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Abstrakt  

 

Bulharská stopa v životě Boženy Němcové 

 

 

Vztah Boženy Němcové k Bulharsku, k bulharské kultuře, k životu a bojům Bulharů 

koncem padesátých a začátkem šedesátých let 19. století patří k nejvýznamnějším 

kapitolám česko-bulharských kulturních styků v minulosti. Je důležité ovšem ihned říct, že 

jde o otázky dosud skoro neznámé, dokonce i pro odborníky-filology. 

Vztah B. Němcové k Bulharsku je těsně spjat se vztahem k ostatním slovanským národům, 

k dobovému chápání myšlenky panslovanské vzájemnosti za časů národního obrození. 

V textu jsou podrobně rozebrány jak její postoje k tehdejší historicky velice komplikované 

situaci na Balkáně, tak i kontakty s Bulhary v Praze. Díky těmto známostem s literáty nebo 

pouze s texty vynikajících bulharských (obecně i balkánských) spisovatelů-obrozenců se 

dokonce začala učit bulharsky. 

K dispozici jsou některé její překlady nejen bulharských textů do češtiny, ale 

i v bulharštině psané. Podrobně se zmiňuji o těchto písemnostech, o celé chronologii 

tvůrčích vazeb slavné české spisovatelky, a to na základě dostupných archivních materiálů, 

které jsem měla k dispozici jak v Čechách, tak i v Bulharsku. To vše pomůže alespoň 

částečně určit skutečný rozsah, charakter a význam styků Boženy Němcové s Bulhary 

a ohlasů v její činnosti a životě. Úplnost datace dokladů, použitých při zpracování tohoto 

zajímavého tématu, se odvíjela od míry dostupnosti dobových textů. 

 

 

 

 

Klíčová slova: spisovatelka, student, národní obrození, panslovanská myšlenka, 

Bulharsko, česko-bulharské kulturní vztahy, slovanské národy, korespondence 
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Abstract – English 

 

The Bulgarian trace in the life of Božena Němcová 

 

 

The relation of Božena Němcová to Bulgaria, the Bulgarian culture, the life and struggle of 

the Bulgarians in the late fifties and early sixties of the 19th century is one of the most 

important chapters of the Czech-Bulgarian cultural relations of the past. 

 

Unfortunately, it remains a matter almost unknown even to expert philologists. 

To get a better understanding of the relationship between B. Němcová and Bulgaria, we 

need to examine it in its close relation with her attitude towards other Slavic nations as part 

of the then predominating vision of the Slavic unity (the Pan-Slavic idea). The following 

text provides an analysis of her position regarding the quite complicated situation on the 

Balkans at that time, as well as her contacts with Bulgarians in Prague. Due to these 

acquaintances with writers or just texts written by certain Bulgarian (or Balkan in general) 

writers, she even started learning Bulgarian. 

 

There exist some of her translations of Bulgarian texts into Czech and even texts written in 

Bulgarian. These documents are described in detail, and the full chronology of creative 

connections of the famous Czech writer is included. The subject has been investigated on 

the basis of archive materials available both in the Czech Republic and Bulgaria. 

All of this helps to determine the actual extent, nature and significance of Božena 

Němcová’s contacts with the Bulgarians and the effect such contacts had on her creative 

work and life. Dating of documents and elaboration of this interesting topic depended on 

the extent of availability of historical texts. 

 

 

 

 

Keywords: writer, student, national Revival, Pan-Slavic idea, Bulgaria, Czech – Bulgarian 

cultural relations, Slavic peoples, correspondence 
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Резюме (Aбстракт) на български език 

Българската следа в живота на Божена Немцова 

 

 

Връзките на Божена Немцова с България, отношението и́ към българската култура, 

към живота и борбите на българите в края на петдесетте и началото на шейсетте 

години на 19-ти век, е мoже би една от най-важните глави на чешко- българските 

културни отношения в миналото. 

Важно е обаче веднага да се каже, че това е въпрос, все още почти неизвестен дори за 

специалисти – филолози. Връзките и интересът на Божена Немцова към България са 

тясно свързани и с отношенията и́ с другите славянски народи, с историческите 

възрожденски идеи за всеславянско единство. В текста се анализират както нейните 

позиции към тогавашната исторически много сложна ситуация на Балканите, така 

и контактите и́ с българи в Прага. Благодарение на тези познанства с писатели, 

понякога дори само с текстовете на най-добрите български (а като цяло 

и с балканските) писатели- Възрожденци е започнала да учи български език. 

В текста са някои от нейните преводи от български на чешки, както и текстовe – 

в оригинал – написани на български. Подробно са споменати не само тези важни 

епистолярни документи, но и хронологията на българскитe и́ творчески контакти. 

Всичко това въз основа на наличните архивни материали, които са достъпни както 

в Чехия, така и в България. Това ще помогне да се определи действителната степен 

на българската следа в нейния живот, на естеството и значимостта на нейните 

контакти с българите. Датацията на документите в процеса на работа върху тази 

интересна тема, до голяма степен бe зависима и от степента на достъпност на 

историческите текстове. 

 

 

 

 

Ключови думи: писателка, студент, Възраждане, всеславянско единство, България, 

чешко – български културни отношения, славянски народи, кореспонденция 
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1 Úvod 

 

Vztah Boženy Němcové k Bulharsku je téma stále ještě ne tak úplně dostupné, jasné a snad 

i trochu záhadné, jak pro českého, tak i pro bulharského čtenáře a milovníka literatury 

národního obrození. Pro mě to byla, svým způsobem, obrovská a dosti nevšední výzva – 

podívat se na život slavné české spisovatelky pohledem a optikou člověka pocházejícího 

z jiné, jižní kultury a z trošku jiného světa, i když evropského. Ovšem právě tento svět 

Boženu Němcovou svého času velice zaujal! 

Proč? Kde se vzal její zájem právě o Bulharsko? V jakém kontextu? Jak hluboko se dostala 

pod povrch této jižní kultury a tohoto jiskřivého a výbušného jihu Evropy? A je tahle 

bulharská stopa v jejím krátkém, ale velice plodném životě jasně viditelná, anebo jde 

o pouhé chvilkové spisovatelčino rozptýlení či letmý zájem? 

Otázky, otázky, otázky… 

Vršily se překotně, když jsem doslova sbírala odvahu se do tohoto tématu ponořit! 

Nicméně, prozkoumat a alespoň trochu osvětlit pro mě osobně snad jednu 

z nejzajímavějších kapitol česko-bulharských kulturních vztahů za národního obrození 

obou národů se mi jevilo i jako velice důležitá a podstatná věc.  

Zájem spisovatelky o kontakt s veškerým slovanským děním byl tragicky přerušen 

v roce 1862 jejím předčasným odchodem. I pro literární obec znalců se stále ještě jedná 

o látku skoro neznámou, nejen široké, v mnohém ale i odborné veřejnosti. Ovšem nutno 

dodat, že dnes už jsou k dispozici i materiály z bulharských historických a literárních 

archivů, též z bulharských osvětových organizací1. Postupně se zpřístupňují i různé 

literární sbírky a archiválie soukromých badatelů a znalců. 

Nefalšovaný zájem Boženy Němcové o bulharskou literaturu a obecně o bulharskou 

kulturu, její postoje k životu, k povstání a hrdinským bojům bulharského lidu za 

nezávislost za osmanského sultanátu koncem padesátých a začátkem šedesátých let 

19. století ji řadí spolu s Janem Nerudou, Adolfem Heydukem, Karolinou Světlou a dalšími 

k největším humanistům tehdejší Evropy. Lidí na roveň Victora Huga, který se z Paříže 

rozhněvaně ozval svou známou legendární větou na podporu Bulharů: 

 

„Likviduje se jeden národ! Kde? V Evropě!“  

                                                             

1 Bulharské kulturně-osvětové organizace v Čechách dodnes existují (jako občanské spolky nebo kluby) 
vesměs pod touto hlavičkou. Momentálně jich je deset. 
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Trochu obšírněji a důkladněji se tím v českém literárním prostředí, skoro o 100 let později 

– v padesátých letech 20. století – zabýval profesor Zdeněk Urban. Zřejmě jako první! 

Dodnes v Bulharsku jméno prof. Z. Urbana vzbuzuje respekt a úctu. 

Budu šťastná, pokud mé zkoumání tohoto nevšedního tématu umožní přispět k hlubšímu 

poznání zájmů a činnosti B. Němcové ve vztahu k Bulharsku. Snad se časem opravdu 

podaří určit i skutečný rozsah, charakter a význam kontaktů spisovatelky s Bulhary 

v Čechách, převážně však v Praze. Pak následně i ohlas v její občanské činnosti, a hlavně 

v její literární tvorbě překladové. Doufám, že tento text rovněž přispěje – alespoň 

zprostředkovaně a informativně – k seznámením se s dílem jejího vrstevníka a dobového 

souputníka, legendárního bulharského obrozeneckého revolucionáře a spisovatele Georgi 

Savy Rakovského2, k pochopení, proč se o něj zajímala a překládala jeho texty. 

S Rakovským a se zájmem o jeho dílo jsou spjata i další známá česká jména. Vidíme je 

dnes v archivech: Josefa Václava Friče, Vítězslava Hálka, Jana Nerudy, Josefa Baráka, 

Václava Bolemíra Nebeského, Elišky Krásnohorské, Adolfa Heyduka… Je to jakýsi 

kaleidoskop českých spisovatelů a intelektuálů obrozeneckých časů, kteří podstatné 

a důležité stránky tohoto jejího zájmu (a pak i vztahu k Bulharsku) sdíleli s velkou Češkou. 

Vlastně jde o celou tehdejší kulturní elitu! 

 

 

2 Všeslovanská myšlenka v 19. století a její (pre)historie v kontextu  

 bulharsko-českých kontaktů 

 

Všeslovanská myšlenka – neboli kořeny panslavismu – se zrodila v prostředí habsburské 

monarchie především jako protiváha tehdejšího obrovského německého vlivu. Slovanské 

národy pod jejím absolutistickým erbem postrádaly svůj samostatný národní stát a hlavně 

svou identitu. Myšlenky o možnosti spojení všech Slovanů se de facto objevovaly ještě 

v renesanci, vzpomeňme Dalmatince a katolického kněze Mavra Orbiniho a jeho 

Historiografii Slovanů (Il Regno de gli Slavi, 1604), nicméně tehdejší propagátoři byli 

prodchnuti pouze nadšením ze slávy dávných impérií a kultur. A svým způsobem to byla 

ještě nezralá, tak trochu hurá rétorika. Navíc, jak to udělat? Seriózně se problém identity 

moderního Slovanstva, včetně českého i bulharského národa, nastolil v polovině 18. století, 

                                                             

2 Vlastním jménem Съби Стойков Попович (Sǎbi Stojkov Popovič), známý i jako Georgi Stojkov Rakovský 
či Georgi Sava Rakovski (1821–1867) – legendární postava bulharských dějin a kultury, zakladatel 
organizovaného boje za osvobození Bulharska od tureckého jha v 19. století, publicista, novinář, historik 
a etnograf. 
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kdy se Johann Gottfried Herder a August Ludwig Schlözer pokusili vymezit pojem národní 

identita pomocí jazyka, literatury, historie, folkloru a umění. 

Ovšem pro Bulharsko (a de facto i pro celý Balkán) vždy platil spíš francouzský pohled na 

věc, který nezapomíná i na geografické a politické vymezení, tj. na rysy charakterizující 

stát jako celek! Obecně na Balkáně pouze duchovní náplň zdaleka nestačí, pokud nejsou 

zaručeně vymezeny a zachovány hmatatelné rysy státnosti na jisté úrovni a na určitém 

teritoriu. Tam bylo vždy příliš mnoho utrpení a vášní, příliš mnoho ohně a krve, než aby se 

vše dalo udržet pohromadě pouze intelektem a rozumem! 

Doba národního obrození v českých zemích, jako relativně klidná doba, spočívá i na 

dlouhodobé obrozenecké práci českých buditelů. Národní obrození v Bulharsku je v těchto 

časech zápasem o právo na existenci, zápasem především o holý život, a to doslova.  

Nicméně jak v Čechách, tak i na Balkáně se jednalo o samostatnost určitého slovanského 

národa, zbavení se závislosti na cizí vrchnosti, a to bylo to nejdůležitější, co spojovalo oba 

národy. Naše, hlavně kulturní přátelství se může „pochlubit“ vskutku dlouhověkou 

a bohatou tradicí, která začala dávno v 9. století. Je posvěcena dílem věrozvěstů a její 

výchozí bod představuje doba cyrilometodějská. 

Smutnou a velice brutální etapu bulharských dějin v tureckém područí, trvající téměř pět 

set let, mimo jiné dokumentuji i svědectví českých cestovatelů, kteří od konce 15. až do 

17. století putovali bulharským územím při svých poutích k Božímu hrobu do Jeruzaléma. 

Bulharskem cestovali a psali o něm Daniel Adam z Veleslavína, Jan Kocián (Kocín) 

z Kocinétu, Václav Vratislav z Mitrovic aj. Tak nějak obecně se už vědělo, že „o tom 

národu bulgarském rozprávějí, že jazyka užívá slovanského, takže my Čechové s nimi 

smluviti můžeme“. 

Už v těch dobách mířili Bulhaři do Čech (tehdy do Rakouska-Uherska) studovat, a to 

hlavně na píseckém a táborském gymnáziu, či na pražské univerzitě a technice, nacházíme 

je i v řadě zahradnických profesí. Od 17. století nejen v Čechách, ale i v ostatních 

evropských zemích zájem o Bulharsko postupně rostl. Dokonce spisy českých katolíků ze 

17. a 18. století se nadšeně vracely k cyrilometodějské misii. Přesto, že se Bulhaři vždy 

hlásili k pravoslavné církvi, tyto spisy podporovaly slovanské uvědomění, probouzely 

české vlastenectví a nešetřily nadšenými slovy o slovanském příbuzenství Čechů 

a Bulharů. 

Během národního obrození, které mělo ve své první fázi „učený“ charakter, prošla 

bulharská společnost složitým vývojem sebeuvědomění. V popředí byl zájem o dějiny 

bulharského etnika, literaturu a jazyk. Národ žil hlavně v komunitách patriarchálních 
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vesnic a jeho znalost etnické příslušnosti vyplývala zejména z lidové historické epiky. Lid 

věděl, že je slovanský a pravoslavný, což ho odlišovalo od muslimů. Nicméně, jak už jsem 

se zmínila, to opravdu ke svobodě nestačí. Navíc vymezit v balkánských podmínkách 

etnického promíšení hranice nějakého budoucího čistě národního státu a určit, na jakých 

všech územích si má lid uvědomit svou bulharskou národnost, bylo velmi složité. 

Do tohoto krušného období se v roce 1848 z Prahy do světa rozšiřuje zpráva o Slovanském 

sjezdu. Pro porobené slovanské národy na jihu Evropy v tomto okamžiku dějin nemůže být 

nic lepšího a nadějnějšího než myšlenky Dobrovského, Kollára, Šafaříka a dalších, 

upozorňujících na všeslovanskou kulturně-civilizační jednotu, jejíž pomocí lze prosadit 

národní identitu každého slovanského národa! Stejně smýšleli tehdy i v Bulharsku, ale také 

se s naději dívali i na východ, k Rusku. Kromě jiných vazeb též historický kontext vymezil 

na Balkáně jako blízkým a velice mocným faktorem – tehdejší carské Rusko. Nebudou-li 

respektovat národní identitu malých slovanských národů velké mocnosti, tak je Děda Ivan 

k tomu přiměje!… Tato naděje pomáhala udržet hlavu národa vztyčenou a nezaniknout, 

a Živio! a Hej, Slované! zněly už i na jihu Evropy. 

 

 

3 Božena Němcová a slovanský svět 

 

Stejně jako u Nerudy, Hálka nebo Elišky Krásnohorské, vlastně u všech českých 

slavjanofilů, je i u Němcové vztah k bulharskému národu těsně spjat se vztahem k ostatním 

slovanským národům. Tento skutečně hluboký, vroucný zájem zdaleka nebyl odtržen od 

obecně slovanských otázek, ba právě naopak – Němcová se zajímala z podstaty 

o slovanskou problematiku a stavěla se k ní naprosto metodicky. K tomu patří i studium 

téměř všech balkánských slovanských jazyků, včetně bulharského. Jak pak následně 

uvidíme, bulharštinu studovala velice systematicky a vytrvale. 

Němcová, která žila a tvořila v těžké době velkých zápasů českého národního hnutí, 

evidentně nacházela v myšlence slovanské vzájemnosti značnou posilu českým 

demokratickým vrstvám a myšlenkám o emancipaci národa. Zřejmě velice dobře chápala, 

že zdůraznění spřízněnosti českého národa s početnou rodinou ostatních slovanských 

národů napomůže upevnit přinejmenším sebevědomí Čechů.  

Hlavně v boji za jejich práva – počínaje tím prvním – právem na samostatnou existenci 

a svobodu! Výrazně a jasně to napsala již v roce 1843 v básni Slavné ráno, vzniklé (asi) 

z podnětu Václava Bolemíra Nebeského.  
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Báseň uveřejnil Karel Havlíček Borovský v České včele: 

 

Slovan vstal, na slávy tluče bránu, 

od Uralu k Šumavě, 

od Balkánu k Vltavě, 

jeden hlas zní, jedno slunce svítá, 

nové jaro, nový život zkvítá. 3 

 

 

V dopisu slovenskému básníku Andreji Sládkovičovi se Božena Němcová sama nazvala 

„upřímnou Slovankou“4. Také nikdy neztratila víru v lepší a šťastnější budoucnost 

Slovanů, nezlomně věřila v sílu Slovanstva. Odsud zřejmě vyrůstá i neobyčejně živý zájem 

o dění v celém širém slovanském světě. Snažila se ho co nejlíp poznat, pochopit a seznámit 

s ním i českého čtenáře. Srdečný vztah jedné z nejoblíbenějších českých spisovatelek 

19. století k jednotlivým slovanským národům je toho důkazem. A je zároveň i jakýmsi 

dokladem o hloubce jejího vnímání, o zcela mimořádném jazykovém nadání a obrovském 

celkovém rozsahu jejího rozhledu, zájmů a vědomostí. To vše byla schopná zvládnout 

usilovným studiem za kolikrát přímo otřesných podmínek, nezřídka v časech, kdy trpěla 

nesnesitelnou bídou a nouzí. Přesto, i v tak těžké době studovala třeba slovanské jazyky 

balkánské! Nemohlo jí to přinést, čistě pragmaticky vzato, vůbec nic, chleba domů 

každopádně ne. Dnes je to pro nás svědectví a vzkaz přímo nezastupitelný: Konej, dělej, 

i když nemáš co do pusy! Tohle dokáže jen skutečná osobnost. 

 

 

 3.1 Božena Němcová a Slovensko 

 

Pochopitelně nejvíce se Boženě Němcové podařilo poznat Slovensko, kam, jak známo, 

odjela v první polovině padesátých let na čtyři delší cesty. Hluboké stopy v její tvorbě, 

které tyto cesty zanechaly, budou „čitelné“ navždy. Ne náhodou ji její slovenští přátelé 

oslovovali „naša Boženka – naša Slovenka“ 5. I dnes si lze přečíst překrásné Slovenské 

pohádky a pověsti (1857–1858), poutavé cestopisné črty Z Uher (1852) a Zpomínky 

                                                             

3 Dílo Boženy Němcové I, red. M. Novotný, Praha 1928, s. 17. 
4 Němcová, B.: Spisy XIII, red. M. Novotný, Praha 1952, s. 174. Dopis A. Sládkovičovi je z 20. února 1856. 
5 Haluzický, B.: Božena Němcová a Slovensko, Bratislava 1952, s. 3. 
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[Vzpomínky] z cesty po Uhřích (1854), národopisné Obrazy ze života slovenského (1859), 

rozsáhlé studie Uherské město (Ďarmoty; 1858) a Kraje a lesy na Zvolensku (1859). 

Známe slovenské prvky v Pohorské vesnici (1856) a obzvlášť jasně je ovšem Slovensko 

vidět v Chyži [Chýši] pod horami (publikováno roku 1858 v almanachu Máj). 

Sbírání slovenských lidových písní, přísloví, pořekadel, hádanek, dětských říkanek 

a rýmovaček, shromažďování materiálu k slovensko-českému slovníku, který by navázal 

na Slovníček slovenský jejího rádce Viléma Dušana Lambla6 – to vše je prodchnuto duchem 

sympatií a jasně „hovoří“ o tom, jak pozorně se Němcová ponořila do života Slováků 

a kolik z něj dovedla vstřebat a následně přetvořit. 

Pak tyto práce – spolu s jejím osobním naléháním na české i slovenské známé (např. na 

malíře Jaroslava Čermáka, básníka Sama Chalupku), aby přispívali k hlubšímu poznání 

slovenského národa v Čechách7 – byly tehdy skutečně cenným přínosem k upevňování 

česko-slovenských vazeb a pochopení. K tomu není potřeba více dodávat. 

 

 

3.2 Božena Němcová a Rusko 

 

Velmi známý (už za jejího života) byl i vztah Němcové k Rusku a hlavně ke klasické ruské 

literatuře. V soupisu knih, který si začala pořizovat8, jsou samozřejmě obrozenecká 

díla: Slovanské starožitnosti, Slovanský národopis Pavla Josefa Šafaříka, Kollárova Slávy 

dcera, Čelakovského Ohlas písní ruských aj. A ihned vedle pomůcek ke studiu ruštiny, 

polštiny, srbochorvatštiny, různých uměleckých i odborných děl, měla i první český 

překlad Puškinova historického románu Kapitánova dcerka a české překlady z tvorby 

Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Čilá korespondence s Václavem Čeňkem Bendlem i dnes 

přesvědčivě dokazuje, kolik úsilí věnovala koncem padesátých let 19. století tomu, aby 

našla nakladatele pro větší výbor z jeho (ne ze svých!) překladů Puškinovy poezie.9 

Božena Němcová s nadšením a vděkem poslouchala prof. Martina Hattalu, když jí 

předčítal úryvky ze svého překladu Slova o pluku Igorově10. Ovšem spisovatelka se, jako 

každá umělecky založená tvůrčí bytost, se čtením knih v překladu nespokojila. Učila se 

                                                             

6 Op. cit., s. 205–206. 
7 Op. cit., s. 236 a 242. 
8 Novotný, M.: Knihovna Boženy Němcové. Marginálie XXII, Praha 1949, č. 3–5, s. 35–41. 
9 Němcová, B.: Spisy VIII, red. K. Hikl, Praha 1930, s. 708, 719–720, 778–779, 808–809. 
10 Máchal, J.: Božena Němcová a slovanská vzájemnost. In: Božena Němcová, 1820–1862, red. V. Černý, 
Praha 1912, s. 183. 
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rusky, četla ruské knihy v originálu (kupř. Песни русского народa I. P. Sacharova), 

dokonce ke studiu ruského jazyka ponoukala své přátele.  

 

V únoru 1854 napsala Václavu Hankovi: 

 „Bylo by k přání, aby mnozí i u nás více si hleděli ruského jazyka a seznámili se 

s velkým tím národem bratrským, nemohli by pak roztrušovat pověsti lživé a tlachy, jakých 

nepřátelé si dovolují, dílem z nevědomosti, dílem z nenávisti a strachu.“11  

 

Jak vidno, tehdy spisovatelka vnímala různé stránky bídných poměrů v Rusku velmi 

citlivě, soucitně a hluboce, jak o tom svědčí lakonická, ruským cyrilským písmem psaná 

poznámka v jednom z jejích zápisníků, komentující smrt cara Nikolaje I.: 

 „2/3 55. Umřel ruský car Mikuláš. Také neřád jako všichni! Dej mu a všem nám 

Bůh lehké odpočinutí, národům slavné z mrtvých vstání!“12 

 

 

3.3 Božena Němcová, Slovinsko a (tehdejší) Srbochorvatsko 

 

Velký zájem spisovatelka rovněž projevovala o život a kulturu Slovinců, národa 

jihoslovanského, spolu s Čechy, tehdy – národa rakousko-uherského.13 Již od čtyřicátých 

let 19. století se dobře znala se slovinským básníkem Stankem Vrazem (Jakob Vras) 

a později, prostřednictvím svého muže, si začala korespondovat s národopisným 

pracovníkem Matijou Majarem-Ziljským. Výsledkem této úzké spolupráce byly Báječný 

přírodopis z roku 1858 a rozsáhlá črta Národní slavnost Slovinců v dolině Zilské 

v Korutanech v časopisu Musea království Českého (1857). Těmito publikacemi Němcová 

poprvé seznámila české čtenáře s lidovou tvořivostí Slovinců v Korutanech. K menším 

překladům ze slovinštiny dále patří texty oblíbených pohádek: o hadí královně (Královna 

hadů, 1858) a překlady pohádek Ivana Trdiny (také z roku 1858), přeložené dokonce ze 

slovinštiny do němčiny pod názvem Volkssagen aus der altslowinischen Mythologie (pro 

Kritische Blätter). 

                                                             

11 Němcová, B.: Spisy XIII, Praha 1952, s. 52. 
12 Literární archiv Národního muzea, 3 a I.81. 
13 Šetlíková-Skrinar, J.: Božena Němcová a Slovinci (disertační práce). Slovanský přehled XLI, Praha 1955, 
č. 3, s. 111–112.  
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K dobrým známým české spisovatelky patřila rovněž srbská básnířka Milica Stojadinović 

Srbkinja14 a s největší pravděpodobností tehdejší student pražské polytechniky Dimitrij 

Petrović Topalović15, pozdější gymnaziální učitel ve Sremských Karlovcích. Většinu jeho 

literárních pokusů – jako například překlad veršů tzv. Královédvorského rukopisu, pokus 

o Srbskou mluvnici pro Čechy i básnickou sbírku Zlatijnstvo, sepsanou a vydanou na 

počátku padesátých let v Praze – měla ve své knihovně!16 Není proto divu, že mezi 

překlady B. Němcové jsou rovněž texty jak srbských pohádek (Proč není u lidí tlapa 

rovná, Car Trojan má kozí uši aj.), k nimž jí poskytla určité vodítko tehdy už známá sbírka 

Vuka Stefanoviće Karadžiće, tak i texty chorvatských pohádek a popisů dětských her 

z virovitického okolí ve Slavonii (O krásné pastorkyni, Pohádka o Palečkovi, Hra děvčat 

na dýně ad.). Zřejmě překlady těchto pohádek měly tvořit část ze zamýšlené velké sbírky 

Pohádek všech slovanských národů. Je známo, že Němcová pro ni delší dobu sbírala 

materiál, ale tento plán byl navždy pohřben jejím předčasným odchodem počátkem 

roku 1862. 

 

 

3.4 Božena Němcová a Bulharsko, „země na slovanském jihu“ 

 

O vztahu autorky Babičky k dosud uvedeným slovanským národům a zemím se v hlavních 

rysech vědělo, především díky stati Jana Máchala Božena Němcová a slovanská 

vzájemnost z roku 191217. Ale obecně se spíše mělo za to, že její zájem o Bulharsko byl 

zcela okrajový. Jan Máchal (zřejmě jako první!) upozornil, že se Němcová znala s několika 

Bulhary, uvažovala i o cestě na jih do jejich vlasti, zajímala se o bulharštinu, a ve 

spisovatelčiných rukopisech dokonce existují texty s bulharskou tematikou18. Dlouho bez 

povšimnutí zůstala i zásadní poznámka Josefa Lelka, že existuje rozsáhlý bulharsky psaný 

dopis Boženy Němcové19. 

Stejně tak vůbec nikdo nevěnoval pozornost ani čtyřem krátkým, ale důležitým vzkazům 

B. Němcové bulharskému studentovi v Praze Vasilu D. Stojanovovi, které jsou dosti 

dobrým vodítkem při rozplétání jejích vazeb na tehdejší bulharskou komunitu v Praze. 

                                                             

14 Máchal, J., op. cit., s. 182. 
15 Topalović publikoval pod pseudonymem Slavko Zlatojević. 
16 Novotný, M., op. cit., č. 3–5, s. 39–40.  
17 Máchal, J., op. cit., s. 173–183. 
18 Máchal, J., op. cit., s. 178–179 a 182. 
19 Lelek, J.: Božena Němcová, Praha 1920, s. 162. 
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Skoro osmdesát let po spisovatelčině smrti objevil v archivu Náprstkova muzea tři z nich 

Bohumír Lifka.20 Ten čtvrtý až v padesátých letech publikoval prof. Z. Urban. 

V notoricky známé, mnohokrát vydané monografii Václava Tilleho21 dokonce dochází 

k jistému přehlížení významu vztahů a zájmů B. Němcové o Bulharsko a o jeho kulturu. To 

se pak zvlášť výrazně projevuje v té části textu, kde je tento její zájem shrnut několika 

málo slovy a líčen jako náhoda, pomalu jako zbytečný rozmar, do kterého Němcová 

zbůhdarma vložila část svých skrovných, omezených financí a zbytečně živila „bláhové 

naděje“ o cestě na slovanský jih. 

V roce 1954 v knize překladů B. Němcové do bulharštiny vychází obsáhlá předmluva 

tehdejšího nejlepšího bulharského znalce česko-bulharských kulturních vztahů akademika 

Emila Georgieva. Tam o zájmu spisovatelky o bulharské dění čteme, bohužel, opět jen 

věcně nepřesnou poznámku, že „po dobu několik let hodlala odejít do Bulharska jako 

učitelka“22. Jak vidno i v Bulharsku, ještě na začátku padesátých let 20. století (téměř 

devadesát let po smrti B. Němcové), obecné a profesní povědomí nebylo o mnoho lepší. 

Archivy – jak bulharské, tak i české – byly dostupné mnohem později. 

 

Situace na slovanském jihu za časů národního obrození byla skutečně velice výbušná a její 

pražské ozvěny v tisku perem Nerudy a Krásnohorské, reportáže přímo z bojišť zajišťovaly 

nepřetržitě informace o situaci v zemích porobených Slovanů. 

Na Balkáně stále častěji probíhaly boje a povstání za osvobození jihoslovanských národů 

od turecké poroby. V rychlém sledu vypukly srbsko-turecká válka (o té bude dále v textu 

ještě řeč) a bulharské Dubnové povstání. Následují rusko-turecká osvobozenecká válka, 

Berlínský kongres a konečně obnova samostatného bulharského státu. Tím ovšem pro 

česko-bulharské vztahy vzniká a nastává úplně jiná situace. A je to jiné téma, neméně 

zajímavé. 

 

V Praze, a obecně v českých zemích, s velkým zájmem a zanícením lid sledoval politickou 

situaci na Balkáně. Obecně Češi měli velké pochopení pro bulharské národní hnutí. 

Existuje korespondence, kde čteme, co o Vojtěchu Náprstkovi nebo Konstantinu Jirečkovi 

psali jejich krajané, a v níž velice sugestivně líčili utrpení Bulharů za Dubnového povstání. 

                                                             

20 Lifka, B.: Božena Němcová a dům Vojty Náprstka. In: Z doby Boženy Němcové, sv. I, red. H. Veletovská- 
-Humlová, Brno 1941, s. 141. 
21 Tille, V. – Novotný, M.: Božena Němcová, 8. vyd., Praha 1947, s. 252. 
22 Akad. Georgiev, E.: Božena Němcová. Předmluva ke knize Nemcova, B.: V zamaka i negovata okolnost, 
přel. prof. Svetomir Ivančev, Sofia 1954, s. 4. 
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Dobové zprávy zaznamenaly u bulharského obyvatelstva oblibu a váženost Čechů, kteří 

bedlivě sledovali události na slovanském jihu. Tyto zprávy nejen plnily stránky českého 

tisku, ale pro povstalce a revolucionáře byly pořádány večírky se vstupným, kde se četly 

spisy bulharských obrozenců Ljubena Karavelova a Georgi Savy Rakovského. Tehdy byla 

společnost seznámena i s osobnostmi jako Vasil Levský, Ivan Vazov, Christo Botev aj. 

Vybrané peníze pak byly posílány na jih. Společenské večery se konaly ve velkých 

střediscích – například v Umělecké besedě nebo v sálu Konviktu a skutečně se staly 

očekávanými významnými společenskými událostmi. Pravidelně to vše zaznamenával 

i český tisk. Na přípravě a průběhu těchto večerů se často podíleli i přední čeští umělci, 

veršované pozdravy pravidelně míval básník Adolf Heyduk, slavnostně a velice pateticky 

vystupoval i známý redaktor Národních listů Josef Barák. On se dokonce často osobně 

podílel i na organizačním zajištění těchto večerů. O dění se zajímala i široká česká 

veřejnost, nejen kulturní elita národa. Možná, že Češi si do vztahu k Bulharsku promítali 

své vlastní národní problémy v rámci Rakouska-Uherska. Proto i ta empatie. Slovanská 

duše, jako byla B. Němcová, o tomto dění měla nejen zprávy ze svého obvyklého 

prostředí, ale i z tehdejšího pražského okruhu bulharských studentů. A určitě bývala velice 

důkladně a podrobně informována o všem, co ji zajímalo. Texty, které zanechala, jsou toho 

důkazem. 

 

 

4 Bulharští studenti v Čechách za dob impérií: Rakousko-Uherské monarchie 

 a Osmanského sultanátu 

 

Bulharští studenti v Čechách – to je další podstatná kapitola z dějin česko-bulharských 

vztahů. V Praze se velice důležitým „ohniskem“ zájmu o Bulharsko stala polytechnika. 

Studovalo na ní hodně bulharských posluchačů, kteří podnítili zájem o bouřlivé dění ve 

své vlasti. Poté se skutečně hodně českých slovanských vlastenců začalo učit bulharsky. 

Otevřel se dokonce i kroužek pro zájemce bulharštiny! Mnozí z nich plánovali po 

absolutoriu odjet na jih. A to se dosti často také i dělo! Pozdější česká kulturní invaze do 

osvobozeného Bulharska to potvrzuje. 

Ovšem tento proces začal v českých zemích mnohem dříve, již v době, kdy se začaly 

zakládat česko-bulharské studentské spolky. První v Praze, který založili gymnaziální 

studenti, byl tajný studentský spolek Pobratim. Tajný podle stanov, které jsou zachovány, 

tj. nebyl řádně policejně registrován. I když se v tehdejší pražské vlastenecké společnosti 
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skoro nic neutajilo, policie se o něm nedozvěděla! Měl to být v podstatě spolek všech 

jižních Slovanů, nicméně fungoval hlavně jako spolek bulharský. Zakladatelem a hlavní 

osobností v něm byl student z FF UK Vasil Dimitrov Stojanov. O něm bude řeč dále. 

Tehdejší slovanské revoluční obrozenecké nadšení a odhodlání se odrazily i v pražském 

studentském spolku. 

 

Spolek Pobratim byl ryze osvětový. Měl šířit znalosti o současném Bulharsku a bulharské 

literatuře, pořádat kurzy bulharštiny, pěstovat zpěv lidových písní. Výuka bulharštiny se 

skutečně konala (dokonce jsou zachovány i části lekcí), vedl ji zpočátku osobně Stojanov. 

Pozoruhodným bodem stanov byl i výcvik členů spolku ve zbrani, tj. praktický trénink 

v šermu. Je to celkem pochopitelné – byla to doba horování pro Garibaldiho čety 

a celkovou kypící osvobozeneckou atmosféru v Evropě. Pro nás dnes je velice zajímavé 

složení členstva spolku. Bylo jich prakticky málo, nicméně byly mezi nimi později v české 

společnosti velice známé osobnosti – Josef Severa z vážené pražské vlastenecké rodiny, 

později literát a operní zpěvák, jednatelem spolku byl spisovatel a publicista Josef Nosek, 

pozdější významný mladočeský politik Ervín Špindler atd. O spolku Pobratim se ve svých 

Pamětech zmiňuje také známá česká herečka Růžena Nasková (dcera J. Noska). A jeho 

druhá dcera, spisovatelka Helena Malířová, při své návštěvě Bulharska v roce 1935 předala 

materiály o spolku Pobratim (z pozůstalosti svého otce) Státní knihovně v Sofii. 

 

Druhý bulharský spolek Postojanstvo (Raziskvatelno družestvo Postojanstvo – tedy, 

řekněme, Debatní spolek) vznikl začátkem sedmdesátých let 19. století v Táboře. Na 

tamější Vyšší hospodářské a zemědělské škole a na reálném gymnáziu tehdy 

studovalo hodně bulharských studentů. Byli většinou velmi silně zaníceni pro bulharské 

národně-osvobozenecké hnutí. Četli horlivě spisy bulharských obrozenců Ljubena 

Karavelova a Georgi Savy Rakovského. Měli dokonce i přímé styky a kontakty 

s emigrantskými centrálami v Bukurešti a Brăile. Mezi tehdejšími táborskými studenty 

byla dodnes známá jména (nejsou opomíjena ani současnými bulharskými učebnicemi) 

Angel Kančev, Stefan Botev (bratr revolucionáře a básníka Christa Boteva). 

O bulharské studenty se v Táboře velmi staral tehdejší ředitel gymnázia a zanícený Slovan 

Václav Křížek, který se před tím setkal a rozmlouval ve Vídni s vydavatelem Christem 

Danovem (mimochodem známé vydavatelství Danov v bulharském Plovdivu existuje 

dodnes). Ředitel V. Křížek se mimo jiné zabýval dějinami Slovanů a jejich aktuálním 

stavem. Byl to nesmírně vzdělaný člověk, znal ideové zaměření a tužby bulharských 
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studentů a zřejmě věděl, že si založili vlastní spolek. Spolek Postojanstvo také nebyl 

policejně hlášen a studenti ho chápali jako jakousi obdobu tehdejších v Bulharsku běžných 

a velice oblíbených čitálišt. Psali o své zemi v místním časopise Jih, pořádali besedy, 

diskuse, kroužky. Velice aktivním organizátorem v tomto směru byl Krstjo Popov-Mirský, 

později velice známý bulharský politik. O tomto táborském studentském spolku se ve 

svých Pamětech zmiňuje i český spisovatel Josef Holeček. 

Nicméně o činnost bulharských studentů v Táboře se záhy začala zajímat Vídeň, a to 

dokonce na podnět Cařihradu(!), který v jejich aktivitách zpozoroval velice nebezpečné 

panslavistické snahy! Dotazy doputovaly písemně k Václavu Křížkovi úřední cestou přes 

tehdejší úřad táborského hejtmana. Ředitel Křížek velice dobře pochopil oč jde, ale 

písemně odpověděl, že studenti řádně studují, sami se, a navíc dokonce včas(!) financují, 

chování mají dobré a nejsou s nimi žádné problémy. A bylo to vyřízeno. 

 

 

 4.1 Vasil Dimitrov Stojanov 

 

Vasil Dimitrov Stojanov byl zřejmě ten z bulharských studentů, s nímž se Němcová nejvíce 

přátelila. Mělo to své důvody: učil ji bulharsky, pomáhal jí při překládání z a do 

bulharštiny, s ním ji také velice sbližovala jeho tehdejší chudoba, skromnost a píle, jak 

následně o tom psala synu Karlovi23. Václav Tille o něm hovoří jen jako o jakémsi 

„Demetrovi z Bulharska“24, zřejmě nevěděl nic konkrétního.  

Vasil Dimitrov Stojanov se narodil (pravděpodobně) 28. června 183925 ve velice odbojné 

obrozenecké vesnici Žeravna (oblast Kotlensko), situované vysoko v horách. 

Z bulharských dějin víme, že to byla místa, kam se Turci báli chodit a kde se rodili jak 

hrdinové-patrioti, tak i povstání. V tamní jednotřídce se mu dostalo jen nejzákladnějšího 

vzdělání. Pak byl ovčákem v rovinách Dobrudži, ale brzy nato, v roce 1850, odešel do 

města Šumenu. A to mělo teprve pro jeho další životní osudy rozhodující význam. Spolu se 

svým nejvěrnějším kamarádem, pozdějším významným bulharským spisovatelem Vasilem 

Drumevem, se učil v šumenské trojtřídce u skutečně nejlepších tehdejších bulharských 
                                                             

23 Němcová, B., Spisy VIII, op. cit., s. 926–927. Dopis je ze dne 18. září 1860. 
24 Tille, V. – Novotný, M.: Božena Němcová…, op. cit., s. 252. 
25 Vasilev, D.: Vasil Dimitrov Stojanov…, Sofia 1921, s. 255. V. D. Stojanov uváděl i rok 1840, ovšem 
existuje rovněž dokument s rokem narození 1842! To by znamenalo, že v roce jeho příjezdu do Prahy by byl 
pouze 16letý. Vzhledem k tomu, že předtím v Bulharsku působil i jako učitel v Šumenu, rok narození 1842 
se jeví jako dosti nepravděpodobný, nejspíš šlo o 19–20letého mladíka, a pak by odpovídal rok narození 
1839, který uvádí jeho syn. – Archiv Bulharské organizace v Praze – kopie dokumentů z: Ústřední státní 
historický archiv v Sofii, 173/1/1785. 
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učitelů-buditelů: Ivana Andreeva, Savy Dobroplodného, a také u Čecha a politického 

emigranta Josefa Meissnera26, který přišel do Šumenu s řadou maďarských a polských 

účastníků revolučních bojů roku 1848. Stojanov, jeden z nejlepších žáků, začal v šumenské 

škole po jejím absolvování sám učit, ovšem pomýšlel i na svůj další osobní vývoj, růst 

a vzdělání. V pravidelných horlivých debatách a rozhovorech s politickým emigrantem, 

tehdy osmačtyřicetiletým J. Meissnerem, u něj postupně zrála myšlenka na studium 

v Čechách. Pro studium a odjezd do Čech se definitivně rozhodl v roce 1858. Vydal se na 

cestu vybaven Meissnerovými radami i jeho osobním doporučujícím dopisem27. 

 

Tím začíná první období Vasila D. Stojanova v Čechách, jež trvá až do jeho účasti 

v Rakovského bělehradské legii v roce 1862. Je to právě ta doba, do níž spadají jeho 

kontakty a spolupráce s B. Němcovou. Z Prahy Stojanov udržoval pravidelné písemné 

spojení s vynikajícím představitelem bulharského revolučního hnutí, též známým 

a oblíbeným spisovatelem G. S. Rakovským28, a neváhal pak na jeho výzvu dokonce 

přerušit studia a vstoupit roku 1862 do revoluční bulharské legie a odboje, podobně jako 

Vasil Levský, Stefan Karadža, Ilju Vojvoda a jiní nejlepší synové Bulharska, odhodlaní 

v případě očekávaného srbsko-tureckého konfliktu na výbušném Balkánu vtrhnout do 

Bulharska a pokusit se ho osvobodit. Stojanov živě sledoval Rakovského revoluční list 

Dunavskij lebed 29 a mezi jeho rukopisy s poznámkami je pečlivě uschováno i jedno číslo 

tribuny Kolokol Nikolaje Gercena (z 1. května 1861). Existuje rovněž dopis Václava Friče 

bratru Josefu Václavu Fričovi z 2. ledna 1865, ze kterého je vidno, že Stojanov jako tajný 

revoluční kurýr pomáhal po určitou dobu i J. V. Fričovi. Pak je jasné, proč se o tohoto 

Bulhara nevyhnutelně musel zajímat i Karel Sabina, jak uvidíme dále. 

 

 

 4.2 Božena Němcová a Vasil D. Stojanov – písemné kontakty 

 

Prokazatelně jsou zachovány čtyři písemné vzkazy B. Němcové tehdejšímu bulharskému 

studentovi v Praze Vasilu Dimitrovovi Stojanovovi. Tři z nich jsou vizitky se vzkazy psané 

                                                             

26 Op. cit., s. 255–256. Někde je uváděn také jako Iossif Majzner nebo Josef Milanovič (1828-1893), rodák 
ze Sušice. Jistý čas žil rovněž v Srbsku, kde přijal jméno Vukovič a pracoval v Národní knihovně 
v Bělehradě. 
27 Op. cit., s. 257. 
28 Archiv G. S. Rakovského II a III. 
29 Bulharský historický archiv při Státní knihovně Sofia, 89 II B, č. 8388. 
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latinkou. Objevil je a poprvé publikoval, jak již bylo uvedeno, Bohumír Lifka30. Čtvrtý 

lístek, psaný bulharským cyrilským písmem, nalezl právě prof. Zdeněk Urban, jak sám 

píše, při studiu nashromážděné a neroztříděné Stojanovovy korespondence v padesátých 

letech 20. století v archivu Náprstkova muzea31. Byl založen mezi dopisy jiného 

bulharského obrozeneckého spisovatele Rajka Žinzifova, adresované stejnému studentovi 

V. D. Stojanovovi do Prahy a psané onoho času z Moskvy32. 

 

Vzkaz na první vizitce má znění: 

Dimitri! Přijďte zítra kdykoliv, třebas odpoledne aneb večer. Potřebuju Vás ke 

korektuře toho článku, který v pondělí odvésti musím, a potom bych ráda věděla, jak se 

tomu chudákovi vede, Zlatovi - velmi jsem se ulekla. – To ale bez trestu nezůstane. 

 

Velice stručný vzkaz na druhé vizitce, který jasně souvisí s prvním (obsahově i časově), zní:  

 Vasilovi Dimitrovi! 

Přijďte dnes večer k nám, ale jistě. Potřebuji Vás ke korektuře toho článku, který 

musím zítra odvésti. 

 

Na třetí vizitce je text: 

V. Demetrovi! 

Potřebuju Vás ke korektuře Skotovodstva33 a čekám Vás buď dnes, buď zítra od 5 

do 7 hodin. Přijít musíte, nechcete-li, abych se na Vás rozhněvala.-- 

 Pozdravujte p. Veliču a Jonču!34 

Božena Němcová  

 

 

                                                             

30 Viz pozn. č. 20. 
31 Archiv Náprstkova muzea, AR XXIX. 
32 Urban, Z.: Neznámý dopis Boženy Němcové. In: Slovo a slovesnost XV, Praha 1954, č. 2, s. 95–96. Dopisy 
z 12. ledna 1864 a ze 4. listopadu 1864. 
33 Jde o další text z Rakovského knihy Pokazalec ili Rǎkovodstvo, kak da se iziskvať i izdirjať, naj - stari 
čeŕti našeho bytie, jazyka, narodopokolenija, starago ni pravlenija, slavnago ni prošedstvija i pročie 
(Показалец или ръководство как да се изискват и издирят най - стари черти нашего бития, язика, 
народопоколения, старого ни правления, славнаго ни прошедствия и проч.). Oděsa 1859. Částečně 
dostupné v bulharštině na www.slovo.bg. Viz též pozn. č. 47. 
34 Jak vidno, Němcová (jako později i Václav Tille) nakládá dosti volně se zněním a skloňováním tohoto 
bulharského jména – zde je psáno Demetrovi (místo Dimitrovi). Ve spisu Tilleho je z toho nakonec skutečně 
Demeter. Člověk neznalý souvislostí se dosti snadno pak i splete. U Bohumíra Lifky je zase místo Jonču 
chybně uvedeno Zonču (jde o jednoho ze synů bulharské rodiny Chadži Simeonovy, se kterými se v Praze 
B. Němcová spřátelila, o něm dále v textu. pozn. SG). 
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Na čtvrtém lístku popsaném bulharskou cyrilicí, ovšem česky(!)35 Němcová píše: 

 Vasilovi Dimitrovi! 

 Přijdu k vám zítra po desáté hodině ráno, zůstaňte doma. Já musím tu Svatbu36 

přeložiti; Nebeský do středy. A když budeme překládat a když budeme ráno a odpoledne 

nebo k večeru dvě hodiny a v úterý také – uděláme to, já jsem si to již dvakrát přečetla 

a rozumím skoro všecko, mimo některých výrazů. Půjde nám to tedy rychle. – 

Udělejte mně k vuoli. 

Božena N.  

 

 
 

Jiné vzkazy se nenašly, nicméně je velice pravděpodobné, že jich existovalo více. 

Profesoru Urbanovi se přes usilovné pátrání nepodařilo v Čechách objevit nic víc, nicméně 

v Bulharsku je známo, že si Stojanov v Praze vytvořil dosti rozsáhlý soukromý archiv, 

z nějž byla v Náprstkově muzeu uložena a dochována jen skutečně nepatrná část. Většinu 

                                                             

35 Urban, Z.: Neznámý dopis Boženy Němcové, op. cit., s. 95. Lístek je publikován v originálu s cyrilským 
písmem, bez úprav, s některými charakteristickými zvláštnostmi a se záměnami písmen cyrilice písmeny 
latinskými (např. бидеме – s lat. u místo cyril. y; goдины – s lat. g místo cyril. г; ještě je zde i ruské ы místo 
bulharské и). Takové záměny jsou běžné při rychlém psaní u lidí, kteří píšou cyrilicí málokdy.  
36 Jde opět o text z knihy Rakovského, psaný trošku rozšafnějším a barvitějším jazykem, a skoro nikdo by si 
asi nedokázal poradit s překladem, pokud nemá k dispozici rodilého mluvčího, a to minimálně jako korektiv. 
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si odvezl s sebou, nejdříve do Rumunska a později domů do Bulharska. O bohatství tohoto 

archivu výmluvně hovoří zejména práce jeho staršího syna Dimitra V. Stojanova, který 

z archivu otce čerpal naštěstí ještě zavčas, už na začátku dvacátých let 20. století. Jeho 

kniha je věnována především pobytu V. D. Stojanova a jeho životu v Čechách37. 

Na podzim roku 1955 během své studijní cesty do Bulharska prof. Z. Urban hovořil v Sofii 

i s dalšími dědici Vasila D. Stojanova – mladším synem Bojanem a s dcerou Katjou – a oba 

shodně a naprosto nezávisle na sobě vzpomínali, že v archivu jejich otce byly ještě 

„nejméně tři“(!) kratší dopisy B. Němcové. Potvrdit existenci takovýchto pokladů je dnes 

už, bohužel, absolutně nemožné: krabice, ve kterých byly uloženy nejdůležitější památky 

po V. D. Stojanovovi, shořely při bombardování Sofie za druhé světové války. 

 

 

4.3 Datace vzkazů a historie kontaktů B. Němcové s bulharskou společností  

v Praze 

 

Problém je, že nikde není uvedeno jediné datum, ovšem zcela spolehlivě (i když jen 

přibližně) lze datovat první vizitku, kde je zmínka o Zlatovi, a z ní je jasné hlavně to, že 

spisovatelka má o tohoto člověka obyčejné lidské obavy a že ji navíc velice rozrušil 

a rozezlil důvod jeho tehdejší situace.  

O co skutečně jde a o kom je vlastně řeč? 

Nemůže to být nikdo jiný než Zlatan Matiev Račev38 z bulharského města Šumenu, který 

přijel do Prahy spolu s V. D. Stojanovem v říjnu 185839 studovat na městské německé vyšší 

obchodní škole (Höhere Handels-Lehranstalt)40. Za jeho pobytu v Praze došlo k události, 

která Němcovou tak rozrušila… 

 

V noci na 1. ledna 1861 byla pražskou policií na ulici napadena a zbita větší skupina 

českých vlastenců spolu s několika příslušníky jiných slovanských národností41. 

Společnost, která zpívala po městě (asi dosti hlasitě) patriotické slovanské písně, dle 

                                                             

37 Stojanov, D. V.: Vasil Dimitrov Stojanov. In: Юбилейна книга на Жеравненското читалище 
„Единство“, Sofia 1921, s. 254–283. – Týž: Нашите първи връзки с чехите. In: Съвременник II, 
Sofia 1922, č. 112, s. 1. 
38 Archiv Bulharské organizace v Praze. 
39 Stojanov, D. V., op. cit., Sofia 1922, č. 112, s. 79. 
40 Archiv Bulharské organizace v Praze – kopie dokumentů a ročenek z: Archivu hl. m. města Prahy, Höhere 
Handels-Lehranstalt, Classif. Tabelle, Jahrgang 1856/57–1859/60 a Jahrgang 1860/61–1865/66. 
41 Mezi nimi byl i (později slavný) chorvatský spisovatel August Šenoa. 
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policejního protokolu provokovala, a tak s ní bylo zacházeno velice brutálně. August Šenoa 

spolu s dalším Jihoslovanem byl zatčen a Zlatan M. Račev nejenže byl surově zmlácen, byl 

dokonce několikrát ošklivě zraněn bodákem na hlavě, takže musel být hospitalizován42. 

Událost tehdy nebývale silně rozbouřila hladinu občanského dění. Dlouho se o policejním 

zásahu hovořilo nejen po kavárnách, ale i v tisku se objevily ostré protesty proti obdobné 

neslýchané zvůli „policajtů“43. Z dopisu V. D. Stojanova G. S. Rakovskému44 víme, že 

zranění Zlatana M. Račeva bylo skutečně vážné. Čteme, že Račev nejenže ještě leží 

v nemocnici, ale že jeho poranění na hlavě je „dosti nebezpečné“. V Národních listech45 se 

o zraněném píše jako o „mladém Bulharu p. Zlatovi, študujícím vyšší obchodní školy“. 

Z toho všeho je naprosto jasné, že první uvedená vizitka B. Němcové pochází 

z ledna 1861, kdy byly protesty proti Račevově zranění nejsilnější. 

 

U druhé vizitky lze předpokládat, že na první přímo navazuje a že byla psána též 

v lednu 1861. Pro přesnou dataci třetího a čtvrtého vzkazu nejsou zcela hodnověrné 

a ověřitelné bližší údaje. Nicméně přibližně určit období, do něhož tyto vzkazy spadají, je 

určitě možné. Tím se trochu osvětlí a pochopí i zájem Němcové o překládání díla Georgi 

Savy Rakovského, s nímž jí právě v této době pomáhal hlavně pražský bulharský student 

Vasil D. Stojanov. 

 

Vasil D. Stojanov přijel do Čech v říjnu 1858 a B. Němcová odjela z Prahy po neradostné 

noci z 30. na 31. července 1861, a po svém návratu do Prahy nevstala už nejspíš vůbec 

z postele až do své smrti 21. ledna 186246. Takže V. D. Stojanov by jí těžko mohl pomáhat 

s překlady z (a do) bulharštiny dříve, než se obstojněji naučil jazyk. Jsou svědectví, že 

disponoval nevídaným a nevšedním jazykovým nadáním, přesto k spolupráci těžko mohlo 

dojít už v roce jeho příjezdu do Prahy – 1858. Podle všeho vyplývá, že na společnou práci 

jim osud vyměřil léta 1859–1861. Texty, o které šlo a s nimiž spisovatelka potřebovala 

pomoci, jsou z prvního svazku Rakovského díla Pokazalec ili Rǎkovodstvo…47, který se jí 

                                                             

42 Národní listy I, Praha 1861, č. 2, s. 3. 
43 Národní listy I, č. 6, s. 3 aj. 
44 Archiv G. S. Rakovského III, k vyd. připravil N. Trajkov, citováno podle rukopisu F č. 1, arch. j. B 301, 
Sofia. Dopis ze dne 11. ledna 1861. 
45 Ze dne 2. ledna 1861. 
46 Tille, V. – Novotný, M., op. cit., s. 339–340. 
47 Rakovský, G. S.: Показалец или ръководство как да се изискват и издирят най – стари черти 
нашего бития, язика, народопоколения, старого ни правления, славнаго ни прошедствия и проч. 
Oděsa 1859, d. I, s. 103–133, 107–108, 134–136. – Česky: Ukazatel neboli návod, jak vyhledat 
a zpopularizovat nejstarší základy našeho bytí, jazyka, národopisu, starou a slavnou naši minulost aj. Jde 
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mohl poprvé dostat do rukou na konci roku 185948 po vytištění v Oděse. Nejspíš právě 

zásluhou V. D. Stojanova, jenž díky svému spojení s autorem obdržel nedlouho po vydání, 

na rozhraní srpna a září 1859, několik exemplářů zmíněného I. dílu. Text byl na tehdejší 

dobu (a i dodnes je) skutečně mimořádně bohatým zdrojem národopisného a etnologického 

materiálu. Spisovatelka měla po celý život velice živý zájem o obyčeje a zvyky 

slovanských národů, o slovanskou lidovou slovesnost. A Stojanov jí po této stránce mohl 

být nápomocen víc, než kdokoliv jiný. Samotného ho to vše zajímalo, studoval 

národopsychologii bulharského národa, psal a publikoval i četné své texty o bulharském 

folkloru, tradicích a lidové slovesnosti v českém tisku. A o to vše se i Božena Němcová 

vždy zajímala. 

 

Překladatelka Němcová v prvních měsících roku 1860 připravila z knihy G. S. Rakovského 

pro Živu dva překlady: Pěstování růžového keře v Bulharsku49 a Starobulharské 

prostonárodní názvosloví hvězd a větrů 50, a tak není vyloučeno, že se myšlenka na překlad 

textu Skotovodstva51 zrodila někdy při práci nad překlady těchto dvou statí. Měla v rukou 

koneckonců celou sbírku textů G. S. Rakovského a určitě znala velice obstojně jejich obsah. 

Pokud jde o lístek psaný bulharským cyrilským písmem, dost možná se zmínka o překladu 

popisu bulharské svatby pro Václava Bolemíra Nebeského vztahuje k rukopisu materiálu 

pro heslo Bulhaři v prvním dílu Riegrova Slovníku naučného z roku 186052 nebo pro 

časopis Musea království Českého. O tom podrobněji dál v textu. 

Kouzelné texty Pěstování růžového keře v Bulharsku a Starobulharské prostonárodní 

názvosloví hvězd a větrů B. Němcová částečně přeložila přesně, zčásti ovšem volně 

literárně zpracovala. Není mým úkolem v této práci je dopodrobna lingvisticky 

a stylisticky rozebírat a srovnávat s originály Rakovského (případně korigovat), to určitě 

                                                                                                                                                                                         

o jednu z nejvýznamnějších knih z období pozdního bulharského obrození, věnovanou tradicím, bulharskému 
folkloru, prastarým bulharským pohádkám, obyčejům a romantickým vyprávěním o slavné bulharské 
minulosti, které se ovšem většinou zakládají na pravdě. V Čechách texty Rakovského velice zpopularizovali 
právě bulharští studenti, a to ihned po vydání roku 1859. A v Bulharsku do osvobození v roce 1878 to byla 
jedna z nejčtenějších a nejoblíbenějších knih spolu s publikací Ivana Vazova Pod jařmem (Под игото). 
Dodávaly lidem odvahu žít a bojovat za svou vlast a svobodu. 
48 Dopis Teodosije Ikonomova G. S. Rakovskému z Prahy ze dne 10. srpna 1859 a dopis V. D. Stojanova 
Rakovskému (opět) z Prahy 22. srpna 1859. Archiv G. S. Rakovského, d. II – k vyd. připravil N. Trajkov; 
citováno dle výše uvedeného rukopisu. Též srov. dopis G. S. Rakovského V. D. Stojanovovi z Oděsy ze dne 
1. září 1859. 
49 Božena N.[ěmcová]: Pěstování růžového keře v Bulharsku. In: Živa VIII, Praha 1860, sv. II, s. 119–122. 
50 Božena N.[ěmcová]: Starobulharské prostonárodní názvosloví hvězd a větrů. In: Živa VIII, Praha 1860, 
sv. II, s. 122–124. 
51 Jde o text pojednávající o farmaření. 
52 Heslo Bulhaři. In: Slovník naučný, díl I., red. F. L. Rieger, Praha 1860, s. 962–963. – Urban, Z.: Božena 
Němcová a Slovanstvo. In: Slovanský přehled XLI, Praha 1955, č. 2, s. 72. 
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vydá na další větší text. Nicméně pro úplnost jsou oba její volné překlady do češtiny 

uvedeny v kapitole 7.2. Jde o texty dnes velice špatně dostupné, ale za to nesmírně 

poetické. Spisovatelčina práce s jazykem, kvalita a podstata sdělení jsou obdivuhodné, 

a i když je něco občas maličko nepatrně jinde než v originálu – je to ryzí Němcová! 

Na těchto překladech se takřka přesně dá odhadnout i stupeň její znalosti bulharštiny. 

 

 

5 Demeter, Sabina, revoluce a všechno ostatní 

 

Vraťme se však k tomuto zanícenému průvodci bulharštiny a všeho bulharského velké 

české spisovatelky – Demeterovi, vlastním jménem Vasilu Dimitrovovi Stojanovovi. Jak 

bylo již zmíněno, přicestoval do Prahy v říjnu 1858 a už 30. dubna 1859 byl přijat za 

řádného studenta a zapsán rovnou do III. třídy německého staroměstského gymnázia53. 

Zde, v Čechách, ve slovanské zemi, která soucitně a se zájmem sledovala otřesné boje za 

svobodu na Balkáně, byl všude srdečně vítán jako příslušník hrdého, bojujícího 

jihoslovanského národa. Bylo mu nasloucháno jako člověku, který mohl informovat 

a rozprávět mnohem zasvěceněji než kdokoli jiný. Sblížil se jak s rodinou Fričovou, také 

s Boženou Němcovou, s Vítězslavem Hálkem54, s Janem Nerudou, s Václavem Bolemírem 

Nebeským, s Josefem Barákem55 a s dalšími. Pravděpodobně se v těchto kruzích Stojanov 

seznámil i s Karlem Sabinou, jak o tom víme z materiálu o Sabinově spolupráci s policií56. 

Dnes je též zcela jednoznačně prokázáno, že jeho zpráva z 12. října 1861 obsahovala 

životopis V. D. Stojanova a předchozí – z 27. září 1861 – opis dopisu G. S. Rakovského 

Stojanovovi o chystané bělehradské revoluční legii roku 1862 a hlavně o plánu osvobodit 

Bulharsko se srbskou pomocí!  

Pro Hálka, Nerudu a Baráka nebyly dokumenty, předložené při národním soudu nad 

Karlem Sabinou v roce 1872, jen tak nějakými konfidentskými zprávami o „nějakých 

nejasných bulharských záležitostech“, jak se na otázku obecně celkem skrz prsty pohlíželo. 

Naopak to byly zprávy o člověku jim velice dobře známém a o přípravě akce na 

osvobození jednoho národa, kterou měli ještě v živé paměti a s níž velice sympatizovali. 
                                                             

53 Archiv hlavního města Prahy, Gymnasium Prag-Altstadt, Katalog vom Schuljahre 1859. 
54 O tom dodnes svědčí jedna zachovaná Hálkova vizitka: 
Milý Stojanove! 
Potřebuji nevyhnutelně „Zlatou Prahu“. Nejsi-li teď doma, tedy hleď, abych ji zejtra ráno doma měl. Tvůj H. 
55 Urban, Z.: Božena Němcová a Slovanstvo. In: Slovanský přehled XLI, Praha 1955, č. 2. Zbytek 
Stojanovova archivu – u potomků jeho dcery K.V. Stojanovové v Sofii. 
56 Archiv BKOO v Praze, kopie z: Ústřední státní archiv ministerstva vnitra, PT 1873/3, PP 1870–1875, 
St/7/11 a ZST, C/783/1872. 
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Tohle vše nesporně nezůstalo bez vlivu i na jejich tvrdé rozhodnutí a pozdější zásadně 

nekompromisní postoje vůči Sabinovi.  

Stojanov žil a působil v Praze v letech 1858–1868, skoro deset let s přestávkou 

v roce 1862, kdy byl vojínem u Rakovského legie na Balkáně. Po návratu do Prahy spolu 

s pozdějším známým bulharským historiografem prof. Marinem Drinovem vypracoval 

stanovy První bulharské učené společnosti, což je pozdější a dodnes existující Bulharská 

akademie věd. Počátkem roku 1863 V. D. Stojanov, jak již bylo krátce zmíněno, 

spolu s Ervínem Špindlerem, Josefem Noskem a jinými působil v Pobratimu – v prvním 

česko-bulharském spolku, jehož cílem – ovšem nesplněným – bylo poskytnout 

bulharskému národu kromě pomoci kulturní i „brannou pomoc v zápasu o svobodu“ 57. 

Zdá se, že Božena Němcová těžko mohla najít lepšího jazykového průvodce a pomocníka, 

než byl V. D. Stojanov, člověk s neutuchající energií, nezlomnou vůlí a pravděpodobně 

i s velice silnou a odolnou náturou. V dlouhé řadě Stojanových prací v českém periodickém 

tisku, které ona jistě znala, nacházíme také delší články i o lidovém zbojnickém junáckém 

(hajduckém) hnutí58, o jeho vzoru a spolubojovníkovi Rakovském59 apod. Stojanov skládá 

v roce 1864 maturitní zkoušku, pak studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze dva roky slavistiku a poté dva roky na právnické fakultě60. Jeho velice aktivní 

spolupráce s českým tiskem, o které byla už zmínka, přispěla tehdy i k zvýšení zájmu 

o Bulharsko. V tomto smyslu byly důležité i jeho kontakty s Adolfem Paterou (pozdější /po 

osvobození/ ministr v Bulharsku), Jaroslavem Vrťátkem, Josefem Jirečkem, Františkem 

Palackým a též s Františkem Ladislavem Riegrem a Juliem Grégrem61. Mnozí z jeho 

tehdejších pražských známých a spolupracovníků (na jeho doporučení) byli po osvobození 

pozváni bulharskou vládou, aby svou odborností pomohli postavit Bulharsko na nohy. Jde 

o období známé české kulturní invaze na Balkán. A to je už jiná historie. 

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že je V. D. Stojanovovi věnována, vzhledem k tématu 

této práce, přílišná pozornost. Věřím, že je to naprosto nezbytné, a to nejen z důvodů, že se 

dosud stále skoro neví, kdo byl onen Demeter, s kterým se slavná B. Němcová stýkala, 

přátelila a překládala. Věru, nebyl to nezajímavý člověk! Naopak, byla to velice svérázná, 

                                                             

57 Bulharský historický archiv při Státní knihovně – Sofia, 89 II B, č. 8388. 
58 Stojanov, V. D.: Horské junáctvo (hajductvo) bulharské. In: Květy I, Praha 1866, č. 14, s. 165–167, a č. 15, 
s. 176–178. 
59 Stojanov,V. D.: Rakovský G. S., spisovatel a hrdina bulharský. In: Květy I, Praha 1866, č. 31, s. 366–368. 
60 Vasilev, D., Vasil Dimitrov Stojanov…, op. cit., s. 261–262. 
61 Stojanov, D. V.: Kulturnite vrăzki s Čechija I, Sofie 1923, č. 112, s. 1. Literární archiv Národního muzea, 
27 F 28, 3 E 49, 14 M 60, 11 E 24. 
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svébytná a zajímavá postava pražských česko-bulharských kulturních kruhů. Osobnosti 

Vasila Dimitrova Stojanova, pokud je mi známo, se zatím ani v Bulharsku nedostalo 

podrobnějšího zhodnocení, a proto jen pouhé ledabylé uvedení jeho jména a několika 

základních dat by nijak nepřispělo k objasnění, proč spisovatelka byla z Bulharů 

v nejbližším pracovním kontaktu právě s ním. Jak již bylo zmíněno, Stojanov jí byl 

sympatický a blízký zřejmě nejen tím, že byl chudý, leč moc bystrý bulharský student, 

který se překvapivě rychle naučil česky a německy, nýbrž i jako člověk, který dovedl se 

zápalem psát. S velkým smyslem pro pointu uměl vyprávět o dění na slovanském jihu, 

o revolucionáři-spisovateli G. S. Rakovském. A Rakovský by Němcovou nemohl 

nezaujmout! Na Balkáně byl Georgi Sava Rakovský pro prostý lid totéž, co Garibaldi pro 

svět. V závěru dopisu z 18. září 1860, kde sdělovala synu Karlovi svůj úmysl odejít 

v příštím roce do Bulharska, píše, že nyní čeští „lidé očekávají Garibaldiho co jediného 

vysvoboditele ze všech těch strastí bíd!“62. 

Božena Němcová evidentně sledovala pozorně už počátky balkánské epopeje, a tak 

9. června 1859 píše opět synu Karlovi: 

 

„Bosňáci, Bulhaři, Hercegovci vstávají už proti Turkům a s nimi spojili se Srbové 

i Černohorci, tajně podporovaní od Rusa, který nebude meškat v pravý čas vystoupit 

a zmocnit se Turků a Slovanům dobýt svobody“!63 

 

Spisovatelku pravděpodobně přivedlo na sklonku jejího života k zájmu o bulharský lid 

a o jeho kulturu i jisté výrazné zesílení myšlenky slovanské sounáležitosti po krymské 

válce (1853–1856). Byla to předzvěst pozdější úspěšné rusko-turecké války (1877–1878), 

která završila osvobození od Turků. Tehdy po krymské válce a po citelném zhoršení 

hospodářské situace na porobeném Balkánu se Bulharsko začalo otřásat nepokoji. Na 

druhé straně ve středu Evropy, historicky i v českých zemích, byl rozmach provázený 

touhou po rázném a radikálním řešení národnostní otázky, k jakému se tenkrát schylovalo 

i na nesvobodném slovanském jihu. I když v Čechách skoro pořád ještě šlo – obrazně 

řečeno – pouze o nástavbu života, na Balkáně šlo vždy o krk! A o holý život, především! 

Ovšem, v podstatě oba národy tehdy spojovala právě vskutku reálná nesvoboda a myšlenka 

na svobodu skutečnou, ať jsou podmínky a historické pozadí jakékoli! 

 

                                                             

62 Němcová, B., Spisy VIII, op. cit., s. 929. 
63 Op. cit., s. 859. 
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5.1 Další spisovatelčini bulharští studentští pomocníci 

 

Z korespondence Boženy Němcové je podle prof. Z. Urbana patrno, že se osobně znala se 

třemi dalšími bulharskými studenty v Praze. Byl to především už zmíněný šumenský rodák 

Zlatan Matiev Račev (1842–1892), o němž se ví, že patřil k osvícené a vzdělané bulharské 

studentské mládeži. A více než příhoda z 1. ledna 1861 o tom svědčí jeho doložené styky 

se spolupracovníkem Rakovského Josifem Dainelovem. Byl též předplatitelem revolučního 

listu Dunavskyj lebed 64. Po návratu do vlasti byl Z. M. Račev tlumočníkem na stavbě 

železniční trati Ruse–Varna a po osvobození Bulharska úředníkem v rodném Šumenu65. 

Podobně se Božena Němcová znala s „p. Veličem“66, to byl jistě Račevův spolužák 

v německé vyšší odborné škole na Masném trhu v Praze 1 Veličko Dimitrov Markov, také 

rodák ze Šumenu. A kdo byl onen „Jončo“, kterého Němcová pozdravovala 

prostřednictvím Stojanova spolu s Veličkem D. Markovem? Na základě dopisu synu 

Karlovi ze dne 18. září 1860, kde je rovněž o „Jončovi“ zmínka67, lze skoro jistě určit, že 

to byl bulharský student Ivan (zvaný Ivančo nebo i Jončo) Chadži Simeonov68, opět ze 

Šumenu, který si patrně zapsal první bulharskou variantu písně Kde domov můj?, 

dochovanou v pozůstalosti Františka J. Jezbery s datem 14. února 186169. Málokdo ví, že 

pozdější česká národní hymna byla mnohem dříve v Bulharsku velice oblíbená píseň, 

právě zásluhou bulharských studentů, kteří zde studovali.  

 

Na rozhraní padesátých a šedesátých let B. Němcovou dále živě zajímaly přítomnost 

a život Bulharů v Čechách. V dopisu Samu Chalupkovi z 29. dubna 1859 mu oznamovala, 

že do Prahy přijelo čtrnáct bulharských mediků70, a v dalším listu z 5. února 1860 psala 

synu Karlovi o účasti dvou Bulharů v národních krojích na české taneční zábavě71. Její 

                                                             

64 Dopis Josifa Dainelova G. S. Rakovskému z Cařihradu dne 28. prosince 1860. Archiv G. S. Rakovský, II. 
65 Podle osobních vzpomínek jeho syna, arch. Kirila Zlateva Račeva ze Šumenu – info prof. Zdeněk Urban. 
66 Archiv hl. města Prahy: Höhere Handels-Lehranstalt, Classifications-Tabelle, Jahrgang 1856/57–1859/60 
a Jahrgang 1860/61–1865/66, op. cit. 
67 Němcová, B., Spisy VIII, op. cit., s. 928. 
68 Původní rodové příjmení zřejmě bylo Simeonovi. Praxe v křesťanských rodinách na Balkáně je taková, že 
pokud otec – hlava rodiny navštíví Boží hrob v Jeruzalémě, stává se chadžija (hadži) a rodové příjmení je dál 
automaticky Chadži Simeonov. Podobné jméno může existovat v psané podobě i jako ch. Simeonov, chadži 
Simeonov, nebo dnes dokonce Chadžisimeonov. Zde je kvůli transliteraci tohoto složeného jména do češtiny 
nutno podotknout, že v bulharštině neexistuje jako zvuk H, ale pouze Ch. Přestože by se v češtině jméno 
psalo Hadžisimeonov, rozhodla jsem se zůstat u původního bulharského znění i při přepisu. 
69 Francev, Vl. A.: Bulharská varianta české národní hymny. In: Kde domov můj?, usp. H. Humlová, 
Brno 1934, s. 7–8. 
70 Němcová, B., op. cit., s. 852. 
71 Op. cit., s. 917. 
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zprávy a zájem o bulharské studenty je zvláštní a neobvyklá dobová mapa pohybu v jejich 

emigrantské existenci v českých zemích, daleko od domova. Pro nás Bulhary dnes 

spisovatelčino referování má svým způsobem čím dál větší cenu. V každém případě je to 

milé a velice sympatické. Dne 2. dubna 1860 informovala syna Karla i o tom, že se 

bulharští studenti v Praze velmi spřátelili s českými studenty72. A i to pro ni bylo zřejmě 

tak důležité, že jí to stálo za zmínku v písemné korespondenci.  

 

 

5.2 Rodina Simeonova z bulharského Šumenu a plánovaná cesta do Bulharska 

 

Jak vidno, spisovatelka se znala i s rodiči Ivana Chadži Simeonova73. Václav Tille píše 

o jejím sblížení s manžely „Semienovými“74, ke kterému došlo v roce 1860 a kdy se 

zřejmě zrodila myšlenka na cestu Boženy Němcové do Bulharska. 

 

Manželé „Semienovovi“75
 čili Simeonovovi (bulh. Simeonovi), rodiče bulharského studenta 

Ivana Chadži Simeonova, přijeli do Čech asi v květnu 1860 z východobulharského města 

Šumenu76. Zůstali zde nejméně do září, jak víme opět z dopisu Němcové synu Karlovi 

z 18. září 186077. Spisovatelka se seznámila a skamarádila především s paní Veličkou 

Simeonovovou, která se léčila ve Františkových Lázních78.  

O jejich evidentně dosti blízkém a srdečném vztahu svědčí dlouhý, skoro dvoustránkový 

bulharsky psaný dopis, který Božena Němcová poslala své přítelkyni 5. června 186079. 

K tomu je zachován dokonce i česky psaný koncept. V Muzeu B. Němcové v České 

                                                             

72 Op. cit., s. 922. 
73 Op. cit., s. 925. 
74 Tille, V. – Novotný, M., op. cit., s. 252. 
75 Bulharská jména a příjmení jsou dosti často velikým oříškem. Jak vidno i pro Boženu Němcovou. Za prvé 
v Bulharsku je možné, a celkem i dosti běžné, užívat jako příjmení i jméno po otci. A jak uvidíme dál, i otec 
tohoto Ivanča (Jonča) měl už předtím, než navštívil Boží hrob v Jeruzalémě, v rodině jiného chadžiji, takže je 
někdy napsán navíc i jako Chadži Simeonku chadži Vičev. Jeho paní užívá ovšem pouze příjmení podle 
manžela – Simeonova nebo Chadži Simeonova – čili podle zavedených zvyklostí nemusí užívat i jeho 
zděděné předchozí rodové příjmení – Chadži Vičev! Pak se může stát, že člověk, který s tím vším není 
srozuměn, podle de facto rozdílných záznamů jmen v matrice nebo v kostele může považovat jednu rodinu za 
mnohem více a jiných! lidí, než je skutečnost.  
76 Odtamtud do Čech přicestoval též V. D. Stojanov se svými kolegy, se kterými už nějaký čas (asi rok) 
udržovala přátelský i pracovní kontakt česká spisovatelka. Zřejmě setkání s touto rodinou bylo nevyhnutelné.  
77 Němcová, B., Spisy VIII, op. cit., s. 925. 
78 Info – prof. Zdeněk Urban. Zdroj: Muzeum ve Františkových Lázních, Kurliste 1860, č. 951: „Frau 
Veliczka Semeonoff (Simeonova, pozn. SG), Privatiere, mit zwei Herren Söhnen, aus Choumla (evidentně 
Šumen, pozn. SG) in Bulgarien.“ 
79 Archiv Muzea Boženy Němcové v České Skalici. 
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Skalici ho díky správci archivu Janu Krtičkovi v padesátých letech 20. století objevil 

prof. Z. Urban. Je to hmatatelný, jasný a závažný důkaz, že se spisovatelka velice seriózně 

učila bulharský jazyk, a to nejen pouze jeho psanou literární podobu a styl, ale i tehdejší 

soudobou živou řeč. V následující kapitole zveřejňuji obsah tohoto dopisu s ohledem na 

jeho plnou srozumitelnost bilingválně latinkou. 

 

Zpět k rodičům pražského bulharského studenta Ivana Simeonova (Chadži Simeonova). 

Jeho otec Chadži Simeonku Chadži Vičev (asi 1807–1896)80 v době své návštěvy 

v Čechách patřil k čelným představitelům tehdy ještě poměrně mladé bulharské buržoazie. 

Byl zámožným obchodníkem, jenž se živě zajímal o hospodářský pokrok81, a současně 

i vzdělaným člověkem, kterému na rozhraní padesátých a šedesátých let 19. století nebyly 

cizí ani zájmy o osvětu a kulturní otázky vůbec. Tak jej zřejmě poznala i B. Němcová. 

Tento bohatý obchodník si v Praze kromě všech možných jiných strojů objednal zvláště 

„mašiny všeliké k orání, mlácení a vůbec hospodářským pracím“, domluvil a zjednal si do 

Bulharska několik českých řemeslníků. Jeho pozornost upoutaly dokonce výsledky práce 

českých zahradníků, což je naprosto pozoruhodné, když se jedná o rodilého Bulhara! 

Dokonce se v Čechách začal zabývat myšlenkou na vyslání většího množství mladých 

Bulharů do Čech, aby se tu učili na středních školách, na gymnáziích i na univerzitě, též 

různým řemeslům82. Někdy z těchto časů se traduje i ono velice známé bulharské lidové 

rčení: „České učení – naše spasení (spása)!“  

 

Během své návštěvy Simeonovovi nabídli spisovatelčině dceři Doře Němcové, aby k nim 

v příštím roce (tj. roku 1861) přijela do Šumenu jako učitelka dějepisu, přírodopisu 

a francouzštiny na dívčí škole. Hovořilo se také o tom, že Dořin bratr Karel by tam mohl 

odjet jako zahradník83. Nic z toho pak ovšem nevyšlo a Karel, jak známo, odjel nejdříve do 

Ruska a posléze za peníze ruského cara do Ameriky. 

 

                                                             

80 Archiv městské knihovny Dobriho Vojnikova v Šumenu, složka: Archiv Chadži Simeonku Chadži Vičeva 
a Archiv Dr. Viča Panova. Info též prof. Z. Urban: Osobní vzpomínky Naděždy S. Simeonovové, vdovy po 
synovi Ivana Chadži Simeonova – tehdejšího pražského studenta. 
81 Jeho jméno je v Bulharsku spjato s prvními úspěšnými pokusy o dovážení moderních zemědělských strojů, 
o založení lihovarnického průmyslu spolu s českými společníky, o rozvoj pěstování bource morušového aj. 
Šumenský pivovar ostatně existuje dodnes. 
82 Němcová, B., op. cit., s. 927–929. 
83 Op. cit., s. 925 a 928–929. 
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Nejdůležitější však byly debaty o zamýšlené cestě Boženy Němcové. Simeonovovi ji 

rovněž pozvali do Bulharska, dokonce slíbili, že jí uhradí cestu i pobyt, což by pro 

bohatého obchodníka84 jistě nebyl žádný problém. Plánovali, že jí umožní poznat všechny 

kraje, kde by chtěla sbírat národopisné materiály o životě Bulharů, jejich zvyků, obyčejů, 

folkloru aj. Není třeba zdůrazňovat, jak se Němcová, která tehdy už měla bohaté 

zkušenosti z podobné činnosti v Čechách i na Slovensku, těšila na jih a upřímně se z toho 

radovala. Navíc o významu a zajímavosti této práce v Bulharsku už leccos věděla z textů 

G. S. Rakovského. Taková cesta pro ni znamenala možnost připojit k dosavadním 

„národopisným obrázkům“ i původní obrázky bulharské, poznat z bezprostřední blízkosti 

jinou slovanskou zemi a přispět k jejímu hlubšímu pochopení! Spisovatelka proto ráda 

souhlasila a těšila se, že, „bude-li živa a zdráva“, pojede do Bulharska „na druhý rok“, 

kdy, jak doufala, už bude mít za sebou obrovskou starost s vydáváním svých sebraných 

spisů85. 

Bohužel zůstalo pouze u snění a nadějí. Nic z toho nebylo! Hlavní příčinou neuskutečnění 

plánu byl patrně její neutěšený zdravotní stav, navíc se vydávání jejích spisů vleklo 

nesrovnatelně déle, než předpokládala. Nevíme. Ovšem myšlenka na cestu do Bulharska 

jistě nebyla u Němcové nějakým náhodným chvilkovým nápadem a rozmarem, za což ji 

považoval třeba V. Tille86. Byl to nejen plán, ale de facto pracovní program, který se 

naprosto organicky vpisoval do celého okruhu jejích tehdejších zájmů, informací, 

známostí, tvůrčí činnosti, občanských postojů aj. 

 

 

6 Bulharská korespondence spisovatelky a její znalost živé bulharštiny 

 

Božena Němcová, stejně jako později Vítězslav Hálek, shodou zatím nám neznámých 

okolností Bulharsko nenavštívila, ale vztah autorky Babičky k bulharským otázkám, jazyku 

a lidem se zdaleka nevytratil. Dále studovala bulharštinu, překládala a díky jisté zachované 

korespondenci máme možnost se alespoň pokusit přibližně určit rozsah spisovatelčiných 

                                                             

84 Otec a hlava této rodiny Chadži Simeon(ku) Chadži Vičev byl evidentně privilegovaným a, u tehdy ještě 
panujících Turků, vysoce postaveným obchodníkem. Jeho slovo a osobnost měly váhu, jak se na jihu říká. 
Rozvíjet ještě před osvobozením obchody s takovým rozmachem mohl jen člověk, který měl kromě peněz, 
také pevné konexe a velice jisté postavení ve společnosti. K jeho cti lze přičíst ještě i dnes, že ho zdaleka 
nezajímal pouze a jedině obchod, měl též múzické a obecně kulturní zájmy ku prospěchu svých synů, rodině 
a celé společnosti.  
85 Op. cit., s. 928. 
86 Tille, V. – Novotný, M., op. cit., s. 252. 
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znalostí bulharského jazyka. Výchozím dokladem je bulharsky psaný dopis Boženy 

Němcové Veličce Simeonovové do Františkových Lázní z 5. června 186087. 

 

Navíc je k tomuto dopisu zachován i česky psaný koncept88, což jistojistě znamená, že si 

Němcová koncept psala a cizelovala sama a s překladem jí nejspíš někdo pomáhal.  

 

Plné znění konceptu dopisu paní V. Simeonovové: 

 Přátelský Tvůj list mile mne překvapil, neboť jsem ho ještě neočekávala. – Těším se 

z toho, že jste se tam šťastně dostali, a nepochybuju, že by Ti kúpele dobře ke zdraví 

nesloužily (?!)89. Já byla mnohem bolestnější a oslabenější, když jsem tam byla před 

několika léty 90 a uzdravila jsem se. I Ty se tam uzdravíš a doufám, až se vrátíš, že budeš 

silnější na nohy – a ostatní neduh, myslím, že se potom napraví, neboť i u mne účinkovala 

moc vody této teprv po čtrnácti dnech, když jsem již doma byla. – A radila bych Ti, 

gospod.91, abys vzala si, až domů pojedeš, bedničku vody, kterou piješ, s sebou a čas ještě 

doma ji pila. Letošní rok je (ve) všech českých kúpelích množství hostů, a proto velmi 

draho, ale ve Franzensbadu je, jak slyším, nejlaciněji. – Zpomínám na Tebe ráno i večer 

a těším se na Tvůj příchod jako na sestru rodnou – a přeju vše dobré a co by Tě těšilo – 

hlavně ale brzké zdraví. – Syny Tvoje pozdravuj ode mne a Veli, že prosím aby mne i dále 

ještě zprávou o Tobě potěšil. – 

Poroučejíc se do Tvojí přátelské lásky, zůstávám Tvojí posestricí Božena. 

 

Dnes máme k dispozici jak originální rukopis spisovatelky v bulharštině (jako fotokopie), 

tak i fonetické znění dopisu v přepisu prof. Zdeňka Urbana do latinky(!), který je zde 

dodán pro přesnost a pořádek92.  

                                                             

87 Poprvé se v padesátých letech 20. století, jak již bylo zmíněno, dopisem zabývá a publikuje jej 
prof. Z. Urban. Český koncept spisovatelky In: Božena Němcová. Listy IV (1859-1861). Knihovna klasiků, 
Praha 1961. 
88 Lelek, J., op. cit., s. 162–163. 
89 Viz pozn. č. 95 a 106. 
90 Podle jejího životopisu Božena Němcová byla ve Františkových Lázních v roce 1846. 
91 Zkratka gospod. – je zde evidentně míněno bulharské oslovení – gospodarke (nebo i ve tvaru – 
gospodarko, jaký BN používá v bulharsky psaném textu dopisu), tj. ve smyslu – vážená paní, milostivá paní. 
V 19. století se používalo slovo gospodarka, když se oslovovala paní domu vysoce postaveného muže. 
Později – už na rozhraní 19. a 20 století – se do jazyka dostává i slovo gospoža (pravděpodobně z ruštiny). 
A dodnes výraz znamená – paní. 
92 Tento dopis je uveřejněn bez stylistických úprav a zásahů. Bulharsky psaný dopis B. Němcové je zde 
k dispozici jako fotokopie jejího rukopisu. Při transliterování jsou opraveny pouze zcela evidentní chybné 
záměny písmen bulharského cyrilského písma s literami latinskými, které jsou i zde obdobného charakteru 
jako na bulharsky psaném vzkazu B. Němcové V. D. Stojanovovi. Viz též pozn. č. 35 v textu. 
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Latinka velice dopomůže i českým čtenářům přečíst a bez větších problémů porovnat 

a vstřebat i archaickou měkkou bulharštinu93. Bulharština byla tehdy ve fázi, která svými 

tvary a slovosledem evokuje starou slovanštinu, tudíž obsah může být jasný a zřejmý i bez 

podrobného vysvětlování94. 

 

Mila Sestrice!  

Prijatelsko to vaše pisance navidnǎž mja zalisa, zaštoto ne sja nadějach, da sja 

spodobja sǎs nego do rokǎt. Drago mi je mnogo, kděto ste tamo blagopolučno pristignali 

i ne što sb’rkam’, ko kaža, či tija želězny bani ne šte95 da vi polzuvat’na zdravje-to. I az 

běch ot tebe mino96 poveče bolnava i nemoštna, Gosodar’ko, prědi několgo godin, kato 

běch otišla tamo, nǎ pak ja izcěrich mnogo dobrě; i ty, neprěmenno šte sja izdraviš’do 

kraj, ne-li si veče otišla na to dobrě město. Naděvaš’ sja97 či, kato sja vr’neš’ šte bodot’ 

kraka-ta ti do kraj silni i uzdraveni. A kolkoto za ono-s’ bolěst’, i ot nejo, sjasja98 Božja 

volja, po-legka-legka šte sja izbaviš do kraj: iz99 čak podir 10-15 dni, kato si běch došla, 

usětich, či ot taja voda s’m’ si izcěrila neja bolěst’, na koja-to dějstvuva taka, čto-to za 

malko vrěmja sǎvr’šenno sja upravich. Mnogo dobrě šte storiš’ Gospodar’ko, ako by da si 

z’mniš’, koga sja vr’neš’, sǎs sebe si, kolko-to je v’zmožno, ot neja voda, ači u doma si po 

někogy da piješ’. Tamo naměrva sja vsičko, kdě-to može da sja turi, stiga samo da rečeme, 

ači to šte vi nakǎtmjat’ mino100 dobrě. Ta-s’ godina vǎobšte o vsičky Česky bani je skapo, 

nǎ, kakǎto sja naučavam’, najjevtino bylo ot drugy-ty města na Franc’-bad. 

                                                             

93 Jak z originálu v bulharštině, tak i z přepisu do češtiny je jasné, že krajan a spoluobčan Simeonových ze 
Šumenu V. D. Stojanov učil spisovatelku jazyk podle východobulharského ritu, tj. měkce. Text dopisu 
v bulharštině (ve fotokopii) následuje na s. 37–38. 
94 Zde je uveden a striktně dodržen naprosto přesný fonetický přepis z bulharštiny podle pravidel české 
fonetiky z padesátých let 20. století. Dnes by se asi mnohé z toho přepsalo poněkud jinak, nicméně jde 
o určité dobové svědectví a každopádně je zajímavější se s ním seznámit v daném tvaru, bez oprav nebo 
korekcí. 
95 K této věcné jazykové chybě vysvětlení následuje – viz pozn. č. 106. 
96 Správně – bulh. mnogo, tzn. moc, hodně. 
97 Správně – bulh. naděvam’ sja, (dnes se to spíš vyslovuje: nadjavam se), tzn. doufám. 
98 Správně – bulh. cъc (sǎs) tzn. s neboli konkrétně zde „s vůlí Boží“. Patvar sjasja vznikl zřejmě jejím 
mylným čtením sъsъ (cъcъ – dle starého pravopisu navíc se znakem ъ i na konci slova. Tohle všechno by 
možná dnes popletlo i rodilého Bulhara). Pokud by BN uměla přeložit sama svůj český koncept, určitě 
by nechybovala. I podle toho je jasné, že jí s překladem někdo pomáhal a následně při samotném přepisování 
celého textu (do bulharštiny) došlo k mýlce kvůli špatnému porozumění slovíček, a především kvůli 
komplikovanému pravopisu. S konceptem jí pomáhal nejspíš opět Šumenec V. D. Stojanov. Jasný 
východobulharský dialekt tomu napovídá. 
99 Správně – bulh. az, nikoliv iz, tzn. já. 
100 Správně – bulh. mnogo, tzn. moc, hodně. 
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 Spomenuvam’ si na tebe čjasto i mnogo mi je drago na tvoje-to tuk dochoždanje, 

kato sašta sestrica. – Želaja ti pročeje vsjako dobro i na dobar čas da sja vr’neš’ živo 

i zdravo! 

 Pozdravěte čjada-ta vsi ot mene i kažěte na Velička101, kato mu sja padne prazno 

vrěmja, da mi izvěsti pak za tvoje-to sǎstojanije i pr. Ostani si sǎs zdravje, mila družko! 

S bogom! Tvoja izkrenna sestrica 

 

U zlatnom102 Pragu 5go/6 1860    Božina(!) Němcová 

                                                             

101 Veličko Chadži Simeonov je bratr Ivana Chadži Simeonova, nám už známého pražského studenta. 
Veličko byl tehdy se svou matkou paní Simeonovovou také ve Františkových Lázních a na rozdíl od bratra 
Ivana studoval na francouzském katolickém lyceu v Cařihradě. 
102 Správně bulharsky – V (nebo Ot) zlatna Praga. To, co nacházíme v jejím dopise, je srbismus. Občas je 
vliv jiného slovanského jazyka velice čitelný a slyšitelný. 
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Na první pohled je jasné, že zde nevidíme doslovný překlad konceptu. Jde o překlad po 

stylistické stránce značně volný, v němž jsou i určité dodatky103 a další menší obsahové 

změny, které v konceptu schází104. Je možné, že se B. Němcová osobně zúčastnila přípravy 

a překladu definitivního znění dopisu. Nicméně asi by si bez cizí pomoci neporadila i kvůli 

tomu, že hlavně v prvním odstavci dopisu jsou jazykově velice obtížná místa, se kterými 

by si Češka těžko mohla tak obratně poradit. Formulovat obdobný text bez pomoci 

rodilého Bulhara je dosti nepravděpodobné, navíc vyrovnat se s tím složitým a tehdy již 

archaickým pravopisem v přepisu východobulharského dialektu by bylo nemožné. Podle 

prof. Z. Urbana existoval i druhý bulharský koncept, dnes neznámý, z něhož spisovatelka 

dopis patrně pouze přepsala105. Jako každá tvůrčí osobnost se pravděpodobně pokoušela 

přispět a dodatečně sama vylepšovala text, a tak došlo i k chybám, před kterými by ji 

rodilý mluvčí jistě varoval a ochránil106.  

 

Na základě dopisu Boženy Němcové Veličce Simeonovové je jasné, že se skutečně 

bulharsky učila, a to dosti intenzivně. To, co vidíme, je i podle konceptu jejího sdělení, 

i podle překladu – úroveň velice pokročilých jazykových znalostí. V dopisu Josefa Němce 

synu Karlovi z roku 1860 si manžel autorky Babičky postěžoval, že se jeho žena „dala 

poslední čas do Bulharčiny“ a že „celou zimu a celý noci s tím strávila“107. Později, po 

návštěvě Simeonových v Praze, B. Němcová psala Karlovi, že se bude v bulharštině 

zdokonalovat hlavně pod vedením V. D. Stojanova a že se bude častěji stýkat i s jejich 

synem Ivanem Simeonovem (Jončem), aby si zvykla na bulharský jazyk a hovor108. Je 

možné, že se také s paní Veličkou Simeonovovou domlouvala někdy bez pomoci 

tlumočníka bulharsky, protože ta, na rozdíl od synů a manžela, neznala kromě základů 

turečtiny a novořečtiny žádný jiný cizí jazyk109. Z uvedeného, bulharskou cyrilicí psaného 

vzkazu V. D. Stojanovovi pak vyplývá, že spisovatelka v podstatě mohla porozumět 
                                                             

103 BN, archaická bulharština: „Tamo naměrva sja vsičko, kdě-to može da sja turi, stiga samo da rečeme, ači 
to šte vi nakǎkmjat’mnogo dobrě…“ – SG, soudobý český překlad: „Tam se dá sehnat naprosto všechno, co 
by sis přála, a stačí jen říct, nakrmí Vás výborně.“ 
104 Například „Čak podir 10-15 dni…“ – tzn. „Teprv po deseti, patnácti dnech“; „Zašto to ne sja nadějach, 
da sja spodobja sǎs nego do rokǎt…“ – tzn. „Ani jsem neměla naději (nečekala jsem), že ho do roka 
dostanu.“ Jde o nějaký dopis, který evidentně spisovatelku překvapil mnohem dřív, než ho čekala. 
105 Urban, Z.: Z dějin česko-bulharských kulturních styků, Praha 1957, s. 109. 
106 BN, archaická bulharština: „Spomenuvam’ si na tebe“ – jasný vliv češtiny, český slovosled. Dále – BN, 
archaická bulharština: „Na to dobrě město – ne što sb’rkam’, ko kaža, či tija žel’zny bani ne šte da vi 
polzuvat’na zdravie-to“ – SG soudobý český překlad: „Na tom dobrém místě, neudělám chybu, když řeknu, 
že Vám tyhle železné koupele nedopomůžou ke zdraví.“ Evidentně chtěla napsat – dopomůžou ke zdraví. 
107 Máchal, J.: Božena Němcová a slovanská vzájemnost…, op. cit., s. 178. 
108 Němcová, B., Spisy VIII, op. cit., s. 928. 
109 Podle vzpomínek vdovy po synovi Ivana Simeonova, Naděždy S. Simeonovové; viz též pozn. č. 80. 
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jazykově tak mimořádně obtížnému textu, jakým je Rakovského popis bulharské svatby. 

Nevěděla si rady jen s některými výrazy, přesto se ani v tomto případě neodvážila překládat 

bez spolupráce s rodilým Bulharem. K tomu je třeba dodat, že B. Němcová rozuměla 

bulharskému vylíčení svatebních obyčejů určitě i proto, že tato tematika jí byla velmi 

blízká a že text tohoto druhu – byť komplikovanější – byl pro ni jistě snazší než mnoho 

jiných textů. 

Při tehdejší naprosté absenci studijních jazykových pomůcek musela spoléhat hlavně na 

přímou pomoc bulharských studentů v Praze110. Do jisté míry se pravděpodobně učila 

i samostatně, čtením bulharských textů, hlavně prvního svazku Rakovského díla Pokazalec 

ili Rǎkovodstvo…, ze kterého pak překládala. 

Studium bulharštiny B. Němcové usnadňovaly její znalosti jiných slovanských jazyků: 

slovenštiny, polštiny, ruštiny a srbštiny, a vzhledem k jejímu obdivuhodnému jazykovému 

nadání a k překvapivě věcné správnosti jejích překladů je možné usuzovat, že se pasivně 

naučila bulharsky skutečně velice dobře. Jasně pochopila řadu odlišností a zvláštností 

bulharského jazyka a nakonec jí v samostatném překládání překážela zřejmě jen poměrně 

malá slovní zásoba. Aktivní znalost bulharštiny byla nepochybně značně menší. 

 

 

7 Literární zájmy a bulharská stopa v díle Boženy Němcové  

 

Texty dobových materiálů a českých překladů starých bulharských pohádek a črt se shánějí 

velice těžce a komplikovaně. Občas se úsilí skutečně jeví jako až zoufalé! Ovšem, 

obdobný výzkum stojí za samostatnou práci, jak z jazykového a stylistického hlediska, 

a nakonec i z tvůrčího pohledu spisovatelky-překladatelky. Jistě by bylo zajímavé porovnat 

staré bulharské originály (pokud je badatel najde!) a texty velké Češky. Vtom by si 

schopný jazykovědec-komparatista a dobrý filolog-znalec jistě liboval. V této práci místo 

a prostor na podobné úvahy, bohužel, není, nicméně je nutné se, obzvlášť ve vztahu 

k Bulharsku, alespoň zmínit o jejích překladech těchto, dnes nám známých, pohádek 

a národopisných črt. 

Je to další rozměr bulharské stopy v jejím životě. U Boženy Němcové to není nic nového 

a překvapivého, protože její veliký zájem o folklor, obyčeje a národopsychologii je známý 

                                                             

110 Byli to především Vasil Dimitrov Stojanov, Ivan Simeonov (Chadži Simeonov), Veličko Dimitrov 
Markov a asi i další, o kterých dnes nejsou informace ani v soukromých archivech. 
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všem. Takže zde uvádím fakta, která se vážou k předmětu daného tématu a zájmu, 

a dokresluji jazykový portrét této výjimečné osobnosti. 

 

 7.1 Staré bulharské prikazky 

 

Stejně jako Karel Jaromír Erben i Božena Němcová přeložila – tytéž! – bulharské pohádky 

Starobulharské prikazky o Dědo-gospodu. Publikace ovšem byla připravena k tisku poprvé 

až z autorčiny pozůstalosti v roce 1891111. Kriticky je vydal Miloslav Novotný s pomocí 

Josefa Páty až v roce 1930112. Josef Páta byl též známým bulharofilem a znalcem poměrů 

na jihu, dokonce jistý čas svého života strávil v Bulharsku po osvobození, a i když nevěděl, 

z jakého pramene Němcová většinu pohádek čerpala, byl velice nápomocen. 

 

Je známo, že Starobulharské prikazky o Dědo-gospodu jsou tři113, pohádky, vyprávějící 

svěže a poutavě o tom, jak „Bůh ve způsobě stařečka“114 chodil po světě, učil lidi různým 

pracím, přísně trestal neupřímnost, prolhanost, lenost a neochotu posloužit starým lidem 

a zároveň bohatě odměňoval poctivost, pravdomluvnost a píli. První tři z nich – o tom, jak 

bůh naučil lidi orat a tkát, o ochotném a neochotném ovčákovi a o tom, jak bůh potrestal 

línou ženu – nalezla Němcová ve zmíněném již prvním svazku díla G. S. Rakovského115. 

Čtvrtou pohádku napsala (prý) Němcová sama, asi podle vyprávění V. D. Stojanova nebo 

jiného Bulhara žijícího v Praze.116  

 

Díky zevrubné znalosti pohádek různých slovanských národů, mimořádně odpovědnému 

postoji k překladatelské práci a opravdu vyspělému uměleckému mistrovství se zřejmě 

Boženě Němcové podařilo vytvořit překlady skutečně velmi hodnotné, plynulé, jazykově 

bohaté a svěží. 

Starobulharské prikazky o Dědo-gospodu vyšly tiskem poprvé, jak již bylo zmíněno, skoro 

třicet let po smrti Boženy Němcové. Zdá se, že se o nich do té doby nevědělo, a tak stejné 

pohádky G. S. Rakovského nezávisle na Němcové přeložil i Karel Jaromír Erben. Uveřejnil 
                                                             

111 Němcová, B.: Sebrané spisy IX, Praha 1891, s. 132–136. 
112 Dílo Boženy Němcové XIV, red. M. Novotný, Praha 1930, s. 201–205. 
113 Podle jiných pramenů čtyři, za čtvrtou se dokonce považuje jediná předpokládaná autorská pohádka 
B. Němcové! 
114 Erben, K. J.: Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Praha 1869, s. 19. 
115 Rakovský, G. S., op. cit., s. 136–139. 
116 Svědectví prof. Z. Urbana: „V bulharských knižních i časopiseckých pramenech z doby před rokem 1862 
– obdobně jako v pramenech ruských, srbských a chorvatských, dostupných v Československu či Bulharsku – 
se mi přes intenzivní hledání podobnou pohádku najít nepodařilo.“ Viz Urban, Z., op. cit., s. 111. 



  42

je nejprve v roce 1868 v Květech a o rok později ve svých Vybraných bájích a pověstech 

národních jiných větví slovanských117. Jelikož se mi jeden z jeho překladů pohádky 

povedlo sehnat, tak je pro zajímavost zde uvádím. Božena Němcová překládala stejný 

obsah z bulharského originálu: 

 

Pán Bůh dědoušek118 

(Z Bulhar) 

 

Jednou také pán Bůh ve způsobě stařečka po světě chodě, přišel k jednomu, jenž 

dobytek pásl, leže pod hruškou a maje podlé sebe prázdnou tykvici. I prosil ho, aby mu v ní 

přinesl vody; pastucha však ukázal jemu nohou ke studánce řka: „Máš-li žízeň, jdi a napí 

se.“ A pán Bůh ho za to potrestal tím, že se mu všecek dobytek rozutíkal, každý kus jinam, 

a pastucha mnoho za ním se naběhal, vyznávaje, že se prohřešil na pánu Bohu. Potom 

přišel pán Bůh k ovčákovi a také se ho tázal, má-li vody? Ovčák odpověděl, že by pro ni 

došel, kdyby se mu jen ovce zatím nerozběhly. I nabídl se pán Bůh, že jich bude hlídati. 

Když ovčák odešel, vzal pán Bůh hůl ovčáckou a zarazil ji do země, pověsil na ni ovčákův 

plášť a ovce ve stínu se ztišily. Vtom si přišel vlk pro svou určenou potravu, kterou si každý 

den brával od ovčáků. Pán Bůh dal jemu hubené jehně, a vlk nejsa spokojen uchvátil jiné, 

které sám chtěl. I vzal pán Bůh ovčáckou troubu a vlka udeřil po kříži, a od té doby prý vlk 

má silný krk a slabý kříž. Ale vlk utíkal přece s uchváceným jehnětem. Tedy pán Bůh vzal 

dva kameny a za vlkem jimi hodil, i udělali se z nich dva psi, běželi za vlkem a jehně mu 

odňali. Zatím ovčák přinesl vodu, a vida ovce tiše ve stínu státi a dva psy okolo nich 

běhati, tázal se stařečka, kterak bude ovce na pastvu honiti, když se tu ztišily a ztuhly? 

I řekl jemu pán Bůh, aby vzal svou měděnou troubu a jim zatroubil, že mu půjdou po 

větříčku, co z trouby vane. Od té doby ovčáci troubíce honí na pastvu ovce své. 

 

Shodou okolností v české překladové literatuře jsou texty legendárního bulharského 

revolucionáře a spisovatele G. S. Rakovského ve dvou odlišných překladech – dvou 

předních mistrů slova a zároveň i vynikajících znalců právě slovanské, nejen bulharské, 

lidové prózy!119 Kolik jiných národů se může něčím takovým pochlubit? 

                                                             

117 Erben, K. J., op. cit., s. 19–21. 
118 Erben, K. J.: Slovanské pohádky, Praha 1951. Přepis z: Kapitoly z minulosti česko-bulharských kulturních 
vztahů, Praha – Sofia 2005, s. 26. 
119 Průběžně uvádím pouze texty, které se mi poštěstilo sehnat a mám k dispozici. 
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Komparativní zevrubné srovnání obou českých překladů vzájemně i s originálem 

Rakovského by určitě velice přispělo k hlubšímu pohledu do tvůrčí dílny jak B. Němcové, 

tak i K. J. Erbena. Hlavně vypátrat překladové texty a mít na to prostor. 

 

7.2 Národopisné črty 

 

Božena Němcová uveřejnila v roce 1860 v Purkyňově Živě120 národopisnou črtu Pěstování 

růžového keře v Bulharsku. Pro mne, rodilou Bulharku, bylo nesmírně zajímavé číst 

a porovnávat výchozí text Rakovského a následně český překlad B. Němcové. I tam, kde 

spisovatelka přímo vycházela z originálu, je řada závažných změn, např.: sled jednotlivých 

vět i celých odstavců je jiný, jindy včlenila část Rakovského poznámky pod čarou přímo 

do textu, tím se sdělení ozřejmilo, nebo dodatky a poznámky stylisticky přepracovala, tu 

poukázala na detail, jinde obohatila a oživila odstavec věnovaný vylíčení přírodních krás 

kraje růžových keřů. Všechno je tak sugestivně podáno, že črta prostě voní po růžích! 

 

 

7.2.1 Pěstování růžového keře v Bulharsku 

 

V Bulharsku (…) vysazuje a pěstuje selský lid bulharský růžový keř (šipec)121, 

z jehož květu vyvařují růžový olej (bulh. šipcovo maslo, turec. gjul-jag), výrobek to 

drahocenný a vzácný pro svoji neobyčejnou libovůni. Místa, v jichž okolí nejvíce růžových 

sadů122, jsou následující: Sopot, Karlovo, Zlatný Kalofer, Gabarinovo, obzvláště ale 

Kazan-Luk („Znamenitý luh“123 – dnes Kazanlǎk) a Šipka. Poslední toto město leží při 

samém úpatí Balkanu a vede tamtudy cesta do velikého Trnova; povídá se, že tam za 

starodávna šipcový keř se již pěstil, jakž na to i jméno jeho poukazuje. Naproti Šipci na 

jižní straně je město Kazan-Luk. Mezi oběma městy teče rovinou k Zlatnému Kaloferu řeka 

Javornica, vytékajíc svrchu Balkanu (Stara planina). Na rovině viděti několik mohyl, jež 

nazývá tamější lid „mohyly cára Jovana“. Růžový keř pěstuje se tak jako vinná réva, s tím 

jen rozdílem, když se potom okopává, že se nedělají vysoké rovy okolo kořene jako 
                                                             

120 Božena N.[ěmcová]: Pěstování růžového keře v Bulharsku. První publikování in: Živa VIII, Praha 1860, 
sv. II, s. 119–122. Přepis viz: Kapitoly z minulosti česko-bulharských kulturních vztahů, op. cit., s. 27. 
121 Neplést si šípek a šipec! Šípek je bulharsky шипка (ž) a má stejný význam. 
122 Je to známé Růžové údolí pod pohořím Stara planina, tudy vede železniční trať Sofia–Burgas. 
123 Etymologie složeného jména města Казанлък (mimochodem existuje dodnes a nese pořád tentýž název) 
je úplně jiná, ale pojmenování BN je za to velice poetické! Kazan je turecké slovo a znamená velký barel, ve 
kterém se na otevřeném ohni podle potřeby vaří vše: marmelády, růžový olej, slivovice, různé (obecně 
balkánské) pokrmy pro větší hostiny aj. Slovo лък, česky luk – má v obou jazycích shodný význam. 
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u vinného keře, ale jen nízké ploché. Když vyženou od kořene mladé haluzky, odřežou se 

a zasadí se všechny do jedné rejhy, a když pustí kořeny, rozsazují se řadami, jako ve 

vinicích vinná réva. Některý keř má druhý rok již hojně květů, ale tříroční a starší keře jsou 

obyčejně květem obsypány, že se jim větve až k zemi sklánějí, pak zdvihají je dívky a dávají 

do proutěných obručí tak, že jsou pěkně pohromadě srovnané, jako kytice. Květy mají bílé, 

bledorůžové a červené, a jsou velkokvěté plné, i řidčejších květů poloplné, a právě tyto 

mají silnější zápach,124 ač nejsou na pohled tak krásné jako ony. Vybírajíť Bulhaři proto 

také k sázení i vyvařování řidší tyto, ale vydatnější a vonnější květy. Růžový olej nazývají 

Bulhaři také trandafilovo125 máslo, což je zkrácené latinské slovo triandrafolio (třicetilistá) 

a na počet květových listů plnějších růží se vztahuje. 

Neniť krásnějšího pohledu jako na tuto krajinu, rozprostírající se při úpatí 

vysokého Balkanu, z jara, když omlazená příroda zjevuje se v největší své kráse, 

povzbuzujíc blahodárným svým požehnáním veškeré tvorstvo k všeobecné radosti a plesu! 

Utěšený to pohled na zeleně, svěží roviny, orosené luhy, i planiny ozdobené rozličným 

květenstvem, plodonosnými keři a uměle vysázenými sady krásně kvetoucího keře 

růžového, jehož libovůní nadchnut je veškerý vzduch. A z poblízkých hájů ozývá se hlas 

sladkozvukého slavíka, stálého to obyvatele překrásné té krajiny, jenž opěvá každého jara 

líbezným svým zpěvem rozkvět krásné růže, své oblíbené milenky. A vysoko nad osněženým 

vrchem Balkanu vije se mohútný orel, koupaje svá křídla v paprscích jasně zářícího slunce, 

a člověku naň se dívajícímu šíří se mimovolně prsa, zatouží po svobodě, a přeje si míti 

mohútná jeho křídla, aby vyletěti mohl zároveň s ním k výšině čistomodrého nebe! – 

Bystré, studené prameny a potoky, vypryšťujíce se s vrchů Balkanských, hadovitě vinou se 

dolů do rovin, kdežto v řeky se spojujíce ticho dále plynou uprostřed květnatých planin 

a zelených luhů. Chlad studených těch pramenů a větřík od Balkanu vanoucí, tichý, ale 

vždy chladný, činí povětrnost čistou, příjemnou a zdravou, a člověku je milo a blaho 

v libovonném tom vzduchu.  

Avšak nejutěšenější pohled na tyto roviny, posázené růžovými sady, je o květobraní 

z jara. Tu panuje všeobecná radost a veselost po všech těch prostorách! Obírajíť se růže 

zrána před sluncem, za rosy, aby lístky jejich svěží zůstaly, a obírají je opět jen mladinké 

dívky, oděny v svátečním svém národním kroji, majíce hlavy okytěné růžovými 

věnci. Přizpěvujíce si milokrásné národní popěvky, kráčejí řadami od keře ku keři, 

                                                             

124 Zápach – zde myšleno vůně, dříve slovo běžně užíváno jako pach vůbec, zvl. příjemný. 
125 Tehdy tam bylo velice oblíbené jméno Trendafil (m) či Trendafilka (ž) a květinovým symbolem 
Bulharska byla vždy růže. 
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rozstřihujíce – jako sudičky – nitky života nejkrásnějším dcerkám bohyně květeny, kladouce 

šetrně mladé jejich hlavinky na bílá prostiradla, těšíce je brzkým vzkříšením libovonné 

jejich duše! A přicházejí přihlížeti k mladým pracovnicím i rodiče i ostatní lid vesnický neb 

městský, a mladí momci126 (mládenci) obveselují je vábnými zvuky sviral (píšťal) a mužným 

hlaholem junáckých písní, začež je děvčata darují růžovými kyticemi. Růže musejí býti jen 

polorozkvětlé a svěží. Na vaření oleje berou se jen čisté květové listy; když dívky květ celý 

ustřihnou, oberou potom anebo dokola ustřihnou jen čisté květové listy, nastelouce je na 

bílá prostiradla do sít. Obrané tyto listy donesou domů a přes noc potom dají je ven 

zarositi (rosou navlažiti), zarosené kladou pak se do kotle k převaření na olej. 

 Měděné kotle, vyleštěné vnitř i zevnitř, že by se v nich zhlížeti mohl, jsou obyčejné 

na vědro vody a podobné kotlům, v nichž se přepaluje pálenka. Chladicí kádě jsou 

z dubového dřeva, pobité měděnými obručemi, a malé kbelíky, do nichž kape přepálená 

silice, jsou z pěkného dřeva javorového. Celý ten stroj je dílo neučených sice, ale velmi 

důmyslných tamějších sedláků, kteří od pradávna co a jak potřebují, zvykli jsou urobiti si 

dle vlastního vtipu a rozumu. Pracemi při pěstování růžového keře od počátku až do konce 

zaměstnávají se nejvíce ženské a jmenovitě dívky. Ony odřezují a zakládají do země mladé 

haluzky, rozsazují i okopávají je, podvazují keře, obírají květy a narosené kladou je do 

kotlů, jež si byly dříve vyčistily, jakož i ostatní nádoby dřevěné. A když si byly nanosily 

studené vody do kádi, i do kotlů nalily, co třeba, přiklopí jim momci kloboukem kotel, a ony 

ho omažou okolo hlínou, aby nevycházela z něho pára. Listy natlačí do kotle tak, aby 

zůstala mezi kotlem a listem mezera několik prstů široká. Potom nakladou pod kotle 

oheň (vatru), a jedna zůstane při něm; obyčejně ustanoví se k práci pozorná a zkušená, 

o níž se ví, že umí topiti tak, aby se udrželo vždy stejné teplo. A když začíná silice kapati, 

podstaví dívky pod konec rourky malé kbelíky, a na kraj do otvoru nastrčí žlábek ze 

zeleného lístku šipcového, aby kapky po něm rychleji dolů splynuly. Udělavše to, pokryjí 

kbelík i rourky bílým rouchem, aby silice nevyčichla a čistá zůstala; některé zase ochlazují 

oteplenou v kádích vodu. Který hospodář má mnoho sadů, tam obírá se i přepaluje se tak 

dlouho ve dne i v noci, dokud není práce skončena; při tom udělají si dívky z bílých, 

dlouhých plachet visací kolíbky (ljulky), které jim momci zavážou buď na stromy aneb na 

dubové koly, a v těch odpočívají v noci spíce, ve dne pak kolébají se (ljuljaj) na nich pro 

obveselení, zpívajíce si milé ukolébavky. Když přestane silice kapati, odkryjí dívky nádobu 

a jedna po druhé polahodí si na přelibé vůni, koliko jí vděka! Potom, pokryvše kbelík, 

spěchají vyčistit kotel, aby vyrobenou šipcovou vodu, jak ji nazývají, znovu do kotle daly 
                                                             

126 Momci – chlapci kolem osmnáctého, devatenáctého roku života. 
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k převaření; a když je tato voda převařena, uhasí se pod kotlem oheň, a kotel zůstane 

pokryt, až trochu zchladne. Potom se odkryje, a usazený na něm olej sbírají dívky 

stříbrnými lžícemi do skleněných aneb měděných žbánů a láhví, pevně je zatknouce. A to je 

teprv pravý růžový olej (šipcovo máslo), nejoblíbenější a nejdražší vonidlo nejen v turecké 

říši, ale i v celé západní Evropě127, kamž je překupníci odvážejí a za drahé peníze 

v hlavních městech kupcům prodávají pod jménem perského neb indického růžového oleje, 

an to zatím drahocenný výrobek důmyslného národu bulharského a práce dívek 

slovanských. V Kazan-Lugu kupují překupníci od bulharského lidu lot za 1 zl. stříbra, u nás 

pak je lot čistého růžového oleje za 10 zl. stř. 

 (…) U nás je čistý růžový olej tak velice drahý, že ho ke každodenní potřebě co 

vonidlo koupiti nemůže leč panstvo a ten, kdo má peněz nazbyt. Po kapkách jen kupuje ho 

vůněmilovné naše obecenstvo, přimíchaný ve vodičkách, sprostších olejích, mýdle, 

v pomádě a podobných líčidlech.128  

(…) Růžovou vodu, s níž se olej sebral, upotřebují Bulharky v domácnosti a pálí se 

také z růží vonná a lahodná rosolka, též dělá se z nich chladící lahůdka, tak zvané sladko, 

oblíbené i u Srbů. Nechají se močiti růžové květové listy po několik dní, a každý den ráno 

i večer nalijí na ně čerstvou vodu a nádoba nechá se v studenu. Potom svaří se tolik cukru, 

co je listů, a když sešumován se perlí, dají se do něho osušené růžové listy a po chvilkovém 

varu vlije se to buď do skleněných misek, buď do majolikových, je-li to ale pro hosta, tedy 

do stříbrné misky uvnitř vyzlacené, a dá se to do sklepa, aby to zlednatělo129. 

Je to velmi lahodná, vonná pochoutka a v létě zvlášť libuje si ji každý; 

a Francouzům prý to velmi chutnalo. Pro hosta mají také k stříbrné misce zvláštní 

stříbrnou lžíci. Hostinnost bulharská je pověstná, každý, i ten nejchudší sedlák, uctí hosta 

nejlepším, co v domě má, a když nemá, jde si vypůjčit k sousedu… 

 

                                                             

127 Bulharský růžový olej je dodnes základem i pro slavnou francouzskou parfumerii a jeden gram se 
skutečně prodává za aktuální cenu zlata. Už v 16.–17. století, dlouho před osvobozením od Turků, bulharští 
obchodníci provozovali po Evropě výměnné obchody: růžový olej za vše potřebné. Není proto divu, že se 
spisovatelka o podrobnosti zajímala, a dokonce i věděla, co se děje dál se vzácným lidovým výrobkem. Zde 
poznáváme i Němcovou-občanku, nejen spisovatelku. 
128 Tento odstavec o pronikání růžového oleje do českých zemí je zcela samostatná část textu, který 
v originálu chybí. Božena Němcová črtu rozšířila a skutečně tím i oživila, a to nepochybně dle svých 
vlastních poznatků. Evidentně uvažovala, že text budou číst hlavně lidé v českých zemích, ve střední Evropě. 
Rakovský nic nemusel vysvětlovat, jelikož Bulhaři o tom vědí vše. 
129 Je naprosto jasné, že spisovatelku informoval někdo ze zámožných Bulharů – pravděpodobně Velička 
Simeonovová. Zlacené stříbrné misky a stříbrné lžičky nebyly vůbec v bulharských domácnostech tak 
běžným jevem, jak by se z této črty mohlo zdát. Pohostinnost ovšem ano! Dodnes. 
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Črtu Pěstování růžového keře v Bulharsku zčásti B. Němcová přeložila, zčásti je to 

skutečně její původní text! Jádro je volným překladem z uvedené publikace 

G. S. Rakovského130. Spisovatelka za pomoci svých bulharských přátel rozšířila jeho popis 

vlastním detailním popisem výroby růžového oleje a přičlenila i výklad, k čemu se používá 

růžová voda, a vyprávění, jakému zájmu se růžový olej těší v cizině131. 

Tento národopisný příspěvek B. Němcové pro Živu informoval poprvé českého čtenáře 

o pěstování růžového keře na bulharském území. Je to sugestivní poetický popis vzhledu 

krajiny, v níž se růžový (starobulh. šipcový) keř pěstuje. K němu se pojí vylíčení 

květobraní a všude je, pro Němcovou velmi příznačně, projevována upřímná radost 

z vynikající jakosti bulharského výrobku. Je to pohled svěží, zajímavý a máme tu zároveň 

i ucelené svědectví o jejím nefalšovaném zájmu seznámit své čtenáře s pracovitým jižním 

národem. Možná proto také neváhala věnovat více prostoru a vysvětlení o rozdílech 

mezi pravým bulharským růžovým olejem a různými druho- či třetiřadými „vonidly“ 

a rozhořčeně protestovala proti tomu, že se tento prvotřídní výrobek slovanských rukou 

vydává za turecký (eventuálně za perský nebo indický!)132. 

 

 „Komu čest, tomu čest, (pastuchovi hůl)!“ – dodávala i v rozhovorech rozhořčeně 

občanka Němcová, když srovnávala obdobné praktiky a poměry.133  

 

O tom, jak Božena Němcová črtu Pěstování růžového keře v Bulharsku připravovala, 

svědčí uvedený zlomek jejího původního znění otištěný Zdeňkem Záhořem. Srovnáme-li 

jej s prvním odstavcem Rakovského originální stati Šipcodělie v Bǎlgaria, je jasné, že jde 

o přesný, téměř doslovný překlad, ovšem zbytek, a tím pádem následně i celé definitivní 

české znění, se od něho podstatně liší. Sdělení ovšem zůstalo! Božena Němcová totiž 

zjevně cítila, a právem, potřebu provést dosti nejrůznějších úprav: změnila celkovou stavbu 

stati, jinak ji utřídila a, jak jsem již poukázala, ji dokonce značně rozšířila. Tím pro české 

čtenáře text jen získal na přehlednosti a srozumitelnosti. Je to ve výsledku obdivuhodně 

                                                             

130 Záhoř, Z.: Rukopisné zlomky „Cesty z pouti“ od Boženy Němcové. Časopis pro moderní filologii 
a literatury XIII, Praha 1926, č. 1, s. 34, jde hlavně o Rakovského stať Šipcodělie v Bǎlgaria. 
131 Také tady se autorka místy opírala o Rakovského (Op. cit., s. 86–88), ale de facto zde jde v podstatě 
o samostatnou práci, pouze někde po věcné stránce čerpající z textu Rakovského nebo, a to spíš, z informací 
od bulharských přátel. 
132 Dnes se zas o tom na vinětách píše jako o rosae damascena (růže z Damašku). Poměry se nemění, lidi 
zřejmě také ne, a nemáme B. Němcovou, aby o tom psala a protestovala! 
133 Urban, Z., op. cit., s. 115. 
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klenotnická mistrovská práce s jazykem! A ryzí Němcová – sdělný obsah, jasná forma, 

čistý sled myšlenek, vynikající smysl pro rytmus a tep řečí! 

Je zcela zřejmá i skutečnost, že míra volného překladu je u této stati dána i tím, že 

spisovatelce šlo hlavně o to, aby seznámila čtenáře s podstatou věci, a k rozsáhlým 

stylistickým úpravám klidně přistoupila tím spíše, že si je někde přímo vynucovaly již 

samy její doplňky a vysvětlivky, nutné a důležité pro českého čtenáře. Následně i text 

musel nutně mít i trošku jinou vizáž. Málokterý překladový text zachovává přesné původní 

sdělení, přirozený tok a svěžest myšlenek. Zde se to povedlo skvěle. Božena Němcová 

povýšila překlad na originál, na autorskou stať! Ostatně, i po věcné stránce je tento její text 

(téměř) bez chyb! 

 

 

 7.2.2 Starobulharské prostonárodní názvosloví hvězd a větrů 

 

K Pěstování růžového keře v Bulharsku lze přiřadit i národopisnou črtu Starobulharské 

prostonárodní názvosloví hvězd a větrů, připravovanou a otištěnou rovněž v Purkyňově 

Živě.134  

 

Starobulharské prostonárodní názvosloví hvězd a větrů 135 

 

(…) Bulharský sedlák nezná potřebu hodin, bez nichž nelze obejíti se našemu 

zpanštělému sedláku. Hodinami je bulharskému sedláku za dne slunce, v noci měsíc 

a hvězdy, jež každý jmenovati zná, a nejrannějším i neomylným jeho budíčkem je domácí 

kohout. Dle těchto hodin řídí se bulharský selský lid rok od roku, aniž si žádá lepšího 

ukazatele času. Nepotřebuje také bulharský sedlák kalendáře, když věděti chce, jaké bude 

počasí; zvěstuje mu to slunce, měsíc, zatažená obloha, let ptáků, a nejlepšími jeho věštci 

jsou větry, jež on dobře zná, i odkud který duje a jaké počasí s sebou přináší. Ale jakkoli to 

každý sedlák zná, přece považuji staré pastýře ovcí (ovčari) za nejzkušenější proroky 

povětrnosti a za nejlepší hvězdoznalce, poněvadž pasouce po větší část roku stáda své 

po horách i planinách, takto nejlepší příležitost mají viděti přírodu ve dne i v noci krásnou 

i strašnou, a tudy nejlépe zkoumati mohou zákony její i účinky jejích úkazův. A jsouť tito 

                                                             

134 Božena N.[ěmcová]: Starobulharské prostonárodní názvosloví hvězd a větrů. In: Živa VIII, Praha 1860, 
sv. II, s. 122–124. 
135 Dílo Boženy Němcové XIV, op. cit. Přepis textu viz: Kapitoly z minulosti česko-bulharských kulturních 
vztahů, op. cit., s. 30. 
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staří pastýři mimo to i znalci bylinářství a oblíbení pěvci národních písní, i vypravovatelé 

starobulharských prikazek (pověstí)136, a lid váží si jejich rady. Tito pastýři mají zvláštní 

svoje názvosloví pro hvězdy, které na jejich obzoru vycházejí a zacházejí, i pro větry, 

a sice: 

První hvězdu, která vychází s večerem od východu, nazývají večerna (Turci kervan). 

Svítí dlouho do noci, až pomalu na západu zajde. Za ní vychází moma čili děva, postupujíc 

pomalu k polední straně; za děvou vychází čtverohvězdí, jež jmenuje se kříž. Jiné tři 

hvězdy, jež vycházejí od východu k západu, nazývají sprovodnice (turecky kolla-us). Za 

nimi vychází kokoška (kvočna s kuřátky), sedmero hvězd, a za kokoškou ralica, šestero 

hvězd, jenž mají podobu radlice. Za touto vychází velká hvězda, obsypaná drobnými 

hvězdami, kterou zvou svinar (totiž pasák sviní). K ránu potom vyjde zornica čili dennica. 

O zornici praví tamější pastýři, že ji někdy není, ale když se potom zase ukáže, svítí prý 

jako měsíc.137 Souhvězdí na severní straně známo je pod jménem vůz; čtyři hvězdy jsou 

kola, dvě přední jsou voli, postranní hvězda je člověk. Blízko volů kmitá se hvězda malá, 

jako kdyby s nimi šla; tu jmenujeme vlk. O vozu tom se povídá, že se od večera zatáčí 

ustavičně zadkem. Jiné souhvězdí, které stojí o půlnoci přímo nad hlavou člověka, jmenují 

svredel, protože má podobu svredla (nebozezu). Po půlnoci vychází na nejzazším obzoru 

jihozápadu (blhr. z pustopladně) hvězda červeně zářící, již nazývají pastýři popova138 

hvězda; snad proto, že jim, když vychází, zvěstuje přechod dne, a byl-li předešlý den pátek, 

na který den ukládá pop přísný půst, konec postu139 a dovolení k požití zapovězeného 

blaga, jež oni přichystané již mají pro tu dobu ve svých torbách140. (Půst jmenují Bulhaři 

také čisto141, a to nesmí nikdo pojísti masitých pokrmů, jedině suchý chléb a zeliny. Když 

půst dojde, je jim dovoleno požití blaga, totiž masitých pokrmů.) Bílou cestu na nebi zovou 

mléčni put i také plěva a vypravuje se o ní následovně: Jednomu křesťanu ztratila se pleva, 

a on nešel vypůjčit si ji, ale ukradl jí plný koš svému kmotru (kumu). Když ji nesl domů, 

sypala se mu z koše na cestu, a za jeho prohřešení a ublížení kmotru odznačila se ta 

                                                             

136 Správně je pohádek. 
137 Originál Rakovského ve fonetickém přepisu do češtiny. Viz prof. Z. Urban, op. cit., s. 118: „Podir’těch idi 
Kokoška, ili Klovačka, tii sa sedem zvězdi. Podir’ neja idi Ralica zovima; tii so šest’ zvězdi, i imat’vid ralicy. 
Podir’ neja idi zvězda zovima Svinar’, obkražena s mnogo drěbny zvězdy. Podir’ těch é Zornica, ili D’nnica, 
što iztiča v zora.“ Překlad BN je zbaven tautologie, věty a informace plynou bez jisté chlapské Rakovského 
kostrbatosti. Ale výsledek je nesmírně poetický. Její text připomíná klenbu, Rakovského text – šutr! Ovšem 
sdělení u obou je neměnné a stejně kvalitní! 
138 Pop znamená pravoslavný kněz čili jde o hvězdu (pravoslavného) popa. 
139 Zde místo českého slova půst BN použila bulh. slovo post ve smyslu: konec doby půstu. 
140 Torba (bulh.) – lidová, plátěná, doma ušitá taška přes rameno (něco jako torna). Nosil jí převážně selský 
lid. 
141 Dialekt. slovo čisto – tzn. bulh. često, česky – často. 
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rozsypaná pleva na nebi, na věčnou památku. (Blh. plěva sia zapisala na nebo!) Také 

vypravuje bulharský lid, že na Eňov den (Janův den 24. června) slunce třikrát na nebi se 

pozastaví a strachem zatřese. 

Větry nazývají bulharští sedláci i pastýři, pokud známo, následovně: Černý 

vítr (věter), severní; bílý vítr, jižní; prli-koza čili starý vítr, západní (prli-koza je přezdívka 

starého větru, který, když od západu přiduje, pocestnými strká a vlasy jim cuchá); 

morjak142, východní.143 

Místy nazývají severní vítr horňak a jižní vítr dolňak, aneb teplý a studený vítr. Vítr 

od severozápadu vějící jmenují jasnec, protože rozptyluje mraky a oblohu čistí, a když 

několik dní duje, že bývá napotom jasno. Když z jara od jihu přívěje lotos144, těší se lidé, že 

bude teplo, a proto nazývají ho místy i teplec. Jihozápadní vítr jmenují též starý vítr. Stává 

se v tamějších krajinách, že se letního času náhle strhnou strašné bouře, jakých u nás 

nevídat.  

Náhle zatemní se obloha, větry teplé i studené od jihu i severu začnou proti sobě 

dúti, a nad hlavou starého Balkanu hromadí se valy šedých a černých mračen, v nichž 

křižují se jasné střely blesku. Když takováto bouře se strhne, povídá si lid, dívaje se do 

oblak: Ejhle! Samodivi a Judi se perú! Samodivi představuje si lid bulharský co ženy 

obrovských těl a vlasů předlouhých, jež jim prostě dolů visí a v nichž mají největší svoji 

sílu. Oči mají též převeliké, a na koho se podívají, toho jimi tak uhranou, že buď mrtev na 

místě padne, aneb do smrti pokoje nemá. Zahaleny jsou v šedá roucha a vidět je v povětří 

i na horách (gorska diva). Jsouť mezi nimi i dobré, které lidem dobro činí. Judi jsou též 

ženské mohútných těl, ale jsou celé černé a všechny divé a zlé, i nepřítelkyně Samodiv. 

Když se v povětří setkají, nastanou mezi nimi tak strašné boje, že se až nebesa zlobí!, jak 

říkají staří pastýři bulharští. 

 

Podstatnou část Starobulharského prostonárodního názvosloví hvězd a větrů tvoří (opět!) 

volný překlad z uvedené práce G. S. Rakovského, a to hlavně překlad pastýřských názvů 

hvězd a zajímavých poznámek o názvech některých větrů na základě informací jejích 

                                                             

142 Morjak (bulh.) – námořník. 
143 V překladu BN je opět vše trošku stylisticky poopraveno, originál Rakovského je kratší, a jak u něj bývá 
často – heslovitý: „Větrove naričjat’selci ot kolko é mně poznato slědnyje. Č’rny-větăr – sevěrnyj. Běly-větăr 
– južnyj. P’rli-koza, ili stary-větăr – zapadnyj. Morjak, ot Istoka što věe, a po něgdě si gorny, i dolny toplyj, 
i studenyj.“ Foneticky přepis do češtiny viz prof. Z. Urban, viz op. cit., s. 118. 
144 Správně je lodos. 
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známých Bulharů145. Poměrně obsáhlejší text Boženy Němcové, ve srovnání se skoro 

heslovitým charakterem uvedených dvou textů G. S. Rakovského je skutečně podstatně 

bohatší a svěžejší. Stylistické úpravy si B. Němcová dovolila zvláště tam, kde tím šlo 

odstranit jistou zkratkovitost bulharského znění, která by byla pro neznalé české čtenáře 

problematická. Navíc by byla črta v českém znění slohově nejednotná a hlavně – nejspíš 

dost nesrozumitelná. I svými dalšími úpravami zvýšila čtivost textu a zmírnila jistou 

těžkopádnost a hranatost slohu G. S. Rakovského. Ve finále zde máme text utříděný, čtivý, 

s velice živým spádem a bez zbytečně zdlouhavé popisnosti. 

 

V Pěstování růžového keře v Bulharsku i ve Starobulharském prostonárodním názvosloví 

hvězd a větrů se stejně jako v překladech pohádek setkáváme poměrně často s bulharskými 

slovy, ať už za příslušnými slovy českými (šipec, šipcovo maslo, ljuljky, ovčari, kum, věter, 

gorska diva)146, nebo před českým slovem uvedeným v závorce (momci, prikazky, svredel, 

Eňovden). Dokonce – pokud lze jejich smysl pochopit z kontextu – i samostatně (sladko, 

věcerna, kokoška, ralica, zornica, mlečni puť, plěva, morjak apod.). 

V těchto dvou odborně zaměřených národopisných črtách B. Němcová používá a včleňuje 

do českého textu bulharská slova naprosto přesně na místě. Zde je další neoddiskutovatelné 

svědectví o její velice pokročilé znalosti bulharštiny. 

 

 

 8 Další plánované překlady z bulharštiny 

 

Jak již bylo řečeno, ve třetím a čtvrtém spisovatelčině vzkazu V. D. Stojanovovi jsou 

zmínky o překladech textů Skotovadstvo a Bulharská svatba pro Václava Bolemíra 

Nebeského. O těchto pracích se toho dosud ví jen málo. Božena Němcová určitě 

nehovořila o překladu nějaké odborné stati o chovu dobytka, jak by se mohlo na první 

pohled zdát. Jde opět o překlad textu ze zmíněné knihy Rakovského, a to stejnojmenné 

stati 147 předcházející Starobulharským prikazkám a vyprávějící o životě a zvycích 

bulharských pastýřů. Neví se, jaký byl osud překladu této stati a proč nebyla uveřejněna. 

                                                             

145 U Rakovského některé názvy vůbec nejsou (kupř. jasnec, teplec), z toho lze usoudit, že si B. Němcová 
jistě doplňovala text i podle vyprávění svých bulharských známých. 
146 Nesmíme zapomenout, že jde o bulharštinu obrozeneckou. Je v ní určitá měkkost a poddajnost, která se 
už dost vytratila, stejně jako pády. Některá uvedená slova se používají i dnes, ovšem většinou mají poněkud 
jinou ortografii a výslovnost. 
147 Rakovský, G. S., op. cit. s. 134–136. 
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Předloha k překladu Bulharské svatby byla opět v Rakovského díle Pokazalec…, kde je 

podrobný popis svatby v Bulharsku a obyčejů, které jsou s ní spojeny148. Zde jsou též bílá 

místa a zdaleka nejsou všechny skutečnosti jasné a známé. Božena Němcová zřejmě 

hodlala za přispění svých bulharských známých přeložit celé vylíčení bulharské svatby, 

buď samostatně, či spíše jako úvod k delšímu překladu. Nicméně je jasné, že myšlenka na 

tento překlad u autorky vznikla v počátcích jejího zájmu o bulharštinu, pravděpodobně 

ještě před vznikem jejích překladů pro Živu. Pro nás je zajímavá i jiná věc – v závěru hesla 

Bulhaři v prvním díle známého Riegrova Slovníku naučného z roku 1860 je umístěn 

rozsáhlý výtah z Rakovského popisu bulharské svatby.149 Není to náhodou práce Němcové? 

Míra této pravděpodobnosti je dosti velká. Pokud Nebeský měl co do činění s Riegrovým 

slovníkem a objednal si navíc u spisovatelky překlad o bulharské svatbě, je to nanejvýš 

pravděpodobné a možné. Není také vyloučeno, že se na výběru úryvků z textu Rakovského 

podílel také V. D. Stojanov a určitě Němcové s tímto překladem pomáhal. Tomu 

nasvědčuje i zmínka jeho syna Dimitra, který tvrdil, že V. D. Stojanov byl kromě jiného 

také autorem (to ale nejspíš bude spoluautorem) „celé části o Bulharsku v Riegrově 

slovníku“150. 

O tom, že by mohlo jít o samostatný překlad Stojanova, lze dost dobře pochybovat, hlavně 

vzhledem k jeho tehdejším znalostem češtiny a jazykové obtížnosti překladu. Nicméně 

obdobný výzkum vydá na celou další (a určitě velice obsáhlou) literární práci. Pro mně 

bylo důležité především zmapovat, co všechno kolem Bulharska, jeho lidu, literatury 

a obyčejů zajímalo velkou českou spisovatelku, a vědět, co z toho by bylo dostupné 

v originálu a překladech. A hlavně kde! 

 

 

9 Obyčeje a zvyky lidu Bulharského a Šest stránek národopisných poznámek 

 

V pátém svazku Riegrova Slovníku naučného151 nacházíme v souvislosti se zájmem 

Němcové o Bulharsko ještě jednu skutečnost: v nepodepsaném, dosti podrobném hesle 

Němcová Božena je vedle zmínky o tom, že „N. znala literaturu ruskou, srbskou 

                                                             

148 „V archivu Muzea Boženy Němcové v České Skalici nacházíme především dosud nepublikovaný zlomek 
spisovatelčina rukopisu (24×20), na němž čteme hrubý náčrt začátku překladu črty o námluvách a pod ním 
počátek nového překladu, nazvaného Bulharská svatba. Viz Urban, Z., op. cit., s. 119. 
149 Rk. Bulhaři. Slovník naučný I, red. F. L. Rieger, 1. vyd. Praha 1860, 2. vyd. Praha 1885, s. 963. 
150 Stojanov, D. V., op. cit., s. 279. 
151 Vyšel v roce 1866, tj. čtyři roky po spisovatelčině smrti. 
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a bulharskou“(!), také závažná poznámka, že se v její pozůstalosti tehdy nalézal rovněž 

rukopis Obyčeje a zvyky lidu Bulharského. 

Je známo, že jejím hlavním cílem chystané cesty do Bulharska měla být právě příprava 

obdobné práce. Ovšem myšlenka na seznámení českých čtenářů s bulharskými obyčeji 

a zvyky sotva u ní souvisela jen s plánovaným odjezdem na slovanský jih. Zrodila se jistě 

už tehdy, když se spisovatelka poprvé seznámila s prací Rakovského a začala ji překládat. 

K realizaci této vysněné cesty se autorka Babičky připravovala určitě dříve, než se poznala 

se Simeonovými, kteří ji v jejím rozhodnutí odjet na jih pouze utvrdili. 

Rukopis Šest stránek národopisných poznámek 152 přesvědčivě informuje o tom, jak velké 

bylo přání Němcové přispět vlastním vkladem k poznání bulharského národního životního 

stylu a prostudovat jej stejně, jako před tím mohla studovat život Slováků. Jsou to narychlo 

psané heslovité poznámky, bez nějakých obsahových, stylistických nebo jazykových úprav, 

zcela zlomkovitého charakteru a je jasné, že téměř všechny tyto zápisky by mohla – a byla 

určitě připravena – použít. 

Na prvním lístku (pod inv. č. 62) si Božena Němcová zaznamenala, jaký obyčej se spojuje 

se zdravcem153 a kopřivou na den sv. Jiří: „zdravčič znamená zdraví, kopřiva znamená 

hrdinství“. Pak je podrobné vyprávění o tom, proč v podvečer 1. ledna zabíjejí Bulhaři 

kohouta a v souvislosti s Novým rokem si zapsala slovo survak 154. Poté se vrátila ke dni 

sv. Jiří 155 zmínkou, že rolníci v tento den nezačnou jíst pečené jehně, dokud pop jídlo 

neblagosloví 156: když pop jídlu požehná, někdo z domácích vstane, přinese z venku struk 

kopřivy 157, položí jej na stůl a to teprve značí zahájení hostiny. Pro mne bylo objevné 

zjištění, že podle tohoto záznamu Němcové, je kopřiva „znamením svobody“. 

Osobně o tom nic nevím, a přestože jsem pátrala i v rodném Bulharsku, nijak se mi zatím 

nepodařilo ověřit, odkud je tato neobvyklá informace. Věřím ovšem, že měla naprosto 

reálný původ i předlohu, a bude jistě velice zajímavé prozkoumat tuto její „zprávu z dáli“! 

                                                             

152 Urban, Z., op. cit., s. 129. 
153 Zdravec (druh Geranium macrorrhizum) je oblíbená zelená, voňavá rostlina, která roste na každém 
bulharském dvorku. 
154 Survak (dnes spíš survačka) je bulharská pomlázka, která se používá na Nový rok a následně i o (starých) 
Vánocích v lednu, nikoli na jaře o Velikonocích jako v České republice. Survakají se všichni členové rodu 
a rodiny, nejen děvčata. Význam a princip tohoto lidového obyčeje jsou stejné jako v Čechách – omladit, 
ozdravit. Proto není divu, že B. Němcová zaregistrovala, že i na jihu existuje něco obdobného, jako je česká 
pomlázka.  
155 Den sv. Jiří (6. května) – bulh. Gergjovden – je od roku 1880 spjat i se svátkem Bulharské armády, 
původně se sv. Georgijem Pobědonoscem (sv. Jiřím Vítězným). Počínaje rokem 1998 je den sv. Jiří 
oficiálním bulharským státním svátkem.  
156 Neblagosloví – nepožehná. 
157 Struk kopřivy – snítka kopřivy. 
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Kopřiva a zdravec jsou v bulharském folkloru (i v reálu) spojeny hlavně se zdravím 

a spokojeností všech v rodině. Se zdravcem se vždy vyprovází člen rodiny na důležitou 

cestu, vždy ho na klopě nosí svatebčané, pomocí zdravce se křtí v pravoslavných kostelích. 

Poznámky k 1. březnu, k svátku jara158, jsou dopisovány jinou rukou – pravděpodobně 

V. D. Stojanova. Tam je bulharskou cyrilicí – i v transliteraci do latinky – rčení: „Vǎtrě 

Marta, vǎn blǎchy!“159 Následují i poznámky k dalšímu lidovému svátku Babinden. 

Spisovatelka si zaznamenala, že „báby“ 160 v první den roku polévají vodou mladé vdané 

ženy, které dosud neměly dítě.161  

Z vyprávění starých Bulharů vychází řada dalších poznámek – kdy se otevírá nebe, kde 

podle starých zvyklostí nesmějí ženy příst, kdy se nemá prát prádlo, kdy je správné se 

vydat na cestu, kdy by, podle pověry, přineslo cestování neštěstí s vysvětlivkou, že je třeba 

pro štěstí polít vodou cestu, má-li být nějaké důležité putování úspěšné a radostné. 

A to poslední platí dodnes! Každý Bulhar před cestou lije vodu před sebou! A je k tomu 

i rčení: „Da ti varvi po voda!“ 162 

 

 

10 Závěr 

 

 Terra incognita! Neznámá půda! 

Ta láká, ale občas i děsí. Obdobný byl začátek mé práce nad tímto textem. Je vždy 

zajímavé se potkat v čase s takovou osobností, a to skoro ve své zemi, na důvěrně známém 

teritoriu, a navíc číst texty psané rukou Němcové bulharským cyrilským písmem! A vědět, 

že jde o jedinečnou autorku Babičky. Našlapovala jsem opravdu velice opatrně, nakonec to 

byla práce velice zajímavá, i když občas dosti choulostivá a svým způsobem i nebezpečná. 

O B. Němcové je tolik výborných knížek, statě, monografie českých literátů zvučných 

jmen! Navíc psát v českém prostředí o osobnosti, o které bude asi vše známo a probádáno, 

mi časem začalo nahánět hrůzu. Nicméně zvědavost mne hnala dál, a pak přišel i ten bod 

zlomu, kdy se mi náhodou dostalo do rukou několik, jak jsem později zjistila, výborných 
                                                             

158 Prvního března je v Bulharsku po staletí oslavována Baba Marta, kdy každý nosí na klopě marteničku. 
159 Je to rituální fráze: Blechy ven, Marta sem! 
160 Porodní báby. 
161 Není to úplně přesné: svátek se slaví 8. ledna nebo podle starého stylu (tj. podle Juliánského kalendáře) 
21. ledna. Babinden je jedním z největších ženských lidových svátků věnovaných „babičkám“, tj. ženám, 
které pomáhají při porodu, a rovněž nevěstám, které již rodily. Tento svátek je pohanský a pochází ze 
vzdálených (pre)slovanských dob a hlavně od obrození, kdy doslova šlo o fyzické přežití národa, byl velmi 
oblíben a ctěn. I dnes je Babinden v Bulharsku oslavován a je spojen se smíchem a zábavou. 
162 Ať se ti vede jako po vodě čili lehce, nenásilně. Je to taková lidová zlomvazka. 
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vodítek, kde jsem se opravdu nemohla splést. A tak jsem ve finále po různých osobních 

objevech a nesmírně obohacující zkušenosti! 

Zájem velké české spisovatelky o zemi na slovanském jihu se výrazně projevil teprve až na 

samém sklonku jejího nelehkého života. Byl skutečně hluboký a velice rozsáhlý, jak vidno. 

Určitě nemálo k tomu přispěla i skutečnost, že právě na konci jejího strastiplného života 

v Praze, svým způsobem, už fungovala nějaká ustálená, dost aktivní a živá bulharská 

společnost. Naštěstí to byli velice schopní, inteligentní lidé, jak známo. I dnes vidíme, že 

to, co jí tehdy Bulhaři radili a nad čím společně pracovali, stále má svou trvalou hodnotu 

a úroveň. 

Dokonce pro rodilého Bulhara je skutečným překvapením, jak hluboká je bulharská stopa 

v životě velké české spisovatelky! 

Když jsem před rokem, na začátku své objevné cesty přemýšlela nad tématem bakalářské 

práce, zdálo se mi, že napsat jako název Bulharská stopa v životě a díle Boženy Němcové 

bude znít nepatřičně, nabubřele a opravdu ne namístě. Dnes je mi jasné, že by to vhodné 

a namístě skutečně bylo! 

Před tím rokem jsem ale zdaleka nevěděla přesně, kolik materiálu skutečně existuje, kde se 

nachází, pokud vůbec. Pak jsem nějak instinktivně dospěla k názoru, že stopa v životě 

u takové osobnosti musí být spjata i se stopou v jejím díle. Nakonec to také tak bylo! 

Zajímavá vzpomínka Josefa Noska na intenzitu zájmu Němcové o Bulharsko vyšla v črtě 

Milana Samodiva 163. Zde J. Nosek164, jenž spisovatelku v posledních měsících jejího života 

několikrát navštívil v Litomyšli, sděluje obsah jednoho jejího snu. V něm jsou spojeny 

motivy bulharských reálií a pohádek s jakousi ozvěnou její touhy po bulharské zemi: 

 

„Zdálo se mně, jako bych byla na Staré planině v Bulharsku, na jižním svahu, 

nejutěšenější to krajině celého Slovanstva, v růžovém to ráji, kde věčně modrý blankyt 

rozprostírá se co průzračný baldachýn nad smaragdovým sametem v údolí, nad modrým 

dechem hory, nad stříbrnými vlnkami Marice a Strymonu165…“ 

 

                                                             

163 Lumír XV, Praha 1865, č. 18, s. 274–278. 
164 Josef Nosek se v letech 1880–1881, takřka dvacet let po spisovatelčině smrti, v Praze podílel – spolu 
s pozdějším známým českým malířem prof. Janem Václavem Mrkvičkou – na založení dalšího, a zřejmě 
i nejznámějšího, česko-bulharského spolku Bulharská sedjanka. Oba Češi pak po osvobození od Turků 
působili desítky let v Bulharsku, prof. Mrkvička založil v Sofii výtvarnou školu, dodnes existující Akademii 
výtvarných umění.  
165 Marica a Struma (tehdy pod názvem Strymon) jsou bulharské řeky. 
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Byl to zájem o bratrskou, tehdy ještě bojující a nesvobodnou slovanskou zemi. Zájem o její 

statečný lid, ústní slovesnost, zvyky, obyčeje, o jeho jazyk. Pracovní podmínky 

B. Němcové byly více než tristní a svízelné, pak se ani neuskutečnila dlouho připravovaná 

cesta do Bulharska. 

Bez slovníků a vhodných jazykovědných příruček byla odkázána převážně jen na svůj um 

a na pomoc svých pražských bulharských přátel a známých. A přesto, na jak vysoké úrovni 

jsou její překlady! Dokonce nejen překládala, shromažďovala původní národopisný 

materiál. Přesvědčivější svědectví, že ji bulharské bytí opravdu zajímalo, snad ani nemůže 

existovat.  

 

A už tehdy ji Bulhaři milovali!  

 

„Když se dne 24. ledna 1862 ubíral v Praze z domu ‚U tří lip‘ Na příkopě na 

vyšehradský hřbitov pohřební průvod, jenž byl poslední cestou Boženy Němcové, kráčeli 

s rozžatými svícemi za rakví i prostí příslušníci bulharského národa ve svých překrásných 

národních krojích.“ 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

166 Pohřeb Boženy Němcové. Národní listy II, Praha 1862, č. 21, s. 2. 
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