В Празі відмтили 660-річний ювілей Карлова моста

9 липня 2017 року в Празі відзначили 660-річчя Карловаого моста. За легендою, 9 липня
1357 року чеський король і римський імператор Карл IV заклав перший камінь для
майбутнього мосту. По всій вірогідності, це відбулося в 5:31 ранку. Такий час і число
імператор вибрав із-за цікавої нумерологічної комбінації. Число та час основи однаково
читаються з двох сторін: 135797531 (1357 рік, 7 число 9-го місяця, 5:31). У зв'язку з
переведенням годинників святкування розпочалось у неділю о 6:31 ранку під звуки
фанфар з Малостранської башти мосту.

Після цього член ордена хрестоносців Марек Пучалик благословив міст. Крлів міст, як і
Празький Град та Вишеград залишаються тим місцем, де уважний відвідувач краще за
все зможе відчути дух старої Праги. Чарівність та містичність мосту не порушує навіть
значна кількість туристів, але найкраще відчути його атмосферу можна в ранішній час. З
самого початку будівництва Карлів міст супроводжують загадкові символи та тайни.
Навіть сам момент закладання першого каменю Карл IV, великий шановник містики,
довго вибирав разом з астрологами. З астрологічної точки зору в момент заснування
мосту всі планети сонячної системи вибудовувались у взаємозв'язану фігуру. Сонце
знаходилось в сузір'ї Лева, геральдичного символу Чеського королівства. Магічне число
135797531повинне було охраняти міст. Як і кафедральний собор на Празькому Граді,
Карлів міст присвячений святому Віту. Обидві ці визначні архітектурні пам'ятки стали
головним прикладом прагнення Карла IV до астрономічно-астрологічної єдності. В день
літнього сонцестояння (21 червня) з Староместської башні мосту можна побачити захід
сонця точно за баштами собору. Сонце проходить рівно за кафедральною баштою, яка
здйімається над храмом покровителя чеських земель, святого Вацлава. Свій шлях Сонце
закінчує прямо над тією частиною собору, де знаходяться рештки святого Віта. Так Карл
IV осмислів шифр імен Віт і Святовіт (славянський бог Сонця, війни і миру). Сама
Староместська башта, яку задумали як триумфальні ворота на коронаційній дорозі
імператора між Празьким Градом і Вишеградом, також повна символіки. Її скульптура,
кількість і розташування прикрас на фасаді мають космологічне та астрологічне
значення, пов'язане з моментом її появи.
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