуснал замъка. След седем 

5 По-правилно „In saecula saeculorum“ 
(лат.) – Во веки веков. – Бел. ред.
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години в замъка Литомишъл дошъл просяк, търсещ помощ 
и подслон. Той се примолил да спи в замъка, но не и в 
стаята на слугите. Икономът го предупредил, че има една 
стая, която обаче е омагьосана. Просякът все пак решил 
да преспи в нея. След като започнало шумоленето, той се 
прекръстил и попитал духа какво иска. Чуло се: „saeculo 
saeculorum“. Просякът отвърнал: „Амин“. Духът извикал 
от радост и благодарил  за освобождението. Всички 
звуци изведнъж спрели, а просякът спал до сутринта, 
и оттогава нататък повече в замъка нищо не плашело 
стопаните и посетителите.

Театърът в замъка

Театърът в замъка е вторият най-стар дворцов театър 
в чешките земи след този в Чески Крумлов. Той е 
построен през 1796-1797 г. от граф Иржи Йозеф Валдщейн-
Вартенберг и е открит през април 1798 г., като до 
средата на следващия век е център на богат театрален 
живот. Членовете на рода и техните приятели играели 
различни пиески и комедии за своя и на публиката си 
наслада. Театърът е запазен и до днес,  включително със 
сценичната си механика и осветителната техника. В 
него се открояват уникалните декори на Йосиф Плацер – 
императорският театрален художник, автор и на 
декорите на пражкия Ностицов (Ставовски) театър и 
виенския дворцов театър.

И отново за него...

За летния сезон, когато шляхтата почива в замъка, бил 
основан уникален бароков театър, който е завършен 
през 1797 г. и е официално открит на 23 април 1798 г. 
Самият граф Валдщайн-Вартенберг и членовете на 
неговото семейство участвали в модерни за времето 
си театрални постановки, разбира се, на немски език. 
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Като гости членовете на аристократическите родове 
от околностите на града седяли в ложи, а на пейките 
сядали граждани на Литомишъл и служители в замъка. 
От декорите и театралните кулиси до днес са запазени 
16 вариации, нарисувани от  виенския маестро Йосиф 
Плацер (автор и на декорите за премиерата на „Дон 
Жуан“ на Моцарт в Прага). Тази сбирка няма аналог по 
своето съдържание и качество в Чехия. Скъпоценните 
изделия са уникални и в световен мащаб, като могат 
да бъдат разгледани само в театъра в Литомишъл, 
понеже са в употреба и до днес. За тяхното обслужване 
и смяна по време на представленията още при 
строителството на театъра е изградено сложно 
съоръжение от работилницата на майстора дърводелец 
Вацлав Бонавентура, което и до днес впечатлява 
професионалистите по целия свят.
Днес театърът е място за театрални и концертни 
изпълнения. В репертоара на местната театрална трупа 
„Милислав“ е и възстановената премиера на оригиналната 
барокова пиеса „Любовник и съперник едновременно“, 
която бе представена в чест на двестагодишнината на 
театъра.

За известните граждани на Литомишъл

Бедржих Сметана, известният композитор, е роден в 
замъка, в семейството на пивовари,  като 11-о дете и 
първи син на родителите си. Не е чудно, че бащата бил 
толкова щастлив при раждането му, че отваря и черпи 
с няколко бъчви бира, за да могат хората да усетят 
радостта на един щастлив баща. 
С града свързва живота си и Магдалена Добромила 
Ретигова, известна готвачка и писателка, видна 
представителка на движението за еманципация на жените, 
зародило се в на края на XVIII и началото XIX в. 
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За приближаването на човека до звездите допринася 
роденият тук учен Зденек Копал. Чешкият астроном от 
ХХ в., изследва т.нар. двойни звезди, а също е автор и на 
карта, според която „туристи“ по програмата „Аполо” 
обикалят Луната. На мястото на родния му дом днес има 
пластика с любимите му „двойни звезди“.

Превод от чешки: Петя Клинкова
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ЧЕРВЕНА ЛХОТА 
(ČERVENÁ LHOTA)*

Замъкът Червена Лхота

Зад стените на замъка Червена Лхота има живот вече 
600 години. През този дълъг период замъкът няколко пъти 
съществено променя своя облик. За пръв път това става 
скоро след 1530 г., когато рицарят Ян Каба з Рибнян купува 
тогавашната средновековна крепост, за която има писмени 
доказателства още от 1465 г., и започва да я преустройва 
в ренесансов стил. Може би най-голямото и най-красиво 
преобразяване на Лхота е от 1641 г., когато собственик 
на замъка става известният чешки благородник Вилем 
Славата з Хлуму а Кошумберка, по чието време се извършва 

барокова трансформация на 

Замъкът Червена Лхота

* https://www.zamek-cervenalhota.eu
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първия етаж. Последните архитектурни промени са 
свързани с княжеската фамилия Шонбург-Хартенщайн, 
която притежава замъка чак до 1945 г., когато е 
национализиран.

История на замъка

Съществуването на крепост на мястото на сегашния замък 
се предполага още от средата на ХІV в. Първият писмен 
източник представлява запис, направен в регистъра на 
крепостните актове още през 1465 г. Там се съобщава за 
подялбата на наследството на Цтибор зе Засмук от Въл-
четин между синовете му – Петър и Вацлав. Вероятно по-
късно крепостта е продадена на Дивиш Боубински з Уйезда, 
който около 1530 г. пък я продава на рицарския род Каба з 
Рибнян. 
Безспорно най-интересната личност сред тях е рицарят 
Ян, много добър стопанин, активен строител и верен хабс-
бургски служител, който заема и престижната длъжност 
бирник в района на Бехине. Недългият му жизнен път обаче 
е трагично засегнат от чумната епидемия, която през 
1557 г. отнема живота на пет от децата му. Вероятно 
точно това тъжно събитие става мотив за построяване-
то на скромен параклис към замъка при възвишението над 
езерото (днешната църква „Св. Троица“). След смъртта му 
Лхота е наследена от трима от синовете му – Бохухвал, 
Зикмунд и Иржи, които преди това е трябвало да изпла-
тят полагащата се част на най-големия син – Ярослав. След 
четири години Зикмунд умира, а семействата на двамата 
останали братя Бохухвал и Иржи заживели в Лхота в раз-
при и раздори. Замъкът вече не бил спокойният дом от ми-
налото и се превърнал в сцена на кавги, неразбирателства 
и лични нападки. Вероятно една от свадите, запазена в па-
метта на случайни свидетели, е станала причина след време 
да се появи народната етимологична легенда за безбожница-
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та от замъка, отвлечена от дявола, за чийто трагичен край 
напомняло кърваво петно под прозореца на тогавашната 
снежнобяла фасада. Това петно трябва да е било причината 
за по-късното боядисване на мазилката на замъка в червено. 
През 1597 г. синът на Бохухвал, Ян, откупил дела на чичо си 
Иржи, а после продал обединеното имение на  
Вилем Рут з Дирне. Родът Рут, притежаващ селището 
Дирна от края на ХІV в., откупил от рода Рожъмберк 
през 1595 г. и Дещна. Замъкът Лхота, който се намирал 
между тях, обединил трите имения и повече никога 
не бил отделян от Дещна. Последният от фамилията 
Рут, Бохуслав, бил принуден да напусне земята си като 
утраквист1 след поражението при Била Хора.
През 1621 г. Червена Лхота е обсадена от Антонио 
Бручи, ротмистър в императорската войска, италиански 
благородник, който, бидейки на служба при рода Славата, 
се занимава с конфискациите в района на Табор и тъкмо 
от 1621 г. е командир на гарнизона в Индржихув Храдец. 
Ревностен католик, Бручи се проявява като много добър 
дипломат и стопанин. Успешно защитава областта от 
следвоенните грабежи, подпомага икономическия разцвет 
на Дещна с построяването на прекрасни минерални бани, 
от които до днес е запазен само параклисът „Св. Йоан 
Кръстител“, издигнат точно над чудотворния минерален 
извор. А. Бручи успява за кратко време отново да засели 

обезлюденото през войната 
имение и да уреди цялостното 
възстановяване на положението, 
като инициира всеобщ обет 
във вярност на поданиците 
към католическата вяра. През 
1639 г. Бручи умира бездетен, 
завещавайки големи дарове на 
дещенската църква „Св. Отон“ 
и на църквата към замъка 

1 Утраквист – последовател на 
социално-религиозното учение 
на чешкия реформатор Ян Хус 
(ХІV – ХV в.), което се бори за 
конфискация на църковните земи 
и демократизация на църквата 
като цяло. Утраквистите са 
привърженици на идеята за двата 
вида причастие за миряните – с 
хляб и с вино, което е било 
привилегия само за католическите 
духовници. – Бел. прев.
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„Св. Йоан Кръстител“, в която е и погребан. Със смъртта 
на този собственик Лхота загубва ролята си на резиденция и 
за всички след него има само функцията на временно жилище.
След смъртта на Бручи замъкът Червена Лхота става 
притежание на кралската хазна, от която през 1641 г. я 
купува известният благородник Вилем Славата з Хлуму 
а Кошумберка. Неговата енергичност, дипломатичност, 
образование и огромна интелигентност бързо му отварят 
пътя към висша управленска кариера. От кралски придворен 
чиновник през управител на имението и замъка Карлщейн 
и президент на Чешката хазна, той става интендант 
на императорския двор и не след дълго дори канцлер 
на Чешкото кралство, като на последната длъжност, 
въпреки неколкократните опити да се оттегли, остава 
чак до смъртта си. С брака си с Луция Отилия з Храдце 
той получава в зестра едно от най-големите феодални 
владения на територията на тогавашна Чехия – храдецката 
околия, към която допълнително купената Червена Лхота 
изпълнява ролята на крайградски летен дворец, място за 
забавления, тържества и почивка главно на дамите от рода. 
Поколението на внуците на Вилем обаче не дочакало мъжки 
наследници. Благодарение на сватбата на втората дъщеря 
на Фердинанд Вилем (най-големият от внуците на Вилем), 
Мария Маркета, през 1693 г. Червена Лхота преминава в 
ръцете на рода Виндишгрец. 

Бедржих Арнощ Виндишгрец 
и синът му Леополд 
натрупват големи задължения 
заради остарелия начин на 
стопанисване на имота си. По-
късно настойникът на техния 
непълнолетен наследник Йозеф 
обявява имението за продажба 
и през 1755 г. то е спечелено 
от фамилия на т.нар. свободни 
господари2 от Гуденус. Тогава 

2 Титлата Свободен господар е 
титла на благородник с по-нисък 
ранг в Свещената Римска империя 
(нем. Freiherr). Тя е запазена в няколко 
държави като Прусия, Бавария, 
Вюртемберг, Хесен и др. В Австро-
Унгария, Финландия и Швеция 
например „фрайхер“ се смята за 
почти равностойно на „барон“. 
Първоначалната разлика между тази 
титла и другите чужди барони е, че 
земята на един фрайхер е свободна, а 
не феодална. – Бел. прев.
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са поправени не само параклисът към минералните бани в 
Дещна, но и прилежащата църква „Св. Отон“, която по 
това време се сдобива с великолепен интериор, запазен и до 
днес. Следващото преустройство е насилствено прекъснато 
през 1774 г. от възникналия пожар в Червена Лхота, при 
който вероятно са изгорели всички стопански сгради.
През 1776 г. Лхота посреща новия си собственик, барон 
Игнац Щилфрид, прогресивен благородник от пруска 
Силезия, който не след дълго продава Дещенските 
минерални бани в частни ръце, с което окончателно 
погребва тяхното някогашно аристократично великолепие. 
Той остава в историята на замъка преди всичко като 
домакин и меценат на остаряващия композитор, един от 
създателите на немската комична опера, Карл Дитерс фон 
Дитерсдорф, чийто житейски път завършва в същото 
имение след четиригодишното му пребиваване там.
Синът на Игнац, Мориц, продава имота през 1829 г. на 
Якуб Вайт. Ако предприемчивият индустриалец и меценат 
на чешки художници е имал за Лхота някакви планове, 
то определено не е успял да ги реализира. През 1835 г. 
дъщеря му Терезия отново продава замъка и този път 
негов собственик става княз Хайнрих Едуард Шонбург-
Хартенщайн.
Шонбург-Хартенщайн, майор от австрийската 
армия, дипломат и кралски камерхер, се установява 
в придобитото наскоро имение Черновице през 
1823 г., към което през 1835 г. добавя и Червена Лхота. 
Централно място в имота му все пак заема Черновице, 
което се превръща за него във втори дом след Виена. 
Затова е учудващо, че през 1872 г. той го продава и от 
цялото южночешко имущество запазва за сина си Йосиф 
Александър само Червена Лхота. Йосиф Александър 
Шонбург-Хартенщайн, придворен кралски съветник, е 
много активен и в дипломатическата служба. По същия 
път върви и неговият по-малък син и следващ наследник 
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на Червена Лхота, принц Йохан, кралски камерхер, 
носител на многобройни ордени и награди. Той привлича 
вниманието върху себе си преди всичко заради функцията 
си на императорски и кралски пратеник в Светия престол 
във Ватикана. Първата световна война и последвалото 
разпадане на Австро-унгарската империя стават 
причина Йохан да се оттегли в уединение в любимата си 
Червена Лхота и да има достатъчно време за нейното 
разхубавяване и усъвършенстване. През 1937 г. е погребан 
в новопостроената семейна гробница и така е спасен от 
бурните събития на новата война, която слага тъжен край 
на историята на цялата аристокрация. 
След национализирането на замъка от Чехословашката 
държава през 1946 г. Червена Лхота е преустроена в детски 
санаториум. Само след година обаче за замъка започва да 
се грижи Националната комисия за култура и от 1949 г. е 
отворен за посещения.

Архитектура на замъка Червена Лхота

В основата на днешния облик на замъка са запазени трите 
първоначални самостоятелни готически сгради, които са 
съставяли предполагаемата господарска част от имението 
най-късно от края на ХІV в. Автентичните готически 
конструкции са добре съхранени до днес в подземните 
помещения на двете квадратни постройки, издигащи се от 
двете страни на тесния проход. 
След 1530 г. старата крепост се превръща в ренесансов 
замък по времето на рицарите от рода Каба з Рибнян. 
През третата четвърт на ХVІ в. замъкът вече получава 
днешното разположение с четири крила, ограждащи 
неголемия правилно оформен вътрешен двор. Не е 
безинтересен и фактът, че в случайно запазен запис от 
1555 г. се споменава за нововъведения в архитектурния 
облик на замъка от италиански строител, наричан Хонс 
Влах. Въпросът за възникването на езерото около замъка 
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не може да получи напълно задоволителен отговор, но най-
вероятно то е оформено заедно с него по времето, когато 
е обработен и скалният масив от югозападната страна, 
следователно още от началото е част от замислената 
ренесансова пейзажна концепция на Червена Лхота.
Радикалното бароково преустройство, направено 
от наследниците на рода Славата след 1641 г., внесло 
нови решения във вътрешното оформление и с някои 
незначителни промени запазено до днес. Повечето от 
сводовете и гипсовите украшения по таваните и стените 
на интериорите на първия етаж произхождат точно 
от този период. Най-импозантното помещение тогава 
несъмнено е голямата представителна зала, която заема 
цялата площ на източното крило. Нейната украса е 
изработена от италианските майстори Комет и Тенкала. 
По-късно от практична и пространствена гледна точка 
залата е преобразувана и остатъците от първоначалната 
украса са запазени само в днешната трапезария.
Последните собственици, князете Шонбург-Хартенщайн, 
управляват Червена Лхота цели 110 години. По това 
време замъкът преживява две съществени преустройства, 
които напълно променят тогавашните решения на 
външната фасада на сградата. През втората половина 
на ХІХ в. се извършва преустройство в псевдоготически 
стил. Замъкът получава съвременния, в същината си 
„неоренесансов“ облик, чак по време на преустройството 
между 1901 и 1910 г. според проекта на известния виенски 
архитект Хумберт Валхер от Молтайм. Значителната 
реконструкция е резултат от обмислена историческа 
интерпретация на архитектурата и е водена в духа на 
развиващата се вече грижа за опазването на паметниците 
на културата. Едновременно с това е трябвало да 
отговаря и на изискванията в осигуряването на стандарта 
на живот от началото на ХХ в. и разширяване на 
битовата площ, поради което е достроено таванско 
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помещение, и така всъщност е регистрирана една от 
първите тавански пристройки.

Защо Лхота е червена?

„Тук в тази зала пред бащиния кръст положих свята клетва, че 
няма да доведа жена неверница у дома. Ала къде е кръстът? – Сте-
ната, на която висеше, е празна!“ Тича из всички стаи – никъде 
не може да го намери. В този момент го завладява ужасна скръб. – 
„Татко – казва – какво става тук – свещеният символ на рода ни 
е изчезнал! – О, душата ми няма да понесе всичко това!“ Пристъп-
ва към прозореца – рамката е счупена – натрошените парчета 
стъкла са изцапани с кръв. – Сякаш ледена ръка стисва сърцето 
му, смаян поглежда надолу към свистящата пропаст, сега вече 
знае какво се е случило.“ Така в произведението си „Родът Каба 
з Рибнян“ Бедржих Камарит описва душевните страдания 
на главния герой, рицарят Каба, в момента, когато става 
свидетел на ужасяващата кончина на съпругата си, обладана 
от дявола. Бедржих Камарит, известен местен художник, 
писател и не на последно място, дългогодишен епископ, 
оформя историята в прозата си като парафраза на мест-
на легенда. В нея се срещаме с красива господарка на замъка, 
която дяволът отвлича през прозореца и чието тяло ни-
кога не е намерено. Само кървавите следи по ослепително 
белите стени на замъка свидетелстват за нейния ужасен 
край. Неизличимите петна по-късно стават причина за 
боядисването на стените на замъка в кървавочервено. Към 
този основен народен сюжет Б. Камарит добавя мотива за 
религиозния конфликт на младата благородническа двойка 
и реликвата – паметният кръст, предаван от поколение на 
поколение, който е символ на католицизма и отдадеността 
на правата вяра в стария рицарски род. В момента на тра-
гичната дяволска атака жертвата трябва да бъде пропъде-
на и опозорена. Така авторът прокарва в повествованието 
няколко сюжетни линии.
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Какво от тази романтична история е истина? 
Дали е само народна измислица, умело стилизирана 
в трогателния текст на католическия свещеник? 
Отговорът не е толкова прост. Вероятно никаква 
господарка не се е хвърляла от прозорците на замъка. 
Всички достъпни исторически източници мълчат за 
това. Още по-трудно може да се твърди, че дяволът е 
отвлякъл някого, тъй като за спасението или гибелта 
на наследниците, естествено, няма никакви писмени 
доказателства. Все пак изглежда конкретната история 
не може просто така да се отнесе към местните 
предания. Авторът на прозата използва сравнително 
рафинирано мотивите от хрониката на замъка. Той 
е  изпълнен с почитание към покойниците, умишлено 
ги отчуждава и вкарва въображаеми герои в измислени 
случки. Така във фиктивния текст са разпръснати 
зрънцата истина. Първият правдив момент са кавгите 
и раздорите зад стените на замъка. Наследниците на 
строителя на замъка Ян Каба, Бохухвал и Иржи, често са 
се карали за собствеността. Според свидетелствата на 
хроникьорите техните съпруги така си скубели косите, 
че нерядко наистина е текла кръв. Този спор е имал и 
религиозен аспект, тъй като Бохухвал бил католик, а 
Иржи – утраквист. Тук се открива и още един твърде 
възможен истински мотив – неразбирателствата по 
отношение на вероизповеданието. Действителна е и 
реликвата в случая – паметният кръст на рода Каба. 
Той и до днес се съхранява в църквата „Св. Отон“ в 
Дещна. Освен това и червеният цвят на замъка не е 
изначален. Сградата първоначално е била бяла и чак през 
ХVІІ в. е боядисана в червено. По същото време за пръв 
път се появява и названието на замъка Червена Лхота. 
В този контекст цялата легенда може да се смята за 
етимологична.
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Червена Лхота като вдъхновение в художествената 
литература

Замъкът Червена Лхота се появява в четири чешки литера-
турни произведения. Първото от тях, което възниква още 
в зората на неговата популярност, е новелата на Бедржих 
Камарит (1831–1911) „Родът Каба з Рибнян“. Историята е 
вдъхновена от местната легенда, обясняваща защо замъкът е 
боядисан в червено. Замъкът тук е главна сцена на повество-
ванието, все пак става дума за неговия цвят. Подобно е поло-
жението и с двете съвременни прози на Иржи Холуб (*1975), 
озаглавени: „Бунтът на призраците“ („Vzpoura strašidel“, 
2010) и „Заупокойна литургия за графинята“ („Zádušní mše za 
hraběnku“, 2011). И. Холуб е дългогодишен екскурзовод в Лхо-
та и настоящ кастелан в замъка Хруби Рохозец. Той предста-
вя детайлни познания за замъка Червена Лхота, за неговата 
история и за съдбите, свързани с него от по-ново време. Тези 
познания той умело и остроумно претворява в сюжети, в 
които замъкът всъщност е „главният герой“. В горепосоче-
ните произведения е естествено използването на мотива за 
Червена Лхота, замъкът е и вдъхновение, и основна тема.
По-различни са нещата в повествованието „Учителят 
Панкрац Будеций“ („Pankrác Budecius, kantor“, 1916), която 
сред посочените по-горе произведения безспорно има най-
висока художествена стойност. Неин автор е известният 
чешки поет, импресионист и символист Антонин Сова 
(1864–1928). Прозаичното му творчество остава в 
сянката на неговата лирика, като по-голямо внимание 
заслужават романите му: „Романът на Иво“ („Ivův román, 
1902) и „Походите на бедните“ („Výpravy chudých“, 1903), 
които се определят като лиризирана проза с подчертани 
автобиографични елементи. Кратката проза „Учителят 
Панкрас Будеций“ се различава от тях. Тя е обмислена, 
завършена и езиково шлифована творба, която обаче не е 
толкова лесно да се класифицира жанрово. Авторовото 
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определение „псевдолегенда“3 не е формална характеристика, 
а по-скоро подсказва тематиката. Текстът започва почти 
като приказка с думите: „Преди много години...“, макар че 
времевото пространство веднага е конкретизирано към 
края на ХVІІІ в. Творецът допълва историческите очертания 
в стил рококо с архаизиран, леко орнаментиран език с 
богат и оригинален речников запас. Авторовата оптика, 
гравитираща между епичната историческа пейзажна фреска и 
игривия, богато украсен натюрморт, е източник на тънкия, 
фин и дори леко ироничен хумор на всезнаещия разказвач. 
Действието в повествованието се развива в южночешкия 
район, което за автора, земляк от Лукавец, малко градче 
близо до Пацов, изобщо не е изненада. А. Сова разкрива 
емоционалната си връзка с родното място в редица свои 
произведения. Той го възпява в стихосбирката „От моя 
роден край“ („Z mého kraje“, 1891). Подлага го и на иронична 
критика в споменатия вече роман „Походите на бедните“. 
С оглед южночешката локализация всъщност и 
автобиографичният мотив е съвсем очакван. Главният 
герой в повествованието, подобно на бащата на А. Сова, е 
селски учител и музикант. След години синът му получава 
признание в Прага, където става известен композитор 
и диригент на църковния хор към църквата „Св. Якуб“, 
подобно на А. Сова, който става известен писател и 

пръв директор на Градската 
библиотека в Прага. Сюжетът 
на прозата е добре подреден: още 
в началото на книгата главният 
герой овдовява и се обвинява 
за смъртта на съпругата си, 
която не е успял да предпази. 
Точно според бакоровата схема: 
вина – наказание – покаяние – 
изкупление се развива по-нататък 
и неговата съдба. Малко 

3 При А. Сова заветът към 
историята винаги е инструмент 
на меланхолията и тъгата 
по отминалите поколения. В 
стихосбирката „От моя роден 
край” откриваме стихотворението 
„Златната книга”,  в което 
авторът сякаш разлиства архива 
за посещаемостта на училището 
от времето, когато баща му е бил 
учител там. Стихотворението 
свършва с фразата „Това е списъкът 
на мъртвите и няма нищо друго”. – 
Бел. авт.
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насилствено, по инициатива на светския господар, героят 
е женен отново, ограничаван от жена си в музикантската 
му страст, хванат да пие по време на месни Заговезни от 
епископа и викария и свален от учителската длъжност. 
Отделен от сина си, който е даден за възпитание при 
викария, Будеций става пътуващ учител, постепенно 
помъдрява и в края на живота си среща своя успял син, 
когото след дълго търсене открива в Прага. На стари 
години живее примирен в усамотението на южночешкия 
замък в приятелски отношения с втората си съпруга. 
Какъв баладичен случай в стил рококо! Още по-изненадващо 
е, че сцената, където се развива действието, на която 
би могло да има само абстрактни кулиси на символично 
рефлектиращото действие, тук е напълно реалистично 
конкретизирана. Замъкът, където в началото на 
повествованието учителят с малкия си син отива да 
настрои клавесина, където Будеций попада в капана на 
искащата да се ожени застаряваща камериерка и където, 
отдаден на изкуплението и смирен, се връща в края на 
сюжета, е Червена Лхота! В повествователния подход А. 
Сова не може да потисне и да превъзмогне символиста в 
себе си. Отделните картини могат да се интерпретират 
като поощрителни илюстрации, „барокови гравюри 
върху дърво“, допълващи разказа, издигащи го като 
насърчителен пример за подражание. Червена Лхота е 
експлицитно назована в книгата и макар може би малко 
излишно в контекста на разказаната история, на нея 
е посветено описание, съдържащо огромно количество 
детайли, които по-нататък в повествованието нямат 
никаква роля. Изглежда авторът призовава старите си 
преживявания, свързани с посещението на замъка, сякаш 
тогава е бил омагьосан от него. Във великолепното си 
описание авторът редува цялостна картина с дребни 
детайли, за да може динамично да спомене за поколенията 
благородници, присъстващи от портретите и станали 
част от потока на времето в тази „псевдолегенда“3. След 
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описанието на замъка гледната точка се придвижва към 
героите. Те пристигат при входната порта, която 
отдолу сигурно е изглеждала още по-невероятно висока. 
Ако допуснем смелата хипотеза, че в образа на героя Карел 
Мария ще открием малкия Антонин Сова, който е имал 
възможност доста добре да разгледа Червена Лхота с баща 
си, можем да интерпретираме описанието като детското 
възприемане, което се опира на пленителни детайли (напр. 
точното описание на чукчето на вратата и кованата 
порта) и оправдава прекомерно големия размер на входната 
порта, която в действителност е сравнително малка, 
макар и в центъра на фасадата на обработения тогава 
в псевдоготически стил, с висок правоъгълен фронтон 
на кулата, е могла да въздейства с много по-импозантно 
внушение, отколкото днес. Описанието на прехода към 
отделните помещения, включително и натюрмортът 
с калаени съдове и порцеланови купи, изненадващо 
кореспондира с автентичния облик на интериора в 
замъка. Не може да се отрече авторовото вълнение от 
действително преживяното при посещението на замъка. 
За самото повествование това, разбира се, е периферно. Но 
ако нас ни интересува точно замъкът, веднага се появяват 
няколко въпроса: Кога Антонин Сова е посетил Червена 
Лхота?4 Познавал ли е замъка още в псевдоготическия 
му облик? Дали А. Сова е видял главната зала, която е 
служела за музикални продукции, както и вярно описаните 
гипсови украси са още от първоначалния º вид или след 
преустройството, което е запазило само съдържащото се в 
днешната трапезария? И накрая, какъв е образът на Червена 

Лхота, който откриваме в 
произведението „Учителят 
Панкрац Будеций“, т.е. каква роля 
е имал тогава замъкът?
На въпросите, отнасящи се 
до автобиографичността, 

4 Антонин Сова не е подписан в 
книгата за гости, за разлика от 
Алоис Ирасек, който е ситуирал 
един свой разказ в недалечния 
замък Йемчина. Не е известно със 
сигурност дали А. Сова наистина 
е бил тук заедно с баща си като 
дете. – Бел. авт.



 126

трудно ще се намерят отговори без доказателства от 
сигурни източници. Затова може само да се отбележи, 
че има запазена, но трудна за интерпретация картина 
от 1866 г., на която главната зала е изобразена в пълния 
º блясък, но вече преградена. Всъщност не се знае дали 
това е тогавашното състояние или предложение за 
бъдещо решение; не е известно също и времето, когато 
се е стигнало до преобразяването на две трети от 
първоначалните сводове на залата. Ако А. Сова е бил в 
Червена Лхота като дете, той е познавал залата вече 
реконструирана, но може би все още със запазената украса 
в пълния º блясък. Можем да продължим да гадаем дали 
е ситуирал действието в предната или в по-голямата 
задна част на залата, както и дали е тематизирал това 
изкуствено разделяне и го е пренебрегнал, заради нуждите 
на повествованието. Всички тези въпроси засега нямат 
отговори и в контекста на рефлексията на замъка остават 
до известна степен второстепенни. 
В действителност, както и в разказа, Червена Лхота е 
свят, затворен в себе си. За Будеций това е най-вече свят, 
в който той не умее да се движи, там той е като слон 
в стъкларски магазин. Неговият авторитет на учител, 
уменията му на музикант и едрата фигура на селянин нищо 
не струват във филигранната, галантна и едновременно 
интригантска атмосфера. Будеций бяга оттам като 
от прокълнат замък обратно в света, който разбира. 
След поучаването и помъдряването си той се завръща 
и замъкът става за него мил кът на уединение, тихо 
местенце, където продължава живота си заедно със своята 
някога насилствено изоставена втора съпруга. Бракът, 

който в профанирания свят на 
недалечното градче, не е успешен, 
постига спокойствие и мир чак 
на стари години в обстановката 
на стария замък. Всъщност 

5  В годината на възникването 
на картината Антонин Сова 
е двегодишен. Следователно 
неговото хипотетично детско 
посещение на замъка трябва да се 
ситуира в по-късен етап. – Бел. авт.
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житейският път на Будеций по особен начин описва 
кръговрата. Той се връща обратно в своето първоначално 
работно място, но в друга социална среда. Тук става дума 
наистина за възходящо въртене, а не за въртене в кръг, 
по-скоро за пътуване по спирала. Бароковата фабула: вина 
– наказание – покаяние – изкупление неизбежно достига до 
примирението, за него замъкът е един малък рай, в който 
вече никой не трябва да плаща за старите прегрешения. 
 От духа на замъка Червена Лхота до думите достига 
затвореността и откъснатостта от околния свят, обаче 
хармонично балансирана от очарованието и прелестите 
на мястото и неговата пейзажна сцена. Това е място, 
откъснато от делниците, едно вдъхновяващо място, 
посещението на което белязва съдбите на следващите 
герои, място недостъпно (мотивът за моста и портата), 
в което не може да се проникне със сила, нито пък човек 
може да го подмине, но което милосърдно ще отвори 
обятията си за него. Точно такова място е Червена Лхота.

Превод от чешки: Радост Железарова
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Стихове от Георги Господинов 
в превод на Людмила Кроужилова

ЛЮБОВНИЯТ ЗАЕК 

Ще се върна след малко, каза, 
и остави вратата отворена. 
Вечерта беше специална за нас, 
върху печката къкреше заек, 
беше нарязала лук, кръгчета моркови 
и скилидки чесън. 
Не си взе връхната дреха, 
не сложи червило, не питах 
къде отива. 
Тя е такава. 
Никога не е имала точна представа 
за времето, закъснява за срещи, просто 
така каза онази вечер – 
Ще се върна след малко, 
и дори не затвори вратата. 

Шест години след тази вечер 
я срещам на друга улица, 
и ми се струва уплашена,  
като някой, който се сеща,  
че е забравил ютията включена 
или нещо такова...

Изключи ли печката, пита тя. 
Още не съм, казвам,

тези зайци са доста жилави.

ан
то
ло
ги
я
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MILOSTNÝ KRÁLÍK

Já se hned vrátím, řekla
a nezavřela za sebou.
Nebyl to obyčejný večer, aspoň pro nás ne,
na sporáku se dusil králík
s cibulí, mrkví a stroužky česneku,
jež přidala k masu.
Neoblékla si kabát, 
nesáhla po rtěnce, neptal jsem se,
kam jde.
Ona je prostě taková.
Čas je pro ni neznámá
veličina, na schůzky chodí pozdě,
onoho večera řekla jen:
Já se hned vrátím,
a ani za sebou nezavřela dveře.

Jednou večer, o šest let později,
potkal jsem ji v jiné ulici 
a připadala mi nervózní
jako někdo, kdo zapomněl
vypnout žehličku, či něco takového…

Vypnul jsi sporák?, zeptala se.
Ještě ne.

Víš, králičí maso je dost tuhé.
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ЧАЙ СЪС СМЕТАНА

  На Т. С. Елиът 
  il miglior tè
 
Какво правиш, пита. Лека
английска утрин, казвам. Чета
Елиът, слушам Beatles. О,
казва тя, как ги смесваш?
Като сметаната с чая, казвам.
Като чай със сметана,
поправя ме тя, все пак Елиът
толкова много държеше
да бъде горчив и английски.
И си мреше по порцелана,
по вечерните вестници,
по звъна на лъжичките. Той
беше чаят, той беше чаят... Ония
бръмбари просто обраха каймака.
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ČAJ SE SMETANOU

                                  T. S. Eliotovi
                                  il miglior tè

Co děláš?, ptá se. Dobré 
anglické ráno, říká. Čtu 
Elita, poslouchám Beatles. Ó,
říká, jak to jde dohromady?
Jako smetana s čajem, říkám
Jako čaj se smetanou,
opravuje mě, Eliot přece
chtěl být tak hořký a anglický.
Miloval porcelán,
večerní noviny
a  cinkot lžiček. On
byl čaj, byl čaj… Ti
brouci se prostě stali smetánkou.
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КРАЙ НА МИНОТАВРИТЕ 

Вечер през прозорците на първите етажи 
може да се види и това 
тя се е изтегнала на стола 
и отваря Старогръцки митове 
коремът º е къща и хралупа 
едновременно 
и не заради римата 
е бременна

той сега е индианец 
сложил е ухото до корема º 
и навярно чува стъпки 
затова е тъй уплашен 
вътре някой ходи 
има там потайни стаи 
тайници и коридори 
стълбища и перила  
мисли си мъжът не казва нищо 
аз до входа само съм допуснат 
мисли си мъжът не казва нищо 
или охранявам входа 
мисли си мъжът не казва нищо

През прозореца се вижда, че жената 
е спокойна и че оня вътре 
няма как да се изгуби в лабиринта 
с нишката на пъпната º връв
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KONEC MINOTAURŮ

Večer lze vidět okny v přízemí
i tohleto:
usadila se na židli
a otevírá Starořecké mýty
a její břicho to je dům a nora
bezpečná
je – a neříkám to kvůli rýmu – 
těhotná

on je teď Indián
s uchem na jejím břichu
asi tam slyší kroky
a proto je tak zděšený
uvnitř někdo chodí
musí tam být tajuplné komnaty
a komory a chodby
schody a zábradlí
myslí si muž a neříká nic
já smím jen ke vchodu
myslí si muž a neříká nic
já jenom střežím vchod
myslí si muž a neříká nic

Oknem je vidět: žena
je pokojná a tamten uvnitř
v labyrintu se ztratit nemůže
svíraje její pupeční nit
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СЛЪНЧОГЛЕДОВА СУТРИН

  А. Гинзбъргу 
  в памет
 
Тръгнах по пътя край селото   
ето ги слънчогледите Алън
тази сутрин научих
Стой
не беше ли старият граф Тол-
стой
първият битник умрял
на стоп за България
Този Лев – за България
чух
че и ти си се готвил за тук
писаха вестници
Владо от Вашингтон
Тази сутрин обаче
така се пристига
у нас
(Тъй и Байрон наблизо)
искам да кажа това е пътят
Всеки пътник е пътник
и всеки
тръгнал за тук е пристигал
някоя сутрин
Добро утро Лев
Добро утро Алън
 
Добра сутрин Добра сутра
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SLUNEČNICOVÉ JITRO

  A. Ginsberg
  památce

Šel jsem cestou podle vsi
podívej se na ty slunečnice Allene
dneska ráno jsem se to dověděl
Počkej
nebyl to snad starý hrabě Tolstoj
první beatnik – stopař
který umřel cestou do Bulharska
Hrabě Lev – cestou do Bulharska
slyšel jsem
že ty ses sem taky chystal
psal o tom v novinách
psal to taky Vlado z Washingtonu
Dneska ráno
 jsi k nám takhle
dorazil
(i Byron je tu blízko)
chci říct že i takhle se dá
dorazit
Na každého z nás jednou dojde
a každý kdo se vydal k nám
jednoho dne k nám 
dorazí
Dobré jitro Lve
Dobré jitro Allene

Dobré jitro Dobrá sútra
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Беше рано и седнах до някаква
ръждясала част от сеялка
само Лудия Ристо дойде
брадясал и седна до мен
– Алън Гинзбърг умрял викам
Алън Гинзбърг
– А на мен един Зил
ми премаза петела
 
И двамата жалехме
 
И седяхме така
Аз Алън Гинзбърг Лудия Ристо
петелът и Лев
Николаевич с Байрон
(графът до лорда)
и люпехме семки
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Bylo to časně zrána a opřel jsem se
o rezavou postranici secího stroje
přišel jenom Pošahanej Risto
s hustým strniskem a sedl si ke mně
Allen Ginsberg umřel povídám mu
Allen Ginsberg
A mně zas ňákej Zil
přejel kohouta

Truchlili jsme oba dva

Tak jsme seděli
Já Allen Ginsberg Pošahanej Risto
kohout a Lev
Nikolajevič s Byronem (hrabě vedle lorda)
a louskali jsme slunečnicová semínka

A pak Pošahanej Risto
prohlásil kohouta že  upeče
pro hosty
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НОВИНИ

Тя затваря вестника и казва:
чете ли, в Айова
паднал град – парчета
като топките за голф.
Така е, казвам, защото
там прекаляват с голфа,
изгубили са много топки
и те сега се връщат,
Той им връща топките,
нали разбираш, Оня шегаджия.
Но тя не се засмива,
извръща се и казва ужасена:
 
Той винаги улучва.
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ZPRÁVY

Skládá noviny a říká:
četls to, v Iowě
padaly kroupy – velké
jak golfové míče. 
Jasně, říkám, to proto,
že se tam pořád hraje golf,
přišli o moc míčů 
a ty se k nim teď vracejí.
To On jim vrací míče,
rozumíš, ten Vtipálek.
Nesměje se však,
obrací se a s hrůzou říká:

A pokaždé se trefí.



 140

ЛАУРА

Ето, такъв мъж ти трябва, Лаура.
Не тихо да шумоли в тоалетната,
а да шурти, да пикае плющящо,
да забравя да пуска водата, защото
...бях свикнал по вънка да ходя
зиме в голямото снежно цукало,
как се кокори отгоре луната
и хвърля звезди като бъбречни камъни.
 
Ето, такъв мъж ти трябва, Лаура.
Не с тънки усмивки да мънка,
а да зяпа от смях и да виждаш
мъдреца му, килнат встрани, и жълти
тютюневи зъби, оронени вече,
а вечер
О, роза през зимните нощи
с виелици снежни и буря!
а сутрин
Ти пак да си пъпка
от кремова роза, Лаура.
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LAURA

Takového muže potřebuješ, Lauro.
Aby jen tiše nešustil na záchodě, 
aby crčel, aby halasně močil
a pak zapomněl spláchnout mísu, protože
… chodil jsem odjakživa ven,
v zimě do velkého sněhového nočníku,
Měsíc vyvaloval oči
a hvězdy vypouštěl jak ledvinové kamínky.

Takového muže potřebuješ, Lauro.
Aby si nehuhlal do jizlivých úsměvů,
aby se mál z plna hrdla, abys mu viděla
uhnutý zub moudrosti a zažloutlé
stoličky kuřáka, obnažené až po kořen, 
ale v noci
Ó, růže v zimních nocích
za sněžných vánic, v bouři!
ale ráno
Buď nerozvitým květem
krémové růže, Lauro!
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ЗЕЛЕНИТЕ ПОЛЯ НА ВЕНЕЦИЯ

на дядо

Какво ще º захвалваш на Венеция 
Венеция е зле скроена работа 
ти дума не обели за полята º 
водата казваш бол ще ги залее 
а зле откъм земята сиромаси 
аз четох междувпрочем че потъвала 
у нас пък суша кладенецът зяпа 
не я е свършил Оня като хората

Тук дядо вижда в чашата мушица 
мухата е сравнена със Венеция 
че мокра омърлушена и прочие 
Тук се намесва баба ми с лисицата 
и киселото грозде 
Тук аз отпивам гроздето не киселщ 
опровержително е сладко 
Тук малко ми е мъчно за Венеция 
извадена със вилица от чашата 
и просната да съхне сред зелените 
квадрати на покривката

Зелените поля на моя дом 
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ZELENÉ PLÁNĔ BENÁTEK

dědečkovi

Přestaň mi už vychvalovat Benátky
Benátky jsou pěkně zfušovaná věc
o pláních ses ani slovem nezmínil
zato vody je tam říkáš nad hlavu
o půdu mají ubožáci nouzi
ostatně to město se prý propadá
u nás je zase sucho studna lekne
takhle to odbýt při stvoření světa

Tady můj děda spatřil v sklence mušku
ta moucha je řekl jako Benátky
celá urousaná schlíplá atd.
Tady se svou trochou přišla babička
vypravuje o lišce a o kyselém vínu
Tady chutnám víno není kyselé
naopak je sladké jako med
Tady je mi trochu líto Benátek
vidličkou je vylovili ze sklenky
a teď se suší mezi zelenými
čtverci ubrusu

V zelených pláních mého domova
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ЗА РУСИТЕ ЖЕНИ

  на А., брюнетка

Започвам с русите жени
в тях има лекота 
в тях има празненство
подобно чели Пастернак
подобно Бърнс
подобно свещ
и пламък жълт
подобно житено поле
подобно ръж
и аз спасител там
и аз жътвар

на русите жени

описвам ги по памет
в тях има сантимент
в тях има цветни
филми има шлагер
червило в повече и бемка
в тях има Ах
дошло естествено
в тях има естество в тях има мiр
сълзите им са леки
стеарин
сълзите им са Yellow Submarine
в сълзите им не вярват

на русите жени
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O PLAVOVLÁSKÁCH
                               

 brunetce A.

Začínám u plavovlasých žen
je v nich lehkost
je v nich svátečno
jako by četly Pasternaka
jako by četly Burnse
podobají se  svíci
a žlutému plameni
podobají se obilnému poli
podobají se žitu
a já v něm chytám
já žnec

plavovlasých žen

líčím je po paměti
je v nich cit
jsou v nich barevné 
filmy je v nich šlágr
nadbytek rtěnky a piha
je v nich Ach
vyřčené přirozeně
je v nich přirozenost
je v nich klid
jejich slzy jsou lehké
stearin
jejich slzy jsou Yellow Submarine
jejich slzám se nevěří

slzám plavovlasých žen
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ТЕХНИКА ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ

1. 
Рибата на текста (както и текстът на рибата) се обезкостява, 
след като се отделят гръбнакът и костите на съгласните. 
Забележете, че при малките деца първите риби (текстове) 
са меки и пуфкафи (не пухкави), съставени изключително от 
крехката душа-плът на гласните звукове. С израстването в 
тази плът се вкореняват твълди, твърди и още по-твърррди 
костици.  
Твърдя, че първичната мекота в езика все още може да се спаси в 
поезията.
 
2.
– ВКУСЕН ЛИ СЪМ, МИЛА? 
Думите са дребни риби 
с много костици-съгласни 
позволи да ги почистя миг 
преди да се стопя в устата ти 
– У Е И Ъ, И А?
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TECHNIKA VYKOSŤOVÁNÍ TEXTŮ

I.
Ryba textu (stejně jako text ryby) se vykosťuje tak,
že vyjmeme páteř a kosti souhlásek.
Všimněte si, že první ryby (texty) malých dětí jsou
měkké a hepké (nikoliv hebké) a tvoří je
výhradně jen duše-tělo samohlásek. Jak rostou,
do tohoto těla zapouštějí kořeny tvrdé, tvrdé a ještě tvrrrdší
kůstky. 
Tvrdím, že prvotní měkkost jazyka se stále ještě může zachránit 
v poezii.

II.
CHUTNÁM TI, MILÁČKU?
Slova jsou drobné rybky
s množstvím kůstek – souhlásek
dovol mi abych je odstranil okamžik
před tím než se ti rozplynu v ústech

A E I O U Y?
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3.
Тази техника с успех може да се прилага при усвояване на готови 
класически текстове. Обезкостяването озвучава плътта на 
текста и му придава първичност.  
Така 
    “Помниш ли, помниш ли тихия двор, 
    тихия дом с белоцветните вишни...” 
става 
    “о и  и, о и  и  и и’а  о, 
    и и’а  о  е о е и е  и и...”
Отделените кости на съгласните 
    п мн ш  л  т х  д м – хвърлете 
на някое куче. 
    Аууууу 
    Чуйте! 
    Нито кост 
    в гласа на кучето. 
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III.
Této techniky lze snadno použít při memorování
hotových klasických textů. Vykostění ozvučuje tělo
textu a tak jej činí prvotním. 
Tak se z
 Vzpomínáš, vzpomínáš na tichý dům,
 na tichý dvůr v kvĕtech višňovĕ bílých
stává
 o í á o í á a i ý ů
 a i ý ů ě e i o ě í ý
Vyňaté kosti souhlásek
 v z p m n š n t ch d m
hoďte nějakému psovi
 Auuuúú
 Slyšíte?
 Ani kůstka
 ve psím hlase
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ТАЙНИТЕ ВЕЧЕРИ НА ЕЗИКА

Обичам вечер порция език
от безсловесните
от онзи мускулест и жилав
език на крава вол или теле
език на немите
език на тези преди нас
език на дядо Уитман и на дядо ми
език на който псуваше
овцете с нега
език на който те разбраха
език на татко Елиът и на баща ми
познанството им твърде бегло
език на баба Емили на баба Лиза
и на баба ми когато мами
пчелата-майка с роя
мааать – mat – мааать *
език свещен
(ако пчелата не пристига
езикът стига)

Копнея тоз език езикът въобще
и съм признателен и никак
аз не съм гнуслив не се отвръщам
продължавам ви
ям пия раждам ви
тъй както само верни синове
дедите си изяждат пият
…………………………………………
така навярно се постига
езикът всяка вечер

*   така по нашия край мамят пчелите
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антология

TAJNÉ VEČEŘE JAZYKA

K večeři si rád dám porci jazyka
onoho němého
onoho svalnatého tuhého
jazyka krávy vola nebo telete
jazyka němých
jazyka těch před námi
jazyka dědy Whitmana a mého dědy
jazyka kterým něžně
klnul ovcím
jazyka kterému rozuměly
jazyka táty Eliota a mého otce
znali se jenom letmo
jazyka babičky Emily, babičky Lízy
a taky mé vlastní babičky když vábí
včelí královnu i s rojem
maaať – mat – maaať *
posvátný jazyk
(když včela neráčí
ten jazyk postačí)

Toužím po jazyku po jazyku vůbec
jsem vděčný a nijak
si ho nehnusím a neštítím se
jsem vaším pokračováním
jím vás piju vás dávám vám život
tak jako jenom věrní synové
své předky jedí a pijí
……………………………………..
pravděpodobně jen tak se lze dobrat
jazyka každý večer

*   tak se v našem kraji  vábí včely
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