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Литовски
предания и легенди
Текст и снимки:
Елица Лукова

Литва е най-голямата прибалтийска 
държава, но с най-късата брегова 
линия.
Тя е последната страна в Европа, която приема 
християнството, но днес умението да се изработ-
ват кръстове е включено в списъка на ЮНЕСКО за 
нематериалното културно наследство на човечест-
вото. И макар на нас да ни изглежда като че ли тя е 
на край света, литовците се гордеят с откритието 
на Жан-Жорж Афхолдер от Френския национален ге-
ографски институт, че недалеч от Вилнюс се намира 
географският център на Стария континент. Това е 
тя – плоска като тепсия, с много гори, езера и реки, 
страна на противоречия и контрасти, необикновена, 
интересна и магнетична.

Църквата „Св. Анна“. Изящната 
конструкция на готическата перла 
е постигната чрез използването на 

тухли с 33 различни форми.
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Наричат литовската столица „Градът 
на стоте църкви“. Дали са точ-
но толкова, не смея да твърдя със 
сигурност, но само в историческия 

център на Вилнюс те са близо 40. Литовците 
приемат християнството чак през 1387 година, 
а днес обичат да се шегуват, че са последните 
езичници на Европа.  Първата католическа църк-
ва във Вилнюс датира от поне век по-рано, а на 
нейното място днес се издига внушителната 
сграда на катедралната базилика „Св. Станис-
лав и св. Владислав“. През годините на социали-
зма тя е използвана като склад за строителни 
материали и автоработилница,  а по-късно като 
художествена галерия и концертна зала.
На катедралния площад, точно между църквата 
и камбанарията, се намира една плоча, на която 
е написано Stebuklas (лит.-чудо). На парчето 
камък се приписват чудодейни сили – ако човек 
се завърти по посока на часовниковата стрел-
ка и си пожелае нещо, повтаряйки „Стебуклас, 
стебуклас, стебуклас“, желанието му със сигур-
ност ще се изпълни. Суеверие или не, но чудото 
наистина се случва. На 23 август 1989 г. оттук 
започва жива верига с дължина 600 км, наречена 
Балтийски път. Представете си над 2 мили-
она души, хванати ръка за ръка от това място 
във Вилнюс през Латвия, та чак до естонската 

Хълмът
на кръстовете

Катедралната базилика 
„Св. Станислав и св. Вла-

дислав“. Оригиналните 
статуи на св. Станислав, 
св. Елена и св. Казимир на 

покрива изчезват през 
50-те години на миналия 

век, а през 1997 г. на тяхно 
място са поставени 

копия.

Ако искате да си вземете сувенир от Литва, нека да е кехлибар. Казват, че някога на дъното на 
Балтийско море живяла богинята Юрате в кехлибарен дворец. Тя дръзнала да се влюби в прос-
тосмъртния рибар Каститис, а когато богът на гръмотевиците Перкунас научил за тяхна-
та пламенна любов, разрушил двореца й с една единствена мълния и погубил Каститис. И днес 
морето изхвърля на брега отломки от красивия замък, а малките кехлибарени късчета са от 
сълзите на Юрате, оплаквала векове наред своя простосмъртен любим. Учените, разбира се, не 
споделят езическите вярвания на литовците и обясняват богатите находища от кехлибар по 
бреговете на Балтийско море със затоплянето на Земята преди около 40 милиона години, дове-
ло до обилната секреция на смола от боровите гори  в района, достигнала по-късно до морето 
чрез многобройните реки.
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столица Талин, чието най-голямо же-
лание са свободата и независимостта. 
Година по-късно Литва е първата от 
съветските републики, която получава 
своята независимост. 

Обиколката на историческия център 
ни отвежда до малката, но изключи-
телно красива църква „Св. Анна“, нари-
чана Перлата на готиката. Много пре-
дания се носят за нея, най-известното 
от които е свързано с Наполеон Бона-
парт, който толкова много я харесвал, 
че искал да я сложи на дланта си и да я 

отнесе в Париж. За съжаление това е 
само една красива легенда. В действи-
телност той разпорежда църквата да 
бъде предоставена на кавалерията и 
използвана като обор.

Недалеч от „Св. Анна“ се намира един 
от най-старите квартали на Вилнюс, 
който привлича с необикновената си 
атмосфера не само туристите, но и 
местните жители. Ужупис, което в 
превод от литовски означава „от дру-
гата страна на реката“, има славата на 
Вилнюския Монмартр – от около 7000 

жители на малкия район близо 1000 са 
хора на изкуството. 

В Литва се носят легенди едва ли не 
за всеки хълм, езерце или дори за някой 
съвсем обикновен камък. Някои от тях 
минават границите на прибалтийска-
та държава и привличат многобройни 
туристи от всички кътчета на света. 
Такова магнетично място е Хълмът на 
кръстовете, намиращ се недалеч от 
град Шаулияй. Според една от легендите 
първите кръстове се появяват тук в 
памет на загиналите в потушеното през 
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1831 г. въстание срещу руския цар. Друга разказва, 
че отчаян баща слага кръст на хълма и се моли 
горещо за изцелението на детето си, а когато то 
оздравява, местните започват да издигат десет-
ки нови кръстове, символизиращи страданието, 
надеждата и непоколебимата им вяра. 

По време на Съветския съюз булдозери мно-
гократно изравняват със земята Хълма на 
кръстовете, но традицията остава жива и до 
днес. Десетки нови кръстове се издигат тук 
ежедневно. Невъзможно е да се изчисли точни-
ят им брой. Цифрите варират от 50 000 до 200 
000 – от малки и съвсем обикновени дървени 

кръстчета до големи разпятия от дърво, камък 
и метал, някои от които представляват свое-
образни произведения на изкуството.

На раздяла в мен звучат думите, излезли под 
перото на един от най-великите полски поети 
романтици Адам Мицквевич, живял дълги години 
във Вилнюс и Каунас:
„Родино моя, Литво! Ти си като здраве:
човек те оценява истински тогава,
когато те изгуби. Днес във хубост цяла
те виждам и описвам, че по тебе жаля.“
(„Пан Тадеуш“; превод от полски
Блага Димитрова) 

От 2013 г. във Вилнюс, 
Рига и Талин има по две 
човешки стъпки, които 
символизират приноса 
на онези 1 000 000 ли-
товци, 500 000 латвий-
ци и 700 000 естонци, 
оставили следи в най-но-
вата история на своите 
държави, изграждайки 
Балтийския път.

Релефът на Литва е предимно равнинен, а около 
една трета от територията е заета от гори. 
Тук често вали и може би затова името на стра-
ната (Lietuva) произлиза от думата lietus – дъжд.


