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Na počátku vzniku tohoto tematického čísla stálo přání představit součas-
nou mladší českou bulharistiku v podobě sborníku, který měl být zacílen

na recepci bulharské literatury v českém kulturním prostředí. Záhy se však
ukázalo, že vzhledem k personálnímu zastoupení literárněhistoricky zaměřených
českých bulharistů by bylo velmi nesnadné vytvořit kolektiv, odhodlaný zpraco-
vat danou problematiku v rozsahu obvyklém pro časopis Homo bohemicus.
Proto jsme se spolu se sofijskými kolegy rozhodli vytvořit jakýsi pêle-mêle
z textů z nejrůznějších podoblastí široce pojímané bulharistiky, jejichž autoři
museli vyhovovat jedinému kritériu: v době odevzdání příspěvků nesměl jejich
věk překročit čtyřicítku. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat odborníky
z mimopražských univerzitních působišť a že se konečný počet přispěvatelů
ustálil bezmála na deseti (jednoho bulharisty se nám bohužel nedostávalo),
nese tato publikace název Devět pod čtyřicet – mladší pražská bulharistika 2008.
Tematický rozptyl jednotlivých statí je velmi bohatý. První pomyslný oddíl
tvoří práce z oblasti česko-bulharských kulturních vztahů: Martina
Bečvářová představila osobnost v Bulharsku působícího matematika Teodora
Monina (1858–1893), František Čajka vytvořil portrét české paleoslovenistky
Emilie Bláhové (*1931), kterou s bulharským prostředím pojí mj. profesionál-
ní zájem o preslavismy, autor těchto úvodních slov pojednal o českém obro-
zenském překladě libreta k německé opeře Elisene, Prinzessin von Bulgarien praž -
ského hudebního skladatele Johanna Josepha Röslera (1771–1813) a Jaroslav
Otčenášek shrnul bulharistickou problematiku na stránkách časopisu Český lid
po r. 1945. Druhý oddíl představují interpretační eseje o tvorbě bulharských
autorů 20. století: Lenka Drápalová, studentka magisterského slavistického
programu, se věnovala románu Жестокият експеримент Ljubena Dilova
(1927-2008), Zlatina Jeřábková pak zasadila rané diabolistické prózy
Svetoslava Minkova (1902–1966) do světového literárního kontextu. Jediným
zástupcem dějepisně orientované bulharistiky je Marek Příhoda, který
v rámci svého dlouholetého badatelského zájmu o slavismus Juraje Križaniće
(1617/8–1683) zhodnotil Križanićův poměr k Bulharsku a Bulharům.
Závěrečný, jazykovědný oddíl je věnován nejnovějším pohybům ve slovní
zásobě – tvorbě internacionálních neologismů v současné bulharštině: Natalie
Kalajdžijevová sledovala přejímání mezinárodních zkratek a zkratkových výra-
zů, Hedvika Sixtová se zabývala principy vytváření základního tvaru přejatých
podstatných jmen.
Za sebe i své vrstevníky bych  rád vyjádřil přání, aby čeští bulharisté mladšího
pokolení spontánně navázali na úspěšnou spolupráci s bulharskými bohemisty
z minulých let a po období jistého útlumu dávali pravidelně a stále častěji
najevo, že česká bulharistika žije a je připravena podat si přátelskou ruku
s bulharskou bohemistikou, např. právě na stránkách časopisu Homo bohemicus.
Pokus naší „devítky pod čtyřicet“ by mohl být počátkem nového kursu…   

V Praze dne 24. června 2008
Marcel Černý



Teodor Monin byl nejtalentovanějším českým matematikem,
který na počátku 80. let 19. stol. odešel na Balkán, aby se
zapojil do rozvoje bulharského středního a vysokého škol-
ství. Během svého krátkého života nejprve působil jako stře-

doškolský učitel a později krátce i
jako vysokoškolský profesor mate-
matiky.
Narodil se 1. února 1858 v Kolíně
v domě č. 1 (Pražská brána) jako
nemanželský syn Františky
Moninové (1840–1893).1 Vyrůstal
jako jedináček, jeho matka se
neprovdala.2
V l. 1868–1874 Monin studoval na
reálce v Kutné Hoře. Od prvního
ročníku patřil mezi nejlepší studen-
ty, měl hluboký zájem o matematiku
a rýsování. Když bylo r. 1873 roz-
hodnuto o přeměně kutnohorské
reálky v úplnou sedmitřídní školu,
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� Teodor Monin (1858–1893),

první vysokoškolský profesor
matematiky v Bulharsku

1 Viz matriku narozených římskokato-
lického farního úřadu Kolín č. 19, s.
141, Státní oblastní archív Praha.
V matrice je uvedeno, že otcem
Teodorovy matky Františky je
zemřelý Jan Monin, c. k. finanční
inspektor v Kolíně, narozený v
Hořicích, a matkou je Jonašová (bez
křestního jména). Kmotry Teodora
Monina byli Josef Martínek, hostin-
ský, Marie Mareda, manželka Josefa
Maredi (sic!), a Rozarija, manželka
Jana Janische.

2 V matrice narozených římskokato-
lického farního úřadu Kolín v l.
1855–65 není uveden žádný jiný
nositel jména Monin. V matrice
oddaných římskokatolického farního
úřadu Kolín v l. 1855–93 není uve-
den žádný sňatek Františky
Moninové.

Martina Bečvářová



byl Monin zařazen místo do šestého ročníku rovnou do sedmé-
ho, maturitního ročníku. 4. srpna 1874 složil s vyznamenáním
maturitní zkoušku, která ho opravňovala ke studiu na technice.3
V r. 1874 se Monin rozhodl pro studium oboru stavitelství inženýr-
ské na české technice v Praze.4 Studoval zde v l. 1874–1879. Jeho
hlavní zájem se soustředil na matematiku, fyziku a deskriptivní
geometrii (profesoři G. Blažek, Ed. Weyr, A. Pánek, J. Šolín, K.
V. Zenger, F. Tilšer), odborné inženýrské přednášky si téměř
nezapisoval, přednášky matematické si zapisoval i dvakrát a
dvakrát velmi úspěšně skládal zkoušky.5 Ze zapsaných předmětů
je patrné, že se Monin nechtěl stát stavebním inženýrem, ale že
se cílevědomě připravoval na dráhu profesora matematiky a

deskriptivní geometrie (na reálce).
Podle poznámek uvedených v kata-
logu posluchačů byl jako nemajetný
student po dobu 4 let osvobozen od
placení školného, od druhého
ročníku navíc dostával stipendium
tzv. Ferdinandovské nadace, které činilo
120 zl. ročně, v posledním, pátém
roce však již musel za studium platit.
Po ukončení vysokoškolského stu-
dia se Monin stal středoškolským
učitelem. Ve školním roce 1879/80
působil jako výpomocný učitel kres-
lení a krasopisu na českém reálném
a vyšším gymnáziu v Praze I. Učil
pouze v první a druhé třídě nižšího
gymnázia; týdně měl jen 9 hodin.
Na konci školního roku gymnázium
na vlastní žádost opustil.6
V životopisných článcích věnova-
ných Moninovi7 se uvádí, že se r.
1879 úspěšně habilitoval z deskrip-

6

3 Srov. Protokol o maturitní zkoušce
Theodora Monina. In: Hlavní protokol
1872, 1873, 1874, fond Gymnázium
Kutná Hora, Státní okresní archív
v Kutné Hoře; A. Strnad, Padesáte
roků vyšších realných škol v Kutné Hoře
1858–1908. Kutná Hora 1908.

4 Srov. A. V. Velflík, Dějiny technického
učení v Praze II. Praha 1909, s. XIII.

5 Více viz katalogy posluchačů české
techniky v Praze, Archív ČVUT,
Praha. – O náplni předmětů viz
Přehled přednášek na Českém polytech-
nickém ústavu království Českého v Praze
pro školní rok… [1874–1879].

6 Srov. Čtvrtá zpráva c. k. prvního českého
realního a vyššího gymnasia v Praze …
1880, s. 15; Pátá zpráva … 1881, s. 24.

7 Např. S. Hineva – I. Tzenova, Čeští
geometři na sofijské univerzitě. Pokroky
matematiky, fyziky a astronomie 36,
1991, s. 237–242; П. Петров,
Първият редовен преподавател по
математика в Софийския университет
(По случай 125 години от рождението
и 90 години от смъртта на Теодор
Монин). Обучение по математика,
1983, № 6, c. 36–37.



tivní geometrie na české technice v Praze. Archívní prameny
Českého vysokého učení technického ani sekundární
literatura8 však tuto informaci nepotvrzují. Není také příliš
pravděpodobné, že by se absolvent techniky, který studia
ukon čil r. 1879, nestudoval matematiku na univerzitě a neměl
doktorát ani odborné matematické práce, mohl ve 2. pol. 19.
stol. na vysoké škole v českých zemích habilitovat. Je také
možné, že v bulharských archívních materiálech došlo
k chybnému překladu informací vztahujících se k Moninově
studiu a kariéře v Čechách.
Ve stejných zdrojích se píše, že Monin r. 1880 složil zkoušku
učitelské způsobilosti, která ho opravňovala k výuce matemati-
ky a deskriptivní geometrie na reálkách s českým vyučovacím
jazykem.9 Ani tuto informaci se nepodařilo archívním bádáním
potvrdit, ač je daleko pravděpodobnější než informace o habili-
taci. Poznamenejme, že složení zkoušky učitelské způsobilosti
bylo tehdy nutnou podmínkou k získání místa řádného středo-
školského profesora.10

V r. 1881 začal Monin učit ve Východní Rumélii. Byl jedním
z prvních českých středoškolských profesorů, kteří reagovali na
výzvu „jihobulharského“ ministerstva osvěty a rozhodli se pod
vlivem všeslovanské myšlenky pomoci nově se utvářející kultu-
ře na Balkáně. Jako místo svého působiště si vybral Sliven, ve
kterém mělo školství jistou tradici a relativně dobré podmínky
pro další rozvoj.

Ve 20. l. 19. stol. začalo ve Slivenu
nižší vzdělávání v bulharštině,
které se rozvíjelo v následujícím
období především zásluhou míst-
ních patriotů (např. I. Seliminski,
D. Inzov, L. Mladenov). Od 70. l.
19. stol. postupně narůstalo úsilí
zřídit samostatné gymnázium, které
by poskytovalo úplné středoškolské
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8 Např. F. Jílek – V. Lomič – P.
Horská, Dějiny Českého vysokého učení
technického v Praze I–II. Praha
1973–1978; A. V. Velflík, op. cit., pas-
sim.

9 Srov. M. Bečvářová, Česká matematic-
ká komunita v l. 1848–1918. Praha
2008, s. 185–188.

10 Většina protokolů o zkoušce učitel-
ské způsobilosti z 80. l. 19. stol. se
nedochovala.



vzdělání v bulharštině a připravovalo žáky ke studiu na vyso-
kých školách v zahraničí. Snahu založit novou školu překazily
události spojené s bojem o nezávislost oblasti na turecké
vládě. Teprve od školního roku 1878/79 byla zahájena výuka
v provizorní střední škole řízené A. Kozarovem (1856–1933).
Slivenská škola byla druhou střední školou v Bulharsku po
Aprilovově škole v Gabrově. Vyučovalo se v ní kromě jiného
vojenským pořadovým cvičením, na která osobně dohlížel
ruský generál M. D. Skobelev (1843–1882), účastník protitu-
reckých bojů na Balkáně. Na podzim 1879 byla zahájena
výstavba kamenné školní budovy, která byla dokončena r.
1881 a stala se jednou z mála dobrých staveb ve Slivenu
(dochovala se do současnosti). Již od r. 1883 byly v každém
ročníku otevírány dvě paralelky, jedna poskytovala klasické
gymnaziální vzdělání, druhá umožňovala získat vzdělání
odpovídající reálce. Do Slivenu se začalo sjíždět mnoho mla-
dých lidí z celého jižního Bulharska a Východní Rumélie, kteří
prahli po vzdělání. Nedostatek kvalifikovaných učitelů byl
v prvních letech vyřešen pozváním specialistů z celé Evropy
(z Itálie, Francie, Řecka, Ruska a především z Čech), a tak se
škola brzy zařadila mezi nejlepší ústavy v Bulharsku.11

Na počátku 80. l. 19. stol. působila ve Slivenu celá plejáda kvalit-
ních českých učitelů, např. I. Kadlec (?–1885), H. Škorpil
(1858–1923), K. Škorpil (1854–1944), A. V. Šourek (1857–1926),
V. Šak (1860–1941) a J. A. Voráček (1857–1900), kterým se
podařilo položit základy bulharského středoškolského vzdě-
lávání; opírali se přitom o zkušenosti a tradici českého školství a
předávali tak jeho vysokou kvalitu a úroveň Bulharsku. Většina
z nich přišla na základě pozvání starozagorského rodáka Vasila
Atanasova, který studoval v 70. l. 19. stol. na českých středních

školách v Táboře a Hradci Králové,
v l. 1880–1881 pak na technice v
Praze a s většinou pozvaných učitelů
se osobně znal. Právě jeho zásluhou

8

11 O historii školy viz např. Юбилеен
сборник на сливенската мъжcка
гимназия „Добри П. Чинтулов“.
Послучай 55-годишнината от
основаването й. София 1934.



byly založeny speciální učebny pro výuku matematiky, fyziky,
chemie, přírodních věd a hudby (tak, jak je znal z Čech), podařilo
se založit první školní sbírky (modely těles, fyzikální přístroje,
sbírku vycpaných zvířat), malou školní botanickou zahradu, pro-
fesorskou i žákovskou knihovnu, byla zahájena pravidelná set-
kávání rodičů a učitelů apod.12 V této době se v Bulharsku zača-
lo intenzivně pracovat na překladech středoškolských učebnic z
cizích jazyků a právě slivenská škola se největší měrou zaslouži-
la o vznik prvních bulharských učebnic.
Od školního roku 1881/82 až do školního roku 1885/86
Monin působil na oblastním reálném gymnáziu ve Slivenu.
Učil takřka ve všech třídách technické kreslení, geometrii,
rýsování, deskriptivní geometrii a krasopis; týdně míval 21
hodin, pravidelně býval též třídním učitelem.13 Jeho zásluhou
byla v průběhu prvních let zřízena školní sbírka modelů pro
rýsování a kreslení. Pod jeho vedením žáci vyráběli jednodušší
modely, složitější objednávali ze zahraničí, především z Čech.
Každoročně podle předpisů předstupoval se svými žáky před
přísné výroční postupové zkoušky ze všech předmětů, které
se konaly před celým profesorským sborem, všemi spolužáky
a rodiči. Pro tyto zkoušky sestavoval zvláštní zkouškové pří-
klady, které bývaly zveřejňovány ve výročních zprávách.

Poznamenejme, že žáci byli hodno-
ceni desetistupňovou známkovou
stupnicí, propadnutí z několika
předmětů nebylo žádnou zvlášt-
ností. První absolventi slivenského
reálného gymnázia odcházeli stu-
dovat do zahraničí.
Monin byl podle vzpomínek kole-
gů i studentů velmi talentovaný,
oblíbený, ale přísný pedagog.
Učitel, kolega a přítel Vladislav Šak
o něm u příležitosti oslav 55. výro-

9
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12 Více viz По стъпките на чешките
учители в България – Po stopách českých
učitelů v Bulharsku. Sliven 2006.

13 Viz Първий годишен отчет на
областната реална гимназия в Сливен.
За учебната година 1881–82. Сливен
1882, c. 16; Вторий годишен отчет…
1882–83. Сливен 1883, c. 17;
Третий годишен отчет… 1883–84.
Сливен 1884, c. 22, 25, 32, 34, 37,
39; Четвъртий годишен отчет…
1884–85. Сливен 1885, tabulka; též
Юбилеен сборник на сливенската
мъжcка гимназия „Добри П.
Чинтулов“, c. 59.



čí vzniku slivenské školy napsal: „Тодор Монин,
извънредно начетен човек, който всеки ден през
свободното си време правеше нови изобретения по
синтетична геометрия.“14 Velmi rád prý chodil do četných
slivenských řemeslných dílen, obchodů a stánků, na zdejší
proslavená tržiště a do nejrůznějších výroben. Všímal si sta-
rých nářadí a nástrojů, pomůcek, stolů, pultů, ponků, zařízení
dílen atd. a hledal inspiraci pro nejrůznější úlohy na výuku
praktického kreslení i geometrie. Jeho učební metoda byla
oceněna Jeho Výsostí Alexandrem Battenbergem
(1857–1893), který 5. května 1886 navštívil slivenskou střední
školu a vyjádřil velký obdiv úrovni výuky, speciálně pak mate-

matickým dovednostem a znalos-
tem studentů.15

Na podzim 1886 se Monin vrátil
do Prahy, neboť na dva školní
roky získal místo druhého asistenta
deskriptivní geometrie na České
technice.16 Jeho žádost o asistent-
ské místo ani rozhodnutí profesor-
ského sboru o přidělení tohoto
místa se v archívu ČVUT nedocho-
valy.17 18. listopadu 1886 byl
Monin c. k. českým místodržitel-
stvím v Praze dekretem č. 21 987
jmenován řádným asistentem a byl
mu vyměřen plat 700 zlatých.18

V květnu 1888 Monin požádal o
prodloužení asistentského místa na
další dva roky a profesorský sbor
na svém zasedání 29. května 1888
žádosti vyhověl. Asistentura byla
Moninovi prodloužena až do 30.
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14 В. Шак, Във подножието на Бамрук.
In: Юбилеен сборник на сливенската
мъжcка гимназия „Добри
П. Чинтулов“, c. 97.

15 Více viz Юбилеен сборник на
сливенската мъжcка гимназия „Добри
П. Чинтулов“; П. Петров – А.
Пенев, Чужденци – просветни дейци в
България. София 1988; По стъпките
на чешките учители в България.

16 Program c. k. české vysoké školy technické
v Praze na studijní rok 1885–6, s. 56.

17 Moninovo jméno ve spojení s funkcí
asistenta deskriptivní geometrie je
poprvé připomínáno až v Programu c.
k. české vysoké školy technické v Praze na
studijní rok 1887–8, Praha 1887, s. 58.
Většina zápisů ze zasedání profesor-
ského sboru z l. 1886–1890 se v
archívu ČVUT nedochovala.

18 Viz dopis rektora J. Šolína a profeso-
ra stavitelství V. Bukowského z 16.
listopadu 1889 adresovaný minister-
stvu kultu a osvěty, fond Asistenti na
české technice 1888–90, kartón
č. 260, osobní spis Jan Šrůtek,
Národní archív v Praze.



září 1890.19 Na asistentském místě byl potvrzen c. k. českým
místodržitelstvím v Praze dekretem č. 14 248 ze dne 17. čer-
vence 1888. Dne 30. září 1889 se však svého místa vzdal,
neboť byl jmenován řádným profesorem matematiky na Vyšší
škole v Sofii.20

Na počátku 80. l. 19. stol. se v Bulharském knížectví objevila
myšlenka zřídit vysokou školu, neboť se zakládáním nových
středních škol se prohluboval nedostatek kvalitně připravených
učitelů. Protože neexistovala žádná bulharská vyšší škola, pro-
bíhala příprava kandidátů učitelství na univerzitách nebo poly-
technikách v cizině. U zrodu myšlenky zřídit univerzitu stál

první ministr osvěty Bulharského
knížectví Konstantin Jireček
(1854–1918). 25. listopadu 1880
projekt zřízení univerzity, který při-
pravili Ivan Nedev Gjuzelev
(1844–1916)21 a Konstantin Jireček,
zařadilo na své zasedání Národní
shromáždění. 6. října 1882 si K.
Jireček do svého deníku pozname-
nal, že na přípravě otevření univer-
zity pracoval intenzívně od r. 1880
s teologem Petrem Škipărnevem
Genčevem (1843–1905) a meteoro-
logem a seismologem Spasem
Kirovem Vacovem (1856–1928).
Podle jejich návrhu měla být v Sofii
v budově chlapeckého gymnázia
otevřena vysoká škola se třemi
fakultami – právnickou se 7 profe-
sory, matematicko-fyzikální se 6
profesory a historicko-filologickou
s 5 profesory. Studium mělo být
tříleté a na chod univerzity bylo
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19 Viz Zápis ze zasedání profesorského
sboru z 29. května 1888, fond
Protokoly ze zasedání profesorského
sboru 1887/88–1890/91, kartón č. 3,
Archív ČVUT. – Asistentské místo
nebylo dobře placené, bylo značně
nejisté, neboť se propůjčovalo ma -
ximálně na dva roky a nemohlo být
zastáváno déle než šest let.
Neposkytovalo tedy žádnou větší
perspektivu. Obvykle na asis-
tentských místech působili nadaní
posluchači techniky nebo na něm
zůstávali absolventi techniky, kteří
chtěli pokračovat v pedagogické
dráze na vysoké škole a asistenturu
spojovali s nadějí na brzkou habili -
taci, jak tomu snad bylo i v
Moninově případě.

20 Viz dopis rektora J. Šolína a profeso-
ra V. Bukowského ze dne 16. listo-
padu 1889 adresovaný ministerstvu
kultu a osvěty, fond Asistenti na
české technice 1888–90, kartón č.
260, osobní spis Jan Šrůtek, Národní
archív v Praze.

21 Viz И. Чобанов – П. Русев,
Български математици. София 1987,
c. 21–24.



počítáno s 300 000 leva ročně. Po několikaletém vyjednávání se
r. 1884 konečně schylovalo k realizaci velkolepého projektu, jak
je patrné z řeči, kterou 12. září 1884 pronesl na slavnostní veče-
ři na rozloučenou K. Jireček.22 Otevření univerzity však
zabránily problémy související se sjednocením Bulharského
knížectví a Východní Rumélie (1885). R. 1887 znovu ožila
myšlenka otevřít bulharskou univerzitu, o rok později byla reali-
zována její skromná verze. Ministerstvo osvěty povolilo zřízení
dvouleté Vyšší pedagogické školy v Sofii (Висш
педагогически курс в София), která byla založena 1. října
1888. Vzhledem k nedostatku pedagogů, prostor i finančních
prostředků bylo otevřeno pouze historicko-filologické oddělení.
18. prosince byl škole přidělen oficiální název Vyšší škola a bylo
stanoveno, že se zaměří především na přípravu budoucích stře-
doškolských učitelů.
V prvním roce existence Vyšší školy v Sofii ministerstvo osvě-
ty souhlasilo s otevřením nového matematicko-fyzikálního
oddělení, které mělo zahájit výuku od školního roku 1889/90.
4. srpna 1889 ministerstvo oznámilo, že na zasedání minister-

ské rady, které se konalo 28. červen-
ce 1889, bylo rozhodnuto, že studi-
um na sofijské Vyšší škole bude
zpravidla tříleté, a současně předsta-
vilo čtveřici profesorů, kteří byli
pověřeni výukou s účinností od
počátku zimního semestru 1889.23

1. září 1889 byl prvním řádným
profesorem geometrie jmenován
Monin,24 přesně o měsíc později byl
mimořádným profesorem matema-
tiky jmenován Emanuil Dimitrov
Ivanov (1857–1925), řádným profe-
sorem chemie Penčo Nikolov
Rajkov (1864–1940) a řádným pro-
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22 Srov. Алманах на Софийския
университет „Климент Охридски“
1888–1939. София 1988; И. Ганчев,
Сто и десет години Факултет по
математика и информатика при СУ
„Св. Климент Охридски“. Годишник
на СУ „Св. Климент Охридски“,
Факултет по математика и
информатика 93, 1999, с. 5–24.

23 Srov. ibid.
24 T. Monina na místo profesora geo-

metrie sofijské Vyšší školy doporučili
František Josef Studnička
(1836–1903), první profesor mate-
matiky na pražské univerzitě, který
vyučoval česky, a Augustin Pánek
(1843–1908), středoškolský profesor
a soukromý docent české techniky v
Praze, který Monina na technice učil.



fesorem fyziky Nikola Dobrev (1861–1925). Matematicko-fyzi-
kální oddělení sídlilo v centru Sofie na Moskevské ulici č. 49,
prvních 16 absolventů školu ukončilo r. 1892.25

Od počátku školního roku 1889/90 Monin začal budovat
novou „katedru“ matematiky a fyziky, na kterou nastoupilo 37
studentů, z nichž 34 úspěšně složilo zkoušky a pokračovalo ve
studiu i v letním semestru. Monin zahájil výuku deskriptivní,
analytické a syntetické geometrie, začal připravovat první vyso-
koškolské učebnice a podle českého vzoru organizoval vysoko-
školskou přípravu budoucích středoškolských profesorů mate-
matiky a deskriptivní geometrie. Současně se však začalo zhor -
šovat jeho zdraví, proto 9. listopadu 1891 rezignoval na své
místo na Vyšší škole v Sofii a vrátil se do Čech, kde se hodlal
léčit. Předpokládal, že se po zotavení vrátí do Sofie. Snad
špatné zdraví a rozsáhlé organizační aktivity způsobily, že
Monin od r. 1890 již nepublikoval žádnou odbornou práci.
Od r. 1886 byl Monin členem jednoho z nejstarších českých
odborných spolků – Jednoty českých mathematiků.26 Ač byl
zakládajícím členem,27 aktivit Jednoty se příliš neúčastnil ani

v době, kdy byl asistentem na české
technice v Praze. Napsal pouze pět
menších příspěvků (viz dále), které
byly otištěny ve „spolkovém“ Časo-
pisu pro pěstování mathematiky a fysiky.
Kromě toho ve výročních zprávách
Jednoty nalezneme jen dvě nepatrné
zmínky o Moninovi. První se vzta-
huje k nákupu jediné Moninovy
monografie O některých druzích sou-
řadnic projektivických. Příspěvky k teorii
křivky kruhové,28 druhá přináší infor-
maci o Moninově smrti a připomíná
jeho působení na Vyšší škole
v Sofii.29
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25 O vzniku matematicko-fyzikálního
oddělení sofijské univerzity viz
Списание на физико-
математическото дружество, 1942,
№ 9, 10.

26 Jednota českých mathematiků vznikla r.
1862 jako nevelký spolek univerzit-
ních studentů matematiky a fyziky. O
její historii viz např. M. Bečvářová,
Z historie Jednoty (1862–1869). Praha
1999; eadem, Česká matematická komu-
nita v l. 1848–1918. Praha 2008.

27 Viz Výroční zpráva Jednoty českých ma -
thematiků za správní rok 1888–9. Praha
1889, s. 20.

28 Výroční zpráva Jednoty českých mathema-
tiků za správní rok 1892–3. Praha
1893, s. 5.

29 Ibid., s. 6.



Monin zemřel 8. ledna 1893 v domě své matky v Kolíně č. 76.
V kolínské matrice zemřelých je uvedena jako příčina smrti
„ochrnutí mozku následkem střelné rány do hlavy“ a poznámka
„poslední dobou zmateně mluvil a ve stavu takovém se střelil
do hlavy“.30 Ačkoli se pokusil o sebevraždu, byl 10. ledna 1893
řádně se všemi svátostmi pohřben na kolínském městském
hřbitově. Moninova matka Františka zemřela ve věku 53 let na
zánět plic 8. června 1893, tedy pět měsíců po smrti svého
syna.31

SEZNAM PUBLIKACÍ TEODORA MONINA32

Geometrickým místem středů ploch kuželových 2-ho stupně, které pro-
cházejí danými šesti body v prostoru, jest plocha stupně 4-ho. Časopis
pro pěstování mathematiky a fysiky (dále ČPMF) 16, 1887,
241–242.
Harmonické středy 2-ho stupně vzhledem k soustavám trojbodovým.
ČPMF 16, 1887, 242–243.
Rovinná křivka n-tého st. je určena pn = 1/2 n(n+3) body. ČPMF 16,
1887, 243.
O konturách průmětů ploch stupně druhého. ČPMF 17, 1888,
229–231.
Řešení úlohy 12. v XI. ročníku tohoto časopisu. ČPMF 17, 1888,
231–232.
Příspěvky ku stanovení rovin tečných k plochám mimosměrek. Věstník
Královské české Společnosti náuk. Třída mathematicko-příro-

dovědecká. Praha 1888, 210–222.
O některých druzích souřadnic projekti-
vických. Příspěvky k teorii křivky kru-
hové. Praha 1889, 143 s. + 1 tab.
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30 Více viz matrika zemřelých římsko-
katolického farního úřadu Kolín č.
77, s. 181, Státní oblastní archív
Praha.

31 Více ibid., s. 192.
32 Podrobné hodnocení Moninových

matematických prací bude obsaženo
v připravované knize M. Bečvářové,
věnované životu a dílu T. Monina, F.
V. Splítka, V. Šaka a A. V. Šourka.



Česká paleoslovenistka Emilie Bláhová (*1931) patří k badate-
lům s velmi širokým polem zájmů, což dokládá mj. i rozsah a
zaměření autorčiných publikací.2 E. Bláhová vystudovala na FF

UK v Praze obory ruština a nová
řečtina, po absolutoriu pracovala na
Vysoké škole ruského jazyka a lite-
ratury v Praze. V r. 1959 byla přijata
na pracoviště staroslověnského
slovníku, které bylo posléze součástí
několika ústavů. V současné době
působí ve Slovanském ústavu AV
ČR, kde se zabývá staroslověnskou
syntaxí a lexikografií. Pracovala jako
členka autorského kolektivu Slovníku
jazyka staroslověnského.3 Autorsky i
redakčně se podílela na јednosvaz-
kovém, tzv. „malém“ staroslověn-
ském slovníku,4 který byl primárně
koncipován jako studijní slovník
k nejstarším staroslověnským
památkám. V současné době je péčí
E. Bláhové připravováno druhé,
doplněné vydání, které bude obsa-
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František Čajka

Příspěvky E. Bláhové 
k problematice 
českocírkevněslovanské1

1 Příspěvek vznikl za podpory GA ČR
v rámci grantového projektu č.
405/08/1582 s názvem Dodatky k prv-
nímu dílu Slovníku jazyka staroslověnského.

2 Viz Кирило-Методиевска енциклопедия
(А–З). София 1985, с. 202–204;
Česká slavistika. Osoby a instituce. Praha
1999, s. 62–63; З. Урбан – Л.
Ржехачек, Прага и българската
филология. София 1992, c. 54–55; R.
Večerka, Biografickobibliografické medai-
lonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů.
Brno 2007, s. 7.

3 Slovník jazyka staroslověnského (=
Lexicon linguae palaeoslovenicae).
I–III. Hl. red. J. Kurz. IV. Hl. red. Z.
Hauptová. Praha 1966–1997; viz též
Словарь старославянского языка. I–IV.
Санкт-Петербург 2006 [reprint].

4 Старославянский  словарь (по рукописям
X–XI веков). Под. ред. Р. М.
Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой.
Москва 19941, 19992. Srov. E.
Bláhová – S. Herodes, Příprava jedno-
svazkového slovníku staroslověnského
jazyka. Slavia 47, 1978, s. 171–174.



hovat spolu s novým materiálem i anglické ekvivalenty ke všem
heslům. Podílí se dále na vytváření řecko-staroslověnského
slovníku-indexu, na němž pracují členové paleoslovenistického
oddělení SLÚ v Praze. Dalším polem zájmů je činnost ediční,
což dokládá jak vydávání památek v původním znění,5 tak i
v českém překladu.6 Věnovala se také činnosti pedagogické, na
FF UK v Praze vyučovala staroslověnštinu (1988–1992).
Jednou z oblastí bádání E. Bláhové je i český typ staroslověnšti-
ny. Jak je dobře známo, staroslověnština je nejstarším slovan-
ským spisovným jazykem soluňského (bulharsko-makedonské-
ho) původu. Tento jazyk se postupem času rozvinul do několi-
ka vývojových a lokálních variant, tj. jednotlivých redakcí či
typů. Jedním ze zmíněných typů je i český typ staroslověnštiny,
jehož zkoumání bývá tradiční doménou především českých
paleoslovenistů. Zmiňovaná pozornost se odráží jak v analytic-
kých studiích věnovaných jednotlivým památkám, tak i v pra-
cích syntetických. Z oblasti syntéz, které uchopují českocír-
kevněslovanské (dále čcsl.) památky jako celek, se jedná zejm. o
práce M. Weingarta, F. V. Mareše, R. Večerky, Z. Hauptové či
nejnověji M. Vepřka. K pracím zmiňovaného tematického
okruhu je nutno přičíst i mimořádně fundované příspěvky E.
Bláhové.
Toto téma bychom vlastně měli začít výkladem o Slovníku jazy-
ka staroslověnského, do jehož excerpční báze byl pojat: 1. materiál
textů v zásadě náležející do tzv. kánonu staroslověnských textů,
2. materiál textů, jež vznikly v období cyrilometodějském, ale
v zachované podobě jsou doloženy v opisech, 3. materiál textů

čcsl., který byl zařazen z důvodů
jazykových a kulturněhistorických.
Syntetická studie Ke klasifikaci česko-
církevněslovanských památek7 přináší
v uceleném podání dosavadní stav
problematiky čsl. památek a jejich
jazyka. Studie také přináší nové
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5 Е. Блахова – З. Хауптова [edd.],
Струмички (Македонски) апостол.
Кирилски споменик от XIII век.
Скопје 1990.

6 E. Bláhová – V. Konzal – A. I.
Rogov, Staroslověnské legendy českého
původu. Praha 1976.

7 Slavia 62, 1993, s. 427–442.



pohledy na metodologii zkoumání problematiky. Příspěvek je
součástí dlouholeté diskuse spojené s otázkou kontinuity staro-
slověnské liturgie a písemnictví na Velké Moravě a v přemy-
slovských Čechách, která je věnována jak jednotlivým památ-
kám, tak čcsl. okruhu písemných památek jako celku. Ve studii
E. Bláhová rekapitulovala současný stav bádání o čsl. památ-
kách, přičemž jej doplnila o nové výklady z oblasti lexika a syn-
taxe daných textů.
Studie E. Bláhové a Ž. Ikonomové Лексические совпадения Бесед
Григория Двоеслова и Второго Жития Вячеслава с лексикой Иоанна
Экзарха8 je důležitým příspěvkem ke zkoumání zejm. lexikál-
ních vrstev jednotlivých redakcí staroslověnštiny. Autorky kom-
parativním způsobem analyzují lexikum Druhé stsl. legendy o sv.
Václavu a Besěd na evangelija (tj. památek čcsl.) s lexikem Jana
Exarchy (tj. autora preslavské lit. školy). Autorky nalézají
mnoho zajímavých a překvapivých dokladů, které svým způso-
bem relativizují či nivelizují ostré, striktní hranice mezi lexikem
preslavského literárního centra a lexikem památek čcsl.
Studie Staroslověnský Život Benediktův je věnována staroslověnské
památce, která byla z latiny přeložena pravděpodobně
v Čechách v 10.–11. stol. Text památky je zachován pouze
v jediném srbském rukopise ze 14. stol. Jedná se o volnou a
zkrácenou kompilaci založenou na latinské předloze, II. knize
Dialogů Řehoře Velikého. V poslední době byl český původ
památky zpochybněn F. Thomsonem, ale E. Bláhová poukazuje
na fakt, že text byl v jihoslovanském prostředí několikrát pře-
pracován, zejm. proto text neobsahuje mnoho bohemismů,
takže český původ nelze vyloučit. Některé jednotlivosti z lexi-
kální oblasti se podle autorky zdají svědčit pro český původ
překladu, vyslovení definitivního závěru o provenienci památky
se však autorka brání.
Odrazem zájmu o tematiku „prokopskou“, resp. sázavskou, je i

příspěvek ve sborníku z mezinárod-
ní konference Svatý Prokop, Čechy a
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střední Evropa, která se konala v Benešově a na Sázavě 24.–26.
září 2003 při příležitosti 950. výročí světcova úmrtí. Do sbor-
níku jako autoři přispěli spolu s českými badateli význační
polští, němečtí a rakouští medievalisté. E. Bláhová v tomto
sborníku publikovala studii pod názvem Literární vztahy Sázavy a
Kyjevské Rusi,9 v níž mj. prezentuje novou hypotézu týkající se
místa Prokopova vzdělání. Studie je v širším pohledu věnována
vztahům Sázavského kláštera a Kyjevské Rusi, které autorka
uvádí do širokého kontextu literárněhistorického, jazykovědné-
ho a kulturněhistorického.
Když byl r. 2000 vydán výbor jazykovědných studií F. V.
Mareše,10 byla publikována jako jeho součást i rozsáhlá studie
Hospodine, pomiluj ny.11 Osud textu studie, resp. jeho jazykových
verzí, je pozoruhodný. Editoři výboru E. Bláhová a J. Vintr
měli jako předlohu k překladu do češtiny k dispozici neuprave-
nou kopii strojopisu anglické verze studie, v níž z typografic-
kých důvodů chyběla slova řecká, nadřádkové znaky a znaky
akcentuační povahy, přičemž příslušná místa studie musela být
pro potřeby tisku rekonstruována. V tomtéž roce byla E.
Bláhovou nalezena v knihovně F. V. Mareše, která je uložena
v Centru Aletti v Olomouci, obálka obsahující originál anglické
verze studie Hospodine, pomiluj ny. V příspěvku Osudy studie
Františka Václava Mareše o písni Hospodine, pomiluj ny12 přinesla E.

Bláhová historii verzí Marešovy stu-
die spolu s doplněnými a oprave-
nými částmi, které slouží jako dodat-
ky ke studii publikované v Marešově
sborníku. V nalezeném strojopise
jsou vyznačeny všechny typograficky
složitější znaky (nadřádkové znaky,
řecké paralely, jery, nosovky), text
dále slouží jako korekce k místům
ve studii publikované jako součást
Marešova výboru. Doplňky a opravy
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9 In: P. Sommer [ed.], Svatý Prokop,
Čechy a střední Evropa. Praha 2006, s.
219–234. Srov. německou verzi
Literarische Beziehungen zwischen dem
Sázava-Kloster und der Kiever Rus’. In:
Der heilige Prokop, Böhmen und
Mitteleuropa. Colloquia mediaevalia
Pragensia 4. Praha 1995, s. 237–253.

10 F. V. Mareš, Cyrilometodějská tradice a
slavistika. Sest. E. Bláhová a J. Vintr.
Praha 2000.

11 Ibid., s. 403–476.
12 Slavia 70, 2001, s. 197–202.
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publikované E. Bláhovou jsou mimořádně závažné zejm. pro
hodnocení památky ve smyslu versologickém.
Ve studii Über den Kirillischen Teil des Reimser Evangeliums oder Über
die Resuszitation eines Mythos13 obrací autorka pozornost na
památku, která do vymezeného okruhu čcsl. památek de facto
nepatří. Jedná se v zachované podobě o větší fragment cyrilicí
psaného evangeliáře východního ritu, který je součástí tzv.
Remešského evangelia. Památka je tradičně spojována se
Sázavským klášterem, přičemž doba vzniku a další historie
památky a jejího textu je prozatím zastřena tajemstvím.
Do okruhu popularizačních prací patří publikace Sázava. Památník
staroslověnské kultury v Čechách.14 Kniha je složena z příspěvků
odborníků různých oborů, které chtějí širšímu okruhu čtenářů
osvětlit jak historii kláštera a vývoj sázavské architektury od 11.
stol., tak i kulturní a historickou realitu, která se podílela na
ovlivnění počátků a vývoje staroslověnské vzdělanosti v českých
zemích. Mezi autory patří i E. Bláhová, která zde publikovala čtyři
příspěvky, které danou problematiku zařazují do kontextu jazy-
kovědného a literárněhistorického. Přestože je publikace zaměře-
na popularizačně, přináší v uceleném a jasném podání důležitá

fakta přispívající k poznání raného
období české kultury a vzdělanosti.
Na kompozici a výstavbě textů se
spolu s E. Bláhovou podílely i K.
Reichertová, V. Dvořáková a V.
Huňáček. Rozsáhlá reprezentativní
publikace byla opatřena bohatým
doprovodným materiálem (mapy,
ilustrace, nákresy).
V r. 1976 byl vydán důležitý příspě-
vek k problematice čcsl., a to publi-
kace Staroslověnské legendy českého
původu.15 Práce přináší české překla-
dy staroslověnských památek zejm.

13 In: ΣΤΕΦΑΝΟΣ – studia byzantina ac
slavica Vladimíro Vavřínek ad annum
sexagesimum quintum dedicata. Praha
1995 [= Byzantinoslavica 56, 1995],
s. 593–600.

14 Praha 1988.
15 Viz pozn. č. 5. Podobně koncipo-

vány jsou i další komentované anto-
logie, jejichž spoluautorkou je E.
Bláhová: E. Bláhová – Z. Hauptová –
V. Konzal – I. Páclová, Byzantské leg-
endy. Výběr textů ze IV.–XII. stol.
Praha 19801, 20072; E. Bláhová – V.
Konzal – Z. Hauptová, Písemnictví
ruského středověku. Od křtu Vladimíra
Velikého po Dmitrije Donského. Výbor
z textů 11.–14. stol. Praha 1989.



václavsko-ludmilského okruhu z pera E. Bláhové a V. Konzala
spolu s mimořádně vědecky hodnotnými předmluvami k jedno-
tlivým památkám, rozsáhlou bibliografií a cenným doplňkovým
aparátem. Součástí publikace je i rozsáhlá předmluva ruského
historika A. I. Rogova.
Chtěl jsem na tomto skromném prostoru přiblížit vědeckou
činnost E. Bláhové věnovanou výzkumu čcsl. památek. Jak
autorčiny studie syntetické povahy, tak příspěvky k dílčí proble-
matice jsou často základní oporou pro další studium tohoto
zajímavého okruhu paleoslovenistického bádání a zůstávají
inspiračním zdrojem zejm. pro mladší generaci českých paleo-
slovenistů. Uznávaná hodnota vědecké práce E. Bláhové byla
v nedávné době (2006) oceněna i v Bulharsku, a to udělením
medaile Šumenské univerzity biskupa Konstantina Preslavského
za vynikající zásluhy na poli paleoslovenistiky, za přínos k výz-
kumu pliskovsko-preslavského knižního a literárního střediska
a za celoživotní vědeckou spolupráci s bulharskými badateli na
bulharistických tématech.
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Opery vstupují do dějin literárních vztahů dvou kultur zřídka-
kdy. Je to dáno obecným zdůrazňováním hudební složky oper-
ního díla, v jehož důsledku bývá libreto chápáno jako žánr
z uměleckého, a tedy rovněž literárního hlediska okrajový a
vzhledem k nutnosti scénického anebo alespoň koncertního
provedení nesamostatný, neplnohodnotný.
Dnes již zapomenuté opeře Elisene, Prinzessin von Bulgarien,1
jejímiž autory byli libretista Ignaz Franz Castelli (1780–1862)
podle melodramatu La Forêt d’Hermannstadt (1805) francouzské-
ho dramatika Louis-Charlese Caignieze (1762–1842)2 a v Praze
působící hudební skladatel, bánskoštiavnický rodák Johann
Joseph Rösler (1771–1813), se to podařilo. Ovšem nikoli v kon-
textu německo-bulharském, do něhož mohla Elisene hypotetic-
ky vstoupit jako (alespoň názvem) první „bulharská“ opera a
zároveň jako první německá novinka domácího skladatele
v okamžiku, kdy v r. 1807 v Praze doposud kralující operu ital-

skou vystřídala rapidně nastupující
opera německá, nýbrž o dvě deseti-
letí později ve svém českém obro-
zenském „vzdělání“.
Českou podobu opera dostala díky
průkopníkovi českého překladu
operních libret, dramatiku a bás-
níkovi Simeonu Karlu Macháčkovi
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Marcel Černý

Na okraj jednoho „nedorozumění“
z oblasti česko-bulharských vztahů
za obrození
(Libreto k opeře Elizena, kněžna volharská v překladě S. K. Macháčka)

1 Premiéra německé verze ve
Stavovském divadle v Praze 18. 10.
1807; nové nastudování 1809;
poslední nastudování 20. 4. 1815.

2 Srov. B. Tumfart, Ignaz Franz Castelli
als Übersetzer französischer Theaterstücke.
Ein Beitrag zum österreichischen Überset-
zerwesen im 19. Jahrhundert. Diplom-
Arbeit, Universität Wien 1996.



(1799–1846). Její titul zněl Elizena, kněžna volharská3 a pod
tímto názvem byla uvedena 28. září (a 9. prosince) 1827 ve
Stavovském divadle. Problematika zčeštění operních libret se
v dějinách českého překladu začíná systematičtěji uplatňovat
až po r. 1824 jako součást konkurenčního souputnictví
s němčinou (zpěvnost a libozvučnost češtiny) i jako příspě-
vek do diskuse o českou časomíru (relevantnost kvantity pro

délku či krátkost hudebního tónu).
Macháčkovy překlady, kupř. libreta
k Švýcarské rodině (1824, hudba J.
Weigl), Vodaři (1824, L.
Cherubini), Donu Juanovi (1825, W.
A. Mozart), Lazebníkovi sevillskému
(1825, G. Rossini) a Othellovi (1827,
G. Rossini) vyšla dokonce tiskem,4
byly vytvářeny převážně podle
principu časoměrné prozódie (na
rozdíl od jeho překladatelského
soka a protichůdce Jana
Nepomuka Štěpánka (1783–1844),
který byl zastáncem principu příz-
vučného, resp. sylabotónického) a
oceňoval je Jungmann i pozdější
hodnotitelé Macháčkových překla-
dů, např. V. Jirát.5
V česko-bulharských i bulharsko-
slovanských stykových pracích syn-
tetického charakteru byla Elizena
obecně chápána jako důkaz
Macháčkova raného zájmu o
Bulhary6 či jako vůbec „jedna z prv-
ních českých her se slovanskou
tematikou“,7 vedle českého uvedení
opery německého skladatele
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3 Macháčkův překlad libreta je zacho-
ván pouze v rukopise (divadelní
oddělení Národního muzea, sign.
901); figuruje v něm variantní název
Elizena, princezna volhařská.

4 Za zmínku stojí, že Macháček uvažo-
val i o překladu libreta k Weberově
opeře s dnes ustáleným titulem Čaros-
třelec (Freischütz), kterou hodlal pře-
ložit jako Okouzlené kulky. Srov. J.
Pešek, Prvá česká zpěvoherní představení.
Vyškov 1906, s. 19.

5 V. Jirát, Obrozenecké překlady
Mozartova Dona Juana. Slovo a sloves-
nost 4, 1938, s. 76.

6 Srov. Е. Георгиев, Епопея на
освободителната борба на българския
народ в славянските литератури.
София 1976, с. 74: „Към българите
той проявява интерес рано. Много
години преди да излезе
«Българин» от печат, Йосиф
Юнгман в своята «История на
чешката литература» от 1825 г.
сочи «Елисена, волхарска княгиня»
като ръкопис от К. С. Махачек и
Ян Вавра.“ – Georgievův citát je
chybný, neboť v době 1. vydání
Historie ještě překlady neexistovaly;
autor měl na mysli 2. vydání z roku
1849 (srov. dále, pozn. 15; o Vávrovi
viz pozn. 14).

7 Č. Amort [ved. kol.], Dějiny českoslo-
vensko-bulharských vztahů. Praha 1980,
s. 34.



Gottloba Benedicta Biereye (1772–1840) Wladimir, Fürst von
Nowgorod,8 avšak údaje o českém provozování Elizeny byly znač -
ně konfúzní.9 Uvědomíme-li si tehdejší exotičnost bulharských
reálií v české obrozenské společnosti, mohli bychom se
domnívat, že jde zřejmě o první českou (jazykově českou) hru
s bulharským námětem. Díky diplomové práci Jaroslava Vašíčka
Röslerova opera „Elisena, princezna bulharská“ (1807)10 můžeme tuto
nadnesenou, a jak ukáži dále, nepravdivou charakteristiku uvést
na pravou míru.
Vlastní děj „bulharské“ opery Elizena nemá se „slovanskou
tematikou“ ani vzdáleně vůbec nic společného. Jak konstato-
val J. Vašíček, o českém představení dobové prameny nic
nevypovídají, o scéně nebo odezvě u publika a kritiky není
žádná zmínka a opera byla reprizována pouze jednou, poně-
vadž „zde není motiv, na který by mohlo reagovat vlastene-

cké publikum“.11 Jde o typickou
ukázku rytířské hry, tzv. rytírny,
s plytce načrtnutým milostným
příběhem, sestaveným ze scén
vypočítavého intrikářství, falešných
záměn identity, podlých úkladů,
nedokonaných vražd a nakonec i
po zásluze naplněné lásky a potre-
staných viníků. Jednotlivé postavy
jsou jen hrubě nadhozeny a lze je
vesměs rozdělit na ústřední milost-
nou dvojici, jí se do cesty stavící
škůdce a epizodní dobráčky, kteří
napomohou provést zrazenou
Elizenu, prostou jakýchkoli bulhar-
ských či heroických atributů, celým
dějem pokud možno bez úhony.
Synopse libreta v Macháčkově pře-
kladu je následující:12
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8 Německá premiéra se uskutečnila 25.
11. 1807 ve Vídni a 1809 ve
Stavovském divadle v Praze;
Macháček dal opeře český titul
Vladimír, kníže novgorodský, premiéra
26. 10. 1828 ve Stavovském divadle.
Český překlad libreta Matthäuse
Stegmayera tiskem nevyšel.

9 České uvedení opery je zaměňováno
s pozdějšími inscenacemi činohry
podobného názvu; viz Č. Amort
[ved. kol.], op. cit., s. 34; Z. Urban,
Elizena Wolharská. Bulharsko 37,
1988, č. 6, s. 22.

10 Obhájena na Ústavu hudební vědy
FF UK v Praze 2001, v jehož kni-
hovně je k dispozici.

11 J. Vašíček, op. cit., s. 89.
12 Ač překlad libreta zůstal v rukopise, je

nyní snadno přístupný díky J.
Vašíčkovi, který celý text přepsal podle
současných edičních zásad a vydal jako
přílohu své diplomové práce, op. cit.,
nepaginováno (za s. 105).



Sedmihradský vojvoda Emeryk si má vzít bulharskou prin-
ceznu Elizenu, ovšem na vojvodu si myslí i Olfrýda, sestra
vojvodova oblíbence Osvalda. Poněvadž Elizenu nikdo
nezná, rozhodnou se oba sourozenci princeznu zabít, aby
mohla Olfrýda zaujmout její místo. Nájemní vrazi Barčaj a
Borych se však nad ubohou dívkou (netuší, že je to princez-
na) slitují a nechají ji uprchnout. Elizeny se ujme hospodský
Jejsa se svou ženou Alžbětou. Při vojvodově návštěvě Jejsovy
hospody poznává Olfrýda v děvečce Elizenu, kterou pokláda-
la za již navždy odstraněnou. Vojvodu Emeryka k hospodské
posluhovačce poutá zvláštní cit, a když se naskytne příleži-
tost, vyzná jí lásku. Princezna mu vyjeví, jak byl oklamán,
neboť ona je pravou Elizenou. Olfrýda a Osvald jsou uvrženi
do žaláře a závěrečný sbor opěvuje spravedlnost, která přeje
poctivým a trpělivým: „Hodný se často potlačívá, / Zlostníci
nádherně se dmou / Vždy však se sláva navracívá, Hodného
věnčíc odměnou!“
Zdeněk Urban se mylně domníval, že komponista, jemuž prý
v žilách „alespoň zčásti nesporně kolovala slovanská krev“, byl
zároveň libretistou původní německé verze. Rovněž nesprávný
byl jeho úsudek, že text libreta „v podstatě plně vycházel
z divadelní hry německé herečky a dramatičky J. W. Franulové
von Weissenthurn“.13 Nechal se zřejmě zmást skutečností, že
v divadelním oddělení Národního muzea jsou uloženy celkem
tři rukopisné činoherní překlady Eliseny – v originální verzi Der
Wald bei Hermannstadt (1808) z pera právě zmíněné spisovatelky
J. Franulové – s názvy Elisena, královna volharská aneb Les u
Sibině. Romantická činohra v 4 jednáních, dle německého od J. V.
Lomnického (Vávry) (sign. 221), Elisena, princezna bulharská aneb

Les u Sibině. Velká romantická činohra
ve 4 jednáních dle německého od J. V.
Lomnického-Vávry. Opis J. E.
Kramuele (sign. 3913) a Elisena, prin-
cezna bulharská aneb Les u Sibíně. Opis
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13 Z. Urban, op. cit. – Johanna Franul
von Weissenthurn (1773–1845),
rakouská herečka, básnířka a drama-
tička, často jen upravovatelka dobo-
vě úspěšných divadelních kusů.



Lipovský (sign. 8681),14 avšak vše nasvědčuje tomu, že jde o
chybu tradovanou již od druhého vydání Jungmannovy Historie
literatury české.15 Předlohou Franuliny úpravy stejně jako díla
libretisty I. F. Castelliho byla totiž výše jmenovaná francouzská
hra L.-Ch. Caignieze. Čtvrtým zpracovatelem téhož námětu
byl pak Heinrich Weiner, v jehož „velké rytířské hře“ Elisene,

Herzogin von Siebenbürgen oder Der
Wald von Hermannstadt (1810) je již
jasně patrné, že bulharská národní
příslušnost hlavní hrdinky byla pro
německé publikum zcela irelevant-
ní: Weinerova vévodkyně již
pochází ze Sedmihradska, nikoli
z Bulharska. Vůbec se zdá být prav-
děpodobné, že prapůvodní zápletka
hry může vycházet z nějaké pověsti
sedmihradských Němců
(Hermannstadt je německý název
dnes rumunského města Sibiu,
založeného a obývaného Němci);
navíc k záměně za „bulharskou“
kněžnu mohlo dojít i vzhledem
k fonetické blízkosti „Bulgarien“
„bulgarisch“ (u českého archaismu
„volharský“ v ještě zesílenější
podobě) s názvem území (země)
„Volohoveni“, patřícího Rumunům
obývajícím okolí města Bolohovo
v severním Moldavsku, jež mělo se
Sedmihradskem společnou hrani-
ci.16 Etymologicky pojmenování
souvisí s etnonymem Vlach/Valach
a není vyloučeno, že k transformaci
původních rumunských „reálií“
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14 Činoherní verze má čtyři jednání,
postavy mají odlišná jména (např.
místo Osvalda čteme v autorčině ori-
ginále slovanské jméno Dobroslaw a
dále pak nové postavy Sokol a
Kowar), zatímco operní libreto má
akty pouze tři a jména v německém
originále postrádají jakýkoli slovan-
ský kolorit. – Prvně jmenovaný pře-
klad je starší, mohl by pocházet
z doby, kdy hra byla uvedena ve
Stavovském divadle (nikoli v Novém
divadle v Růžové ulici, jak uvádí Z.
Urban, op. cit.) v Praze 6. 4. 1845.
Překladatel Jan Nepomuk Vávra-
Lomnický (1792–1866) patřil k velmi
agilním divadelním praktikům a
zprostředkovatelům zejména němec-
kojazyčného repertoáru (mj. učil
češtinu na pražské univerzitě). Nová
premiéra hry se uskutečnila 19. 6.
1853 v letní Aréně ve Pštrosce. – O
českých inscenacích činoherní Elizeny
J. Franulové viz M. Laiske, Pražská
dramaturgie. Česká divadelní představení
v Praze do otevření Prozatímního divadla
2. 1844–1862. Praha 1974, s. 19, 91.

15 Srov. J. Jungmann, Historie literatury
české. Praha 1849, s. 413, 414, 681,
kde jsou Vávrův překlad činoherní
Eliseny i Macháčkův překlad operní
Elizeny zařazeny jako dva různé pře-
klady „od Wiessenthurnové“.

16 Srov. K. W. Treptow [ed.], Dějiny
Rumunska. Přel. M. Tejchman, Praha
2000, s. 52–53.



v kolorit bulharský (vlastně pseudobulharský) došlo již
v nějakém ústním německém podání, na něž pak reagoval
francouzský zpracovatel, avšak není vyloučeno, že i původní
německá předloha, ze které vyšla francouzská verze, je docho-
vána, jen doposud nebyla nalezena a objasněna.
Jediným bulharskou tematikou inspirovaným dílem
v Macháčkově tvorbě je „smutnohra v jednom jednání“ Bulhar
(1846), kterou se česká i bulharská literární historie zabývala
poměrně detailně. Již Jan Neruda při prvním scénickém prove-
dení v r. 1879 vyzdvihl „čistou českou dikci“ Macháčkova
blankversu, básnickou cenu textu a alegorický rozměr hry, v níž
se starý Bulhar Cvetko Joachim, z duše nenávidící Rusy proto,
že jim přičítá za vinu smrt jediného syna Alexiho, stane jako
vykonavatel krevní msty během rusko-turecké války (děj je
přesně vymezen r. 1829) obětí „zvůle osudu“, zabije svého
nepoznaného syna, týmiž Rusy kdysi zachráněného, a nakonec
po svém tragickém prohlédnutí sám spáchá sebevraždu („kde
Slovan proti Slovanu v boji, vždy spáše se vražda rodinná“).17

Karel Paul identifikoval pramen pro Macháčkovo drama
v Christmarově povídce Bulhar, Josefem Procházkou volně pře-
ložené pro časopis Květy.18 Georgi Canev pak aktovku chápal
jako projev analogického historického údělu – neplnoprávného
postavení („сходното робско положение“) českého a bulhar-
ského národa v rámci existujícího nadnárodního státního útva-
ru –, vpojující se mezi ostatní česká díla inspirovaná bojem
jižních Slovanů za svobodu (vzpomeňme alespoň na povídky P.

Chocholouška, shrnuté později do
souboru Jih).19 Konečně E.
Georgiev si hry podrobně všímal
z komparativního hlediska, jakých
uměleckých podob nabývá národ -
něosvobozenecký boj Bulharů
v jednotlivých slovanských literatu-
rách, vyzdvihnuv ji jako v této kate-
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17 J. Neruda, Divadlo. Národní listy 19,
1879, č. 237, s. 2, 4. 10.; též in: České
divadlo 5. Praha 1966, s. 356.

18 Květy 4, 1837, č. 29, s. 227–229. –
Srov. K. Paul, Pramen Macháčkova
„Bulhara“. Časopis pro moderní filo-
logii a literatury 14, 1917–1918, č. 1,
s. 13–15.

19 Г. Цанев, Литературни студии.
София 1938, с. 3–11.



gorii vůbec první činohru s námětem vzatým z nejnovější bul-
harské historie.20

V oblasti operního žánru se však původní česká opera s bulhar-
ským námětem přece jen objevila, a to Vladimír, bohův zvolenec.
Byla prvotně skládána na německé libreto Josefa Václava Friče
(1829–1890) a zhudebněna Františkem Zdeňkem Skuherským
(1830–1892) s původním titulem Der Apostat (odtud i druhý
český název Odpadlík).21 Mladý skladatel měl s jevištními díly
jen malou zkušenost – od r. 1854 choval v rukopisu neprovede-
nou (a nedokončenou) operu Samo na heroický námět prvního
sjednotitele Slovanů na našem území (libreto Bohdan Staněk) a
v rámci konkursu mannheimské Hudební jednoty Tonhalle předlo-
žil německou romantickou operu Der Liebesring (později v české
verzi jako Lora), jež měla svou premiéru v Innsbrucku 26.
února 1861. Vladimír byl tedy druhým dokončeným hudebně -
dramatickým dílem skladatele.
K německému provedení mohlo pravděpodobně dojít ještě
v Innsbrucku nebo Mnichově v rozmezí let 1861–1863,
avšak prokazatelně byla opera hrána pouze česky jako první

česká novinka uvedená v pražském
Prozatímním divadle 27. září
1863.22 Obecně se soudí, že Frič
byl zároveň překladatelem svého
libreta (pod pseudonymem Hynek
Mostecký), avšak podle záznamu
Anny Fričové-Sázavské obdržel
Frič 27. července 1863 překlad
svého německého libreta provede-
ný „paní Majerovou“, která žádala,
aby překlad přehlédl a „vylepšil“
sám Frič.23 Lze se domnívat, že
„paní Majerová“ je totožná
s pohotovou překladatelkou libret
Emilií Maýrovou, roz. Ujkovou
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20 Е. Георгиев, op. cit., s. 74–81.
21 Autograf operní partitury včetně

německých hlasů (s paralelním čes-
kým překladem) se nachází
v Českém muzeu hudby v Praze,
sign. IV. A. 81, stejně jako rukopis
českého libreta, sign. B 6840

22 Derniéra se uskutečnila tamtéž 15. 1.
1865, opera dávána celkem pětkrát. –
Srov. V. Štěpán – M. Trávníčková,
Prozatímní divadlo I. 1862–1883. Praha
2006, s. 73, 239, 265–266, 286, 611.
– VRe [= V. Reittererová], Skuherský
František Zdeněk. In: J. Ludvová et al.,
Hudební divadlo v českých zemích.
Osobnosti 19. století. Praha 2006, s.
484–486.

23 Srov. J. V. Frič, Paměti III. Praha
1963, s. 147.



(1819–1874). Vzhledem k tomu, že její často anonymně
hrané texty měly po umělecké stránce velmi slabou úroveň,24

je možno přičíst právě Maýrové, nikoli Fričovi formální
nedostatky českého libreta a s nimi i oprávněnost kritických
výhrad vůči němu.
Podle novinového oznámení zněl premiérový titul Vladimír,
Bohův zvolenec. Heroická zpěvohra ve 4 jednáních od J. V. Friče. Hudba
od Františka Zdeňka Skuherského.25 Děj opery, v níž ožíval bul-
harský kníže Vladimír, jeho synové Symeon a Boris i prostředí
paláců starodávné Preslavi, byl situován do 9. stol. a pojednával
o nesnadném pokřesťanštění bulharského knížecího dvora,
jemuž se do cesty stavělo tradiční pohanství a nadpřirozené síly
představované vílou země Nehalenou. Poněvadž jde o zcela
neprozkoumanou kapitolu z česko-bulharských literárních
styků, podstatným způsobem doplňující nejen obraz o promě-
nách bulharského toposu v české literatuře, nýbrž i o Fričovi-
dramatiku, věnuji tomuto libretu zvláštní studii.
Případ Macháčkova překladu Elizeny je výmluvným příkladem
toho, jak se mohou ve vzájemných kulturních vztazích funkčně
zreálňovat konstrukty fiktivní povahy, jak při interpretaci histo-
rického materiálu může být snadno přání otcem myšlenky, a
libreto pro české národní hnutí indiferentní opery rázem obdrží
slovanskou nálepku v českých obrozenských poměrech prů-
kopného díla s bulharskou tematikou. Budiž poučením, že se
vyplácí znovu se vydávat po stopách předchůdců, avšak neustr-
nout na tom, k čemu bulharistika za dobu své existence došla,
nýbrž její odkaz prověřovat a přehodnocovat.
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24 Srov. J. Ludvová et al., op. cit., s. 330.
25 Národní listy 3, 1863, č. 225, s. 4, 27. 9.



Žánrové zařazení díla Ljubena Dilova Жестокият експеримент
(1985, č. Krutý experiment, 1988) je problematické a ve své
podstatě nejednoznačné. Jeho tvorba bývá schematicky řazena
do sféry vědeckofantastické literatury, ovšem u Krutého experi-
mentu jde o specifický případ na pomezí sci-fi a psychologické-
ho románu a vyvstává otázka, zda se jako vědeckofantastický
text pouze netváří.
Najdeme zde sice prvky, které by mohly toto dílo předurčovat
k danému „automatickému“ zařazení: různé fikční časy budou-
cí, přítomné či minulé, znalosti a vynálezy, které v době vzniku
díla nebyly všeobecně známy, či skutečnosti, jež dosud nenasta-
ly. Ovšem zde narážíme na nepřesné vymezení tohoto žánru.
Při používání termínu sci-fi se již neklade důraz na první,
původně nejpříznakovější slovo science: vědecký, vědou se
zabývající. Emfáze se přenesla na druhou část sousloví, kterou
se v angličtině označuje krásná literatura, ale též smyšlenka
nebo fantazie. Tak např. americký spisovatel R. A. Heinlein
 prosazuje místo názvu sci-fi nové označení „speculative ficti-

on“1 a Angličanka J. Merrilová tento
termín definovala jako druh příbě-
hů, jež si kladou za cíl objevit, pro-
zkoumat a pochopit podstatu ves-
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Lenka Drápalová

Dilovova psychoanalytická
sonda ve 
vědeckofantastickém hávu
(„Жестокият експеримент”)

1 Srov. J. Clute – P. Nicholls, The
Encyclopedia of Science Fiction. New
York 1993.



míru, ale i samotného člověka a realitu prostřednictvím projek-
ce, extrapolace, analogie a literárního experimentu.2 Můj inter-
pretační pokus si neklade za cíl opodstatnit nové žánrové zařa-
zení Dilovovy tvorby – koneckonců jistý vztah Krutého experi-
mentu ke sci-fi (či ke „speculative fiction“) není možné popřít –,
jen se snaží výseč jeho díla nahlédnout z poněkud jiného úhlu,
aby dešifroval ideové podloží, jež se za rouškou sci-fi příběhu
podprahově skrývá.
Syžet díla jako by opisoval motiv lodi, kterou Dilov zmiňuje již
v prologu. S její „plavbou“ se i příběh lineárně ubírá ke svému
konci. Autor si sice pohrává s časovými rovinami, hovoří o
retrospektivním návratu do minulosti, ovšem nejde tu, jak by se
zdálo, o kruhovitě zarámovanou kompozici díla. Principy časo-
vých zvratů se stávají základními prostředky k ozvláštnění fabu-
le díla, syžet je neopisuje.
Vyprávění je realizováno pomocí autorského vypravěče ve 3.
osobě, který v knize stojí nad všemi, je vševědoucí,3 avšak záro-
veň „nespolehlivý“. To se projevuje obzvláště v případech, kdy
jisté okolnosti zamlčuje, vyprávění úmyslně mate, jiné události
naopak dopovídá do konce, a to i mimo rámec hlavní dějové
linky: „Nepamatoval si, že by v manželství zažil takovou útul-
nost, která zaplavila jeho kajutu, zřejmě ji ani nepotřeboval.
Hnala ho netrpělivost dosáhnout něco ve vědě, popoháněl ho
termín odevzdání disertace a děvče, které z něj udělalo svého
manžela, ho pořád vleklo jinam. Až později [zdůr. LD] se
přesvědčil, že by bylo lepší mít posluhovačku, která by mu
dvakrát třikrát za týden uvařila a neotravovala ho svými problé-
my.“ (s. 51) Vypravěč, který při interpretaci textu splývá se
samotným autorem, má podobu až jakéhosi Boha, který si
pohrává nejen s figurami ve svém literárně fiktivním světě,

nýbrž i s naší recepcí. Nechává nás
nahlédnout do mysli profesora fyzi-
ky (Kapitána) a mladé bioložky
(Alfy), avšak úmyslně jejich psychi-
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2 Srov. D. Wollheim, The Universe
Makers – Science Fiction Today. New
York 1971.

3 Vycházím z pojetí F. Stanzela, Teorie
vyprávění. Praha 1988.



ku neodhaluje v její úplnosti. Příčiny jejich v minulosti započa-
tých problémů, zvláštních psychických stavů, vnitřní rozpolce-
nosti i agresivity dešifrujeme až během jejich návratu do minu-
losti, který se odehraje při pobytu na lodi. Onen pomyslný, nad
hrdiny bdící Bůh není ztělesněn jen Dilovovým způsobem
vyprávění, stává se zde až jakýmsi „duchem vyprávění“.4 Dilov
nejen vede jeho pomyslnou ruku, ale přímo ho zasazuje do
děje, nechává ho splynout s atmosférou všudypřítomného
temného až šedivého nebe, k němuž postavy stále znovu a
znovu upínají svůj zrak. V prostředí tolik pomíjivém, nejasném,
tolik se měnícím, je božská přítomnost jediným neměnným a
stálým prvkem fabule. Boží existence zde zároveň vystupuje
jako protiklad k vnitřní osamělosti a vyprahlosti dvou jedinců,
kteří už dávno zabloudili na své cestě životem: „Nevím, jestli je
to náhodou nebo vy prostě… Ale jak jste přišel… přišel jste
jako v tom biblickém příběhu, kdy Kristus řekl mrtvému –
anebo to byl mrzák? – vstaň a choď. Já si teď připadám stejně.
A to jméno! Pro nový začátek se nedá vymyslet jiné jméno. Já
se vážně cítím jako malinká alfa… proboha, já už nevím, co
mluvím.“ (s. 35) Až v závěru knihy zjistíme, že tato úmyslně
sugerovaná atmosféra přítomnosti vyšší pravdy, jakéhosi nadřa-
zeného elementu, který nás seznamuje se dvěma lidmi během
výletu na moři, má své opodstatnění. Modus autorského
vypravěče, který stojí kdesi mimo děj, je ozvláštněn deníkovými
zápisky jedné z postav – Kapitána: „Když příště vyplul na
moře, už sám, vzal lodní deník, aby do něj zapsal novou plav-
bu, objevil zápisky. A přemýšlel, jestli se spolu nudili a tímhle
způsobem si domýšleli svůj krátký román […] Hodlal napsat na
moři populární verzi svých přednášek. V nakladatelství dávno
čekali, až odevzdá rukopis.“ (s. 165) Deník má být sice zárukou
jistoty, pravdy, ovšem vstupuje sem jen jako zcizující efekt: do
jaké míry můžeme věřit ve „věrohodnost“ lodního deníku?

Může mít pro oba milence význam
jakési novodobé Bible, jíž by se měli
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držet, aby opět nedošli na scestí či k úplnému zatracení, záro-
veň je deník otiskem čehosi původního a pravého, zároveň
zapomenutého, ztraceného kdesi v textu, v návalu slov.
Dilovovi hrdinové Kapitán a Alfa se ocitají kdesi daleko od
civilizace, podobně jako Defoeův Robinson Crusoe, jen opu-
štěný ostrov v moři je zde nahrazen lodí plující neurčitem kdesi
v oblacích. Vše se odehrává mimo čas a prostor, ve fantaskním
mikrosvětě ohraničeným mlhou. Na lodi si oba protagonisté
prošli zkouškou „krutého experimentu“, díky níž si uvědomili
hodnoty lidského života, aby svému pozdějšímu bytí vtiskli
větší význam, než má pouhá existence. Expozice díla jako by
nastiňovala nemožnost návratu do reálného života, neboť zde
metaforicky pojatý převozník Charón, vozící lidi do říše mrt-
vých, nezná cestu zpět: „‚Duše zahloubaná sama do sebe‘ je
jméno mé loďky; ‚Hrůza‘ je jméno mých vesel; ‚Ten, kdo
dodává odvahu‘ je jméno mého podpalubí; ‚Pluj přímo před
sebe‘ je jméno kormidla. Tak udělaná, vězte, je má truhla
k přeplutí na druhý břeh…“ (s. 11) V tomto případě však duše
Alfy a Kapitána do říše mrtvých nedospěly: prostor, jejž
v deníku neustále tak detailně popisovali a snažili se jej logicky
vysvětlit, spíše připomíná podsvětí, resp. předsvětí z egyptské
mytologie, které má funkci očistce: „Bojíš se smrti, miláčku,
viď, ale vždyť nás stejná, ale úplně stejná smrt čeká i tam naho-
ře. […] Spějeme k ní mnohem, mnohem zajímavější cestou, ne
tou rituální, přes únavu, nemoce a stárnutí.“ (s. 108) Duše
navrácená ke svému prvopočátku, ke své prapodobě, je pak
připravena přestěhovat se do dalšího jedince. Milencům byla
těsně před jejich zánikem udělena možnost žít dál, avšak za
krutou cenu zapomnění.
Dilov vytrhává Alfu a Kapitána ze skutečného života, aby
z nich učinil prototyp ženy a muže. Dělá z nich trosečníky, kteří
v tomto případě nemají dokázat, že se umí o sebe postarat
sami, ale že jsou schopni žít v této krajní situaci jinak než
doposud: „A víte, co někdy dělám? Hraju si na trosečníka.
Pluju až doprostřed moře, kudy se už nikdo neplaví, zamknu
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konzervy, vodu, kompas, vysílačku, předstírám, že jsem
Féničan, který teprve objeví pohyb hvězd a mořské proudy...“
(s. 34) Umisťuje je daleko od civilizace a od vší zkaženosti, aby
je podrobil jejich živočišných pudům. Oprošťuje je od zkuše-
ností získaných časem, zbavuje je pocitu provinění, jelikož čas
získal opačný běh a oni mohou být podrobováni znovu a
znovu, aniž by v jejich paměti uvízla vzpomínka na včerejší
hřích a aniž by byli jakkoli sociálně deformováni. Omezený
prostor malé loďky zdůrazní jejich skutečnou „přirozenost“,
eliminuje jakékoliv předstírání či přetvářku, učiní z nich Adama
a Evu.
Dilov si pro svůj „krutý experiment“ úmyslně vybírá prototypy
intelektuálů, aby je ve čtyřech po sobě jdoucích pokusech kon-
frontoval s jejich živočišnem, které je vzhledem k jejich kariéře
tolik upozaděno: „Svedla je nejbanálnější touha po rozkoši, ale
proč jí podlehl, je přece chytrý a opatrný.“ (s. 87) V tomto
bodě je blízký Vladimíru Páralovi, který své postavy vystavil
podobnému etickému dilematu v knize Pokušení A–ZZ a stejně
jako Dilov došel k podobně pochmurnému závěru: jedinci zba-
vení paměti se vždy zachovají amorálně, vždy podlehnou tužbě,
svým pudům, erotické tenzi. Morální otázky řeší autoři vždy ad
absurdum, ovšem jen proto, aby vyplynula na povrch skutečná
pravda: archetyp muže a ženy je od dob Adama a Evy neměn-
ný – i oni byli vyhnáni z ráje, ani oni neodolali lákavému hlasu
lstivého hada a rovněž oni podlehli „krutému experimentu“. I
dnešní člověk je cyklicky vystavován pokušení a opakovaně mu
nedokáže odolat, jakýsi pozůstatek Adama a Evy v něm podlé-
há svodům „krutého experimentu“. Dominantním prvkem díla
je právě prezentace krutosti oněch stereotypů, z nichž lidstvo
jako celek nedokáže nalézt úniku.
Dilov své dílo koncipuje na půdorysu milostného trojúhelníku.
Na počátku příběhu brání rozvinutí lásky mezi milenci manžel
bioložky, postupem času, který se ubírá do minulosti, se na lodi
stává problémem manželka profesora kvantové fyziky
(v reálném čase jejich života však ke sblížení nedojde – byli si
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cizí vždy, v celé knize nezazní ani jednou jejich pravé jméno).
V lásce jim navíc zabraňuje samo poslání vědy, jež je překážkou
v jejich přirozeném chování. Jejich láska zůstává nenaplněna,
z plavby lodí zůstal jen matný pocit někde hluboko, na který
zapomněli, anebo možná nikdy nezapomenou: „Pak se na to
snažil zapomenout i on, ale paměť odmítala, vracela se k tomu
jako k nejpovznešenějšímu stavu jeho života, jako ke skoku do
lákavé propasti, který skončil bolestným dopadem na břicho do
lenivých vln všedních dní.“ (s. 166)
Dilov své hrdiny nehodnotí, popisuje je s až výzkumnou náru-
živostí, oběma však přisuzuje stejný podíl na nezdaru experi-
mentu (ač je možno vycítit autorův implicitní příklon na stranu
ženy). Maskulinní prvek tu sice má dominantnější postavení,
které je obsaženo již v samotném výběru jména Kapitán
(„Plavčíku Alfo, nařizuji ti spát!“; s. 161), ovšem je to Alfa, jejíž
jméno v sobě skrývá element počátku: „jejich láska přestávala
být banální neplodný prožitek – vždyť on přece musí zplodit
alespoň jedno dítě“ (s. 96). Alfa mohla Kapitána vyvést z jeho
úplné ztracenosti. Kapitán, zahleděn do své mužské autority
(jako všichni „kapitáni“) a deformován svým „dokonalým“
mužstvím, nedokázal ke vztahu přistoupit s pokorou, nenechal
plně rozhořet pomyslný plamínek, který mu do jeho života Alfa
vnesla.
Na tendenci zdůraznit ženský princip staví Dilov celé své dílo.
Již v samotné expozici díla ukazuje na sílu ženy, která dokáže
nést svůj úděl na vlastních „bedrech“. Kouzlo této ženy však
není v jejím dominantním postavení, naopak, tkví v její až
dětinské rozmarnosti, poslušnosti, lehkomyslnosti i naivitě, ona
žena se stává pokušitelkou i svůdkyní, jíž muž musí bolestně
odolávat. Dilov se k této tematice vrací stále raději, skrze žen-
skou duši promlouval i v knize Nedokončený román jedné studentky
a obdivnému pohledu na ženský element zůstává věrný také
v jedné ze svých nejkontroverznějších povídek Poslední interview
s Adamem Susbem, kde přímo varuje před absurditou ženské
emancipace, ústící ve zničení vší křehkosti a krásy tohoto světa.
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Náznak nesouhlasu s feministickým hnutím lze vyčíst i
z Krutého experimentu: „A pod směšným oblečením už dýchalo
tělo ženy, a ne chuligánky, která sama sebe prohlašovala za
feministku.“ (s. 128)
Ale vraťme se ke vzpomínce z počátku tohoto románu:
„Onehdy večer, když se řev aut rozléhal před jeho chatou u
řeky, si ji mezi desítkou prázdninově rozjařených profesorů a
docentů skoro ani nevšiml.“ (s. 11) Vše je jakoby obetkáno
motivem snu, z něhož vše vzniká a v němž se vše ztrácí. Dilov
své studium lidského podvědomí prostřednictvím psychoanaly-
tického snu pojmenovává jako „krutý experiment“, odkazy
k vysvětlení tohoto pojmu tu dokonce vedou k jakési „metodě“
i k jejímu „objeviteli“: „U Einsteina najdeme termín krutý
experiment. Použil ho tuším v nějakých úvahách o
Dostojevském. Dělal paralelu s našimi metodami. Tak jako my
vystavujeme přírodu nepřirozeným a pro ni svízelným podmín-
kám, řežeme ji, rozkládáme ji, rozbíjíme její atomy, tak totéž
dělal Dostojevskij se svými hrdiny, když je stavěl před neřeši-
telné problémy, do bezvýchodných situacích. Možná to bylo
opačně, ale na tom nezáleží.“ (s. 34) Ovšem sémantika
možných významů tohoto slovního spojení je jednak nepopsa-
telná, jednak ve své podstatě úmyslně matoucí. „Krutý experi-
ment“ v sobě skrývá jisté konotace vědecké, i když má základ
v lidské psýché. Vzájemnému propojení vědeckých metod apli-
kovaných na lidském podvědomí se věnoval již S. Freud. Jeho
metoda psychoanalýzy vycházela z dřívější obliby hypnózy, jejíž
fundament spočíval právě na hranici mezi sněním a bděním.
Freud mimo to objevil možnost, jak se zbavit nejrůznějších
komplexů, problémů či následků traumatických šoků jejich
„znovuprožitím“. To vše jako by odpovídalo způsobu Dilovova
zacházení s Kapitánem a s Alfou. I Dilov zde upozorňuje na
problémy, které se snažíme kvůli jejich vážnosti zamlčet, zapo-
menout na ně. Ony však nevymizí z naší paměti („Proč se
jejich mozek při tom posunu časem nenechá zmást?“; s. 99),
nelze je zničit ani alkoholem (srov. časté pití whisky v knize),
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budou jen stále nabývat na své intenzitě, až zdeformují celou
osobnost (profesorův přístup k ženám či bioložčino znásilně-
ní). Dilov dal svým postavám možnost odhalit své skryté psy-
chické nedostatky, dovolil jim se z nich vyzpovídat, stejně jako
kdysi Freud hledal způsob, jak pomoci svým „pacientům“:
pokusil se je uvést do hypnózy, do umělého spánku, a pak
dešifrovat významy jejich přirozených snů. Jejich posun zpět do
přestálých kritických situací měl léčebný účinek, díky němuž
jsou postavy po návratu z „plavby“ schopny překlenout svá
traumata a nasměrovat svůj život smysluplněji: „Podruhé ji pot-
kal až v zimě, na ulici. […] Byla zrůžovělá mrazem a opravdu
ještě hezčí […]. Honem řekla, jako by se pyšnila i jako by varo-
vala: ‚Čekám dítě.‘“ (s. 166)
Dilov svým Krutým experimentem obohatil bulharskou literaturu o
nový přístup ke stavbě příběhu, který svou mnohovrstevnatostí
ukazuje na to, že jednoduchý fakt je možno pojmout z několika
úhlů a z několika časových rovin zároveň. Ve své knize si kladl
za cíl zachytit archetyp muže a ženy, podvolujících se vždy
znovu svému pohlavnímu pudu a podléhajících hříchu stejně
jako jejich praobrazy – Adam a Eva. Prvků sci-fi autor využil
k odhalení lidského nitra, jeho dobrých a špatných stránek,
nikoli proto, aby dokázal jeho trapnou nahotu, nýbrž aby
pochopil spolu se čtenářem podstatu toho lidského v nás a
„abychom čas od času očistili i svou kůži od
kruté šablonovitosti života“ (s. 88).

46



Specifická poválečná situace, způsobující výrazné sbližování
životních podmínek v jednotlivých evropských zemích, vedla ve
20. l. 20. stol. zákonitě i k vzestupu společných tendencí
v umění. Prohloubení sociálně-politických krizí v mnohých
zemích po skončení první světové války a stále čerstvé vzpo-
mínky na válečné hrůzy se promítly do umění odvrácením od
empirické reality (závislé na čase a prostoru) a obrácením k lid-
skému nitru – Duši, v níž tvůrci už od dob symbolismu spatřo-
vali neměnný projev absolutna. Předmětem zájmu umělců se
tak staly existenciální otázky, trýznící utrápeného člověka
moderní doby, které zákonitě vedly k zálibě v temnotě, okultnu
a zkoumání lidského podvědomí.
Urychlené prosakov ání modernistických idejí na přelomu 19. a
20. stol., související s liberalizací společnosti po přijetí
Tǎrnovské ústavy (1879), přehodnocení evropského politického
myšlení po skončení první světové války a vědomé evropeizač -
ní snahy bulharské inteligence nezbytně vedly už na začátku 20.
l. k synchronizaci úsilí bulharských tvůrců se snahami dalších
evropských umělců nalézt odpovídající prostředky pro vyjádře-
ní nového přístupu ke světu a realitě. Zájem o aktuální nerealis-
tické směry v této chvíli projevili především někteří mladí tvůr-
ci, kteří se během svých studií na univerzitách ve střední a
západní Evropě dostali do úzkého kontaktu s německým a
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Minkovovy diabolistické
prózy v západoevropských
literárních souvislostech



rakouským kulturním prostředím. Byl mezi nimi i Svetoslav
Minkov, muž, který získal své vzdělání na vojenské škole
v rakouském Weißkirchen, na sofijské univerzitě (slavistika) a
v Mnichově.
Během svých studií v Německu se představitel tzv. „bulharské-
ho diabolismu“ seznámil s nejnovějšími jevy v německé a svě-
tové literatuře a výtvarném umění. V kinematografii své úspě-
chy právě slavily „първите филми с по-голяма
психологическа вглъбеност, ярка острота и
експресивност“,1 filmy ponořené do chmurné gotické
atmosféry jako Kabinet doktora Caligariho (1919) R. Wienea a Dr.
Mabuse, dobrodruh (1922) F. Langa i o pár let starší zfilmovaná
díla německého a rakouského expresionismu Student z Prahy
(1913) S. Rye podle H. H. Ewerse a Golem (1914) H. Galena
podle stejnojmenné knihy a G. Meyrinka. Minkov oba jmeno-
vané spisovatele dokonce osobně poznal. Trendy a způsob
myšlení, s kterými se setkával, se pak záhy staly rozhodujícími
pro jeho další životní dráhu a především pro směr, kterým se
ve svých raných povídkách ubíral. Už na počátku 20. l.
vycházejí jeho první dva soubory Синята хризантема (1922) a
Часовник (1924), v nichž autor začíná své příběhy manýristic-
kým gestem budovat do značné míry právě na některých vně-
jších principech děl Ewerse a Meyrinka. Skrze jeho povídky si
tak do bulharského prostředí prorazily cestu prvky, které
v daném historickém okamžiku v evropském kontextu pomalu
získávaly postavení moderních klišé – především atmosféra hra-
ničních situací mezi životem a smrtí, snem a realitou a pocit, že
postavy jsou v rozporu s vlastním rozumem postaveny do role
otroků mystických sil.

Nelze tak přehlédnou motiv, aktu-
alizovaný v expresionistické próze
německy píšících autorů, kdy u
Minkova (Синята хризантема)
hrdinové ve stavu alkoholového
opojení rozmlouvají se svým mrt-
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vým kamarádem, jehož vůli oba neodvratně podléhají.2 Ještě
markantnější příklad propůjčovaní motivů, tentokrát jednoz-
načně odkazující k románům jako Student z Prahy H. H.
Ewerse či Portrét Doriana Graye O. Wildea, nalezneme
v povídce Малвина. Příběh o portrétu, který se mění a zpeče-
ťuje hříchy svého praobrazu, jenž naopak až do okamžiku
krátce před svou smrti zůstává „образ на вечната красота,
на вечната непорочност“, nabízí Minkovovi poprvé příleži-
tost pokusit se v duchu moderní psychoanalýzy nastínit trau-
matická témata v člověku ovládaném svou idée fixe „да
създам едно безсмъртно творение“3. Autor neanalyzuje,
nezkoumá a žánrová forma krátké povídky mu ani neumo-
žňuje vylíčit pozadí neuvěřitelných událostí. Etuda vytržená
z reálného života je příhodná pro autorův záměr nechat situ-
ace nevysvětlené a postavy nepochopené, a posílit tak ve čte-
náři pocit tajemna a záhadnosti. Zároveň se Minkovovi i na
malém prostoru daří úspěšně propojovat více rysů německé
expresionistické školy. Se zálibou se pouští do naturalistic-
kých popisů ošklivosti, jejímž ztělesněním se stávají staří lidé
jakožto symbol ztracené čistoty („Аз видях на кревата една
баба с едно единствено око – угаснало и мъртво, – с
отвратителни беззъби уста, които непрекъснато ронеха
жесток смях.“4) a čerstvě zemřelí („из стаята бръмчаха

мухи. Те кацаха по лицето на
умрелия, пълзяха от челото до
устата му.“5), mrtví, kteří budou
v jeho povídkách nejednou děsit
živé svým hrozivým smíchem a
připomínat jim stálou a mocnou
přítomnost smrti v lidském životě:
„Иконописецът се смееше.
Тъмен, гаден смях, който
разтвори устата му и потече по
всички жили на обръснатото му
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se mnou.“ Nebo G. Meyrink, Golem.
Praha 1993, s. 6: „Stále znovu a
znovu tvrdí svéhlavý hlas v mém
nitru s pošetilou vytrvalostí […]. A
tomu hlasu nelze uniknout.“

3 C. Минков, Малвина. In: Kъщата
при последния фенер. София 2003, c.
143.

4 Ibid., c. 142.
5 Idem, Огнената птица. София 1927,

c. 7.



лице.“6 Minkov přitom často opomíjí, jak daný děsivý výjev
nebo událost působí na jeho postavy. Podstatnější je vtáh-
nout do hry čtenáře, vyvolat v něm expresionismem hojně
využívaný iracionální strach člověka z temnoty, smrti a
neznáma, „strach z naší vlastní nevědomosti“.7 V době, kdy
se křesťanská církev neodvratně sklání před vítězstvím vědy
a techniky, navíc spoléhá na pořád živé náboženské cítění a
zakořeněné předsudky lidí a děsí své čtenáře slovy rouhání
pronesenými Malvinou.
Snaha provokovat čtenáře neobvyklými metaforami a překvapit
je náhlým přechodem situací z reálných v neskutečné
ozvláštňuje povídky v další knize bulharského diabolisty
Часовник. Jednotlivé fabule těchto próz se pozvolna vytrácejí a
proměňují se v popis situace, sloužící jako rámec pro
Minkovovy úvahy o čase, životě a lidech. Zjevný záměr přiblížit
se k meditativnosti znalců okultních věd Meyrinka a Ewerse
dovádí Minkova jen do půli cesty, neboť fráze jako „усетих да
се впиват в мозъка ми като нажежени игли звуците на тая
страшна песен на времето“8 či „у тях е развита една
култура, която хиляди пъти превъзхожда земната! Тази
култура се изразява в тяхното разрушаване на живота.
Представете си: единственото им занятие – това е играта с
времето.“9 vyznívají ve finále spíše secesně-dekorativně nežli
metafyziky. Chycen v pasti dobové literární módy, může
Minkov jen stěží potlačit svůj skutečný zájem o nové vědecké
objevy a hypotézy, např. o Einsteinovu teorii relativity: „Над
креватa стоеше окачен стар, с олющен циферблат

часовник, чиито стрелки се
въртяха толкова бързо, че
отлитаха Часовете на цели дни и
седмици.“10

Po čase na krátkou chvíli přece jen
podléhá kouzlu módní vlny okult-
ních učení. V povídce Аз и
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6 Idem, Иконите са дело на дявола. In:
Kъщата при последния фенер, c. 169.

7 A. Kreščenský, Doslov. In: H. H.
Ewers, op. cit., s. 61.

8 C. Минков, Часовник.. София 1924,
c. 5.

9 Ibid., c. 6.
10 Idem, Малвина, c. 142.



непознатият se autor na pozadí apokalyptických výjevů a děsi-
vých znamení pokouší o revizi oficiální interpretace Nového
zákona právě na základě populárních učení. Cituje moto
v Americe (kterou osobně navštěvuje) tehdy sílící sekty rozenk-
ruciánů Igni Natura Renovatur Integra,11 vkládaje do úst bělo-
vousého, hubeného starce s „кротки очи“,12 podezřele připo-
mínajícího ve folklorních představách vžitý obraz Boha-Otce,
ale aluzivně odkazujícího i k podobě Učitele a zakladatele
Bílého bratrstva Petra Dănova, tuto heretickou myšlenku:
„Нима ти мислиш, че явяването на Господа пред
човечеството ще бъде ознаменувано с разруха и гибел?
Можеш ли да допуснеш, че великият Творец, който е
безкрайно милосърден към най-нищожната тревица, и
Чието име всяка прашинка пее, ще слезе на земята, за да
бъде съдник, след като е избил милиярди хора и е обагрил
ръцете си в тяхната кръв като алчен и ненаситен
вампир?“13

Netradičními idejemi a představami autor konfrontuje nový
svět se starým, přežívajícím na tradičních démonických mís-
tech, jako jsou hřbitovy (Огнената птица) а zpustlé domy
(Малвина, Човекът в нощта), využívaje i živou folklorní démo-
nologii (např. v knihách Огнената птица, 1927, а Игра на
сенките, 1928), k níž se Minkov přiblížil jako člen skupiny
Strelec. Ani v tom ohledu přitom nezůstal vzdálen svým zápa-
doevropským vzorům. Zatímco Ewers popisuje exotické kulty
a náboženské rituály (Voodoo, Mamaloi), Minkov aktualizuje
staré pohanské rituály z bulharského prostředí (Устрел) a
naplňuje své povídky atmosférou strašidelných folklorních
pohádek, v kterých vystupují tradiční postavy, jako jsou ďábel
a stará čarodějnice (Устрел), personifikovaná smrt („Смъртта

разтвори вратата на старата
къща. Тя канеше хората да видят
Янул иманяра, който лежеше в
черен ковчег, съc запалена

51

������� ���	
� ���������
�

11 Idem, Аз и непознатият. In:
Огнената птица, c. 19.

12 Ibid.
13 Ibid., c. 21.



вощеница на главата.“14) či přízraky (Иконите са творба нa
дявола). Ani posledně jmenované postavy nejsou cizí západo-
evropské tradici – strašidelné vidiny má rovněž protagonista
románu Golem Athanasius Pernath, jehož duše má dle slov
jeho přítele Cvacha „schopnost vidět formy, které hmat nepo-
střehne“.15 U Minkova je pouze jejich podstata jasně daná –
v Иконите са творба нa дявола jsou to ožívající podoby světců,
které se mění v pekelná stvoření. Pro autora se tato svérázná
interpretace heretického učení bogomilů, ke kterému odkazuje
podtitul povídky Така учеха богомилитe, stává dalším (a také
posledním) pokusem koketovat s okultními učeními.
Dalším sborníkem spíše groteskně zabarvených povídek
Къщата при последния фенер (1931) Minkov postupně opouští
„традиционни обиталища на страха, заети от ,учителя‘
Густав Майринк“.16 Poté, co se dostal k svéráznému vrcholu
své diabolistické prózy a našel rovinu s lehkostí propojující
domácí a cizí modely fikce, se Minkov rozhoduje pro přechod
k satiricky zabarvené vědecké fantastice, jíž se snaží překonat
„чисто нашенските проблеми на патриархалния бит“.17

Jeho povídky zůstávají i nadále plodem záliby v neuvěřitelných
situacích a deformování empirické skutečnosti, sledují paradoxy
své doby a lokální odraz celosvětových a evropských trendů
v životě a myšlení Bulharů – jen Minkovovo hledisko se pře-
souvá od úrovně psychična k rovině mentální, v níž se časem
jeho talent projevil mnohem plněji.

Význam jeho raných prací zůstává
především v „přesměrování“ literár-
ního díla do oblasti fikce. Minkov
se tak zařadil k jedněm z prvních,
kteří začali provokovat tradiční rea-
listickou obraznost v bulharském
umění tím, že umělecké dílo osvo-
bodili od banality jeho noetické
povahy. Ve společnosti charakteri-
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14 Idem, Огнената птица, c. 7.
15 G. Meyrink, op. cit., s. 170–171.
16 В. Стефанов, Писателят на

„модерните времена“. In: Kъщата при
последния фенер, c. 13.

17 E. Константинова, Фантастиката в
модерността и в постмодерността.
Наблюдения над българската
художествена проза. In: Eзиците на
европейската модерност, c. 132.



zované všeobecnou rezignací se autor s jemným smyslem pro
tajemno pokouší v náznacích nastínit problémy moderní psy-
chiky individua, spouštěje ve světě ponořeném v mlze ovládané
neznámými silami mechanismy podvědomí a jeho toku hluboce
zakódovaných asociací. V bloudění duše mezi starým a novým
světem (charakterizovaným na jedné straně mytologickým
myšlením a myšlením ovlivněným nastupující vědou a techni-
kou na straně druhé), mezi čerstvými vzpomínkami na válku a
vznešenými ideály populárních okultních učení, v prostředí
naplněném dekadentní nudou (např. Часовник) a podmínkami
způsobujícími depersonalizaci a dehumanizaci individua
Minkov záměrně hledá situace jedinečné a neopakovatelné ve
své neuvěřitelnosti, skrze které by vyjádřil jedinečný prožitek
duše – nikoli jeho popisem, nýbrž hrou, jež přenáší odpovída-
jící emoce na čtenáře. Veškeré hlubší psychologické opod-
statnění postav a situací se v tomto literárním dialogu se čte-
nářem stává nakonec zbytečným. Z tohoto hlediska musí
v určitém smyslu odpadnout i obvinění, že Minkov „се стреми
към външните ефекти на страшното, отколкото към
богатството на психологическите му проекции“.18

Koneckonců, jak poznamenává Bojan Penčev, v této chvíli
„Азът вече се схваща като опразнена от съдържание
форма, което проблематизира прозаическия изказ като
артикулация на ,вътрешния живот‘ – вътрешен живот
просто няма.“19
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18 В. Стефанов, op. cit., c. 8.
19 Б. Пенчев, Модернизъм, модерност и

моделиране на Аза. София 2003, c.
236. – Ke konceptu moderního
umění srov. též J. Morák, Perspektivy
nového umění. Tvář generace 1945/46,
s. 392–400; J. Mukařovský,
Dialektické rozpory v moderním umění.
In: Studie z estetiky. Praha 1966, s.
255–265.



Příspěvek prezentuje ve výběru závěry sociolingvistické sondy,
která byla provedena mezi bulharskými respondenty v r. 2007.
Druhá část výzkumu bude provedena v r. 2008 mezi respon-
denty českými se snahou o srovnatelnost vzorků. Souhrnné
závěry budou součástí disertační práce na téma Abreviace v sou-
časné češtině a bulharštině.
Objektem průzkumu je soubor zkratek a zkratkových výrazů
internacionální povahy, přejatých do obou jazyků z angličtiny
(ang.), která se stala v evropském areálu jakýmsi „univerzálním
jazykem“ či lingua franca moderní doby.1 Tato expanze je
dobře pozorovatelná především v lexikální zásobě slovanských
jazyků a byla jí již věnována nemalá pozornost. S touto rolí ang.
souvisí též skutečnost, že v bulharštině (bul.) se postupně mění
úloha latinky, která se šíří z čistě odborné sféry do jiných
komunikačních sfér, především do názvů firem a obchodních

subjektů, hudebních skupin, do
oblasti módy, reklamy i do běžného
života. V důsledku toho při pře-
jímání zkratek a zkratkových výrazů
z ang. zaznamenáváme v bul. situa-
ce, ve kterých není jednoznačně
jasné, jaký způsob převzetí zvolit:
zda výrazy transkribovat, translite-
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1 Srov. J. Mravinacová, Přejímání cizích
lexémů. In: Neologizmy v dnešní češtině.
Praha 2005, s. 187–211. A.
Rangelova, Internacionalizace v oblasti
lexikální sémantiky (na česko-bulharském
jazykovém materiálu). In: Националният
език в условията на чужди влияния и
глобализация. София 2006, 
c. 167–173.



rovat, nechat v původním znění či přeložit.2 Otázka způsobu
překladu se tak stává zajímavou sociolingvistickou otázkou
zejména s ohledem na profesní orientaci uživatelů. Zatímco
dříve bylo užívání internacionálních neologizmů příznačné pro
profesně vymezené komunikační sféry, dnes jsou nová slova
tohoto typu a následně i jejich abreviatury používány širokou
veřejností. Nezanedbatelný je také fakt, že mnoho nových slov-
ních spojení bývá přejato už ve své zkrácené formě, tedy jako
abreviatura, a v této podobě jsou aktivně používána, aniž by
uživatelé přejímajícího jazyka znali nezkrácená slovní spojení
původní.3
Zmíněná rozmanitost a nejednotnost ve způsobu přejímání
internacionálního výraziva včetně zkratek a zkratkových výrazů
se odráží též v novějších slovnících Речник на новите думи и
значения в българския език (София 2001; RND), Нов правописен
речник (София 2002; NPR) a Речник на съкращенията
в българския език (София 2003; RS). A proto jsme se rozhodli
provést následující sociolingvistickou sondu, která by nastínila
způsob užívání, vnímání a míru správného dekódování vybra-
ných internacionálních a v úzu velmi rozšířených abreviatur.
Pro naše potřeby byly zvoleny abreviatury internacionálního
charakteru, které jsou pro českou i bulharskou variantu sondy
obdobné. Sonda by měla ukázat schopnost respondentů zkrat-
ky v textu identifikovat a správně dekódovat, případně do jaké

míry se nositelé příslušného jazyka
identifikují s platnou kodifikací a
zda jsou rozdíly ve výsledcích pro
bulharštinu a češtinu.
Respondenti obdrželi anonymní
dotazník, na jehož začátku byli
požádáni, aby uvedli následující
osobní údaje: věk, pohlaví, místo
bydliště a nejvyšší dosažené vzdě-
lání včetně jeho bližší specifikaci
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2 Srov. C. Колева, Превод на нови думи
от английски език. Български език и
литература [електронна версия],
2004, № 5.

3 Viz M. Чоролеева, Абревиатурите в
българския език във връзка с чуждото
езиково влияние и глобализацията. In:
Националният език в условията на
чужди влияния и глобализация, с.
278–281. P. Kochová, Nové iniciálové
zkratky. In: Neologizmy v dnešní češtině,
s. 242–248.



(technické, či humanitní zaměření). Vyplnění dotazníku bylo
časově neomezené.
Dotazník se skládá ze tří části, každá z nich pak z několika vět.
Do první části byly vybrány následující abreviatury: VIP, GSM,
MP3 a PR, které jsou běžně používány v ústním i v písemném
projevu. Zkratky v dotazníku jsou uvedeny vždy ve větách, tak
aby byl zachován širší kontext. Věty byly vybrány z bul. deníku
24 Часа, Сега а Tруд, dvě věty byly vybrány z internetu.
Paralelně je uvedena vždy věta s abreviaturou zapsanou azbu-
kou a latinkou, např. VIP nebo ВИП, případně transliterovaně
Пи aр a PR. Respondenti měli u každé z variant podtrhnout
jednu z odpovědí, jež byla nejblíže jejich názoru na dané užití
zkratky. První část dotazníku nabízí následující možnosti: nor-
mální; není to přirozené a typické pro bulharský jazyk; normální, ale já
bych to tak nenapsal; nepřípustné; jiný názor (prosím, uveďte).
Druhá část dotazníku se skládá ze dvou vět. Středem pozor-
nosti je zkratka PR a výraz se zkratkovým komponentem e-mail.
Záměrně byly vybrány věty (opět z denního tisku), ve kterých
daný kontext vyžaduje užití postpozitivního členu nebo množ -
ného čísla. Sledovali jsme postoje respondentů k různým gra-
fickým podobám. Respondenti měli následující možnosti
odpovědí: dávám přednost; nedávám přednost; nepřijatelné.
Třetí část dotazníku měla za cíl zjistit, zda respondenti znají,
správně dekódují, a tedy následně i správně používají frekven-
tované internacionální zkratky. Vybrány byly zkratky: MP3,
GSM, PIN, PR a zkratkový výraz eПравителство. Respondenti
byli požádáni, aby uvedli, co daná zkratka znamená.
Z celkového počtu vyplněných dotazníků (100) byla pro inter-
pretaci náhodně vybrána jen část (60), proto je výsledek rele-
vantní pouze jako sonda. Přesto máme za to, že získané výsled-
ky jsou zajímavé a odrážejí současné tendence užívání zkratek a
zkratkových výrazů. Zároveň nám sonda poskytne dostatečnou
zpětnou vazbu pro přípravu dalšího dotazníkového šetření.
Sociální charakteristiky respondentů jsou následující: z 60 dota-
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zovaných bylo 46 žen a 14 mužů, byly vymezeny tři věkové
kategorie: 15–25 let, 26–45 let a 46 a více let. Oslovení respon-
denti pocházeli převážně z větších měst z různých oblastí
Bulharska (Asenovgradu, Burgasu, Pazardžiku, Plovdivu, Ruse,
Silistry, Slivenu, Sofie, Sozopolu a Varny).
Procentuální zastoupení mužů a žen ve vztahu k jejich vzdělání
je následující: 25 žen a 5 mužů má ukončeno vysokoškolské
vzdělání humanitního zaměření, 2 ženy mají bakalářské vzdě-
lání, 3 ženy a 2 muži studují VŠ, studenty střední školy jsou 2
ženy, středoškolské vzdělání uvedlo 6 žen a 3 muži, základní 1
žena a jiné zaškrtlo 6 žen a 1 muž.
Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku uvedeme
dále jen nejzajímavější výsledky z jednotlivých částí dotazníků.
V první části byla objektem dotazu velmi rozšířená abreviatu-
ra, která je v bul. textech zastoupena v obou variantách
(v latince a azbuce). Jedná se o abreviaturu GSM, jejíž zápis je
velmi rozkolísaný (viz slovníky RND, NPR, RS). Věty byly
následujícího znění: 1. Джи-ес-ем-ит е са единственото нещо, за
което мъжете спорят кой има по малък... През този век е на мода
да имаш малка КОЛА и малък джи-ес-ем. 2. Войнов трябваше да
отговаря за длъжностно престъпление – че преди 5 г. е дал
служебни GSM-и на шофьора и секретарката си, с което е ощетил
МВР с над 8000 лв.
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Jak je z grafu patrné, 38 resp. považuje za normální zápis GSM-
и a pouze 4 dotazovaní dávají přednost zápisu transkribované-
mu. Není bez zajímavosti, že celkový počet odpovědí obsahu-
jících negativní postoj (netypické, nepřípustné, normální, ale
nenapsal bych) mnohonásobně převyšuje počet odpovědí
deklarujících negativní postoj vůči zápisu pomocí latinky
(GSM-и).
Méně vyhraněné již byly odpovědi týkající se abreviatury PR
(public relations). Respondenti hodnotili zkratky v následujících
větách: 1. Може би все пак това е вид пи ар и част от бъдещата
предизборна кампания за президентския вот? 2. Българското
представителство на международната PR асоциация ИПРА преди
дни организира еднодневна конференция в София по проблемите на
PR професията след присъединяването на България към ЕС.
U této abreviatury je již patrné, že počet respondentů, kteří
dávají přednost zápisu v jedné či druhé variantě, není tak dia-
metrálně rozdílný.

Zatímco zápis Джи-ес-ем-ите považuje za normální 14 dotazo-
vaných (nezávisle na tom, zda by tento zápis použili), zápis пи
ар za normální považuje až 31 respondentů, tj. o 17 více.
Přesto však respondenti dali přednost zápisu PR.
Druhá část dotazníku je věnována otázce formální stránky
použití zkratek a zkratkových výrazů a zjišťuje, jak respondenti
reagují na různé varianty zápisu plurálu a postpozitivního členu
u vybraných výrazů.
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Pro plurál byly uvedeny věty: 1. Използването на имейлите
като масова маркетингова стратегия се превръща в епидемия.
2. Всички учители които са били от стария форум и искат да
продължат да преподават да ми пратят emailите си по ЛС.
3. За улесняване на администраторите на WiFi зоната, моля
email-ите да бъдат със заглавие „New WiFi Account“.

Sonda prokázala, že jako nejméně přípustná je vnímána varian-
ta, kde dochází ke kombinaci latinky a cyrilice bez požití
pomlčky. Až 37 respondentů hodnotilo zápis jako nepřípustný
a 17 by mu nedalo přednost, tj. 54 z celkových 60 dotázaných
hodnotí zápis negativně. Za nejpřijatelnější byla označena vari-
anta имейлите (26 resp.), což je v souladu s podobou uváděnou
v PS (имейл, имейлите). Srovnáme-li hodnocení dávám přednost
vs. nepřípustné pro zápis email-ите, zjišťujeme, že jejich počty
jsou v poměru téměř 50:50. Rozhodnutí neužít tohoto zápisu
deklarovalo 37 respondentů.
Třetí část dotazníku sledovala, jakým způsobem respondenti
dekódují abreviatury a zkratkové výrazy MP3, GSM, PIN, PR a
еПравителство.
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Sonda prokázala, že většina respondentů nemá větších problé-
mů s dekódováním zkratek a zkratkových výrazů. Chybné
odpovědi, např. u zkratky MP3 (Media player), souvisely
s věkem. Naopak chybovost u zkratkového výrazu
еПравителство lze přičítat době, během níž se výraz používá.
Celkový obraz užívání zkratek a zkratkových výrazů, který
sonda nastínila, se jeví následovně. Dotazovaní upřednostňují u
zkoumaných zkratek zápis v původní (ang.) podobě. U výrazu
емейл (se zkratkovým komponentem е-) lehce převládá prefe-
rence zápisu v azbuce (pravděpodobně pro neprůhlednou slo-
votvornou strukturu je výraz vnímán jako obyčejné slovo).
Budoucí dotazníkové šetření by mělo přinést podrobnější infor-
mace o preferencích dotazovaných s ohledem na jednotlivé
věkové kategorie, na stupeň dosaženého vzdělání a profesní
orientaci (technickou, či humanitní). Perspektivní pro budoucí
výzkum se jeví též srovnání aktuální jazykové praxe (výsledky
z průzkumu reálných textů) s lexikografickým zpracováním jed-
notlivých výrazů v různých slovníkových dílech.
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Tradiční a bohatá vědecká a kulturní spolupráce mezi českými a
bulharskými odborníky i laiky se velmi zajímavým způsobem
projevila i v etnografii a folkloristice (dnes bychom oboje shr-
nuli pod název etnologie). Počátky odborné spolupráce v této
oblasti lze vysledovat již od poslední třetiny 19. stol., ale hlavní
důraz je nutno klást až na léta po r. 1945. Se změnou politic-
kých podmínek, s vnuceným nástupem budování tzv. socialis-
mu i v hledání nových rolí Bulharska i Československa
v poválečném světě, se začaly otevírat netušené možnosti spo-
lupráce. Československé i bulharské vědě se nadlouho uzavřely
příležitosti kooperace s nekomunistickou Evropou. Českoslo-
vensko, Bulharsko i ostatní státy „východního bloku“ tak byly
„odsouzeny“ ke spolupráci především mezi sebou. To, co se
možná zpočátku jevilo jako poněkud absurdní, se nakonec
ukázalo jako neobyčejně přínosné pro obě strany. I v rámci
„východního bloku“ existovaly poměrně velké rozdíly ve vzta-
zích mezi jednotlivými zeměmi, což se projevovalo poměrně
silně i v rámci vědecké spolupráce. Vzhledem k tomu, že čes-
koslovensko-bulharské vztahy nebyly zatíženy žádnými skuteč -
nými ani domnělými křivdami z minulosti (na rozdíl od
Maďarska či NDR), že spolupráce již existovala dávno před
druhou světovou válkou (na rozdíl od SSSR) a že koneckonců
byli Bulhaři „slovanští bratři“ (na rozdíl od Rumunů), podařilo
se nejen na poli etnologie nastartovat spolupráci, která přetrva-
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la i revoluční změny spojené s pádem komunismu v Evropě a
tvoří dnes jeden z hlavních pilířů mezinárodní spolupráce čes-
kých etnologů.
Pokud pomineme 19. stol., kdy se bulharským prostředím
zabývali spíše nadšenci a amatéři a kdy jen málo odborných
etnografických či folkloristických prací vědecky hodnotilo bul-
harský prostor (např. F. L. Čelakovský, K. J. Erben), hlavní roz-
voj spolupráce nastává až po první světové válce, kdy je pozor-
nost věnována jednak společným slavisticko–etnografickým
problémům a jednak vlastním tématům etnografickým.
Sérii článků v odborném etnografickém časopisu Český lid (dále
ČLd) plánovaně zaměřených na Bulharsko po r. 1945 začíná
v r. 1951 pracovnice Ústavu etnografie a folkloristiky Hana
Hynková (Hlavní typy Bulharského lidového obydlí, ČLd 38, 1951,
271–277), kde shrnula výsledky svého tříletého pobytu na
pozvání „lidovědemokratické“ vlády Bulharska. V r. 1954
proběhla v Praze veliká výstava Bulharská lidová tvořivost, o níž
obsáhle poreferovala Marie Veleva (ČLd 41, 1954, 180–188),
která se při této příležitosti obsáhleji zamyslela nad celkovým
vývojem lidové kultury v Bulharsku až do etapy „budování
socialismu“. V obdobném duchu pokračovala H. Hynková při
hodnocení výstavy Bulharské lidové tvořivosti v oboru užitého umění
(ČLd 41, 1954, 237–238), která proběhla v červnu 1954 v Sofii,
v němž neopomněla citovat názory pracovníka Etnografického
ústavu Bulharské akademie věd Stojana Baeva o „nutnosti
zaměňovat staré, přežilé formy a motivy za nové, vzaté z reálné
skutečnosti“. Slovesný folklorista Jaromír Jech ve svém
příspěvku hodnotil pokrok v „marxistickém nahlížení“ na slo-
vesný folklor v rámci slavistického kongresu, který se připravo-
val v Sofii v r. 1963 (České bádání o slovesném folkloru a slavistický
kongres v Sofii, ČLd 50, 1963, 65–66). Od podobných teoretizu-
jících úvah, které měly především doložit, jak hluboce v Česko-
slovensku i v Bulharsku zapustila kořeny „pravá marxistická, tj.
socialistická věda“, se oprošťuje o dva roky později publikova-
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ný výsledek terénního výzkumu etnologa Václava Frolce
v západním Bulharsku (Samokovsko, Kjustendilsko ad.) Vliv
rozkladu velkorodiny na vývoj lidového obydlí v západním Bulharsku
(ČLd 52, 1965, 164–175). Článek je o to cennější, že proměny
venkova západního Bulharska právě během 60. l. 20. stol. zača-
ly nabírat na rychlosti a že prokázal schopnosti některých čes-
kých odborníků dotáhnout vlastní výzkumy až do publikované
podoby, což se ne vždy (i v souvislosti s výzkumy v Bulharsku)
dařilo. Ze zcela jiné oblasti je příspěvek H. Hynkové Staré české
cestopisy jako prameny pro etnografii, folkloristiku a toponomastiku
Bulharska (ČLd 55, 1968, 79–91), který velmi dobře ukazuje
nevyužité prameny, jaké se skrývají v literatuře středověku a
raného novověku a jež mohou přinést až překvapivě mnoho
cenných informací jak pro českou, tak i bulharskou stranu.
Stejná badatelka pak po dvou letech publikuje další duchovně
spřízněný článek, který se tentokrát věnuje lidovému oděvu:
Regionální charakteristika lidového obleku v 16. stol. na Balkáně a
zejména v Bulharsku v pojednání evropských cestopisů (ČLd 57, 1970,
339–348), přičemž svoji oblast zájmu rozšířila o některé italské,
německé a francouzské cestopisy (celkem použila 24 děl včetně
anonymních). Z materiálu těžila H. Hynková i pro svůj další
příspěvek, tematicky velice blízký: Lidový oblek v 16. stol. na území
Bulharska ve vyobrazení evropských autorů (ČLd 58, 1971, 156–167).
Tematika se ukázala jako velmi zajímavá a autorka tu k základ-
ním soudobým bulharským analýzám připojila i svůj komentář.
Po r. 1971 dochází v rámci tzv. normalizace k utužení poměrů i
v československé etnologii, zatímco bulharská strana nic
podobného neprodělala. Samotná změna orientace české vědy
se vztahů a článků týkajících se Bulharska příliš nedotkla.
Etnomuzikolog Jaroslav Markl tak v l. 1972–73 publikuje roz-
sáhlou analýzu bulharské lidové písně Bulharský hudební folklor
(ČLd 59, 1972, 162–176; 60, 1973, 15–30). O problematice
Bulharska se zmiňuje ve svém teoretickém a široce pojatém
článku Místo etnografie v rámci slavistických disciplín Mirjam
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Moravcová (ČLd 60, 1973, 129–132), byť značně nekonkrétně.
Osvědčená etnografka-bulharistka H. Hynková pokračovala ve
svém zájmu o témata spjatá s Bulharskem článkem Bulharské
lidové písně o dubnovém povstání roku 1876, který však nic nového
nepřináší (ČLd 63, 1976, 223–226). Jistou tematickou vyčerpa-
nost a nedostatek vlastní terénní práce českých odborníků
v Bulharsku potvrzuje např. příspěvek Heleny Bočkové
Bulharská lidová kultura v díle Konstantina Jirečka (ČLd 66, 1979,
30–41), stať ředitele Ústavu etnografie a folkloristiky a jeho
hlavního normalizátora Antonína Robka Čeští učitelé
v Bulharsku a jejich národopisná práce, která je více méně jen
jakýmsi přehledem, nikoli analýzou této zajímavé problematiky
(ČLd 67, 1980, 203–213), nebo článek Stanislava Broučka Jiří
Polívka a česko-bulharské vědecké kontakty (ČLd 67, 1980,
196–202). Poněkud kuriózní pak byl krátký článek Julie
Jovčevové Etnografické studium bulharského antifašistického boje
v Čechách a na Slovensku 1938–1945 (ČLd 67, 1980, 42–44), který
jen dokládá sestupnou úroveň české etnologie tohoto období.
V 80. l. 20. stol. ale dochází k celkové tematické proměně české
etnologie (folkloristika v té době stojí na samém okraji zájmu),
do popředí zájmu se dostávají etnické procesy a výzkumy
národnostních menšin. V tomto duchu se také nese zpráva
Bohuslava Šalandy o Vědecké konferenci Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy o bulharistice, která se konala 8.–10. 12. 1980
v Praze (ČLd 68, 1981, 241–242), článek Jaroslava Vaculíka
Bulharští Češi a jejich reemigrace v l. 1949–1950 (ČLd 70, 1983,
82–85), analýza Alexandry Navrátilové Etnokulturní tradice slo-
venských reemigrantů z Bulharska (ČLd 77, 1990, 88–94) nebo stať
Josefa Vařeky Češi v Bulharsku (ČLd 77, 1990, 81–88).
Paralelně s tím pokračovalo popisné „vědecké bádání“ v duchu
70. let 20. stol., čímž vznikla pozoruhodná dvoukolejnost.
V tomto směru převládají články Antonína Robka: Dvě kapitoly
z dějin českého poznávání etnografie Bulharska (ČLd 69, 1982,
32–41), Národopisné studie Josefa Antonína Voráčka z Bulharska
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(ČLd 69, 1982, 194–199), Původ bulharských lidových písní v překla-
du Jana Wágnera (ČLd 71, 1984, 223–226), Česká etnografická bul-
haristika na přelomu 19. a 20. stol. Čeněk Zíbrt a Bulharsko (ČLd
73, 1986, 195–202), Osvobození Bulharska a vznik novodobého bul-
harského státu a česká společnost (ČLd 75, 1988, 130–138), Čeští
národopisci a problematika Rodop (ČLd 77, 1990, 65–69) nebo K.
H. Borovský a G. Rakovski k etnické a národnostní problematice (ČLd
77, 1990, 1–10). Méně jsou zastoupeni další odborníci, jako
např. Bohuslav Šalanda s článkem České překlady bulharských
junáckých písní jako indikátor politického vědomí (ČLd 77, 1990,
77–81). Bulharska či Bulharů se také týkají převážně jedno-
duché zprávy Dany Balášové a Blanky Chvátalové
Etnografické muzeum v Plovdivu (ČLd 69, 1982, 187), Vlastimila
Vondrušky Zemědělské nářadí v expozici Etnografického muzea
v Sofii (ČLd 69, 1982, 241), Josefa Haubelta Mezinárodní sympo-
zium o vysokoškolské bulharistice (ČLd 69, 1982, 119), Ludvíka
Skružného Expozice národního obrození v Oblastním muzeu ve
Velkém Trnovu v BLR (ČLd 70, 1983, 58–59) a Národopisná expo-
zice Oblastního historického muzea v Perniku v BLR (ČLd 70, 1983,
176), J. Vařeky Bulharská lidová architektura ve skansenech a památ-
kových rezervacích (ČLd 72, 1985, 44–47), M. Moravcové Vědecké
zasedání u příležitosti 40. výročí uzavření československo-bulharské kul-
turní dohody (ČLd 74, 1987, 241–242), B. Šalandy Sympozium o
průkopnících české bulharistiky (ČLd 74, 1987, 110), H. Bočkové
Konference o československo-bulharských kulturních vztazích (ČLd 77,
1990, 53) či A. Navrátilové VIII. Mezinárodní sympozium k proble-
matice folkloru s názvem „Folklor a dítě“ v Bulharsku (ČLd 77, 1990,
114–115).
Zásadní změna v československé (a později jen české) a bulhar-
ské společnosti nastává po pádu komunismu na konci r. 1989.
Přehodnocení dosavadních vztahů a vzájemných preferencí
vyústilo v zásadní ústup témat spojených se zeměmi bývalého
„východního bloku“ ze stránek Českého lidu. Zachovány zůstaly
jen otázky spjaté s reemigrací Čechů či některé aspekty národ-
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nostních menšin žijících v bývalých socialistických zemích. I
témata spjatá s Bulharskem a Bulhary zmizela a po přehodno-
cení dříve direktivně řízeného „zájmu“ se v průběhu 90. let 20.
stol. vytvářejí nové kontakty a vztahy již na zcela jiné, dobro-
volné bázi. Bulharská témata se tak vracejí na stránky časopisu
až v r. 1999 díky článku Lidie Petrovové Způsob života a kultura
Bulharů – objekt badatelské a sbírkotvorné činnosti bratří Hermenegilda
a Karla Škorpilů (ČLd 86, 1999, 275–283). Zásadnější studií jsou
Bulhaři v Brně. Proměny profesní a etnické minority H. Bočkové a
Jany Pospíšilové (ČLd 93, 2006, 113–136). V r. 2007 L.
Skružný informuje čtenáře o Městě Plovdivu a jeho etnografickém
muzeu (ČLd 94, 2007, 193–195). Zcela zásadním počinem je
pak zasvěcení celého jednoho čísla Českého lidu výhradně bulha-
ristickým článkům a studiím (plánované 2. číslo 95. ročníku
2008).
Tím je potvrzeno, že témata spjatá s Bulharskem a Bulhary
nebyla jen nějakou módní záležitostí či pouhým politickým pro-
jektem a že se jistě budou i v budoucnu na stránkách Českého
lidu objevovat.
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V r. 1683 u Vídně obležené Turky zemřel za nejasných okol-
ností kněz, člen dominikánského řádu Juraj Križanić (narozen
1617/18 v chorvatském Obrhu). Uzavřel se tak dlouhý a boha-
tý osud jednoho z nejvýraznějších představitelů barokního sla-
vismu, který svůj život a spisy zasvětil snaze o povznesení slo-
vanských národů.
Základ slavismu Juraje Križaniće tvoří představa o Slovanech
jako jednom národě, který má společný původ i jazyk a vyzna-
čuje se společně sdílenými vlastnostmi. Slovanský jazyk je
podle něj stejně starý jako jiné národní jazyky; Slované nepo-
cházejí z jiného národa, ale od praotce, který se jmenoval
Slovan a žil v době biblického dělení jazyků.1 Bulhaři jsou jed-
ním z šesti slovanských kmenů (spolu s Rusy, Poláky, Čechy,
Chorvaty a Srby).2
Konstantu dějin Slovanů tvoří postupná ztráta samostatnosti a
sílící vliv cizinců na jejich národní existenci. Kdysi měly všech-
ny slovanské národy svá království a domácí vládce, o které
postupně s výjimkou Rusů přišly. Križanić v této souvislosti
rozlišuje a různě hodnotí nucenou porobu (jejímž příkladem
jsou mimo jiné Bulhaři) a dobrovolné podřízení (Poláci): „Je

menší ostuda, pokud je někdo pod-
roben zbraní, než když se nechá
klamnými slovy svést k tomu, aby
dobrovolně snášel potupné jho
cizácké vlády. Zbraní se totiž vítězí
nad tělem, a mysl zůstává svobod-
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ná. Ale slovy se zároveň tělo zotročuje a mysl upadá do hlou-
posti a ponížení. Proto nesou menší ostudu naši Zadunajci –
Chorvati, Srbové a Bulhaři, kteří byli donuceni zbraní snášet
turecké a německé jho. Ale Poláci na sebe naložili spoustu
hanby a zasluhují řadu výtek za to, že ačkoli nebyli donuceni
žádnou nouzí, hledali tolik cizích králů u Maďarů, Litevců,
Francouzů a Němců.“3

Úpadek Slovanů se zhoubně projevil zejména v oblasti jazyka:
„Nevidím v něm nic, co by zasloužilo chvály, natolik je ubohý,
nedokonalý, pištivý neboli nepříjemný na poslech, zkažený,
zanedbaný a ve všech ohledech chudý. A taková jsou všechna
nářečí našeho jazyka: ruské, polské, české, bulharské, srbské i
chorvatské.“4 Slované jsou kvůli stavu svého jazyka vedle jiných
národů v pozici „němého člověka na hostině“.5 Obnova jazyka
tvoří pro Križaniće nutnou podmínku pro překonání současné
mizérie Slovanů.
Slované se navíc vyznačují některými negativními rysy své
povahy – na jedné straně nevzdělaností a pohrdáním vědami a
na straně druhé pak horováním pro všechno cizí (чужебесие,
ксеномания), kvůli němuž „dopouštíme, aby nám vládli cizinci a
klamali nás všemi způsoby a dělali s námi všechno, co chtějí“.6
Slovanské národy musejí čelit nepřátelství a úkladům cizinců –
z jedné strany na ně působí tzv. Skýtové (Turci, Tataři), z opa-
čné strany evropské národy (Řekové, Němci). V rozpravě o
příkořích utrpěných od Řeků Križanić zmiňuje některá fakta
z bulharských dějin. V minulosti se Řekové vůči Bulharům pro-
jevili neslýchaně krutě, když „zajali dvacet tisíc Bulharů a
všechny oslepili, každému dvacátému člověku nechali jedno

oko, aby ostatní dovedl domů“.7
Podle Križaniće Řekové zasévají
mezi Slovany rozpory. Uvádí příklad
z Kyjevské Rusi, kdy Řekové
„obloudili jednoho ruského veliké-
ho vládce, aby poslal společně
s nimi vojsko proti Bulharům. Po
porážce Bulharů dokonce zavedli
svátek na věčnou památku tohoto
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половине XVII века. Часть II. Москва
1860, с. 218. – Myšlena událost z r.
1014 – katastrofální porážka a zajetí
bulharské armády byzantským císa-
řem Basileiem II. „Bulharobijcem“.



domněle krásného činu, kdy bratr zabíjel bratra“.8
Za jednu z největších překážek na cestě k lepší budoucnosti
Slovanů Križanić pokládá schizma v křesťanské církvi,
k němuž údajně došlo nikoli kvůli zbožnosti či duševní spáse,
ale kvůli soupeření dvou národů – Řeků a Římanů – o pozem-
ské panování, o moc a území. Jedna z hlavních příčin rozkolu
vzešla právě od Slovanů, konkrétně Bulharů. Križanić tvrdí, že
Bulhaři r. 860 přijali křesťanství prostřednictvím pastýřů a
kněží, jež k nim poslal papež Mikuláš I.9 Řekové, kteří se
nemohli smířit s tím, že Bulhaři, žijící blízko Cařihradu, přijali
křest z Říma, začali poprvé proklínat Římany a prohlašovat je
za heretiky. Slované z církevního rozkolu nemají žádný pro-
spěch a měli by přispět k jeho překonání – k usmíření Římanů
a Řeků. Od Řeků kdysi přijali dobrodiní – pravou víru, a proto
by měli oplatit „milost milostí“ a pomoci jim dosáhnout církev-
ní jednoty. Križanić uvažuje o tom, že Bůh možná určil, aby
Řekové, kteří se pyšní svou moudrostí a ve své pýše odmítají
učení svatých západních otců, museli přijmout učení a dobrý
vzor „od slovanského jazyka, posledního v moudrosti“.10

Příchod Slovanů na Balkán v době stěhování národů i pozdější
tureckou expanzi Križanić integruje do své představy o světo-
vých dějinách. Historie lidstva pro něj není souborem náhod-
ných událostí, ale uskutečněním záměru Boží Prozřetelnosti,
vedoucí člověka ke spáse. Boží plány s lidstvem Križanić vyvo-
zuje z biblických proroctví, mezi nimiž zaujímá ústřední místo
starozákonní Kniha Danielova. Prorok Daniel zde vykládá
babylonskému králi Nabúkadnesarovi jeho sen, v němž kámen,
který se bez lidského přičinění utrhl z hory, zničil velikou sochu
složenou ze zlatých, stříbrných, měděných a železo-hliněných
částí těla. „Ve dnech těchto králů dá Bůh nebes povstat králov-
ství, které nebude zničeno navěky, a to království nebude pře-

dáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní
konec všem těm královstvím, avšak
samo zůstane navěky.“ (Dn 2,44)
Križanić za čtvrté království, zobra-
zené železem a hlínou, které má být

69

������� ���	
� ���������
�

8 Ю. Крижанич, Политика, с. 146. –
Križanić mluví o kyjevském knížeti
Svjatoslavovi (945–972).

9 Ibid., с. 368.
10 Ю. Крижанич, Русское государство в

половине XVII века, с. 219–220.



zničeno kamenem (symbolizujícím Ježíše Krista), považuje
Římskou říši. Podle něj Bůh kvůli „rouhání, násilí a dalším
hříchům“ pozvedl různé národy (mezi nimi i Slovany) a dopus-
til, aby všichni zaútočili jako kobylky na římskou vládu; tehdy
„naši předkové z Rusi došli za Dunaj a dobyli bulharskou, srb-
skou a chorvatskou zemi“.11 Križanić se rovněž odvolává na
apokryfní Čtvrtou knihu Ezdrášovu (tzv. Ezdrášovu apokalyp-
su), v níž se objevuje obraz orla se třemi hlavami jako symbol
kruté říše. Biblické proroctví předpovídá nevyhnutelnou zkázu
Římské říše, protože „orel ponižoval pokorné a urážel mírumi-
lovné; římští císaři krutými mukami mučili svaté pokorné učed-
níky Kristovy a od mnoha mírumilovných národů nespraved-
livě a bez jakékoli příčiny vybírali lupičskou daň“.12

Podle Križaniće „od počátku světa nebyla nikdy Boží církev
bez silného pohanského národa, který ji udržoval ve strachu a
podle Boží vůle čas od času trestal“.13 Poroba velké části
Slovanů byla rovněž Božím trestem za jejich provinění.
V případě zadunajských Slovanů šlo o důsledek toho, že bulha-
rští, srbští a chorvatští vládci začali opovrhovat svým jazykem,
zvyky a dávali si cizí tituly.14 Turci jsou v Križanićových před-
stavách bičem, trestajícím křesťany za jejich hříchy. Dokonce si
klade otázku, zda „nejsou Turci nebo Tataři nebo oba dva
národy až do konce věků povoláni, aby trestali hříchy pravověr-
ných, ale špatně žijících lidí“.15 Turecké úspěchy a trvání jejich
říše autor připisuje tamním soudům, které jsou podle něj lepší a
spravedlivější než kdekoli jinde na světě: „A to je zřejmě hlavní

příčina, proč Bůh tak dlouho snáší a
dopouští bezbožnost tureckého
národa a další hříchy a dovoluje jim
tak dlouho panovat a urážet kře-
sťanské národy.“16

Středobod Križanićových úvah o
aktuální situaci Slovanů a jejich
budoucnosti tvoří Rusko. Jeho výji-
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11 Ibid., с. 114.
12 Ю. Крижанич, Политика, с. 236.
13 Ю. Крижанич, Русское государство в

половине XVII века, с. 121.
14 Ю. Крижанич, Политика, с. 296.
15 Ю. Крижанич, Русское государство в

половине XVII века, с. 121.
16 Ю. Крижанич, Политика, с. 243.



mečnou roli mezi Slovany předurčuje skutečnost, že nikde jinde
nevládnou panovníci slovanského rodu. Aby však Rusko mohlo
sehrát svoji historickou roli, musí provést řadu reforem, přede-
vším přijmout nový zákoník, který by odstranil tyranský způsob
vlády. Križanić svá doporučení, adresovaná ruskému vladaři,
vždy zasazuje do širokého slovanského rámce, jehož součástí
jsou i Bulhaři. Důkazem jsou jeho poznámky o panovnické
moci a poslání ruského cara. Říká, že všechny zákonné panov-
níky ustavuje Bůh a kromě Boha nad nimi nestojí žádný jiný
soudce. V porovnání s ostatními smrtelnými lidmi je král skute-
čný pán svého království, ale v porovnání s Bohem není pán,
ale Boží sluha.17 Králové nemají vládnout pro svůj osobní pro-
spěch. Ve fiktivní řeči ruského panovníka ke svému národu
Križanić konstatuje, že vládce nemá právo ani moc činit to, co
by se příčilo Božímu zákonu a slávě nebo odporovalo obecné-
mu blahu „celého slovanského národa“.18 Ruský car byl ustaven
Bohem, aby pomohl „Zadunajcům, Polákům a Čechům“
poznat jejich špatnou situaci.19 „Zadunajští Slované (Bulhaři,
Srbové a Chorvaté) už dávno ztratili nejen svá království, ale i
všechnu sílu, jazyk a veškerý rozum“, sami si nemohou pomoci,
„potřebují vnější sílu, aby mohli opět povstat na nohy a zařadit
se mezi národy“.20 Križanić uzavírá, že ruský car v nynější situ-
aci nemá možnost úplné nápravy věcí a obnovy království.
Může však pozvednout slovanský jazyk a „vhodnými rozum-
nými knihami těm lidem moudré oči otevřít“.21

Při rozpravách o ruské zahraniční politice Križanić vychází
z předpokladu, že vztahy mezi národy by neměly být určovány
utilitárními sobeckými cíli, ale měly by se podřizovat morálním
principům. Zavrhuje války vedené za účelem šíření křesťanství.
Zaútočit na jiný národ proto, že je pohanský nebo heretický,
není dovoleno, neboť „Kristus nepřikazoval šířit svoje evange-

lium mečem, ale pokorou“.22

Křesťané však mají spravedlivý
důvod k válce proti těm muslimům,
kteří „ovládli křesťanské země, zni-
čili svaté chrámy a pronásledují
Kristovo jméno“, k nimž patří Turci
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17 Ibid., с. 226–227.
18 Ibid., с. 71.
19 Ibid., с. 115.
20 Ibid.
21 Ibid., с. 115–116.
22 Ibid., с. 110.



a Krymští Tataři.23 V momentě, kdy Križanićovy úvahy překra-
čují obecnou rovinu, se protiturecký osten vytrácí. V konkrét-
ních doporučeních ruskému vládci tak chybějí výzvy k vojen-
skému tažení s cílem osvobodit balkánské Slovany. Podle
Križaniće by Rusko mělo udržovat mír se „všemi severními,
východními a západními národy“ a bojovat jen s Tatary.24

Križanićova koncepce slovanského národa zaujímá v kontextu
chorvatského renesančního a barokního slavismu zvláštní
postavení. Križanić opouští ilyrský mýtus, tedy představu o sla-
vinitě obyvatel jihovýchodní Evropy ještě před příchodem
Slovanů ze severu, na níž stavějí své úvahy např. Vinko
Pribojević, Mavro Orbini, Pavao Ritter Vitezović či později
reprezentanti první fáze chorvatského obrození 19. stol. (tzv.
ilyrského hnutí). Križanić hledá pravlast Slovanů v Rusku a Rusko
samotné nahlíží jako centrum celého slovanského světa.
Križanićova nejzásadnější díla, napsaná během jeho sibiřského
vyhnanství, zůstala v rukopise až do 2. pol. 19. stol. Na rozdíl
od dalšího představitele chorvatského slavismu Mavra
Orbiniho, jehož dílo Království Slovanů (1601) výrazně pozname-
nalo počátky bulharského obrození, zůstala Križanićova ruso-
filní varianta slavismu nadlouho bez vlivu na formující se
národní vědomí a koncepci národa nejen v jeho chorvatském
rodišti, ale i v Rusku, kterému byla adresována především.
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Následující řádky se zabývají adaptací přejatých slov v bulhar -
štině (bul.), a to na materiálu posledních 20 let. Vytvoření
základního tvaru přejímky je stěžejní fází morfologicko-slovo-
tvorné adaptace cizího lexému, jejímž výsledkem má být zfor-
mování všech tvarů slova potřebných pro užití v daném jazyce
přijímajícím.
Průběh procesu adaptace (jakéhokoli lexému) můžeme rozdělit
na jednotlivé kroky:

1. Formování základního tvaru pro daný jazyk (u substantiv a
adjektiv nom. sg., u sloves infinitiv, resp. 1. os. sg. v bul.), které
obnáší:
a) formování fonetické a grafické podoby (foneticko-grafická
adaptace);
b) tvarotvorný proces (tj. např. odstraňování či přidávání tvaro-
tvorných nebo slovotvorných morfémů);
c) záměnu nebo přiřazení gramatických kategorií, resp. včlenění
lexikálních jednotek do těch, které jsou danému jazyku vlastní;
d) integrování; tj. tvoření dalších tvarů kromě základního pro
potřeby skloňování (pro bul. irelevantní) a časování, resp.
doplňování tvarů paradigmatu.
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2. Motivování, resp. fundování odvozenin.
Tyto kroky neprobíhají vždy v chronologické posloupnosti,
spíše se různě prolínají, výše uvedený výčet je proto třeba
nahlížet spíše jako souhrn než postup.
V angličtině (ang.) nejsou slova na základě své struktury tak
striktně přiřazena k jednotlivým slovním druhům, jako je tomu
ve slovanských jazycích, rozhodující je spíše funkce, kterou
zastávají ve větě, resp. slovních spojeních. Kategorie rodu byla
v ang. potlačena již natolik, že mluvnice ang. pro cizince nepo-
važují za nutné se o ní zmiňovat a určujícím je přirozený rod.
Pojmy, které nemají přirozený rod, jsou považovány za neutra.
Stejně tak tvoření množného čísla je poměrně schematické a
neodvislé od zakončení slova. Při přejímání proto už samotné
přiřazení k jednotlivým slovním druhům znamená určitý druh
adaptace.
Situace v bul. je poměrně přehledná a velice systematizovaná.
Kategorie, kterým by se mělo substantivum přizpůsobit, jsou
rod, číslo, kategorie určitosti/neurčitosti (plus tvar po číslov-
kách pro maskulina бройна форма).
Pro formování základního tvaru je podstatné určit rod sub-
stantiva. Vztah rodu a přejímky může být obecně takový, že se
určí rod a podle toho se tvaruje přejímka, nebo se přejímka při-
řadí k rodu podle svého tvaru. U substantiv, která označují živé
osoby, je pak nejčastěji určujícím přirozený rod, i když ne vždy
(камикадзе, топмодел). Při nemožnosti rozhodnout o přiřazení
k rodu se někdy užívá analogie s pojmy stejné sémantické sku-
piny.
Přiřazování k rodům se v bul. děje takřka výlučně na základě
slovního zakončení dle vzorce: zakončení na konsonant = muž.
rod, a/ja = žen. rod a ostatní samohlásky (i/o/e/ju) = stř. rod.
Případů, které se vymykají tomuto prostému pravidlu, není
mnoho. Jedná se například o slovo топмодел m., k němuž exis-
tuje i odvozené топмоделка ž. (obě z ang. topmodel, v ang. je lexi-
kální jednotka používána bez rozlišení pohlaví pro ženy i muže,
ovšem vzhledem k početnějšímu zastoupení žen v této profesi
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přece jen více pro ženy), vzniklé přechýlením pomocí přípony -
ка analogicky dle dvojice (топ)манекен m. – (топ)манекенка ž.
Ovšem dle ang. vzoru je топмодел v bul. používáno též pro
ženy, zatímco u druhé dvojice je přirozený i gramatický rod
v souladu. Vzhledem k tomu, že v bul. k přechylování nedo-
chází tak masivně jako v češtině, ačkoliv postoj se v současnosti
mění ve prospěch přechylování, nepřekvapí, že varianta
топмодел má mnohem častější užití než топмоделка,1 přesto je
tento příklad výjimečný tím, že se zde užívá maskulina pro
typicky ženské povolání, zatímco jinak tento způsob užití
maskulin pro ženy odráží skutečnost, že ženy infiltrovaly do
tradičně mužských povolání. Problém mezi přirozeným a gra-
matickým rodem může samozřejmě vzniknout jen u pojmeno-
vání osob.
Případy podstatných jmen, která nelze snadno přiřadit k určité-
mu rodu, jsou řešeny buď nahrazením takového nezařaditelné-
ho lexému domácím pojmenováním, jako např. съвместимост
místo компатибилити (ang. compatibility), nebo jsou užívána jako
např. adjektivum. Příkladem druhého způsobu řešení může
sloužit slovo ютилити (ang. utility), které by teoreticky dle
zakon čení mohlo být přiřazeno ke stř. rodu, ale máme zatím
jen jeden příklad na užití slova ютилити ve středním rodě:
„…защото понякога не гледам какво пише в прозорците,
но ако си внимателен, можеш без проблеми да си ползваш
партишън ютилитито на линукса.“2 Obvyklé je ale jeho
použití ve spojení s podstatným jménem, které ho tvaruje.
Např. ютилити компания, услуги, сервиз. Obdobně je řešena i

situace jiných přejímek, např. slova
камикадзе – v bulharském slovníku
neologismů3 je uveden muž. rod
(s tvary jako u neuter). Též tento
lexém je obvykle užíván ve spojení
s dalším substantivem, které buď
přináší další podstatnou informaci
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1 Např. dle www. gyuvetch.bg [leden
2007] je poměr užití zhruba 80:1, tj.
800 výskytů ku 10.

2 ww.hardwarebg.com/forum/
archive/index.php/t-20513.html

3 Е. Пернишка – Д. Благоева – С.
Колковска, Речник на новите думи и
значения в българския език. София
2001.



(чеченка камикадзе) a rozvíjí jej, nebo má v tomto případě částe-
čně vyprázdněný obsah a jeho hlavní úloha spočívá v signifika-
ci rodu. Zejména časté jsou kombinace se slovy терорист,
атентатор, жена. Tento způsob, jakkoli to není vždy graficky
demonstrováno pomlčkou, odpovídá tvoření složenin známé-
mu zejména z ruštiny (женщина-космонавт). Lexém терорист-
камикадзе je celý přejímkou z ruštiny.
Dále uvádíme strukturovaný přehled způsobů vytvoření
základního tvaru substantiv z morfologicko-slovotvorného hle-
diska, pro stručnost vždy jen s několika ilustračními příklady.
Způsoby vytvoření základního tvaru substantiv:
1. Vytvoření základního tvaru přejímky bez připojení (eventu-
álně odstranění) slovotvorného nebo tvarotvorného morfému,
tj. vytvoření základního tvaru přejímky bez morfologické a slo-
votvorné úpravy přejímaného tvaru:
maskulina: модем (ang. modem), бадж (ang. badge), емотикон (ang.
emoticon);
feminina: ганджа nespis. (hind. přes ang. ganja) druh marihuany,
гангста (amer. ang. gangsta, pro kterou je zakončení -a charakte-
ristické z gangstarap) druh hudebního stylu, ебола (přes ang. z vl.
jm. Ebola – názvu řeky v Zairu, dnes Konžská demokratická
republika).
2. Základní tvar je vytvořen přidáním tvarotvorného morfému,
který signuje přiřazení ke gramatické kategorii; tento způsob je
typický pro feminina, např. za použití koncovky -a:
maskulina: nebyly nalezeny příklady;
feminina: гърла (ang. girl), хостеса (ang. hostess).
3. Základní tvar je vytvořen prostřednictvím resufixace:
a) nepravidelné:
maskulina: презентатор (ang. presenter);
feminina: перкусия hud. (ang. percussion), лазаня (it. lasagne).
b) pravidelné: přípony, které se často objevují v přejímaných
slovech jsou stabilně nahrazovány stejnými příponami, často
jde o internacionální přípony a jejich lokální ekvivalenty:
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maskulina: -ism → -изъм: глобализъм (ang. globalism), -ic → -ик:
логистик (ang. logistic), 
-ist → -ист: лобист (ang. lobbist);
feminina: -cs → -ка: каланетика (ang. callanetics), -ation → -aция:
дестинация (ang. destination), -ization → -изация: климатизация
(ang. climatization).
4. Jiným způsobem, který tvoří přechod mezi morfologickou a
slovotvornou adaptací, je nahrazení celého komponentu kom-
ponentem domácím, resp. komponentem přejatým a zdo-
mácnělým již před zkoumaným obdobím (komponentem je 2.
část):
a) 2. částí je sufixoid – jedná se zejména o původně řecká slova,
dnes internacionalizmy. Některá existují ve zkoumaných jazy-
cích i v podobě samostatného slova, jiná jen jako 2. část:
maskulina: -logist → -лог: козметолог (ang. cosmetologist), -thera-
pist → -терапевт: ароматерапевт (ang. aromatherapist);
feminina: -logy → -логия: сциентология (ang. scientology), -therapy →
-терапия: лазертерапия (ang. lasertherapy), -theque → -тека:
видеотека (ang. videotheque).
b) 2. částí je celé slovo – zde může jít v jazyce dávajícím o slova
tvořená pomocí prefixoidů, o složeniny nebo o slovní spojení,
v jazyce přijímajícím se pak mohou prezentovat též jako jeden
z vyjmenovaných útvarů, přičemž se ale nemusí jednat o stejný
jako v jazyce dávajícím (tj. např. slovní spojení může být přeja-
to jako jedno slovo); dá se říci, že základní tvar je tvořen
částeč ným kalkováním, že jde o polokalky:
maskulina: латиноклуб (ang. latinoclub, latino club, latina club, latin
club), латинотанц (ang. latino/a dance);
feminina: нюзгрупа (ang. news group, newsgroup), бронежилетка (rus.
бронежилет).
Co se týče neuter, jsou mezi ně řazeny přejímky končící na -ю
jako аутокю (ang. auto queue), na -e дефиле (fr. défilé), караоке (jap.
karaoke), na -и барби (ang. barbie), na -о лого (ang. logo), na -у
токшоу (ang. talkshow). Pro vytvoření základního tvaru zde
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v bul. není třeba úprav, čili lze je všechny dle výše uvedeného
členění zařadit do 1. skupiny.
Poměrně malou, leč zajímavou část tvoří lexémy, které byly při-
jaty ve své původně plurálové formě: медия (ang. medium) –
v bul. vytvořen nový plurál медии a tvar медия funguje jako sin-
gulární, nebo ve tvaru, který je za plurál považován: tvar
папараци (it. paparazzi) byl při tvorbě základního tvaru depalata-
lizován na папарак, zcela analogicky k původním bulharským
slovům.
Tolik stručný přehled způsobů vytvoření zákl. tvaru přejímek
v bul., jehož širší rozvinutí se vymyká rozsahu tohoto článku.4
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4 Podrobněji viz mou disertační práci
Nové lexikální jednotky cizího původu
v češtině, ruštině a bulharštině – srovnání,
FF UK, Praha 2007.

Formování základního 
tvaru přejímek substantiv 

v bulharštině

Formování základního 
tvaru přejímek substantiv 

v bulharštině



Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském
překladu. Díl první. Homílie I–XXIV. (Sancti Gregorii Magni
Romani Pontificis XL homiliarum in Evangelia in versione
bohemo-slavonica. Pars prima. Homiliae I-XXIV). Ed. V.
Konzal. Slovanský ústav a Euroslavica, Praha 2005. 740 s.

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském
překladu. Díl druhý. Homílie XXV–XL. (Sancti Gregorii Magni
Romani Pontificis XL homiliarum in Evangelia in versione
bohemo-slavonica. Pars altera. Homiliae XXV-XL). Eds. V.
Konzal a F. Čajka. Slovanský ústav a Euroslavica, Praha 2006.
800 s.

Prvoedice památky známé jako Besědy na evangelia, staroslověn-
ského překladu latinského homiletického díla Řehoře Velikého
XL Homiliarum in Evangelia, je výsledkem mnohaletých příprav-
ných prací. Původní překlad vznikl v 11. stol. v benediktinském
Sázavském klášteře ve středních Čechách, kde bylo ještě stále
pěstováno staroslověnské písemnictví. Editovaný text se zacho-
val v ruskocírkevněslovanských opisech ze 13.–17. stol.
Památka je důležitým dokladem kulturních a monastických
styků přemyslovských Čech se západní Evropou a s Rusí.
Editio princeps vůbec nejrozsáhlejší raněstředověké památky

vzniklé v přemyslovských Čechách
o rozsahu 328 folií je rozdělena do
dvou svazků. Zachovaný slovanský
text podle Pogodinského rukopisu
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Dvoudílná edice Čtyřiceti homilií
Řehoře Velikého na evangelia 
v českocírkevněslovanském překladu1

1 Příspěvek vznikl za podpory GA ČR
v rámci grantového projektu č.
405/08/1582 s názvem Dodatky k prv-
nímu dílu Slovníku jazyka staroslověnského.
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ze 13. stol., latinská předloha, kritický aparát, opírající se o pět
zachovaných rukopisů, parakritický aparát a další pomocná
výbava kritického aparátu jsou doplněny českým, latinským,
anglickým a ruským výkladem i úplnou bibliografií. Edice
památky, která je vyvrcholením životního díla Václava Konzala
(*1931), je určena nejen odborné veřejnosti, nýbrž svou výstav-

bou je předurčena rovněž k využití
studenty a dalšími zájemci.
Monumentální dvoudílná publikace
je základním a zcela nezbytným pra-
menem nejen pro studium staroslo-
věnštiny v kontextu západoslovan-
ském, ale zároveň i mezislovanských
jazykových a literárních vztahů
v nejširším slova smyslu.
František Čajka

80



P. Kaleta: Češi o Lužických Srbech. Český vědecký, publicistický a umělecký
zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého.
Masarykův ústav – Archiv AV ČR, Praha 2006. 334 s.

Česká slavistika má svou dlouholetou tradici, díky níž se mohla
rozvinout v mnoha směrech – od prací věnovaných jednotli-
vým filologiím, přes srovnávací monografie až po dějiny oboru,
které slavistiku zasazují do širších duchovně-kulturních kontex-
tů, kde se stýká a je konfrontována s disciplinami tu méně, tu
více příbuznými a těsněji či volněji souvisejícími. Do této kate-
gorie patří i práce kontaktologické (stykové).
Výzkum binárních česko(slovensko)-jinoslovanských kulturních,
vědeckých a lingvoliterárních vztahů byl v minulosti často
zatížen ideologickými zřeteli, jež některé podstatné věci zkreslo-
valy či znicotňovaly, anebo naopak mnohé marginálie nadhod-
nocovaly a tendenčně zvýznamňovaly – připomeňme na tomto
místě např. Dějiny Sovětského svazu a československo-sovětských vztahů
v dokumentech I–II (1963–1964), Dokumenty a materiály k dějinám
československo-sovětských vztahů I–V (1975–1988) nebo v Bulharsku
nechvalně proslulé Dějiny československo-bulharských vztahů (1980),
jež měly nahradit starší, údajně první syntézu pevně stojící na
„marxisticko-leninských principech vědecké práce“, nakonec
však při důkladnějším pročtení přece jen příliš „pátovskou“
monografii Z. Urbana Z dějin česko-bulharských kulturních styků

(1957). Ale ať pouze nežehrám –
vznikla i řada kvalitních děl a kolek-
tivních sborníků: např. 1000 let.
Kronika československo-ruských styků slo-
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Syntéza česko-lužickosrbských 
kulturních vztahů v 19. století1

1 Příspěvek vznikl za podpory GA ČR
v rámci grantového projektu č.
404/07/0646 s názvem Slovanské
bájesloví v díle K. J. Erbena.

Marcel Černý



vem i obrazem (1947) z pera V.
Čejchana, M. Rampasové a V.
Vymětala, Čechové a Poláci roku
1848. Studie k novodobým politic-
kým stykům česko-polským I–II
(1947–1948) od V. Žáčka,
Česko-polský sborník vědeckých
prací I–II (1955), Z dejín česko-
slovensko-ukrajinských vzťahov
(1957), Z dejín československo-
slovanských vzťahov (1959), Čes-
koslovensko-bulharské vztahy
v zrcadle staletí (1963; též bul-
harsky 1963), Češi a Poláci
v minulosti I–II (1964–1967),
Československo-sovětské literární
vztahy v období meziválečném
(1965), Příspěvky k dějinám
česko-ruských kulturních styků

I–III (1965–1976), Literárne vzťahy Slovákov a južných Slovanov
(1966), Tisíc let česko-polské vzájemnosti I–II (1966–1967), Dějiny
česko-ruských vztahů 1770–1917 (1967), Sto padesát let česko-ukrajin-
ských literárních styků (1968), Československo a Juhoslovania (1968),
Българо-чешката дружба в литературата на ХIХ век (1975), Češi
a Jihoslované v minulosti. Od nejstarších dob do roku 1918 (1975),
v emigraci vydané Československo-polské styky včera, dnes a zítra
(Mnichov 1985) nebo inspirativní monografie J. Košky. Zatím
posledním týmovým pokusem o celkové panorama české recep-
ce slovanského literárního fenoménu je před několika lety úsp-

ěšně završený projekt Slovanská účast
v českém literárním vývoji, zaměřený na
reflexi literatur východních, jižních a
západních Slovanů v českém kultur-
ním prostředí.2
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2 Srov. M. Černý, Homo bohemicus
11, 2004, кн. 2, с. 43–51; jako 4.,
závěrečný sv. vyšel sborník
Západoslovanské literatury v českém pro-
středí ve 20. století. Česko-západoslovan-
ské pomezí. Praha 2004.



Nejnovější kniha Petra Kalety (*1972) nemusela vzhledem
k době svého vzniku platit daň ideologickým preskripcím, jed-
nak se zařazujíc po bok ostatním stykovým pracím české pro-
venience jako první syntéza česko-lužickosrbských vztahů
v období jejich nejintenzivnějšího rozkvětu, tedy od obrození
po vznik ČSR (ač výklady namnoze zasahují i do dob starších a

pozdějších), jednak se vpojujíc do
širšího kontextu sledování souvis-
lostí ostatního kulturního a
vědeckého slovanského světa
s Lužicí.3 Kaletovu monografii lze
tedy chápat i jako sui generis dějiny
české sorabistiky od počátků do
prvních let 20. stol., jak ostatně
praví i sám autor, podle jehož slov
je cílem publikace „určit, charakteri-
zovat a zhodnotit základní etapy
českého zájmu o Lužické Srby ve
sledovaných odvětvích v 19. stol. a
zároveň analyzovat a zhodnotit
sorabistické práce výrazných osob-
ností české vědy a publicistiky“,
ukázat, jak se během 19. stol.
„vyvíjela česká sorabistika a jak
výrazná byla její úloha především
v českých pracích z přelomu 19. a
20. stol.“ (s. 7–8).
Této intenci odpovídá i její celkové
členění. První oddíl Počátky lužic-
kosrbského národního hnutí představuje
vádemékum každého zájemce o
Lužici, jakýsi úvod do její historie a
kultury. Při formování lužickosrb-
ského (mikro)národa – autor
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3 Z velmi bohaté literatury předmětu
srov. např. A. S. Matyniak, Polsko-
łużyckie stosunki kulturalne do Wiosny
Ludów. Wrocław 1970; J. Śliziński
[ed.], Polsko-łużyckie strosunki literackie.
Tom studiów. Wrocław 1970; od r.
1990 ve Varšavě vychází sborník
vědeckých prací Zeszyty Łużyckie
[z více než tří desítek pokračování
upozorněme alespoň na № 4,
Kontakty polsko-łużyckie I, 1992; № 5,
Kontakty polsko-łużyckie II, 1992; №
31, Studia łużyckie i polsko-łużyckie,
2000; № 35-36, Budziszyn i nie tylko,
2003]; W. Zeil, Sorabistik in
Deutschland. Eine
wissenschaftsgeschichtliche Bilanz aus fünf
Jahrhunderten. Schriften des
Sorbischen Instituts, № 12, Bautzen
1996; Л. П. Лаптева, Российская
сорабистика XIX-XX веков в очерках
жизни и творчества ее представителей.
Справочники Научного центра
славяно-германских исследований,
№ 1, Москва 1997; eadem, Русско-
серболужицкие научные и культурные
связи с начала ХIХ века до первой
мировой войны (1914 года). Москва
2000; T. Jaworski – W. Pyżewicz
[edd.], Serbołużyczanie – Łużyce.
Badania historyczne i fascynacje.
Zielonogórskie Studia Łużyckie, №
2, Zielona Góra 1998.



Lužické Srby v opozici k mínění M. Hrocha4 odvážně nepova-
žuje za etnickou skupinu, nýbrž za národ tvořený dvěma národ-
nostmi, hornolužickosrbskou (hluž.) a dolnolužickosrbskou
(dluž.) – sehrál zásadní úlohu program, který vtiskl lužickosrb-
skému národnímu obrození lingvocentristický ráz (podle
Kaletových slov tento program tvořila „obrana mateřského
jazyka, lužickosrbský národopis, lidová vzdělanost a rozvoj
vlastní městské národní kultury“; s. 36), přičemž nelze přehléd-
nout fakt, že důležitým spolučinitelem vždy bylo náboženství.5

Ve sféře vědecké, vydavatelské
(zejm. v otázce sjednocení několika
paralelně užívaných ortografických
systémů) a organizační nabyla fun-
damentálního významu Matice lužic-
kosrbská (Maćica Serbska; zal.
1847).6 Ve zhuštěném přehledu je
zachyceno lužickosrbské spolkové
hnutí, dějiny etnografie, kultury i
jazyka (zde si dovolím upozornit na
omyl ze s. 38: české aoristy a imper-
fekta nemohly být omezeny na bib-
lické citáty již na počátku 14. stol.,
protože z této doby bychom těžko
nalezly dostatek česky psaných
památek, autor měl zřejmě na mysli
dobu Husovu, tedy počátek 15.
stol.) a problematika složitých
národnostních poměrů Lužice v 19.
stol., související i s hromadným
vystěhovalectvím Srbů (v l.
1815–1914 vycestovalo do Severní
Ameriky a rovněž Austrálie za prací
na čtyři tisíce Lužických Srbů).
Další pasus Český zájem o Lužici a
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4 Srov. M. Hroch, V národním zájmu.
Požadavky a cíle evropských národních
hnutí devatenáctého století ve srovnávací
perspektivě. Praha 1999, s. 144; idem,
Małe narody Europy. Wrocław –
Warszawa – Kraków 2003, s. 75.

5 Druhdy dominující protestantství
však zcela vytlačil katolicismus, jejž
ještě v 19. stol. vyznávala pouze malá
diaspora (asi desetina všech
Lužických Srbů) v okolí Budyšína.
Tato diaspora se nakonec ukázala
jako nejúspěšněji vzdorující pozvolné
germanizaci a ve své podstatě dnes
tvoří jádro lužickosrbského národa, o
němž neexistují žádné novější statis-
tiky. L. Šatava (Jazyk, etnicita a Lužičtí
Srbové. Slovanský přehled 92, 2006, s.
309) odhaduje aktuální počet lužic-
kosrbsky hovořících Srbů na 20–25
tisíc v Horní Lužici (z větší části jde
právě o lužickosrbské katolíky) a 6–7
tisíc v Lužici Horní.

6 Poslední monografií o fenoménu slo-
vanských matic je práce slovenského
badatele M. Eliáše Matice slovanských
národov. Bratislava 1996, jež doplňuje
Kaletou citovanou práci I. I.
Leščilovské [ed.] Славянские матицы.
ХIХ век. Часть I. Москва 1996.



Lužické Srby do poloviny osmdesátých let 19. století učebnicově klid-
ným tónem registruje různé zmínky o zemi, jež byla až do r.
1635 součástí české koruny, a o jejím obyvatelstvu. Kaleta
začíná Kosmovou a Dalimilovou kronikou, pokračuje „první
známou postavou česko-lužických kulturních styků“, osobností
dluž. překladatele a vydavatele (mimochodem i českých kalen-
dářů) Albina Mollera (1541–1618), dále se zastavuje u jezuity
Jakuba Xavera Ticina (1656–1693), autora první tištěné hluž.
mluvnice Principia linguae Wendicae (vyšla v Praze r. 1679), u
barokního sochaře Maćije Wjacława Jakuly-Jäckela
(1655–1738), jehož díla zdobí i Karlův most, u mnoha lužic-
kosrbských katolíků spojených s pražským Lužickým semi-
nářem (1728–1922). Jádro výkladu je věnováno známým lite-
rátům českého národního obrození: třem poradcům (hluž.
dohladowar) Lužického semináře J. Dobrovskému, V. Hankovi a
K. J. Erbenovi (čtvrtým, posledním poradcem byl Slovák M.
Hattala),7 P. J. Šafaříkovi, Fr. L. Čelakovskému či hegeliánskému
filozofu a badateli v oblast slovanského bájesloví I. J. Hanušovi.
V závěru oddílu se Kaleta zabývá činností prvního populari-

zátora Lužických Srbů v českém
tisku a rovněž překladateli Fr.
Douchovi (1810–1884)8 a sorabis-
tickými zájmy do českého prostředí
vrostlého Lužického Srba Michała
Hórnika (1833–1894) a bibliotekáře
muzejní knihovny Adolfa Patery
(1836–1912).
Ačkoliv je patrné, že autor usiloval
o pokud možno vyčerpávající bibli-
ografii k pojednaným tématům (jde
o úctyhodnou řadu prostudovaných
monografií, rozprav a statí), dovo-
lím si několik drobných doplňků. Z.
Urban upozornil na neznámé
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7 J. Petr psal již na počátku 60. l. 20.
stol., že vydání archivu Serbowky, pra-
žského spolku lužickosrbského stu-
dentstva, je prioritní úkol české sora-
bistiky. Názorněji by tak vyplynula
účast jednotlivých poradců v chodu
semináře. Tento závazek zůstává i
nadále aktuální. Srov. J. Petr, Stav a
úkoly sorabistiky v ČSSR. Lětopis
Instituta za serbski ludospyt A 8,
1961, s. 174–189.

8 Svého času se u nás pracovalo na
monografii o F. Douchovi, v níž měl
být „podrobně zpracován také jeho
vztah k lužickosrbskému lidu a jeho
kultuře“, leč nestalo se tak. Kaleta
tuto mezeru alespoň částečně vyplnil.
Srov. J. Petr, op. cit., s. 185.



archivní dokumenty týkající se M. Hórnika.9 Co se týče perso-
nálií, je zajímavou postavou počátků novodobých česko-lužic-
kosrbských kulturních vztahů v recenzované publikaci ku podi-
vu zcela opominutý bibliotekář a archivář premonstrátského
kláštera na Strahově a zasloužilý historik Bohumír Jan Dlabač
(1758–1820), přispěvatel zhořeleckého odborného periodika
Lausitzische Monatschrift (1793–1796) a korespondenční kolega
známého průkopníka bádání in slavicis K. G. Antona, prvního
sekretáře knihovny při Oberlausitzische Gesellschaft der
Wissenschaften (společnost vznikla ve Zhořelci r. 1779).10 Právě
prizmatem této osobnosti je zajímavé pozorovat, že se styky
Čechů s Hornolužickou společností nauk neomezovaly pouze
na jediné slavné jméno J. Dobrovského. Dlabač si s Antonem

dopisoval po dvacet let
(1791–1811), zprostředkovávaje
německému badateli informace pro
jeho slavistické práce, začež
dostával na oplátku publikace
z Lužice a mohl publikovat v tamě-
jším vědeckém časopise. Zdá se, že
se Dlabačova aktivní účast při
vzájemném poskytování vědeckého
poučení plodně odrazila zejména
v Antonových pojednáních jazy-
kovědných.11

Poslední, vrcholnou etapu českého
poznávání Lužice v 19. stol. zachy-
cuje část Adolf  Černý a jeho doba.
Kaleta zde poprvé souhrnně zpra-
coval biografii a sorabistický přínos
A. Černého (1864–1951).12 I když si
Černý rozhodně monografické
pojednání zaslouží, myslím, že se
autor občas na úkor hodnocení díla
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9 Z. Urban, Neznámé stránky vztahu
Michała Hórnika k českým zemím a
pražské univerzitě. Práce z dějin
slavistiky 17, Praha 1994, s. 91–103;
idem, Michał Hórnik a Edvard Jelínek.
In: M. Hórnikowe skutkowanje
w cyrilometodskim duchu. Budyšin
1995, s. 26–30.

10 Srov. M. Krbec, Dopisy J. B. Dlabače
K. G. Antonovi. Strahovská knihovna
7, 1972, s. 135–189.

11 Srov. C. A. Straka, Literární styky
Prahy s Lužicí v době obrozenské.
(Bohumír Jan Dlabač). Českolužický
věstník 3, 1922, s. 46–49; A. Frinta,
Dějiny sorabistiky. Práce z dějin slavis-
tiky 1 [Symposium o dějinách slavis-
tiky], Praha 1970, s. 33–41; M.
Krbec, K česko-německým stykům za
obrození. Ibid., s. 50–52.

12 O novém zájmu o jeho odkaz svědčí
publikace Praha a Lužičtí Srbové.
Sborník z mezinárodní vědecké konference
ke 140. výročí narození Adolfa Černého.
Praha 2005.



více věnuje životopisným faktům a jednotlivé bibliografické
položky někdy jen registruje.
Generační spor Vrchlického s Českou modernou (s. 170) není
zcela uspokojivě osvětlen a autor někdy odkazuje na již poně-
kud zastaralou sekundární literaturu. Navíc Českou modernu
nelze zúžit pouze na J. S. Machara, A. Sovu, O. Březinu, V.
Mrštíka a F. X Šaldu. Velmi málo místa bylo věnováno tvorbě
Jana Rokyty (básnický pseudonym A. Černého). Vedle citátu
z Šaldovy kritiky sbírky Světla a bludičky (1898) Kaleta pouze
konstatuje, že Rokytova básnická tvorba „nedosahovala nejvyšší
úrovně“ (s. 176) ani „kvalit děl tehdejších předních českých
básníků“ a že by mu k vyzrálejšímu projevu „nepochybně pro-
spělo více času a soustředěnosti, ty však neustále postrádal“ (s.
182). Dovolím si aspoň ve stručnosti naznačit, jak se Rokyta
jako básník vyvíjel.
Začal psát, stejně jako většina českých básníků-tradicionalistů
debutujících ke konci 19. stol., poezii formálně i tematicky blíz-
kou lumírovcům, zejména okruhu J. Vrchlického, v níž byly
v elegických tónech variovány „predekadentní“ pocity z nicot-
nosti naprázdno prožitého a „tesknou tíhou smutku a žalu“ (F.
X. Šalda) poznamenaného života, ve kterém lze před neradost-
nou skutečností unikat jedině do světa vysněných představ.
Později se soustředil na ideální profil ženské bytosti a zejm. pak
na její duši (Viděl jsem duši ženy, 1902), již jeho básnický zrak
v melancholicky erotických meditacích nahlédl jako nositelku
čistě spiritualistického, metafyzického milostného citu. V sou-
vislosti s Černého úplným rozchodem s katolickou církví na
počátku minulého stol. pozorujeme v jeho poezii posun
k novokřesťanské reflexivní lyrice, jejíž étos apeluje na nutnost
čelit krizi současného světa návratem k prapůvodním počátkům
Kristova učení (Za Kristem, 1903), které chápe jako jediný pravý
předobraz plně následovaný učením Jana Husa (rozsáhlá epická
skladba Hus, 1919), českých bratří a tolstoismem (k Tolstého
rezignační programové doktríně „neprotivení zlu násilím“ se
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hlásí sbírkou Království Ticha a Smíru, 1907). Rokytova „duchov-
ní“ poezie je zajímavým pendantem k tvorbě představitelů tzv.
katolické moderny a ostatních katolicky zaměřených autorů.
Svérázný celek občansky revoltující lyriky, odkazující k osvobo-
zeneckému boji balkánských národů či ke známé sbírce S.
Čecha, tvoří čtveřice prací Hradby padají (1905), báseň k obra-
zům E. Holárka Válka (1906, 1912), Balkánské zpěvy (1913) a
Písně osvobozeného otroka (1919), které souborně vyšly jako 4. sva-
zek torza Rokytových sebraných spisů s podtitulem Revoluce
(1928). Tyto a pozdější sbírky však v umělecky mnohohlasém a
permanentně pulsujícím literárním kvasu meziválečného Čes-
koslovenska působily jako anachronismus a zapadly bez
výraznějších ohlasů.
Je opravdu škoda, že se Kaleta nepokusil o souvislý výklad
Černého básnické tvorby, neboť by to byl vůbec první pokus –
nebereme-li v potaz Černého heslo od L. Lantové v Lexikonu
české literatury (1. A–G, Praha 1985, s. 449–451) – s podobným
badatelským záměrem. Deskripce Černého-Rokytových jednot-
livých původních i přeložených básnických děl může jen stěží
nahradit vlastní analýzu jeho poezie a překladatelské „taktiky“,
a tím zodpovědět otázku, do jaké míry byla jeho přebásnění
důstojnými uměleckými počiny. Schematičnost literárněhisto-
rického a obecně uměleckého ocenění Černého osobnosti
pokládám za nejzávažnější „proběl“ v úsilí o jinak komplexní
uchopení slavistova odkazu.
Kromě Černého jsou v poslední části knihy nastíněny i sorabis-
tické profily J. Máchala a vídeňských Čechů L. Kuby, J. Karáska
a J. Z. Raušara.
Zvláštního ocenění hodna je pečlivě vypracovaná bibliografie
použité literatury a zejména sorabik F. Douchy, M. Hórnika, A.
Patery, J. Máchala a A. Černého (s. 261–306). Vhodně zvolen
byl u podobných publikací překvapivě kvalitní obrazový dopro-
vod (28 stran na křídovém papíře). Jmenný a místní rejstřík
podstatně usnadňují rychlou orientaci v knize.
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K seznamu literatury ještě telegraficky dodávám: o Černém by
neměly chybět brožurky O. Wićaze Adolf  Černý (Chóśebuz
1930) a A. Žyvotka Адольф Черний й украïнцi (Львiв 1936),
úvod J. Cyže k lužickosrbskému výboru Adolf  Černý. Antologija
jeho dźěłow (Budyšin 1958), v seznamu Černého prací rovněž
neuvedenému; podobně v soupisu Černého sorabik postrádám
např. Lužickosrbské pohádky13   stejně jako bibliografii jeho časopi-
seckých překladů a článků (s výjimkou periodik s největší frek-
vencí Černého příspěvků – Slovanského sborníku, Hlasu národa,
Světozoru, Łužice, Časopisu Maćicy Serbskeje, Národních listů a
Slovanského přehledu), které se do závěrečné bibliografické části
jaksi nedostaly. Tím ze seznamu vypadla některá Černého sora-
bika (např. z časopisů Ruch, Lumír, Čas, Květy, Zlatá Praha, Naše
doba, Česká stráž), často i v hlavním textu citovaná či komento-
vaná, ač autor nepochybně všechny uvedené údaje velmi pracně
dohledával a ověřoval. Myslím, že i chronologická strukturace
časopiseckých prací by byla ku prospěchu celkové přehlednosti
(autor seřadil v časovém pořádku pouze údaje vždy z jednoho

vybraného periodika). Jistou kurio-
zitou mezi Černého sorabiky
(Kaleta práci nezmiňuje) je infor-
mativní, do maďarštiny přeložená
stať A szorbok (Wo Serbach),
Egytemes Irodalomtörténet
(Budapest) 1911, s. 548–560, jež
svým zaměřením musela v maďar-
ských poměrech působit pionýrsky.
Podobně zůstala v bibliografickém
soupisu opomenuta důležitá studie
Kaletova14 i některé zásadní
příspěvky ostatních badatelů;15

objevit se měla i některá významná
hesla slovníková16 a disertace O.
Bartoše Adolf  Černý, pěstitel česko-pol-
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13 In: K. V. Rais [ed.], Nová sbírka
slovanských pohádek a pověstí. Praha
1894, s. 43–59.

14 Kašubové a jejich území. Kašubská proble-
matika v díle Adolfa Černého a jeho kon-
takty se Stefanem Ramułtem. Historický
obzor 16, 2005, № 5–6, s. 129–135.

15 Kromě již zmiňovaných prací L. P.
Laptěvy např. Я. Кравець, Працi А.
Черного про фольклорнi звичаï лужичан
в оцiнцi украïнськоï критики кiньца
ХIХ ст. In: Питання сорабiстики,
№ 1. Львiв 1999, с. 81–87.

16 mk [= M. Kudělka], Černý Adolf. In:
Československé práce o jazyce, ději-
nách a kultuře slovanských národů
od r. 1760. Praha 1972, s. 75–77;
výše citované heslo z Lexikonu české
literatury.



ské vzájemnosti (FF UK, Praha 1959).
Mé připomínky a poznámky rozhodně nemají ani v nejmenším
úmyslu zpochybňovat vysokou odbornou úroveň celého díla,
chtějí být spíše svědectvím o mé pozorné četbě, během níž
vznikaly pokaždé, když měl recenzent pocit, že může přispět
radou, zpřesněním či nápadem, kam by se mohl ubírat další
výzkum.
Silnou stránkou Kaletova habilitačního spisu je systematizace
dosavadního stavu bádání a široká pramenná základna –
mnoho detailů a nových faktů vynáší autor na boží světlo
vůbec poprvé. Pracuje s archivními pozůstalostmi, hojně cituje
z osobních korespondencí (namnoze nevydaných) a nelze mu
upřít obrovskou sečtělost, vědeckou akribii a preciznost. Jeho
monografie je signálem nového vzmachu české sorabistiky po
letech úhoru. Že nejde o jednorázovou záležitost, slibují další
dvě s netrpělivostí očekávaná díla: syntetického zpracování se
díky L. Bobkové, L. Březinovi a J. Zdichynci poprvé dostalo i
dějinám Horní a Dolní Lužice (v tisku u nakl. Libri), z hlediska
své čistě literárněvědné metodologie pak recenzovanou knihu
vhodně doplňuje zevrubná Lužickosrbská literatura – její vývoj a
pozice v kontextu středoevropských literatur H. Ulbrechtové (v tisku u
nakl. Karolinum).
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Ač by se na první pohled mohlo zdát, že tematika česko-bul-
harských lingvoliterárních a kulturních vztahů je již sdostatek
probádána a do mnohdy minuciózních podrobností propra-
cována, je nutno si přiznat, že nejedny z dosavadních prací
syntetického charakteru i z nesčetných příspěvků drobně-
jších, zaměřených spíše materiálově a analyticky, trpí buď ide-
ologickou předpojatostí a selektivností, anebo přeceňováním
a křečovitou snahou dokázat určitý „kontakt“ za každou
cenu, i kdyby šlo jen o samoúčelný konstrukt s mizivým,
nebo spíše nijakým dosahem a významem pro dějiny reálné
česko-bulharské vzájemnosti (např. v rámci tzv. socialistické-
ho internacionalismu).1
S radostí o to větší proto vítáme dva užší svazky Kapitol
z minulosti česko-bulharských kulturních vztahů. Antologie komento-

vaných textů (1. část: Praha – Sofia
2005, 80 s.; 2. část: Praha 2007,
112 s.), které připravila Dana
Hronková (výběr ukázek, průvod-
ní komentáře) ve spolupráci
s Marií Manolovou-Motejlovou a
Eli Mandažievou za finanční pod-
pory hlavního města Prahy a
Bulharské kulturně osvětové orga-
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Marcel Černý

Praktická čítanka z 
česko-bulharských 
kulturních kapitolek

1 Mám na mysli např. až mytologizující
práce Č. Amorta, dokládající velmi
čilé (ve skutečnosti však z větší části
fiktivní) styky představitelů českého a
bulharského partyzánského hnutí; ve
slabší míře se ideologická mytizace či
démonizace určitých jevů, faktů a
osobností objevuje i u Z. Urbana,
Z dějin česko-bulharských kulturních styků
(1957) či v kolektivních Dějinách čes-
koslovensko-bulharských vztahů (1980).



nizace v ČR.2 Není náhodou, že publikace byla podpořena
bulharským menšinovým sdružením – česká vláda přijala v r.
2001 zákon o právech národnostních minorit na našem
území, a proto má logicky své reprezentanty v Radě vlády
pro národnostní menšiny i bulharská národnostní menšina
(celkem je zastoupeno 12 národností). Jak podotkl koordi-
nátor pro oblast národnostních menšin při Magistrátu hl. m.

Prahy Jaroslav Balvín v závěru 1.
části Kapitol, zakládá se toto právo
na historické osnově, „na dlouho-
dobém pobytu některých příslu-
šníků bulharského národa v čes-
kých zemích, na dlouholeté komu-
nikaci mezi oběma národy přes
hranice teritoriální i časové“ (s.
76). Novou antologii je tudíž
možno vnímat jako konkrétní
doklad setrvale vstřícného
vzájemného poměru panujícího
mezi Čechy a Bulhary.
Českým chrestomatiím s bulharis-
tickou tematikou se u nás doposud
příliš nedařilo. D. Hronková se
ještě před r. 1989 několikrát snažila
(bohužel bezúspěšně) dosáhnout
vydání vědecky koncipované čítan-
ky, systematicky mapující český
zájem o Bulharsko na poli literatu-
ry i publicistiky. Jako trvající dluh
(a zároveň výzvu) je třeba brát
rovněž absenci antologie zachycu-
jící bulharská topoi v českých umě-
leckých textech. Vždyť zaráží již
fakt, že o bulharských námětech
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2 Oba díly antologie byly představeny
v Zasedací síni Národní knihovny
ČR dne 17. dubna 2008 za účasti
autorek, Ivany Srbkové ze Slovanské
knihovny a zástupce Bulharského
kulturního institutu v Praze, pod
jejichž záštitou se prezentace konala,
Vladimíra Kříže, který novou publi-
kaci zasadil do celkového rámce
dosavadních česko-bulharských vzta-
hů, a Bořivoje Navrátila, v jehož
interpretaci zaznělo několik vybra-
ných ukázek. – Srov. Е.
Мандажиева, Как се започва нова
глава в чешко-българските културни
отношения. Роден глас 36, 2008, №
2, с. 13–16.

3 Българската романтика у Прокопа
Хохолоушек. Български преглед 1,
1929–1930, кн. 3, с. 354–414;
Български страдания и борби за свобода
в славянската поезия. Годишник на
Софийския университет –
Историко-филологически
факултет 31, 1935, № 12, с. 1–187.

4 O povaze děl s bulharskou tematikou
v české literatuře XIX. století. In:
Sborník Zdeňku Nejedlému Česko-
slovenská akademie věd, Praha 1953,
s. 85–97; Български образи в
славянските литератури. София
1969; Епопея на освободителната борба
на българския народ в славянските
литератури. София 1976.
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v české literatuře nemáme žádnou
rozsáhlejší česky psanou studii
(zevrubněji se tímto tématem
zabývali zejména Boris Jocov,3
Emil Georgiev4 a Veličko
Todorov;5 z českých badatelů
potom Zdeněk Urban6 a
Věnceslava Bechyňová,7 avšak
jejich práce vyšly převážně bulhar-
sky). Signifikantní pro danou situa-
ci je i způsob, jakým vyšel V.
Bechyňovou uspořádaný výbor
z českého cestopisu o Bulharsku
Bulharsko před sto lety:8 pro absolutní
nezájem z české strany se originální
verzi nepodařilo vydat, proto spa-
třila světlo světa pouze v bulhar-
ském překladu България през погледа
на чешки пътешественици (1984).
Úplným nezdarem skončil další
výbor V. Bechyňové s názvem Od
Dunaje k Plevnu. Výbor z české litera-
tury o rusko-turecké válce (1877–1878)
a osvobozování Bulharska, zamýšlený
jako jubilejní publikace ke stému
výročí znovuobnovení bulharského
státu, ačkoli edici všechny tři
zachované posudky z pera D.
Hronkové, J. Koláře a Z. Urbana
po „provedení nezbytných a závaz-
ných úprav“ doporučily a měla být
realizována pod záštitou tehdejšího
Bulharského kulturního střediska
v Praze. Oč kontrastněji působí
srovnání se slovenskými sousedy,

5 Български топоси в чешки текстове. In:
И свой своя (не) позна… Етюди
по славянска имагинистика 1,
Славянска библиотека № 1/1996,
София 1996, с. 12–68.

6 Ohlas bojů za osvobození Bulharska v díle
Jana Nerudy. Pamiętnik Słowiański 24,
1974, s. 73–81; Ohlas bojů za osvobození
Bulharska v literární tvorbě Svatopluka
Čecha. Pamiętnik Słowiański 25, 1975,
s. 117–122; Специфични черти на
отзвука на освобождението на България
в чешката литература. In:
Освобождението на България и
литературата, София 1978, c.
287–295; též in: З. Урбан, Чехи и
българи. София 1981, с. 117–126;
Ohlas osvobození Bulharska v české litera-
tuře. Bulharsko 27, 1978, č. 1, s. 28.

7 Bulharský boj proti Turkům v českém
humoru. Slovanský přehled 49, 1963, s.
149–153; Борбата на България за
национално освобождение – пример за
чешката младеж [o F. J. Andrlíkovi].
Пламък 22, 1978, № 3, c. 158–161;
Турция, Русия и България през
1877–1878 г. в чешкия хумор и сатира.
In: Освобождението на България и
литературата, София 1978, c.
271–285; Osvobozenecké boje v Bulharsku
r. 1877–78 v české literatuře pro mládež
(Próza Františka Josefa Andrlíka).
Bulharsko 27, 1978, č. 1, s. 29.

8 Publikace byla vybavena literárněhis-
torickými úvody o jednotlivých, dnes
již pozapomenutých literátech,
odbornému spisovateli a malíři
Jaroslavu Jiráskovi (1840–1922) a
publicistech a překladatelích
Františku Josefu Andrlíkovi
(1852–1922), Václavu Dobruském
(1858–1916), Josefu Antonínu
Voráčkovi (1857–1900), Josefu
Jakubovi Toužimském (1848–1903) a
Janu Wagnerovi (1859–1905).
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jimž můžeme u nás v Čechách pouze tiše závidět – nedávno
zesnulý slovenský komparatista a bulharista Ján Koška je
autorem hned tří knižních monografií vztahujících se
k obdobnému badatelskému tématu: relevantní „bulharofil-
ské“ texty širokého žánrového rozptylu vynikajícím způsobem
zhodnotil v monografii Slovenské literárne pohľady na bulharský
juh (1876–1878) (1978) a po několika dalších letech z nich
uspořádal antologii Slovensko-bulharské literárne vzťahy
1826–1918 (1985), již uvedl hutnou syntetickou studií Slováci a
Bulhari v literárnych vzťahoch 1826–1918. Posledním průhledem
do problematiky je monografie Recepcia ako tvorba. Slovensko-
bulharské vzťahy (1826–1989) (2003).
Je proto velkým úspěchem, že se vydání publikace, která dopo-
sud v kontextu česko-bulharských kulturních souvislostí chybě-
la, podařilo realizovat prozatím ve dvou knihách. První díl je
zahájen textem vzniklým na úsvitu křesťanství, spojeném
s cyrilometodějskou akcí na našem území, úryvkem ze staro-
slověnského Života Konstantina Filozofa. Pokračuje Příhodami
Václava Vratislava z Mitrovic a ukázkami z uměleckých i vědec-
kých děl B. Balbína, P. J. Šafaříka, J. Kollára, P. Chocholouška,
B. Němcové, V. D. Stojanova, K. Jirečka, J. J. Toužimského a S.
Hellera, jež jsou prokládány překlady z bulharského folklóru
z pera F. L. Čelakovského, K. J. Erbena, J. Gebauera, J. Severy a
J. Holečka, vzpomínkami na Jiřího Proška a anonymními dílky
z českého protitureckého humoru a satiry. Knížku završuje
oddíl věnovaný osvobození Bulharska v r. 1878, sestavený ze
známých próz a básní J. Nerudy, K. Světlé, E. Krásnohorské a
A. Jiráska.
Výběr textů je vždy záležitostí subjektivní, proto by nemělo smys-
lu jmenovat další vhodné stati či díla, přesto si však neodpustím
jednu doplňující poznámku o Václavu Hankovi. Tradičně se
výklad o něm, Bulharech a jejich kultuře v nejširším slova smyslu
zploštil na problematiku Hankových písemných a osobních styků
s bulharskými studenty v Čechách od 40. l. 19. stol. a na osvětlení
jejich podílu na vzniku bulharských přebásnění „staročeských“
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rukopisných falz. Jeho odborné potýkání s bulharistickými tématy
však můžeme doložit již v době, kdy stál na počátku své slavis-
tické kariéry. V roce vzniku Národního muzea – Hankovi tehdy
bylo 27 let – publikoval český výtah Krátká historie Slovanských
Národů starých časů (1818), jenž byl sestaven z volných parafrází
zmínek o Slovanech ve středověku, jak o nich pojednal jeden
z prvních průkopníků konceptu německé romantické historiogra-
fie Ch. F. Rühs (1781–1820) ve spise Handbuch der Geschichte des
Mittelalters (1816). Bulharským dějinám je ve spise věnována kapi-
tola 8. Bolgarie (s. 168–184). Hankův překlad je pozoruhodný tím,
že jde o první odborné bulharistické pojednání v českém jazyce.
Ostatně že byli Bulhaři nezažitou novinkou, nasvědčují i některé
neologismy a nečekané varianty bulharských vlastních jmen:
Asan, Bolgarsko (Bolgarie, bolgarský, Bolgaři), Achrida, Ternovo,
bunczuk [= koňský chvost], Krummus. Celkový obraz bulharské-
ho národa neodpovídal romantické představě o lidu holubičí
povahy a nezměrné pracovitosti, zkoušeném krutými podmaniteli
– Turky. I o původním náboženství pohanských Bulharů je
pojednáno jakožto o drsném rituálu, doprovázeném „všelikými
obětmi“, např. pitím krve ze šavlí vejpůl rozseknutého psa (s.
181). V závěru kapitoly o Bulharsku byly nastíněny další „typické“
vlastnosti středověkých Bulharů: byli sice udatní, ale na jejich věr-
nost se nikdo nesměl spoléhat, žili v mnohoženství, vynikali jako
pastevci dobytka („skotovodi“) i jako obchodníci, jejich barbarské
mravy se začaly pozvolna mírnit díky stykům s řeckým dvorem a
návštěvám „znamenitějších Bolgarů“ v Konstantinopoli, avšak
obecní lid zůstával „pořád ještě velmi surový a špinavý“ (na jiném
místě pomstychtivý, hnusný, nečestný apod.) a řecký klérus chápal
působení v Bulharsku jako vyhnanství za trest. Za typický bulhar-
ský oděv je považován turban a šat z lehkého materiálu, prostý lid

se oblékal do kůže. S despektem je
konstatováno, že „ještě nynější
Bolgaři“ jedí koňské maso a že víno i
medovina byly vždy v oblibě, ale
chán Krum dal rozkaz zničit všechny

9 Hankovým poměrem k Bulharům a
jejich kultuře bych se rád zabýval
podrobněji v souvislosti s plánovanou
hankovskou konferencí v r. 2011.
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vinohrady, obávaje se, že „náklonnost k pití lid ten velmi zmalát-
ní“ (s. 182–184).9
Druhý díl Kapitol sleduje období od osvobození po vznik
ČSR r. 1918. Začíná erudovanými cestopisy K. Jirečka,
pokračuje materiály o vzniku osvětového spolku Bulharská
Sedjanka, vzpomínkami na pražská léta A. Teodorova-Balana,
úryvky statí o Ch. Botevovi, I. Vazovovi, o bulharském obyd-
lí, o pohanských obětech u Bulharů a o Perunově slavnosti
v Rodopech z pera J. A. Voráčka, o Pomácích od V.
Dobruského, o sudičkách od J. Máchala, o sběru lidových
rodopských písní od L. Kuby, několika články a ukázkami ze
Zpěvů thráckých Bulharů J. Wagnera, charakteristikami K.
Veličkova a K. Christova od V. Šaka (pro zajímavost bylo
zařazeno i několik sonetů z jeho sbírky Pod Vitoší), krajino-
malebnou črtou Na Šipkinském Balkáně z pera J. J.

Toužimského a povídkou
Z Nikopole na Ruščuk J. Haška.
Antologii uzavírá vzpomínka J.
Šmahy o počátcích profesionál-
ního divadla v Bulharsku. Velmi
cenná je obrazová příloha (s.
104–110), již tvoří reprodukce
unikátních, podle fotografií
vytvořených českých kreseb
Sofie, Velkého Trnova, Varny,
Nikopole, Svištova, Plovdivu a
San Stefana, jak vycházely v l.
1877–1877 v časopise Světozor.
Jedinečnost těchto záběrů spo-
čívá v tom, že doposud nebyly
novodobě zpřístupněny širší
veřejnosti a že některá města
byla takto zachycena vůbec
poprvé ve své historii.
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Jediná má kritická výhrada se
týká nešťastně řešené otázky
pravopisu jednotlivých textů
(„citace textů a jejich pravopis
[jsou] ponechány ve znění
uvedených zdrojů“, s. 5/I.
díl). Pravopisné úpravy smě-
rem k novějšímu úzu pod-
statně usnadňují četbu, aniž
by jakkoli pozměňovaly
původní smysl či „kolorit“,
protože archaická ortografie
působí rušivě (např. spůsob,
Thracie, Cyrill, Method, Samodivi,
ether). U komentářů je pak
archaická podoba vysloveně
nevyhovující, neboť se vedle
sebe vyskytují tvary starší, sty-
listicky zabarvené (Konstantin

Filosof) s novějšími, neutrálními (jezuité, univerzitní); pozorněji
mohly být provedeny i korektury: jednodužší, Jana Ekzarcha [kon-
taminace s bul. Йоан Екзарх; místo náležitého Jana Exarchy],
1963 [m. 1863], přítomi [m. přítomni], J. Wagner se narodil r.
1856, nikoli 1859 aj. (záměrně uvádím jen několik dokladů).

Jak si logika věci vyžaduje, měl by navázat třetí díl „mezivále-
čný“, jehož očekávanost a přitažlivost je zřejmá i díky faktu, že
se bude věnovat poměrně málo probádanému období z historie
česko-bulharských vztahů. K uskutečnění dalšího pokračování
Kapitol přejeme trojici autorek dostatek sil i vstřícnosti ze strany
partnerských institucí.
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Před časem vyšla na stránkách tohoto časopisu studie o
Ljubě Kasarové, vyňatá z doktorské práce Věnceslavy
Bechyňové-Havlíčkové z r. 1948, věnované českým topoi
v bulharské poezii.1 V obsáhlém komentáři k tomuto textu
jsem se stručně zmínil o okolnostech, proč disertace tehdy
nebyla zařazena do edičního plánu Slovanského nakladatelství,
ačkoliv ji doporučili tehdejší garant bulharistiky A. Frinta
z FF UK i J. Dolanský ze Slovanského ústavu.2 Nemohl jsem
se opřít o více než slovní svědectví Z. Hauptové, která mi
sdělila, že V. Bechyňová u sebe chovala – dnes bohužel
nezvěstný – původní rozsáhlý negativní posudek Z. Urbana,
který by býval byl výstižným pars pro toto ideologizace a
politizace české slavistiky po Únoru 1948, neboť autorka
v něm byla napadána za svůj nemarxistický přístup k česko-
bulharským literárním vztahům a její práce byla podrobena
zdrcující kritice, rovnající se faktickému publikačnímu záka-
zu. Na základě nově nalezeného archivního materiálu lze

celou kauzu obohatit o nové detai-
ly. Ze záznamu o poradě o práci V.
Havlíčkové České motivy v bulharské
poesii, která se konala 15. června
1951 v zasedací síni Slovanského

Negativní posudek Z. Urbana
k vydání monografie 
V. Bechyňové-Havlíčkové
Marcel Černý

1 V. Havlíčková, Česká inspirace lyriky
Ljuby Kasarové. Homo bohemicus 10,
2003, кн. 4, c. 24–46.

2 Ibid., c. 7 (celý text 5–24).
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ústavu,3 víme, že přítomni byli historik V. Čejchan, J.
Dolanský, V. Havlíčková, Jungwirth (snad germanista
Karel?), Z. Urban a S. Wollman, který zápis z jednání pořídil.
(Podotýkám, že A. Frinta se již porady nezúčastnil, protože
byl mezitím odstaven na vedlejší kolej a novým garantem
univerzitní bulharistiky se stal příznačně Z. Urban.)
Schůzi předsedal V. Čejchan, který vysvětlil, že účelem porady
je, aby se vyjasnila otázka publikování uvedené práce, která byla
svého času předložena Slovanskému nakladatelství a tam
posouzena Z. Urbanem. V. Čejchan konstatoval, že rukopis
ležel značně dlouhou dobu v nakladatelství už po podání
posudku a že byl odevzdán ústavu teprve po opětovných
urgencích. Proto mohl na základě posudku vzniknout dojem,
že práce snad vůbec neměla vyjít. V. Havlíčková přednesla pak
své výhrady k Urbanovu posudku a zejm. k tomu, že lektor
omezil kladné zhodnocení práce pouze na jedinou první větu.
Protože závěrem napsal, že nedoporučuje, aby práce byla oti-
štěna v této podobě, měla autorka dojem, že jeho stanovisko je
zásadně negativní. Z. Urban na to přítomným řekl, že se
v zásadě nestaví k práci odmítavě a že při podávání posudku
nepochyboval o tom, že by práce měla být vydána, avšak
domníval se, že vyžaduje některé zásadní opravy, a proto se
zabýval tak podrobně jejími nedostatky. Byl však ochoten
uznat, že některé věci snad nevyjádřil zcela přesně.
Hlavní spornou otázkou bylo to, že v práci podle Urbanova
mínění bylo příliš mnoho místa věnováno Ljubě Kasarové,

která „stála v podstatě na buržoaz-
ních pozicích a nemá v bulharské
literatuře prvořadého významu“.
Zde Urban vytkl také to, že do par-
tie o Kasarové pojala autorka i
takové zmínky, jako je děkovný
dopis paní H. Benešové. Autorka

3 Dr. Věnceslava Bechyňová-Havlíčková:
České motivy v bulharské poesii (záznam
z porady o práci dr. Bechyňové-Havlíčkové,
předložené k vydání Slovanskému ústavu).
Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v.
v. i. v Praze, fond Slovanský ústav,
sign. H 3, Publikace Slovanského
ústavu – nevydané publikace.



projevila ochotu, že tuto a podobné podrobnosti vypustí. J.
Dolanský a V. Čejchan vyslovili pak názor, že značný rozsah
pojednání o takových spisovatelích jako Kasarová vyplynul ze
samotné povahy tématu a že tato fakta nelze přirozeně potlačo-
vat, poněvadž přes všechny jiné okolnosti mají značnou cenu
pro propagaci českého národa a kultury v Bulharsku. Jako pod-
statnější bylo zdůrazněno, zda tato fakta byla „správně marxis-
ticky osvětlena“. Všichni přítomní se pak shodli na tomto
názoru s tím, že autorka má uvážit, zda by v uvedeném případě
nemohly být částečně omezeny podrobnosti. Současně bylo
doporučeno, aby práce, která byla dokončena již před několika
lety, byla doplněna srovnávacím materiálem z novější doby.
Zpracování této nejnovější epochy v rozvoji česko-bulharské
vzájemnosti by „vyvážilo rozsah kapitol a třídní povahu starších
vztahů, o jakých byla řeč shora“.4
Na dotaz, zda Z. Urban v podstatě souhlasil s autorčiným hod-
nocením zpracovaných jevů, odpověděl posuzovatel kladně,
dodal však, že považuje za nutné, aby byla opravena některá
místa, jak už v písemném posudku uvedl. Pak se přešlo k disku-
si o těchto jednotlivých místech a ukázalo se, že zřejmě běží
převážně o nepřesné formulace, které bude možno poměrně
snadno opravit. V. Havlíčková a Z. Urban se pak dohodli, že se
ještě sami poradí o jednotlivých případech, aby věc mohla být
definitivně vyřešena.
Tolik archivní pramen. I přes velmi jemné Wollmanovy formu-
lace je jasné, že Z. Urban chtěl předkládanou práci v podstatě
upravit do podoby „vulgárněmarxistického“ spisu, plně v inten-
cích svých raných bulharistických a makedonistických prací.

(Z těch méně známých připomínám
jeho nevydanou doktorskou práci
Počátky makedonsky psané literatury ve
vztahu k ostatním literaturám jihoslovan-
ským a jejich odraz v literatuře české z r.
1949, k jejímuž sepsání ho údajně

100

4 Myslím, že i tento bod jen umocnil
autorčinu nechuť monografii přepra-
covat. – Později o tomto tématu
pojednala L. Nováková, Bulharští
spisovatelé o Československu
(1944–1956). Slovanský přehled 43,
1957, s. 15–18.
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„povolala strana“.) Pod takovou publikaci by se V. Havlíčková-
Bechyňová mohla podepsat jen stěží, proto na vydání zcela
rezignovala.
Tento stručný příspěvek si neklade za cíl snižovat Urbanovy
zásluhy o českou bulharistiku, spíše chce upozornit na omyly
vyvolané nepříznivou dobou a zejm. usilovat o objektivní,
řekněme historií nezatížený, náhled i na jevy doposud tabuizo-
vané. Neidealizujme si mrtvé pouze proto, že jsme si zvykli
hovořit o nich v superlativech.

Negativní posudek Z. Urbana k vydání

monografie V. Bechyňové-Havlíčkové

Negativní posudek Z. Urbana k vydání

monografie V. Bechyňové-Havlíčkové
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Martina Bečvářová (*1971), vystudovala MFF UK v Praze
(1994 Mgr., 1997 Dr., 1998 RNDr. a Ph.D.), od r. 2007 je
docentkou FF UK v Praze, od r. 1998 pracuje v Ústavu apli-
kované matematiky Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

František Čajka (*1976), vystudoval FF UP v Olomouci (2002
Mgr.), od r. 2002 je doktorandem na FF UK v Praze (obor
slovanská filologie); od r. 2003 působí v Oddělení paleoslo-
venistiky a byzantologie Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.
v Praze a pedagogicky působí na PF UJEP v Ústí nad Labem
(od r. 2002).

Marcel Černý (*1974), vystudoval FF UK v Praze (1999 Mgr.,
2007 PhDr. a Ph.D.), od r. 2001 je odborným a po dosažení
doktorátu vědeckým pracovníkem v Oddělení dějin slavistiky
a slovanských literatur Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.
v Praze.

Lenka Drápalová (*1984), studuje na FF UK v Praze (od r.
2003 slavistiku se zaměřením na bulharistiku a od r. 2004 fil-
movou vědu).

Zlatina Jeřábková (*1976), vystudovala FF UK v Praze (2002
Mgr.), od r. 2004 je doktorandkou na téže fakultě (obor slo-
vanská filologie). Překládá, tlumočí a působí jako hudební
publicistka v čas. Spark.

Natalie Kalajdžijevová (*1973), vystudovala FF UK v Praze
(2005 Mgr.), od r. 2005 je doktorandkou na téže fakultě (obor
slovanská filologie). V rámci doktorského studia rovněž vyu-
čuje bulharistické jazykovědné předměty.

Jaroslav Otčenášek (*1974), vystudoval FF UK v Praze (1999
Mgr., 2004 PhDr. a Ph.D.), od r. 2003 je vědeckým pracov-
níkem v Oddělení historické etnologie Etnologického ústavu
AV ČR, v. v. i. v Praze a pedagogicky působí na FF UK

Přispěvatelé sborníku / Авторите в този брой
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v Praze (od r. 1999) a PF UJEP v Ústí nad Labem (od r.
2005).

Marek Příhoda (*1976), vystudoval FF UK v Praze (2001 a
2004 Mgr., 2006 PhDr., 2008 Ph.D.), od r. 2004 je zamě-
stnancem Ústavu slavistických a východoevropských studií
FF UK (2004-2008 asistent, od r. 2008 odborný asistent pro
obor dějiny a literatura východní a jihovýchodní Evropy sta-
ršího období).

Hedvika Sixtová (*1970), vystudovala FF UK v Praze a
Rijksuniversiteit Gent v Gentu (1994 licentiaat, 1999 Mgr.,
2007 Ph.D.), od r. 1996 pracuje v Oddělení lingvistiky a lexi-
kografie Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze.
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