ПЪТЕШЕСТВИЯ И РАЗХОДКИ

Микулов –
на границата на две култури

Творение на бароковата архитектура, замъкът Микулов се изправя
пред нас напълно „прероден“. Преди
да го видим в сегашния му облик,
той е променян многократно – и не
само заради тенденциите в архитектурата, но и за това, че е сменил много собственици, както и заради двете
му опожарявания. Първи с него
има честта да се гордее фамилията
Пржемисловци. По-късно през 13
век Лихтенщейн започват да го прекрояват в готически стил. През 1560
година дворецът отново има нови
собственици – Керицзени , които
го преобразяват в стил барок. През
1719 година замъкът е опожарен, но
Дитрихщейн успяват да го възстановят напълно до 1730 година. Този път
обаче той е не само отражение на
Средновековието, но и на по-новото
време. По време на Втората световна
война той отново е опожарен до основи и от средновековната крепост,
издигната през 13 век на мястото на
славянско селище, почти не оста-

ва нищо. В годините след войната
дворецът отново възкръсва като феникс от пепелта и през 1950 година
замъкът отваря врати за широк кръг
от посетители вече като Регионален
исторически музей.
В музея на замъка са изложени
картини и оръжия, интересни археологически находки, експонати на
традиционните народни занаяти.
Винарската изба към крепостта
е едно от най-големите винени
хранилища в Централна Европа .
В него се съхраняват ренесансова
бъчва за вино от 17 век и буре, което се смята за едно от най-големите
в Европа.
Неслучайно едно от често срещаните имена в Микулов е Рудолф. По
време на Втората световна война
много френски войници били впечатлени от красотата на чешките девойки и останали да живеят в града.
Там те създали семейства, а техните
наследници продължили традицията да кръщават децата си Рудолф,

разказа още нашата екскурзоводка
Дагмар Андржейевска.
Микулов е не само място с много
качествени вина,там се съхраняват
и много богата кулктура и традиции.
Докато централният градски площад
е отражение на Ренесанса, храмът
„Св.Вацлав“, построен през XV век,
се отличава с висока камбанария
и забележителен интериор в стил
рококо. Църквата „Св.Ана“, в която се
намира мавзолеят на Дитрихщайнови , пък е отражение на архитектурата от 19-то столетие.
Минка Генчева
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Снимки: Минка Генчева

Дали защото се намира в непосредствена близост до границата с Австрия, дали заради качествените си вина или пък заради живописно извисяващия се замък, Микулов привлича
все повече туристи. В това се уверихме и самите ние – българите от Острава, които на път
за Виена успяхме да разгледаме и забележителностите на едноименния град. Освен чешки,
там можеш да чуеш още и полски, и немски език, и да срещнеш много млади хора, дошли
да опознаят историческите му паметници, а заедно с това и да се позабавляват в приятна
компания на по чаша качествено вино. Независимо, че е пълен с туристи, спокойната атмосфера и подчертано историческата наситеност няма как да останат незабелязани…
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