
Прага - Староміська площа та Празькі куранти 

 

Прага – це щось неймовірне! Одне із найчарівніших та таємничих міст не тільки у Європі, але й у 

цілому світі. Можна «блукати» годинами, днями, тижнями… й кожного разу виявляти щось нове, 

чого не помічав раніше. Змалювати це місто просто неможливо, у Прагу необхідно завітати. А потім 

повертатися сюди знову і знову – вона ніколи не втомиться вражати та дивувати вас. 

Своєю чергою, старовинна Староміська площа – одне з найчарівніших місць у Празі. Оминути її 

просто неможливо, оскільки це водночас і географічний, й історичний центр чеської столиці. Й це 

не випадково. Ще у ХІІ сторіччі тут був великий ринок, що утворився на перехресті європейських 

торгових шляхів. Пізніше тут проходили королівські коронаційні процесії. Тут таки відбувалися 

подекуди збройні сутички, тут страчували «державних злочинців». Справді унікальне місце за своїм 

духом. Пражани із ніжністю звуть цю улюблену ними площу «Старомак». 

На думку переважної більшості туристів, Староміська площа є найцікавішим місцем у Празі. А 

зокрема, унікальний та найстаріший у світі годинник, який працює вже більше шестисот років – 

Празький Орлой. Ця площа зберігає безліч таємниць та подій. Гіди можуть розповісти про містичні 

риси Праги та Старомаку, про таємничі знаки на бруківці площі, пошепки розповідатимуть про 

місцевих привидів, яких тут безліч… 

Ратуша була закладена за згодою короля Яна Люксембурзького у 1338 році. Зараз це кілька 

будівель, які з плином часу з’єднали між собою для задоволення потреб магістрату Старого міста 

Праги. Найприкметнішими частинами комплексу є капела із еркером вівтаря, прикрашена 

витонченими скульптурними оздобленнями, вишукана висока вежа, та чудовий астрономічний 

годинник на південному фасаді, що широко відомий під назвою Празьких курантів. Вони стали 

одним із символів столиці Чехії та є однією з головних туристичних принад. У 1848 році було 

добудовано неоготичне крило комплексу, але внаслідок пожежі воно було знищено у 1945 році. На 

оглядовий майданчик на вежі можна потрапити скляним ліфтом із третього поверху та оглянути 

Старе місто й Прагу. 

Циферблат годинника побудований як механічна астролябія, яку використовували середньовічні 

астрономи, й на ньому можна побачити не лише, як ми звикли, – години, але й дні, місяці, роки. 

Також він показує час сходу і заходу Сонця та Місяця, положення зодіакальних знаків. На цьому 

годиннику Сонце обертається навколо Землі, що розташована у центрі циферблату. Робота курантів 

почалася у 1410 році. Це найстаріший у світі астрономічний годинник, що досі продовжує 

працювати. Дуже цікавими, навіть захоплюючими, є історія цього годинника, яка налічує більше 

шести століть, та «інструкція користувача» (ви ж хочете знати, як визначити, наприклад, час на цьому 

годиннику? ). Їх ви знайдете на сторінці ХХ нашого путівника, або за посиланням: https://... 

Вистава, що збирає величезні юрби туристів, відбувається щогодини, коли годинник починає бити 

час. Так, це не помилка, саме справжнісінька вистава. Хоча, й за традиціями середньовічного 

лялькового театру, але з напрочуд глибоким змістом. У двох віконцях над циферблатом змінюють 

одна одну фігурки апостолів. Водночас з цією «процесією» починають рухатися фігурки, що 

розташовані з обох боків від циферблату. Вони символізують людські вади або домінанти життя 

людини: «марнославство» милується своїм відображенням у люстерці, «скупість» трясе свого 

лантушка з грошима, «турок» хитає головою, наче намагається заперечити тлінність свого існування. 

Й нарешті «домінанта» смерті, фігурка людського кістяка, «ствердно» похитує черепом, смикаючи 

мотузком дзвін, та перевертаючи пісочного годинника… «все, час вичерпано!», - кукурікає півень… 

Ця дещо сумна вистава нікого не залишає байдужим, справляє велике враження, та 

запам’ятовується назавжди… 



Але не занадто вже переймайтеся… Бо життя прекрасне! 

Багато людей, коли юрби між виставами розсіюються, або під час вистави – рано на світанку чи пізно 

після опівночі, під час дощу або іншої негоди, стоять тут на площі, на кілька митей, або навіть хвилин, 

заплющивши очі… спробуйте й ви: відчуйте подих століть та буремних подій, що тут відбувалися… 

уявіть себе покупцем, або навіть продавцем (хліба, прянощів, шкіри та хутра… - що вам до вподоби?) 

середньовічного базару… почуйте дзвін підков важкої королівської кінноти, гупання чобіт 

хрестоносців… улесливе перешіптування царедворців… вигуки прокльонів родичів страчених 

бунтівників… відчуйте аромат кави зі стародавньої кав’ярні… у цьому вам може посприяти 

багатомовний гомін, що майже завжди чутний на площі. Може той найстаріший годинник й є 

«машиною часу»? 

Взагалі Староміська площа – дуже привітне, жваве, та життєрадісне місце. Тут призначають 

побачення, освідчуються у коханні, грають музики, роблять вистави просто неба… А ще тут безліч 

затишних та привітних кав’ярень та ресторанів із неперевершеним чеським пивом та напрочуд 

смачними стравами. 

Але це – вже інша історія… завітайте у розділ нашого путівника «Про пиво та їжу» на ст. ХХ, або: 

https://. 

https://text.ru/antiplagiat/5d42d67b6e505 

Текст унікальний, 98,55%. Незначне відхилення від 100% обумовлене використанням 

загальновідомих назв пам’яток, які можуть бути видалені за необхідності. На інших ресурсах 100%. 

https://text.ru/antiplagiat/5d42d67b6e505

