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ЛАМПЕРТ ОТ ХЕРСФЕЛД 
АНАЛИ1

 

 

 Тази година зимата беше толкова люта и безпощадна, продължителна и 

по-сурова от обичайното, че Рейн беше скован от лед и остана проходим за 

пешеходци от празника на свети Мартин (11.11) чак до началото на април, и на 

много места лозята изцяло погинаха, понеже студът изсуши корените им… 

 По пътя си към Италия император Хайнрих посрещна Рождество 

Христово в Бургундия, на едно място, назовано Безансон, където беше 

посрещнат и приет твърде бляскаво с оглед на незавидното си положение от 

братовчеда на майка му, граф Вилхелм, притежаващ по тия места обширни и 

пр о цъфтяващи владения. Това, дето се отклони от пр авия път и пое към 

Бургундия, беше понеже узна достоверно, че херцозите Рудолф, Велф и 

Бертолд2

 Когато най-сетне макар и трудно той се сдоби с разрешение да премине, 

тутакси възникна ново затруднение. Зимата беше извънредно сурова и 

планините, през които трябваше да се мине, разпрострени безкрайно и почти 

докосващи с върховете си облаците бяха покрити с такъв дълбок сняг и така 

сковани от лед, че при спускането по гладките им и стръмни склонове нито 

ездач, нито пешеходец не би могъл да стори и крачка без да изложи себе си на 

голяма опасност. Ала годишнината от деня, в който императорът беше 

отлъчен

 бяха завардили отнапред със стражи всички водещи към Италия 

пътища и проходи, наричани по простонародному „клузи“, за да не може той да 

премине по никой начин. След като тържествено отпразнува Рождество, той 

продължи нататък… 
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1 Lampertus Hersfeldensis, Annales ad a. 1076/77, in: FSGA, t. 13, p. 394-398. 

, беше толкова близка, че не позволяваше пътуването да бъде 

отложено, понеже нему беше известно общото постановление на князете, че ако 

преди този ден не бъде освободен от анатемата, ще бъде осъден завинаги и ще 

изгуби империята без да може повече да си я възвърне. Ето защо той нае срещу 

заплащане неколцина местни жители, познаващи тукашните места и 

привикнали със стръмните алпийски върхове, които трябваше да предвождат 

2 Рудолф от Райнфелден, херцог на Швабия; Велф I., херцог на Бавария; Бертолд Брадати, 
херцог на Каринтия. 
3 15.2.1076. 
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свитата му през извисената пред тях планини и снежните преспи и да 

облекчават с възможната изкусност суровостта на прехода за идващите след 

тях. Когато, следвайки водачите, хората се добраха с огромни трудности до 

върха на планината4

 

, се оказа, че нататък не може да се върви, тъй като 

планинският склон беше, както стана дума, така гладко заледен, че спускането 

изглеждаше напълно невъзможно. Тогава мъжете опитаха да надмогнат 

опасността със собствените си сили, като ту пълзяха на четири крака, ту се 

опираха на раменете на водачите си, ту, подхлъзвайки се по гладкия лед, падаха 

и дълго се пързаляха надолу, догдето най-сетне, рискувайки сериозно живота 

си,  достигнаха равнината. Императрицата и нейните придружителки бяха 

поставени върху волски кожи, които вървящите пред свитата водачи теглеха 

надолу. Част от конете бяха спуснати с помощта на  някакви съоръжения, други 

бяха влачени със завързани нозе, като при това влачене много умряха, други 

бяха осакатени и само малко се измъкнаха от опасността здрави и невредими.    

 

 

превод от латински език: Цочо Бояджиев 

  

                                                        
4 Прохода Мон Сени. 
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