
Z podzemia Edinburghu 
sa vraj aj dnes ozývajú 
náreky obetí moru

H lavné mesto Škótska je vy
budované na vyhasnutých 
sopkách. Už to mu dodáva 
zvláštne čaro. „Je to tajom

né, mysteriózne i strašidelné mesto. 
Páči sa vám a zároveň vám spôsobu
je zimomriavky. A má úžasnú histó
riu,“ opisuje Edinburgh odborníčka 
na Britské ostrovy Mariana Hozlá
rová, ktorá už niekoľko rokov spre
vádza turistov za CK Satur. 

Návštevník domoviny bájnej loch
nesskej príšery na každom kroku za
kopáva nielen o whisky, prekrásnu 
prírodu a množstvo pamiatok, ale 
i pútavé legendy a duchárske prí
behy. Vedeli ste, že ľudia uväznení 
v podzemí Edinburghu v období mo
ru dávajú dodnes o sebe vedieť svo
jimi hlasmi a nárekmi? A to zďaleka 
nie je všetko, vďaka čomu sa škótska 

metropola stala jedným z najstraši
delnejších miest v Európe.
Život na sopke:  „Celé  mesto  je 
tmavé, lebo sa pri stavbách často 
využíval čadič. Skrátka, čierne 
mesto obklopené sopkami, dnes 
pokrytými  zeleným  zamatom. 
Krása! Len musíte mať šťastie 
na počasie,“ pripomína Mariana 
Hozlárová. 

„Škótske leto je krásne a skutoč
ne je to najkrajší deň v roku,“ vtip
kujú zase na adresu daždivej klímy 
domáci. Ale ani počasie už nie je ta
ké strašné, aké bývalo kedysi, takže 
máte šancu objavovať zákutia Edin
burghu aj bez dáždnikov. 

Mysterióznu náladu si však za
chováva  v  každom  počasí.  Naro
dil sa tu Arthur Conan Doyle, otec 
najslávnejšieho detektíva na sve
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Príjemné zimomriavky: Duchovia a strašidlá v rôznych 
podobách sú súčasťou hlavného mesta Škótska.  

Ako na dlani: Z kopca Calton Hill je nádherný výhľad na 
mnohé dominanty mesta.
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Magická aj bez Browna
Za necelých  dvadsať  minút  sa 

dostanete  autobusom  z  Edin
burghu na ďalšie tajomné miesto. Pri
chádzajú ho obdivovať  i  skúmať nie
len početní fanúšikovia Dana Browna 
a jeho románu Da Vinciho kód, ale aj 
bežní  milovníci  histórie.  Tým  kulto
vým miestom je Rosslynská kaplnka. 
„Ponúka  takú  prekrásnu  kamenár
sku  prácu,  toľko  detailov,  že  aj  keby 
ste  tam  strávili  pol  dňa,  neprejdete 
všetky. Pozeráte na  tie  zvláštne  soš
ky  a  symboly,  napríklad  na  anjela 
zaveseného dolu hlavou a omotaného 
lanom  a  rozmýšľate.  Takéto  výjavy 
v bežných kostoloch nevidíte. To je na 
tom  krásne    aj  bez  Dana  Browna,“ 
hovorí  s  nadšením  sprievodkyňa  CK 
Satur Mariana Hozlárová. 

Rosslynskú kaplnku dal v polovi
ci pätnásteho storočia postaviť škót
sky barón William Sinclair ako súčasť 
vzdelávacieho  centra  pre  budúcich 
teológov,  ale  súčasne  ako  súkrom
nú  rodinnú  kaplnku  Sinclairovcov. 
Po  škótskej  reformácii  v  roku  1560 
sa v nej rímskokatolícke bohoslužby 
skončili, aj keď rodina Sinclairovcov 
zostala verná katolíckej viere. Verej
né bohoslužby v nej obnovili až v ro
ku 1861 v duchu obradov škótskej bis
kupskej cirkvi. 

Koncom  20.  storočia  však  jedna 
z najkrajších britských sakrálnych sta

vieb začala figurovať v rôznych konšpi
račných teóriách. Dedina Roslin ožila, 
prúdili do nej húfy bádateľov a ezoteri
kov. Pod stavbou je vraj labyrint, kto
rý pripomína tajné chodby zo stavieb 
templárov. Možno v týchto miestach 
vykonávali  tajné  rituály.  Zanecha
li tam svoj poklad? Ukrýva podzemie 
kaplnky svätý grál, o ktorom v roku 
2003 v súvislosti s týmto miestom pí
sal Dan Brown? Zrejme naozaj zafun
govala len fantázia rôznych konšpirá
torov. Mnohí odborníci vyvracajú mý
ty, že v krypte, ktorá je hrobkou rodiny 
Sinclairovcov, by boli tajné relikvie či 
poklad.

„Mária Magdaléna tam s najväčšou 
pravdepodobnosťou pochovaná nie je, 
aj to, čo píše Brown, treba deliť desia
timi,“  vyvracia  legendy  sprievodky
ňa Saturu Mariana Hozlárová. „Ale 
v kaplnke je aj tak dosť záhad. Množ
stvo  rozmanitých  symbolov    kres
ťanských i pohanských, napríklad zo 
škandinávskej či keltskej mytológie. 
Navyše podla mnohých je jedno z vit
rážových okien lemované kukuričnými 
klasmi. Lenže Rosslynskú kaplnku po
stavili skôr, než oficiálne objavili Ame
riku. A Európa kukuricu nepoznala,“ 
dodáva. Poznali  ju teda Sinclairovci 
vďaka svojim škandinávskym pred
kom, ktorí boli podľa legiend v Ame
rike dávno pre Kolumbom?  
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Kráľovská míľa: Historická ulica vedie po 
hrebeni sopky.

Rosslynská kaplnka: Zanechali tam svoj poklad tajomní templári? Alebo 
ukrýva svätý grál, o ktorom v roku 2003 v súvislosti s týmto miestom písal 
Dan Brown?

Foto: CK SATUR

Foto: profimedia.sk



te  Sherlocka  Holmesa.  V  jednej 
z kaviarní vznikal aj prvý román 
J. K. Rowlingovej o Harrym Potte
rovi. Predovšetkým je však Edin
burgh  rodiskom  syna  Márie  Stu
artovej Jakuba  I., kráľa Škótska, 
Anglicka a Írska. Tento veľmi in
teligentný a vzdelaný muž bol zá
roveň veľký čudák. Po love maľoval 
dvoranov krvou porazeného zviera
ťa, zaujímal sa o mágiu a nedôvero
val ženám. Napriek svojej homose
xualite s manželkou Annou splodili 
tri deti. 

Kráľovským  sídlom  Jakubo
vej popravenej matky Márie Stu
artovej  bol  palác  Holyroodhouse. 
Dnes v ňom má rezidenciu kráľov
ná Alžbeta a s edinburským hra
dom ho spája známa Royal Mile  
Kráľovská míľa. Ulica s množstvom 
pamiatok, viktoriánskych  domov, 
obchodíkov a kaviarničiek.  „Vedie 
vlastne po hrebeni sopky,“ upres
ňuje sprievodkyňa. 
Duchovia podzemia: Edinburgh je 
nasiaknutý  tajomnom  od  najvyš
šieho miesta po najnižšie. Málokto 
si pri prechádzkach ulicami uvedo
mí, že kráča po inej úrovni mesta, 
akú malo kedysi. „Napríklad z mos

ta South Bridge, ktorý mal kedysi 
devätnásť oblúkov, zostal jediný. Os
tatné oblúky sú zastavané, zahádza
né. Netušíte, čo je pod vami,“ hovo
rí Mariana Hozlárová. „Keď budo
vali mesto na sopkách, poprepájali 
ich mostami a pod mostnými oblúk
mi stavali domy. V týchto edinbur
ských slumoch žila najväčšia chu
doba, spodina. Trpela nedostatkom 
svetla i pitnej vody,“ opisuje. V ťaž
kých  časoch  a  nehostinných  pod
mienkach sa začali šíriť epidémie. 
Preto prišiel príkaz z mestskej rady 
uzatvoriť prístupové cesty. 

Uzavretím  uličiek  a  vcho
dov  mnohých  domov  zostali  cho
rí  uväznení  na  lôžku.  Nikto  ne
bral ohľad na ich utrpenie a vzly
ky. A  tak  ich duch  zostal navždy 
blúdiť temným edinburským pod
zemím. Legenda? Možno. Duchár
stvo má na Britských ostrovoch dl
hú tradíciu a ťažia z nej na každom 
kroku.  „Dokonca  BBC  natočilo 
v  tomto  podzemí  niekoľko  doku
mentárnych filmov. Chodili s mik
rofónom  podzemnými  chodbami 
a zisťovali, či niečo neobjavia. Keď 
si potom v štúdiu pustili nahrávky, 
údajne počuli ľudské hlasy, náreky, 

ba i farára, ako dáva posledné po
mazanie,“ vykresľuje sprievodkyňa 
s úsmevom. 

Nuž, kadečo chodí človeku po ume 
pri návšteve temných morových uli
čiek, podzemných ciel a iných tajom
ných  zákutí  edinburského  podze
mia. Naozaj sa tu stretávali slobodo
murári? Aké tajné orgie sa v týchto 
miestach  konali?  O  tom  všetkom 
špekulujú rôzni konšpirátori  i  te
levízne dokumenty. Pri prehliadke 
si môžete vypočuť všetko o smutnej 
histórii  chudobnej  štvrte  starého 
Edinburghu, ale domáci vám ponúk
nu aj cestu s mysterióznymi lákadla
mi. Pozornosť návštevníkov vzbudia 
legendami o duchoch, ktorí zostali 
uväznení od morových čias, a pre
svedčia vás, že z podzemia nevyjde
te takí, akí ste tam vošli. „Škótsko 
je ukážkové v tom, ako sa podporuje 
turistický ruch a ako krajina môže 
ponúknuť a predať svoju históriu,“ 
usmieva sa Mariana Hozlárová.  
Bosorky aj mŕtvy gajdoš:  Ducho
via neobývajú len edinburské pod
zemie, ale aj viac ako deväťstoroč
ný hrad. V jeho okolí v stredoveku 
upálili stovky čarodejníc, napríklad 
krásnu lady Glammisovú. Telo údaj

nej bosorky zhorelo v ohni pred oča
mi synčeka na hradnom vrchu, kde 
sa vraj z času na čas objaví jej duch.  

O  tragédie v pohnutých časoch 
nebola núdza. V hradnom podze
mí zahynuli stovky väzňov, z kto
rých mnohí dodnes nenašli pokoj. 
Okrem toho vám sprievodcovia po
rozprávajú o zmiznutom gajdošovi, 
ktorý pred stovkami rokov skúmal 
podzemné chodby hradu, údajne ve
dúce až do centra mesta. Lenže v po
lovici cesty jeho gajdy utíchli a člen 
vojenskej kapely zmizol. Nikto ho 
v  podzemí  nenašiel,  zato  kvílivý 
zvuk gájd vraj počuť dodnes.

Nič to, ak nezačujete gajdy! O zi
momriavky  sa  postará  aj  príbeh 
bezhlavého bubeníka, ktorý kedysi 
chránil hrad a vraj si z času na čas 
zabubnuje aj teraz. 

Nuž, v krajine, kde často prší, na 
strechy padá ťaživá hmla a človek sa 
zahrieva dúškami whisky, sa stra
šidelné príbehy rodia akosi samy. 
Ako hovorí sprievodkyňa CK Satur, 
„Škóti sú skrátka majstri na vymýš
lanie rôznych legiend“. A my im to 
vôbec nezazlievame.  

MONIKA MIKULCOVÁ
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Čierne mesto: Pri stavbách domov využívali čadič, keďže Edinburgh vybudovali na vyhasnutých sopkách.  


