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Zkoumané prameny

1. Úvod
1.1. Cíl diplomové práce
Cílem mé diplomové práce je prozkoumat a popsat, jak je používán jazyk při
vytváření

české společnosti

obrazu Bulharska v soudobé

Toto téma je inspirováno
příbuznost ovlivňuje

příbuzností

kulturu,

dějiny

českého

bulharského a
a

tradiční

po listopadové revoluci.

vztahy obou

jazyka a tím, jak tato
národů.

Po roce 1989

vlivem politických a ekonomických událostí nastaly jak v bulharské, tak v
společnosti

velké

změny,

důležitou

které sehrály

roli pro

obrazu Bulharska. "Publicistika informuje o aktuálních

české

vytváření současného

společenských

a politických

událostech a komentuje je."] Z tohoto důvodu jsem se rozhodla provést průzkum
článků

ve

o Bulharsku v českém tisku, které vyšly v období od r. 1991 do r. 2005, a to

čtyřech

denících: Mladá fronta Dnes (dál MF Dnes),

HN), Lidové noviny (LN) a Právo
jsem vybrala proto, že
tedy

největší

činitele

čtenářů.

okruh

mezi

které

měly

čtvery nejpopulárnější české

určitých

noviny a

zaměřila

českýma očima".

zajímavý obsah, nebo ve kterých
prostředky.

působení

na

Našly v něm místo

novináři při

"Tvůrce

ovlivňují

na stylotvorné

lexikálních jednotek a jejich

jsem nazvala "Bulharsko

užívali charakteristické jazykové

noviny (dál

rokem 1996 - Rudé Právo). Tyto deníky

Z jazykového hlediska jsem se

v publicistice, užívání

čtenáře. Průzkum

články,

patří

(před

Hospodářské

popisu Bulharska

zprávy vždycky pracuje

selektivně a zpravidla je kreativní"? Fakta, která sděluje, jsou ovlivněna způsobem,

jak je

sděluje.

"Obraz je výsledkem

ojedinělého či několikanásobného

osobního

zážitku" .3
Obraz Bulharska, který vznikl po roce 1989 na
tématikou v
styků

českém

základě článků

s bulharskou

tisku, vychází z více než staleté tradice vzájemných kulturních

a zakládá se na již existujících stereotypech o této zemi. "Stereotyp se

obyčejně

definuje jako aplikace hotových, zažitých, zjednodušených schémat

či

I

Čechová, M., Chloupek, J., aj. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997, s. 176.

2

Klusáková, L., aj. "My" a "oni" - náčrt teoretické problematiky. In: Obraz druhého v historické

perspektivě
3

ll. 1. vyd., Praha: Karolinum, 2003, s. 15.

tamtéž, s. 14.
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klišé, jež většinou nejsou založena na autentické zkušenosti.,,4 Stereotypy urychlují a
usnadňují

klasifikaci druhého

označením,

nálepkou, etiketou. Stereotypy mají

v obecném povědomí negativní nebo pozitivní konotaci. Únik ke stereotypům není
chápán jako

jednoznačně

energie. Bylo by
skutečnost.

příliš náročné,

zařazení,

vidí, cítí jako

místo a

křesťan,

národa. "Stereotyp

může

připravenost

pozorovatele -

předáván

vnímat každou

podmiňuje společenský

někdo něco

katolík, protestant, aristokrat,
být

úspoře

i zjednodušuje proces vnímání a funguje

jako nástroj sebeobrany. Proces vnímání a stereotypizace
kontext,

je cestou k

měl člověk stejně detailně

kdyby

paradoxně rozšiřuje

Stereotyp

světě

negativní jev. V moderním

vnímá,

přemýšlí,

měšťan, příslušník

daného

z jedné generace na druhou tak, že vypadá

jako biologická skutečnost. ,,5

1.2. Diachronní pohled na

bulharsko-české

kulturní, historické a

jazykové vztahy v minulosti
Bulharský a
čeština

český

národ mají

společný

slovanský

se vyvinuly z jednotného jazyka - praslovanštiny.

datují již od 9. století, kdy solunští
slovanské písmo.
historických

Během

bratři,

původ.

Bulharština a

Bulharsko-české

Sv. Konstantin (Cyril) a

Metoděj,

následujících staletí zažily oba národy mnoho

okamžiků. Například české

vztahy se
sestavili

společných

oddíly se vyznamenaly v křižáckých bojích

císaře Fridricha I. Barbarossy v bitvě u Adrianopole (Edirne). Čeští bojovníci se
zúčastnili

také bitvy u Varny 10. listopadu 1444. Za Rudolfa II. se objevila v

českých

zemích první bulharská emigrace a někteří Bulhaři studovali na Karlově univerzitě. 6
Zvýšený zájem o Bulharsko nastal v době obrození. Zrod myšlenky slovanské
vzájemnosti (touha po sjednocení všech
jazykové

příbuznosti)

na

počátku

Slovanů

19. století se stal

na

základě

podnětem

jejich kulturní a

pro intenzivní rozvoj

česko-bulharských vztahů. Česká veřejnost se díky tisku dozvídala o těžkém údělu

4

Klusáková, L., aj. "My" a "oni" - náčrt teoretické problematiky. In: Obraz druhého v historické

perspektivě

II. 1. vyd., Praha: Karolinum, 2003, s. 14.

5

tamtéž, s. 16.

6

srov. Rychlík, J. Nástin česko-slovensko-bulharských vztahů. In: Dějiny Bulharska. Praha: Lidové

noviny, 2000. Kapitola 11, s. 385.
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Bulharů pod tureckou nadvládou. Řada významných českých osobností se začala

zabývat původem a jazykem Bulharů (J. Dobrovský, Pavel J. Šafařík), bulharskými
dějinami (František L. Čelakovský), bulharskou literaturou (l V. Frič, J. Neruda) a

bulharským folklorem (K. J. Erben, B. Němcová).7 V druhé polovině 19. století, po
osvobození Bulharska z turecké nadvlády (r. 1878), se stala bulharská problematika
součástí českého veřejného života. Český tisk se začal aktivně věnovat bulharské
Nejčtenější

otázce.

noviny seznamovaly s bratrským bulharským národem. Jeden

z faktorů, který ovlivnil
jazyk publicistiky.

vytváření

Některé

značný propagační účinek

obrazu Bulhara jako "slovanského bratra", byl

z článků o Bulharsku v tehdejšímu

a posílily sympatie

české veřejnosti

českému

tisku

měly

k bulharskému lidu.

Od poloviny 19. století studovalo v českých zemích mnoho Bulharů. Čeští a
bulharští studenti založili roku 1862 tajný spolek Pobratim, který sdružoval i jiné
Slovany v Praze a měl za cíl napomáhat osvětou a politickými prostředky osvobození
Bulharů.

Od 80. let 19. století jsme
mladého bulharského státu se
"Pro migraci do Bulharska
půdy z roku 1880."

svědky české

výrazně

měl

podíleli

"invaze" do Bulharska. Na budování

čeští vědci, učitelé, umělci

velký význam i zákon o osídlování

a právníci.

neobdělávané

8

Po roce 1918 se vztahy Bulharska a samostatného Československa změnily.
Československý stát vznikl díky versailleské smlouvě, naopak Bulharsko kvůli této
smlouvě

ztratilo polovinu svého územÍ. Takže zájem o zachování daného

uspořádání

byl u obou států rozdílný. Nicméně se Československo v meziválečném období stalo
útočištěm různých skupin bulharských emigrantů. V roce 1929 do Československa
přesídlil

na

známý bulharský básník Kiril Christov. Mezi léty 1929 a 1938 byl1ektorem

Karlově Univerzitě.

zmiňoval český

O jeho pobytu v Praze a jeho literárních

periodický tisk:

"Přestěhoval

činnostech

se

se do Prahy k delšímu pobytu, aby tu

dokončil v bulharském překladu svou Antologii české poezie, ,,9 Prager Presse píše o

úspěchu přažské inscenace Christovovy hry "Račenicy".10 Odezvy autorova

7

srov. Yp6aH, 3. fJexu u 61:JJ/zapu. Co<l}H~: Ib.naTeJIcTBo Ha OTeqeCTBeHlm <pPOHT, 1981, s. 18.

8

Havránková, R. Český podíl na přeměně bulharské společnosti v počátcích novodobého bulharského

státu. In: Práce z
9

dějin

slavistiky XVIII. Praha: Univerzita Karlova, 1997, s. 87-92.

Národní listy 69, 1929, č. 326, s. 1-2. In: Urban, Z. Kiril Christov v Čechách. Praha: Státní knihovna

ČSR, 1978. s. 45.
10

Prager Presse 12, 1932, č.c 150, s. 8. In: Urban, Z. Kiril Christov v Čechách. Praha: Státní knihovna

pražského pobytu nacházíme také v jeho literární

tvorbě.

Ve sbírce Vlnolam (1937)

popisuje Christov kamennou krásu "slovanské Prahy, Říma severu", zmiňuje se o
dnech husitské síly tohoto

města

i o trpkosti jeho

Kirila Christova vyšlo v meziválečném období

dnů pobělohorských. Kromě
několik

dalších

rozšiřovaly

obraz bulharské literatury. Antologie bulharské poezie,

Leštovem a

přeložená

překladů,

díla

které

uspořádaná

A.

F. Kožíkem v r. 1930, zachycovala vývoj bulharské poezie až

do třicátých let a prvně uvedla v Čechách některé autory, znamenající mezníky
tvorby 20. století

(Dimčo

Debeljanov, Christo Smimenski, Elisaveta Bagrjana,

Atanas Dalčev). V roce 1932 byly v Čechách bulharské básnířky Dora Gabe a
Elisaveta Bagrjana. V roce 1938

přeložil český

básník

Vítězslav

pomocí D. Gabeové její lyrickou prózu "Dávno ". Tento

Nezval s jazykovou

překlad

byl jedním

z nejpozoruhodnějších meziválečných překladů z bulharštiny.ll
V období mezi světovými válkami byly vztahy mezi ČSR a Bulharskem
značně

utlumeny. "V druhé

polovině třicátých

let ztratila Praha zájem tím spíše, že

Sofie se postupně stále více dostávala do německé sféry vlivu.,,12
V roce 1945 oba státy

opět

obnovily diplomatické a

hospodářské

styky. Od

poloviny padesátých let byly v rámci mezivládních dohod z Československa do
Bulharska organizovány turistické zájezdy a od poloviny šedesátých let bylo
Bulharsko jednou z mála zemí, do kterých mohli Češi volně cestovat. V 70. a 80.
letech 20. století se stalo bulharské

černomořské pobřeží

"rájem" pro

české

turisty.

Málokdo z Čechů neznal Bulharsko. Kdo však Bulharsko sám nenavštívil, a měl tedy
k dispozici jen zprávy
obraz této

země.

oficiálně

podávané

Bulharsko bylo

československým

představováno

tiskem, získal

nepřesný

jako jakási "šestnáctá svazová

republika". 13
Ve formování obrazu Bulharska v české
podstatnou roli. Jazyk tisku je vždy
veřejné mínění.

ČSR, 1978.
II

S.

Na jedné

straně

aktuální, a proto

je obraz Bulharska v české

ovlivňuje současné

společnosti vytvářen

na

Vachoušková A., Hronková D. aj. Bulharská krásná literatura v česlgích překladech 1828-1980.
S.

19.

Rychlík, J. Nástin česko-slovensko-bulharských vztahů. In: Dějiny Bulharska. Praha: Lidové

noviny, 2000. Kapitola 11,
13

sehrál jazyk tisku velmi

45.

Praha: Statní knihovna ČSR, 1983,
12

dobově

společnosti

S.

393.

Rychlík, J. Nástin česko-slovensko-bulharských vztahů. In: Dějiny Bulharska. Praha: Lidové

noviny, 2000. Kapitola 11, s. 397.
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základě

dlouhodobých kulturních a jazykových vztahů mezi

druhé je konstruován pohledem soudobého
obrazů

vžitých etnických

českého

oběma

národy, na

tisku. "Aktualizace a

dostává kontrastní podobu vždy v okamžicích

straně

proměna

převratných

společenských změn.,,14

1.3. Synchronní a diachronní aspekty
v

českém

při vytváření

obrazu Bulharska

tisku v současnosti

Listopadová revoluce se stala

podnětem

pro aktualizaci dosavadních

ustálených představ Čechů o nich samých, ale také změnila jejich vztah k jiným
národům.

Silný

migrační přiliv různých

země,

etnických skupin do

geopolitický

vývoj a intenzívní kontakty s občany jiných států umocnily nové pohledy - pozitivní i
negativní. "Vztahy k

cizincům,

k druhým, jiným

národům, etnikům

a etnickým

skupinám zjitřují současnou českou společnost.,,15 Změny, kterými prošla česká
společnost

po

roce

1989,

se promítly do

nového

obrazu Bulharska v

soudobém českém tisku. Po revoluci nestálo Bulharsko na předních příčkách zájmu bulharská literatura se
Bulharska,

hlavně

z

nepřekládala

důvodů

četnosti

•

měl

dříve,

již se nejezdilo na dovolenou do

politických a ekonomických.

Obraz Bulharska, jak se
komunismu,

jako

začal vytvářet

v soudobém

českém

tisku po pádu

svoje typické nové rysy a prošel několika fázemi vývoje. Z hlediska

a obsahu článků jsem vymezila tři fáze:

1991-1996 - fáze zapomenutí na Bulharsko. V tomto období vycházelo
v

českých

novinách velmi málo

článků

o Bulharsku. Pro turisty

atraktivní - do roku 1996 jen málokterá z cestovních

přestalo

kanceláří

být

nabízela

zájezdy do Bulharska.
•

1996-2000 - počet

příspěvků

o Bulharsku se

zvětšil.

Ve

většině článků autoři

nahlíželi na Bulharsko jako na blízkou zemi s podobným osudem v období za
železnou oponou, která se jen
vyspělejší země.

těžko

dostává z hospodářské krize a dohání

Z turistického hlediska

přitahovalo

Bulharsko nízkými

cenami.

14

Moravcová, M. Bratr, přítel, cizinec. Pohled českých studentů na jižní Slovany. In: Lidé a města.

Praha: AVČR, 1996, s. 27-57.
15

tamtéž, s. 27.

•

2000-2005 -

nejpozitivnější

vytváření

fáze pro

obrazu Bulharska v

české

společnosti. Hospodářská

situace se zlepšovala a tím se Bulharsko dostalo do

popředí

se stalo znovuobjeveným rájem pro

Při
představy

zájmu tisku,

opět

české

turisty.

konstruovaní etnického obrazu daného národa používáme své znalosti,
a

někdy

i stereotypy o

něm.

Prolínaní všech

našeho vlastního názoru. "Dnešní lidská
jejichž příslušníci nikdy nepoznají ani

společenství

většinu

svých

těchto prvků

se projektuje do

existují jako pomyslné útvary,

spoluobčanů,

nikdy je nepotkají

a nikdy o nich ani neuslyší, a přesto v mysli každého žije obraz jeho společenství.,,16
Obraz je také pomyslný útvar a k jeho
vlastní a cizí názor, vlastní a cizí
základě

vytváření přispívá

představa.

Lidé si

vlastní a cizí zkušenost,

častokrát vytváří

názory na

cizí zkušenosti.

Ve verbálním plánu rozlišujeme

několik typů

specifických úvah

utvořených

na základě cizí a vlastní zkušenosti. 17
•

na

základě

vlastní zkušenosti: Jednou

před

lety jsem pracoval s jedním

Bulharem. On byl: pracovitý; líný; expresívní...

•

základě

na

zkušenosti

příbuzných:

Tatínek pracoval s jedním sympatickým

Čechem.

•

na

základě

zkušenosti vlastního národa: Roku 1968 se

Bulhaři

také zúčastnili

okupace Československa.

•

na

základě vnitřní

jistoty

(podvědomá

nějakého

typizace vlivem

stereotypu):

Vždy jsem měl určitý pocit úcty k Čechům. Češi jsou dobří lidé, nejsou špatní,
Bulhaři jsou také dobří lidé, Češi jsou hlubší než my, vidí věci lépe a lépe jim
rozumějí.

Tyto názory, použité v tisku v příslušném kontextu a
jazykovými

prostředky,

se

společnosti přežívají některé

•

lG

tradiční

postupně zobecňují

vyjádřené příslušnými

jako etnické stereotypy. V

české

stereotypy o Bulharsku, např. :

stereotypní spojení Bulhara s manuálně pracujícím

člověkem dře

Čmejrková, S., Daneš, F. Jazyk malého národa. In: Slovo a slovesnost. Praha: Academia, 1993, s.

19.
17 Do6paTIIM. EoJlzapu

no 'leUlKUme 3e.MU. CmlmlI: CR.

11

KJIIIMeHT OXpIILl.CKII,

1994, s. 16-18.

jako Bulhar (maká jako Bulhar) je výraz vznikl v 30. letech 20. století, kdy
do Čech přijela první vlna bulharských zahradníků. Tento obraz Bulhara i
18

dodnes patří k názorovému vybavení starší a střední generace Čechů ;
stereotyp bulharského Černomoří se stává pro Čechy obrazem s magickou

•

přitažlivostí 19;
české

•

mytologema o

přetrvávalo

novým

nejlevnější

dovolené u

v 60., 70. a 80. letech, se v letních

způsobem: "Některé

pláže

moře,

které vzniklo v 50. a

měsících

Slunečního pobřeží

roku 1992 vykládá

nejsou pro všechny

smrtelníky stejně dostupné .. ,,2o;
•

i do dneška

přetrvává

rekreačních středisek,

v představách lidí spojení Bulhara a

dále pak Bulhara a slunce, tepla, sucha,

či

moře,

pláží,

Bulhara jako

romantické postavy z přímoří (černomořský rybář, tmavý člověk s oslem)21;

Otázku, jak se tyto stereotypy
ovlivňují vytváření

začleňují

do soudobého

českého

tisku a

obrazu Bulharska, budu podrobněji zkoumat v dalších kapitolách.

Úloha jazyka je nesmírně důležitá pro upoutávání pozornosti čtenáře. Jistá
informace

může

konkrétního

způsobu

někdy

užívá

článků,
věty,

být

představena

záleží na autorovi a sleduje

prostředků,

nejrůznějšími

adresátovi

určitý záměr.

které mají za cíl vyprovokovat

užití slovních spojení zjiného

agresivní oslovení, slovní

funkčního

hříčky). Některé

způsoby.

Výběr

V soudobém tisku se

čtenáře

(šokující titulky

stylu, slovní obraty, imperativní
z těchto

prostředků

jsou zcela

specifické pro bulvární tisk, ale vyskytují se také na stránkách seriozních novin. Užití
starších

stereotypů

pro charakterizaci Bulharska v novodobém kontextu

působí

zcela

ironicky a vypovídá o tom, že autor chce tímto popisem Bulharska dosáhnout
záporného efektu.
Podle Moravcové

vytváření

etnického obrazu trvá léta, konstruuje se

pohledem kulturního systému, zkušenostmi a hodnocením

18

příslušné společnosti,

Moravcová, M. Bratr, přítel, cizinec. Pohled českých studentů na jižní Slovany. In: Lidé a města,

Praha: AVČR, 1996, s. 35.
19

Holoubek J. Dopisy Černému moři: Bulharsko ve verších českých básníkú. Praha: 1981.

20

Todorov, V. Český obraz Bulharska a Bulharů (1992-1994). In: Lidé a města, Praha: AVČR, 1996,

S.67.
21

Moravcová, M. Bratr, přítel, cizinec. Pohled českých studentů na jižní Slovany. In: Lidé a města,

Praha: AVČR, 1996, s. 34.
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která si obraz

utváří,

a každý

přítomný

etnický obraz je výslednicí permanentní

polarizace již přijatých stereotypních soudů ajejich revize z pozic současnosti. 22
V první kapitole této diplomové práce se budu
bulharskými kulturními a jazykovými vztahy v

podrobněji

průběhu

zabývat

let a tím,

česko

čím

byly

ovlivňovány dosavadní představy Čechů o Bulharsku.

V druhé kapitole budu zkoumat vznik

stereotypů

stereotypy charakteristické pro jednotlivé vrstvy české

společnosti.

Třetí

kapitola bude

věnována vytváření současného

společnosti.

Popíšu hlavní

změny,

listopadové revoluci, a jak se tyto
v

české společnosti.

ve

o Bulharsku a porovnám

obrazu Bulharska v

které nastaly v bulharské a
změny

odrazily na

české

české společnosti

vytváření

po

obrazu Bulharska

Na závěr porovnám nejtypičtější rysy obrazu Bulharska v tisku a

společnosti.

Ve

čtvrté

"Bulharsko

kapitole se budu zabývat svým

českýma očima".

Na

prozkoumám vliv jazykových

základě

průzkumem

pod názvem

excerpovaného materiálu z českých novin

prostředků

na adresáta a

záměr

autora

při volbě

příslušných jazykových prostředků.

V

závěrečné

kapitole se pokusím o shrnutí všech

dle mého názoru napomáhá poznání cizí kultury

výsledků

a

porozumění kultuře

vysvětlím,

jak

vlastní, na čem

se tento význam cizí kultury zakládá a proč zájem Čechů o bulharskou kulturu
během

22

posledních let roste.

tamtéž, s. 27.
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v

2. Cesko-bulharské
během

kulturní

a jazykové

vztahy

let (dosavadní obraz Bulharska v

české

společnosti)

Počátky česko-bulharských

kulturních a jazykových

vztahů

sahají do 9.

století. V roce 862 velkomoravský kníže Rostislav (846-870) požádal byzantského
císaře

Michala III. (842-867) o vyslání

šířili křesťanství
vyhověla
Metoděj,
čase

a v r. 863
rodem ze

přicházejí

Soluně,

do Velkomoravské

říše bratři

českých

by v jeho

říši

V Kristiánově

Konstantin (Cyril) a

jimž se spolu s jejich žáky podařilo v překvapivě krátkém

položit základy slovanské liturgie a slovanského

žáků.

kteří

slovanským jazykem. Byzanc měla politický zájem, aby této žádosti

První zmínky o Bulharsku v
jeho

misionářů,

českých

legendě,

křesťanského

písemnictví.

zemích se spojují s činností Cyrila a Metoděje a
která je

věnována obraně

slovanské liturgie v

zemích, je napsáno, že v době vládnutí Rostislava se ve všech kostelech

zpívaly liturgie

obyčejným

tedy i v Bulharsku.

jazykem jak je tomu i dnes ve

většině

slovanských zemí,

23

K bezprostředním kontaktům Čechů s Bulharskem došlo během křížových
výprav. Předpokládá se, že na bulharské území se dostali Češi ještě s předvojem
první

křížové

výpravy.

Přes

křížová

Bulharsko pak postupovala druhá

výprava, které

se zúčastnil i český kníže a pozděj ší král Vladislav II.
Další

důležitou

se do boje proti

historickou událostí je bitva u Varny 10. listopadu 1444, kdy

Turkům

Vladislava III. V této

zapojily

bitvě

české

oddíly za vedení polského a uherského krále

byla polsko-uherská armáda poražena a sám Vladislav

III. padl. Hrdinská smrt Vladislava III. se hluboce zapsala do
lidu.

Statečnost

povědomí

spojeneckých vojsk dosáhla odezvy také v soudobé

bulharského
české

písni.

Bitva u Varny se stala podnětem i pro pozdější literární tvorbu.
Z roku 1543 pochází "Kronika o pohnutí

křestanuov

znamenitém proti

Turkuom pohanuom. ,,24 Další zmínku o Bulharsku nacházíme v cestopisech Martina
Kabátníka, který mimo jiných zemí navštívil také Bulharsko. Zážitky z cesty po

23

srov. Yp6aH, 3. Lfexu u 6bJlzapu. Coqnu!: l"h.!l,aTeJICTBO Ha OTeqeCTBemU! cjJPOHT, 1981, s. 16.

24

Amort, Č. Pokrokové tradice československo/bulharského přátelství. Praha: Horizont, 1978, s. 10.
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bulharských územích
vyprávění

Z tohoto

nadvládou

podrobně vylíčil

se

český čtenář

roku 1599 Václav Vratislav z Mitrovic.

dozvídal o utrpení bulharského lidu pod

Turků.
Kostenečký viděl bezprostřední

Konstantin

případě

Slovany, tedy i na Bulhary. V každém

vliv husitského hnutí na jižní

mezi bogomilstvím a

pozdějším

husitským hnutím existují typologické shody.
V pozdějších letech se o Bulharsku zmiňují práce humanistů Jana Blahoslava,
Jana Amose Komenského, Bohuslava Balbína. V roce 1735 se
války proti

Turkům

na

straně

čeští

účastní

vojáci

Rakouska a Ruska. Z tohoto období jsou první

konkrétní zprávy o hrdinských bojích Bulharů proti turecké nadvládě. 2s
Zájem o opravdové poznání Bulharska se v Čechách projevuje na začátku 19.
století v

době

obrození. Je spojováno se jmény Josefa Dobrovského, Pavla Josefa

Šafaříka a Františka Ladislava Čelakovského. Dobrovský přispívá k hlubšímu

seznámení s jazykem
Bulharů.

Z jeho díla

Cyrilo-Metodějských

čerpali

památek a k upřesnění

původu

a historie

bulharští obrozenci Neofit Rilski, Vasil Aprilov a další.

Slovák P. 1. Šafařík přispívá k vývoji světové bulharistky svými díly: "Slovanský

národopis {( a "Slovanské starožitnosti ". F. L. Čelakovský, který stručně popsal
dějiny Bulharů

svých

a analyzoval jejich kulturní zvláštnosti, seznamuje studenty

přednášek

na

Karlově univerzitě

s

uměleckými

během

hodnotami bulharské národní

tvorby. Rostoucí zájem o Bulharsko souvisel s myšlenkou slovanské vzájemnosti.
Právě

rozvíjející se

česká

době měla

slavistika v této

velký vliv na

česko-bulharské

vztahy. Komplexní informaci o Bulharsku obsahoval encyklopedický
slovník, který vycházel v letech 1860-1870. 26
Při

" .. úsilí

uvědomující

se

české

národní

společnosti

Riegrův

o poznání slovanských

národů"27 byla úloha jazyka nezbytná: "Většina znalostí, názorů a hodnotících
postojů

ke

Slovanstvu jako

zprostředkovala

celku

i

k jednotlivým

širokým lidovým vrstvám

města

slovanským

národům

a vesnice škola a

česká

publicistika.,,28 O Bulharsko se zajímala jak česká inteligence, tak čeští dělníci.

z-

) srov. Yp6aH, 3. Lfexu u 6bJ/zapu. CoqJll5l: I-b,I:(aTeJ1CTBO Ha OTe'leCTBeHlli! <pPOHT, 1981, s. 18.

26 srov. Yp6aH, 3. Lfexu u 6bJ/zapu. CO<plHI: I13,I:(aTeJ1CTBO Ha OTeQeCTBeHI151 <pPOHT, 1981, s. 18.
27Moravcová, M. Počátky znalosti Bulharska v pražské dělnické společnosti. In: Lidé a města. Praha:
1996, s. 147-165.
28

tamtéž, s. 147.

1"

"V roce 1864 se Bulharsko dostalo do centra pozornosti

českých

typografických

dělníků.,,29 Zájem typografů se obracel k té části bulharského kulturního dědictví a
současnosti,

kulturní

veřejně představeno

Bulharsko bylo
uspořádané

činnosti.

která se dotýkala knižní kultury a vydavatelské
v roce 1877

při výstavě časopisů

a

rukopisů,

Typografickou besedou jako svébytný slovanský národ s vyspělou

kulturní a politickou

časopiseckou

produkcí. Zájem o téma Bulharska v letech 1876-

1878 (1878 - osvobození Bulharska od osmanské nadvlády) projevuje
českých

většina

novin: "Pomalu nejsou noviny nevěnující svou celou pozornost probíhajícím

událostem v Bulharsku,,30
Pro bulharský tisk v době obrození byli Češi a Česko také velice aktuálním
tématem. Pro popularizaci myšlenky slovanské vzájemnosti v Bulharsku sehrál
podstatnou roli první bulharský
tematikou

převládá
Např.

obrození.

časopis

Ljuboslovie. V prvních číslech se slovanskou

historický romantismus, který je charakteristický pro dobu

Konstantin Fotinov

líčí

na stránkách Ljuboslovije ideu o

slovanském jazyku a o slovanských kmenech jako jednotném

národě.

společném

První ohlasy

na Čechy v bulharském tisku vyjadřují sympatie k českému národu: "Češi jsou lidé,
kteří mají velmi příjemný charakter".31 V šedesátých a sedmdesátých letech 19.

století se zájem o Čechy rozšířil. Česká tematika byla představována bulharským
čtenářům

aspektech:

zeměpisné

informace o historickém vývoji,

především

v

různých

a statistické údaje o
o období

českého

českých

zemích,

obrození. Popisovaly

se život a národní psychologie Čechů, stav českého vzdělání, školy, školní programy,
česká

kultura a

věda, důležitá výročí

a aktuální zprávy.

Největší počet

publikací

odráží politickou situaci v Čechách. Historický osud Čechů a Bulharů se představuje
paralelně, porovnává se situace Čechů v Rakousko-Uhersku a Bulharů v Osmanské
říši. Např.

rozpustit

Dunavska zora (1899) informovala o rozhodnutí rakousko-uherské vlády

některé české

spolky a komentovala, že takové akty jsou

přestupek vůči

Slovanům. "Habsburská říše je jeden z největších nepřátel slovanství,,32, píšou dál

bulharské noviny.

29

tamtéž, s. 148.

30

tamtéž, s. 147.

31 I1BaHoBa, ,Zl;. qexllll II 'leXllTe B 6bJIrapCKllll rreplloLlll'leH rreqaT rrpe3 Bb3pmKLlaHeTo. In: Práce
z
32

dějin

slavistiky a

česko-jinoslovanských vztahů XVIII,

tamtéž, s. 74.

11)

Praha: UK, 1997, s. 72.

Obraz české kultury se šířil na jih díky bulharským studentům v Čechách.
" ... poslední desetiletí před osvobozením Bulharska se České země staly po Rusku
hlavním střediskem pro bulharské studenty."33 Celé skupiny studovaly na středních
školách v Praze,
univerzitě

Táboře,

a vysokém

Písku a Hradci Králové, nemálo jich bylo i v Praze na

učení

technickém.

Pověst českých

škol a informace o možnosti

studia v Čechách se šířila i v tehdejším bulharském tisku. Ve všech zmíněných
městech

i v Praze byli bulharští studenti

Pobyt

Bulharů

přijetí

u

nebyl jen využíváním

přijímání

velmi

přátelsky

poměrně vyspělého českého

českých učitelů. Bulhaři přinášeli

pro

" .. zprostředkovávali znalosti o slovanském

českou společnost

národě

a se zájmem.

školství a

vřelého

mnoho pozitivního:

doposud málo známém, o jeho

historickém osudu, kultuře, lidové slovesnosti.,,34 Bulharští studenti Teodor
lkonomov, Vasil D. Stojanov i další otiskli
tehdejší bulharské

literatuře.

Publikovali

řadu článků

o Bulharsku,

překlady některých

Č.

13 vyšel

příspěvek

od Vasila Dimitrova Stojanova -

jeho písně"; v Svobodě 1, 1867 vyšel

překlad

o

bulharských národních

písní a příspěvky, které se týkaly hrdinské minulosti bulharského lidu.

Praze 1, 1864,

především

Např.:

v Zlaté

"Bulhaři,

lid a

podrobného životopisu Rakovského -

"Gjorgij Stojkov Rakovský, hrdina a spisovatel bulharský "; v Rodinné kronice 3,
1864,

Č.

5 - "Chrabrý junák bulharský, Kapitán Georgij Stojkov

Marmarčov

Bujuklu-oglu"; v Táboře 9, 1872, Č. 18 přeložil J. Šafránek příspěvek od Dimitra
Stojanova - "Povaha národa bulharského";. v Rodinné kronice 3, 1864, č. 102 " VrbiCký sulfan ", rovněž od D. Stojanova. 35 Díky studentům se česká vlastenecká
veřejnost téměř pravidelně

dozvídala podrobnosti o bulharském osvobozeneckém

boji a o jeho představiteli G. S. Rakovském.
Obraz Bulharska v

české společnosti měl

už svoje základní rysy. S dobou

obrození se spojuje konkrétní vznik obrazu Bulharska v
času

J. J. Rousseau v předmluvě ke sborníku

cestopisů

české společnosti.

napsal, že naše

"Svého

vědomosti

o

cizích zemích záležejí na osobní zkušenosti, publikovaných informacích a na

33

Urban, Z. Z dějin česko-bulharských kulturních styků. Praha: ČAV, 1957, s. 56.

34

Havránková, R. Mladí Bulhaři v českých městech v 19. století. In: Lidé a města, Praha: AVČR,

1996, s. 163.
35

Bulharská literatura. In: Slavica v české řeči Jl. České překlady ze slovanskýchjazykú 1861-1890.

Praha: AVČR, 2002, s. 57-61.
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přečtených informacích".36 Příbuznost bulharského a českého jazyka, myšlenka

slovanské vzájemnosti, politická situace v obou zemích a

příspěvky

o Bulharsku v

tisku ovlivnily postoj Čechů k Bulharům. Stereotyp slovanského bratra přetrvával
dlouhá léta v českém
Bulhara v

podvědomí

a sehrál úlohu

při vytváření

soudobého obrazu

české společnosti.

Myšlenku slovanské vzájemnosti propagovali studenti, spisovatelé a
v rámci tzv.

českých spolků.

V roce 1863 vznikl v Praze nevelký tajný spolek

opět

Pobratim. Jeho duší byl

Vasil D. Stojanovo Spolek byl velmi radikální a

připravoval

osvobozovací akce v Bulharsku. Nejenže se jeho

ale také se

cvičili tajně

Mrkvička,

Ivan

Tento spolek

umělci

členové učili

bulharsky,

v boji. Další spolek byl založen v r.1880. U jeho zrodu stál

žijící pak od osmdesátých let do konce svého života v Bulharsku.

měl

sloužit

česko-bulharskému

vzájemnému poznávání a propagaci

Bulharska a slovanské vzájemnosti. Zájem o Bulharsko a o tehdejší boj proti turecké
nadvládě

Sabina,

projevovali mnozí

Vítězslav

Stojanov nadále

čeští

spisovatelé a

Hálek, Josef a Konstantin
pečoval

novináři.

Byli to Jan Neruda, Karel

Jirečkové,

Božena

Němcová.

o popularizaci díla Rakovského u české

Vasil

veřejnosti

a

neustále psalo Bulharsku do soudobého českého tisku. "Národní listy, Čas, Hlas i
regionální tisk projevovaly zájem o Bulharsko a jeho lid a volaly po jeho
osvobození. ,,37
Téma osvobození Bulharska se objevilo také v

české literatuře

(v dílech S.

Helera, Jana Nerudy, Svatopluka Čecha, Elišky Krásnohorské, Karoliny Světlé, A.
Jiráska, J. V. Sládka).

Novinář,

publicista spisovatel Servác Heler píše knihu

"Román na bojném poli ". V podstatě jde o kroniku, ve které se autor snaží vylíčit co
nejpodrobněji

a

nejpřesněji

události

během

rusko-turecké války. Karolina

Světlá

vydává novelu "Plevno" (1880). Tato novela popisuje bitvu u Plevna. Jan Neruda
vydává fejetony a cyklus
čerpá

článků

Neruda z nejrůznějších

na téma rusko-turecké války. Materiál pro fejetony

pramenů (např.

od svého

z umělecké literatury). V poezii se této tematice

věnuje

přítele

Helera, z tisku,

Eliška Krásnohorská v

básních" Balkánská růže ", "Jeden polibek", "Na balkánské výšce ". Svatopluk Čech
píše

36

báseň

Klusáková, L., aj. "My" a "oni" - náčrt teoretické problematiky. In: Obraz druhého v historické

perspektivě
37

o bratrech Mladinových "Orel na Balkánech ". Ohlasy na fáze bitev

II. Praha: 2003,1. vyd., 2003,

S.

16.

Amort, Č. Pokrokové tradice československo-bulharského přátelství. Praha: Horizont, 1978, s. 24.
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rozhodujících pro osvobození Bulharska nacházíme v dílech Josefa Václava Sládka,
Jaroslava Vrchlického a Rudolfa Pokorného. Na rozdíl od Krásnohorské nebo Čecha
se tito

autoři

zabývají danou problematikou spíše v jednotlivých básních než v celých

cyklech. 38
Němcová

Karel Jaromír Erben a Božena
Němcová přeložila

folklóru.

češtiny

do

bulharské adaptace G. S Rakovského.
Němcové

zformoval okruh

Bulharů,

našli inspiraci v bulharském

,,starobulharské prikazki" (pohádky) z

Ještě

v dřívějších letech se kolem Boženy

který se jí také pokoušel

zařídit

cestu do

bulharských zemí. Student Vasil D. Stojanov učil spisovatelku bulharštině a pomáhal
jí s překlady.

Němcová

se pokusila také o vlastní národopisnou odbornou tvorbu o

Bulharsku.

Svědčí

překladem

z knihy Rakovského, ale

bulharských

o tom

přátel

- dosti

jednak přičlenila k

črtě

črta" Pěstováni růžového keře

rozšířila

Němcová

v Bulharsku ". Její jádro je

jednak -

zřejmě

za pomoci svých

Rakovského popis vlastní výroby růžového oleje,

výklad o tom, k

čemu

se používá růžové vody, a

zájmu o růžový olej a jiné bulharské výrobky v cizině.

39

vyprávění

o

Protože "Starobulharské

prikazki o Dědo-gospodu" vyšly skoro třicet let po smrti Boženy Němcové a protože
se o nich do té doby

téměř nevědělo, přeložil

nezávisle na Němcové

rovněž

v Květech a o rok

později

větvi slovanských.

40

Pro

a

účastnili

ještě před

Karel Jaromír Erben a uveřejnil je nejprve v roce 1868

ve svých Vybraných bájich a pověstech národních jiných

česko-bulharské

desítky českých učitelů,

uvedené pohádky G. S. Rakovského

kulturní a jazykové vztahy byly neocenitelným přínosem

malířů

a muzikantů,

kteří přijeli

do Bulharska po osvobození

se bulharského ekonomického a kulturního života.
svým odchodem do Bulharska

členy

Někteří

z nich byli

spolku Sedjanka v Praze a bulharsky

se učili ještě v Čechách. Většina z nich zakončila své vzdělání na univerzitách
v Praze,

Brně,

Vídni,

Táboře,

Písku. Rozhodnutí odjet do

země,

kde nejsou

univerzity, knihovny, divadla, opera, ani vydavatelství a tisk, které byly v Čechách
už

několik

informací,

generací pramenem každodenních kulturních, politických a
svědčí

vědeckých

jak o dobrodružné povaze, tak do velké míry o pocitu

zodpovědnosti za osud bratrského slovanského národa. Češi působili v mnoha

38 srov. Yp6aH, 3. Lfexu u 6bJlzapu. Co<pm:I: lbnaTerrCTBO Ha OTe'leCTBemUI <pPOHT, 1981, s, 19-24.
39

Urban, Z. Z dějin česko-bulharských kulturních stykú.. Praha: ČAV, 1957, s. 110-119.

40

Urban, Z. Z dějin česko-bulharských kulturních stykú. Praha: ČA V, 1957, s. 110.
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městech: ve Varně, Rusi, Loveči, Slivenu, Chaskově, Dobriči, Burgasu, Šumenu,
Těžko

nejvíce však v Plovdivu a v Sofii.

najdeme na

mapě nově

osvobozeného

Bulharska město, v němž se Češi nezapojili do veřejného života. 41 V Plovdivu se
české působení

projevilo zejména ve školství. Mezi
malíř

byly významné osobnosti jako
gymnazijní

profesoři

Ivan

českými učiteli

Mrkvička,

byli autory prvních bulharských

Václav Dobruský,

učebnic

Malíř

akademie.

malířské

Jaroslav

školy v Sofii, ze které

Věšín,

Mrkvička

později

který byl profesorem na

čeští

matematiky, fYziky,

chemie. Dobruský se stal pozdějším zakladatelem muzea v Sofii,
1896 podílel na založení

na gymnáziu

vznikla

malířské

se v roce

Umělecká

akademii,

zobrazoval výjevy ze života bulharského lidu. Josef Snaha napomáhal rozvoji
bulharského divadelnictví a stál u zrodu Národního divadla v Sofii. Václav Pepíšek
byl
aby

český

hudebník a pedagog.

předal

učila

Přijel

do Bulharska ihned po osvobození v roce 1878,

svoje zkušenosti bulharským

klavír

na

konservatoři

dlouhá léta.

z nejtalentovanějších bulharských
konservatoře

kolegům.

hudebníků.

Jeho dcera prof. Pánka Pepíšek

Mezi její

žáky

patří

někteří

Ivan Cibulka se stal zakladatelem

a jejím prvním rektorem. Podílel se také na založení Sofijské opery.

Ivan Brožka učil latinu na prvním chlapeckém gymnáziu. Vnuk P. J. Šafaříka,
Konstantin

Jireček,

rozvoji kultury. Byl

se významnou
ředitelem

měrou

podílel na vzniku školské soustavy a na

sofijské národní knihovny a stal se prvním ministrem

národní osvěty nového bulharského státu. Bratři Škorpilové přispěli k rozvoji
bulharské archeologie, zejména

při

objevech a hodnocení

starověkých

památek.

Karel Škorpil objevil první bulharské hlavní město Plisku. U zrodu bulharského
soudního řádu stáli také Češi, a to: Rudolf Thurn -Taxis, Antonín Bernkopf a Karel
na pozvání Todora Kesjakova, prvního ředitele
soudnictví ve Východní Rumelii. 42 V Bulharsku však nepůsobila jen řada kulturních
Svoboda. Do Bulharska

přijeli

pracovníků z Českých zemí: Čeští a slovenští řemeslníci, dělníci a technici zaváděli

v Bulharsku výrobu piva a

působili

i v jiných oborech

potravinářského průmyslu.

Čeští inženýři se uplatnili při stavbě bulharských železnic (A. PelcI, J. Prošek).43

41 MI1J1yrneB JI. LfeUlKU nporpUHU 6 o6Ufecm6eHomo pa36umue Ha CJleooc606oJ/coeHCKa EbHZapU5i.
Corj)J1~: Mapl1H )J;pI1HOB,

2005, s. 29.

42 Ml1nyrneB JI. LfeUlKU nporpUJlU 6 o6lqecm6eHomo pG36UmUe Ha CHeOOC606oJ/coeHCKa EbHzapU5i.
CorjJ~:

43

Mapl1H )J;pI1HOB, 2005, s. Sl.
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Většina Čechů se začlenila dost rychle do bulharské společnosti. Současníci

poznamenávají, že Češi měli v Bulharsku mnoho přátel. Často byli uvedeni do
bulharské společnosti lidmi, se kterými se znali již v Čechách, kde tito studovali.
Podstatnou roli

měla

bulharštinu velmi

také jazyková

dobře.

příbuznost

Znalost jazyka a

podílet se na místním kulturním a

obou jazyků.

přátelské

Většina

z nich ovládala

styky s Bulhary jim

veřejném životě.

umožňovaly

straně

Na druhé

vznik a

dlouhodobá existence "české kolonie", vznik spolků Čech a spolku Sokol, oslavy
národních

svátků svědčily

i o uvědoměle pěstované

české identitě

v Bulharsku.

Během dvacátých a třicátých let 20. století je Československo pro bulharské

politiky a intelektuály vzorem svou demokratickou parlamentní soustavou, pevnou
ekonomikou, tolerancí politických a intelektuálních
těžko,

(1938) nesla bulharská inteligence

mravů.

Mnichovskou dohodu

i když tehdejší oficiální politika s ní

souhlasila. Je nutno říct, že reakce bulharské veřejnosti na rozbití Československa
byla jasně negativní, jak dokazovaly

např.

vyjádřil svůj

sofijské univerzity, bohemista a slavista Boris Jocov,
odmítl

přednášet.

Dalším

v meziválečném období

důkazem

úplně

studentů.

demonstrace sofijských

o tom, že

česko-bulharské

utlumeny, je fakt, že po druhé

Profesor

postoj tím, že
vztahy nebyly

světové

válce bylo

Československo jednou z mála zemí, které pomáhaly Bulharsku, aby se dostalo

z kulturní izolace, v níž se ocitlo kvůli své účasti v "paktu tří.,,44
Vzájemná kulturní dohoda, která byla podepsána roku 1947, postavila
československo-bulharské

vztahy do jiné polohy.

"Přes

různé

proklamace o

spojenectví a přátelství a navzdory skutečnosti, že Československo a Bulharsko byly
členy

Rady vzájemné

května

hospodářské

1955), nelze ve

pomoci (8. ledna 1949) a Varšavského paktu (14.

skutečnosti "hovořit

o

nějakých

politických

československo

bulharských vztazích vyplývajících z vlastních potřeb obou států.,,45 Vztahy mezi
satelitními státy byly
Varšavského paktu

určovány centrálně

záměrně

v Moskvě.

Společná

rozvíjela cestovní ruch mezi

politika v rámci

příslušnými zeměmi

v

"dovolených hranicích". Bulharsko se stalo pro Československo jednou z možných
bulharského státu. In: Práce z dějin slavistiky a

česko-jinoslovanských vztahů

XVIII. Praha: 1997, s.

87-92.
44 lJwroBcKa,

B.

AmlJIII3'bT -

paMKI1Te Ha C'bBeTCKI1lI 6JIOK.

Haql1H Ha C'bmeCTByBaHe. E'bJIrapo-qeXOCJIOBamKI1Te OTHOllleHl1l1 B

In: Homo Bohemicus III, CO<pI15!:

CB. KJII1MeHT OXpI1JlCKI1,

37.
45

Rychlík, J. Dějiny Bulharska. Praha: Lidové noviny, 2000, s. 332-364.
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1995, s. 17-

prázdninových destinací. Každé léto

přijíždělo

českých

do Bulharska velké množství

turistů.

V zemích "za železnou oponou" byl jazyk na jedné
většině případů

politické manipulace lidí (ve
strany), na

straně

druhé byl jedním z

prostředků

straně prostředkem

propagovaly deníky politickou linii
pro

vyjádření

nesouhlasu s centrální

politikou.
Češi se seznamovali s bulharskou kulturou prostřednictvím řady překladů
Kromě

bulharské literatury.

bulharských klasických

autorů

Karavelova, Christo Boteva, Aleko Konstantinova byla

Ivana Vazova, Ljubena

přeložena současná

díla -

Dimitra Dimova, Dimitra Taleva, Emilijana Stanova, Elisavety Bagrjany, Valerího
Petrova a. j.46 Vyšel sborník Z. Urbana, Z dějin česko-bulharských styků - 1955 dále
Československo-bulharské vztahy v zrcadle staletí -1963, Česko-bulharské přátelství
v literatuře XIX století - 1975

47

,

Bulharská krásná literatura v českých překladech

1825- 198048 . V podstatě se však čeští a bulharští intelektuálové v tomto ovzduší
dusÍ. Chybí svoboda slova v mediích, zprávy a informace jsou řízeny stranou, chybí
možnost cestovat na západ. Politický
literaturu, divadlo, kino,

těžko

směr je předem určený,

strana má

svůj

názor na

se mohou objevit díla s jiným zaměřením.

V Československu nastal na sklonku 60. let společensko-politický obrodný
proces, známý pod názvem Pražské jaro, jehož cílem byla reforma socialismu.
Sovětský svaz ale očividně nesouhlasil s celkovou linií reforem v Československu.
Vyřešení

problému

socialistických
československé

přišlo

států

21. srpna 1968 formou vojenské intervence. Vojska

(SSSR, Polska,

Maď arska,

hranice a obsadila územÍ.

československo-bulharských

vztahů.

Bulharska a NDR)

pěti

překročila

To vedlo k prudkému zhoršení

Nejvýznamnějším

vystoupením

komunistickému režimu pak bylo podepsání Charty 77. Stoupenci tohoto
hnutí vydali I. ledna 1977 prohlášení, ve kterém vyzvali

proti

občanského

normalizační

režim

v Československu k dodržování lidských a občanských práv na základě dokumentu
OSN a závěrečného aktu helsinské konference, které Československo ratifikovalo

46

srov. Yp6aH, 3. Cfexu u 6bJlzapu. COqHUI: 113.uaTeJlcTBo Ha OTeqeCTBeHHH cppOHT, 1981, s. 190.

47

Todorov, V. Úvod do bulharistiky. Praha: UK, 1991, s. 218.

48

Vachoušková, A., Hronková, D.,aj. Bulharská krásná literatura v českých překladech 1825-1980.

Praha: Státní knihovna ČSR, 1983.
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v roce 1976.49 Historické události z tohoto období se staly podnětem ke vzniku
dalšího stereotypu o Bulharsku jako

"nejsatelitnější

satelit

sovětského

svazu",

přísně

dodržujícím přijatou politickou linii.
Díky pádu komunismu nastala nová etapa vývoje

československo

-

bulharských vztahů. Bulharsko a Československo však teď měly možnost srovnat se
s jinými

zeměmi

a

obě země

"starými spojenci" nezbyl

zjistily, že mají co

čas.

Bulharský stát se

dohánět.

Na vylepšování

vztahů

poměrně

rychle dostal mimo zorné

se

pole zájmu Prahy a rozpad Československa v roce 1992 tento proces ještě urychlil.
Možná i proto se mi zdálo
Bulharsko

49

český

nesmírně

zajímavé sledovat, jak

viděl

tisk.

srov. Rychlík, J. Dějiny Bulharska. Praha: Lidové Noviny, 2000, s. 380-399.
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v tomto období

3. Stereotypy o Bulharsku
Prostřednictvím

charakteristické pro

jazyka se formují etnické stereotypy charakterizující a

různé

vrstvy

společnosti.

Zatímco u

českých intelektuálů

obraz Bulharska utvářel podle literatury, tisku a na základě komunikace s lidmi,
dělníci čerpali

způsobem

z vlastních zkušeností a z přetrvávajících

se vytvářely v české

Stereotypy
zařazovat

patří

společnosti různé

představ společnosti.

čeští

Tímto

stereotypy Bulhara.

do každodenního života jedince. Lidé mají

toho druhého do

se

předem připravených

zapotřebí

škatulek. Vzniká otázka, v

čem

se

ten druhý odlišuje od nás a zda ho ta odlišnost vzdaluje a odcizuje. Pro pochopení
sama sebe potřebujeme porozumět odlišnosti toho druhého,

proč přemýšlí

jinak, jaké

jsou jeho kulturní modely. Často se stává, že když mluvíme o sobě, vycházíme
z ustálených

názorů,

pracují"; "malý

nikoliv z vlastních:

český člověk

"Bulhaři jsou

má zlaté ruce "; "zlaté

inteligentní";
české

"Bulhaři hodně

ruce dokážou zvládnout

cokoli "; "Čech je talentovaný, zručný a vynalézavý ". 50 Používání takových tvrzení
umožňuje

rychlé zpracování a uložení informace, ovšem za cenu jejího zkreslení.

Dokonce podle Ladislava Holého " .. nejběžnějším projevem hledání podstaty národní
identity jsou představy lidí, které mají sami o sobě a dalších národech".51 Představy o
nás jsou

obyčejně

spojované s něčím pozitivním. Naopak hlavním znakem pro

konstruování obrazu toho druhého je negativní
v němž fungují, jsou tyto
přes

svou subjektivitu

dávno

přestaly

představy

působí

být legitimním

přístup.

Zajímavé je, že v prostředí,

vnímány jako odraz, reflexe reálné

skutečnosti;

jako pravdivé. Generalizace o národním charakteru už
předmětem

lidového diskursu každého národa a

akademického zájmu, ale

stejně

zůstaly součástí

tak i každé skupiny, která sama sebe

chápe jako odlišnou od ostatních. 52
"Vize na pozadí
Sl

skutečnosti

- tak bychom mohli charakterizovat obraz, který

z pohledu vlastních hodnotících postojů utváříme o druhém". 53 Takovým

způsobem

přistupovala

česká

společnost

k Bulharům, takovým

způsobem

by

přistupovala bulharská společnost k Čechům. Početnější skupiny Bulharů začaly

50

Holý, L. Malý český člověk a velký český národ. Praha: Slon, 2001, s. 70.

51

tamtéž, s. 70.
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v českých zemích žít od třetího desetiletí 20. století. Tito lidé přinesli do Čech svoje
vlastnosti, svoje zvyky, svoji kulturu. V průběhu let se více nebo
české společnosti.

méně

integrovali do

Obraz bulharské etnické skupiny není jednorodý, zakládá se

nejvíce na jednotlivé zkušenosti Čechů s Bulhary. Někdy se stává, že dlouho před
jakýmikoliv zkušenostmi mají lidé ustálené názory o

těchto

zkušenostech. Na

počátku 90. let takto zkonstruované obrazy v Čechách a na Moravě žijícího Bulhara

fungovaly jako etnické stereotypy. Velmi zajímavý v tom smyslu je průzkum Mirjam
Moravcové z roku 1992,54 který měl za cíl zjistit, do jaké míry se změnil obraz
Bulhara v současné

české společnosti.

odlišnosti ve vnímání
představách

Bulharů

Vzhledem ke

se autorka zmínila o

představiteli

"romantická vize" na

základě

českého

dosavadních

orientovaného

především

či květinářství,

jako

na

obchodně

zemědělskou

člověka právě

si v meziválečné

mnoha bulharských

"českého"

Bulhara jako pracovníka

výrobu a specializovaného na

široké vrstvy

pěstitelů

Obraz

zdatného, skromného, s vysokým

zelinářství

českého

sociálně

průmyslových

i

obyvatelstva, kdy zde

zeleniny. Obraz pracovníka

stavebních profesí vznikl ve 30. a 40. letech v
obrazů

kontaktů.

touto specializací determinovaného

době utvořily

polovině

kulturního a politického života jako

smyslem pro skupinovou soudržnost, obraz

z těchto

některých

názorových stanovisek a osobních

muže houževnatého, pracovitého,

působilo

a pochopení dobové

o nich. Obraz Bulhara jako slovanského bratra vznikl ve druhé

19.století mezi

kulturně,

kontinuitě

různých

oblastech. Ale žádný

názorů českého obyvatelstva na začátku
55
devadesátých let. Podle Moravcové
jeho rozporné, často až protichůdné

se ne pro líná do

modelování ovlivnily zejména: místo

kontaktů,

tedy

skutečnost,

zda se realizoval

v českých zemích nebo v Bulharsku; charakter a délka vzájemné komunikace;
postoje a kulturní úroveň těch Čechů a Bulharů, kteří do kontaktu vstupovali. Ve
zkoumaném vzorku Čechů se jako nejrozšířenější ukázaly následující stereotypní
obrazy Bulhara:
•

Stereotyp Bulhara,
turisty,

kteří

černomořské

vytvořený

od oné dekády

v 60. letech 20. století

každoročně

pláže a letoviska. Tito lidé,

po tisících

54

tamtéž, s. 103-111.

55

tamtéž, s. 104.
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navštěvovali

nepřipravení

situaci, mentalitu a normy chování, byli svým

řadovými českými

na

kulturně

bulharské
odlišnou

způsobem zaskočeni.

Jisti si

sami sebou, svojí
země,

cizí

plni

civilizační

úrovní, hrdi na status cestovatele a

očekávání

letního prázdninového zázraku, se setkali

s Bulharem, který je ohodnotil jako
druhořadé

turisty. V reakci na své

Bulhara za

méně

důvěryhodného,

vždy

společenské
společníka;

ho

nepříliš

hybného,

finančně "méně

solventní", a tím i

nesplněné představy

turisté považovali

schopného organizátora, jako

jako muže liknavého, který rád

viděli

návštěvníka

člověka

odpočívá.

V

ne

rovině

jako "balkánského playboye", nikoli jako družného

jako muže

přehlížejícího

ženu. Bulharku hodnotili

v její pracovní vytíženosti, zvláštnosti rodinného postavení

především

(vůči

muži) a

v překvapující anonymitě. Řadový český turista ovšem rozlišoval Bulhara
z

černomořského pobřeží

města

bulharského hlavního
společenskou

•

od Bulhara ze Sofie a jejího okolí. Obyvatelé
se

vyznačovali

solidností, ochotou, družností a

rutinovaností.

Stereotyp Bulhara,

utvořený

přišli

kvůli

do Bulharska

intelektuálními

návštěvníky

pracovním povinnostem nebo

Bulharska,

kteří

kteří

strávili svou

dovolenu v bezprostředním kontaktu s bulharskými rodinami. Tito Češi vidí
Bulhara jako

pořádkumilovného,

emotivního

jako muže odlišné mentality a tím
jako

bezprostředního,

jako

člověka

jako všudy

člověka,

pochopitelně

i jiných reakcí.

se zájmem o
přítomnou

český

národ,

české země

a ochotnou hospodyni,

patriarchální chování muže. Bulharku
rychlého rozhodování,
podřídit

pěstitele,

Líčí

ho také

snadno navazujícího a s oblibou rozvíjejícího kontakty,

někdy

označují

a Prahu. Bulharku vidí

vstřícnou

S řadovým turistou se sjednocují v názoru na její

dovede

šikovného

spolupracovnici.

podřízené

postavení a

za ženu ráznou, schopnou

až autoritativní matku, za partnerku, která se

a zároveň se dobře vyrovnávat se svým závislým postavením.

V názorech intelektuální skupiny Čechů se však objevuje také obraz Bulhara
jako

člověka

svým

prominenta ve

vzděláním

a zejména svým

společnosti nadřazeného,

společenským

sebejistého,

statusem

přezíravého,

vysoce

prestižního a pro Čechy nepochopitelně samozřejmého ve svých požadavcích
a jednání.
•

Posledním stereotypem, kterým se budu zabývat, vznikl
vědecké

především

v

řadách

inteligence. Muže a ženu vidí jako vysoce kultivované, se širokým

kulturním rozhledem, se šarmem vzniklým kombinací evropského a
bulharského

modelu

chování,

s jednáním

26

záměrně

vybroušeným

do

společensky

úzkostlivě

precizní podoby, jako lidi

společenské

dbající na dodržování

konvence styku s cizincem, velkorysých a vstříčných.

Další výzkum Moravcové, opět z roku 199256 , měl zachytit obraz Bulhara,
který si Češi vytvářeli od konce 40. let 20. století v průběhu vzájemných kontaktů
s Bulhary, žijícími dlouhodobě v českých zemích. Výzkumu se zúčastnilo 43 Čechů,
kteří

v období od konce 40. do 90. let dvacátého století poznali Bulhary v

českých

zemích. Výzkum se skládá ze tří typů situací:
•

kontakty obchodní

•

kontakty pracovní (při práci v zemědělství,

•

kontakty sousedské v rámci domu, ulice, lokality.

při lékařské

Stereotyp bulharského obchodníka: vysoce pracovitý
(včetně finanční),

odborník, schopný rychlé analýzy
neodbytný a jednoznačně

lékaře:

člověka

výborného praktického

dobrý a šikovný

v jednání přijemný, úslužný, ale

pacienti ho

označují

současně

za nevýrazného diagnostika, avšak

s citlivým zájmem o

člověk,

cílevědomý.

Stereotyp bulharského
zručného,

praxi a při studiu)

za

za technicky
lékaře

méně

oblíbeného ,

a jeho rodinné zázemí. Kolegové ho charakterizují jako

lékaře,

jako spolehlivého kolegu,

společensky

rutinovaného a

družného, jako muže hrdého na svou národní příslušnost.
Stereotyp

bulharského

charakterizováni ve

studenta:

vyhraněných

jedineční, intelektuálně

bulharští

studenti

protipólech. Na jedné
straně

orientovaní, na druhé

straně

JSou

jsou

buď

pak

vždy

vynikající,

jsou naopak vlažní, nedbalí,

spoléhající se na svou šikovnost, postrádající smysl pro

časový

harmonogram, úctu

k autoritám a schopnost společenské subordinace.
Stereotyp bulharského souseda:
světle:

jako

mlčenlivý

dobrosrdečný,

člověk,

hospodyně.

hodnocen jako soused
emotivnost,

je zpravidla ve velice jasném

dobrý hostitel a

v soukromých informacích, jako muž

vymezuje spíše roli

56

ochotný

představován

překvapivě

společník, čestný

galantní k ženě, i když jí

Bez ohledu na blízkost kulturní

přátelský,

vznětlivost, nadměrná

a to

přesto,

fantazie,

a

či

socioprofesní je

že je zpravidla registrována jeho

přílišná přímočarost

v soudech i ve
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způsobu

jejich vyjadřování.

Někdy je

komentována i ne dost

dobře

V postojích k Bulharsku je svým okolím vnímán vždy jako
nepouštějící

se do filozofických

sporů,

zvládnutá

člověk

čeština.

státotvorný,

jako nadšený a někdy až příliš horlivý patriot,

hrdý na svou bulharskou existenci.
Zmínila bych se ještě o jednom bulharsko-českém stereotypu, který vznikl na
základě

krásné literatury a který nebyl

zmíněn

v žádném z výzkumů. Tento stereotyp

staví Bulhaři a Češi do protikladu na úrovni příslušných literárních obrazů. Obraz
Baj

Gaňa,

prodejce

růžového

oleje proti obrazu

Jirečka

bývalého ministra národní

osvěty v Bulharsku. s7 Ten první je charakteristický svou hrubostí, nevzdělaností,
nezdvořilostí

a jednoduchostí, ten druhý svou kulturou, inteligencí a vzdělaností. Jiná

známější bulharsko-česká

literární paralela se skládá z dvojice Baj

Gaňa

a Josef

Švejk. Josef Švejk a Baj Ganju jsou výtvory shodných okolností v politických
dějinách

dvou malých slovanských

národů

a v uměleckém díle dvou velkých

humoristů a satiriků. 58 Vedle mohutného, hlučného, akčního, do jisté míry

impozantního prodejce růžového oleje neustálé hledajícího "kelepir"s9 vidíme
malého, nenápadného, nikomu neznámého pražského prodejce psů.
Třetí výzkum Moravcová6o uskutečnila v Praze v roce 1994 a jeho cílem bylo

zjistit názory

Pražanů

na Bulhary. Podle autorky výzkumu zhruba 60%

z dotazovaných,

kteří

nepřišli

sami

do osobního kontaktu s příslušníkem bulharského

národa (ze 194 dotazovaných 82 osob), mělo o Bulharech velice mlhavé povědomí. 61
Tito Pražané dokázali

zařadit

odlišit je od širší skupiny

Bulhary mezi balkánské národy, ale nebyli schopni

národů

slovanského jihu. Výzkum sledoval

kromě názorů

Čechů na Bulhara také jejich postoje k Bulharsku. Z celkového počtu 194 pouze čtyři

dotázaní ve spontánní vstupní charakteristice
slovanského národa. Tato

57

skutečnost

však

označili

svědčí jedině

Bulhara za

příslušníka

o tom, že starší obraz

srov. Konstantinov, A. Baj Gaňu u Jirečka. In: Baj Gaňu. Praha: Statní nakladatelství krásné

literatury, hudby a umění, 1953, s. 35-36.
58 flaBnoB, ll., TO,ll,0POB, B. EbJ/zapO-'1eWKU J/umepamypHu napaJ/eJ7ll. CoqmH: CB.

KmlMeHT

OXpH,ll,CKH, 1983, s. 115.
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kelepir - prospěch
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V průběhu výzkumu bylo zjištěno, že celkem 50 osob v podstatě nedokázalo odpovědět a

charakterizovat Bulhary.
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Bulhara - slovanského bratra
souvislost: všichni
základě

zmínění

překryly

jiné charakteristiky. Napovídá tomu i další

vypovídali nikoli na základě osobních kontaktů, nýbrž na

svých četbou získaných znalostí.
O osobních kontaktech s Bulharskem napsal Emil Basat krásný

Bulgaricus. V něm se

dočteme

bohatstvím bulharské kultury

při

o

překvapení

jeho první

článek

Horno

prof. Urbana nad starobylostí a

návštěvě

Bulharska. Na otázku, které

bulharské rysy se mu jeví nepřijatelné pro Čecha, prof. Urban odpověděl, že je to
nepřesnost,

jestli se

balkánská lhostejnost ke stanovenému

člověk

zpozdí o

půl

času,

podle níž není velký rozdíl,

hodiny nebo o hodinu. Prof. Urban

sdělil,

bulharských kladných rysech se dá mluvit mnohem víc, protože se zdaleka

že o

nekončí

jen tradiční bulharskou pracovitostí, pohostinností a otevřeností. 62

62 bacaT,

E. Horno Bulgaricus. HeHacumHU5lm J/06e11. In: Horno Bohernicus IV, COqHUI: CB. KmfMeHT

OXplIL(CKlI,

1994, s. 46-55.
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Vytváření současného

4.

české

obrazu Bulharska v

společnosti
4.1.

českého

Listopadová revoluce - hledání identity bulharského a
národa, změna hodnot,

přehodnocení představ

(o nás a o druhých)

Období po pádu komunistického režimu se vobou zemích
změnami,

prudkými

pro které

míry se pocity bulharského a
přibližovaly

efektu

společnosti

československého

nepřipraveného návštěvníka

Tofflera kulturní šok prožívá každý
protože v této nové

realitě

národů

obou

fungují

člověk,
úplně

nebyly

národa

při

připraveny.

může

Do jisté

poznávání nové reality

nebo kulturního šoku. Podle Alvina

který se octne v nové, neznámé

kultuře,

jiné kulturní kódy, které jinozemec není

schopen dešifrovat. Kulturní šok prožívá cestovatel, který se octne na
"ano" znamená "ne", kde smích

vyznačuje

být výrazem

hněvu

místě,

kde

a tanec symbolem

smutku. 63 Tímto nechci říct, že se najednou Bulhaři a Češi začali cítit jako cizinci ve
svých vlastních zemích, jde pouze o to, že

změna

společnosti

lidí, ke hledání jejich místa v nově

fungující

vede ke

změně postojů

společnosti. Při

představ

a

politického režimu v jedné

porovnání bulharské a české reality po listopadové revoluci

jsem identifikovala rysy, které byly charakteristické jak pro bulharskou tak pro
českou společnost.

První léta po revoluci byla pro Čechy a Bulhary dobou dezorientace. Tato
doba se

vyznačovala

představo

a "Kam
obyčejní

s

hledáním vlastní identity,

nás a druhých,

směřujeme?"

lidé.

dějinami",

vytvářením

starých

ideálů

a

nových. Na otázky: "Jací jsme?", Kdo jsme?"

se snažily najít

Příznačný

přehodnocováním

odpověď

všichni - publicisté, spisovatelé, i

byl v tomto smyslu sborník Josefa Kroutvora "Potíže

který vyšel v r. 1990. Ve stejnojmenném eseji se autor pokouší

identifikovat Čechy pomocí zeměpisné polohy, historie a politiky České republiky.
Podle Kroutvora geopolitický pojem

Střední

Evropa

ovlivňuje

mentalitu, chování a

myšlení jednotlivého občana. Podobné otázky si kladli jak Češi, tak Bulhaři.
Pokoušeli se poznat sami sebe na základě srovnání s ostatními národy.
První tendenci, která poznamenala myšlení lidí po listopadové revoluci, bych

63

To<pJl'bP, A.

lllOK

om 6bOell{emo. CO<pllll: HapoJl,Ha KyJI'rypa, 1992, s. 10.

in

označila
přímo

Konečně

jako euforii, že už nejsme za železnou oponou.

na jeviště. Hra ale

skončila

a herci

znejistěli.

tato hra jako všechny ostatní trvala jen
s posledními diváky. A

teď

nastal hektický

tři

Nikomu se

jsme se dostali

nechtělo věřit,

Sebevědomí herců

hodiny.

spěch směrem

že i

zmizelo

na západ. Protože realita

tam vypadala lépe než hra tady, v Bulharsku a Československu. Tento spěch
pramenil z pocitu
napodobování

promarněného času.

"těch

lepších" na

Další tendenci bych

západě. Uvědomění,

označila

že máme cíl,

jako snahu o
přineslo

pocit

jistoty. Lidé se zcela klidně mohli znovu obrátit zpátky a přehodnotit situaci.

4.2.

Obraz Bulharska v českém tisku
Začátek

90. let byl pro všechny postkomunistické státy dobou distancování se

od všech starých

spojenců.

Obraz Bulharska v českém tisku prošel fázemi

marginalizace, ekonomické krize a turistického boomu (s. 7)
Tehdejší
změnu postojů

český

prezident Václav Havel na

k bývalým chudším

spojencům

začátku

devadesátých let

určil

takto: "Nesmíme si myslet, že Evropa

je pouze Brusel. Evropa je i Rumunsko i Bulharsko".64 Po roce 1989 nastává prudký
odklon oficiálního zájmu od Bulharska Gako

součásti

Balkánu), v jehož

důsledku

protiklad Evropa - Asie navozuje asociaci Evropa - Balkán. 65 Podle Vladimíra
Macury Balkán tuto úlohu hraje už

tradičně,

vždy byl vnímán jako cizorodý prvek

v evropském prostoru, již proto, že byl dlouholetou sférou muslimského vlivu,
klínem vraženým do

říše křesťanstva.

Vše zlé

či

sporné, co se v Evropě

být kdykoliv vztaženo k Balkánu: i vznik nových

států

ve

středu

dělo,

mohlo

Evropy byl po první

světové válce hodnocen některými politiky a publicisty varovně jako 'balkanizace' .66

Ve svém pseudofejetonu

připomíná

Macura novinový titulek, typický svou

provokativní sugestivností, použitý v česko-slovenských

potyčkách před

rozpadem

ČSFR: "S Mečiarem na Balkán nebo sami do Evropy,,67 a poznamenává, že na cestě

do Evropy jsou Češi (podle vlastních představ) mnohem dále než Slováci, Rusové,

64

V. Havel. Hovory z Lán. Lidové noviny, 27. 6. 1994, s. 3.

65

Todorov V. Český obraz Bulharska a Bulharů (1992-1994). In: Lidé a města. Praha: UK, 1996, s.

58-100.
66

Macura, V. Zeměpis a hodnotopis. Tvar, 15.4.1993. s. 3.

67

tamtéž, 15.4.1993.
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Ukrajinci, Rumuni nebo
Představa

Bulhaři.

o Bulharsku,

denících. "Kde hledat

převládající

příčiny chybějícího

v daném období, se odrážela i v

nebo

nedostatečně

redukovaného bulharského tématu v čase nového

(ať

již

českých

vytíženého, respektive

skutečně

nebo

alespoň

zdánlivě) uspořádání Evropy?"68 Podle Soukupové důvod této redukce tkví
především

v české politické

vůli

zaujmout v měnící se politickomocenské konstelaci

co nejširší pole pro prosazování svých
"V souhlase s tímto cílem se i masmédia

zájmů.

Zájmy

soustředila

směřovaly

na západ.

na budování autoportrétu

národa, jemuž byl jakýkoliv kontakt s východem vnucen." 69
Vůdčím

na

začátku

příspěvků,

motivem

přítomností,

které se zabývaly bulharskou

byla

devadesátých let aktivizace bulharské socialistické strany (bývalé

komunistické). Bulharské

opoziční

socialistů)

síly (protiváha tamních

byly

charakterizovány jako "slabé, znevýhodněné politickou nezkušeností"?O Při takto
excerpované informaci, popisující bulharský politický život, dostával
příležitost

srovnat svou zemi,

mířící

na západ, s Bulharskem

ekonomické krize, respektive setrvávajícím na
zeměmi

českém

byl posilován v

východě.

český čtenář

ponořeným

do hluboké

Tento kontrast mezi

tisku porovnáními ekonomických

oběma

ukazatelů

(míra

inflace, míra nezaměstnanosti), v nichž Česká republika zaznamenala z tzv.
postkomunistických zemí nejlepší výsledky. V českých novinách se

začaly

objevovat

zprávy o nárůstu kriminality a o masové emigraci Bulharů. Český tisk dále
zobrazoval Bulharsko jako zemi lidí socialistické mentality, potenciálních
rezignujících na

veřejné

budoucnosti. Na druhé

dění

a ovládaných psychózou strachu z neradostné

straně autoři článků

bulharské povahové rysy:

emigrantů,

"Bulhaři

byli

viděni

o Bulharsku vzpomínali na typické
jako lidé skromní,

optimističtí

a hrdí

na svou vlast".71

o

zeměpisné

marginalizaci Bulharska

Kolomacké se spisovatelem Václavem Pavlem

68

svědčí

titul interview Marcely

Borovičkou

-

Země

na konci

Soukupová, B. K problematice pohledu českých týdeníků v letech 1991-1993 na slovanský Balkán.

In: Lidé a města. Praha: UK, 1996, s. 101-123.
69

tamtéž, s. 112.

70

tamtéž, s. lB.

71

tamtéž, s. 114.
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Evropy. 72 Na jaře 1992 navštívil Borovička Bulharsko a Rumunsko. Při pOpISU
transformace ekonomického a politického systému bývalých socialistických zemí
Borovička

konstatuje: "Pro Bulharsko i Rumunsko bychom mohli být v tomto

procesu příkladem, jsme asi tak o rok
straně

se dopustili. Na druhé
tíživější, úpornější.

napřed. Měli

dědictví

je

by se vyvarovat chyb, jichž jsme

totalitního systému v obou zemích jaksi

U nás se ho zbavujeme rychleji. Je to

nepochybně

dáno i jinou

historickou tradicí. ,,73 Když se zmiňuje o inflaci vobou zemích, Borovička
připomíná,

že ve srovnání s ní "naše zvýšení cen není

vůbec

nic". V

závěru

rozhovoru spisovatel vypravuje, že v Sofii a Bukurešti byly chvíle, kdy se cítil jako
misionář,

protože byl jedním z prvních

vydali do těchto zemí.
Slogan Na

Přesto věří,

cestě

českých spisovatelů, kteří

že kontakty mezi

zeměmi

se po

převratu

se opět obnoví.

do Evropy, který se zrodil po listopadu 1989, byl symbolem

"nejednoduché procházky,,74 jak pro Čechy, tak pro Bulhary. Myšlenka, že Češi
kráčejí

cestě

mnohem rychleji po této

ostatně mělo

to své historické

než

příčiny.

např. Bulhaři,

se zakládala na

pravdě,

Mnohdy však byla zneužívána medií a

prezentována jako vítězství Čechů nad Bulhary v soutěži Kdo se dostane nejrychleji

do Evropy.
Ve stejném roce
tehdejšího

předsedy

zaznělo

prohlášení, pro

české novináře

aSI zajímavé,

parlamentní strany Svaz demokratických sil (SDS) Aleksandra

Jordanova, že Bulharsko je dnes "stabilnější" než Československo. To bylo řečeno
pouhý den poté, co bylo v listu

Svět hospodářství

hořce

propadem vzájemného obchodu

v souvislosti s katastrofálním

konstatováno, že v roce 1990 bylo

Československo na druhém místě v bulharském vývozu, loni už na dvacátém prvním.

Také počet
na

tři

československých turistů přijíždějících

tisíce oproti

dvě stě tisícům, běžným před několika

hospodářské

novin v

do Bulharska se snížil v roce 1991
lety.

Příčiny

tkví podle

recesi obou zemí a rozdílné úrovni reforem.

Při hledání aktuálních rozdílů mezi Bulharskem a Českou republikou čeští
novináři

zdůrazňovali

"těžkou

z postkomunistického chaosu",

cestu

Bulharska

při

zaznamenávali rysy hrozivé

vymaňování

se

nezaměstnanosti,

rozbujelou kriminalitu. Všechny tyto charakteristiky jako by symbolizovaly

72

Kolomacká, M. Země na konci Evropy. Lidové Noviny, 15.5.1992. s. 4.

73

tamtéž, 15.5.1992.

74

Macura, V. Zeměpis a hodnotopis. Tvar, 15.4.1993. s. 3.

Bulharsko. 75
Co se
začátku

týče

politického

(stejně

devadesátých let Bulharsko

s výjimkou povinných informaci se
charakteru. Jde
patří

tak ekonomického) image, je pro

většinou

poměrně

cizí a

senzační příchutí

výrazně

český

tisk na

nepopulární téma,

nebo informací protokolárního

o informace povrchní. Mezi materiály se

senzační příchutí

zprávy o dokazování viny Komunistické strany Bulharska a jejích bývalých

veličin, zejména "nestora bývalých komunistických vládců,,76 Todora Živkova, o

první bulharské věštkyni Etce Georgievové77 , která "předpověděla" dopředu
rozpad Jugoslávie, vpád Iráku do Kuvajtu a další.
Mezi materiály protokolárního charakteru se
změny

zařazují

významné politické

ve vládách a parlamentu, sociální kataklyzma a úryvkovité údaje o

představiteli

carské dynastie Simeonu II. Názorová orientace

stranickém nebo nadstranickém

zaměření příslušného

článků

je závislá na

většinou

periodika, ale

se dá

charakterizovat jako spíše uměřená než agresivní: "Želju Želev bude vzpomínán jako
prezident, který v divoké jízdě neznámem neuřídil koně, ale také z něho nespadl,,78
nebo " .. bulharská vláda musí vynaložit velké úsilí, aby ve zdraví

přežila

rány ze

všech stran" .79
Větší

zájem o Bulharsko projeVUje

český

tisk v

létě

1994 v souvislosti

s bulharskými fotbalovými úspěchy na mistrovství světa v USA. Čeští sportovní
novináři

kladou

prezidenta, nebo

důraz především
Lečkov,

na pikanterie typu:

Stoičkov

trénující s cigaretou v ruce, na konec se

- kandidát na

čtenář

dozvídá, že

bulharští fotbalisté "nemají problém ani se sexem".80
Během

následujících let (od r. 1996 do r. 2000) se pozornost

periodického tisku

soustřeďuje

na

hospodářskou

českého

krizi, "kolaps ekonomiky"

během

vlády Žana Videnova. Články typu: Bulhary čeká zima beznaděje a hladu81 líčí

75

Todorov_V. Český obraz Bulharska a Bulharů (1992-1994). In: Lidé a města. Praha: UK, 1996, s.

58-100.
76

Palata, L. Přešlapující Bulharsko se utápí v korupci. MF Dnes, 25 01.1994, s. 9 .

77

Šporer, P. Hodina s Bosorkou. MF Dnes, 28. 12. 1991. s. 1.

78

Milý, V. Želju Želev -žadný rozběsněný demokrat. MF Dnes, 21.01. 1992. s. 9.

79

Milý, V. Bulharská vláda dostává rány ze všech stran. MF Dnes, 09.04.1992, s. 9.

80

srov. Todorov V. Český obraz Bulharska a Bulharů (1992-1994). In: Lidé a města. Praha: UK,

1996, s. 58 - 100.
8!

ČTK, Reuter. Bulhary čeká zima beznaděje a hladu. MF Dnes, 03. 12. 1996, s. 10.
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katastrofickou situaci Bulharska.
příspěvky,

které se

zmiňují

Ojediněle

se v některých novinách objevují

o tom, že se do Bulharska dá jet na dovolenu. I když

tamní služby neodpovídají západním

standardům,

je tam

levně, moře

je bezpečné aje

v podstatě ideální pro rodiny s dětmi.
Zaostalé Bulharsko, jež po Sametové revoluci
českém

po roce 2000 propagovalo v
Evropy se znovu umístilo

kvůli

příliš

nelákalo

tisku jako znovuobjevená

české

země.

turisty, se
mapě

Na

zlepšující se ekonomice. Do Bulharska se vrátili čeští

turisté. Pro starší generace byl tento návrat návratem k něčemu známému, blízkému a
pro mladší znamenal objev zajímavé
obyčeji

země

se starobylou kulturou, autentickými

a tradicemi, jazykem podobným, ale nesrozumitelným, slovanským a

přitom

analytickým. V r. 2004 bylo Bulharsko prohlášeno Mladou frontou Dnes za zemi,
kam v posledních letech cestuje nejvíc českých turistŮ. 82 Tato změna postoje
k bulharské zemi se odráží i v

českém

tisku.

Začínají

vycházet

články

typu:

Bulharsko zrychlilo na cestě do unie. 83 Senzační pro český tisk byla událost, kdy se
bulharský následník

trůnu

Simon Sachsen-Koburgotský zapojil do politiky:

"Bulharský excar zamíchá v neděli volebními kartami. ,,84 Turistický boom Bulharska
vyjadřují Lidové noviny porovnáním černomořského pobřeží s Rivierou.

shrnout, že až na malé výjimky se

česká

média (noviny a

časopisy)

85

Lze

v období od r.

1990 do r. 2005 pokoušejí narýsovat spíše autentický než zmanipulovaný obraz
Bulharska a Bulharů.
Žurnalistická zpráva nemůže ale sdělovat absolutní pravdu, protože její
zjišť ování

jako

a

vylíčení přesahuje

maximálně

možnosti

žurnalistů.

Také objektivita se chápe jen

dosažitelná, protože závisí na tom, zda autor má přístup k události

či

ke všem zdrojům informací o ní. 86

82

Daňková, A. Bulharsko letos pronikne na špičku. 03.04.2004, s. 2.

83

Ehl, M. Bulharsko zrychlilo na cestě do unie. HN, 07. 08. 2002, s. 8.

84

Penčeva, A. Bulharský excar zamíchá v neděli volebními kartami. Právo, 13.06.2001, s. 9.

85

Bulharsko se vyrovnává Rivieře, Lidové noviny, 25.06.2004, s. 13.

86

srov. Bartošek, J. Znaky důvěryhodné žurnalistické zprávy. In: Spisovnost a nespisovnost. Brno:

Masarykova univerzita, 2004, s. 216.

4.3.

Obraz Bulharska

očima českých studentů

Neustálé politické porovnávání Bulharska a Česka bylo podnětem pro změnu
dosavadních

představ

o obou zemích. Do jaké míry se tyto

odrazily

výzkumů.

Z iniciativy

bulharské univerzity Sv. Klimenta Ochridského byla na podzim 1992

uspořádána

v názorech

českých studentů,

změny

je možné zjistit z následujících

anketa mezi 500 studenty Filozofické, Právnické a Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity

Karlovy,

Akademie

výtvarných

umění

a

Vysoké

školy

uměleckoprůmyslové v Praze. 87 Do ankety byly zařazeny dvě otázky: Jaké asociace

ve vás vyvolává Bulharsko?; O kterých známých Bulharech jste slyšeli? Z odpovědí
studentů

vyplývá, že jejich asociace a představy o Bulharsku jsou motivovány:

•

pobytem na černomořském pobřeží a vzpomínkami na prázdniny u

•

náhodným pobytem ve vnitrozemí

•

obrysovými znalostmi z masmédií a z gymnaziálního a vysokoškolského

moře

studia
Český obraz nepřímořského Bulharska lze rozdělit podle odpovědí na první i

druhou otázku takto: 88
A. Prostorová exotika
a. Suchozemská

část

- Sofie, památky a

pamětihodnosti,

Vitoša

(sjezdovky), Veliko Tarnovo, Šipka, Rodopy, špatné silnice,
nedostatek benzinu, kupony, fronty u benzinových čerpadel;
b. Kontinentální izolace - na Balkáně, blízko Turecka, Orient.
B. Existenciální prostor
a. Kladné asociace - trhy,
b. Záporné
země,

představy

Růžové

údolí, pravoslavné kostely, mešity;

- prázdné obchody,

nepříliš

rozvinutá jižní

bída, chátrající domy, zaostalost.

C. Historické znalosti

studentů

o Bulharsku - Slované, 300 (500) let turecké

poroby, nesmyslné tvrzení, že

Bulhaři vytvořili

první slovanský stát,

komunisté, malý bratr velkého SSSR, bývalá socialistická
poturčování,

87

islám, azbuka, nemají pády.

srov. Todorov, V. Český obraz Bulharska a Bulharů (1992-1994). In: Lidé a města. Praha: UK,

1996, s. 58-100.
SR

země,

tamtéž, s. 65.

a. Vládcové a

představitelé

dynastií - (podle znalosti

studentů)

Simeon

II, chán Asparuch, car Boris III., car Ivan-Asen a car Krum.

D. Znalosti o

současnosti

- neinformovanost, problémy se zásobováním,

hlad, prázdné obchody, zaostalost,

děti

čokoládu,

žebrající o

po stránce

ekonomické situace horší než u nás, turecká menšina, politický chaos,
komunistická mafie, špatná politika, vypínání

elektřiny, nepořádek, dobří

sportovci, lacino, specifická keramika, lidové písně.
a. Političtí představitelé: Todor Živkov, Jiří Dimitrov, Želju Želev,
Vasil Levski;
b.

Umělci:

Radičkov,

Christo Botev, Jordan

Ivan Vazov, patriarch

Evtimij, Georgi Markov, Nikola Vapcarov, Cvetan Todorov,
Tantal Vlčanov;
Stoičkov,

c. Sportovci: Christo

Stefka Kostadinová, Lili Ignatová,

J ordanka Donková.

českých studentů

Další výzkum, který zpracovává pohled

na jižní Slovany,

byl Mirjam Moravcovou89 realizován v únoru až červnu 1995. Výzkumu se
zúčastnili

studenti

Karlovy

v Praze.

tříletého bakalářského

Skupina 213

reprezentovala jednoznačně
24 let.

Většinou měli

vysokoškoláků,

městskou,

tito mladí lidé

kontakty s jihoslovanskými

a

především

relativně

zeměmi.

jihoslovanskou zemi a pouze 7% se

studia humanitní
která

dotazy,

věku

především

rozsáhlé, i když
studentů

Univerzity

zodpověděla

pražskou mládež ve

Pouze 20%

vůbec

vzdělanosti

19 až

turistické

nenavštívilo žádnou

nedostalo s jižními Slovany do kontaktu.

Naopak 31 % poznalo Bulharsko i bývalou Jugoslávii.
Bulhary vidí studenti jako národ

kulturně

impulsivní, pohostinní a snášenlivÍ. Jako jejich
vzájemnou soudružnost, která však
Výrazně

reflektují i

hodnotí jako

občany

přežívající

nadané

nepřerůstá

89

určitý

osobitý rys vnímají studenti

v šovinismus

patriarchálnost v bulharské

určitou

či

etnický fanatismus.

společnosti.

statečnosti, sebevědomí,

mírou

jako národ mající vztah k náboženství a
Současně

blízký. Jsou to prý lidé družní,

citlivě

Bulhary

jako vlastence,

reagující na církevní

příslušnost.

ovšem usuzují, že galantnost, pracovitost a solidnost (v obchodním styku)

srov. Moravcová, M. Bratr, přítel, cizinec. Pohled českých studentů na jižní Slovany. In: Lidé a

města, Praha: AVČR, 1996, s. 28.
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nepatří

kjejich

nejtypičtějším

i když dosud samu
společnosti.

ovlivněny

vzdělanost

V názorech

novodobým

studentů vzpomněla

vlastnostem. Dotázaní vidí Bulhary jako lidi

jihoslovanských zemí,
moře,

se promítají starší stereotypní soudy, které jsou
Při slově

tiskem a reklamou.

Bulhar si

většina

na turistický ruch v Bulharsku a na rekreační pobyty v této zemi.

Místa, výrobky a slavnosti, které

zemí slunce,

nepovažují za základní charakteristiku bulharské

respondentů

českým

vzdělané,

viděli

pláží,

měli

studenti deklarovat jako symboly jednotlivých

studenti pohledem

přímořských středisek.

turistů.

Bulharsko bylo pro studenty

V úzké

skupině

213 mladých lidí se

našli jedinci, kteří mají až romanticky citové vazby k slovanskémujihu. 9o
•

Slovanský jih: "Velká bohatost
Svět

pohádek.

Země

obyčejů,

odpovídající barvitosti kraje.

bohatá, pro sluněná, lidnatá, nestárnoucí." -"Kroje,

léto, hadi, melouny, ovoce a zelenina, teplé
chtěla

že o nich vím málo a

bych vědět víc. Slované, s nimiž nás váže nezrušitelné pouto."

Bulhaři:

•

večery;

"Pracovití, tvrdí lidé,

kteří

v imigraci

nevytvářejí

konfliktní

situace."- "Poznala jsem je, byli veselí, pohostinní, zábavní."

Následující názory o Bulharsku jsou z minulého roku - 2005 i

vyjadřují

postoj Čechů k výstavě bulharské fotografie. Výstava" Známé i neznámé Bulharsko «
se konala z 3. února 2005 do 31. března 2005 v prostorách Národní knihovny ČR.
Fotografie zobrazovaly Bulharsko z různých
hory,

moře

návštěvníků,

pohledu:

obyčejní

lidé, krásné

a historické památky. Asociace, které vyvolaly tyto fotografie u
byly zachyceny v knize

"Hezké fotografie a krásná
země";

úhlů

země";

ohlasů.

Uvádím jen názory českých studentů:

"Výstava se nám moc líbila, je to

přesný

obrázek

"Bulhar je pravý kosmopolita" a "Bulharsko hraničí pouze se svým územím";

"Krásné!"; "Navždy si budeme pamatovat, že Bulharsko je nádherná krajina"
Většina názorů vyjadřuje
vidět,

anketě

je

český

tisk (hlad, prázdné obchody,

zaostalost,

že v největší

kladný dokonce

nepříliš

nepořádek).

míře

rozvinutá jižní

ovlivnil
děti

země,

vřelý

současný

vztah k Bulharsku. V první

pohled

žebrající o

studentů

čokoládu,

na Bulharsko

chátrající domy,

komunisté, špatná politika, politický chaos,

Studenti vnímají ekonomickou situaci v Bulharsku jako horší než

v Česku. Strategie "oni jsou na tom hůře než my", používaná některými novináři

90

srov. Moravcová, M. Bratr, přítel, cizinec. Pohled českých studentů na jižní Slovany. In: Lidé a

města, Praha: AVČR, 1996, s. 47.

v tehdejším

českém

tisku,

zřejmě

studentů při vytváření

ovlivnila postoj

Bulharska. Expresivní spojení jako "chátrající domy" nebo

"děti

obrazu

žebrající o

čokoládu,,91 jsou v příspěvcích o Bulharsku používána často se záměrem, aby co
obyčejně právě

nejvíc dojala adresáta. Výsledkem je pak to, že se
spojení vryjí do
asociací
bych

při

a

při

zmínce o Bulharsku. K

zařadila

Bulharsko

čtenářovy paměti

takováto slovní

absenci vlastních zkušeností se stávají první

přetrvávajícím stereotypům

z blízké minulosti

názory typu: "malý bratr velkého SSSR", "Orient". Názory

svědčí

o tom, že při

vytváření

etnického obrazu jsou stejně

studentů

důležité

na

vlastní

zkušenosti, dosavadní znalosti i existující stereotypy.
Jako zajímavý rys, jímž se druhý výzkum liší od prvního, bych jmenovala
romantické prvky, které se objevily

při líčení

slovanského jihu. Tento rozdíl vychází

dle mého názoru z širší formulací otázek druhého výzkumu. Studenti museli
svůj

vyjádřit

názor na celý slovanský jih. V tomto smyslu funguje obraz Bulharska spíš jako

součást

tohoto celku a romantické

předem

dán

zeměpisnou

představiteli těchto národů.

představy

o

něm.

Mýtus o jižních národech je
dotváří

polohou a klimatickými podmínkami,

se

Studenti shrnují dojmy ze slovanského jihu slovy jako

"pohoda, smích, lidské teplo, zábava, jídlo, pití, zelenina, ovoce, tanec,

zpěv,

hory,

moře, překrásná příroda, štědrost, bezmezná láska k dětem, dobré vtipy.,,92 Postoj
studentů

z roku 2005

svědčí

o poznávání bulharské

země

a lidí. V jejich

představách

je Bulharsko reálnou zemí, znalosti o ní vycházejí z vlastní zkušenosti nebo ze
zkušenosti známých.
Podle Moravcové obraz jihoslovanských

národů,

orientovanými studenty (druhý výzkum), vypovídá o jejich
hlubších vztazích, o znalostech, o mýtech
společnosti,

o reakci na

informační

převzatých

tok

vytvořený

humanitně

současných

postojích, o

i

středoevropské

sdělovacích prostředků,

o schopnosti

z tradic

české

vlastního úsudku a schopnosti tvorby vlastního stanoviska. Do jisté míry bych
vnímala

vytváření

obrazu "druhého" jako pokus o poznání sama sebe, atributivní

znaky charakterizující obraz "druhého" formují
Lidské myšlení a
Např.:

když

malíř

představivost

maluje krajinu, je

podvědomý

ovlivňovány

mnoha faktory.

ovlivněn slunečným počasím,

typem krajiny,

jsou

vytvářeny

protiklad ,já' a ,on'.

a

91

ČTK, Reuter. Bulhary čeká zima beznaděje a hladu. MF Dnes, 03. 12. 1996, s. 10.

92

srov. Moravcová, M. Bratr, přítel, cizinec. Pohled českých studentů na jižní Slovany. In: Lidé a

města, Praha: A VČR, 1996, s. 47.
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barvou oblohy. Pozorovatel vnímá tyto
pocitů

proměňuje

malířovy

pocity na

plátně. Přítomnost těchto

malbu v umění a dojímá diváka. V následující kapitole

prozkoumám, jaké prostředky používá publicistika, aby dojala své
V dnešní
nedotčen

jsou

době, době

informací a technologie,

prostředky

masové komunikace

přesvědčivé,

denně střídají nejrůznější

svět

čas

obrazy lidí z nejvzdálenějších

stěží zůstat

Před

našima očima

koutů světa,

většině případů člověku

budoucí,
nezbývá

si zapamatovat tyto informace.
"Publicistický diskurs ve srovnání s komunikací

jednosměrný

a jednostranný v tom smyslu, že

informací, nikoli jejich tvůrcem.,,93

93

jen

ukazují názory mladých lidí na

stal globální vesnicí.

minulé události, reklamy na všelijaké produkty. Ve
ani

může člověk

velkými reklamami, pestrými novinami, rozhlasem a televizí. Do jaké míry

Bulharsko. Díky masové komunikaci se
se

čtenáře.

Čmejrková, S. Reklama v češtině. Praha: Leda, 2000, s. 29.
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čtenář

tváří

v tvář je proces

je pasivním

příjemcem

prostředků

5. Analýza jazykových

vytváření

pro

obrazu Bulharska v českém tisku
5.1.

Průzkum

českýma očima

Bulharsko

na

základě článků

o Bulharsku

od r. 1991 do r. 2005

V úvodu bych

chtěla několika

Hospodářské

deníky MF Dnes, Lidové noviny,
počítá

málo slovy

důvodem

každý z nich. Prvním

vysvětlit, proč

jsem vybrala

právě

noviny, Právo a s jakým adresátem

je to, že to jsou

čtvery nejčtenější

noviny

v České republice, tudíž ovlivňují nejvíce čtenářů. Podle průzkumu sledovanosti
médií, který provádí nezávislé sdružení výzkumných agentur GfK Praha a Medianu,
je jejich celková
2005 takováto:

čtenost

(počet čtenářů je uváděn

•

MF Dnes - 1227

•

Právo - 555

•

Lidové noviny - 297

•

Hospodářské

Další deníky mají
Druhým

čtenost

čtvrtletí

2004 - 1.

čtvrtletí

v tisících)

noviny -188

nižší než 188 tisíc

důvodem

s rozmanitějším okruhem
(např.

posledního vydání v období 4.

je,

čtenářů.

že to jsou

čtenářů. Kromě

v Hospodářských novinách

seriozní

novmy,

toho se jednotlivé deníky liší

převládají

počítají

které

obsahově

ekonomické zprávy), stylem psaní a

užíváním jazykových prostředků.
Jak napovídá název deníku,
především

ekonomickým.

Počítají

věnují

se

Hospodářské

s konkrétní cílovou skupinou

novmy

čtenářů

tématům

- se

z podnikatelské sféry. Tyto noviny byly založeny po r.1989. Od roku 1990 je
vydávat akciová

společnost

organizace a instituce.

Economia. Zakladatelem a

Hospodářské

akcionářem

čtenáři

začala

se staly státní

noviny nesou název zaniklého týdeníku pro

ekonomické záležitosti, jehož vydavatelem byl až do

května

1990 vydavatelský

dům

KSČ Rudé právo.

V r.1990 redaktoři deníku Komunistické strany Československa Rudé Právo
založili akciovou

společnost

Borgis, která o dva

měsíce později začala

vydávat

vlastní levicový deník Rudé Právo. Deník Rudé Právo, dnes už jen Právo, lze
charakterizovat jako

středolevý

deník, který se nebrání bulvárním prvkům.
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Mladá fronta byla v době komunismu účelně zřízená při Ústředním výboru
Československého svazu mládeže. Deník byl určen mladé generaci. V listopadu 1989

se stala MF nezávislým deníkem, t.j. přestala být řízena ÚV SSM (Ústřední výbor
Socialistického svazu mládeže) a
stala

společnost

změnila

název na MF Dnes. Jejím vydavatelem se

MAFRA, založená v r.1990. Z hlediska politické orientace je MF

Dnes označována jako středopravý deník, který oslovuje největší množství čtenářů94 .
Nejstarším ze

současných českých deníků

jsou Lidové noviny. Byly založeny

v roce 1893 právníkem Adolfem Stránským v Brně. V roce 1959 bylo jejich
vydávání zcela zastaveno. V
osmdesátých let skupina
ilegálně

době

disidentů

úpadku komunistického režimu koncern
Jiřího

kolem

Rumla

legálně

nezávislé noviny. Lidové noviny vyšly poprvé

ledna 1990 vycházel list dvakrát
polovině

týdně,

pravicově,

plán vydávat

v prosinci 1989. Od

deníkem se stal v dubnu 1990. V druhé

roku 1990 se vydavatelem stala akciová

noviny jsou orientovány

uskutečnila

v názorové

společnost
části

Lidové noviny. Lidové

přílohách

a

se snaží oslovit

vzdělaněj šího čtenáře. 95

Abych mohla zkoumat texty periodického tisku, musím vymezit funkci stylu
psané publicistiky. Tento styl se nazývá publicistický a

začíná

v polovině 50. let

věnované

(přibližně

od lingvistické konference

se o

něm hovořit

až

stylu a stylistice,

uskutečněné v r. 1954 v Liblicích).96 Většina badatelů se shoduje v tom, že jeho

hlavní funkcí je funkce agitační. Existují také názory, že nejzákladnější funkcí PFS 97
je pohotově informovat. Jazykový materiál je volen a uspořádán tak, aby nejen obsah
sdělení,

ale také jazykové

ztvárnění

vykonávalo jistý tlak, regulovalo jeho
předem

zamýšlel. Jiným

mínění

důležitým záměrem

ovlivnit adresáta. Jazykové projevy jsou
sdělovat,

i

cítění

na adresáta, aby na

ve

směru,

94

<URL: http://www.blisty.cz

95

<URL: http://www.blisty.cz

vytvářeny

se

který autor projevu

záměrem

vytváření mínění (může

nejen

sdělení

to být

objektivně

za své - tyto

veřejné mínění,

Stich, A. Problematika publicistického funkčního stylu a jeho konfrontačního studia v rámci

slovanských jazyků. In: Stylistické studie I. Praha: ČSAV, 1974, s. 33-54.
97

něho

publicistického textu je pomocí jazyka

ale i jazykovou výstavbou zajišťovat, že adresát přijme

jazykové projevy jsou tedy nástrojem

96

působilo

textu

PFS - publicistický funkční styl, tamtéž, s. 33.
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ale stejně dobře i mínění individuální).98
Můj průzkum

věnovat vytváření mínění

se bude
článků

obsahu novinových

a jazykových

prostředků

analyzovat skupinu textů z MF Dnes, Lidových novin,
(před

o Bulharsku na

základě

v nich použitých. Budu

Hospodářských

novin a Práva

rokem 1996 Rudé Právo), publikované v jistém časovém rozmezí (od r.1991 do

r. 2005).
nejfrekventovanější

Chceme-li postihnout

při

vlastnosti

popisování skupiny

textů, vzniklých v jistém časovém rozmezí, můžeme podle Jany Slavíčkové 99 zvolit

jedno ze dvou
označuje

výběrem

řešenÍ.

Bud' analyzujeme všechny texty (takový soubor autorka

jako základní soubor - ZS), nebo pouze jistou
část

(tuto

adekvátnější

poskytované VS jsou
spolehlivější,
důkladnost

označuje

autorka

ve smyslu

protože menší množství

kontroly.

které vznikají

Při výběru textů

nevyhnutelně

při

jako

výběrový

určitou

kterou získáme

soubor - VS). Informace

větší bezpečnosti

textů umožňuje

je

část textů,

analýzy a jsou také

zvýšit všestrannost popisu a

nevýhodou, že jsou možné chyby,
Předpokládaná

interpretaci informací z VS.

deformace je dána charakterem materiálu: nelze

předpokládat

ani

rovnoměrnou

distribuci textů, ani jejich vnitřní stejnorodost.
V svém
Jsem

vytvořila

průzkumu

VS

jsem použila metody výběrového souboru textů.

článků

o Bulharsku na

základě

Dříve

než

tematické, chronologické a

jazykové kategorizace, prozkoumala jsem materiál v jeho úplnosti. Základní soubor
textů

(od r. 1991 do r. 2005) je

Tematicky jsou texty

rozděleny

znázorněn

tabulkami a grafY uvedenými níže.

na ekonomické, politické, s kriminální tematikou,

turistické, týkající se kultury, sportu a na úvahy.
setkala s

články,

které se daly

známých osobností nebo

umělců

zařadit

Během

analýzy materiálu jsem se

do více kategorií.

o politické

či

Většinou

ekonomické situaci v Bulharsku. Tyto

textů. Rozdělila

texty našly místo v kategorii úvahových

to byly úvahy

jsem

příspěvky

podle

deníku, ve kterém se objevily, a podle roku, ve kterém vyšly. Chronologicky jsem
vyhledala

nejtypičtější články

analyzovala jazykové
faktorem pro

98
99

pro dané období a pro jednotlivé deníky. V nich jsem

prostředky, cíleně

vyjádření

užívané s určitým

vztahu k dané problematice je

ještě

záměrem. Důležitým

rozhodnutí redakce,

tamtéž, s. 35.
Slavíčková, 1. O jednom výběru reklamních textů pro sémantický popis jazyka. In: Slovo a

slovesnost XLIX. Praha: ČA V, 1998, s. 209-215.
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článku

týkající se vzhledu
(např.

rubriky
straně

zahraničních

jen

(v opravdu

a jeho

umístění

v novinách: zda je

zpráv) nebo zda je

ojedinělých případech).

součástí

již existující

umístěn samostatně

V tisku jsou forma a obsah

na první

nedělitelným

celkem a působí na čtenáře stejnou měrou.
Po sametové revoluci, nejvíce v příspěvcích s kriminální tematikou, nechybí
titulková xenofobie lOo , tj. uvádění národnosti či etnické příslušnosti pachatele či oběti
jako jejich podstatného atributu, a to i tam, kde to vůbec není důležité. lol Tento jev je
také

důležitý

v současné

pro

proměnu tradičního

české společnosti.

a

vytváření

novodobého obrazu Bulharska

"Publicistický styl vždy odpovídal

době,

s níž se

měnil, nesl její pečet"'.102 Užívané prostředky se mění, aktualizují, jsou výrazně
proměnné

adresáta.

i v rámci kratších

Novinářství
vyjádření
neotřelý,

časových úseků

a svou novostí pak

výrazněji působí

na

lo3

po revoluci v r. 1989 muselo najít odpovídající

politického a

společenského dění.

vyniknout a upozornit na obsah

se po r. 1989

častěji

vyskytují slova

Prosazuje se

sdělení

přejatá,

potřeba

prostředky

pro

být originální,

i jazykem. V publicistickém jazyce
slova cizí, slova slangová.

Někdy

dochází nejen k porušení stylových norem za účelem šoku a překvapení, ale i k příliš
velké

míře

subjektivity nezakládající se na

tyto charakteristiky

specifičtější

příslušných

pro bulvární tisk, ale

faktech.

můžeme

Samozřejmě

jsou

se s nimi setkat i v

seriozních novinách.

5.2.

Kategorizace

článků

V této kapitole shrnuji výsledky statistického

průzkumu

publikovaného

materiálu podle zdroje, doby publikace a tematických okruhů do jednotlivých tabulek
a

grafů.

jsem

Pro lepší

oddělila

přehlednost

jsem uvedla tabulku pro každý deník a pro úplnost

jednotlivé tematické skupiny na

z MF Dnes, Lidových novin,

Hospodářských

mohou být jednotlivé subjektivní

zobecňovat

a

přijímat

prozkoumaného materiálu

novin a Práva. Otázka, do jaké míry

příspěvky měřítkem

rovná otázce, jak moc se necháváme
tendenci

základě

ovlivňovat

pro všeobecné

stereotypy a jak

mínění,

často

se

máme

jednotlivce jako reprezentanta celého národa.

100

Homoláč, J. A ta černá kronika. Brno: Doplněk, 1998, s. 57.

101

tamtéž, s. 57.

102

Čechová, M., Chloupek, J., aj. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997, s. 177.

103

tamtéž, s.181.
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Následující tabulky odhalují, které rysy "toho druhého" jsou
novináře.

Sledovala jsem, jak novináři

představují

zajímavější

tyto zajímavé vlastnosti

pro

české

čtenářům,

v čem se liší podání informací o Bulharsku v jednotlivých denících a také jaké jsou
hlavní náměty příspěvků.
První tabulka a graf znázorňují celkový

počet příspěvků

o Bulharsku podle

zdroje a doby publikace.

Tabulka č. 1 Počet článků o Bulharsku v denících během období 1991-2005
MF DNES

PRAVO

LN

HN

Celkem

1991-1992

2

12

13

6

33

1992-1993

5

2

7

7

21

1993-1994

8

O

2

2

12

1994-1995

II

4

6

2

23

1995-1996

2

4

12

2

20

1996-1997

67

46

9

77

199

1997-1998

99

83

26

75

283

16

173

1998-1999

64

60

33

1999-2000

27

43

30

34

134
143

2000-2001

39

28

32

44

2001-2002

34

27

35

52

148

2002-2003

36

31

16

33

116
120

2003-2004

40

30

19

31

2004-2005

58

49

49

47

203

Celkem

492

419

289

428

1628

Počet článků

o Bulharsku během období 1991-2005
90

80
100 -

'-

- 70
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Graf č. 1 Počet článků o Bulharsku

během

období 1991-2005

Z tabulky a grafu je
492

článcích,

vidět,

že nejvíc o Bulharsku psala MF Dnes, celkem ve

po ní následují HN - 428, Právo - 419 a LN - 289. Nejvíc

Bulharsku vyšlo v roce 1997, a to

celkově

283.

Nejméně

znatelně

zvyšuje.

Jedině

v LN byl

V MF Dnes vyšlo v roce 1996 67

Počet článků

počet článků

článků

o

- dvanáct vyšlo v roce

1993. Tyto výsledky dokazují, že zájem o Bulharsko nebyl stálý.
postoje po r.1996 je zcela viditelná.

příspěvků

Například změna

o Bulharsku se v letech 1996-1998

v r. 1995 vyšší než v r. 1996 (12:9).

o Bulharsku, ve srovnání s rokem 1995, kdy

vyšly dva. V deníku Právo byly v roce 1995
v r.1995 dva, v roce 1996 77. K nárůstu

čtyři články,

přispěly

události let 1996-1997 a také to, že bulharské

v roce 1996 46, v HN

jednak politické a ekonomické

černomořské pobřeží

získalo mezi

Čechy znovu popularitu.

Tabulky a grafy uvedené níže
novinách

rozdělené

znázorňují články

o Bulharsku v jednotlivých

podle témat - ekonomické, politické, kriminální, turistické,

kulturní, sportovní a úvahy. Poslední tabulka

znázorňuje

tematické skupiny, které

byly nejfrekventovanější pro tyto noviny. Poslední graf ukazuje celkový zájem novin
o Bulharsku během posledních 14 let.

46

Druhá tabulka a následující graf uvádí ZS (s. 41)

textů

v MF Dnes v období

od r. 1991 do r. 2005.
Tabulka

č.

2 Počet článků o Bulharsku v deníku MF Dnes

MF Dnes

Politika

Ekonomika

1991-1992

I

1992-1993

5

Kriminalita

Turistika

Kultura

Sport

Uvahy

Celkem

I

2
5

1993-1994

4

3

1994-1995

3

7

1995-1996

2

1996-1997

32

II

10

2

1997-1998

34

20

II

I

1998-1999

21

10

8

1999-2000

6

6

7

2000-2001

5

8

4

2

2001-2002

2

II

3

2002-2003

5

5

2003-2004

4

2004-2005
Celkem

I

8
I

II

2
5

7

67

I

13

19

99

I

7

17

64

4

4

27

6

10

4

39

2

4

10

2

34

4

2

6

5

9

36

4

3

7

10

6

6

40

9

2

5

13

5

15

9

58

127

93

55

30

34

75

78

492

Počet článků
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Graf Č. 2 Počet článků o Bulharsku v MF Dnes

Je

vidět,

tematikou.
1997.

Největší počet

Ostatně

příspěvků

že v deníku MF Dnes

2004

rozdělené

podle tematických kriterií

převládají články

ekonomických a politických

s ekonomickou a politickou
textů

v tomto deníku byl také publikován nemalý

vyšel v letech 1996-

počet textů

úvahových a

se sportovní a kriminální tematikou. Nejvíce jich vyšlo v r. 1997. Nejméně

článků

vyšlo v období od r. 1991 do r. 2005 z oblasti kultury.
Další tabulka a graf č. 3 znázorňují ZS

textů,

které vyšly v HN

během

období

1991-2005.
Tabulka

č.

3 Příspěvky o Bulharsku publikované v deníku HN

HN

Ekonomika

Politika

1991-1992

4

2

6

1992-1993

3

4

7

1993-1994

I

I

2

1994-1995

I

I

2

1995-1996

I

I

2

1996-1997

62

13

1997-1998

63

8

I

1998-1999

10

I

I

1999-2000

15

8

2000-2001

32

5

2001-2002

II

31

I

2002-2003

23

2

2

2003-2004

19

2

I

5

2004-2005

34

2

2

2
15

279

Celkem

Kriminalita

Turistika

Kultura

Sport

81

8

Počet článků

Celkem

I

77

3

75

2

2

16

2

2

6

34

3

I

3

44

I

6

2

52

6

33

4

31

3

4

47

14

31

428

I

I

Uvahy

o Bulharsku v HN
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60 -
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Graf č. 3 Počet článků o Bulharsku v HN

Je

vidět,

že v HN vyšlo nejvíce

článků

z ekonomické oblasti, a to 62 v r. 1996

a 63

Vf.

1997.

Opět Vf.

2001-2002 bylo publikováno nejvíce politických textů - 31.

Články z ostatních tematických okruhu se objevovaly jen sporadicky. Hodna

povšimnutí je také

skutečnost,

bulharskou kulturou.

Stejně

že nevyšel ani jeden

jako v MF Dnes,

příspěvek,

nevětší

který by se zabýval

pozornost

novinářů

z deníku

HN zaujaly ekonomické a politické události.

Následující tabulka a graf Č. 4 uvádí publikované
do

f.

příspěvky

v LN od

f.

1991

2005.

Tabulka

č.

4 Počet

článků

o Bulharsku v LN

LN

Ekonomika

Politika

1991-1992

I

1992-1993

2

Kriminalita

Turistika

Kultura

Sport

Uvahy

Celkem

8

4

13

2

3

7

1993-1994

I

I

2

1994-1995

4

2

6

2

12

I

1

9

5

5

26

7

10

33

2

30

1995-1996

3

7

1996-1997

5

2

1997-1998

9

4

3

1998-1999

3

5

4

2

2

1999-2000

6

II

6

4

I

2000-2001

5

9

I

I

4

7

5

32

2001-2002

4

16

2

2

3

6

2

35

2002-2003

2

4

4

2

2

I

I

16

2003-2004

4

2

4

4

I

4

19

2004-2005

JO

2

9

9

3

7

9

49

Celkem

54

77

29

24

19

35

51

289

Počet článků

o Bulharsku v LN

18

16 ·
14 ··
[CJ

12

Ekonomika

• Politika
o Kriminalita

10 ·

o Tunstika
• Kultura
o Sport

6

• Úvahy

Graf Č. 4

Z tabulky je
nejvíce politických

vidět,

Počet článků

o Bulharsku v LN

že v LN bylo v období od r. 1991 do r. 2005 publikováno

příspěvků

- 77.

Novináři

se

rovnoměrně věnovali

událostem

s ekonomickou, kriminální, sportovní a turistickou tematikou. V tomto období vyšlo
v LN také odpovídající množství
lze zpozorovat
2002.

nárůst

článků

publikovaných

úvahových.

článků

Podobně

s politickým

jako v deníku HN zde

zaměřením

v letech 2001-

V níže uvedené tabulce a grafu

č.

5 je

znázorněn počet příspěvků

v deníku

Právo během období 1991-2005.
Tabulka Č. 5 Články o Bulharsku v deníku Právo
Právo

Ekonomika

Politika

Kriminalita

Turistika

Kultura

Sport

Uvahy

Celkem

1991-1992

3

8

I

12

1992-1993

I

I

2

1994-1995

I

3

4

1995-1996

2

2

4

1996-1997

14

II

12

3

I

2

3

46

1997-1998

22

31

12

3

2

7

6

83

1998-1999

II

2

22

6

13

6

60

1999-2000

3

6

15

3

7

8

43

2000-2001

3

6

5

3

8

3

28

2001-2002

I

12

6

3

3

2

27

2002-2003

4

8

6

2

I

3

7

31

2003-2004

10

5

3

5

I

I

5

30

2004-2005

II

7

9

5

7

10

49

Celkem

86

102

90

33

51

51

419

1993-1994

I

6
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Graf Č. 5 Články o Bulharsku v deníku Právo

Celkově

vyšlo v deníku Právo nejvíce

článků

s politickou tematikou, a to

v období 1997 -1998. Dále je zde charakteristický ve srovnání s ostatními deníky
výrazně větší počet příspěvků

než

článků

s kriminální tematikou. Jejich

s ekonomickou tematikou (90 respektive 80).

počet

Přibližně

je dokonce

větší

stejný je souhrnný

počet

publikovaných

příspěvků

článků

z ostatních tematických

okruhů.

Z nich

nejméně

vyšlo

s kulturní tematikou.

Tabulka

č.

6

znázorňuje

souhrnný

počet

publikovaných

textů

zjednotlivých

tematických skupin v denících MF Dnes, HN, LN a Právu.
Tabulka

č.

6 Počet příspěvků o Bulharsku

rozdělené

podle tématiky a podle zdroje

Ekonomika

Politika

Kriminalita

Turistika

Kultura

Sport

Uvahy

MF Dnes

127

93

55

30

34

75

78

HN

279

81

8

15

14

31

LN

54

77

29

24

19

35

51

Právo

86

102

90

33

6

51

51

Celkem

546

353

182

102

59

175

211

Z teto tabulky je

vidět,

že

během

posledních 14 let vyšlo nejvíce

článků

s ekonomickou tematikou v HN - 279, a v MF Dnes -127. V LN a Právu vyšlo zase
nejvíce politických
české novináři

článků:

z příslušných

LN -77, Právo -102. Další
deníků

nejzajímavější

témata pro

byly zřejmě kriminalita, úvahy, sport a turistika.

Články o bulharské kultuře vycházely především v MF Dnes a LN. Sportem se

zabývaly
Příspěvky

převážně

MF Dnes - 75 a Právo - 51, dále pak LN - 35 a HN - 14.

z oblasti turistiky se

24, HN - 15. Podle tabulky

zařadily následovně:
č.

6 byl

charakteristický pro deník Právo - 90.

Právo - 33, MF Dnes -30, LN -

větší počet článků

s kriminální tematikou

Poslední graf znázorňuje celkový zájem o Bulharsku v období od r. 1991 do
r. 2005.
Zájem

českých

medii o Bulharsku podle tematických
kategorii

o Ekonomika
• Politika
o Kriminalita

o Turistika
• Kultura
o Sport

• Úvahy

Graf Č. 6 Zájem

českých

Z grafu je
především

podle

medii o Bulharsku podle tematických kategorií

vidět,

příspěvky,

že

které vyšly v těchto denicích, se zabývaly

ekonomickými událostmi - celkem 546 (tab.

počtu

jednotlivých

textů

články

Po nich následují

se

řadí články

úvahové - 211

č.

6). Hned na druhé místo

s politickou tematikou - celkem 353.

příspěvků,

dále kriminální - 182, se

sportovní tematikou 175 a texty z oblasti turistiky - 102. Na posledním
zařazují články,

místě

se

které se zabývaly kulturní tematikou. Vyšlo jich celkově 59.

Nejvíce o Bulharsku se psalo v letech 1996-1997, dále v 2001-2002, a 20042005, což je znázorněno v poslední tabulce
Tabulka

Č.

7 Maxima

počtu článků

Č.

7.

podle noviny a let

Ekonomika

Politika

Kriminalita

Turistika

Kultura

Sport

Uvahy

MF Dnes

1997(34)

1997(20)

1997(1l)

2004(13)

2003(10)

2004(15)

1997(19)

HN

1997(63)

2001(31)

-

2003(5)

-

2001(6)

-

LN

2004(10)

2001(16)

2004(9)

2004(9)

-

-

1998(10)

Právo

1997(22)

1997(31)

1988(22)

1998(6)

-

1998(13)

2004(10)

Jak Je

vidět

z uvedené tabulky, nejvíce

příspěvků

o Bulharsku bylo

publikováno v letech 1997, 2001

a 2004. Tato léta JSou v bulharském

polistopadovém období charakteristická svou dynamikou a
v politickém životu.

Změny

českých novinářů

smyslu je zájem

a HN vykazuje nejvyšší
počet

v politické linii

poltických

článků

počet

měly

svoje ekonomické následky. V tom

těchto

o události

ekonomických

článků.

článků

vyšel v r. 2001, a to v HN a LN - 31, respektive 16. V

Jako

nejpřitažlivější

kultuře

o bulharské

MF Dnes

v r. 1997 - 34, 63. Maximální

textů

s kriminální tematikou -

turistickou destinaci

Bulharsko v r. 2004. V MF Dnes vyšlo v tomto roce 13
článků

odůvodněný.

let zcela

deníku Právo bylo publikováno v r. 1998 nejvíce
celkem 22

bouřlivými změnami

článků.

viděl

český

Maximální

vyšel v r. 2003 v MF Dnes - celkem 10.

tisk

počet

Největší

množství příspěvků, tykajících se sportovní tematiky publikovala MF Dnes v r. 2004.
Ve stejném deníku se v r. 1997 vyskytlo 19 úvahových článků.
Lze shrnout, že

české

deníky jevily

největší

zájem o bulharské politické a

ekonomické události. V letech 1996, 1997 a 2001 byla pro

české novináře

politická a

ekonomická situace v Bulharsku žhavým tématem. Nejmenší pozorností se
texty, zabývající se bulharskou kulturou. V jednotlivých novinách byl

těšily

počet článků

úvahových, příspěvků se sportovní a kriminální tematikou přibližně rovnoměrný.
Obraz, který je formován jazykem příspěvků, se
skutečných

a

ovlivňují

událostech.
ve velké

Některé

z nich jsou v různých denících

míře vytváření

(s. 89-90) jsem uvedla index

především

obrazu Bulharska v české

nejvýznamnějších

různě

zakládá na

interpretovány

společnosti.

V

příloze

událostí bulharského politického

života od r. 1989 do roku 2005. Tento seznam ukazuje chronologicky vývoj
jednotlivých

politických

událostí.

V období

1996-1997

došlo

k politickým

demonstracím, k parlamentním volbám a k následující změně vlády. Léta 2001-2002
jsou charakteristická dalšími parlamentními volbami. Jejich
zaujaly pozornost
důležité

mezi

pro

českých novinářů.

výrazně

důležitými

zlepšení bulharské ekonomiky a z tohoto

důvody

se ocitaly

informacemi o Bulharsku v českém tisku.

vytváření

celistivého obrazu Bulharska u

slov v jednotlivých textech.
příspěvcích

výsledky

Politické události z let 2004-2005 byly zase

Vedle opakujících se témat ve sledovaných
úlohu pro

neočekávané

článcích

českého čtenáře

Specifickým jazykovým

se budu věnovat v následující kapitole.

sehrává podstatnou

prvkům

autorský

výběr

ve vybraných

5.3.

Analýza

článků

Abychom získali

představu

provedla jsem analýzu VS (s. 41)

o vlivu jazyka na
článků,

vytváření

obrazu Bulharska,

publikovaných v českém tisku

sledovaného období (1991-2005). Analyzovaný materiál se

vyznačuje

během

výskytem

jazykových prostředků, typických pro publicistický styl. Podle Čechové "stěžejní
úkoly

publicistiky,

spjaté

s jejími

základními

funkcemi

získávacími

a

přesvědčovacími ovlivňují výběr jazykových prostředků ajejich užití. " 104

VS

článků

se skládá z textů s politickou a ekonomickou tematikou "v nichž

by rozhodně informativní hodnota textů měla stát na prvním místě.,,105 Příspěvky,
které jsem analyzovala, jsou z let 1996, 1997, 2001 a 2002. Byly publikovány
v denících MF Dnes, HN a Právo. V těchto letech vyšlo nejvíce

článků

o Bulharsku

s politickou a ekonomickou tematikou (tab. 2, s. 44; tab. 3, s. 45; tab. 5, s. 48). Dále
jsem do VS

zařadila některé

úvahy z MF Dnes a LN, a to z let 1997 (v tomto roce

vyšlo nejvíce úvah, tab. 7, s. 50) a 2000. Turistické
kultury, které našly místo v této analytické

části

příspěvky

a

články

z oblasti

mé diplomové práce jsou z MF Dnes

a Práva, z let 2004 a 2003 (tab. 7, s. 50). Neanalyzovala jsem příspěvky ze sportovní
a kriminální publicistiky, které mají ze stylového hlediska vybudován

poměrně

samostatný soubor specifických jazykových prostředků. 106
Do VS

textů

byly

zařazeny především

útvary zpravodajské a analytické.

Podle Čechové rozlišujeme tři druhy publicistických žámů: 1. zpravodajské, 2.
analytické, a 3. beletristické. 107
Ke zpravodajským
rozšířená

žámům patří

útvary: publicistická zpráva, krátká zpráva,

zpráva, mající v novinách charakter

článků

a blížící se

novinářskému

referátu, oznámení, reklama, komuniké, interview, publicistický referát.
K analytickým

žámům

novinářskou

recenzi,

posudek,

lze

řadit

případně

úvodník,

komentář,

také projev, proslov,

glosu,

řeč,

novinářský

diskusi, debatu,

polemiku.
K beletristickým

žámům patří především črta,

sloupek, reportáž a novinářský

104

Čechová, M., Chloupek, J., aj. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997, s. 179.

105

Gladkova, H. Porovnání publicistického stylu v češtině a bulharštině. In: Práce z dějin slavistiky a

česko-jihoslovanských

vztahil. Praha: UK, 1997, s. 165-172.

106

tamtéž, s. 165.

107

Čechová, M., Chloupek, J., aj. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997, s 195.
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fejeton.
Ze zpravodajských

žánrů

jsem se setkala se zprávami,

rozšířenými

zprávami,

publicistickými referáty a oznámeními.
Ve Stylistice současné češti ny l08 je zpráva v základní podobě označována
jako klasický útvar publicistiky, která zcela vyhovuje zásadám
neobsahuje jiné než informativní intence. Jedná se o
úkolem je

odpovědět

informační

sdělení různého

kvality a

rozsahu, jejichž

na základní zpravodajské otázky kdo, co, kde, kdy. Zprávy

vykazují kompoziční a grafickou stabilitu.
Podle citované příručky l09 přebírá rozšířená zpráva vlastnosti publicistického
referátu a

kromě

základních informací obsahuje také informace

popis situace kolem události.

Rozšířené

průvodní, doplňující

zprávy mají pyramidální kompozici (ve tvaru

obrácené pyramidy).110 Elementárním požadavkem pro tento kompoziční typ je, jak
vyplývá ze samotného názvu, takové
sdělovaného

řazení

plynule snižuje, což v případě

Základní informace jsou

zařazeny

informací,

při němž

potřeby umožňuje

v čele zprávy,

přičemž

se

text od konce krátit.

dále následují a

objektivizované slovní reakce osob, které mají k tématu vztah, a
informace s klesající

důležitostí,

textu nemusí dodržovat

přesnou

důležitost

střídají

se

rozšiřující

a to až k nejširším souvislostem v pozadí. Výstavba
sekvenci

řazení

jednotlivých

úseků,

struktura

může

být variabilní, ovšem při zachování kritéria krátitelnosti.
Oznámení má obdobné charakteristické rysy jako zpráva, ale seznamUje
s událostí, která teprve

proběhne. Kompoziční

struktura oznámení je v důsledku

pravidelného opakování schematizována. Rozsah

sdělení

bývá omezen na nezbytné

minimum. Výraz je zestručněn v hesla, souvislost je vystižena jen schematicky.
Funkce publicistického referátu
níž informuje.

Kromě informačních

spočívá

slohových

v úplném

postupů

přiblížení skutečnosti,

o

se prolínají slohové postupy

popisné, výkladové a také prvky postupu vyprávěcího. 111
Z analytických žánrů se psaly především recenze.
Recenze jsou
norem odborného

primárně

vyjadřování

útvarem odborného stylu, ale

částečné uvolnění

vede k přizpůsobování tohoto útvaru k stylové

108

tamtéž, s. 195.

109

tamtéž, s. 196.

110

srov. Bečka, J. V. Základy kompozice jazykových projevú. Praha: Novinář, 1960, s. 27.

111

srov. Čechová, M., Chloupek, J., aj. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997, s. 196
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normě

publicistiky. Kompozice recenze, která je

původně

útvarem odborným, se

kompozicí odborného stylu. Název je popisný a v textu je
na úvod, který slouží k probuzení zájmu a má
je

řešením

zvolené problematiky a je dále

obecnější

zřetelně

patrné

a

rozdělení
stať,

která

konečně závěr,

který

charakter, vlastní

vnitřně členěna,

vyznačuje

shrnuje výsledky práce nebo je vyvrcholením myšlenek textů.
Některé
žánrům.

z úvah se svými výrazovými

Beletristické žánry jsou

zařazeny

prostředky přibližují

k beletristickým

mezi útvary publicistické, i když užitý

výrazový materiál, jeho stylizace v textu a charakter

kompoziční

výstavby se blíží

stylu umělecké literatury.
Při

věnovala

analýze VS

článků

o Bulharsku v MF Dnes, LN, HN a Právu jsem

kompozičním,

svou pozornost

lexikálním a syntaktickým stylotvorným

prvkům.

Na prvním

místě

jsem se

zaměřila

na celkové i detailní

uspořádání

projevu,

tedy jeho výstavbu neboli kompozici. 112 Zvláštní pozorností jsem věnovala titulu
článku,

protože je primárním a rozhodujícím prvkem pro upoutání pozornosti

adresáta. Titulky jsou osobitou a plně

funkční součástí

psaných textů. Mnohdy

čteme

dokonce jen titulky zpráva z nich usuzujeme na obsah zprávy samotné. "Jejich
stylizace je vždy ukázkou

tvůrčího přístupu původce

komunikátu k jeho obsahu,

funkci a Cíli."l13 Čechová rozděluje titulky na dva typy:114 Ty první se snaží podat co
nejstručněji

a

záměr

sledují

zvědavost

Mlčochova

nejvýstižněji

maximální množství informací. Titulky druhého typu

jiný - podat informace jen

částečně,

k dalšímu obsahu. V mém rozboru byly titulky analyzovány podle
l15

rozdělení, které se mi zdálo vhodnější vzhledem k účelu mé práce -

ukázat vliv jazyka pro

vytváření

obrazu Bulharska v české

kategorizace vidí titulek jako komplexní jev a

uplatňuje

žurnalistická, grafická, psychologická a etická. Pro
důležité

•

s cílem vzbudit pozornost a

na

Mlčocha

něj

společnosti.

Autor

kritéria lingvistická,

jsou

při

analýze titulku

následující body:

Jakou funkci plní titulek: zaujmout čtenáře, upoutat jeho pozornost, funkci

112

Bečka, J. V. Jazyk a styl novin. Praha: Novinář, 1973, s. 17.

113

Čechová, M., Chloupek, J., aj. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997, s. 198.

114

tamtéž, s. 198.

115

Mlčoch, M. Titulek ve sportovní žurnalistice. In: Philologica XIX. Olomouc: Facultas paedagogica,

1999, s. 7-23.

informativní,
•

Jakje

vyjádřena

určitých)

•

agitační;

nebo

zdaje součástí grafické úpravy novin;

návaznost mezi titulkem a textem:

latentně

explicitně

(u titulků

(u titulků neurčitých);

Zda je titulek statický nebo dynamický (obsahuje li sloveso v určitém tvaru
nebo ne);

•

Zdaje titulek konkrétní nebo neurčitý ohledně informace, kterou obsahuje o
podstatě článků (např.

•

u neurčitých titulů je informační hodnota nižší);

Zda je titulek dlouhý nebo krátký.
rovině

V
vyjádření,

lexikální jsem se

zaměřila především

na užívání obrazných

frazémy, hodnotící pojmenování, jejich modifikace a také na další

lexikální prvky,

například

parenteze. Personifikace, jako typ obrazného

vyjádření,

patří podle Čechové k nejčastějším postupům při vytváření obrazu v publicistice.

Spojení neživého
projev a

činitele děje

zvýrazňuje

s činností

děje.

význam

příznačnou

Parenteze

za specifickou pro publicistiku. Adresátovi
nebo se dovolávají
plní nejen funkci

svědectví

sdělnou,

vyjadřuje

sdělovaného,

postoj jiných a lze ji

buď připomínají

čtenářskou

projevu živost a naléhavost. "Užitím obrazného
konstatování

pro živé tvory oživuje jazykový

ale

označit

veřejné mínění,

obecné,

jiného pramene, a to konkrétního. Obrazná

ale poutají

116

vyjádření

pozornost a dodávají jazykovému

vyjádření

nedochází jen k pouhému

právě prostřednictvím obrazů

jsou odhaleny projevy

kladného nebo záporného vztahu autora k obsahu sdělení.,,117
V

rovině

syntaktické jsem

soustředila

druhů vět, poměry větných členů (souřadné
členů

a

svoji pozornost
podřadné)

především

a logické

na

výběr

pořadí větných

a vět.
U

článků,

které jsem

vydání jednotlivých

deníků

měla

k dispozici nejen v elektronické

byla poškozena, jiná

chyběla)

grafickou úpravu - velikost a barvu fontu, která
negativně

na čtenáře a vyjadřuje

důležitost sdělené

podobě (některá

jsem brala v úvahu také

může působit pozitivně

informace.

116

Čechová, M., Chloupek, J., aj. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997, s. 183.

117

tamtéž, s. 182.

nebo

5.3.1. Specifika

prostředků

jazykových

článků

analyzovaných

o

Bulharsku
Výběr

jazykových

prostředků

je omezen jistou automatizací a modelovostí,

charakteristickou pro publicistický jazyk. "Jde o ustálené a

stereotypně

se opakující

konstrukce a obraty, po nichž publicisté v určitých situacích sahají

téměř

mechanicky.,,118 Automatizace a modelovo st publicistického projevu vychází ze
skutečnosti,

možnou

že publicistický text vzniká

poměrně

rychle a

často

i s minimální

přípravou.

Nelze opomenout, že v publicistickém stylu se vyskytují frazémy

(např.

s politickou, ekonomickou nebo sportovní tématikou). Jejich

tématické

účelnost je těsně
Bečka

spjata s tématickým zaměřením článku.

tvrdí, že proti odbornému stylu je v publicistice

užívání odborných

termínů,

proti

uměleckému

značné

omezeno

stylu pak užívání slov v platnosti

pojmenování expresivních, zejména pojmenování obrazných. 119 Dále je omezeno
nářečních),

užívání slov nespisovných (lidových, slangových,
(archaismů)

a rozličných neologismů.

Je nutno

říci,

že slovní zásoba v novinách je

bohatost nevyplývá z bohatosti

novinářského

tisku, který zabírá velmi široký rozsah

českém

Bulharsku v

rozdělením článků

článků

jiným

různé závěry
rozdělení

obsahu

o

ji

líčí např. články

českém

tisku lze

z oblasti kultury. Na

vytvořit různé představy

v této zemi a dokonce zaujmout

při

tři

různé

o

skutečnosti.

Fáze

třetí

popisu Bulharska (s. 8),

druhém (1996-2000) není zájem

vyznačuje

novinářů

základě

základě

jako

jazyka

o této zemi, vyvodit

fáze (s. 7) z hlediska

se na

politické

postoje k této zemi.

o Bulharsku jsem zjistila, že pro druhou fázi je

zájem o bulharské
užívaných

způsobem líčí skutečnost

zkoumaného období (1991-2005) na

článků

články

je charakteristická také pro

tisku. Rozmanitost slovní zásoby je dána tematickým

způsobem

životě

bohatá, ale tato

slohu, nýbrž z pestrosti obsahu denního

a jejich obsahem. Jedním

o Bulharsku v

poměrně

společenského dění.

prostředků

Pestrost výrazových

články,

slov zastaralých

četnosti

příznačný

jazykových

Při

a

největší

prostředků,

nejpozitivnější.

V období

náhodný. Toto období je pro Bulhary

velmi dynamické díky politickým a ekonomickým událostem v zemi. Pozitivnost

118

Čechová, M., Chloupek, J., aj. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997, s. 180.

119

Bečka, J. V. Jazyk a styl novin. Praha: Novinář, 1973, s. 25.

třetí

fáze (2000-2005) tkví v zlepšujícím se bulharském hospodářství a stabilizované
pochopitelně

politické situaci. Tyto kladné konotace se

odráží i v

Bulharsku. Jazyk publicistiky odráží dobu a užívá příslušné jazykové
charakterizaci této doby. Ve
záměrem,

výběru těchto prostředků

řídí

se autor

článcích

prostředky

svým

o

pro

sdělným

svými zvyklostmi a svým úkolem (mám na mysli druh deníku a rubriku,

do níž je článek zařazen).
Jak je
pro

vidět

z kategorizace

české novináře zajímavější

Bulharska na
jazykové

základě

prostředky

příspěvcích

článků

v předchozí kapitole,

některá

témata byla

než jiná. Proto pro získání celistivého obrazu

publicistického jazyka je

zapotřebí

jak v ekonomických a politických

a úvahách. Tyto jazykové

podívat se na použité

článcích,

prostředky zásadně ovlivňují

tak v kulturních
interpretace

dění

v Bulharsku.

5.3.2. Analýza

článků

s politickou tematikou o Bulharsku

Následující analýza se zakládá na jazykovém materiálu dvoje politických
textů

o Bulharsku. Tyto

vyznačuje

příspěvky

vyšly v letech 1996 a 2001. První z nich se

svými specifickými výrazovými prostředky a druhý zajímavým obsahem.

Článek z roku 1996, publikovaný v deníku MF Dnes, se jmenuje ,,0

bulharských socialistech rozhodne zima ".
"Ze

zahraničí".

jaká je nálada

120

Je umístěn na s. 9 a je součástí rubriky

Informuje o konání prezidentských voleb v listopadu 1996, o tom
před

jejich druhým kolem. V

kandidát Petar Stojanovo Titulek

článku

těchto

volbách byl zvolen pravicový

je parafrází výroku bulharského premiéra

Žana Videnova, který nepřímo přiznává, že o vládcích země nerozhodnou
prezidentské volby, ale to jaká bude pro Bulhary zima. Zde si dovolím doplnit
několik

poznámek o bulharském politickém

životě

1997 bulharská ekonomika procházela krizí, která

v tomto období. V letech 1996 a
otřásla

tamním obyvatelstvem a

vedla k masovými demonstracím proti politice socialistické vlády Žana Videnova.
Vláda neprovedla

předem

slibované ekonomické reformy a

skončila

120

Palata, L. O bulharských socialistech rozhodne zima. MF Dnes, 02. ll. 1996, S. 9.

121
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120

Palata, L. O bulharských socialistech rozhodne zima. MF Dnes, 02.11. 1996,

nO

S.

9.

fiaskem.

Demonstrace a stávky v Bulharsku vyvrcholily 10. 1. 1997 útokem na parlament.
V dubnu 1997 se

uskutečnily předčasné

parlamentní volby. Jejich

vítězem

se stala

pravicová SDS 121. Tato politická nálada je v textu vyjádřena příslušnými výrazovými
prostředky.
Rozsahově

konkrétně

o

jde o

ne-příliš

rozšířenou

dlouhý text, obsahující 369 slov, 22

zprávu. Díky velkému množství

citátů

vět

a 34

řádků,

(parenteze) ho lze

označit za "text z textů".122 Publicistický komunikát se skládá z výroků jiných, často

konkrétních osob.
Titulek plní funkci
pozornost

čtenáře.

Lze

vyjádřena explicitně.

informační,

říct,

užitím personifikujících spojení také upoutává

že jde o titulek

určitý,

návaznost mezi ním a textem je

Z hlediska obsahu je dynamický. Obsahuje verbum finitum.

Není příliš dlouhý (pět slov). Chybí nadtitulek nebo podtitulek.
Z pohledu roviny lexikální se v

článku

vyjádření, např.

vyskytují obrazná

Při

metafory, personifikace, dále parenteze, hodnotící pojmenování a frazémy.
rozboru textu jsem našla celkem

čtyři

obrazná

vyjádření.

Personifikace v titulu

Jl

o

bulharských socialistech rozhodne zima" ukazuje hloubku ekonomické krize, která
vládě

došla tak daleko, že o

"pravice se chystá k útoku"
živočichy

a tím

zdůrazňuje

povzdech

úředníka"

má rozhodující slovo zima. Druhá personifikace

přidává

politickému uskupení vlastnosti specifické pro

neudržitelnost situace.

Dvě

metafory mizérii dokresluje
Jl

a" doutná vzpoura" mají negativní konotace,

tykající se další vlády

socialistů.

Dále

barvitě přibližují

každou chvílí. V

článku jsem

jsou expresivní: "necháme komunisty
jaře

už budou komunisté

v Bulharsku napomáhají
čtyři

úplně

tři

na

vládě

jako

se přes zimu ve vlastní

lopatě". Vytváření představy

který se

Dvě

z nich

šťávě"

a "na

politické situace

hodnotící substantiva" deprese ", "krize" a "mizérie" a

hodnotící pojmenování složená "potupná porážka ", "úpadek

vítězství",

oheň,

identifikovala osm parentezí.

vyvařit

nejistotu

krizovou situaci, kterou vláda

zavinila svojí politikou a popisují vzpouru opozice proti
může rozhořet

vyjadřují

země",

"drtivé

"bolestné období". Dále jsem našla jsem také jeden frazém - "propadat

depresi ", který zdůrazňuje intenzitu tíživých pocitů bulharského obyvatelstva.
Na syntaktické
Vztahy mezi

rovině

větnými členy

jsem se

jsou

převážně zaměřila

na vztahy

nejčastěji podřadné. Nejhojnější

větných členů.

jsou vedlejší

121
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Čechová, M., Chloupek, J., aj. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997, s 189.
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věty

příslovečné.
časovou,

Identifikovala jsem

s podřadnou spojkou zatímco. Dále jedno

příslovečnou přípustkovou
větou

tři podřadná souvětí

příslovečnou
větu

podmínkovou

větnou

komplikuje
dvojčlenné

přestože)

(spojka -

příčinnou

a

s vedlejší

větou příslovečnou

podřadné souvětí

s vedlejší větou

dvě podřadná souvětí

příslovečnou

(protože). Našla jsem také jednu
většího

(kdyby). Výskyt

množství

stavbu. Podle formy predikace

slovesné. Tento druh vět je

dějově

podřadného

převládají

s vedlejší

spojení

především

vět
věty

dynamický aje velmi oblíben novináři

pro svou dějovou živost.
Největší

vliv na vytváření obrazu o Bulharsku mají v tomto

článku

parenteze.

Autor se dovolává svědectví o politické situaci v Bulharsku. Podle Čechové
projevů

parenteze vnášejí do stylu publicistických

bezprostřednost

sdělení,

naléhavost argumentu, závažnost agitace, projev oživují, a proto se jeví jako
prostředek stylové aktivizace 123 . Vložené poznámky a odkazy většinou projev
autentičnost

aktualizují a zesilují

zvýrazněna připomínkou

informací. Získávací a

vyjadřuje

negativní vztah bulharského

autorem v jeho

původním

zimu ve vlastní

šťávě";

případě můžeme

které nejsou

expresivním

znění:

okřídlená rčení.

občana

ke

Názor sofIjského

komunistům

"Necháme komunisty

"Na jaře už budou komunisté

úplně

na

a je doložen

vyvařit

lopatě".

se přes

V tomto

mluvit o parentezi, která plní funkci oživující. Expresivní prvky,

běžnou součástí

publicistické slovní zásoby seriózních novin, jsou

užívány k upoutávání pozornosti adresáta. Názor bulharského
svědčí

funkce je

myšlenek významných lidí, odvoláním se na trvale platné

hodnoty lidové frazeologie nebo na rozmanitá
inženýra

přesvědčovací

o pravdivosti

pří líčení

občana

na Bulharsko

politické situace. Dále autor cituje názory

předáka

SDS, ekonomického experta opozice, politického experta a členů BSS 124 . Tyto
názory se shodují s názory
expresivně vyjádřené.

předchozího

citovaného inženýra, i když nejsou natolik

Osm negativních

zprávě nevyhnutelně ovlivňuje

názor

shrnout, že v tomto textu je užitím

názorů

čtenáře

citátů

na bulharské socialisty v jedné

na politiku bulharských

socialistů.

Lze

zesílena intenzita tvrzení. Užití dvou

personifIkací a dvou metafor obohacuje jazykový projev a dodává mu emocionální
a

procítěnější znění.

mnohem

působivější.

Obrazy jsou díky svým emocionálním
Pomocí parenteze je

zprostředkován

prvkům

pro

negativní postoj k politice

123

srov. Čechová, M., Chloupek, J., aj. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997, s. 188.
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(\')

čtenáře

tehdejší socialistické vlády, na
představa

základě

vytvořena

hodnotících pojmenování je

o bolestném období, jehož znaky jsou deprese, krize a mizérie. Pomocí

obrazných vyjádření a expresivit získává tento obraz emocionální zabarvení.
Druhý politický článek, "Bulharský car jde do voleb ,,125, zaujal mou
pozornost hlavně svým obsahem.

Příspěvek

Evropa" na s. 9 v deníku. Text seznamuje
původu

bulharského následníka

trůnu

je umístěn v rubrice" Střední a východní

čtenáře

se základními údaji o osobnosti a

Simeona Sachsen-Koburgotského, dále autor

uvádí hlavní události, tykající se voleb a významu
Začínaje
novinář

účasti

otázkou, zda Simeon Sachsen-Koburgotský

neskrývá

svůj

údiv nad tím, že Simeonovo

následníka

zvítězí

vítězství

trůnu

v nich.

ve volbách nebo ne,

ve volbách je " reálnou

perspektivou ", nikoli" absurdní myšlenkou ". Zde je nutno dodat, že jak

účast

hnutí

bulharského cara Simeona Sachsen-Koburgotského (Národní hnutí Symeona II)
v parlamentních volbách v červnu 2001, tak
nejen

českých,

Zprávy ve

ale také

světovém

bulharský následník

německých,

tisku

trůnu,

vítězství

tohoto hnutí vzbudilo zájem

francouzských, anglických a dalších

jednoznačně

dokazovaly

překvapení

ze

novinářů.

skutečnosti,

že

který se nedávno vrátil po mnoha letech politického exilu

ve Španělsku do své vlasti, usiluje o zvolení do parlamentu. Jak komentuje český
novinář:

"Je to kuriózní zvláště ve

světle

toho, že Simeonova rodina nikdy neuznala

referendum v roce 1946, kterým byla v Bulharsku zrušena monarchie" 126. Kromě
základní informace o parlamentních volbách v Bulharsku je text nasycen
informacemi o osobnosti bulharského následníka trůnu ajeho životě ve Španělsku.
V příspěvku nacházíme 415 slov, 31

vět

a 33

řádků.

Jde o rozšířenou zprávu.

Setkáváme se také s prvky charakteristickými pro publicistický referát, ve kterém se
informační

slohový postup pro líná s prvky postupu vyprávěcího.

Titulek

článku

plní funkci informativní. Z obsahu titulku se

že bulharský car jde do voleb. Je
určuje

určitý,

protože jde o přesné

sdělení.

čtenář

dozvídá,

Jeho dynamika

sloveso jít v 3.os. Sg. Titulek je krátký, obsahuje jen čtyři slova.
Na lexikální

rovině

evropského života". Toto
přichází

zjiného

světa.

se vyskytuje jedno

přirovnání -"přináší naději jako

přirovnání přisuzuje

posel

volebnímu kandidátu moc, která

Dále v textu nacházíme jeden frazém metaforické povahy

"zamíchat volebními kartami ", který je charakteristický jazykovými prvky

125

(mal), Bulharský car jde do voleb. HN, 04. 05. 2001, s. 9.
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tamtéž, s. 9.
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příznačnými

pro

hráčské prostředí.
intenzifikační

bulharské politiky a

Tento frazém navádí na myšlenku hazardnosti

adverbium

"řádně"

na schopnosti cara pohybovat

se v ní. Dále v textu nacházíme hodnotící adverbia" u vytržení",
článku,

extázi ". Autor použil tato adverbia v kontextu
část

kterou

společnosti

bulharské

při

zažila

míry popularity cara a

na lepší život do rukou jedné

,byť

přiblížil

euforii a

a "v

naději,

návratu ex monarchy. Hodnotící
"nesmírně

pojmenování složená "národní romantizmus" a
společně zvýraznění

aby

"nadšeně"

naladění

populární" podtrhují

národa, který vkládá své

naděje

velmi mocné osoby.

V článku se objevuje jedna parenteze, citát Simeona Sachsen-Koburgotského:

" Těžko se najde

někdo

kdo by se o problémy Bulharska a jeho lidu zajímal více než

já. Můj život má jediný cíl - rozvoj Bulharska jako moderní země.
působí

velmi pateticky až

úsměvně. Přestože

s jistou nadsázkou, tento výrok o vlastní
neskromně.

Použitím tohoto citátu autor
před

očekáváních přívrženců

bývalého monarchy.

V tomto

článků

se

osobě

článku

panovala v Bulharsku

běžné,

je

aby se politici

působí

měsíc před

kromě

dokresluje celkovou náladu, která

jednoduchých

předsedy

dvojčlenných

zdůraznění

naznačuje

vlády. V následující

volbami se tato možnost jeví jako

použita pro

dosti

volbami a navádí nás na myšlenku o iluzorních

vlády v Sofii?" Tato otázka

zvolení monarchy jako

vyjadřovali

přinejmenším

vět

vyskytla jedna rétorická otázka "Stane se následník Bulharského
příštím předsedou

Tento výrok

,,127

úplně

slovesných

trůnu

Simon II

absurdnost perspektivy

větě

ale autor ukazuje, že

reálná. Rétorická otázka byla
dění

autorova názoru na politické

v Bulharsku v tomto

období.
Obraz Bulharska, vykreslený jazykem analyzovaných politických

článků,

je

výsledkem složité politické situace v Bulharsku v polistopadovém období. Barvitým
a

někdy

až expresivním jazykem byla

líčena

politická nestabilita,

ekonomický kolaps a obyvatelstvo žijící v mizérii,
hlediska byla
přirovnání

nejčastěji

příslovečnými

slovesnými,
a

větou

předmětnými.

tázací,

rovině

chudobě.

(mol), Bulharský car jde do voleb. HN, 04.05.2001, s. 9.

64

metafory,

jsme se setkali s větami

vidět,

českých žurnalistů

krize,

Z lexikálního

intenzifikační,

podřadnými souvětími

Po roce 2001 bylo

bulharských voleb zaujaly pozornost

127

a

používána hodnotící pojmenování

a personifikace. Na syntaktické

dvojčlennými

bídě

hospodářská

av

že

s vedlejšími

překvapivé

článcích

větami

výsledky

o Bulharsku se

začalo

objevovat slovo

S.3.3. Analýza
Při

texty.

naděje

článků

ve spojení s lepším životem.

s ekonomickou tematikou o Bulharsku

analýze ekonomických

Příspěvky

První

článků

jsem

soustředila

svoji pozornost na

čtyři

byly publikovány v denících MF Dnes a HN v letech 1996 a 2002.

článek,

kterým jsem se zabývala, vyšel v roce 1997 v novinách MF

Dnes. Už na první pohled upoutal moji pozornost svým titulem "Bulharská

socialistická továrna na iluze musela nakonec zkrachovat ,,128. Také se jedná o
parafrázi cizího výroku, tentokrát bulharského prezidenta Petra Stojanova, který
prohlásil: "Bulharská továrna na iluze se uzavírá. " Protože
deníku, ze stejné rubriky "Ze
první analyzovaný politický
říct,

zahraničí",

článek

příspěvek

je ze stejného

a od stejného autora (Luboš Palata) jako

,,0 bulharských socialistech rozhodne zima" lze

že užití parafráze v titulku je do jisté míry charakteristickým rysem pro

psaní tohoto autora. V textu

novinář

líčí

těžkou

způsob

ekonomickou situaci, která

poznamenala zimu roku 1997. V tomto roce, po protestech, demonstracích a
stávkách bulharského obyvatelstva vrátil
Dobrev a ve stejném
Sofianského. Toto

měsíci

přechodné

svůj

byla sestavena

mandát v únoru

premiér Nikolaj

přechodná úřednická

období, po konci vlády

socialistů

vláda Stefana

a před parlamentními

volbami, bylo jedno z nejtěžších v nové bulharské historii po r. 1989, a to i
vědomí,

že osm let po pádu komunismu se tržní reformy v zemi stále

Novinář

klade

důraz

na

hospodářský

kvůli

neuskutečnily.

krach, který Bulharsko zažilo a také na velkou

chudobu a bídu, které byly následkem tohoto ekonomického krachu.
Tento

příspěvek

se skládá z 445 slov, 22

vět

a 40

řádků.

zpravodajskému žánru, ale obsahuje také prvky žánru beletristického.
příklad

Patří

Vyjadřuje

ke
na

subjektivní autorův postoj k tématu ajeho úvahy.
Titulek

příspěvku

"Bulharská socialistická továrna na iluze musela nakonec

zkrachovat" plní funkci zaujmout

čtenáře.

Užitím metafory "továrna na iluze" se

titulek stává působivějším pro adresáta. Jde o titulek dynamický. Užití slovesa muset,
které vykazuje modalitu nutnosti, napovídá o postoji autora k této události. Titulek je
dlouhý, obsahuje osm slov. Je popisný, což je rys, charakteristický pro odborný styl.
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Palata, L. Bulharská socialistická továrna na iluze musela nakonec zkrachovat. MF Dnes, Ol. 03.
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Prvky z ostatních

funkčních stylů

se

uplatňují

v publicistice

běžně

a s narůstající

frekvencí užití jejich stylová aktivnost klesá.
Na lexikální úrovni nacházíme v textu

"ostrov stability" a
v Bulharsku dlouho

skříň

"výkladní

převládaly

tři

metafory "továrna na iluze ",
zdůrazňuje,

ekonomiky ". První z nich

že

iluze nad reálnými kroky pro vybudování ekonomiky
třetí

postkomunistického státu. Druhá a

metafora odkazují na politickou a
začátku

ekonomickou stabilitu, která byla charakteristická pro Bulharsko na

devadesátých let minulého století v porovnání s ostatními balkánskými státy. Tento
stav stability kontrastuje s popisovanými ekonomickými problémy, a tudíž také
Bulhaři

napovídá o iluzích, ve kterých
velvyslance" Podle

odhadů jsme

o dvanáct miliard

dolarů

žili v tomto období. Parenteze bulharského

dodržováním embarga

a embargy

vůči

vůči

bývalé Jugoslávii p,';;išli
tři

Libyi a Iráku o další

miliardy."

obsahuje dva číselné údaje - dvanáct miliard dolarů a tři miliardy dolary a podtrhuje
v

podvědomí čtenáře

připomínkou

Přesvědčovací

obraz chudého Bulharska.

vysokého bulharského

činitele

funkce je touto

a velvyslance zesílena. Dále Jsem

zkoumala hodnotící pojmenování. Substantivum "bída" pojmenovává situaci v
Bulharsku pravým jménem. Hodnotící pojmenování složená "totální krach ",
finanční

"nulový zájem", "nebývalá míra", "žádné
"největší problémy",

"hrozně

"šokována chudobou ",

rezervy", "dramatický pád",
"nejlevnější

zchudli ",

benzin"

dokresluji rozsah této tíživé ekonomické situace. V textu se vyskytly také
intenzifikační

"zpomalil ",

adjektiva "nejhorší", slovesa "zhoršoval se ", "rozmohla se ",

"ožebračila ",

"rozpadl se" a adverbia "stále ", "více ",

" těžce ". Pro intenzifikaci popisované ekonomické situaci
částice

použití

dobu, a
věty

rovině

jsem zkoumala druhy

vět

především podřadná souvětí několika druhů.

přívlastkové,

také opakované

zesilující negace "ani ".

Na syntaktické
vyskytují

přispívá

"nepříliš ",

které popisují situaci v Bulharsku, dále

předmětné. Novinář

vybral

většinou dějové

v článku. V příspěvku se
Převažují

vedlejší

příslovečné časové,

dynamické

věty,

které

věty
určují

a to

dvojčlenné

měrou

hodnotící

slovesné.
K

vytváření

pojmenování

obrazu Bulharska

intenzifikační.

Bulharska v negativním
Intenzifikační

přispívají

Intenzifikační

směru

a

největší

slovesa ukazují vývoj ekonomiky

intenzifikační

adverbia stálost tohoto procesu.

kromě

obsahu pojmenovaného jevu také

slovesa a adverbia vystihují

míru jeho rozsahu. Tato pojmenování

vyjadřují různé stupně

intenzity. Jestliže

označuje větší

adjektivum" nejhorší"

"těžce"

potom adverbia " stále ",
vyjadřují

pojmenování

měny

země

("žádné

(" dramatický pád").

konstatování zesiluje a

stupně

vykazují snížení

intenzity. Hodnotící
líčí

absolutní nezájem o Bulharsko (" nulový zájem "),

absolutní ekonomický krach

zchudli ") a pád

míru intenzity neboli intenzifikaci zesilující,

ovlivňuje

ve

finanční

("hrozně

rezervy"), chudobu

Prostřednictvím

intenzifikace se prosté

větší míře čtenáře. Při

intenzifikaci

výrazů

hodnotících lze mluvit i o jisté nadsázce ( "totální krach ", "nebývalá míra ").
Metafory "továrna na iluze ", " ostrov stability ", " výkladní
díky své estetické funkci
Druhý

článek,

dojímavější

skříň

ekonomiky" jsou

pro adresáta než ostatní jazykové prostředky.

který má název ,,Americký dolar dnes zcela ovládá ulice

bulharských měst"Z29 (MF Dnes, 23. ll. 1996) je součástí rubriky" Ze zahraničí" na
se zabývá hyper inflací, která byla

zaviněna

krachem

velkého množství bank. V tomto roce (1996) byla inflace v zemi

nadměrně

vysoká a

s. 10. v deníku.

Příspěvek

kurs bulharské národní měny byl velmi nestabilní. Z tohoto

důvodu měnili

lidé

denně

leva za dolary, které schovávali doma "pod polštářem ". Článek dále líčí, že na rozdíl
od tohoto roku patřila bulharská měna před

dvěma

roky k nejstabilnějším v oblasti.

Článek patří ke zpravodajským žámům a má vlastnosti rozšířené zprávy.

Obsahuje 321 slov, 19 vět a 27 řádků.
Titulek je dynamický,

určitý

a dlouhý. Jeho délka, i když

nesplňuje

charakteristiku J. V. Bečky 130, podle níž musí být titulek co nejstručnější a nejkratší,
je

běžná

vzhledem k

současným

novinovým

titulkům.

Personifikace "dolar ovládá

ulice" v názvu plní funkci upoutat pozornost adresáta.
Na lexikální rovině se vyskytla obrazná vyjádření, hodnotící adverbia,
hodnotící slovesa, hodnotící adjektiva
obrazná
ohřeje

vyjádření patří

intenzifikační,

frazémy a parenteze. Mezi

personifikující spojení: "dolar ovládá ulice ", "leva se

", "stát nemá chul". Personifikace v titulku

článku

popisuje ekonomickou

situaci v Bulharsku, která nastala následkem zkrachování bulharských bank a pádu
bulharské

měny.

Americký dolar se stává symbolem jistoty pro Bulhary. Další

personifikace "leva se
směnárny"

129

ohřeje

v kapsách obyvatel pouze cestou do nejbližší

dokresluje a zesiluje obraz bulharské ekonomické krize.

Momchilov, M. Americký dolar dnes zcela ovládá ulice bulharských měst. MF Dnes, 23.11. 1996,

s.lO.
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Bečka, V. J. Jazyk a styl novin. Praha: Novinář, 1973, s. 111.
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personifikace

zvýrazňuje

bezvýchodnost

situace,

která

tkví

v neschopnosti

bulharského státu zastavit hospodářský kolaps.
Z hlediska syntaktického se v článku objevily

vůči

jmenné. Jedna z nich ukazuje hodnotící postoj autora

ani divu ". V textu převládají
Velmi

důležitý

bulharskému dění - "Není

se slučovacím větným poměrem.

pro popis bulharské ekonomické situace v textu je výskyt
způsobu

hodnotících adverbií
"těžko ".

souřadná souvětí

dvě jednočlenné věty slovesně

-

"jasně",

"razantně",

nedůvěryhodně",

"velice

Tato adverbia odkazují na míru ekonomické krize. V textu se
působí

bulharské banky
"razantně otáčejí

nedůvěryhodně",

"velice

zády k národní

měně".

změně.

že

nebo že se postkomunisté

Autorův

hodnotící postoj

vyjadřuje

potřebné

ale nej isté

hodnotící sloveso "zdá se ". Toto sloveso navíc napovídá cosi o
pozitivní

dočteme,

Další slovesný výraz" ani se nesnaží" vykazuje záporné konotace

zesílením negací pomoci

částice

dvě částice

"ani ". V textu se vyskytly celkem

"ani ". Užití adjektiva v superlativu "nejstabilnější" odkazuje na minulost, která se na
rozdíl od

současnosti

třemi

také se

charakterizovala jistotou a stabilitou. V

parentezemi

vyjadřujícími

názory bulharských

článku

občanů

se setkáváme

na ekonomickou

nestabilitu, která vládne v zemi. "Nemá smysl ukládat peníze v leva, bojím se, že se
přes

noc doslova

vypaří".

Jako obvykle jsou citáty v textu použité pro

autentičtější

vykreslení ekonomické situace v Bulharsku.
Další

článek,

kterému jsem

věnovala

svou pozornost je "Krize plodí

všeobecný pesimismus ,,131. Umístěn je v rubrice "Ze světa" na s. 23. Článek popisuje
ekonomickou krizi v Bulharsku, pomalé tržní reformy, teprve
podniků

začínající

privatizaci

a to, jak se tyto faktory odráží v životě bulharského obyvatelstva.

Titulek neobsahuje slovo bulharský v žádné jeho formě. Čtenáře zaujme
v něm obsaženou metaforou. Jde o titulek dynamický, obsahuje sloveso "plodit" a
není dlouhý, obsahuje pouze čtyři slova.
Kompozice

článku připomíná

konstrukci obrácené pyramidy. Kompozice

charakterní pro zpravodajský žáru. Z hlediska slohového útvaru jde o
zprávu, která není
stěžejní

příliš

dlouhá. Obsahuje 315 slov, 21

informací. Zajímavé je, že první věta, kterou autor

k pozitivním

změnám,

dojde k exodu obyvatel, je

v textu autor používá stejnou

131

vět

větu

jako

komentář

a 32

sděluje,

příslovečná

k

řádků.

Text

začíná

že pokud nedojde

podmínková. Níže

průzkumu veřejného mínění,

autor není uveden. Krize plodí všeobecný pesimismus. HN, 10. 09. 1996, s. 23.
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rozšířenou

podle kterého 28% obyvatel Bulharska hodlá emigrovat. Parenteze kandidáta na
prezidenta Petra Stojanova o tom, že v Bulharsku vzniká nová" většina chudých a
těch,

kdož se chudoby bojí"

vyjadřuje

ryze pesimistický postoj k bulharské

realitě.

Parafrázovaná slova tehdejšího bulharského prezidenta Želja Želeva vyčleňují
Bulharsko jako jediný postkomunistický stát, kde tržní reformy zcela ztroskotaly.
Tato slova tehdejších

nejvýznamnějších

bulharských

politiků

prostředky

obraz chudého a zaostalého státu. Další jazykové

přesvědčivě

vykreslují
jen

zdůrazňují

tento

obraz.
Výrazné

prostředky

na lexikální

rovině,

Bulharsku v pozitivním nebo negativním

ovlivňují

které

světle,

představu

nejvíce

o

jsou hodnotící substantiva a

hodnotící pojmenování složená. Jsou to substantiva "krize ", "pesimismus" a
adjektivum "všeobecný ". Hodnotící pojmenování složená

"většina

chudých ",

"pesimistická tvrzení", " výrazně zaostává ", "ztrátové podniky ", "úsporná politika ",
"nižší úroda ",

"nejpostiženější

vrstva ", "globální podoba ",

"zřetelný

pokles délky

života ", "pod prachem chudoby" také potvrzují obraz zaostalého balkánského státu.
Autorův

které

hodnotící

vyjadřuje

dosahuje

komentář

nedůvěru

oficiálně

je

vyjádřen

ohledně

užitím adverbia jen v uvozovkách - "jen ",

pravdivosti tvrzení: " .. nezaměstnanost sice

"jen" 10,4 procenta ". I zde narazíme na

"zřetelně", "výrazně", "mimořádně", "extremně"

a

intenzifikační

"závratně".

adverbia

Dále se v textu

vyskytuje intenzifikační sloveso "ztrojnásobit". Číselné údaje, které jsou běžně
používané v ekonomických

článcích,

se v tomto textu vyskytují opravdu

nadměrně.

Je jich celkem 13. Mají velkou sílu a působí na adresáta velmi přesvědčivě.
Posledním

příspěvkem

analyzovaným

s ekonomickou

tematikou

je

"Bulharsko zrychlilo na cestě do unie ,,132 (HN,07. 08. 2002), na s. 8, z rubriky
"Evropa ". Text informuj e
zlepšují. Inflace
členství

o

činí

2,9 a

čtenáře

země

o tom, že se ekonomické ukazatele v Bulharsku

se dostává na

úroveň

první skupiny

cesty ", po roce 2000 roste ekonomika o

můžeme dočíst,

132

a 32

řádků.

čtyři

procenta

zůstaly

ročně.

během

reformy" v

Dále se v textu

že ekonomický pokrok je do velké míry závislý na turistice.

Z hlediska kompozice jde o
vět

usilujících

v EU. Autor porovnává ekonomickou situaci v Bulharsku

devadesátých let a v roce 2002. Zatímco v devadesátých letech
půli

států

rozšířenou

Informace v textu je

řazena

zprávu, která se skládá z 354 slov, 18

podle

důležitosti.

Ehl, M. Bulharsko zrychlilo na cestě do unie. HN. 07. 08. 2002, s. 8.
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Text má pyramidální

kompozici. V úvodní

větě

nejdůležitější

je obsaženo

sdělení,

autorovo

které

oznamuje, že cílem Bulharska je stát se členem Evropské unie do roku 2006.
Titulek má funkci informativní, je dynamický, obsahuje sloveso zrychlit.
Návaznost mezi titulkem a textem je

vyjádřena explicitně.

Titulek je spíš dlouhý,

obsahuje šest slov.
rovině

Na

lexikální se vyskytla jedna personifikace v titulku "Bulharsko

zrychlilo do unie ", která
směrem

už

k

Evropě.

udělán.

přiblížit

přesvědčivě vyjadřuje

Dokonavé sloveso v titulku

ekonomický vývoj Bulharska

svědčí

o tom, že jde o krok, který je

Nedokonavé hodnotící sloveso "dohání"

vyjadřuje

snahu Bulharska

se co nejrychleji k vyspělejším zemím. Složená hodnotící pojmenování

"zrychlená strategie ", "nevídaný pokrok", " rekordní zisky" vypovídají o kladném
tři

postoji autora k vývoji bulharské ekonomiky. Všechny

slovní spojení jsou

intenzifikační a zvýrazňují vývoj bulharského hospodářství. Úlohu pro vytváření
představy

"Bulharsko stále

patří

k nejslabším v regionu" a " minimální příjmy bulharského

obyvatelstva ". Ta ukazují, že zlepšující se ekonomické ukazatelé
dvou let neovlivnily chudý život
vyjadřuje

vyjádření

o ekonomické situaci v Bulharsku dále sehrávají hodnotící

Bulharů

nijak

zásadně.

během

Adverbium

posledních

času

" stále "

dlouhé trvání ekonomické a politické krize. Adjektivum v superlativu

"nejslabší" ukazuje intenzifikaci zesilující, která

přesvědčivěji ovlivňuje čtenáře.

Hodnotící adjektivum "opatrní" ukazuje obavy západních
přetrvává představa

investorů,

chudého postkomunistického státu, který není

u kterých

přípraven

na

západní investice. Částice" ani" zesiluje negace sdělení" ... v devadesátých letech se
neosvědčila

ani vláda pravice, ani levice ". Užité hodnotící pojmenování pro popis

ekonomické situace v Bulharsku na

začátku

našeho století nesou pozitivní zabarvení

a kreslí obraz země, která je už na cestě k Evropě, ale stále je nejchudší v regionu.
Na

rovině

syntaktické se vyskytují jak

věty

jednoduché

" Sofie brání jadernou elektrárnu před Bruselem ", tak podřadná
větami přívlastkovými, např

která nyní

činí...

větami. Např.

souvětí

s vedlejšími

" .... vláda, ve které je ministryní. ... " nebo " .. inflace,

". Dále jsem našla

souřadné souvětí

s odporovacím

poměrem

mezi

" ..... , ale ruské firmy jako ...... "

Lze shrnout, že z hlediska žánru
zpravodajskému žánru. Všechny

čtyři

patří

analyzované ekonomické

články

rovině

se

objevily metafory,

70

příspěvky

mají nejvíce vlastností

zprávy. Titulky jsou dynamické, obsahují obrazná
lexikální

dvojčlenné, např.

vyjádření

personifikace,

ke

rozšířené

a jsou dlouhé. Na

parenteze,

hodnotící

pojmenování složená,
rovině

se vyskytly

podřadná

s větami

slučovacím

intenzifikační

slovesa, adjektiva a adverbia. Na syntaktické

jednočlenné věty
přívlastkovými

a odporovacím

a

příslovečnými,

větným poměrem.

z let 1996 a 1997 vyvolávají

dvojčlenné věty

slovesné,

především

dále

slovesné,

souřadné

souvětí

Hodnotící pojmenování v

záporné konotace

souvětí

ohledně

se

článcích

bulharské

ekonomické situace, zatímco v roce 2002 je ekonomická situace popisována
převážně kladně.

5.3.4. Analýza úvahových

článků

o Bulharsku

Analyzovaný materiál se skládá ze dvou úvah, publikovaných v MF Dnes a
LN, a to v r.1997 ar. 2000.
Obecně
přístupem

skutečnosti.

ke

přemýšlením,

druhů podstatně

se sloh úvahový od ostatních slohových

nebo

citově,

O

skutečnosti

při

liší samým

rozumově,

se uvažuje bud'

Při

doznívání citového vzruchu.

tedy

rozumovém

uvažování se vychází z hodnocení, co je dobré, správné, žádoucí nebo naopak, co je
Při

citové reakci jde o hodnocení, zda je libá nebo

nepříjemná,

radostná nebo smutná. V útvarech úvahových se

špatné, nesprávné, nežádoucÍ.
přijemná

nelibá,

nebo

z hodnocení vychází a s hodnocením se spojuje postoj k jevům, o nichž se
v

•

uvazuJe.

133

V denním tisku se úvahových postupů užívá v různém rozsahu a též v různém
omezenÍ. Je tedy úvahových
rozsáhlé úvahové
kritické

články,

útvarů

více.

Především

ale i kratší úvahové útvary

příspěvky přispěvovatelů,

s argumentací

to jsou úvahové úvodníky a

(komentáře,

často

poznámky, glosy),

již založenou na hodnocení

subjektivním. Ty tvoří přechod k útvarům beletrizovaným. 134
Úvahové texty, které jsem analyzovala, byly vybrány podle obsahu a
použitých jazykových prostředků.
Článek
zveřejněn

s názvem ,,Bulharsko v bludném kruhu neschopnosti. ,,135 byl

v MF Dnes na s. 9, v rubrice "Ze

zahraničí".

Autor v

politické události z roku 1997, kdy demonstrace proti socialistické

vládě

133

srov. Bečka, V. J. Sloh žurnalistiky. Praha: Novinář, 1986, s. 169.

134

tamtéž, s. 169.

135

Palata, L. Bulharsko v bludném kruhu neschopnosti. MF Dnes, 17.01.1997, s. 9.
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něm

analyzuje

vyvrcholily

Příspěvek

jejím svržením.
politickém

dění

má charakteristické vlastnosti úvahy a pojednává o

v Bulharsku po r. 1989 a o tom, jak

může

dopadnout Bulharsko po

dalších parlamentních volbách.
Dle mého názoru patří tato úvaha k analytickému žánru, jde tedy o rozsáhlejší
analýzu politické situace v Bulharsku. Tomu je
příspěvku

Struktura

Například stěžejní

se

nevyznačuje

uzpůsobena

informační

skladbou specifickou pro
sdělena

informace není

ihned na

i její kompozice.

začátku

textu,

informační

hodnota je obsažena teprve v autorových úvahách, které prostupují celým
Příspěvek

obsahuje 430 slov, 22 vět a 31

zprávu.

článkem.

řádků.

Titulek úvahy upoutává pozornost adresáta svým obrazným
statický. V titulku je vynechán predikátový výraz. Není

příliš

vyjádřením,

dlouhý, obsahuje

je

pět

slov.
Na lexikální

rovině

se zde setkáváme s personifikujícím spojením v názvu

"Bulharsko v bludném kruhu neschopnosti". Frazém" bludný kruh ", který je obsažen
v tomto obrazném
přívlastek

vyjádření,

"neschopnosti"

vystihuje bezvýchodnost situace v zemi. Jeho neshodný

vyjadřuje

nemožnost

země

dostat se z ekonomické krize.

Frazém "je na kolenou ", obsažený v personifikaci "Bulharsko je na kolenou ",
dokresluje obraz

hospodářského

kolapsu, který vyvolal protivládní demonstrace
dvě

v ulicích Sofie. V textu nacházíme také

metafory "reformní

bezvětří"

a

"politická sebevražda". První vysvětluje politiku socialistické vlády Žana Videnova
(1995-1996) a druhá

expresivně

popisuje výsledek této politiky. V textu se vyskytuje

také velké množství hodnotících pojmenování složených: "bezvýhradná podpora ",

"drastický pokles životní
"hospodářský

spojení s

úrovně ",

"hospodářská

krize ",

"relativně

slušná ",

kolaps ", "pramalý zájem ". První pojmenování, které je použito ve

částicí" nikoli"

- "nikoli bezvýhradná podpora ", se vztahuje k míře

účasti

bulharského obyvatelstva na protivládních demonstracích v ulicích Sofie. Následující
tři

slovní spojení také

líčí beznadějnost

Bulharskem v tomto roce.
vyjadřuje

Intenzifikační

situace a rozsah chudoby, které

otřásly

hodnotící pojmenování" relativně slušná"

ekonomickou situaci v Bulharsku v porovnání s ekonomickou situací

v Bosně a Srbsku. Prefix "pra" ve slovním spojení "pramalý zájem" má zesilovací
funkci. Celý výraz

vyjadřuje

míru nezájmu západních

expresivní zabarvení. Hodnotící adverbia
způsob,

na

poukazují na následky

čtenáře působí

"pozdě"

opožděných

investorů

a "dramatický",

a nese silné

vyjadřující čas

tržních reforem v Bulharsku. Dosti

a

silně

také parenteze bulharského prezidenta Petra Stojanova: " V Srbsku
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jde o demokracii, ale tady o chleba, o peníze na topení, o holé přežití.
dojímavější

na

Pro ještě

obraz bulharské ekonomické a politické krize je použit autorův komentář

závěr článku,

neuspěje, čeká

který oznamuje, že jestli pravicová politika v Bulharsku také

zemi další bludný kruh.

Na syntaktické

rovině převládají

vyskytují v odporovacím

poměru

mezi

souřadná souvětí. Nejčastěji

v textu

větami, např.

ale alternativu nenabízí. " Dále jsem v textu našla
poměru

,,136

mezi

větami:

podřadná souvětí

"... iriflace

s vedlejšími

překročila tři

se

" ... opozice kritizuje socialisty,

souřadná souvětí

ve

slučovacím

sta procent, kurs leva klesl. .. ",

větami příslovečnými časovými:

" .... ,když

začali

s reformami bylo pozdě". Vyskytly se také jednoduché věty dvojčlenné.
Lze
rozumově

říci,

než

že v tomto
citově.

článku

autor uvažuje o

Pomocí jazykových

skutečnosti

prostředků

v Bulharsku spíš

(hodnotící pojmenování,

adverbia a frazémy), použitých v příspěvků dochází k negativnímu hodnocení
politické a ekonomické situace. Z textů se

např.

dozvídáme, že politická a

ekonomická situace v Bulharsku je nestabilní a dramatická.
Další úvahou, kterou jsem se zabývala, nese

přímo

název "Bulharská

úvaha ".137 Vyšla v rubrice" Ekonomika" na s. 10 v LN. Autor této úvahy pojednává
o zapomenuté zemi na jihovýchodním konci Evropy na

začátku

21. století.

Novinář

odkazuje na minulost, období Varšavské smlouvy, kdy většina Čechů jezdila v létě
do Bulharska a porovnává ji se současností, kdy se v létě žádný Čech do Bulharska
nevypravuje: "Léto je v plném proudu, a po Bulharsku ani vidu ani slechu.
hořce

,,138

Autor

konstatuje, že v případě Bulharska jde o úplné zapomenutí. Média se

nezajímají o Bulharsko a turistické agentury ho nenabízejí ve svých katalozích. Text
je emocionální a

citově

expresivní a

vyjadřuje autorův

kladný postoj k Bulharsku

skoro v každé větě.
Útvarově se tento článek přibližuje beletristickým žánrům, a to novinářskému

fejetonu. V textu najdeme prvky subjektivity, kritiky, humoru, provokace a ironie.
Jeho kompozice vykazuje

značnou

množstvím autorových hodnocení a
slov, 31

vět

volnost.

Příspěvek

komentářů.

Co se

je charakteristický velkým
týče

délky, skládá se z 364

a 24 řádků.

136

Palata, L. Bulharsko v bludném kruhu neschopnosti. MF Dnes, 17.01.1997, s. 9.

137

Kafka, T. Bulharská úvaha. 13.07.2000, s. 10.

138

tamtéž, s. 10.
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Titulek je popisný, statický a velmi krátký. Obsahuje jen

dvě

slova. Podpis

autora je graficky upraven jako podtitulek - "Zapsáno Tomášem Kafkou ".
Na lexikální úrovni nacházíme v textu složená hodnotící pojmenování

"nedefinovatelná

společenská

choroba ",

"potvrzení existence Bulharska", která
"jakoby

popisem

Ironickým

společenskou

"naděje
působí

Bulharsko

na znovuobjevení Bulharska",
na

čtenáře

svou expresivitou.

strádalo jakousi

nedefinovatelnou

české společnosti

o kdysi tak blízkou

chorobou" autor napadá nezájem

zemi. Další dvě slovní spojení neskrývají autorovu naději na to, že si Češi znovu
vzpomenou na Bulharsko a
měsíců

někdo,

vrátí i

kdo

začnou

ho

navštěvovat. "Třeba

se za pár dní,

nějakou zprávičku, příběh či předmět

týdnů či

nabytý v Bulharsku

bude moci přihodit k lepšímu i u nás ". 139 Hodnotící frazém" ani vidu ani slechu"
zdůrazňuje
větší

absenci Bulharska na české turistické

váhu tomuto smutnému konstatování.

nezájem o Bulharsko.
Balkáně..

Výběr

Připomínka zeměpisné

působivá

" je

mapě.

Ustálený výraz přikládá ještě

výrazových

polohy této

prostředků zvýrazňuje

země" .. ten

stát dole, na

svou lhostejností. V textu se vyskytuje nemalý

modifikačních částic, např.

"tedy",

"vlastně",

které jsou

příznačné

počet

pro hovorový

jazyk. Tyto hovorové prvky přidávají textu barevnost a expresivitu.
Z hlediska syntaktického je text velmi zajímavý díky užití

různých typů vět,

které oživují sdělení. Článek začíná jednočlennými tázacími větami" Co Bulharsko?

Existuje

ještě?

", které

vyjadřují

expresivitu citovou. Dále nacházíme

věty

zvolací

"Bulharsko, hlavní město Evropy. To zní hrdě! ", nebo" Ona ta choroba snad mohla
být i nakažlivá! "; "Zapomenuto! ". V nich je
zabarveností.
také

Vyznačují

souřadná souvětí

sdělení

vysloveno s citovou

se silnými pocity hrdosti a zklamání. V textu nacházíme

se

slučovacím poměrem

mezi

větami

a

jednočlenné věty

slovesné, např. "Darmo mluvit." Podle J. V. Bečky 140 vyjadřují tyto věty děje
mimovolně.

Lze shrnout, že z hlediska žánru patří první úvaha spíš k analytickému žámu,
když se v ní prolínají prvky z beletristického žánru. Druhá úvaha Je ryze
beletristická. Titulky obou
čtenářovu

úvah

příspěvků

jsou statické. První plní funkci upoutat

pozornost, kdežto druhý je popisný. Na lexikální

vyznačuje

především

užitím

intenzifikačních

139

tamtéž,

140

Bečka, V. J. Jazyk a styl novin. Praha: Novinář, 1973,

S.

10.
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S.

104.

rovině

se jazyk

těchto

hodnotících pojmenování,

intenzifikačních

kontaktních

adverbií,

částic.

věty jednočlenné

souvětí

v odporovacím a ve

článků

množství

rovině

Na syntaktické

zvolací,

5.3.5. Analýza

menšího

parentezí,

jsou pro tyto zprávy

slovesné a jmenné. Ze

souvětí

slučovacím poměru

větami.

o bulharské

rétorických

mezi

otázek,

příznačné věty

se vyskytují

tázaCÍ,

souřadná

kultuře

V porovnání s ostatními tematickými okruhy vyšlo v denících MF Dnes, LN
a Právo

nejméně článků

(žádný z nich není

o bulharské

přímo zaměřen

bulharská kultura bude pro

kultuře.

těchto deníků

na kulturu nebo na literaturu) nelze

ně představovat

jednotlivé zprávy o bulharské

Vzhledem k orientaci

kultuře

očekávat,

že

velké téma. V tom smyslu nejsou

příliš

příznačné

vytváření

pro

obrazu

Bulharska.
Z tohoto okruhu jsem analyzovala

dvě

zprávy.

Obě

pocházejí z roku 2003,

protože v tomto roce vyšlo nejvíce zprávo bulharské kultuře (tab. 7, s. 50).
První článek, "Výstava Dům fotografie nabízí mladé bulharské umění,,141,
vyšel na s. 11 v MF Dnes jako
Příspěvek

součást

rubriky "Pražská kultura a volný

informuje o konání výstavy dvou bulharských

fotografů

čas ".

ve výstavní síni

Pražského domu fotografie.
Z hlediska útvaru jde o oznámení. Struktura textu je schematická a rozsah je
omezen na 40 slov, tři

věty

a čtyři řádky.

Titulek plní funkci informativní, je dynamický, popisný a

relativně

dlouhý.

Obsahuje sedm slov.
Na lexikální

rovině

se setkáváme se zcela neutrálními jazykovými prvky. Z

pohledu syntaktické roviny se text skládá ze dvou jednoduchých
jednoho

podřadného

souvětí

s vedlejší

větou

dvojčlenných vět

přívlastkovou.

Touto

a

větou

charakterizuje autor druh výstavy, " .. výstava, která ... ".
Druhý článek, kterým jsem se zabývala, "S bulharskou kulturou ,,142, byl
publikován na

S.

12 v rubrice "Jižní Morava" v deníku Právo. Zpráva

Masarykově univerzitě

sděluje,

probíhají dny bulharské kultury.

141

ČTK. Výstava Důmfotografie nabízí mladé bulharské umění. MF Dnes, 26.06.2003, s. 11.

142

Jac. S bulharskou kulturou. Právo, 20.05.2003,

S.

75

12.

že na

pět vět

Je to krátká zpráva, která obsahuje 129 slov,
Kompozice se vyznačuje maximální

stručností

a jedenáct

řádků.

a výstižností.

Titulek je informativní, statický a krátký. Obsahuje tři slova.
Na lexikální
"nevýraznější

slovo

rovině

autor použil jedno

intenzifikační

osobnost ", jedno hodnotící adjektivum

"show byznys ".

Hodnotící

pojmenování

bulharského moderátora zábavního televizního
" význačný" popisuje

českého

označení

"význačný"

PopIsuJe
pořadu.

a jedno

osobnost

zdůrazňující

známého

Hodnotící adjektivum

funkci, je
pořadu

moderátora televizního

balkanistiky. Substantivum "showbyznys" lze

označit

za

součástí

a ne pro profesora

dobově

moderní, ale podle

do zprávy, která informuje o bulharské

prostředků

v článku, informujícím o kulturní události, plní funkci upoutávací.

přívlastkovou

a jedno

Analyzované

rovině

příspěvky

zájem a pohled na kulturní
článcích

vyhovují zásadám

jsou

dění

těchto

Užití

tři podřadná souvětí

nacházíme

souřadné souvětí

kultuře.

hodnotícího

mě nepatří

Na syntaktické

přejaté

profesora Ivana Dorovského. Zajímavé je, že

adjektivum v superlativu, které má
pojmenování pro

hodnotící pojmenování

spíše informativní.

v Bulharsku. Jazykové

informační

větou

s vedlejší

se slučovacím poměrem mezi

stručné,

výrazových

větami.

Nevyjadřují

prostředky

hlubší

použité v těchto

zprávy a nesledují jiné než informativní

intence.

5.3.6. Analýza
Jazykové
podrobněji

článků

o Bulharsku s turistickou tematikou

prostředky textů

z oblasti turistiky a jejich vliv na

analyzovala v následujících dvou

článcích,

čtenáře

jsem

které jsou z roku 2004, kdy

byl publikován největší počet článků o Bulharsku s turistickou tématikou.
Články jsou popisné. Autoři v nich představují důvody, proč jezdit do

Bulharska a

čím

je Bulharsko pro

destinace. Jako hlavní
příbuznost

důvody

českého

turistu

přitažlivější

než ostatní turistické

jsou uvedeny krásy Bulharska,

přijatelné

ceny a

tamního jazyka.

Příspěvky patří

ke zpravodajskému žánru a mají některé vlastnosti reklamy.

První článek nese titulek "Bulharsko letos pronikne na špičku ".143 Byl

143

Daňková, A. Bulharsko letos pronikne na špičku. MF Dnes, 03.04.2004, s. 2.
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publikován v MF Dnes, v rubrice "Letní dovolená - letošní hity" na s. 2. Text je
rozsáhlý, obsahuje 540 slov, 37
dynamický,
článek

určitý

vět

a 46

řádků.

a relativně dlouhý. Obsahuje

pět

Titulek plní funkci

slov. Sama rubrika, jejíž

je

součástí

byl, napovídá o tom, že jde o nabídku letní dovolené.
rovině

Na lexikální
přidávají

počet

se vyskytuje velký

obrazných

vyjádření,

která

jazykovému projevu naléhavost a barevnost. Personifikace "Bulharsko

pronikne na

špíčku"

agitační.

užitá v názvu, plní funkci

Další personifikace "písek

ukazuje svou sílu" má funkci estetickou. Metafory "klidný stín
"anonymní chlad vinných
působivý

sklepů ", "moře

se

neochotně

dřevěných domů ",

svazuje do hloubky"

líčí

idylický obraz bulharské krajiny. Hodnotící pojmenování dvojitá a

násobená "nové hotely", "kvalitní služby", "vysoké nádherné pohoří",

vlídná

agitační,

tvář

okouzlující

Bulharska ", "nové
uličky ",

"čtyřhvězdičkový

luxus"

jeho rozhodnutí

při výběru

k

a

slovní spojení

"nejkrásnější

záměrně

sdělení

a obohacují

Intenzifikační

rozpálený písek",

v tomto textu funkci persvazivní. Použity jsou
ovlivnění

"doporučené moře ",

zvýrazňují

obraz romantické dovolené v krásné zemi.

"nejfantastičtější moře ", "nekonečný

a

renovované hotely", "dobré víno ",

"malebné pláže," "povinná zábava ",

"hromadná rekreace ",
vytvářejí

kompletně

"příjemná

místo" mají

přesvědčení

adresáta a

turistické destinace. Pojmenování" doporučené

moře" a" hromadná rekreace" vysvětlují to, jak Češi často přijímali svou dovolenou

u bulharského moře v době komunismu. "Pro Čechy má tohle moře stále ještě
příchuť nenáviděného, ale přesto se sem vracejí.

Expresivity" turistický gigant ",

"drsná a

těžká tvář

vytváření

turistického obrazu Bulharska. První slovní spojení navazuje na turistickou

pověst
třetí

Bulharska" a

Bulharska, která

popisují

turisty do

přírodu

země.

přetrvává

"příjemná

,,144

Bulharska jako

Sluneční pobřeží,

"magnetem s nádechem
výrazy, obsahující

přetrvávající
kanceláří

Bulharska" se podílejí na

"desítky

hodnotu, která stále

přitahuje

se objevují jména bulharských

Albena, Družba, která jsou pro

čtyřhvězdičkového

číslovku

tvař

z nedávné komunistické minulosti, kdežto druhé a

V reklamách cestovních

letovisek Zlaté písky,

a vlídná

české

turisty

luxusu". K zesílení pocitu slouží také

hotelů"

a "stovky

léčivých pramenů ".

Expresivní pojmenování "absolutní jazykový analfabet" v kontextu, ve kterém je
použito,

uklidňuje české

turisty tím, že si "nemusí

odkazuje na kulturní a jazykovou blízkost

144

českého

dělat

starosti s komunikací" a

a bulharského národa. Hodnotící
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slovesa "zajímat", "lákat"

"přilákat"

jsou charakteristická pro reklamní texty a
čtenářskou

spojeny s hodnotícími pojmenováními kladných konotací upoutávají
pozornost a
adverbia

zdůrazňují

"patrně"

a

sdělení.

obsah

"momentálně ".

Stejnou funkci v textu plní také hodnotící

Užití 2.os. pl. ve spojení s modalitou možnosti

nebo nutnosti jsou charakteristickými rysy reklamy a slouží k vyjádření empatie

vůči

adresátovi, působí na jeho city, ale také mu vnucují názory.
Na syntaktické rovině se objevují
větší

věty

zvolací a tázací, které přidávají

dynamiku. Pro popis turistického obrazu Bulharska jsou užity

podřadná souvětí

s vedlejšími

větami přívlastkovými,

sdělení

nejčastěji

ve kterých je použito vztažné

zájmeno který nebo jenž.
Druhý analyzovaný

článek

nese název "Bulharsko se snaží získat jinou

pověst ". 145 Jez rubriky "Styl na cestách" na s. 7 v deníku Právo. Příspěvek

informuje o tom, že do Bulharska nejezdí už jen
také mladí lidé,

kteří

pocity. Dále se

dočteme

pověsti

turisté ze starší generace, ale

nejsou nikterak zatížení dávnými vzpomínkami a nostalgickými
o cenových relacích v zemi a o snaze Bulharska zbavit se

levné země.
Text je

funkci

čeští

poměrně

informační,

krátký. Skládá se z 310 slov, 12

určitý

je

vět

a 24

řádků.

Titulek plní

a dynamický. Obsahuje zvratné sloveso "snažit se" a

infinitiv slovesa "získat". Název je také relativně dlouhý, obsahuje šest slov.
Na
výpovědích:

rovině

lexikální se zde setkáváme s dvěma personifikacemi ve

"Bulharsko se snaží získat jinou

pověst"

a "Bulharsko se usadilo na

prázdninovém trhu ". Ta první naráží na již existující turistickou
Bulharsku. Dlouhou dobu se tradoval obraz levné
služeb. Druhé obrazné

vyjádření

navazuje na

země,

skutečnost,

kde není
že

představu

zaručena

během

o

kvalita

posledních

pěti

let se Bulharsko stalo velmi žádanou turistickou destinací. Hodnotící slovní spojení

"dávné vzpomínky" popisuje

vytváření

prostřednictvím

českých turistů.

návrat ",

zájmu mladých

"důkladná

postavení na trhu"

rekonstrukce

svědčí

nového turistického obrazu Bulharska

hotelů ",

Hodnotící pojmenování

"moderní infrastruktura" a "vedoucí

o tom, že zájem o Bulharsko a jeho návrat na "turistickou

mapu Evropy" není náhodný, ale je také spojen se

změnou

služeb a se zvýšením

jejich kvalit. Hodnotící adverbia: "velmi lacino ", "dražší" a
rozdíly v turistickém obrazu Bulharska

145

"opožděný

před několika

Lav. Bulharsko se snaží získat jinou pověst. Právo, 11.06.2004,

7R.

"pevně" vyjadřují

lety a v roce 2004. Do

S.

07.

určité

míry tato adverbia odrážejí také turistický vývoj balkánské

země během

deseti let. Hodnotící sloveso" zbavit se" vystihuje snahu o

změnu

k lepšímu. Další

rys reklamy. Prefix

"při" vyjadřuje

hodnotící sloveso
zaměření děje

"přilákat" přidává sdělení

ke kontaktu s někým. V tomto smyslu plní funkci

Na rovině syntaktické se objevují v textu
souvětí

posledních

přesvědčit

adresáta.

především souvětí podřadná,

větami přívlastkovými, předmětnými, příslovečnými

s vedlejšími

a to

místa a

způsobu.

Jazykové

prostředky

v článcích s turistickou

tematikou jsou

nejvíce

charakteristické svým hodnotícím postojem k popisované zemi, místu a kraji.
Zvýraznění většiny

přesvědčovací. Příspěvky

tisku jako reklamy.
Popisovaný objekt je
rysy, které
hrají

země

pozitivních vlastností této

a

s turistickou tematikou fungují mnohdy v publicistickém

Výběr

prostředků

výrazových

představen výhradně

je v tom

v pozitivním

zprostředkovávají vytváření potřebného

důležitou

ovlivňovací

plní funkci

světle,

obrazu.

případě

je kladen

Při

účelný.
důraz

na

popisu Bulharska

úlohu hodnotící pojmenovaní násobená, expresivní výrazy, metafory a

personifikace. V textech se setkáváme s častým užitím 2. os. pl. Na rovině
syntaktické se objevují jak jednoduché
s vedlejšími větami

věty

tázací a zvolací, tak

příslovečnými, přívlastkovými

a předmětnými.

5.3.7. Shrnutí analýzy použitých jazykových
Jazyk
v české

příspěvků

společnosti

konstruktem

prostředků

o Bulharsku v tisku sehrává

při vytváření

obrazu Bulharska

velkou úlohu. Tento obraz nese svoje dobové zvláštnosti, je

představ

svého

tvůrce,

ale v případě, že ho adresát

věrohodný, zachází s ním jako s realitou.

shrnout, že na

podřadná souvětí

vytváření

146

přijímá

jako

Na základě provedené analýzy lze

obrazu Bulharska mají

největší

vliv

články

s ekonomickou,

politickou a turistickou tématikou. Jazyk příspěvků z jednotlivých oblastí se však liší
jak druhem použitých
konkrétní

článek

prostředků

publikován.

do roku 2005 na

tři

První fáze, která

začíná

146

a jejich

Rozdělila

četností,

tak podle období, ve kterém byl

jsem zkoumaný

časový

úsek od roku 1990

období, která odrážejí fáze vývoje novodobé historie Bulharska.
po pádu komunistického režimu a

pokračuje

do roku 1995

srov. Klusáková, L., aj. "My" a "oni" - náčrt teoretické problematiky. In: Obraz druhého

v historické perspektivě II. 1. vyd., Praha: Karolinum, 2003, s. 15.
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včetně,

vyznačuje

se

pomalostí vývoje a odpovídajícím nezájmem

českých

medií.

Zároveň se tehdejší zájem Čechů obrátil směrem na západ a v důsledku toho se

informace o Bulharsku v mediích objevovaly jen sporadicky. Z těchto
příspěvky

z tohoto

období

Během

neanalyzovala.

druhé

fáze,

charakteristická těžkou ekonomickou a politickou situací, byl zájem
nejintenzivnější,

Bulharsko

příspěvků. Třetí

důvodů

jsem

která

českého

je

tisku o

a proto jsem z tohoto období analyzovala nejvíce
dějin

fáze polistopadových

vyznačuje

Bulharska od roku 2000 se

nezůstal

pozitivním vývojem politické a ekonomické situace v zemi. Tento vývoj
nepovšimnut českými novináři.
Politické a ekonomické
vyznačují větší

1997, se
často

plnily

kromě

užitím obrazných
relativně

sdělení.

funkce

informační

vyjádření

Kromě

let 1996 a

prostředků.

Titulky

také funkci upoutat pozornost adresáta a to

obyčejně větu dvojčlennou

vyjádření,

a jsou

novináři

popisu ekonomické a politické krize

v zemi.

během

v názvu. Nadpisy z těchto tématických

hodnotící pojmenování a obrazná
beznaděj

o Bulharsku z druhé fáze,

dynamikou a expresivitou jazykových

dlouhé, obsahují
Při

články

okruhů

určité

jsou

dle obsahu
nejčastěji

používali

která evokovala bezvýchodnost a
veřejného

slov a spojení z terminologie

a politického

děne 47 , se vyskytují metafory a personifikace. Na popisu politické situace se podílí
největší měrou

Parenteze
čtenáře.

parenteze, hodnotící adverbia a hodnotící pojmenování složená.

výroků

bulharských

a

ekonomů znějí výmluvně

Hodnotící pojmenování posloužila k zvýraznění obsahu

přesvědčivěji

vykreslila krizi v bulharské politice. V ekonomických

Bulharsku byla z obrazných
ekonomických
hospodářství.

která

občanů, politiků

textů

vyjádření

Dále se objevují hodnotící

zdůrazňují

článcích

o

Autoři

popisu krize v bulharském

intenzifikační

slovesa, adjektiva a adverbia,

míru ekonomické krize. Od roku 2000, kdy se ekonomická situace

zlepšovat a Bulharsko

začali

zabývat spíše pozitivními stránkami a událostmi.

stále mezi nejslabšími
růst

země představována

147

a

při

údaje

začala

na ekonomický

sdělení

nejvíce použita personifikující spojení.

často číselné

užívali

pro

zamířilo

zeměmi

do Evropské unie a NA TO, se

v regionu,

Přesto

novináři zaměřili

článcích

že Bulharsko bylo

svoji pozornost převážně

a zrychlenou strategii pro vstup do EU.
v turistických

čeští novináři

Kromě

toho, že byla

jako znovuobjevená a velmi

přitažlivá

Taková slova bývají v odborné literatuře lexikologie hodnocena jako terminologie politická a

politologická.
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turistická destinace, lze vypozorovat celkové zvýšení zájmu o bývalého spojence.
Překvapení,

povšimnutí
těchto

které

přinesly

parlamentní volby v Bulharsku v roce 200 I, neušlo

českých novinářů. Příspěvky

voleb, neskrývaly

svůj

údiv z

v českých denících, které odrážely výsledky

neočekávaného

politického vývoje. V červnu r.

2001 se novým bulharským premiérem stal bývalý bulharský car, který
posledních 45 let byl v politickém exilu.
sáhli

nejčastěji

Při

popisu

těchto

událostí

během

čeští novináři

po metaforických výrazech a hodnotících pojmenování, ve kterých

nechyběla jistá míra

ironie k přízni
článků

Jazyk vybraných

časti

bulharského obyvatelstva k monarchovi.
především dlouhodobě

s prvky úvah popisoval

trvající nezájem o Bulharsko během prvního a částečně i druhého období, který podle
autora

příspěvku

"Bulharské úvahy" nebyl jen výsledkem špatné ekonomické

situace. Úvaha se vyznačuje především zajímavým obsahem. Kompozice článku a
jeho komponenty sehrávají

důležitou

úlohu k

ovlivnění čtenářova

titulku má tato úvaha také podtitulek. V textu nacházíme

řečnické

názoru.

Kromě

obraty, rétorické

otázky, zvolací věty, hodnotící pojmenování.
Sdělení většiny

kulturních

článků

jsou

věcná,

krátká a tím pádem

jednu ze základních funkcí publicistiky; informovat. Jazyk
byl

příznačný

spíše v tom, že odrážel nezájem

článků

českých novinářů

splňují

z oblasti kultury

o téma bulharské

kultury. V porovnání s bulharskou ekonomikou byla kultura sledována desetkrát
méně

(viz graf.

č

6, s. 50).

Při vytváření

použity metafory,

turistického obrazu Bulharska byly v

přirovnání

konotace. V turistických
vyjádření

českém

tisku

hojně

a hodnotící pojmenování, která vyvolávají jen kladné

příspěvcích

jsem našla

největší

množství obrazných

a pojmenování, která obsahují hodnotící postoj a mnoho vypovídají také o

dosavadním

obrazu Bulharska v

porovnávají

současnou

turistických

příspěvků

a minulou
se

české

představu

vyznačuje největší

společnosti.

Autoři

o Bulharsku v české

v nich neustále
společnosti.

Jazyk

rozmanitostí, ale vzhledem k tomu, že

jde o záměrně užití hodnotících pojmenování a obrazných vyjádření, která vyvolávají
kladné konotace u

čtenáře, neměli

bychom klást na jejich četný výskyt velký

důraz.

Údaje o použitých jazykových prostředcích a četnosti jejich výskytu
v

článcích

z jednotlivých tematických okruhů uvádím v následující tabulce.
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Tabulka č. 8 Četnost a druh jazykových prostředků podle tematiky

----------

Politika

Ekonomika

Úvahy

Kultura

Turistika

Obrazná

metafory

3

3

3

5

vyjádření

personifikace

2

5

4

11

přirovnání

1

celkem

6

8

7

16

2

2

Hodnotící

Složená

7

28

17

1

55

pojmenování

substantiva

4

8

2

I (přejaté

10

slovesa

3

16

15

slovo)

24

adverbia

6

14

18

22

adjektiva

2

11

5

10

celkem

22

79

57

121

Parenteze

9

5

4

Frazémy

3

3

3

Expresivní

6

výrazy

vidět,

Z tabulky je
jazyk politických

článků

2

že v porovnání s ostatními tematickými okruhy je pro
charakteristický

největší

počet

parentezí. Pro jazyk

ekonomiky jsou charakteristická hodnotící pojmenování a obrazná
úvahách byly používány všechny tyto
jsem již zmínila, se
nebyly

příznačné

vyznačoval největším

pro

Slovní spojení, která
jsou

převážně

prostředky.

vytváření

Jazyk turistických

bohatstvím jazykových

články

při

přispívají

prostředků,

jak

ale ty

k obrazu Bulharska svým negativním zabarvením,

z ekonomických a politických

popisu Bulharska, jsou

s turistickou tematikou

příspěvků,

V

obrazu Bulharska vzhledem k jejich účelovému užití.

příspěvků (např.

adjektiva a personifikace), zato slovní spojení, která se
zabarvením

vyjádření.

(např.

příznačná především

hodnotící adverbia,

vyznačují

pro

články

pozitivním
úvahové a

metafory hodnotící pojmenování násobená a
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hodnotící slovesa). Dle mého názoru ve
nonny

ohledně účelnosti

zpravodajských

útvarů,

jazykových

většině případů

prostředků

jazyk

nevybočil

z dané

a dodržovaní základních

jakými je dokumentárnost, aktuálnost,

znaků

objektivnost,

neexpresívnost. 148 V politických článcích bychom mohli považovat za příznačné
užití expresivních

výrazů,

působivějším.

které napomáhají tomu, aby se obsah stal

Na druhou stranu užití hodnotících pojmenování nebrání objektivnosti zpráv, protože
v textech mají tato pojmenování širokou platnost. Nejsou to jen názory autora
příslušného

příspěvku

na bulharské

dění,

ale plní jednu z důležitých funkcí

publicistiky. Podle Jelínka, má-li být publicistika
přesvědčivé.

účinná,

"Všechna autorova tvrzení musí proniknout ke

musí být její projevy
čtenáři

a

zapůsobit

ne

něho" .149

Jazyk jednotlivých
posledních patnácti
charakteristické pro

let.

Tisk

příslušné

politiky a ekonomiky. Lze
základě českého

článků

ale

vytváření

že pro

největší

obrazu Bulharska

neodráží všechny

období. Infonnuje

říct,

tisku mají

napomáhá k

vytváření

především

které

byly

o událostech z oblasti

novodobého obrazu Bulharska na

vliv jazykové

prostředky

politických zpráva článků s turistickou tematikou.

148

Bečka, J. V. Sloh žurnalistiky. Praha: Novinář, 1986, s. 87.

149

Jelínek, M. O jazyku a stylu novin. Praha: Rudé Právo, 1957, s. 41.
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události,

během

ekonomických a

Závěr

6.

součástí

Nedílnou
představy

společnosti

jsou již ustálené

a stereotypy. Dále je obraz formován osobními zkušenostmi a

zprostředkováním

v české

obrazu Bulharska v české

cizích

názorů

vyprávěním.

a

společnosti ovlivňovány

české země

kteří

výrazně

přispěli

o Bulharsku jsou

příbuzností

kulturní a jazykovou

Kulturní a jazyková blízkost bulharské a
obrozence,

představy

Ustálené

se stala

obou

podnětem

národů.
české

pro

k vytvoření stereotypu o Bulharsku jako o

"slovanském bratrovi". Dlouhá léta komunismu, kdy Bulharsko a Česko byly na
jedné straně železné opony, dále formovala vztah Čechů k Bulharům. Obraz
Bulharska jako "politického spojence", který byl v tomto období
byl

uměle vytvořený,

revoluce

ale

pevně

Obraz Bulharska, kjehož
články,

povědomí české společnosti.

zakotvil v

přinesla přehodnocení

"nařizován"

dosavadních

vytvoření přispěl

představ

a

český

také

Listopadová

potřebu představ

tisk, byl

shora,

nových.

ovlivněn

nejvíce

které popisují dramatickou politickou a ekonomickou situaci v Bulharsku.

Turistické informace

líčily

jsem vymezila tři fáze,

krásy

během

fáze (1991-1996) nebyla

země,

kde žijí

kterých byl

příznačná

tohoto období bylo publikováno

pro

příjemní

vytvářen

vytváření

poměrně

lidé. Na

začátku

této práce

novodobý obraz Bulharska. První

obrazu Bulharska, protože

během

málo materiálu o Bulharsku. Jde o fázi

relativního zapomenutí na Bulharsko. Toto období se

vyznačovalo

nestabilní, ale

nikoli krizovou politickou a ekonomickou situaCÍ. Ani jako turistická destinace
nepředstavovalo

Bulharsko
jen jeden

článek

velký zájem pro

V denním tisku vyšel

z oblasti turistiky, a to v roce 1993 v MF Dnes.

(1996-2000) hrály ekonomické
Líčily

českou společnost.

články nejdůležitější

fáze druhé

úlohu pro obraz Bulharska.

nepřestavitelnou

katastrofickou ekonomickou situaci a

Během

chudobu, ve které žilo

bulharské obyvatelstvo. Díky nízkým cenám se Bulharsko znovu stalo vyhledávanou
turistickou destinací.
příznačné

fáze byly

příspěvky

publikované v

českém

tisku

svou pozitivností. Informovaly o zlepšení ekonomické situace, o stabilizaci

v politické
najít

Během třetí

sféře

a dokonce porovnávaly Bulharsko s turistickým rájem, kde je možné

neuvěřitelné přírodní

krásy, moderní infrastrukturu a

přijatelné

ceny. Mladší

Češi spojovali Bulharsko se zajímavou kulturou, bohatou historií, krásnou přírodou a

s místem, kam jezdívali k moři jejich rodiče. Pro starší Čechy byl návrat do
Bulharska krokem
Během

směrem

do

něčeho dobře

známého, návratem k staré lásce.

posledních patnácti let byly možnosti

R4

českých občanů vytvářet

si

vlastní

představu

kontaktů

mezi

a názor na Bulharsko sníženy

zeměmi. Nejdůležitější

Bulharska sehrály mediální prostředky.

především
při

úlohu

Největší

díky

vytváření

značnému

omezení

současného

vliv měl denní tisk. Hlavní

obrazu

důvodem

je pokrytí nejširšího rozsahu témat oproti ostatním mediálním prostředkům. Hned na
druhé

místě

pravidelně

bych podtrhla fakt, že po Listopadové revoluci tisk jako jediný

informovalo

dění

v Bulharsku a

přinášel

události tykající se bulharské

společnosti.

Přestože

je jazyk

článků

zajímavé analyzovat to, jaké
Při

Bulharska.
prostředky

prostředky

barvitým, dokonce

provokativním,

jsou používány

nashromážděného

podle tematických oblastí

vyznačovaly

prostředky

analýze

definován publicistickým stylem, bylo pro

v článcích

persvazivní a

článků.

někdy

při vytváření

materiálu jsem

rozdělila

Politické a ekonomické

mě

obrazu

jazykové

příspěvky

se

až expresivním jazykem, úvahy jazykem

s turistickou tematikou byly používány jazykové
agitační.

Jazyk zpráv z oblasti kultury

vyjadřoval

nepředpoj atost.
Střetávání

obrazem,
povědomí

vytváří

se s kulturní odlišností toho druhého,
obraz nový.

"Zprostředkovaný

nebo znalost, a tak

umožňuje,

zprostředkovanou

popis událostí

aby se staly

jeho

nepochybně vytváří

součástí společenského

mínění" .150 Obraz Bulharska, k jehož formování během posledních let napomohl
český

tisk, je také odrazem

české

reality a

českého

myšlení. Na

prozkoumaného materiálu lze usoudit, že jazyk publicistiky ve

značné míře

současný

obraz Bulharska, který je také výsledkem dosavadních

představo

této zemi v české

150

společnosti.

srov. Holý, 1. Malý český člověk a velký český národ. Praha: Slon, 2001, s. 76.

RS

základě

ovlivnil

přetrvávajících
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A. Index významných událostí bulharského politického života
od roku 1989 do roku 2005.
1989
• listopad1989 - Todor Živkov na zasedání ústředního výboru BKS 1 je donucen
k rezignaci a nahrazen Petrem Mladenovem;
• prosinec 1989 - vzniklo

opoziční

uskupení Svaz demokratických sil (SDS).

Předsedou se stal dr. Želju Želev.

1990
•

červen

1990 - první bulharské parlamentní volby do ústavodárného (Velkého)

národního

shromáždění

(VNS).

Vítězem

se stala Bulharská socialistická strana

(BSS), která vznikla z někdejší BKS;
• srpen 1990 - VNS zvolilo prezidentem Želju Želeva.

1991.
• červenec 1991 - schválení nové bulharské ústavy;
• říjen 1991 - parlamentní volby přinesly vítězství SDS;
• utvořena je vláda SDS s premiérem Filip Dimitrov.

1992
• leden 1992 - Želju Želev zvolen opět prezidentem;
• prosinec 1992 - přechodna vláda Ljubena Berova.

1994
• říjen 1994 - přechodná vláda Renety Indžové;
• prosinec 1994 - parlamentní volby přinášejí vítězství BSS.

1995-1996
• leden 1995 - vláda socialisty Žana Videnova.

1996
• listopad 1996 - novým prezidentem zvolen Petru- Stojanov;
• prosinec 1996 - Videnov podal demisi.

1997
• leden 1997 - demonstrace a stávky v Bulharsku vyvrcholily 10. 1. útokem na
parlament;
• únor 1997 - rezignovaný premiér Nikolaj Dobrev vrátil

1

BKS - Bulharská komunistická strana.

92

svůj

mandát;

• únor 1997 - přechodná úřednická vláda Stefana Sofijanského;
• duben 1997 - volby přinášejí vítězství SDS;
• květen 1997 - sestavil Ivan Kostov druhou "modrou" vládu.

2000
• srpen 2000 - Simeon II je na návštěvě v Bulharsku.

2001
• únor 2001 - stávka novinářů bulharského rozhlasu;
•

červen

2001 - konaly se parlamentní volby a

zvítězilo

národní hnutí Simeona II

(NDSV);
• červenec 2001 -sestavenaje vláda NDSV a HPS 2;
• listopad 2001 - byly

uskutečněny třetí

prezidentské volby,

zvítězil

levicový

kandidát Georgi Párvanov.

2002
• duben 2002 - bulharské vojenské jednotky se zapojili do okupace Iráku;
• listopad 2002 - Severoatlantická aliance (NATO) pozvala Bulharsko, aby se stalo
její členem.

2004
• duben 2004 - Bulharsko je

oficiálně přijato

do NATO;

• červen 2004 - založena je nová politická strana (DSB) Ivanem Kostovem;
• červenec 2004 - založena je strana Nová doba Emilem Košlukovem.

2

HPS - Hnutí za práva a svobody.
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Datum: 02.11.1996
Název: () bulharsk:?ch socialistech rozhodne zirna
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF199611 02000091 00
Text:
C) buiharsA<\fCh socialistech rozhodne zjrna
P r a h a - Zatímco bulharští postkomunisté v očekávání potupné porážky v
nedělním druhém kole prezidentských voleb propadají depresím, příznivci
jasně favorizovaného kandidáta pravice Petara Stojanova očekávají od jeho
triumfu takřka zázrak. Přestože prezident nemá reálné pravomoci, od
nástupu čtyřiačtyřicetiletého Stojanova se čeká obrat od úpadku země v
posledních dvou letech. "UŽ nechci stát fronty na chleba, mléko a
nevědět, jestli mi večer půjde proud a poteče voda," charakterizuje
důvody, proč bude volit Stojanova, sofijský inženýr Todor Michailov.
Stejně jako on je z dvouleté vlády komunistů rozčarovaná i většina
Bulharů. Stojanov proto může očekávat přes šedesát procent hlasů, kdežto
jeho postkomunistický soupeř Ivan Marazov ani pětatřicet. Přes tak drtivé
vítězství se podle předáků opozičního Svazu demokratíckých sil nebudou
předčasné parlamentní volby už v zimě. "1 kdyby získal Stojanov sedmdesát
procent hlasů, necháme komunisty vyvařit se přes zimu ve vlastní šťávě.
Nepůjde proud, nebude čím topit a lidé budou mrznout v bytech. Na jaře už
budou komunisté úplně na lopatě," prohlašuje jeden z předáků opozice.
Vládu navíc mohou k demisi donutit jen masové demonstrace a ty se v
Bulharsku daří organizovat jen na jaře a v létě. Kromě těchto příčin je
tu ještě jedna. Opozice nemá konstruktivní program k překonání současné'"
krize a od socialistů se odlišuje hlavně protikomunistickými hesly.
Typický je výrok jednoho ekonomického experta opozice: "Nelze zvednout
ceny, protože lidé jsou chudí." Mizerii dokresluje povzdech
privatizačního úředníka: "Tato země má dvě křídla, ale obě jsou levá."
Zatímco se pravice chystá k útoku, v táboře socialistů doutná vzpoura
proti vedení premiéra Videnova. "Tyto volby jsou referendem o Videnovovi
a jeho způsobech vlády," tvrdí politický expert Ivan Krušev. To samé
prohlašují členové reformního křídla v socialistické straně. "Premiér Žan
Videnov by měl být sesazen ze svých funkci předsedy Socialistické strany
i předsedy vlády," prohlašuje Andrej Rajčev, jedna z vedoucich osobností
křídla. "Ekonomická reforma měla začít o rok a půl dříve, pak by byla
sociální cena mnohem menší a přechodné období by nebylo tak bolestné,"
uvedl jiný představitel skupiny Rosen Karadimov. "Je nemožné, aby
jednotlivé frakce strany zůstaly nadále spolu," doplnil Rajčev. Videnov
však prohlašuje, že vláda nesmí podat demisi, jinak socialisté nemají
šanci udržet své pozice. I on tak nepřímo přiznává, že o vládcích země
nerozhodnou prezidentské volby, ale to, jaká bude pro Bulhary zima.
[Strana: 09, autor: LUBOŠ PALATA, rubrika: Ze zahraničí]
«<Konec»>
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Simeon II. je v Bulharsku tak populární, že může zasednout v parlamentu

Bulharský car jde do voleb

Potomek panovnického ro-

du může doufat v brzký návrat na výsluní moci.
Sofia/Praha, 4. 5. 2001
Stane se následník bulharského
trůnu Simeon II. příštím předsedou
vlády v Sofii? Po středečním večeru
to už není absurdní, ale naopak reálná perspektiva Bulharů, kteří pů
jdou 17. června volit parlament.
Ústřední volební komise ve středu
večer zaregistrovala koalici Národní hnutí Simeona II., čímž byla odstraněna poslední překážka účasti
bulharského monarchy v parlamentních volbách.
V Bulharsku nesmírně populární
exkrál může řádně zamíchat volebními kartami. Podle posledních
průzkumů by jeho stranu podpořila
téměř polovina obyvatel Bulharska.
Vládní strana Spojené demokratické síly (ODS) premiéra Ivana Kostova a postkomunistická Bulharská socialistická strana (BSP) mají
shodně podporu kolem 20 procent.
"Těžko se najde někdo, kdo by
se o problémy Bulharska a jeho lidu zajímal více než já. Můj život má
jediný cíl - rozvoj Bulharska jako
moderní země,« tvrdí bývalý car.
Někdejší monarcha se již dříve
ucházelo kandidaturu v bulharských prezidentských volbách, které se mají konat koncem roku. Byl
by jediným vážným protikandidátem nynější hlavy státu Petara Stojanova, avšak ústavní soud kandidaturu bývalého monarchy zamítl na

=
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Oborichte. Průzkumy veřejného
ukazují, že veřejnost by při
vítala "třetí cestu«. Pod patronací
někdejšího cara by chtělo hýt i ně
kolik menších politických stran.
Co může Simeon II. nabídnout
Bulharsku jako politický vůdce, zatím není příliš jasné. Jeho hlavní
devizou je fakt, že obě nejsilnější
formace v Bulharsku, ODS i socialisté, už u vlády byly a lidé jsou jimi
zklamáni. Simeon do politiky přiná
ší naději jako posel evropského života. V ústrety mu jde národní romantismus jisté části Bulharů. To
může být významné i v souvislosti
s vývojem v sousední Makedonii.
Bulharský exkrál teď má před
sebou dva úkoly: budovat stranu
a rozvinout předvolební kapaň.
V tom druhém mu jistě pomohou
profesionální specialisté. Vytvořit
rozumnou stranu bude obtížnější.
Ať už Simeon II. dopadne v červ
nových volbách jakkoli, zapíše se
do historie jako první monarcha
v historii, který usilovalo zvolení
do parlamentu. Je to kuriózní zvláště ve světle toho, že Simeonova rodina nikdy neuznala referendum
v roce 1946, kterým byla v BulharŮ sku zrušena monarchie.
či
Pár dní po referendu v roce 1946
~ Simeonova rodina z Bulharska
uprchla. Simeonovi bylo tehdy deSimeon II. míří odhodlaně k volebnímu vítězství.
vět. Když v roce 1996 poprvé po
zrušení monarchie Bulharsko navchtěl hlasovat, nepřijde o tuto možštívil, sta tisíce Bulharů ho vítaly
že uchazeč o prezidentský úřad
nost alespoň v parlamentních vol- u vytržení, nadšeně, často v extázi.
musí mít minimálně pět let před
volbami trvalé bydliště v Bulhar- bách. Novou koalici Národní hnutí Téměř okamžitě obdržel bulharské
sku. Třiašedesátiletý Simeon U. ži- Simeona II. tvoří dvě prakticky ne- občanství a úřady mu vrátily rovznámé malé strany: Strana bulhar- něž majetek jeho předků.
je převážně ve Spanělsku, kde se
mínění

"rhodní evrojJa I
Posádka letadla vezoucího zbra
z Česka údajně zfalšovala cíl ce
Sofia/Praha, 4. 5. 2001
Pódle bulharské televize BTY posádka ukrajinského letadla Il-76,
které bylo zadržováno v Burgasu,
údajně perem přepsala cíl cesty
v letovém plánu z gruzínského letiště Aspara na eritrejskou Asmaru. Neumělá oprava byla prý také
důvodem zadržení letounu. Zbraně byly naloženy v Mošnově, odkud letoun odletěl 24. dubna. Čes
ká firma Thomas CZ tvrdí, že gruzínské firmě založené tamním ministerstvem obrany prodala šest
houfnic a že neodpovídá za jejich
přepravu. Tu má na starosti ukrajinská společnost Volare, které zadržovaný letoun Il-76 patří. Letoun
je stále v Burgasu, ale členové jeho posádky až na jednoho z Bulharska odcestovali. České ministerstvo zahraničí včera zaslalo do
Sofie dokumenty týkající se čes-

kých zbraní, které převál
jinské letadlo z ČR. To
sledně zadrženo v Burg
pokusu převézt vzdor m
nímu embargu zbraně do
Jak potvrdil to náměst<
ra zahraničí Hynek Kmor
šina dotazů se obracela r
ní správu Ministerstva r
a obchodu ČR. Bulharsl
informace o nákladu, ab
možné odlišit od zbraní, 1
zřejmě do letadla přidány
ně, pravděpodobně na bu
letišti. Firma Volare již v J
figurovala ve zbrojním ~
který také souvisel s ČI
publikou. Rumunští, n
a izraelští obchodníci tehl
letadla Volare k přepravě
Nigérie, pro nÍŽ platilo m
ní zbrojní embargo.

Slobodanu Miloševičovi byl přel
ve vězeňské cele obžalovací spi~
Bělehrad/Praha, 4. 5. 2001
Bývalému jugoslávskému prezidentovi Slobodanu Miloševičovi,
který je od počátku dubna v běle
hradském vězení, byl včera pře
dán obžalovací spis Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou
Jugoslávii (ICTY), v němž je obžalován z válečných zločinů a zločinů
proti lidskosti. Oznámil to předse
da bělehradského soudu. Úřad Miloševičova právního zástupce však
informoval, že Miloševié odmítl
obžalovací spis přijmout.
·"Soud v Bělehradě předal Slobodanu Miloševičovi anglickou
a srbskou verzi obžaloby ICTY.
T".
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advokáta Tomy Fily pro
Miloševié odmítl převzí
vací spis, který byl pře
chán v jeho cele. Bývalý
ský prezident v minulo SI
val haagský tribunál Z8
spiknutí Západu proti Srl
ICTY obvinil Mnoševii
nu 1999 z odpovědnosti
ny spáchané během km
konfliktu na albánském
stvu této jihosrbské prov
Dokumenty ICTY do
Bělehradu 6. dubna tajer
du Hans Holthuis a pře
goslávského ministrovi
nosti Momčilu Grubac
_l!L:l

::::.~:~

~~~...:IJ..

...:I .... h '.. ~

Stránka č. 1 z 1

TAMTAM.CZ

Tisk dokumentu

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 01.03.1997
Název: Bulharská sociaHsúcká továrna na nuze rnuse1a nakonec zkrachovat
Redaktor: LUBOŠ PALATA
Str.: 09
Rubrika: Ze zahraničí
Oblast: Tisk celostátní
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8ulhs!"sk21 socis!istci\3 toviÍma na iluze musela nakonec zkrachovat
P r a h a - Bulharsko stále více sklouzává k totálnímu hospodářskému krachu
a bídě. Ještě před dvěma roky byla přitom země ostrovem stability a
relativní prosperity na válkou zmítaném Balkáně. Počátek devadesátých let,
kdy stejně jako dnes nebyl skoro ani chleba, se zdál zapomenut a překonán.
Mzdy se pohybovaly v přepočtu kolem stovky dolarů, nezaměstnanost
nestoupala přes patnáct procent, mnoho základních životních potřeb bylo
bohatě dotovaných, benzin byl nejlevnější v Evropě. Problémy, které se
neřešily, však nepříliš viditelně, ale přesto narůstaly. Bulharské podniky
se až do minulého roku fakticky neprivatizovaly, ztrátové nezavíraly a
nulový byl i zájem zahraničních investorů. Elektronický průmysl, v dobách
RVHP výkladní skříň ekonomiky, se totálně rozpadl. Země přišla o svá
dřívější důležitá odbytiště v arabských zemích a v zemích bývalé
Jugoslávie. "Podle odhadů jsme dodržováním embarga vůči bývalé Jugoslávii
přišli o dvanáct miliard dolarů a embargy vůči Libyi a Iráku o další tři
miliardy," prohlásil bulharský velvyslanec v České republice Ogňan Grkov a
dodal, že je to víc než celkové dluhy jeho země. Protože se nepodařilo pro
bulharské výrobky najít odbytiště na západních trzích a snahy minulé
socialistické vlády navázat spolupráci s Moskvou uspěly jen částečně, stav
ekonomiky se zhoršoval. Socialistický kabinet, který nastoupil před dvěma
roky, privatizaci a další nutné reformy ještě zpomalil. Navíc se v zemi v
dosud nebývalé míře rozmohla korupce. Jedním z prvních opatření nové
úřednické vlády byl ostatně zákaz opuštění země pro bývalé vládní
představitele spojený s okamžitým vyšetřováním úplatkářství a odlivu peněz
do zahraničí. Rozbuškou, po níž začala současná krize, která Bulhary
ožebračila, byl krach několika bank a skandál s prodejem obilí do
zahraničí. Země neměla žádné finanční rezervy, a tak přišel dramatický pád
leva i zásobovací potíže. Když se na počátku února socialisté vzdali moci a
souhlasili s vypsáním předčasných voleb na duben, varovali experti, ale i
bulharský prezident Petar Stojanov, že to nejhorší zemi ještě čeká. Nová
úřednická vláda s mandátem omezeným jen na tři měsice jen těžce vyjednává s
Mezinárodním měnovým fondem o hospodářské pomoci. Socialisté, kteří se
obávají soudniho stíhání za korupci, nespolupracují dostatečně při
vytváření měnového výboru a zákonů nutných pro sanaci největších problémů.
Minimální zásoby obilí a špatná distribuce vedou k tomu, že ani chleba,
jehož cena je přitom stále dotována, není všude dostatek. Mzdy a především
důchody, které klesly v přepočtu na několik dolarů, nestačí na holé
přežití. Mise OSN, která situaci v zemi zkoumala, byla šokována chudobou, v
níž žije na 90 procent lidí. Evropská unie a mezinárodní instituce slíbily
pomoc, ale ta stále nepřichází. "Když jsme oslavovali konec vlády
socialistů, musel jsem svým spoluobčanům zkazit radost a říci jim, že ač
hrozně zchudli, budou muset za nutné reformy ještě teprve zaplatit,"
charakterizoval nejbližší budoucnost prezident Petar Stojanovo "Bulharská
továrna na iluze se uzavírá," dodává.
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Americký dolar dnes zce!a oviáda ulice bulharských měst
S o f i a (Od našeho spolupracovníka) - Bulhaři, kteří se podle
výsledků nedávných prezidentských voleb jasně odvrátili od
vládnoucíchpostkomunistů, se nyní stejně tak razantně otáčejí zády k
národní měněleva. V praxi to vypadá tak, že bulharské leva se v kapsách
obyvatel ohřejepouze cestou z výplaty do nejbližší směnárny. Přitom ještě
před dvěma rokypatřila místní měna k nejstabilnějšim v oblasti a mnozí
lidé hodněprodělali, když si pořídili valutové účty. Dnes je tomu naopak.
Není anidivu. Inflace přesáhne dvě stě procent a kurs leva padá ještě
rychlejšímtempem. Jestliže před měsícem se ceny zboží měnily každý týden,
nyní je prodavači mění každý den a směnárny upravují kursy několikrát
denně. "Nemásmysl ukládat peníze v leva, bojím se, že se přes noc doslova
vypaří," říkáRalitca Nestorová stojicí ve frontě před směnárnou. Za
chvíli si odnesedomů dolary, které uloží do v současnosti podle většiny
obyvatelnejsolidnější banky v zemi - pod polštář. "v současné době jsem
raději,když mám penize pod dohledem, doma," říká Ivelin Nedov stojící ve
frontě zaní. Bul harským občanům se těžko někdo může divit. Banky totiž
působívelice nedůvěryhodně od té doby, kdy počátkem roku nastal kolaps
velkéčásti bankovního sektoru, při němž přišly desetitisice lidí o
úspory. Protovětšina lidí svá konta vybrala, přeměnila na dolary a střež i
si je doma.Nezávisli ekonomové odhadují, že v současné době má
obyvatelstvo domanastřádáno něco mezi dvěma až čtyřmi miliardami dolarů.
Stát přitom nemásílu a zdá se, že ani chuť s tím něco dělat. Národní
banka se už ani nesnaží pád leva zastavit nebo alespoň zbrzdit.
Informované zdroje tvrdí,že pokles leva si přejí především podnikatelé,
kteří musí splácet dříveposkytnuté úvěry a kteří mají mnohdy přímé
napojení na vládní špičky. Dolartak ovládá ulice Sofie a dalších
bulharských měst. V hotelech arestauracích jsou ceny uváděny v dolarech a
obsluha je vítá. "Děkuji,ušetříte mi cestu do směnárny," řekne dnes
číšník poté, když se turistazeptá, jestli může platit v dolarech.
[Strana: 10, autor MICHAIL MOMČILOV, rubrika: Ze zahraničí]
«<Konec»>
Tisk dokumentu
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kriz.e
Nedojde-Ii k pozitivním změnám, může dojít k exodu obyvatel
Opoziční kandidát na post bulharského prezidenta Petar Stojanov nedávno
prohlásil, že v Bulharsku vzniká nová většina" většina chudých a těch,
kdož se chudoby bojí". Podle současného prezidenta Zeíju Želeva se zase
Bulharsko může stát jedinou postkomunistickou zemí, kde tržní reformy zcela
ztroskotaly. Skutečnost ukazuje, že obě tvrzení nejsou nikterak pesimistická.
Bulharsko ekonomicky výrazně zaostává za ostatními zeměmi bývalého koTnunistického
bloku a reformy tu zřetelně stagnují. Privatizace prakticky začiná teprve
nyní a 90 procent podniků patří dosud státu. Podle dohody s Mezinárodním
měnovým fondem (MMF), od něhož čeká Sofie úvěry, by mělo být 64 extrémně
ztrátových podniků se zhruba 25 tisíci zaměstnanců zavřeno a dalších 70
podniků restrukturováno. Vláda ve snaze vyhovět tvrdým požadavkům MMF prosazuje
mimořádně úspornou politiku, která zase mezi obyvatelstvem vyvolává paniku.
Ceny potravin i zboží denní potřeby závratně rostou. Za pouhé tři měsíc.e
se například ztrojnásobila cena chleba. Příčinou je skutecnost. že ačkoli
loňská úroda obilí byla velmi dobrá, vláda její převážnou část prodala
do zahraničí. Letošní úroda však bude mnohem nižší. Míra inflace dosáhla
koncem července 82 procent. Domácí měna leva v poměru k dolaru poklesla
od počátku roku o celých 181 procent. K nejpostiženějšim vrstvám společnosti
patří v této situaci důchodci (výše důchodu činí pouhých 40 dolarů) a mladí
lidé, kteří jsou nuceni pracovat na více místech. Nezaměstnanost sice dosahuje
oficiálně "jen" 10,4 procenta, řada zaměstnaných osob v dělnických profesích
však po celé měsíce nedostává mzdy. Krize nabývá globální podoby a projevuje
se i v demografické dimenzi. Již v roce 1995 zaregistrovalo Bulharsko nejnižší
míru porodnosti v Evropě (8,6 porodu na 1000 obyvatel) a zřetelný pokles
délky života. Podle studie Světové banky žije pod prahem chudoby celých
33 procent Bulharů. Nedojde-Ii k výraznějším pozitivním změnám, mohla by
narůstající panika přerůst v exodus. Již nyní hodlá podle průzkumu veřejné!)o
mínění 28 procent Bulharů emigrovat. Příslušnici turecké minority na jihu
Bulharska, kde je míra nezaměstnanosti zvláště vysoká, v současné době
využívají každé příležitosti k tomu, aby se dostali do Turecka. (dby)
«<Konec»>
Tisk dokumentu
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. Sofie dohání ostatní kandidáty a chce se stát členem unie do roku 2006

Bulharsko zrychlilo na cestě do unie
rují i makroekonomické ukazatele.
Zatímco většina obyvatel se musí
spokojit s minimálními příjmy, podařilo se od roku 1999 zastavit inflaci, která nyní činí 2,9 procenta.
Lidé jsou ale většinou ·skeptičtí.
V devadesátých letech se neosvěd
čila ani vláda pravice, ani levice, reformy zůstaly v půli cesty. Před rokem proto vyhrálo volby populistické hnutí bývalého cara Simeona,
který je nyní premiérem, a prezidentem se na podzim stal socialista
Georgi Parvanov.
Ekonomický růst je do velké míry závislý na turistice, v níž se letos
očekávají rekordní zisky. »Pracuje~ me od května do záři, po zbytek ro<:' ku neděláme prakticky nic,« říká
§ Veska, majitelka penzionu v rybář
LL ské vesnici Lozenec na jihu černo-

Sofie brání jadernou elektrárnu Kozloduj před Bruselem.
Martin Ehl
Sofie/Praha, 7. 8. 2002

Mnoho důvodů k úsměvům má
v posledních týdnech bulharská vyjednavačka pro vstup do Evropské
unie Meglena Kunevová. Vláda, ve
které je ministryní pro evropské
záležitosti, od jara dosáhla nevídaného pokroku - uzavřela šest kapitol a otevřela tři dalšÍ.
Cistě matematicky se tak Sofie
s dvaceti uzavřenými kapitolami
dostala na roveň první skupiny států usilujíCÍch o členství v EU.
Zrychlená strategie předpokládá,
že do konce roku bude uzavřeno
dalších pět kapitol. Jednání chce
Sofie ukončit v roce 2003 a členem
unie· se chce stát v roce 2006.
Bulharští diplomaté proto s napětím očekávají podzimní hodnotící
zprávu z Bruselu. Podle ní se bude
moci usuzovat. která země dostane
v prosinci pozvánku k účasti v nejbližší vlně rozšířenÍ.

V Čečensku zahynuli
další policisté
Moskva, 7. 8. 2002
11 proruských

Nejméně

čečen

ských policistů přišlo včera v jihoruském městě Satoji o život
a dalších sedm bylo těžce zraně
nf) l...lv7 ;p;;,..h n:í1rbrlní
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Elektrárna Kozloduj (na snlmku) je

Bulharsko má ale ta nejtěžší jednání před sebou a i když ekonomika v posledních dvou letech roste
o čtyři procenta ročně, ještě stále
patří k nejslabším v regionu.
Včera bulharská delegace začala
jednat o energetice. Jedním z hlavních sporných bodů je totiž budouc-

předmětem

sporu mezi Sofii a unií.

no st jaderné elektrárny Kozloduj,
jejíž dva nejstarší bloky Sofie slíbila
odstavit, ale o druhých dvou nechce
diskutovat. Brusel se však obává
špatného technického stavu elektrárny, kteroU: Bulhaři brání, protože
dodává padesát procent elektřiny.
Sebevědomí vyjednavačů pod po-

mořského pobřeží.

Mnohé továrny privatizované
domácím kapitálem dnes stojí, dří
ve výkonné zemědělství stagnuje,
i když je příjemcem pomoci EU
například v programu SAPARD.
Západní investoři jsou dosud větši
nou opatrní, aktivní jsou v Bulharsku ale například ruské- firmy jako
je LukoiI.

HOSPODA~SKÉ NOVINY fil středa,

Slovenská levice je slabá,
ale ve volbách chce uspět
Bratislava, 7. 8. 2002

Je potřeba, aby se levicové strany dostaly do parlamentu, protože jinak hrozí obyvatelům země
po volbách ze strany pravicových subjektů tvrdé restrikce,
na které by nejvíce doplatili pře
devším »pracující«, tvrdí poslanec a krajský předseda Strany
demokratické levice Lubomír
Andrassy. Také to je podle jeho
slov důvodem, proč SDL iniciovala integraci levicových stran
na Slovensku, aby vytvořily
v parlamentu protiváhu konzervativně a pravicově zaměřeným
stranám a pomohly standardizovat politický systém v zemi.
»Integrace levicových stran
před parlamentními volbami je
vůči voličům odpovědnější než
případné pokračování tohoto procesu po volbách,« řekl poslanec.
Iniciativa Strany demokratické
levice vyzývající ke spojení levicových stran před zářijovými parlamentními volbami však ztroskotala a také předvolební preference
levicových stran se pohybují pod
hraniCÍ pěti procent nebo těsně
na ní, což by jim ke vstupu do
parlamentu nemuselo stačit.
Navzdory úsilí spojit na Slovensku levici do jednoho silného blo-

ku, představitelé
- SDL, SOP i soci
(SDSS) - z tohot
chaIi Komunisti(
venska. Důvode
rassyho skuteč]
nedívá dopředu,
jak společnost fu
ce než deseti lety
»Všechny levi,
ve svém prograr
stát, ale s nástrc
strany takovýto
zajistit,« dodal v
místopředseda S
ho porozuměn
Skultéty.
Nicméně slovl
se nevzdávají nal
parlamentu, ačk
předvolebních p
ferencí vykazují ~
niCÍ zvolitelnost
procent). Jak ovl
ti slavě informov
munistické stran:
munisté chtějí po
v novém parlame
až deset křesel <i
ve sněmovně vy
konstruktivní ope
du komunistickél
1989 zatím stále
parlament.

Divoký národní park v polských Bieszczadech o,
Luboš Palata
www.ihned.czlpalata

100 NAiíEHO ZPRAVODAJEI

Ustrzyki G6rne, 7. 8. 2002

Polské území, z něhož byli odsunuti Ukrajinci
~,~,_~"M;N:

'?«,

-",,/~. Czarnowleo:: ..

během akce Visla a při předcháze
jících bojích proti UPA zabito.
Ukrajinští partyzáni, kteří ztratili
akcí Visla zázemí, z Bieszczad odešIt a pokusili se přes Slovensko

na několik málo
unikly zkáze, našli
pustou zem.
Jediné bojkovsl
chovaly pouze v ml
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Bulharsko v biudnéfYl kl ,JH)
analýza
P r a h a - Bulharsko není Srbsko a protivládní demonstranti v ulicích
Sofie si sice zaslouží účast, ale nikoli bezvýhradnou podporu jako jejich
předobrazy v Bělehradu. Bulharsko je sice na kolenou, ale demokracii se
tam nekladou zásadnější překážky, pokud se za ně nepovažuje drastický
pokles životní úrovně, kriminalita a majetkové propletence bývalé
nomenklatury, vládnoucích socialistů a nových milionářů. A bulharská
opozice sice tvrdě kritizuje vládnoucí socialisty, ale alternativu
nenabízí. Bulhaři se sice inspirovali protesty opozice v Bělehradu, ale
jde jim především a jen o řešen í ekonomických problémů. Jejich protest je
namířen proti neschopnosti vládnoucích socialistů a hospodářské
katastrofě. Oficiálni inflace překročila tři sta procent, kurs leva vůči
dolaru klesl na desetinu. "V Srbsku jde o demokracii, ale tady o chleba,
o peníze na topení, o holé přežití," potvrzuje motivy demonstrací
nastupující opozični prezident Petar Stojanovo "Jsem tady, protože můj
muž je bez práce a mé dvě děti nemají co jíst," řekla agentuře Reuter
jedna z účastnic demonstrací Angela Georgieva. Přestože ekonomická
situace Bulharska vypadá dramaticky, ve srovnání například se Srbskem či..
Bosnou je relativně slušná. Bulhaři si však za minulá léta zvykli, že jde
udržet slušný životní standard i bez tvrdých tržních reforem. Socialisté
zvítězili v minulých parlamentních volbách právě s hesly udržení tohoto
reformního bezvětří, a když konečně s reformami začali, bylo pozdě.
Předpoklady pro svůj současný pád si vytvořili socialisté již před lety.
V roce 1994 tak úspěšně sabotovali tržní reformy a projekt velké
privatizace, že tehdejší úřednická vláda Ljubena Berova byla donucena k
demisi. Tím bylo zásadní odstátnění opět o dva roky odloženo, a když se
kuponová privatizace letos konečně rozběhla, přišel krach bankovního
sektoru a hospodářský kolaps. Je přitom otázkou, zda může ekonomickou
situaci zlepšit výměna vládních garnitur, protože ani opozice nemá žádný
komplexní alternativní hospodářský program. Podle pozorovatelů se spoléhá
především na to, že mezinárodní finanční instituce a západní země budou
ochotny půjčit spíše nové, nezdískreditované vládě než socialistům.
Bulharsko však už dnes dluží deset miliard dolarů a západní investoři o
zemi jeví pramalý zájem. Socíalistická strana je sice stále ještě
rozštěpena, ale zdá se, že se již smířila s předčasnými volbami a jen se
snaží vybojovat co nejvhodnější termín, aby pro ni neznamenaly politickou
sebevraždu. Desetitisíce demonstrantů, kteří i včera vyšli do ulic Sofíe,
i případná generální stávka jsou podle místních pozorovatelů jen
katalyzátory. Socialísté, kteří sí mysleli, že minimálně oddálí předčasné
volby, prohráli definitivně už ve chvíli, kdy se nepokusili utvořit nový
kabinet za účasti odborníků a opozice. Pravicově se tvářící Svaz
demokratických sil tak zřejmě během příštích měsíců dostane od voličů
šanci ukázat, co umí. Jestli ani on neuspěje, čeká Bulharsko další bludný
kruh podobný těm, v nichž se země už sedm let potácí.
«<Konec»>
Tisk dokumentu

,ó-izraelské mírové smlouvy. disko obou společenství. I vodní
alestinsko-izraelský konflikt se zdroje jsou společné a mohou být
e v mnoha ohledech odlišuje od efektivně využité pouze společně.
ných částí arabsko-izraelského
Jedné vlažné podzimní noci se
)oru a v jistém smyslu je jedi- v jistém tel-avivském bytě setkali
palestinští a izraelští politici a po~čný celosvětově.
Je to dnes jediný mezinárodní kusili se o kvadraturu kruhu. Bylo
mflikt, jehož předmětem je celé to 31. října 1995. O čtyři dni polorné území. Izraelci i Palestinci zději na tel-avivském náměstí,
právem dělají historické, poli- vzdáleném jen několik stovek
:ké, národní a náboženské náro- metrů od zmíněného bytu, zazně
I na celé území někdejší Palestily tři výstřely, které ukončily život premiéra Jicchaka Rabina.
I (její hebrejské jméno je Erec
;rael). Jak řekl známý izraelský Kdyby se výsledky jednání byly
,isovatel Amos Oz: "V tomto shrnuly o něco dříve, anebo kdyoru stojí právo proti právu, ni- by byl Jicchak Rabin žil déle,
Iii právo proti bezpráví." Proto mohlo ke konferenci v Camp Da<é jakýkoliv kompromis vyvolá vid dojít již před lety.
)bou stran pocit křivdy.
Onoho tel-avivského setkání se
za Palestince zúčastnil Arafatův
aklíněni do sebe
náměstek Abu Mazen (Mahmud
:nto konflikt je jedinečný i z ji- Abbas), Izraelce zastupoval tehho pohledu. V palestinsko-izra- dejší náměstek ministra zahraničí
;kých vztazích (na rozdíl od a nynější ministr spravedlnosti
tahů Izraele s Egyptem nebo losi Bejlin. Tehdy se zrodil
banonem) - nikdy neexistovala často vzpomínaný "Protokol Bej~zinárodně uznaná hraniční li- lin-Abu Mazen", který žádná
~. Demarkační linie roku 1967 ze stran nikdy neautorizovala
staly iluzorními. Na obou je- a ani s ním oficiálně nevyslovila
h stranách se objevila nová, souhlas.
:ží změnitelná fakta. V židovJeho zásady přesto nezůstaly
ých osadách na obsazených utajeny: 1. vznikne palestinský
emích pomalu vyrůstá už třetí stát, jehož hranice budou stanoveaerace; v jordánských, syr- ny společně; 2. území, na němž se
{ch, libanonských uprchlických rozprostírá 50 židovských osad
lorech zase živoří už čtvrtá ge- s přibližně 100 tisíci osadníky,
:ace Palestinců. I kdyby Arafat bude Izraelem anektováno, nevy:arak dospěli k dohodě o princi- lučuje se však možnost výměny
rozdělení země, bude velmi území; 3. palestinský stát nebude
:ížné tuto zásadu uvést v život. vlastnit těžké zbraně a žádná cizí
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dou moci vrátit na území palestinského státu.

Barak se vrací
ke starému řešení
Tyto zásady se překvapivě podobají náčrtu řešení, navrženého
Ehudem Barakem. A snad to ani
není překvapující. Josi Bejlin ve
své knize o palestinsko-izraelských vztazích napsal: "Ať se stane cokoli, nakonec se vrátíme
k řešením, ke kterým jsme dospě
li tehdy." A také Barak prohlásil:
"Nedospějeme-li nyní k dohodě
a obnoví-Ii se nepřátelství, po
strašné krvavé dani, kterou splatíme, se vrátíme ke stejnému počá
tečnímu bodu."
Je si toho vědom i prezident Clinton. Proslýchá se totiž, že má na jednání v Camp Davidu úmyslu předlo
žit překlenující návrhy, jejich podklad bude tvořit opět jenom "Protokol Abu Mazen-Bejlin".
Tento návrh obsahuje tak dalekosáhlé vzájemné ústupky, že ani
Palestinci ani Izraelci ho nemohou vydávat za svůj vlastní. liná
věc bude, když tyto návrhy před
loží třetí strana.
Naděje na dohodu v Camp Davidu spočívají asi v tom, že zásady plánu Abu Mazen-Bejlin
budou Arafatovi a Barakovi a posléze izraelskému a palestinskému lidu - předloženy pod hlavičkou "Překlenující návrhy prezidenta Spojených států, Billa
Clintona".
•

rady stále visel meč možnosti od:·.
volání. Proto je jen těžko přípustné, .
aby parlament mohl odmítnout
zprávu ČNB o měnovém vývoji
a žádat od ČNB "nápravu". To je
absurdní. Sláma z bot čouhá i návrhům, které mají usnadnit odvolávání členů bankovní rady. Nelíbíš se
poslancům? Důvod k odvolání se
vždycky najde.
Další návrhy poslanců ODS spíše ukazují na jejich neprofesionaIitu. Jak by například mohla ČNB
fungovat jako strážce měny, kdyby
nesměla na trhu obchodovat s ničím jiným než se svými vlastními
cennými papíry? Ajak by NKÚ posuzoval, zda konkrétní intervence
na trhu byla efektivní?
Jinde by naopak bylo vhodné
uvažovat odvážněji. Bankovní rada
ČNB, tj. sedm členů, je dnes jmenována prezidentem republiky aje~
ho jmenování je konečné. Řada
ekonomů navrhovala, aby jmenování předcházelo veřejné slyšení
kandidátů, kde by museli osvědčit
své předpoklady pro výkon funkce.
Jmenování by také mohlo podléhat
schvalování v Senátu, který není díky způsobu volby a délce mandátu
senátorů natolik politicky vyhraně
nou institucí jako vláda nebo sně
movna. Byl by tak vytvořen systém
určité kontroly procesu jmenování,
aby nezůstal v rukou jedíné osoby.
Bohužel návrhy poslanců ODS
svědčí spíše o tom, že jim jde o moc
nad centrální bankou, a ne o její lepší
Ondřej Schneider
fungování.

I

Bulharská úvaha
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Bulharsko? Existuje ještě?
, Myslím ten stát dole, na Balkáhlavní město Sofia, letoviska
:na a Burgas, hraniční přechod
;e ... V létě, když ještě existovaly
HP a Varšavská smlouva, tam
ly buď někdo vyrážel, anebo se
ulharska právě vracel. A dnes?
) je v plném proudu, a po Bulharani vidu ani slechu.
~aposled jsem o Bulharsku slyšel
;t berlínské známé. Tedy, vlastně
spiklenecky naznačovala, že nato do Chorvatska vyrazí do Bul;ka. Raději o tom neměl nikdo
; vědět. Inu, nejenom jako by
harsko strádalo jakousi nedefino:lnou společenskou chorobou.

Ona ta choroba snad mohla být i nakažlivá! Ještě dnes mi ostatně zní
v uších povzdech jednoho z bulharských kulturních činitelů, který se na
konferenci v Německu natolik marně
pokoušel upoutat pozornost organizátorů, až se neudržel a pravil: ,,Nejdříve jsme po vašem boku prohráli
dvě světové války, a teď nás už nechcete ani kritizovat!"
Z Německa, turistické a informač
ní velmoci číslo jedna, se velké pomoci ve věci Bulharska nejspíše nedočkáme. Přitom se němečtí novináři až nezvykle zasazovali o akceptování Albánie jako součásti Evropy.
,;že mě v Albánii sebraly bída a chudoba více nežli v ostatních zemícH

tzv. třetího světa - aniž bych cynicky
poměřoval, působí-Ii Albánie žalostněji nežli hladovící Etiopie či slumy
v Kalkatě - souvisí asi s tím, že se tu
ještě, zcela neoddiskutovatelně, nacházíme v naší staré Evropě," napsaly před několika lety Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Stěží je na tom Bulharsko hůře.
A před kde nic, tu nic. Ani na evropském fotbalovém šampionátu nikdo
čtvrtý tým z MS 1994 v USA nepostrádal. Zapomenuto. Může však být
v tom našem stále globalizovanějším
světě vůbec něco zapomenuto?
Vždyť kolik jen zbytečností se denně
dozvídáme z nejrůznějších informač
ních kanálů. Jsou hlasy, které třeba

tvrdí, že snad musíme v zájmu zdárného fungování demokracie znát
i jmenovité složení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A Bulharsko?
Darmo mluvit. Nicméně naděje na
znovuobjevení či potvrzení existence
Bulharska se nevzdávám. Ostatně, je
léto a dobrodruzi vyrážejí za poznáním. Třeba se za pár dní, týdnů či
měsíců vrátí i někdo, kdo nějakou
zprávičku, příběh či předmět nabytý
v Bulharsku bude moci přihodit klepšímu i u nás. A nepřijde-Ii Bulharsko
do Evropy, budu moci doufat, že Evropa přijde do Bulharska. Bulharsko,
hlavní město Evropa. To zní hrdě!
Tomáš Kafka
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le opět slibuje hvězdy
lIde na festivalu více. Ivan Hlas Každý den vystoupí některá ze slo'edstaví svou zcela novou kapelu venských kapel. Na návštěvníky tak
ůžový brejle. v níž hrají i Jaroslav čeká ve čtvrtek Iné -Kafe, v pátek
lin Nejezchleba z Etc ... či člen Družina, v sobotu Polemic a v nedě
les již neexistující Vltavy Martin li Slobodná Európa. Od středy se na
.ec."Ze Spojených států také přije oficiálních stánkách festivalu
~ Bradley Stratton a oživí dva své www.rockforpeople.cz nachází ak!ské' projekty - Circus Praha a tuální rozpis kapel, který by se již
neměl změnit.
lake Eaters," dodal Fořt.
Svá nová alba představí Divokej
Pro letošní ročník připravili pořa
II či Vypsaná fixa. po delší době datelé několik novinek. ,,zavedli
na festivalu objeví i Vlasta RedL jsme jednodenní vstupné, jež bude

rořenl
~rlx

pro lásku
Reloaded

18.15
11.00.15.15 a 21.00

ICERNA
11.00, 16.30 a 19.00
14.00
21.00

javBmě

wratný osud 2
lcajtl
~T

18.00 a 20.30

tendo

NIMULTIKINO MODMNY
16.00,18.30 a 21.00
trlx Reloaded
18.30 a 20.15
,tka2
14.30,17.00 a 19.20
,.,chlo
jev Africe
17.30 a 20.30
,DAANSKÝ BIOGRAF
17.30
20.00

hodina
:!lgO

IRAVA
mlk jaký kdysi bYval

20.00

O
:ago
~te červené

lucerny

19.00
21.30

ECHOVKA
eňák

lenl pro lásku

17.30
20.00

'-ACE CINEMAS LETIiIANY
15.00, 17.10, 19.30 a 21.50
sebeovfádáni
15.15,17.30, 19.50 a 22.05
lle a zběsile 2
ronnfbudka
15.25,17.15,19.15 a 21.10
16.25, 19.00 a 21.15
Ibrlum
16.30, 18.30 a 20.30
lita
lx Reloaded
15.45 a 18.40
21.30
la
ndo
17.20 a 20.00
lá pokojská
17 .30
ly Engllsh
15.20, 19.55 a 22.00
ACE CINEMAS NOVÝ SMfcHOV
.nní budka
13.40,15.40,17.40,19.40 a 21.40
le a zběsile 2 13.00,15.25.17.45,20.10 a 22.30
x Reloaded
14.00, 17 .00 a 20.00
;ebeovládání
15.00,17.25.19.45 a 22.05
~a
14.10.16.10,18.10.20.15 a 22.15

Krásná pokojská
14.50,17.10,19.30 a 21.50
Hrdina
14.30 a 19.20
Ubánky
17.05 a 22.00
Pupendo
15.05 a 17.35
Tichý Američan
12.55,20.05 a 22.20
Equlllbrlum
17 .50 a 20.20
Johnny Engllsh
13.50 a 15.50
Jádro
16.15 a 21.30
Frlda
13.30 a 19.00
Od kOlébky do hrobu
14.15 a 19.10
28 dni poté
16.40 a 21.20
Chicago
18.15 a 20.35
Plnocchlo
13.25 a 15.45

PALACE CINEMAS PARK HOSTIVAIt
Rychle a zběsile 2
15.20,17.40 a 20.00
EquIHbrlum
17.05,19.20 a 21.30
Kurz sebeovfádáni
15.30,17.45 a 20.0
Telefonnl budka
16.30, 18.20 a 20.10
Matrl. Reloaded
16.10, 19.05 a 21.50
Identita
15.15, 17 .15, 19.15 a 21.25
Hrdina
15.45 a 19.55
Llbánky
17.50
Krásná pokojská
17 .10 a 19.25
Johnny Engllsh
15.00 a 21.40
Pupendo
16.20, 19.00 a 21.35
28dnipoté
17.00
PALACE CINEMAS SLOVANSKÝ DŮM
14.30,16.50,19.10 a 21.30
Rychle a zběsile 2
Telefonni budka
16.00,18.00, 20.00 a 22.00
Equillbrlum
17.00,19.20 a 21.45
Dokumentámi filmy o Praze
14.00
17 .40, 19.40 a 21.40
Identita
Kurz sebeovládánl
14.50,17.10, 19.30 a 21.50
15.20 a 20.15
Matrlx Reloeded
Tichý Amerlčan
18.10
Hrdina
19.50 a 21.55
Pupendo
17.15
Frlda
19.00 a 21.25
Ubánky
14.10 a 16.35
Krásná pokojská
14.05 a 18.50
Chicago
16.30 a 21.20
Bllkajici svěUa
15.10
HonemI Honem!
17.25
Policajti
19.20
Tanec vtemnotách
21.15
PEŮTÝN

možno pořídit pouze na místě." podotkl Foř!. Díky různým druhům
vstupného však pořadatelům přibu
dou vrásky ze snah uhlídat ,jednodenní" návštěvníky, aby se nezdrželi v areálu déle. "Proto nad ránem
celý areál vyklidíme a uzavřeme a
přítomné návštěvníky budeme muset vykázat do stanového městeč
ka," poznamenal další z pořadatel
ského týmu, Michal Thomes.
DUSAN KÚTNER

Tlchý Američan

17.00, 19.30 a 22.00

PRAHA
13.30
15.10
17.10
19.40
21.45
14.00
16.00
13.45 a 18.30
21.00
16.30 a 21.30
19.00

Casablanca
Medlsonské mosty
Vesmimá odysea 2001
ledZepe/lln
Mechanický pomeranč
Plnoechlo
Bowllngfor Columblne
Nevěméhry

Muž bez minulosti
Matrlx Reloeded
Autofocus

SmOZOR
Matrl. Reloaded
Od kolébky do hrobu
NudavBmě

16.30,18.50 a 21.10
17.20
19.10 a 21.00

VILLAGE CINEMAS ANDSL
fer! vf proč
Hlubina
Hrdina
Identita
Johnny Engllsh
Krásná pokOjská
Kurz sebeovládánl

14.30
17 .00 a 21.30
14.45,17.15,19.45 a 22.15
16.15,18.15 a 20.15
18.05 a 22.05
14.50 a 19.10
15.00,17.20,18.00,19.40,
20.30 a 22.00
Matrlx Reloaded
13.20,16.10,19.00 a 21.40
Nuda v Bmě
13.40, 18.00, 20.10 a 22.30
Od kolébky do hrobu
15.50
PollcajU
14.05,16.05 a 20.05
Pupendo
16.40,19.20 a 22.10
Rychle a zběsile 2 13.30,15.40,17.50,20.00 a 22.20
Telefonni budka
13.45,15.45,17.45,19.50 a 21.50
BUý oleandr
15.10
Frlda
15.50, 18.30 a 20.20
TlchýAmerlčan
17.20,19.30 a 21.45
Chicago
18.30 a 21.00

VILLAGE CINEMAS CERNÝ MOST
16.30,18.30, 20.35 a 22.30
Identita
13.30 a 18.25
Johnny Engllsh
16.35, 18.55 a 21.20
Krásná pokojská
15.20,17.40,20.05 a 22.25
Kurz sebeovládáni
14.20, 17.00, 20.00 a 22.40
Matrlx Reloaded
15.35,17.55.20.15 a 22.35
Pupendo
Rychle a zběsile 2 14.00,16.10,18.20,20.30 a 22.45
15.25, 20.10 a 22.00
Telefonnl budka

DNES
Tipy
Zazní hudba mnoha
národů
Desítka hudebních souboru
různých národností vystoupí
na prvním letním etnickém
festivalu, který se uskuteční
v pátek odpoledne na pražském Výstavišti a ve Stromovce Music Garden. Před
staví se muzikanti a zpěváci
z Řecka, Ukrajiny a Španěl
ska, budou zde irské tance,
arabská kapela a romská a
česká skupina. Na festival,
který se koná od 14do 18 hodin,je vstup volný.
(čtk)

Výstava
Dům fotografie nabízí
mladé bulharské umění

Tvorbu dvou mladých bulharských fotografů přibližuje výstava, která je ode dneška pří
stupná ve výstavní síni Pražského domu fotografie. Pře
chodně sídlí na Václavském'
náměstí ve dvoře domu čís
lo 31. Expozice Borise Missirkova a Georgie Bogdanova se jmenuje ID 2000 a potrvá do 27. července.
(čtk)

TV PRAHA
10.15 Pobřežní hlídka iII (18) 11.00 Modrý Pacifik (7)
11.45 Manuela (82) 1230Seinfeld IV (17) 12.55 Ptažský deník 13.10 Teleshopping 14,10 Zmije III (9) 15.00
Pražské minuty 15.05 luísa Femanda (71) 16.00
Pražské minuty 16.05 Barvy lásky (62) 17.00Ptaiské
minuty 17,05 labyrinty vášně (67) 18.00 Pražský deník 18.25 Manuela (83) 19,10 Seinfeld IV (18) 19.45
Pražský deník 20,00 Modrý Pacifik (8) 20.55 Pobřežní
hlídka III (19) 21.45 Pražský deník 22.00 Nezabiješ,
krimifilm N 199823.30 Teleshopping
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ít mnohem
:lCzastavělo

a luxusníllení nabízí
ím kempy
y až po poapartmány
to vesměs
:enově vel-

dlouhé. Už
lŮŽete kouými zuhy)
pětadvaceti

) se násobí
ých vápenl je na jaře

11l1un;)
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mezi pískem a oblázky jde také
o to, že na písčité pláži je vstup do
vody zpravidla pozvolný, vhodný
i pro děti, zatímco oblázky znamenají, že pár metrů od břehu už je
hluboká voda.

Vieste a ty další
Na pobřeží Gargana je "hlavním
městem" Vieste, protože je se čtr
nácti tisíci obyvateli nej větší. Jako
ostatní městečka je na vysokém

vápencovém útesu. Úzké křivolaké
uličky často přecházejí v sešlapaná
schodiště. Je v nich stín, o který se
starají nejen stěny kamenných domů, ale i všudypřítomné šňůry se
schnoucím prádlem.
Městečka na pobřeží jsou si velice podobná a tak stojí za to, vy-

Písčitá pláž ve Vlasta. Vzelsnlza promeri~~oul"VI.lI.lr\IY'~
pravit se i do vnitrozemí. Třeba do
Montf! San Angelo. To je svéráznou ukázkou místní středověké
architektury a potvrzením toho, že

zatímco někde se památky "oprašují, nasvěcují a zbavují lidí, v Itálii klidně zatlučou skobu do zdi
z 12. stol. a táhnou z ní šňůru na

prádlo k protější, o dvě stě let
mladší zdi.
San Angclo je místem, které
stojí za návštěvu: osmihranná zvo-

niCl;, baplistérie z 5. stol., normanský hrad, chrám Archanděla Michaela, "řadové domky" z počátku
století - k vidění je toho spousta.

:a devadesáti CK Bulharsko se snaží získat jinou pověst
dnohomísta
llo o nápad
:konomické
vořit na in~rý umožní
od různých
'í podle zaaby výsleovoval ponikl portál
a dnes tenod jménem
; telefonic>lije 92 cesa odbavuje
kteří mají
způsob výn.
nto systém
n jsou uza;ítkami ceskteré nám
~ o svých
ládáme do
si pak mú:tvím inter;í telefonní
požadovaná
ck Stavinopůvodního

a orientační cenu. Systém nebo operátorka mu pak předloží
průřez nabídky všech cestovních kanceláří."
Výhodou nákupu zájezdů je
i zpúsob placení - klient skládá peníze v místě svého bydliště na účet agentury a smlouva je mu doručována elektronicky, faxem nebo kurýrem.
Pro klienty je velmi výhodný i systém telefonického
centřa. Inteligentní centrála
dokáže rozpoznat číslo zákazníka, který již s Invia.cz cestoval a nabídne operátorce základní informace o jeho přá
ních, případně výhradách.
Operátorka mu pak dokáže
mnohem lépe pomoci s výhě
rem dalšího zájezdu.
Mezi hlavní partnery společnosti patří cestovní kanceláře jako Cedok,
Fischer,
Exim Tours. Firo Tom nebo
Sunny Days.
Ceny zájezdů, včetně zájezdLl
na poslední chvíli a dalších služeb, jsou stejné jako u cestovních kanceláří - agentura si neúčtuje žádný zprostředkovatel-

V posledních čtyřech pěti letech
se Bulharsko pevně usadilo na našem prázdninovém trhu, jako jedna
z velmi žádaných oblastí. Neplatí
už, že se tam z nostalgie vracejí zejména li, kteří černomořské pobřeží
poznali při odborářských dovolených, často už před dvěma či třemi
desítkami let.
Bulharské Cernomoří si za poslední léta získalo i zcela novou klientelu, k níž patří také mnoho mladých lidí a těch, kteří nejsou dávnými vzpomínkami nikterak zatíženi.
Při svém - poněkud opožděném
- návratu na prázdninovou mapu

Evropy kladlo Bulharsko a ty cestovky, které ho u nás začaly počát
kem 90. let nabízet, důraz na velmi
příznivé ceny, za něž tam bylo
možné dovolenou pořídit. Podobně
ostatně postupovalo před rokem
1995 Chorvatsko.
Chorvatsko se z pověsti levné
destinace velmi rychle vyvléklo
a dnes svými cenami mnohé spíš
odrazuje. Bulharsko nadále zůstává
ve vědomí většiny lidí stále zemí,
kde lze pořídit dovolenou velmi lacino, ale pomalu se začíná snažit,
aby se pověsti levné země zbavilo
a přilákalo i klienty, připravené za-
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platit za dovolenou podobné peníze,
jako ve Středomoří.
Ceny v restauraCÍch, v obchodech a všude mimo hotely a turistické komplexy jsou ale stále velmi
přijatelné, v mnoha případech nižší
než u nás a zatím podle odbomíkú
nic nenasvědčuje tomu, že by se na
tom mělo v nejbližších letech nčco
měnit. Samotná dovolená je sice
v některých případech dražší, než
třeba před oněmi pěti lety, ale je to
hlavně tím, že se objevily hotely
vyšší kategorie se službami, které si
nijak nezadají s tím, co je obvyklé
jinde. V apartmánech a ve standard-

ních tříhvězdičkových hotelích zů
stávají ceny více méně stejné už řa
du lel.
Ředitel CK Alcxal1llria, která
u nás začala nabízet Bulharsko jako
jedna z prvních a dnes má na tomto
trhu vedoucí postavení, Zdeněk
Marek, poukazuje na to, že téměř
všechny hotely na pobřeží prošly
dúkladnou rekonstrukcí, což mnohdy znamenalo, že byly od základu
přestavěny. Bulharsko tak má na
pobřeží opravdu moderní hotelovou
infrastrukturu a totéž se týká i celkového vybavení jednotlivých leto(Jav)
visek.
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mU"I:. LaKaJIJe sem ooore ceny, nove hotely a kval1tní služby

Bulharsko letos· pronikne na špičku
Alena

Daňková

se vrátilo ve vší ti;zBulharsko
hosti do nabídk)' cestovních --.
~
čalo to docela nenápadně.

všimli. Ještě před lety opomíjený
bývalý turistický gigant se opět hlásí o své ITÚsto na slunci.
Pro Čechy má tohle kdysi .. doporučené" moře stále ještě příchuť nenáviděného. ale přesto se sem začíná
me vracet. Důvod je prostý - 'nejen
nostalgie hraje svou roli. Přijíždějí
totiž mladší a mladší ročníky. jež si
éru hromadných rekreací nemohou
pamatovat. V Bulharsku je pro čes
kou peněženku velmi přijatelně
a i absolutní jazykový analfabet si
nemusí dělat starosti s komuníkací.

Jihoslovanský "tygr"
Bulharsko má dvě tváře - drsnou
a těžkou, kterou lze najít ve vysokých, nádherných pohořích, jež v této zemi běžně dosahují dvou tisíc
metrů, a pak příjemnou a vlídnou.
která se pro líná bulharskýITÚ nížinaITÚ až k břehům Černého moře.
Právě tohle je obraz, který plní katalogy cestovek ajenž Čechy momentálně nejvíce zajímá. Černé moře,
kdysi jediná možná, někdy dokonce
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povinná zábava, je v současnosti
magnetem s nádechem čtyřhvězdič
kového luxusu, Taková je totiž často
kvalita ubytování.
Zahraníční investice. které zejména
v uplynulých šesti letech na bulharské pobřeží přitekly. jsou toho příči
nou, Desítky nových či kompletně
renovovaných hotelů opanovaly pře
devším největší turistické přímořské
středisko v Bulharsku - Slunečné
pobřeží. Daní za to je sice několík
kilometrů táhnoucí se betonová
aglomerace, která dlouho do noci
dýchá komerční zábavou.
Bulhaři dělají vše pro to, aby západ-

,',,-

Slunečné pobřeží.

Vyrostly zde
desítky nových
a kompletně
zrenovovaných
hotelů.
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ní turisty přesvědčili o tom, že tady
je to nejfantastičtější místo pro dovolenou. Nejen moře, ale i stovky léčivých pramenů a dobré víno a pálenka dělají své - návštěvníci se rok
od roku vracejí ve větším počtu.

Na nekonečných
píscích
Ležíte na zeITÚ a cítíte teplo z obou
stran, Nekonečný rozpálený písek
a sálající slunce ukazují náležitě
svou sílu. Několík kilometrů dlouhá
pláž je zaplněná k prasknutí. Moře
se jen velITÚ neochotně svažuje do
hloubky. Možná by se sem hodila

tl.', I :Ul :lIIISuplRCENY
KEAA . exotická perla roynlkoyé A!@'.. __ _
19 dni holel Walamu Beach 4'
24.700
ho~~ 4: ,'p!~á ~~e, ~d!nni ,a~,}.vXIety. sp,,-rty~e~~~
Formule 1 • San Marino

11.900
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cedule "Plavcům vstup zakázán",
tak pozvolný je vstup do vody.
Když vás pláž omrzí, nazujete sandály a vydáte se toulat křivolakýITÚ
středověkými uličkami Nesebaru.
I uprostřed žhavého poledne je zdejším vládcem klidný stín dřevěných
domů. Posadit se do restaurace na
oběd není problém. Kapsa nešílí, ceny jsou mírné a příjemné,
Po obědě se před horkým sluncem
ukryjete do zdí červenobílých byzantských kostelů, jež jsou jedním
z poznávacích znamení Nesebaru.
Starodávná Mesembria, kdysi prosperující řecký přístav, je patrně nej-

,

ITALIE
zájezdy od specialisty

EVROPA
SPANĚLSKO • Co.la Orava pouhých
10dnf -hotel 3", polopenze, výlet.bus

5.990

podroQDí..Lr;1f9..rm~ce:

krásnějším ITÚstem černomořské riviéry. Není divu, že je centrum Nesebaru zapsáno na seznamu světové
ho kulturního dědictví UNESCO.

Cerné moře a nic víc?
Krásný Nesebar a kupodivu blankytně modré moře nejsou to jediné,
co vás může do Bulharska pří lákat.
Třeba SozopoI, letovisko asi 35 kilometrů od přímořské metropole
Burgasu, patří k místům, které byste
neměli ITÚnouL SkaJnaté útesy, větr
né mlýny, maJebné pláže, staré měs
to s okouzlujícími dlážděnýITÚ ulič
kaITÚ a dřevěnýITÚ domy z 19, století se až nestydatě nabízejí návštěvní
kům.
Můžete

si také osvěžit zdraví ve vě
hlasných bahenních koupelích v Pomorie či se ukrýt do anonymního
chladu zdejších vinných sklepů
a okusit vyhlášenou odrůdu Pomorski dimjat. Máte-li odvahu, vydejte
se do vnitrozemí prozkoumá vat zapomenuté vesničky nebo staré bulharské kláštery. Jsou to teplem a neustále tepajícím životem prodchnuté
skvosty architektury. Najdete je i na
pobřeží - Aladja, vysekaná do skaJ
čtrnáct kilometrů od Varny a nedaleko slavných Zlatých písků, vypráví
•
historii tamního kraje.

Již V dubnu je čas
myslet na letní dovolenou.
Přijeďte

MŮže SE HODIT
Casový posun

v Bulharsku je oproti středoev
ropskému času posun plus
jedna hodina

Internetové odkazy
www.bulgaria.com - užitečné
informace ze všech oblastí života Bulharska
www.travel-bulgaria.com dobře zpracovaný turistcký
průvodce po Bulharsku, v angličtině

Kolik co stojí
Ceny v Bulharsku jak v restauracích, tak v obchodech jsou
pro českou peněženku velmi
příznivé (ceny jsou uváděné v
Kč). Obchod: chleba 1 kg -10,
víno stolní 0,7 litru - 35, výbě
rové víno 0,7 1- 65, pivo 0,5 li O, 1 kg rajčat -15, 1 kg broskve - 25, l' kg meruňky - 23,
restaurace: 2 dcl minerálka - 4,
2 dcl cola, fanta, sprite - 8, půl
litr točeného piva -16, káva3-8, saláty - 2Q-30, polévky 15-20, hlavní jídla - 48-80, destiláty bulharské -16.

AR.ao

k nám

CHATA ZUZANA
nabízí rekreaci v krásném
prostřed! '!f!.s..':Yd :'.3enách

nové cenové trendy
Benátsko cena od 910,- osftýden
KaIlJJ>ánů! "erul od 910,- osItVden

