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СилвиеСтановска.Квопросуобохотекакаллегориилюбвивизбранных
произведенияхнемецкойлитературыпозднегоСредневековьяивстарочеш-
скомпроизведенииТкадлечек

Вцентренастоящегоисследования–любовноежеланиеистрасть,облачен-
ныевнарядаллегории,чтоособеннораспространеновнемецкойичешскойсвет-
скойлирикепозднегоСредневековья.ВэтихпроизведенияхЛюбовниквыступает
как„охотник“,aлюбимаяженщина–как„ценныйзверь,накоторогоохотятся“.
Скрытымсмыслом этоймногозначительнойаллегории являетсяблагородство,
представленноенапереднемпланевкачествехарактеристикиаристократиче-
ского сословия – дворянства, а на втором – как выражение красоты и грации
лесногоживотного,символизирующихкрасотулюбимойдамы.

Этааллегорияводнойизсамыхкрасивыхриторическихобработоквстреча-
етсянетольковнемецкойичешскойлирикепозднегоСредневековья,ноивста-
рочешскомэпическомпроизведенииTkadleček(т.е.‘маленькийткач’),возникшем
придвореВацлаваIVв1408г.Аллегориябыларазработанаивдуховнойлитера-
туре,гдееепоявлениебыловторичным–тамонавозниклаизсветскихтекстов.
Указанноенаправлениеотсветскойкдуховнойаллегориивсредневековойлитера-
туревстречаетсяреже,чемобратное.Такимобразом,этооченьинтересноедля
наблюденияявление.

SilvieStanovská.Thequestionofhuntasallegoryofloveinselectedworksof
lateMedievalGermanliteratureandtheoldCzechworkTkadleček 

Thefocusofthispaperiseroticdesireandpassionwrappedintheguiseofallegory
whichoccursveryofteninGermanandCzechsecularlyricsofthelateMiddleAges.In
suchworks,Loverisshownasa„hunter“andhisLovedOneasa„huntingquarry“.
Thehiddenmeaningofsuchpolysignificantallegoryisgentlehoodwhichonthesurface
isaqualityofthearistocracy,butunderneathrepresentsthebeautyandeleganceofthe
forestanimalthatsymbolizesthebeautyofthelovedlady.

Thissortofallegoryinoneof itsmostsophisticatedrhetoric formscanbetraced

1Tkadleček–букв.ʻмалкияттъкачʼ,еиметонагерояЛ.Ткадлечек,коетоалегоричноозна-
чавазанятиетонаписателякато„тъкачнасловото“.Произведениетовъзникваоколо1400г.
иевстиловоотношениевръхвчешкатасредновековнапроза.Основнатасюжетналиния
еизграденавърхудиалогамеждуТъкачаиНещастието,коетоепричиназаизневяратана
неговаталюбима.–Б.пр.
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not only inGermanandCzech lateMedieval lyrics, but also in theoldCzechprose
workTkadleček(TheWeaver),writtenatthecourtofWenceslasIVin1408.Allegory
developedalsoinspiritualliteraturebutonlyasaresultofadoptingitfromthesecular
one.Suchdirectionfromlaytospiritualallegoryinmedievalliteraturecanbefoundless
oftenthantheoppositeone.Andthisisthereasonwhyitistobeconsideredaninterest-
ingphenomenonthatdeservesattention.

ОтХІV век в немската литература (и в прозата, и в лириката) често
започватдасепоявяватразличниалегоричниизображенияналюбовните
отношениямеждумъжаижената.2Втозипериодт.нар.минезингер(min-
nesang),тържественапесензалюбовтанарицарякъмпридворнатадама,
вечеепреминалпрезвсичкитесифазинаразвитие.Някоипоетипродължа-
ватдасепридържаткъмкласическатапесензанесбъднататалюбов(min-
neklage),пресъздавайкияпоразличенначин(напр.ЕберхардфонЦерсн,
ХугофонМонтфорт).Освентоваобачесепоявяватипеснизалюбовтас
новиелементи.Оттяхнапървомястощепосочимсимволикатаналичните
имена и символиката на цветовете. В късната средновековна литература
катоцялосенаблюдаваподробноизобразяваненаотделнимотиви,което
сепревръщавосновазаобширниалегории.Внемскоезичнасредамного
близодоалегориятастоит.нар.трактатзапридворнаталюбов(minnerede).3
Между другото, редица от тези произведения са включени в сборника,
завършенпрез1471г.,известенпоиметонасъставителкатакатоСборник
наКлараХетцлер(Ру1981:547).Къмтозижанрпринадлежиистарочеш-
кататворбанаХинекотПодебрадиМайскисън(Májovýsen),вкоятосъщо
савключениелементиналюбовнаалегория.

Втазикраткастатиящеобърнемвниманиенаединосновенвидлюбов-
наалегория–ловакатоалегорияналюбовта.

Коееядротонатазиалегория?Любимиятеизобразенкатоловец.Той
излизаналовзадивеч–неговатавъзлюбена,съссвоитепомощници–куче-
тата,коитосаметафориилиперсонификациинанеговитечувства,достойн-
ства и качества.Ловецът се надявана успех – тази обикновенанадежда
безгаранциязауспехемотив,заетоткласическиятипнемскирицарски
любовнипесни(Minneklage,Preislied).

Най-известнатаинай-значиматаалегоричналюбовнапоемаенаписана
от немския поетХадамарфонЛабер, произхождащ от влиятелен род от
ГоренПфалц.ВероятноставадумазаХадамарIIIфонЛабер,живялпрез
1317–1354г.ТойподдържатеснивръзкисимператорскиядворнаЛудвиг
БаварскиисдворананеговиясинмаркграфЛудвигVБранденбургер.За
съжаление,произведениетоЛовът(DieJagd),създаденoпрезвторатачет-
въртнаХІVвек,еединственататворба,излязлаизподперотонаавтора,
коятосеезапазиладонашидни.Сюжетътсеразвивапоследнияначин:
2Подобниалегориивнемскаталитературасепоявяватипо-рано.Напр.впървиянемски
рицарскироманнаХартманфонАуеЕрек(Erec,писанслед1180г.)най-значимотоприклю-
чениенагероя(Joiedelacurt)есполучливаалегориязапредишнотоиновотосхващанеза
любовтаистраданието.–Б.а.
3 Най-старият образец за нравоучителен диалог за рицарската любов е т. нар.Книжица
(Buchlein)наХартманфонАуеоткраянаХІІвек(срв.Швайкел1990:306).–Б.а.
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ловецът,поразенотлюбов,отиваналов,зада„хванекатоплячка“любима-
та,коятометафоричнонарича„дивеч“.Основнатаидеяобачевпроизведе-
ниетоерешениетоналовецаданелови„дивеча“(т.е.данегохване),неза-
висимоколкоблизоедоцелта.„Даулови“любимата,биозначавалосим-
воличнодая„убие“–даизтриенежниялъхнанейнатакрасота,непороч-
ностидобродетел.Такабизагиналаиидеятазарицарскаталюбов.Вместо
товатеманатазиалегорияставапостоянното„кръжене“окололюбимата,
непрестанноторазгръщаненаидеятазалюбовтавтънкитенюансинараз-
личнитеѝзначения.ПодражаниенаалегориятанаХадамарсъздаванапр.
ПетерЗухенвирт4(Швайкел1990:305).Внемскоезичнасредаловнатаале-
гориясепоявяваивпо-краткилиричнитворбиоткъсниярицарско-курто-
азенпериод.Свидетелствозатоваенапр.поематанаХугофонМонтфорт
(HugоvonMontfort,1357–1423)Случимисесега(Esistmirnunbeschehen
zwirс,свободнопревеждамкатоPřihodiloseminyní).Тозикъсенлирикна
преходаотминезингеракъмпо-новатанемскалюбовнапесенпроизлизаот
важенкняжескиродотФорарлберг5икатообластенуправителнапровин-
цияЩириязаписваиметосивавстрийскатаполитическаистория(Бракерт
1990:334).Впесен№9,откоятоцитирамтретатастрофа,тойразкрива
„лова“налюбиматасдумите:

Ichjagmitwillenuberlant
nachtgrubensindmirnitbekant
dertagdertutmichfröwen
truwenhetzichaufdievart
wunnderwirtochnitgespart
ichachtauffniemanströwеn
gesellhuetdervertdaztieristiung
dasestuykainenabsprung
umbjagenistimochnitkunt
darnachsolassichharren
Ro.6züchabdiesaillaloffenhin
zejagenhanichgutensin
dabyichochbelibenwil
unsmöchtnochwolgelingen.7

4ПетерЗухенвирт(PeterSuchenwirt,ок.1320–ок.1390)езастъпникнапридворноторицар-
ство,авторнапохвалниречи,стихотворниописаниянародовигербове.ПетерЗухенвирт
оставясвидетелстваизасредновековнаБългария(вж.книгитенаВасилГюзелевСамият
Търновградщеразтръбипобедите–европейскисредновековнипоетиибардовезасредно-
вековнитебиткиисражениявБългария(1981)иБългарияеогромнаобластимногоброен
народ–земянаблажени.Средновековнигеографскисъчинениязабългарскитеземиибъл-
гарите(ІV–ХІVв.)(2012).–Б.ред.
5Форарлберг(Vorarlberg)–западнапровинциявАвстрия.–Б.ред.
6ВоригиналнияръкописсимволътRo(Repeticio)означаваповторение,рефрен.–Б.а.
7 Цитирам песента според издадения сборник с песни на Хуго фонМонтфорт (Търнер,
Шпехтлер,Йонес,Мюлер1978:24).–Б.а.
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Свободенпревод:

Ловувам(скучетонаиме)Воляияздяпрезкрай,
непознавайкитъмнатаклопка(настръвта),
радвамсена(идващия)ден,
щеизпратя(кучетонаиме)Вярностпоследата
икучетонаимеУдоволствиенещещадя,
непазяничиявярност.
Предпазливбъди,приятелю,пригонитбата,тъйкатоживотнотоемладо,
данетисеизплъзне,
незнае(още)какводаправиприлов,
затоващечакам(щепуснакучетонаимеОчакване).
Ro.Дръпниюздите,некатръгваме,
искамдаловувам.
Ивсетакащебъде,
съссигурностщеимамеуспех.8

Кактоевидноотрефрена,отловецалъхаголямосамочувствие–харак-
теристика, присъща на късните любовни песни. В по-ранните етапи от
развитието на минезенгера успехът в любовта е почти изключен. Хуго
фонМонтфорт,подобнонаХадамарфонЛабер,рисувавтворбатасилов
с„кучета“,коитосаперсонифицираниобразинаволята,достойнстватаи
чувстватаналовеца.Припресъздаванетообаченаловнатасценаемного
по-радикалени не се заиграва с тънките нишкина любовния капанили
съсзагубатанаидеалнатакрасота–ловецътискада„завоюва“любимата,
следователнодая„улови“.

За сравнениеще посочим няколко строфи от най-значимото произве-
дение наХадамар, които представят основните сюжетнимоменти.Дори
ловътдаеизнурителенидаотнемавсичкисилиналовеца,целтамуенеда
хванеплячката,адасеприближидопознанието:ловътсимволизирасамия
животивечнитекапаниналюбовта.9Отновопредлагамкъмстрофитесво-
боденпреводвпроза.

~Строфа6~

Durchsuochenwildesgenge
fuorichaneinemmorgen.
wieezwirtmangemstrenge,
dazhânichsîterfundenwolmitsorgen;
dochlêrtemichdôjagenfrouweMinne
einvart,dâmirsîtdicke
istzerunnenallermînersinne.

8Преводътнабългарскиепочешкияпреводнанемскияоригинал,предложенотавторана
статията.–Б.ред.
9ЦитатътеотпроизведениетонаХадамарфонЛаберЛовът(ФонЛабер2004:8–33).–Б.а.
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Еднасутринпоехнапът,
дахванадирятанадивеча.
Малкопо-късносголямажалразбрах
колкотрудноетовазамноголовци.
ИвъпрекичедаманаимеЛюбовмипосочипътякъмлова,
честопотозипът
почтигубехразум.

~Строфа7~

Durchwîsennâchdenverten
namichmînselbesHerze,
swâsidiestrâzeberten,
ezwaereanweideodersustanscherze,
ûfwalde,inouwenoderûfdersaete,
obichihtdâerkande
mitspureinvart,diuweidenlîchentraete.

ИзбрахзаводачкучетосиСърце,
задахванавярнатаследа
поонезиместа,къдетодивечътепресякълпътями,
илиблизодомястото,къдетодивечътпасе,илинапасището
вгората,близодопотока,иливполето,
сигурнобихмогълпоследитедасенатъкнанадирите(му),
коитодапредложатдобравъзможностзауспешенлов.

~Строфа8~

„Hüetalwecdîn,geselle!
desbisêtstaetgewarnet,
ezwelleswarezwelle.
vilmanicliepmitleidemanerarnet.
diuhalsedichûfhaltefürvergâhen“
sprachichzuomînemHerzen,
dôichezandiestrangenwoldevâhen.

„Внимавай,моекуче!
Хвърляйсенатам,
къдетожелаедивечът.
Многощастливимоментитрябвадабъдатплатенисъсскръб.
Нашийникъттрябвадатевъзпреотнеобмисленлов“–
насърчавахсвоето(кученаиме)Сърце,
когатогодържахзаповода.
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~Строфа10~

Fröude,WilleundWunne,
Trôste,StaeteundTriuwe
diehundeichsôerkunne–
dielâzentnihtbelîbenswazistniuwe,
ezsîûfwaldeoderindemmuore:
diehiezichmitmirziehen,
dazichsiewoldehetzenindieruore.

Добрепознавамкучетатаси
наимеРадост,Воля,Удоволствие,
Утеха,ПостоянствоиВярност.
Нещезагубятпряснатаследа,
доритядаминавапрезгъсталацииблата.
Тезикучетавзехсъссебеси,
задапреследватдивеча.

~Строфа120~

Unheilesheilzeteile
wartmirandisenstunden.
mînHerzsichûzdemseile
warf,dazichêvastehetgebunden,
desichdochnimmermêrewartgewaltec.
ichsprach:„sêhingeselle,
ezistniht,desduwaenest,alseinvaltec.“

Номесрещна
нещастието.
КучетоСърцескъсаповода,
койтомалкопредитоваздравостисках.
Случисетака,чеизведнъжнеможехдаовладеяСърце.
Извикахследнего:„Внимавай,приятелю!
Несмеизлезли,кактосимислиш,наразходка!“

~Строфа122~

Diureingarungemeilet
hâtmirdazHerzverhouwen
undsidernihtgeheilet,
desdochirgüeteniemanmacgetrouwen.
obernochaldâwundenâchirgâhe,
solStaeteundTriuwehelfen:
sôwundertmich,obichmîndienstversmâhe.

Най-чистатаотвсичкижени,бездорииеднопетънце,
рани(моетокуче)Сърце
инебързакъмнего,задаголекува.
Веченикойнетрябвадаседоверяванадобротатаѝ.
АкоСърцевъпрекиранитесипродължавадаянапада,
трябвадамусепритекатнапомощПостоянствоиВярност:
многосъмучуденоттова,чемоятаслужбаѝсевиждатолковабезценна.



55ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

~Строфа123~

Derminnehaftendanker
istinmînHerzversenket.
wiesolicharmerkranker
erlîden;mînsinnindertwolgedenket.
„gesellen,râtethelfedarzuogeben!
wiesoleinlebndectôter
sîndincanvâhenundouchfürbazleben?“
Тежкатакотваналюбовта
епотопенадълбоковсърцетоми.
Какмогааз,загубилиятсилинещастник,(товачувство)
дапонеса?Сякашнемогадаразсъждавам.
„Другари,дайтемисъветипомогнете!
Какможенякой,койтоемъртъвприживе,
дастигнедоцелтаидапродължидаживее?“

~Строфа565~

Einendediserstrangen
mitfrâgeniemanvindet.
siusoldahingelangen
aldâdertôdmînlebenunderwindet.
alhiederlîb,diusêledortsoljagen
mitHarrenewiclîchen,
dâvondemendeniemankangesagen.
Тозикръговратникойнеможе
даспресвъпроси.
Тойщепродължавадотогава,
докатосмърттаненадделеенадживотами.
Некатялотодапреследванатозисвят,
а пък душата завинаги да преследва щастието на небето с (кучето)
Издръжливост.
Краяникойникоганещеузнаеидочака.

ТукХадамарфонЛаберобобщавафилософиятанарицарскаталюбовв
нейнатакласическаформа:товаевечно,никоганесвършващопоклонение
предискрицатащастиевпогледаналюбимата,коятоетолковаблизо,че
можешда я докоснеш, и същевременно безкрайно далеч.Хадамар обез-
смъртявабезкрайнияпъткъмлюбовта,безкраянадълбокатаемоция.Але-
гориятаелесноразбираемаимногопоучителна.

Отражениенаобразаналовакатоалегорияналюбовтаоткривамеив
най-значимото произведение на старочешката литература – Ткадлечек.
Показателное,ченеизвестниятавторвладеедосъвършенствосъщинатана
тозитипалегория.Несепридържаобачекъмописанатакласическасхема.
Пресъздаваяияразвивапопринципноновначин.ВТкадлечекподобна
алегориящеоткриемвглава9.Задаоценимизцялозамисъланааноним-
нияавтор,трябвадасезапознаемпо-добресняколкооткъсаиидеиоттази
глава.
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От рицарско-куртоазната литература и тематика е повлиян един въз-
действащ пасаж, в който мъжът възхвалява изгубената вече любима. Да
приведемкатопримерпоненай-същественатачаст:„О,всемогъщи,вели-
киБоже!Скакварадостмедарии какварадостимахаз вмладежко-
тосисърце,когатоявидяхпредсебесидапристъпважизнерадостно,
аладостойно,спревъзходнапоходка,скръшниизвивки,свнезапниитихи
озъртания, с весело потичване, с всичките си привички, предизвикващи
уважениенасвойредповсичкиместа.Могадакажасъссигурност,че
никоганесенаситихнатова,навсичкитеѝдобрииблагороднипривички,
коитобяхоткрилунея,итонесамоаз,ноивсекиразуменчовек,койтоя
познаваше.Нетолковачрезсвояпростразумиусет,колкоточрезвсички
онезиместа,накоитосъмбил,отдавайкипочитнаблагороднитедевици
идами,иличрезвсичко,коетосъмчеличувалзацеломъдренитедоброде-
тели,скоитосанадаренивотделнитеземиразличнитедевициидами.
Всичкитезидобродетелиидобри,благороднипривичкивкупомоткриху
нея…“(Ткадлечек,гл.9.,р.77–92)[…]„Дабъдеблагословенатя–щаст-
ливаидобра,дабъдеблагословенатя–благороднаидостопочтена,да
бъдеблагословенатя–неопетненавсвоетощастие,дабъдеблагословен
целиятѝ род, който е заслужилпредБога своетоблагородствои дори
повечеотблагородстводаима!(Ткадлечек,гл.9,р.99–103).

Среддобродетелитенавъзпятатадамаеинейната
предпазливост;тявинагиотбягвапрелъстителитеи
непочтенитеухажори,коитосеопитватдапрестъпят
правилатанарицарскаталюбов.Искатдасъблазнят
красиватажена,задаяизоставятведнагаследтова
ида се хвалят с успеха си, с коетобиханарушили
кодексанарицарскаталюбов(срв.редове104–128).
НеизвестниятавторнаТкадлечек възхваляваблаго-
разумието на любимата и с присъщата си елегант-
ностразкриванеблагополучнитеопитинапрелъсти-
телите,използвайкимотивазаловакатоалегорияна
любовта,ипотозиначинразширявазначениетона
жанраскритичноотношениеспрямоповедениетона
„измамни“придворниухажори.10

Такастигамедоглавнатаидеянацялатаалегория,
майсторски обрисувана от автора. Дори кучетата,
заразликаот алегориятанаХадамар, са символна

негативникачества–ласкателствоиковарство:„Товаепример,подобени
очевиден,койтотячестопътибевиждала;да,вкралскитедворовелове-
цътемногоусърден,нобездажелаедагоповали,тойпреследваелена

10АвторътнаТкадлечеквероятночерпиидеинапр.отнравоучителнатапоезия,процъфтяла
най-вечевнемскоезичнасредакатопървообразнакритичнотоотношениекъмпридворното
общество. Тази поезия кулминира в творчеството наВалтерфон дерФогелвайде (?1190
–?1230),авдворанаПршемословцитевтозистилтвориощепредисредатанаXIIIвек
известниятпоетРайнмарфонЦветер.–Б.а.

Корицатана
изданиетоот1940г.
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незарадивкуснотомумесоилитрофея,азачесттадаполучинасладаи
почести,ченегоеунищожилиебилусърденвтова.Ето!Тяотбягваше
такивасветскиловци,коитоловувахачестияпреследвахасредблагород-
нитедевициидами,докатонеяуловяха,итонезадаспечелятславаили
от любов, а зарадитщеславието натайните интриганти, пред които
искахадасепокажат,чесапрелъстителиипреследвачи,ловциигубители
надобродетелнидевициидами, итръбейки красивидуми, отклоняваха
инасочвахапреблагороднотоживотнопопътекатанаприкритотоси
лукавство,докатоговкаратвмрежитенасвоятаволяипозорногоубият
и самохвалнонадянаткожатамуотдостопочтенадобродетел.О,тя
умеешедавиждаколкоебезжалостен,фалшивинеестествен,хитъри
жестоктозиловецинедавапокойнапреблагородниядивечнетолкова
зарадивяратаси,аотсебелюбие,какнасъсквавсичкикучетаналовките
сидуми,насвоитеявни,показнипочитания,фалшивиотвътре,насъсква
срещутованепознаващоковарствотоживотно,пресрещагонавсякъде,
докатонеизпълниволятаси“(Ткадлечек,гл.9,р.128–148).

Малкопо-нататъквтекстаавторътмногоубедителноописваразликата
междусвояталюбимаиизмаменитеипрелъстенижени,загубиличесттаси
–идеалътзарицарскаталюбовезамененспорицаниена„падналите“жени,
преминаващовобщопорицаниенаженскияпол,чийтосимволсапознати
литературниобразикатоМедея,Филидаит.н.Авторътпостигаголямоези-
ковомайсторствоихудожественовъздействиенай-вечеприразкриването
надушевнотосъстояниенапрелъстенитежени:„Еточестта[…],алате
яизгубиха,оставихаседагиизмамят,тясесвлечепозорнооттяхите
бродят,незнаейкикъдедаяоткрият,шутоветегиимитират,жизнера-
досттаимотлетя,изгубихарадостта,говорейкикатонасън,боейкисе
отсянкатаси“(Ткадлечек,гл.9,р.291и295–298).По-нататъктекстът
напомнянатрактатзавъзхваланасъпружествотоинепорочнатачистота,
пренесенавбрака.Тукмоделътнарицарскаталюбовепреодолян.

Посоченитепасажине самопринадлежат къмнай-добритепроявина
старочешкияпоетиченезик,носъщотаканосятважноидейнопослание.
ЧрезалегориятасловаавторътнаТкадлечексеосмелявадапорицаеупа-
дъчнитенравинапридворнотообщество.Поведениетонаковарнитеухажо-
ринеотговарянаидеалниямоделнарицарскалюбов,койтоавторътдобре
познава,новсъщотовременаотделниместавпроизведениетосисъзна-
телнопренебрегва–представяизгубенаталюбимакатоистинскапартньор-
ка,анекатонепостигнатинепостижимидеал.Колебаниетомеждупо-рано
наложената представа зажената като идеализиранофикционално олице-
творениенапридворнитедобродетелииженатапартньоркаеприсъщона
редицакъсносредновековнилитературнипрояви,катонапр.нановатанем-
скалирическапесенилинастарочешкителюбовниписмавпесеннаформа
«Любов,пълнасвяраидобродетели»(«Láskasvěrúasvšíctností»,Лехар
1990:227).Следователноглавата,накоятообърнахмевнимание,подсказва,
че„Ткадлечек“еотражениеналитературнитемоделинасвоетовреме.Ком-
бинирамотиви от старата рицарско-куртоазна лирика с късни куртоазни
мотивинановаталиричнапесенсдоминиращмоделнанаучендиспутв
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проза,вкоятоизоставениятвлюбенспорисперсонифициранотоНещастие.
Втазиглаваоткривамередицаотделнимотивиотнемскияпървообразна
Ткадлечек–AckermannausBöhmen(ОрачътотБохемия)наЯнотЖатец11
катонапр.възхвалатанабрака.

Мотивите за лова като алегория на любовта и за прелъстената жена
обогатяватпопринципноновначинсюжетнаталинияисмеядатвърдя,че
именнотезимотивисестетическииобщозначимсмисълправятпроизве-
дениеточетивноиднес.

Преводотчешки:КатеринаТомова

ЛИТЕРАТУРА
Бок,Покорни,Становска1998:Bok,Václav;Pokorný,Jindřich;Stanovská,Syl-

vie.Moravo,Čechy,radujtese!Němečtíarakouštíbásnícivčeskýchzemíchzaposled-
níchPřemyslovců.Praha:Aula,1998.

Бракерт1999:Brackert,Helmut.Minnesang.MittelhochdeutscheTextemitÜber-
tragungenundAnmerkungen.FrankfurtamMain:FischerTaschenbuchVerlag,1999.

Лехар1990:Lehár,Jan.Českástředověkályrika.Praha:Vyšehrad,1990.
Речник1999:LexikondesMittelalters,т.VI.1999.Stuttgart–Weimar:J.B.Metz-

lerVerlag.
Речнициhttp:MittelhochdeutscheWörterbücheronline:http://germazope.uni-trier.

de/Projects/WBB/woerterbuecher/lexer/wbgui?lemmode=le…13.06.2008„beschehen“,
„gruobe“.

Ру1981:Ruh,Kurt.DiedeutscheLiteraturdesMittelalters–Verfasserlexikon,díl3.
Berlin–NewYork:WalterdeGruyter,1981.

Становска 1999: Stanovská, Sylvie. Vergleichende stilistische Untersuchungen
zum„AckermannausBöhmen“und„Tkadlec“.Brno:Masarykovauniverzita,1999.

Търнер,Шпехтлер,Йонес,Мюлер,ред.1978:HugovonMontfort–DieTexte
undMelodienderHeidelbergerHandschriftcpg329.Hrsg.Thurnher,Eugen;Spechtler,
FranzV.;Jones,GeorgeF.;Müller,Ulrich.TranskriptionvonFranzV.Spechtler.Göp-
pingen:Kümmerle,1978.

ФонЛабер2004:vonLaber,Hadamar.DieJagd.Regensburg:ForumMittelalter,
2004.

Швайкле1990:Schweikle,Günther;Schweikle,Irmgard.MetzlerLiteraturLexi-
kon.Stuttgart:J.B.MetzlerscheVerlagsbuchhandlung,1990.

Шимек,ред.1974:Šimek,František.Tkadleček.HádkamilencesNeštěstím.Praha:
Odeon,1974.

11ЯнотЖатец(JanzeŽatce,1350–1415)–членнаградскатауправавЖатециПрага,учили-
щенуредник.ОсновнотомупроизведениееОрачътотБохемия,написанонанемски,което
еизграденокатодиалогмеждуОрачаиСмъртта.–Б.ред. 


