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Úvod 

V této práci se budu věnovat analýze cestování, poznávání a následné transformaci 

viděného do ,,obrazu“ Bulharského knížectví a Východní Rumélie1 v 19. století skrze 2 

cestopisy, jež patří k zásadním dílům týkajícím se poznávání Balkánu a zejména obrazům, 

které oba o daných oblastech vytvářejí. Na straně jedné to jsou „Cesty po Bulharsku“ českého 

profesora dějepisu Konstantina Jirečka, klíčové osobnosti středoevropské slavistiky a 

balkanistiky konce 19. století a jeho nejvýznamnějšího předchůdce Felixe Kanitze, jehož ,, 

Donau-Bulgarien und der Balkan: Historisch-geographisch-etnograpische Reisestudien aus 

Jahren 1860-1875“ patřila ve své době k stěžejním pracím týkajícím se Balkánského 

poloostrova.2 Pro mou práci bude nejvýznamnější druhý svazek tohoto celkem trojsvazkového 

díla, protože právě on je nejvíce věnován cestování.  

V první kapitole stručně představím Konstantina Jirečka a popíši jeho životní dráhu, 

která jej zavedla z vídeňského Tereziana3 přes Prahu až do služeb Bulharského knížectví. 

Obdobně představím i budapešťského rodáka Felixe Filipa Kanitze. V druhé kapitole se budu 

zabývat cestováním obou těchto středoevropských vědců po území Bulharského knížectví 

jako takovým, přičemž mým cílem bude rozebrat způsoby a možnosti cestovaní po dané 

oblasti a poté zejména analyzovat a následně komparovat pohledy obou autorů na jimi 

procestované území, tedy v případě Jirečka na Bulharské knížectví a Východní Rumélii4 a 

v případě Felixe Kanitze na Osmanskou říši.   

                                                 
1 Felix Kanitz toto území procestoval ještě před vznikem Bulharského knížectví a Východní Rumélie. V tomto 
případě obou termínů užívám jen pro označení daného území.  
2 Balkánským poloostrovem rozumím území dnešní Albánie, Bulharska, Řecka, Rumunska, Černé Hory, 
Makedonie, Srbska a Chorvatska. Tento názor vychází z geografického přístupu k termínu Balkán, kdy je za 
přirozenou hranici uvedeného poloostrova považováno Černé,  Marmarské, Egejské, Středozemní, Ionské a 
Jaderské moře. Severní hranice je ale již vyhraničena více kulturně a politicky než geograficky, díky tomu jsou 
vně Balkánu například Slovinci. Todorova, Maria: Imagining the Balkans, New York: Oxford University Press, 
1997.  
3 Dorovský, Ivan: Konstantin Jireček, život a dílo, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno 1983,str.7. 
4 Východní Rumélie byla autonomní provincie Osmanské říše vzniknuvší roku 1878 na zasedání Berlínského 
kongresu. Viz.:kolektiv autorů: Encyklopedie moderní historie, Nakladatelství Libri, Praha 1999, str.54-55. 



Klíčovými prameny pro mou práci budou samozřejmě cestopisy obou výše uvedených 

autorů. Jirečkovy ,,Cesty po Bulharsku“ jsou co do literárního žánru cestopisem, ale nesmíme 

zapomínat, že byl psán rukou profesora dějepisu, tudíž na mnoha místech je psán značně 

odborně a vědecky. Dalším důsledkem vědeckého přístupu je dle mého názoru snaha o co 

největší objektivitu a nestrannost, která je v celém díle patrná. Felix Filip Kanitz byl taktéž 

velmi vzdělaný, na své cesty po Balkánském poloostrově se vydal až po ukončení svého 

vysokoškolského studia v roce 1858, kde získal značné historické, etnografické a 

archeologické vědomosti.5 Toto zaměření se projevilo v jeho prvním díle týkajícím se 

Balkánu, které se zabývalo římskými památkami v Srbsku.6 V ,, Donau-Bulgarien und der 

Balkan: Historisch-geographisch-etnograpische Reisestudien aus Jahren 1860-1875“ se ale již 

Felix P. Kanitz nezaobírá pouze archeologickými památkami, nýbrž se snaží o co 

nejkomplexnější popis veškerých věcí, které na území pozdějšího Bulharské knížectví spatřil.  

Po krátkém představení těchto dvou cestopisů se musíme na chvíli pozastavit nad 

knihou Marie Todorové ,,Imagining the Balkans“, protože v knize této profesorky Balkánské 

a Východoevropské historie na floridské univerzitě se objevuje několik termínů a přístupů, 

který byly pro mou práci podnětné. Pojem, kolem kterého se celá kniha točí je tzv. 

balkanismus, který vychází z orientalismu Edwarda Saida. Said orientalismus chápe jako 

pohled z venku, z Evropy na orient, tedy Východ,  přičemž tento evropský pohled má mnohé 

prvky nadřazenosti.7 Todorova orientalismus kriticky přehodnocuje a tvrdí, že koncept 

orientalismu se nedá použít pro oblast Balkánu, pročež vytváří další termín, a to balkanismus, 

který ale nepovažuje za pouhou variaci orientalismu, a to z následujících důvodů: 

1.) Balkán je pojmem historicky a geograficky konkrétním, kdežto Orient je vágní a 

neurčitý. 

2.) Na Balkáně absentuje koloniální dědictví. 

                                                 
5 Hrochová, Věra: Aspects des Balkans médiévaux, Univerzita Karlova, Praha, 1989, str. 223. 
6 Tato Kanitzova práce nesla název ,,Die röhmischen Funde in Serbien.“ Tamtéž. Str. 223. 
7 Todorova, Maria: Imagining the Balkans, New York: Oxford University Press, 1997, str. 7. 



3.) Identita obyvatel Balkánu se sama o sobě vymezuje proti Orientu.8   

Balkanismus tedy můžeme definovat jako představu lidí ze západu o Balkánu.  

Pro pochopení problematiky cestování v 19. století mi za základní literaturu posloužila 

kniha Antoni Maczaka „Travel in Early Modern Europe.“ Přestože není přímo věnována 

problematice cestování 19. století, navozuje mnoho otázek dotýkajících se cestování obecně 

v kterékoliv době. Proč vlastně někdo cestuje? Za jakým účelem? Jak je vybavený? Jaké má 

podmínky pro cestu? Jaké nebezpečí může skýtat takový normální turista pro oblast, kterou 

navštíví? Jak reagují cílové oblasti cestovatelských výprav, aby se ubránily proti epidemiím 

různých nemocí, často šířených turisty, jako byl například mor? To jsou podle mého mínění 

otázky aktuální pro cestování v jakékoliv době. K porozumění politické situaci v upadající 

Osmanské říši a pochopení situace na Balkáně mi posloužily zejména knihy Alana Palmera 

,,Úpadek a pád Osmanské říše“, dále dílo Michaela Weithmanna ,,Balkán: 2000 let mezi 

západem a východem“, ,,Moderní dějiny islámských zemí“ od Eduarda Gombára  a kniha 

Mishi Glennyho ,,Balkán 1804-1999 : nacionalismus, válka a velmoci.“ Publikaci ,,Dějiny 

Bulharska“ od Jana Rychlíka jsem použil pro zorientování se v Bulharském prostoru právě 

v době, kdy Konstantin Jireček působil ve službách Bulharského knížectví. Dílo Michaela 

Palaireta ,,The Balkan Economies c.1800-1914: Evolution Without Development“ mi velmi 

dobře posloužilo k proniknutí do ekonomických problému jak samotné Osmanské říše, tak do 

obtíží, s kterými se potýkaly státy vzniknuvší odtržením se od ní. Další publikací, která mi 

bezesporu pomohla s problematikou pochopení bulharské společnosti, je článek Boriany 

Stanevy „The Formation of Bulgarian National Identity In Plovdiv In the Period Of the 

Bulgarian Revival and Influences of Greek Culture.“ Knihou, kterou samozřejmě také 

nesmím opomenout, je ,,Konstantin Jireček, život a dílo“ od Ivana Dorovského.9  

                                                 
8 Todorova, Maria: Imagining the Balkans, New York: Oxford University Press, 1997, str. 10-12. 
9 Kompletní bibliografické údaje výše zmíněných knih spolu s další literaturou jsou uvedeny v seznamu 
literatury. 



I. Krátké představení Konstantina Jirečka a Felixe Filipa Kanitze 
 

Na úvod tohoto krátkého seznámení se s životem Konstantina Jirečeka chci jen 

upozornit na fakt, že jeho biografií se nejvíce ve svých pracích zaobírali Ivan Dorovský a 

Hana Sobotková a právě zejména o práce těchto autorů se v této části budu opírat.10  

Konstantin Jireček se narodil 24. července 1854 v rodině literárního historika Josefa 

Jirečka, který působil na rakouském ministerstvu kultu a vyučování ve Vídni. Odmalička 

se pohyboval ve společnosti, která byla značně slovansky, zejména jihoslovansky 

orientovaná.11 V deseti letech se Konstantin Jireček zapisuje na Vídeňské gymnasium 

Terezianum12, kde začal intenzivně studovat srbštinu a francouzštinu, k nimž zanedlouho 

přibyly další jazyky jako novořečtina, turečtina, ruština, maďarština, rumunština a 

albánština.13  

Po přestěhování se do Prahy vydává Jireček článek o D. Obradovićovi a poté v letech 

1872 a 1873 vydává bibliografii novobulharského písemnictví, za což je zvolen 

dopisujícím členem Bulharské učené společnosti v Braile.14 Zásadním rokem Jirečkovy 

tvorby je rok 1875, kdy v sešitech v češtině vycházejí jeho Dějiny národa bulharského.15 

V roce 1867 byl Konstantinu Jirečkovi udělen doktorát za jeho knihy o bulharských 

dějinách a stal se tak ve svých 23 letech soukromým docentem etnografie a dějin zemí 

Pontu ve středním a novém věku.16 Jeho habilitační bylo ,,Die Heerstrasse von Belgrad 

nach Constantinopel und die Balkanpässe.“  

                                                 
10 Viz seznam literatury. 
11 U Jirečků se potkávaly takové osobnosti jako Jernej Kopitar, Franjo Miklošić, Vatroslav Jagić, Vuk St. 
Karadžić,Vilém Gábler, a další. Dorovský, Ivan: Konstantin Jireček, život a dílo, Univerzita J. E. Purkyně 
v Brně, Brno 1983, str. 9. 
12 Tamtéž, str.8. 
13 Tamtéž, str.8. 
14 Vznikla roku 1869 v rumunském Braile, protože území pozdějšího bulharského knížectví  bylo stále pod 
nadvládou Osmanské říše. Jejím cílem bylo sbírání ,,všech bulharských duševních sil“.  Rychlík, Jan: Dějiny 
Bulharska, Nakladatelství Lidové noviny, 2002, str. 413. 
15 Jan Rychlík v Dějinách Bulharska uvádí na str. 413  rok 1876, oproti tomu Ivan Dorovský v díle Konstantin 
Jireček, život a dílo uvádí na str. 51 rok 1875.  
16 Dorovský, Ivan: Konstantin Jireček, život a dílo, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno 1983, str. 81. 



V roce 1878 Jireček podniká svou první cestu do Dubrovníku, díky níž vzniká práce 

Obchodní cesty a hornictví v Srbsku a Bosně ve Středověku.17 V létě následujícího roku 

míří opět do Dalmácie, ale kromě Dubrovníku navštěvuje i Boku Kotorskou, Cetyni a 

Trebinji..18  

V době, kdy psal práci inspirovanou Dubrovnickými archívy, dorazila k českému 

vědci již druhá nabídka z Bulharského knížectví na post generálního tajemníka 

ministerstva osvěty. Konečná nabídka se nakonec ustálila na místě generálního sekretáře, 

čímž by se stal druhým nejvýznamnějším mužem hned po ministrovi. Jireček přijímá a 9. 

listopadu 1879 přijíždí do Sofie.19 

Během svého působení ve službách Bulharského knížectví v letech 1879 až 1884 tento 

český historik zastával funkci ministra osvěty, ministerského předsedy, předsedy školské 

rady a nakonec ředitele Národní knihovny a Národního muzea. Přesto, že je Konstantin 

Jireček  roku 1883 navržen na post profesora dějepisu na filosofické fakultě v Praze a tento 

návrh je jednomyslně přijat, uzavírá český historik smlouvu na dalších šest let, přičemž 

v případě otevření bulharské univerzity má nastoupit jako její profesor.20 Tento kontrakt 

ale zůstal nesplněn, protože Jireček po pěti letech ve službách Bulharského knížectví žádá 

o propuštění a jako důvod uvádí ,,povinnosti, které má každý vlastenec ke své vlasti.“21 

Vážné pracovní nabídky obdržel Jireček ještě dvakrát, a to když po sjednocení 
Bulharského knížectví a Východní Rumélie dochází k postupné realizaci kroků vytyčených 
bývalým českým zaměstnancem ministerstva osvěty k ustanovení bulharské univerzity 
v Sofii a bulharská vláda na něj nahlíží jako na možného profesora a ta samá nabídka je 
ještě jednou opakována v devadesátých letech 19. století. Na obě někdejší ministr odpovídá 
zamítavě.22 

V roce 1889 je Konstantin Jireček zvolen děkanem filosofické fakulty, ale díky sporům 
mezi studentstvem a Jirečkovými kolegy na svou funkci rezignuje. O situaci na fakultě, 
která pro něj musela být značně nepříjemná, prohlásí, že se v Praze cítil být ,,málem 

                                                 
17  Dorovský, Ivan: Konstantin Jireček, život a dílo, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno 1983, str. 92. 
18  Tamtéž, str. 99. 
19 Tamtéž, str. 113 
20 Tamtéž, str.126. 
21 Tamtéž, str.149. 
22 Dorovský, Ivan: Konstantin Jireček, život a dílo, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno 1983, str. 153. 



cizincem.“23 Dalším působištěm se stane Vídeň, kde je roku 1893 jmenován profesorem 
Slovanské filologie a slovanských starožitností. Lze říci, že jeho přítomnost vídeňské 
univerzitě prospívá a Ivan Dorovský, autor monografie o Konstantinovi Jirečkovi, určitě 
nepřehání, když tvrdí, že Jireček spolu s Jagićem z Vídně vytvořili evropské centrum 
slavistiky.24 

V dalším díle se Jireček věnuje například středověkým dějinám Dalmácie, čím dál víc se 
zabývá Albánií, Srbskem, o kterém v roce 1910 vydává 1. Díl ,,Geschichte der Serben.“  
Zabývá se i Makedonskou otázkou, tedy otázkou ke kterému ze sousedních státních celků 
by měla patřit Makedonie25 a dochází k pro bulharskému stanovisku. Na tomto místě je 
třeba zdůraznit, že Jireček vždy zásadně odmítal jakékoliv velkobulharské, velkosrbské, 
nebo velkořecké ideje, a tak například ostře kritizoval názory, snažící se prokázat, že 
Makedonci jsou Srbové.26    

 

 

 

 

 

Představení Felixe Filipa Kanitze 

Felix Filip Kanitz se narodil v roce 1829 v Budapešti do židovské rodiny, ale později 

konvertoval ke křesťanství.27 V 17. letech začal navštěvovat Vídeňskou univerzitu, kde 

studoval zejména umění.28 Po svých studiích nejprve procestoval Německo, Francii, 

Belgii a Itálii, v které se také v roce 1856 usadil.29 Jeho cesty na Balkánský poloostrov 

začaly v roce 1858, kdy poprvé navštívil Dalmácii, Hercegovinu a Černou Horu. Cesty, 

které podnikl o rok později, směřovaly na území dnešního Srbska a Bulharska. Poslední 

cestu na Balkánský poloostrov podnikl v roce 1889. Jeho dvě dekády trvající cesty po 

Balkánském poloostrově znamenaly až do první světové války nepřekonaný zdroj 

geografických, etnografických a archeologických informací o této oblasti.30 Mezi jeho 

nejvýznamnější díla patří ,,Die Römischen Funde in Serbien“ vydáné v roce 1861, dále o 

                                                 
23 Tamtéž,  str.168. 
24 Tamtéž,  str.170. 
25 Dorovský, Ivan: Makedonie: Zrození nebo obrození národa? Boskovice, Albert, 1995. 
26 Dorovský, Ivan: Konstantin Jireček, život a dílo, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno 1983, str. 179. 
27 Singer, Isidore: The Jewish encyclopedia, Funk and Waghall Comp., New York, 1907, str. 432. 
28 Ottův slovník naučný, Praha, J. Otto, 1888-1909, str. 920. 
29 Singer, Isidore: The Jewish encyclopedia, Funk and Waghall Comp., New York, 1907, str. 432. 
30 Todorova, Maria: Imagining the Balkans, Oxford Univerzity Press, 1997, str. 71. 



rok později vyšly tiskem ,,Serbiens byzantische Monumente“ a ,,Donau-Bulgarien und der 

Balkan, Reisestudien aus d. J. 1860-1875“, které byly vydávány v letech1875-1877.31 

Felix Filip Kanitz zemřel v Benátkách v roce 1904.32 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cesty Felixe Filipa Kanitze po území pozdějšího Bulharska 

 Jak již bylo řečeno v úvodu, bude mým cílem v následující kapitole analyzovat 

způsoby a možnosti cestování v Bulharsku z pohledu Felixe Philippa Kanitze a zjistit, 

z jaké cestovatelské zkušenosti vycházel a jaký hlavně byl jeho ,,obraz“, který poté 

v podobě svých cestovatelských prací dále šířil.  

  

Podmínky pro cestování na území pozdějšího Bulharského knížectví33    

Jak je již z názvu této části patrné, Felix Filip Kanitz ještě necestoval po 
samostatném Bulharském knížectví, ale vzhledem k tomu, že cesty, jimiž se tato práce 
zabývá, podnikl po pozdějším bulharském území na počátku 70. let 19. století, tedy 
v době, kdy tyto oblasti spadaly ještě pod nadvládu Osmanské říše.34 Kvůli této 
skutečnosti bylo nutné, aby si opatřil ferman35 dovolující mu vědecký výzkum na 
sultánových územích. Tohoto dosáhl skrze rakouské diplomatické zastoupení 
v Istanbulu a proto si také na začátku své cesty mohl v Rusčuku oddechnout, že vše 
začíná dobře, protože tento dokument mu zaručoval nejen volný pohyb po zmíněném 
území, nýbrž i ozbrojený doprovod. Vzápětí ale po této příhodě Kanitz popisuje, jak se 
jeho tlumočník dostavil na smluvené místo o poznání později, než bylo domluveno a 
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komentuje to slovy: ,,Orientálec není nikdy přesný.“36 Touto situací bych chtěl 
upozornit na důležitý rys tohoto díla, kdy autor striktně odděluje pojmy Evropa a 
Orient, přičemž slovo Evropa je vůči druhému jmenovanému slovem nadřazeným. 
Nazývá-li pak autor něco orientálním, má to takřka vždy negativní konotaci.  

Zkušenosti s osmanskými úřady 

Kanitz sice bez problémů obdržel onen ferman, nicméně i přesto jeho názory 
na osmanské úřady a sultánův režim jako takový byly poměrně jednostranně kritické. 
Na prvním místě kritizuje zejména zvůli Turků vůči ostatním etnikům, zejména 
křesťanům a to například když líčí událost, kdy osmanský kadi37 zakázal rusčukským 
pravoslavným křesťanům používat zvon při svolávání k bohoslužbě, přestože toto 
právo bylo na základě pařížského míru z roku 1856 osmanským křesťanům 
garantováno.38   

Osmanský režim si Kanitzovu kritiku vysloužil takřka vždy, když se oněm 
autor zmiňuje. Jediných slov chvály se úřadům a režimu dostalo jen v případech, kdy 
autor hovoří o Mithadu Pašovi, reformách nebo v případě pozitivní zkušenosti 
s některým s osmanských úředníků, ale v tomto posledně jmenovaném případě dle 
mého soudu nejde o pozitivní hodnocení systému, nýbrž jedná se pouze o kladné 
hodnocení morálních kvalit toho určitého jednotlivce. 

Pozastavme se u Mithada Pasi, provinčního guvernéra Dunajského vilájetu 
v letech 1864 až 1868.39 Při četbě Kanitzových cestopisných záznamů si nejde 
nepovšimnout úcty, jaké se Midhat Pasa v jeho očích těší, například když si Felix 
Kanitz při konstatování o špatném stavu silnic v Osmanské říši posteskne: ,,Kéž by 
Mithad zůstal déle guvernérem dunajské provincie!“ 40 Vzhledem k tomu, že tyto 
výroky se ještě několikrát opakují, nabízí se otázka, čím si Mithad paša vysloužil 
takovou chválu? Odpověď je jednoduchá. Mithad představoval typ úředníka z éry 
tanzímátu, který se snažil o reformy inspirované evropskými západními zeměmi, které 
Kanitz považoval za jedinou možnou cestu pro další fungování Osmanské říše. 

Dle mého názoru Kanitzův pohled na reformy v Osmanské říši vystihuje 
setkání s Ahmedem Beiem, správcem Rahova, který rakousko-uherského cestovatele 
pozval do svého domu. O Ahmedu Beiovi dále Kanitz píše jako o typickém 
představiteli moderních reformních Turků, který se snaží proniknout do západní 
kultury, učí se západní jazyky, ale přesto jeho konečný soud nad ním je značně 
odmítavý: „..jakožto větší počet ,,pařížských Mladoturků“ v Konstantinopoli, kteří, 
přestože mluví nejelegantnější francouzštinou, až na výjimky, zůstávají Turky 
s přebarvenou kůží a zřídkakdy se mohou spřátelit s evropskou láskou k práci, 
pořádku a právu.“41  

Jako cestovatel se Kanitz dostával do kontaktu s úřady poměrně často a takřka 
vždy si osmanští úředníci vysloužili jeho zdrcující kritiku. Protože i během své cesty 
po Osmanské říši udržoval kontakty s domovem, byl nucen využít služeb tamní pošty, 
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kde ale shledal, že kvůli tomu, že místní ,,postadži“42 zrovna vysedává někde po 
kavárnách, nebude vyřízení korespondence vůbec snadnou záležitostí. Proto uvádí, že 
nejspolehlivější bylo využít poštovních doručovatelů rakouské parolodní společnosti, 
jejíchž služeb ovšem bylo možno použít pouze na Dunaji.43 K zážitkům s osmanskou 
poštou Kanitz ještě přidává zkušenost jednoho na Západě vzdělaného bulharského 
učitele, který při obdobné situaci si neodpustil řadu ostrých výtek proti pošťákovi, 
který jej ale vzápětí udal, že chystá vlastizrádné plány proti říši a byl proto na několik 
dní uvězněn.44 Tureckou správu i kvůli této zkušenosti Kanitz hodnotí jako krajně 
protekcionářskou a zkorumpovanou.45 

Další negativní zkušeností pro Kanitze byl kontakt s osmanskou státní 
statistikou. Kanitz si totiž pro potřeby svého geografického výzkumu požádal o 
osmanské oficiální statistické údaje, které ale ihned po prvním měření odložil kvůli 
jejich nepřesnosti jako nepoužitelné.46 

Jak je z výše uvedeného textu patrné, byl Felix Philipp Kanitz s osmanským 
režimem krajně nespokojen a proto nijak nepřekvapuje jeho názor, že  ,,…přijde nový 
režim, protože je to nutné a proto - přijít musí!“47 

 

Cestování  

Na začátku této části si nejprve musíme vyjasnit, za jakými cíly se Felix Filip 
Kanitz do tehdejší osmanské říše vlastně vydal. Dle mého soudu se tyto cíle týkaly 
především archeologie a geografie. Během celé jeho cesty můžeme pozorovat na 
základě čeho volí směr cesty a proč se vydal právě do těch oblastí, kam se vydal a 
mnohokrát uvidíme, že třeba i změnil původně plánovanou trasu cesty jen aby spatřil 
nějakou archeologickou památku nebo zakreslil do mapy neznámou oblast.48 Jeho 
zaujetí pro zakreslování ještě do map nezanesených oblastí vedlo až tak daleko, že 
několikrát se souhlasem muslimského duchovního vystoupal na minaret, aby získal 
lepší pozici pro orientaci.49  

Jak již bylo uvedeno, Felix Filip Kanitz obdržel od Vysoké Porty fermam 
umožňující mu volný pohyb. Na základě tohoto fermanu ale zároveň obdržel i 
ozbrojený doprovod složený z osmanských žandarmů. Kromě toho Kanitzovu suitu 
tvořil ještě tlumočník a často i průvodce z řad místního obyvatelstva. Ohledně 
žandarmů se Kanitz vyjadřuje velmi pochvalně a dokonce popisuje, jak se z jedním 
z těchto strážníků, s jistým Ibrahimem Tschauschem, spřátelil to té míry, že mu bylo 
skutečně líto, když došlo po překročení hranic okresů k pravidelné výměně žandarmů, 
že jej nadále nemůže spatřovat ve svém doprovodu. Dle svého tvrzení jej alespoň 
propustil s bohatou odměnou a dárky pro jeho ženu a děti.50   

Nyní je třeba se pozastavit nad tím, proč vlastně rakousko-uherský badatel, 
jehož cestopis je předmětem této části mé práce, potřeboval mít s sebou ozbrojený 
doprovod. Jaká byla vlastně role těchto tzv. Zaptie´s, jak Kanitz žandarmy nazývá? 
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Funkce těchto jízdních hlídek v doprovodu Kanitze byla především dvojí. Za prvé 
měli na starost vědcovu bezpečnost a za druhé byli také neocenitelnými průvodci, 
protože díky faktu, že se po překročení hranic okresu vystřídali za místní, domácí 
hlídky, získala vědecká výprava vždy alespoň jednoho kraje znalého zaptieho.51 
S bezpečností neměla Kanitzova expedice větších obtíží. Největší komplikace z tohoto 
hlediska se stala nedaleko Novosela, kde se v Budapešti narozený vědec potkal 
s velkým oddílem žandarmů, kteří mířili do okolí Kaloferu, kde se prý v té době 
vyskytovalo množství banditů. Kanitze tato zpráva nemile překvapila, protože sám se 
mínil druhý den do této oblasti vydat a proto své znepokojení sdělil veliteli  oddílu. Ke 
Kanitzovu zklamání mu ale velitel oznámil, že nejprve musí prohledat okolí Novosela, 
tudíž nemůže postrádat žádné muže. Naštěstí pro další pokračování vědecké výpravy 
se mezi žandarmy našel jeden, který již Kanitze doprovázel a ten se nabídl, že posílí 
jeho doprovod přes nejnebezpečnější území. Velitel s tím bez obtíží vyslovil souhlas, 
přičemž se dostáváme k věci, nad kterou se Kanitz mnohokrát na své cestě Balkánem 
pozastavoval, a to muslimskou vírou v osud. Kanitz totiž vložil vůdci trestné výpravy 
do úst následující slova: ,,Když vás bude chtít osud zničit, potom vám nepomůže, ani 
když vám dám více mužů, když ale bude chtít, aby jste uspěli, potom je vás dost…“52 
Zde je dle mého názoru vhodná chvíle na pozastavení se nad tím, o čem autor 
mnohokrát v souvislosti s muslimy hovořil, a to o jejich víře v osud, „kismet“, která je 
dle něj vede k fatálnosti a malé touze po jakémkoliv pokroku.53 Mluvíme-li nyní o 
bezpečnosti, je třeba uvést, že přestože se tato badatelská expedice nedostala do 
žádného přímého ohrožení, několikrát byla svědkem událostí, které zrovna o 
nejpříhodnějším prostředí pro cestování nevypovídaly. Paradoxně několik dní před 
tím, než se v Novoselu setkal s trestní výpravou proti loupežníkům, byl Kanitz 
svědkem události, kterou krajně odsoudil a zkritizoval. Byl totiž u toho, když v Plevnu 
místní kaimakam54 vypravoval karavanu složenou z pochytaných hajduků, jejíchž 
rodiče jej prosili o milost. Budapeštský rodák popisuje, jak byli zajatci svázáni po 
čtyřech k sobě, přičemž ještě na krku měli těžké okovy a byli tak přichystáni na 
dalekou cestu až do Nikopole. Kanitz tento počin osmanské justice prohlásil za ,,trest 
předcházející trestu“ a nazval jej barbarským, na evropskou středověkou spravedlnost 
připomínajícím činem.55 Přesto ale Kanitz kaimakamovi k jeho ,,úlovku“ vzápětí 
gratuloval a byl velmi spokojen s tím, že mu tento hodnostář k jeho doprovodu přidal 
ještě další dva žandarmy.56 

K poslednímu kontaktu s banditismem, který Kanitz líčí, došlo nedaleko 
Panagjuriště, kde jeho výprava narazila na prázdnou opuštěnou strážnici s rozdělaným 
ohněm, zbytky jídla a hadry. Kanitzův zaptie ihned prohlásil, že tam určitě tábořili 
hajduci, které svým příchodem vyplašili.57 

 

 

Způsoby cestování a infrastruktura 
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Kanitz pro cestování využil tyto dopravní prostředky: Loď, vůz a koně, 
přičemž za nejvhodnější pro vědecké výpravy považuje jízdu koňmo, protože jak tvrdí 
,,jenom kůň dovoluje cestujícímu nutnou volnost pohybu přes všechny terénní 
překážky.“58 Proto se také nejprve z Vidinu vydává do Rusčuku lodí a poté vozem do 
Trnova, kde nakupuje podle svých vlastních slov čtyři vynikající koně, za něž ještě 
platí daň tureckému zaměstnanci tržnice. Při cestování se Kanitz jednoznačně přiklání 
za koupi vlastních koní, protože v častém půjčování koní spatřuje pouze ztrátu času.59 
Dalším doporučením, které zanechává svým následovníkům, je aby se pokud možno 
zřekli veškerého nadbytečného komfortu, aby svým koním zbytečně nepřitěžovali.60  

Při cestování samotném Kanitz nehodnotí infrastrukturu nijak podrobně, takže 
se čtenář maximálně doví, kde byla cesta ,,dobrá“ a kde ,,špatná“, ale co se pod těmito 
pojmy skrývá si lze jen domýšlet. Podrobnějšího hodnocení se dočkaly buď 
architektonicky zajímavé, nebo zřícené či špatně udržované silniční stavby. Obecně 
pro ,,Dunau-Bulgarien und der Balkan“ platí, že valná většina cest i mostů, o nichž se 
zde mluví, jsou v zanedbaném stavu, o čemž svědčí i nutnost častého brodění se přes 
vodní toky. Jeden z těchto dramatických přechodů se stal nedaleko Novosela, když byl 
Kanitz a jeho doprovod nucen za bouře překonat rozvodněný potok, kde mu málem 
zahynul nákladní kůň. Diky horečnatému úsilí a možná i tomu, že celá výprava se 
během celého přechodu modlila k svým patronům, se všichni lidé i zvířata úspěšně 
dostali na druhý břeh.61  Neobvyklý způsob překonávání vodního  toku Kanitz spatřil 
v Trojanu, kde se přes vodu tyčila značně dlouhá dřevěná konstrukce, po které mohl jít 
kvůli její malé šířce jen jeden člověk a rakousko-uherský občan s údivem popisuje 
s jakou elegancí a jistými kroky místní tento most překonávají.62  Naprosto jiným 
dojem na cestovatele zapůsobil dvanácti obloukový most přes Jantru u Bele, z jehož 
stavitelem měl možnost se jednou osobně setkat a poté, co zjistil, že onen „prostý 
Bulhar“ nemá žádné technické vzdělání, vedlo ho to k posílení svého přesvědčení, že 
Bulhaři patří mezi velmi nadané národy.63 Častěji než toto pozitivní hodnocení se ale 
mostním stavitelům na stránkách ,,Donau-Bulgarien und der Balkan“ dostalo zdrcující 
kritiky, jakou si vysloužili jistí italští mistři za stavbu mostu přes řeku Osem, který 
Felix Kanitz shledává vhodným tak nanejvýš pro odpočinek ve stínu pod jeho oblouky 
a dodává, že i ta nejhorší německá obec by se za takovouto stavbu musela stydět.64 
Zde si opět dovolím upozornit na srovnání, která Kanitz často používá a jimiž se ještě 
v jedné z následujících kapitol budu zabývat, a to porovnávání Západu a Orientu, 
přičemž vzhledem k názornosti výše uvedené zkušenosti není třeba uvádět, který 
z pojmu má vyšší kvalitativní hodnotu. 

Mostnímu stavitelství ve svém cestopisu Kanitz věnuje značný prostor a kromě 
obvyklého hodnocení staveb právě v oddíle o mostu přes Jantru nám zanechává 
myšlenku, jež podtrhuje jeho přístup k Turkům a k muslimům obecně. Kanitz si zde 
totiž klade otázku, kdo asi postavil vynikající viadukty a mosty sultánů 16. a 17. století 
a sám si ji zodpovídá tím, že většinu těchto staveb postavili makedonští a bulharští 
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stavitelé.65 Celou tuto tezi Kanitz ale obhajuje pouze setkáním s bulharským 
stavitelem mostu u Bele.66  

Podobně jako prakticky u všech problémů tak i u cest uvádí Kanitz jako hlavní 
důvod špatného stavu pozemních komunikací tureckou netečnost a nehybnost a k 
podpoření svého tvrzení přidává zkušenost z cesty do Plevna, kde tamní silnici 
popisuje sice jako novou, ale natolik zanedbanou, že pro metr vysoký plevel a 
kamenné trosky raději jel mimo ni.67 V souvislosti se stavem cest Kanitz uvádí případ 
jednoho Turka z Lovece, který nechal postavit cestu Lovec-Trojan na vlastní náklady a 
dodává, že by si tento příklad měl získat v bulharských okresech větší počet 
následovníků.68 Kanitz dále konstatuje, že rozvoj bulharských oblastí nutně potřebuje 
zlepšení pozemních komunikací a proto tohoto Turka dává za příklad i Bulharům, což 
je až na výjimku Mithada Paši v tomto cestopise věc naprosto ojedinělá.69 

Železnici Felix Filip Kanitz při svých cestách přímo nevyužil, ale přesto i s ní, 
respektive s jejím projektováním, získal nedaleko města Travna pozoruhodnou 
zkušenost. Kanitz totiž popisuje, jak o zavedení železnice usilovaly dvě bulharská 
města, Gabrovo a Travna a přestože dle geograficky výhodnějších podmínek by 
železnice měla vést přes Travnou, bohatší Gabrované si zajistili náklonnost úřadů 
penězi. Tuto zkušenost označuji za pozoruhodnou z toho důvodu, že je v celém 
cestopise jen jednou z mála, kdy Kanitz připouští, že i mezi Bulhary mohou existovat 
sváry a že i oni pro své cíle mohou užít ,,orientální“ prostředky, tedy úplatkářství.70 

 

 

Ubytování na cestách 

Při svém cestování po osmanských územích Balkánu Felix Kanitz využíval 
tyto následující typy ubytování. Prvním z nich je mussarfilik, jehož název Kanitz 
překládá jako dům pro hosty a jeho existenci opodstatňuje Koránem, jež nařizuje 
věřícímu poskytnout pohostinství cestujícím. Každý cestovatel, který sem zavítal, měl 
právo na tří denní odpočinek a stravu uvnitř mussafirliku, který byl obvykle tvořen 
z jedné společné místnosti pro lidi i koně, uprostřed niž bylo ohniště.71 Celý podnik 
byl dle Kanitze vydržován komunou.72 Kvůli obvykle skromnému zařízení 
mussafirliku si rakousko-uherský cestovatel neodpustil ironickou poznámku, že to 
zase tak drahá záležitost není.73 V křesťanských oblastech jako nejběžnější způsob 
ubytování líčí han, který prý ale často skýtá ještě menší pohodlí než mussafirlik.74 
Posledním typem je karavenserai, rozlehlý komplex budov sloužící k tomu samému 
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účelu jako mussafirlik.75 S jediným funkčním karavanseraiem se Kanitz setkal 
v Nikopoli.76 Pozastavme se nyní u toho, jak Kanitz popisuje takové typické ubytování 
v hanu. Na cestě do svého pokoje v prvním patře musel nejprve překonat rozviklané 
dřevěné schodiště, aby konečně vešel do pokojíku bez jakéhokoliv vybavení a 
zařízení, s oknem zakrytým pouze papírem. Kanitz uvádí, že větší komfort může 
cestovatel očekávat pouze ve větších tzv. na francouzský způsob zařízených hanech, 
protože v hanech obyčejných se počítalo s tím, že si cestující přinese lůžko a veškeré 
vybavení s sebou.77 Nejlepším řešením, které Felix Kanitz také doporučuje svým 
následovníkům, je ,,…nechat veškeré požadavky doma…“ a řešit to způsobem, jaký 
zvolil i on, tedy vynést si do pokoje trochu sena, přes které přehodil deku z kaučuku a 
tak nocoval.78 O tom, že taková noc v hanu nemusela patřit mezi zrovna nejpříjemnější 
cestovatelské zážitky vypovídá i Kanitzovo postesknutí, když v Gabrovu, kde se mu 
jinak velmi líbilo, musel přenocovat v ,,smutném hanu“ jak špinavý hostinec sám 
pojmenoval.79 Obecně také doporučuje se vyhýbat čistě tureckým sídlům, protože dle 
jeho zkušenosti je získání ubytování mezi Turky spojeno s dlouhým vyjednáváním a 
handrkováním.80 

Pozoruhodnou zkušenost Kanitz prodělal v hanu v Selvi, kde se ubytoval již 
podruhé a majitel mu připravil jeho pokoj evropsky, tedy nábytkem vybavený.81  
S největším počtem hanů, celkem s 39, se Kanitz setkal v Sofii. Přes tento vysoký 
počet hostinců rakousko-uherský badatel neshledal žádný takovým, aby ,,odpovídal 
nejskromnějším požadavkům evropského cestovatele.“ Nakonec si zvolil han podle 
toho, že jej vlastnil křesťan.82 Další možností, kde mohl cestovatel sehnat nocleh, byly 
kláštery. Kanitz tuto variantu zvolil při cestě z Giopsi přes Tetevenský Balkán 
k Dunaji a ubytoval se v klášteře Sv. Bogorodica ve dle vlastních slov na bulharské 
poměry komfortně zařízeném pokoji.83 I na tomto místě je možno sledovat neustálé 
Kanitzovo srovnávání Evropy a Orientu, v němž je vždy Orient tím horším a slabším 
článkem.  

 

 

 

Obyvatelstvo a sídla 

Během celého cestopisu se Kanitz nejvíce věnuje Bulharům, Turkům, Tatarům, 
Čerkesům a Romům, proto následující část bude věnována právě pohledu Felixe Filipa 
Kanitze na tato etnika a na jeho zkušenost s nimi.  

Bulhaři jsou dle Kanitzova názoru jednoznačně nejzručnějším a 
nejpracovitějším národem Turecka a jako důkaz pro své tvrzení uvádí složitý 
valchovací stroj využívající vodní sílu, který spatřil nedaleko Trnova. Celý barvitý 
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popis této stavby zakončuje řečnickou otázkou: ,,Kdo byl asi zde mistrem? Turek 
určitě ne.“84 Přesto, že Kanitzovy názory byly do značné míry ovlivněny jeho 
křesťanskou vírou a proto často stranil Bulharům, je třeba připustit, že území 
Bulharského knížectví patřilo v posledních desetiletích Osmanské nadvlády k nejvíce 
se ekonomicky rozvíjejícím oblastem.85 Felix Kanitz při popisu cesty Bulharů z hor 
mezi Lovecem a Svištovem za sezónní prací do Rumunska líčí jejich ubohou stravu a 
chudobu a obviňuje Osmanský režim z ,,terorismu vládnoucí rasy“, kterým byli dle 
jeho mínění Bulharští zemědělci, donuceni opustit úrodnou Dunajskou nížinu a 
stáhnout se do hor.86 Kanitz své přesvědčení o větší šikovnosti Bulharů nad ostatními 
etniky ale dovádí až do takové krajnosti, že například když pozitivně hodnotí jednoho 
kaimakama, který podporoval ve svém okresu rozvoj školství, zdůvodňuje jeho 
schopnosti křesťanskou krví, kterou zdědil po své křesťanské matce.87 S Kanitzovou 
vírou také určitě souvisí i jeho podrobné všímání si náboženských poměrů. Proto 
Kanitz také podrobně líčí své setkání s metodistickou misií ve Svištově či s katolickou 
s centrem v Belině. Ve Svištově je dokonce svědkem metodistické svatby, kterou, i 
když se konala v maximální strohosti, bez svíček i pompy patřící k ortodoxním 
svatbám, označuje za velmi působivou. Kladně se také vyjadřuje o pravoslavné 
většině, která se na svatbu také přišla podívat a neprojevila prý ani nejmenší známku 
nesnášenlivosti. I Kanitz sám přiznal, že na něj dle jeho  dojmu upřímné kazatelovo 
nadšení zapůsobilo.88  

Naopak negativní dojem si odvezl s návštěvy čtyř jezuitských misií s centrem 
v Belině, kde mu je nejvíce trnem v oku přehnaná honosnost katolických kostelů i 
rouch zde působících italských kněží, která koresponduje s chudobou a zaostalostí 
katolických obcí.89 Kanitz dále zejména kritizoval nulovou podporu vzdělávání a 
izolaci, do které Italové místní Bulhary dostali, kterou zdůvodnil tvrzením, že 
nevědoucímu stádu se snáze vládne.90 Důležitým faktorem, proč se Kanitz katolické 
misii u Svištova tolik věnuje a podrobně ji hodnotí a rozebírá, může být i fakt, že ony 
honosné kostely i nádherná roucha farářů byly z velké části financovány z Vídně, která 
dle Kanitzova tvrzení skrze misii doufala v získání pravoslavných Bulharů pod 
katolickou víru, což rakouský cestovatel považoval těmito prostředky za naprosto 
neproveditelné.91  

Velkou pozornost ve svém cestopisu Kanitz samozřejmě věnoval i Turkům, 
kterým ale přiřkl takřka jen negativní vlastnosti. Typický Turek je tedy pasivní, líný, 
bez jakékoliv snahy o pokrok.92 Mezi jeho další vlastnosti patří fatalismus, který 
Kanitz popsal na chování tureckých obchodníků, kteří prý seděli na kobercích před 
svými stánky a bez jakékoliv snahy očekávali příchod zákazníka. Tento přístup Kanitz 
vysvětluje muslimskou vírou a odevzdaností vůči osudu.93 Přesto i u tureckého 
obyvatelstva Kanitz rozpoznal určité předpoklady k úspěšnému vykonávání řemesla a 
to toho, které je spojeno s jakoukoliv ornamentální výzdobou, protože, jak rakousko-
uherský badatel vysvětluje, se prý u nich vyvinul vynikající smysl pro různé 
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ornamenty, kterými jako jedinými mohli kvůli zákazu obsaženém v Koránu 
zapovídajícím znázorňování postavy zdobit své výrobky.94 Turky také obviňuje z toho, 
že jsou panovační a snaží se o zachování si nadřazeného postavení nejen nad Bulhary, 
ale i nad ostatními etniky. Jediní, kteří prý se jim nepodvolili byli Čerkesové, kteří 
neváhali při sporech s Turky sáhnout po zbrani a tak tato střetnutí končila prolitou krví 
a přestřelkami.95  Kanitz svůj názor na Turky a s nimi i na celý režim vyjádřil v té 
části, kde se věnuje hledání bojiště bitvy u Nikopole.96 Celou tuto kapitolu zakončil 
politováním skutečnosti, že se Zikmundu Lucemburskému nepodařilo Turky zatlačit 
zpět do Asie. 97 Poslední cestovatelskou zkušeností, kterou je nutno ještě pro osvětlení 
Kanitzova vztahu k Turkům popsat, je jeho zážitek z malé horské vesničky Magliš, 
kde byl velmi překvapen bezproblémovým soužitím Turků a křesťanů. Vzápětí tuto 
vzájemnou toleranci prohlašuje za velmi málo častou a za příčinu tohoto dobrého 
soužití prohlásil značnou izolaci Magliše od okolního světa.98 

Pozitivněji nahlíží na Pomaky, Slovany muslimského vyznání, které prakticky 
považuje za Bulhary, kteří se od křesťanských Bulharů liší pouze svou příslušností 
k islámu. Mimořádné a z hlediska událostí následujících let i překvapivé je Kanitzovo 
přesvědčení, že by se Pomaci v případě obrácení se poměrů v Osmanské říši ve 
prospěch tamních křesťanů vrátili k víře svých otců, tedy ke křesťanství.99 Tato 
myšlenka se již za pár let ukázala spíše iluzorním přáním než fakty podloženou 
prognózou, protože během takzvaného dubnového povstání na jaře 1876 právě proti 
povstalcům i bulharskému civilnímu obyvatelstvu zakročily jednotky složené 
z Pomaků.100  

Z muslimských obyvatel území po roce 1885 připadnuvšího k Bulharskému 
knížectví Kanitz nejvýše hodnotil ale jiné etnikum, a to Tatary, které líčí jako 
pohostinné, zručné a mír milující poddané sultána.101 

Naprostým opakem oproti Tatarům byli dle Kanitzova pohledu Čerkesové, 
vůči kterým si cestovatel nebral vůbec žádných servítek a nazval je ,,boží metlou 
z Kavkazu.“102 Čerkeské osídlení prý neměl vůbec problém z dálky rozeznat, protože 
již na první pohled byla na jejich sídlech rozpoznatelná nuznost a chatrnost a Kanitz se 
po jednom ze setkání nechal slyšet, že každý Rus, který kolem těchto čerkeských osad 
projede, musí šťastně děkovat své zemi, že tuto ,,línou chátru“ vyhnala.103 

Posledním z národů, kterým Kanitz na stánkách svého cestopisu věnuje větší 
pozornost, jsou Romové, o kterých mluví jako o zručných řemeslnících a rolnících, 
kteří dle jeho slov přemohli svou vrozenou potřebu kočovat.104  

Ohledně kontaktu s obyvateli Osmanské říše obecně se Kanitz setkal 
s komplikacemi zejména v případě, když se ptal po archeologických památkách. Jako 
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nejúčinnější prostředek pro získání potřebných informací o středověkých či 
starověkých nalezištích se mu ale osvědčilo dávání tučný úplatků, jimiž si na svou 
stranu vždy některého z nedůvěřivých domorodců získal.105 Podobným způsobem 
Felix Kanitz dokázal na místě římské Nikopole přesvědčit několik Turků, aby mu 
pomohli s povytažením jednoho kusu římské zdi, na kterém tušil antický nápis. Ten 
tam také nalezl a po opsání tohoto nápisu z doby císaře Trajána se svým pomocníkům 
odměnil finančním darem.106 

 

Sídla 

Kanitzův názor na stavby, které měl možnost na svých cestách spatřit, byl opět 
formován jeho již několikrát vzpomínaným  měřítkem, kde platilo, že to, co se podobá 
evropskému stavitelství je kvalitativně lepší než stavby orientální. Toto poměřování 
používá na svých cestách takřka neustále a jedinou výjimkou vybočující z tohoto 
hodnocení jsou budovy buď archeologicky, nebo stavitelsky zajímavé. K jeho pohledu 
na města a osady je třeba také zmínit, že mnohokrát se čtenář o dané lokalitě mnoho 
nedoví, protože autorův cíl byl především archeologicko-geografický, od čehož se 
jeho cesty i jeho záznamy odvíjely. Ne jinak popisuje například i nejvýznamnější 
město Bulharského knížectví, Sofii, kde se dovídáme o počtu hanů a o prý neobvykle 
vysoké spotřebě alkoholu, ale jednou z mála staveb, které věnuje pozornost, je nová 
sofijská katedrála.107 V Sofii ale jeho největší zájem vzbudila napůl zřícená sofijská 
mešita, kterou podrobně archeologicky prozkoumal a došel k závěru, že to byl 
původně křesťanský kostel. Zřícení této mešity prý sofijští křesťané považovali za boží 
trest na nevěřících.108 

Mezi města, jež Kanitze především zaujala, patřila Travna, kterou díky 
množství řezbářů nazývá bulharským Norimberkem.109 Dalším takovým městem bylo 
Trnovo, které nazývá nejromantičtějším městem, jaké měl možnost spatřit.110 Velmi 
dobře také hodnotí Gabrovo, které jej zaujalo pěknými kostely i ostatními bytelnými 
stavbami. V Gabrově mu ale jeho dobrý dojem z tohoto města pokazil onen již 
zmíněný ,,smutný han.“111 Dalším kritériem, které Kanitz používal při hodnocení sídel, 
byla úroveň tamních škol a na základě toho si velmi vysoko cenil městečka Karlovo, 
kde dle jeho záznamů byly dvě nejlepší školy v celém Bulharsku.112 

 

Kanitzův ,,Obraz“ podunajského Bulharska a pohoří Balkán  

Na prvním místě, co musíme při vyhodnocování Kanitzova obrazu analyzovat, 
je jeho slovník, který sám používá při hodnocení staveb, lidí, či dopravních 
prostředků. Velmi často se v ,,Donau-Bulgarien und der Balkan“ vyskytují dvě slova, 
která Kanitz využívá jako protiklady. Jsou to ,,Orient“ a ,,Evropa.“  

Pozastavme se nyní u významu slov ,,Orient“ a ,,orientální.“ Hned v první 
rozboru cest Felixe Filipa Kanitze věnované kapitole této práce je uveden citát 
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,,Orientálec není niky přesný.“113Získáváme tak první článek do mozaiky představy o 
Orientu a v tomto případě i o Balkánu, kterou Kanitz bezesporu zásadní měrou 
pomáhal utvářet.114 Jak bylo možno v předchozích kapitolách vidět, slovo ,,Orient“ 
Kanitz používá vždy s negativní konotací, označuje jím cestu, která podle něj nikam 
nevede, proto také tolikrát hlasitě volá po reformách a vychvaluje Mithada Pašu, 
protože tento guvernér ve svém Dunajském vilájetu nastolil reformní kurz, jehož 
účelem bylo přiblížit se evropským západním zemím. Podívejme se dále na některá 
místa, kde Kanitz pracuje se slovem ,,Orient“. Na straně 202 v ,,Donau Bulgarien und 
der Balkan“ se pohoršuje nad přísností trestu pro zajaté hajduky a srovnává zde tento 
,,orientální čin“ provedený osmanskou justici 19. století s evropskou středověkou 
justicí. Takovéto přirovnání dle mého soudu poukazuje na další kamínek z mozaiky 
,,Obrazu“ Felixe Kanitze, tedy že Osmanská říše je ve srovnání s Evropu na úrovni 
středověku, tedy značně zaostalá. Další zkušenost autor výše uvedeného cestopisu 
popisuje ve městě Travna, kde je pozván k tamnímu tureckému úředníku, který na 
jeho počest objedná hudbu. Kanitz toto své první setkání s orientální hudbou 
nehodnotí nijak pozitivně, protože to byly ,,většinou Turky z Asie přivezené, 
melancholické,…,semitsko-arabské  písně, které skrze svou monotónost okcidentální 
ucho velmi nudily.“115 Oproti tomu Bulharská hudba se mu již líbila nepoměrně 
více.116 Tímto ovšem nechci Felixi Kanitzovi upírat právo na vlastní hudební vkus, jen 
je dle mého soudu nutné upozornit na způsob, jakým tento cestovatel v tomto případě 
hudbu hodnotí. Slovo ,,orientální“ Kanitz příležitostně nahrazuje ,,tureckým,“ což se 
týká například hodnocení staveb v městě Lovec, kde jeho oku nevyhovující stavby 
nazývá ,,tureckým stylem.“117 

 Opakem pro ,,Orient“ je pro Kanitze ,,Evropa“, která pro něj znamená pokrok 
a civilizaci, proto také byl od Kanitze Mithad Paša tolik chválen, protože jeho reformy 
byly založeny na zkušenostech ze západních evropských zemí. Z tohoto důvodu také 
veškeré věci, které Kanitz označuje za ,,evropské“ nebo ,,okcidentální“ hodnotí 
kladně.118 

Cílovou oblast svých cest, tedy podunajské Bulharsko a Balkán hodnotí jako 
zemi s vynikajícími archeologickými památkami, která je osídlena až na většinu Turků 
a Čerkesů velmi zdatnými a zručnými obyvateli, kteří by, nebýt zpátečnického 
,,orientálního“ režimu v krátké době dosáhli značného hospodářského i kulturního 
rozvoje. 

 
 
 
 
III. Cesty Konstantina Jirečka po Bulharsku 

V této části práce bude mým cílem zjistit z jaké cestovatelské zkušenosti 
vycházel názor Konstantina Jirečka  na Bulharsko a tedy jeho obraz Bulharska, a jaký 
tento obraz, ze zvláštním zřetelem na cestování, byl. Prvním krokem, který je třeba 
učinit před samotným rozborem Jirečkova cestopisu je definice pojmu ,,obraz“ jako 
takového. Informace o vzdálených zemích a z nich vycházející představy o daném 
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cizokrajném prostředí si člověk vytváří buď na základě vlastní zkušenosti, nebo na 
základě zkušeností někoho jiného, který je zaznamenal a vytvořil tak svůj obraz o 
dané oblasti, tamních lidech, architektuře apod. Hlavním úkolem této kapitoly tedy 
bude postihnout právě onu představu o Bulharsku, kterou Konstantin Jireček jako 
jeden z největších znalců Balkánu své doby vytváří, a to zejména s důrazem na 
cestování. 

Vzhledem k tomu, že v českém prostředí již určitá představa o Bulharsku 
existovala, pokusím se na vhodných místech o srovnání obrazu vytvářeného 
Jirečkovými Cestami po Bulharsku s obrazem Bulharska tvořeným českou 
publicistikou poslední čtvrtiny  19. století.119  

Poslední věcí, kterou je třeba zmínit, je podobná struktura všech kapitol 
Jirečkových ,,Cest po Bulharsku.“ Vždy obsahují podrobný historický úvod, výčet 
veškerých pamětihodností nacházejících se v okolí, detailní geografický a etnografický 
popis té dané oblasti, nechybí ani řada informací o infrastruktuře, průmyslu, 
podmínkách pro cestování a zvláštnostech regionu.  

 

   

Podmínky pro cestování po Bulharsku 

Jak již bylo v předcházejícím textu uvedeno, Konstantin Jireček se do 
Bulharského knížectví dostal jako státní úředník, přesto by bylo naprosto mylné 
vzbudit dojem, že by to byla politická kariéra, která jej do těchto pro středoevropana 
stále ještě exotických končin zavedla, protože v jeho případě stála na prvním místě 
touha po vědeckém bádání v oblasti moderní vědou do značné míry nezmapovanou.120 
Dokonce měl ve své smlouvě s Bulharským knížectvím přímo stanoveno, že bude mít 
každý rok nárok na dvouměsíční dovolenou, kterou pravidelně využíval právě 
k badatelským cestám nebo k jiným vědeckým aktivitám.121  Právě ale instituce nově 
vzniklého státu mu ale přichystaly určitě nemilé překvapení, a to když právě od nich 
se tento český vědec dočkal na svých výpravách častých komplikací a překážek. Na 
adresu Bulharského knížectví si Jireček posteskl: ,,Dětinské domnění, abych snad po 
zemi nepůsobil ve prospěch některé politické strany a neviděl leccos, co by se raději 
mělo ukrývati, bylo příčinou, proč se mé podniky u vlády knížecí potkávaly s podivnou 
nedůvěrou a proč jsem se k systematickému provedení jejich dostal teprve po tříletém 
pobytu v Sofii, a i to ne bez rozmanitých nepříjemností.“122 Paradoxně lepšího přijetí se 
mu dostává u východorumelských úřadů, u kterých, dle svých vlastních slov ,, nalezl 
větší porozumění pro svou práci.“123  

 

Infrastruktura a způsoby cestování 
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Nemalým problémem na cestách byla určitě nedostatečná infrastruktura. 
Přestože železnic bylo naplánováno na území Bulharského knížectví celá řada, v době 
působení Konstantina Jirečka byla v provozu pouze jediná, a to trať Rusčuk-Varna.124 
Stavba trati Sofie – Tatar-Pazardhik, s kterou Osmané začali v roce 1873, byla 
samozřejmě díky bulharskému povstání přerušena a k jejímu zprovoznění ještě 
nedošlo.125 Trochu lépe co se týče železnic, na tom byla Východní Rumélie, na jejímž 
území byla část tzv. Hirschovy dráhy. Ani o jedné z těchto prvních železnic se Jireček 
nevyjadřuje nijak lichotivě, trať do Jambolu zhodnotil jako vůbec nejhorší a nejhůře 
udržovanou v Evropě a za jejich jediný klad považoval velmi nízkou rychlost, díky 
které se mohl cestující dosyta vynadívat z okna na zvolna se pohybující krajinu a 
poslouchat volání většinou arménských nebo řeckých osádek lokomotiv ,,fertig“ bez 
toho, že by tito železničáři věděli, co volají.126 Přes nízký počet železnic nebyly 
železniční neštěstí jak v Bulharském knížectví, tak i Východní Rumélii žádnou 
vzácností, spíše naopak.127 Je třeba také zmínit skutečnost, že v této době všechny 
balkánské země považovaly výstavbu železnic za nutnou, ale to ne z důvodů 
ekonomických nebo hospodářských, nýbrž zejména kvůli snadnější správě daného 
území.128  

Ani silniční síť zdaleka nepatřila k dostačujícím. Nejkvalitnější silnice 
postavili ještě osmanští místodržící, přičemž tyto komunikace byly opět budovány 
z ryze vojenských a správních důvodů. Dle Konstantina Jirečka největším problémem 
bulharským silnic byl značný nedostatek mostů, který často nutil cestujícího přebrodit 
vodní toky.129 Na nejdůležitějších trasách byla knížecími úřady zřízena pošta používají 
otevřené kočáry s místem pro dva cestující. Výhodou cestování poštovním kočárem 
byla jeho solidní rychlost, kdy podle Jirečkových údajů tyto vozy jezdily rychlostí 
kolem 12 Km v hodině. Vysoká rychlost ale nebyla bez nebezpečí a Jireček uvádí 
nejeden případ, kdy pošťák ztratil svého cestujícího, aniž by si toho všimnul, což 
jednou dokonce postihlo i ministra zahraničních věcí Bulharského knížectví, kterého 
prý takto ztratila pošta u Plevna a kde ho pak ,,našli klusajícího při měsíčku pěšky 
v širé stepi.“130 Jako zvláštnost může připadat značný noční dopravní provoz na 
bulharských cestách, protože jízda přes den byla zejména v letních měsících značně 
namáhavá. Dalším problémem byl často špatný povrch silnic, který,  jak Jireček 
konstatuje, je v tehdejším Bulharsku obvykle řešen novým vydlážděním, na které se 
nezřídka používaly muslimské náhrobky.131  

Další možností, jak  poměrně rychle a hlavně po vlastní ose zdolávat 
vzdálenosti bylo najmout si buď dvousedadlový kvalitnější kočár ve stylu drožky, 
nebo čtverhranný  vůz bez pérování s obloukovou plátěnou střechou, v němž 
cestovatel seděl na seně přikrytém koberci.132   
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Konstantin Jireček si ale na svých cestách po Bulharsku nejvíce oblíbil 
cestování koňmo, protože ,,cestovatele ve všech pohybech činí neodvislým“133 a velmi 
doporučuje mít vlastní sedlo padnoucí  na kteréhokoliv koně. 

 

Ubytování  a strava na cestách  

Z celého Bulharské knížectví označil Konstantin Jireček za dobré pouze hotely 
v Sofii, Plovdivu a Varně. Za průměrný městský hostinec považuje čtvercovou 
masivní budovu s nádvořím pro koně a povozy a s horním patrem obehnaným pavlačí 
s hlíněnou podlahou podepřenou dřevěnými sloupy. Z pavlače, která sloužila i jako 
koupelna, vedly dveře do jednotlivých pokojů opět s hlíněnou podlahou a pár kusy 
nábytku, což mimochodem Jireček označuje jako pokrok. Za největší problém těchto 
hostinců považuje zápach šířící se z koníren, jež byly umístěny přímo pod pokoji.134  

Další možností k ubytování byl tzv. han. Nejnižší třídu těchto hostinců Jireček 
popisuje jako nepříliš vábnou dřevěnou budovu s okénky zalepenými papírem, a 
s prostornou síní s hlíněnou podlahou a očazeným stropem od ohniště. Lavice a 
viklající se stoly v těchto zařízeních nazývá moderními výdobytky, protože původně 
se sedávalo přímo na podlaze.135 Ve vesnicích, kde žádný han nebyl nebo byl ve velmi 
špatném stavu, nechával si Jireček složit trochu sena pod přístřešek před domem a 
jako pokrývku použil houně.136 

Český historik ve službách Bulharského knížectví se ve svém cestopise 
neopomněl zmínit také o stravě, kterou jedl na svých cestách. Za nejčastější prvky 
svého jídelníčku označil kuřata, ovčí nebo jehněčí maso, sýr, ryby, zeleninu, ovoce, 
víno a kávu, ale je třeba dodat, že výše uvedené potraviny patří mezi ty, které bylo 
možno si opatřit přímo v té určité oblasti, kterou zrovna projížděl. K nim je nutno ještě 
přičíst konzervy, suchary, čaj, čokoládu, koňak a některé druhy léků, jež dle Jirečkova 
přesvědčení nesmí v cestovatelském tlumoku chybět.137 

 

Bezpečnost na cestách 

Kromě nebezpečí, které přinášely poměrně časté dopravní nehody typu 
zlomené kolo u vozu, či železniční neštěstí, se jak Bulharské Knížectví, tak Východní 
Rumélie potýkala s nešvarem pro cestovatele ještě nepříjemnějším, čímž nebylo nic 
jiného než v mnoha oblastech značně rozšířený banditismus. Loupeživé bandy se 
velmi rozmohly zejména po vzniku nezávislého Bulharského knížectví a po odchodu 
ruských vojsk v roce 1880.138 Konstantin Jireček za z tohoto hlediska 
nejnebezpečnější oblasti označuje okolí Tuzluku, Deliormanu a Gerlova, přičemž 
v této oblasti jsou dle jeho zpráv loupežníky většinou Turci139 a za druhý hojným 
výskytem zbojníků známý kraj označuje území kolem východorumelských a 
bulharských hranic s Osmanskou říší. V tomto příhraničí byli loupežníci zváni jako 
aramiji a byli to většinou Bulhaři, ale nechyběly ani oddíly složené z Řeků, Albánců a 
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Makedonců.140 Někteří z výše uvedených banditů se snažili prezentovat své počínání 
buď jako ozbrojený odpor proti nadvládě Bulharů, což bylo časté mezi tureckými 
četami, a bulharští aramiji se zase chovali tak, jakoby chtěli zbavit Makedonii 
osmanské nadvlády. Jireček zhodnotil oba tyto přístupy  konstatováním, že ,,jedni i 
druzí umějí dobře obírati i své krajany a souvěrce.“141  Český balkanista se svou 
typickou vědeckostí přistupuje i k otázce lupičství a rozlišuje tři ,,školy“ lupičů. První 
z nich cestujícího zastaví, oberou o cennosti, ale málokdy někoho zabijí. Tímto 
chováním se prý vyznačovali zejména turečtí zbojníci. Druhá skupina již používá o 
poznání drastičtějších metod, a to takových, že svou oběť nejprve ze zálohy zastřelí a 
pak ji oberou. Posledním typem jsou únosci, kteří za propuštění svých rukojmích 
požadují značné výkupné.142  

Mladé Bulharské knížectví se samozřejmě ihned po svém vzniku snažilo 
banditismus potřít, což se mu ale dařilo, i díky zmíněnému odchodu ruských vojsk, jen 
s obtížemi. Jireček uvádí celou řadu opatření, které bulharská vláda proti těmto 
šajkám, jak se loupeživým bandám v Bulharsku říkalo, provedla, mezi něž například 
patřil předpis nařizující odstranění veškerých houštin a stromů z okolí cest, čímž se 
mělo zamezit přepadům ze zálohy, vzápětí ale český cestovatel uvádí, že toto nařízení 
bylo plněno značně nedbale. Jeho kritiku si také vysloužilo nepraktické rozmístění 
strážnic, které byly většinou postaveny tak, že z jedné nebylo vidět na druhou, čímž 
byla eliminována jejich případná signalizační funkce. Další výtku si bulharská vláda 
vysloužila při neúspěšném pokusu o zakládání vesnic v blízkosti odlehlejších cest, což 
by dle Jirečkova názoru zmenšilo prostor banditům, kteří se vesměs pohybovali právě 
v neobydlených oblastech. 

Jak vyplývá z předchozího výkladu, nebylo v mnoha oblastech cestování po 
knížectví ani po Rumélii právě nejbezpečnějším podnikem. Asi nejlépe o tamní 
bezpečnosti na cestách vypovídá fakt, že na většině svých cest provázeli Jirečka 
knížečtí nebo rumelijští četníci a ani sám Jireček neopomněl v odstavci věnovaném 
vybavení, potřebnému pro cestování v těchto končinách, zdůraznit nutnost mít u sebe 
revolver a obšírně zde popisuje přednosti této palné zbraně před šavlí.   

 

Nejvýznamnější bulharská města Sofie, Plovdiv, Trnovo 

Na příkladě popisu tří nejvýznamnějších bulharských143 měst si můžeme 
názorně ukázat několik velmi charakteristických rysů objevujících se ve zprávách 
velké části Čechů, kteří navštívili rozpadající se Osmanskou říši v 19. století. Řada 
českých cestovatelů nahlížela na osmanskou říši jako na něco, co je odsouzeno 
k zániku, co na každém kroku hrozí zhroucením a rozpadnutím se. Obraz Osmanské 
říše a Turků jako takových byl v českých zemích vysloveně negativní a to zejména 
díky několika set leté tradici bojů mezi Habsburskou monarchií a Istanbulem, během 
nichž byli Turci považováni za úhlavní nepřátele Vídeňského dvora.144 Osmané a 
islám s nimi byli odmítáni jako prvek nekřesťanské do Evropy nepatřící asijské 
kultury.  V českém prostředí má ale obraz Osmanského Balkánu ještě další konotaci a 
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to, že nejen dělí Balkán na křesťany a muslimy, nýbrž ještě balkánští křesťané jsou 
rozlišováni na Slovany a neslovany. Také díky tomuto povědomí o společném 
slovanském původu nebyl v českém prostředí nijak pozitivní obraz Řeků, kteří byli 
považováni za další utlačovatele slovanských křesťanů.145 Je proto zřejmé, že v české 
publicistice se slova jako osmanský a orientální často používá s vědomou negativní 
konotací pro jevy zpátečnické a překonané, často přímo špatné.146  

V případě Konstantina Jirečka se s těmito pojmy setkáváme většinou v případě 
popisu měst a staveb obecně, kdy je ale neužívá přímo pro označení něčeho špatného, 
ale těmito pojmy pojmenovává buď věci, které již byly překonány a nebo v druhém 
případě tyto termíny používá čistě vědecky. 

 

Sofie  

Popisování hlavního města Bulharského knížectví Sofie začíná Konstantin 
Jireček podrobným, vědecky zpracovaným historickým a geografickým úvodem. 
Protože nás zde bude zajímat zejména jeho názor, jeho ,,obraz“ Sofie, tak se tomuto 
úvodu příliš věnovat nebudeme.  

Sofie, v době působení Jirečkova stále ještě dělena na 20 turecky 
pojmenovaných čtvrtí, tzv. mahali, se začíná čím dál více rozdělovat na dvě velké 
části, na Starou Sofii s původními stavbami vzniknuvšími za nadvlády Osmanů a 
novou Evropskou čtvrť. V Staré Sofii Jirečka zaujaly zejména zvláštní nízké domy, 
které prý byly tímto způsobem stavěny proto, aby se v nich nemohla ubytovat turecká 
jízda.147  Přestože Jireček uvádí, že se za knížectví značně pokročilo z modernizací 
města, o čemž například svědčí i plán nové výstavby v Sofii, kdy se mělo vycházet ze 
stávajícího půdorysu města a na něj navázat nové čtvrti, stále ještě bylo hlavní město 
Bulharského knížectví kdesi na půli cesty od osmanského k evropskému městu, na což 
poukazuje i popis Jirečkova domu v Sofii, který prý měl promokavou střechu, a 
knížecího konaku, kde ještě v době příjezdu knížete Alexandra I. skákaly žáby po 
podlaze.148 Velkým problém bylo také topení. Vyhřívání domů mangály, hlíněnými 
kotlíky s dřevěným uhlím, bylo překotně nahrazováno za ruské okupace kamny, které 
ale díky tomu, že byly přistavěny přímo k dřevěným stěnám, způsobovaly ještě více 
požárů než předchozí, z hlediska vzniknutí požáru velmi nebezpečné mangály.  
Nebezpečí požárů nebylo radno v tehdejší Sofii brát na lehkou váhu už z toho důvodu, 
že dle Jirečkových údajů shořela budova Bulharské sněmovny a vrchní soud i 
s archívy. Na druhou stranu ale prý spáleniště zase vytvořila prostor pro vybudování 
nových náměstí.149  

Dalším problémem, který Jireček reflektuje, je množství zvířat, především psů, 
potulujících se po ulicích a dokonce píše, že v roce 1882 došlo ke třem útokům těchto 
psů na lidi, které skončily smrtí napadených. Vzápětí ale dodává, že od té doby jsou 
psi nekompromisně likvidováni.150 
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 Všechny výše uvedené komplikace a problémy dle mého názoru nebyly pro 
tohoto českého balkanistu tak bolestivé, jako zjištění, že světská sofijská, potažmo 
bulharská inteligence je velmi málo aktivní, takřka nečinná.151  

Konečné hodnocení Sofie z pera Konstantina Jirečka není nijak lichotivé. 
Doslova píše, že kdo si chce zachovat duševní čilost, ,,musí být zabrán do práce a 
častěji vycházeti do kraje, sice pocítí na sobě vliv zhoubné atmosféry tohoto věčně 
nepokojného hnízda.“152     

V okolí Sofie, které bylo po celém Bulharsku známé jako Šópsko a jeho 
obyvatelé Šópi, nejvíce popisuje nejvýznamnější dominantu tohoto regionu, horu 
Vitoša, kolem které pravidelně putovali kočovní Makedonští Vlaši se svými stády 
ovcí. Dále si Jireček jako pravý historik všímá okolních pamětihodností, jako 
například vsi Bojány, kde byl nalezen tzv. Bojanský palimpsest a kde byla svedena 
bitva mezi byzantským císařem Basileem II. a bulharským carem Samuelem v 11. 
století.153  Detailně popisuje i selská stavení, která líčí jako temné, vlhké domy 
většinou s hlíněnou podlahou na níž jejich obyvatelé spí na rohožích. Jako 
charakteristický rys vesnic v Bulharsku uvádí trnité ploty s kůly s hovězími, koňskými 
nebo jehněčími hlavami okolo domů. Neopomíná se také zmínit o šopském lidovém 
kroji, který je v mužské variantě sněhobílý a v ženské tmavě modrý.154   

Cesta ze Sofie do Plovdivu trvala Konstantinu Jirečkovi 2 dny koňmo a 
seznamuje na ní čtenáře s veškerým děním v okolí cesty. Dovídáme se tak například o 
několika zborcených stavbách železnice v místě zvaném Pobíjen Kámik, které od 
českého cestovatele Konstantina Jirečka získává označení ,,zlé skalnaté místo“, 
rozestavěné osmanskými úřady v roce 1873-1876, která měla dosáhnout až do Sofie, 
ale díky neklidu v oblasti a následné válce rusko – osmanské bylo od stavby upuštěno. 
K této zřícenině v roce 1884 přibyla rozestavěná, ale pro vysoké náklady rovněž 
nedostavěná bulharská silnice. Pozornost na cestě z hlavního města Bulharského 
knížectví do centra Východní Rumélie Plovdivu dále zaujala zejména skupina kolib, 
zvaných Vakarel, kde žilo obyvatelstvo svým vzhledem i hnědým krojem naprosto 
odlišné od Šópů. Jireček jejich odlišnost vysvětluje tím, že Vakarel vznikl jako 
vesnice proti místním zbojníkům, a její obyvatelé byli za povinnost informovat 
osmanské správní orgány o pohybech zbojníků považováni za svobodné. Zároveň ale 
dodává, že o původu Vakarelců koluje hned několik legend, které se vzájemně 
popírají.155 V souvislosti s Vakarelem je třeba ještě uvést, že to bylo sídlo na hranicích 
s Východní Rumélii, tudíž zde byla až do sjednocení v roce 1885 strážnice a celnice 
Bulharského knížectví.156  Po Vakarelu Jireček podrobně líčí situaci v sousedním 
městě Ichtiman, odkud odchází do Osmanské říše mnoho místních obyvatel tureckého 
původu, čímž se ráz Ichtimanu, který byl do vzniku Bulharského knížectví převážně 
muslimským městem, mění ve prospěch tamního křesťanského obyvatelstva.  Dále nás 
Jireček seznamuje s mnoha pamětihodnostmi, která na své trase Sofie – Plovdiv míjí, 
jako třeba s kašnou velkovezíra Mehmeda Köprüliho z 17. století, mohylami u vesnice 
Otušilii, nebo se zbytky římské silnice, sloužící nyní za lom pro místní stavitele.157 
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Neopomíjí také upozornit na mnohá přírodní zákoutí a krásy okolní krajiny, kde se 
nejvíce pozastavuje nad Trajánovými vraty.158 

  

Plovdiv 

Největší východorumelské a po sjednocení s knížectvím i bulharské město 
Jireček hodnotí po obvyklém detailním historickém rozboru, jako rychle se rozvíjející 
obchodní centrum, jehož rozkvět urychluje také výstavba železnice, která vytlačuje 
tradiční říční vorovou dopravu po Marici. 159 Plovdiv také vyzdvihuje jako centrum 
bulharského hnutí za získání nezávislosti na řeckém patiarchátu a líčí jej jako město 
díky různorodé konfesijní i etnické skladbě obyvatelstva velmi pestré.160    

Z Plovdivu se Konstantin Jireček vydává do Trnova nejprve vlakem a poté 
vozem přes Čirpan a Starou Zagoru do Kazanlyku, kde se napojuje na dle jeho 
vlastních slov velmi dobrou silnici směřující přímo do Trnova. Na úseku Plovdiv – 
Čirpan se Jireček setkává s problémem, který velmi často zmiňoval, jímž byl  
nedostatek mostů. V tomto případě je tato stavba nahrazena převozem. Mezi Čirpanem 
a Starou Zagorou se český historik setkává s jedním z negativních jevů, způsobených 
posunem osmanských hranic, čímž jsou bulharští uprchlíci tábořící v chatrčích 
nedaleko Čirpanu z okolí Drinopole, která byla Berlínským koncilem přiřknuta 
Osmanské říši. Je třeba říci, že tyto rozsáhlé migrace obyvatelstva, ať už muslimů 
nebo křesťanů, byly v této době na denním pořádku a Jireček je dokonce díky jejich 
značnému rozsahu nazývá ,,stěhováním národů.“161      

 Trnovo 

Na cestě do Trnova český vědec ve službách bulharského knížectví komentuje 
celou řadu věcí, například vyzdvihuje okolí Kazanlyku i město samotné, které prý na 
cizince tak příjemně působí díky svým rozsáhlým růžovým polím, z kterých se vyráběl 
žádaný exportní artikl, růžový olej.162 Další z měst, které Jireček hodnotí pozitivně, je 
Gabrovo163, město s kožedělnou a železářskou výrobou, o kterém dokonce píše, že 
svým vzhledem, příjemnou polohou a břidlicovými střechami připomíná některá 
menší německá nebo švýcarská průmyslová centra.164 Naopak negativní hodnocení si 
vysloužila Stará Zagora, o které tvrdí, že ,,Stará Zagora, jak jsem ji já viděl, i při 
nejjasnějším osvětlení slunečním i při veškerém přirozeném půvabu celé krajiny 
zanechávala v mysli cestovatelově dojem pochmurný.“165  
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Trnovo Jireček popisuje jako velmi pěkné město, jehož ráz dokrášlují stolovité 
skalní terasy v okolí, i jeho samotná poloha, protože se rozprostírá přímo na několika 
širokých skalách.166  

 

Dvouměsíční cesta z léta roku 1883 

Popis své dvouměsíční výpravy z roku 1883 začíná Jireček líčením cesty 
z Trnova do Ruščuku, kterou urazil za 12 hodin rychlé jízdy vozem. Na své cestě do 
bývalého centra dunajského vilájetu musel dvakrát překonávat vodní toky, v prvním 
případě šlo o řeku Rusici, přes kterou vedl most, dle Jirečkova tvrzení příliš 
monumentální, v druhém případě, když překonával stejným způsobem Jantru, hodnotil 
tento druhý 12-ti obloukový most jako velmi pěkný. Oblast na východ od řeky Jantry 
představuje jako území, na němž v současnosti dochází k značným demografickým 
změnám, protože v této oblasti měli do vzniku Bulharského knížectví Turci skoro 
většinu, což se po od roku 1876 začíná prudce měnit.167 Jakmile se vyjelo z průsmyku, 
jímž byla vedena silnice z Tarnova a projelo se vesnicí Samovoden a pak 
Polikrajištěm, nedaleko nějž byly ruiny Nikopole, kterou český vědec podrobně 
prozkoumává, pokračuje se povětšinou rovinatou krajinou, o které Jireček hovoří jako 
o velmi nudné a jednotvárné.168  

V největším městě Bulharského knížectví do připojení Východní Rumélie 
s Plovdivem si český vědec všímá zejména škod, které napáchala poslední rusko-
osmanská válka, protože se přímo o město sváděly těžké boje. Dále Jireček poukazuje 
zejména na velmi pestrou národnostní skladbu tohoto obchodní centra, o jehož 
významu svědčí i přítomnost několika zahraničních konzulátů a skutečnost, že v letech 
1864 – 1877 Ruščuk zastával funkci hlavního správního centra Dunajského 
Vilájetu.169 Na cestu zpátky do Sofie Jireček použil lodní říční dopravu proti proudu 
Dunaje a uvádí, že kromě dvou paroplavebních společností, rakouské a ruské, je 
možno využít i služeb menších dvoustěžňových lodí, vybavených plachtami. 
Z Ruščuku se český vědec vydává do Svišťova. O něm se zmiňuje hlavně v souvislosti 
s usídlováním etnických Bulharů v této oblasti za vlády Bulharského knížectví, kdy 
jsou zde usídleni jak banátští Bulhaři katolického vyznání, tak i příslušníci 
bulharského etnika z Malé Asie.170 Dále pražský docent pokračuje na cestě zpět do 
Sofie přes Rachovský kraj, kde opět upozorňuje zejména na značnou etnickou 
různorodost tamního obyvatelstva protože zde sídlí jak Bulhaři, tak Rumuni, Turci, 
Pomaci, Cikáni a Arnauti. Díky nedostatku stromů se v této oblasti staví domy 
zejména ze slámy a z dobytčího trusu, zvané burdeji, v nichž bydlí lidé spolu 
s domácími zvířaty.171 Dále na západ, nedaleko ústí řeky Cibrice do Dunaje leží Lom, 
přístav, hrající roli sofijského přístavu, což přispívá k rychlému rozvoji tohoto města 
zastiňujícího tradiční centrum této oblasti Vidin, proslavený zejména svou 
strategickou polohou a výrobou zlatých a stříbrných filigránových prací.172 Spojení 
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mezi Lomem a Sofií bylo zprostředkováno za značných nákladů postavenou silnicí, 
dlouhou asi 155 Km, přičemž Jireček dodává, že se tato vzdálenost dá urazit za 17 
hodin jízdy poštovním vozem a dodává, že rychleji tuto vzdálenost překonával ve 
svém kočáře pouze kníže Alexandr.173 Na trase Lom – Sofie pak Konstantin Jireček 
upozorňuje na údolí Gorni Lom, kde prý dolovali horníci původem ze Saska, kteří ale 
za války rakousko-osmanské v roce 1688 povstali proti sultánovi a proto byly jejich 
vesnice vypáleny a horníci samotní museli uprchnout většinou do Sedmihradska.174  
Za největší nepříjemnost a překážku na této cestě Jireček označuje horu Klisura, která 
díky svým strmým srázům často za špatného počasí jakékoliv cestování naprosto 
znemožnila. Tento problém proto vláda Bulharského knížectví vyřešila vystavěním 
nové cesty z mnoha serpentinami.175 Po překonání těchto serpentin již na cestovatele 
čekala jen rovná sofijská krajina. 

 

Cesta z léta 1883 do horských oblastí Bulharska a do západní částí 
Východní Rumélie 

Tuto výpravu Jireček zahájil v doprovodu bulharského profesora sofijského 
gymnázia Radomirova 18. července, když se vydali na čtyřspřežném voze ze Sofie do 
Pirdopu, kam po 12 hodinách cesty dorážejí. Po překonání dvou mostů, jednoho 
dřevěného a druhého kamenného projíždějí kolem několika mohyl umístěných 
nedaleko řeky Isker a pak stoupají do údolí zvaného Kamárské Pole, nad nímž Jireček 
popisuje vysoký obelisk, vztyčený jako pomník na krvavé boje mezi ruskými a 
osmanskými vojsky, které se zde odehrály v zimě 1877-1878.176 Odtud Jireček i se 
svým bulharským průvodcem pokračují směrem do Zlatického pole a na cestě tam 
musí překonat oblast, která byla za osmanské vlády považována za velmi nebezpečnou 
a to díky Čerkesům, kteří zde sídlili. Po vzniku Bulharského knížectví se Čerkesové 
stáhli na území ustupující osmanské říše a tak se tato oblast stala bezpečnější.177 Cesta 
tímto krajem ale ani teď nepatří k nejsnadnějším a to díky velmi zanedbané cestě a 
zborceným mostům, postaveným ještě za osmanské vlády.178 Po této náročné cestě oba 
cestovatelé dorážejí do Zlatického pole, což je údolí, o kterém Jireček tvrdí, že se o 
něm zeměpisci dozvěděli teprve před 20 lety. Celé údolí, dlouhé asi 30 km a 
v nejširším místě široké 8 km, je ze Severu obklíčeno pohořím Stará Planina a z jihu 
Srednou Gorou.179 Zlatické pole, které dostalo své jméno dle svého centra Zlatice, v 
jehož názvu je jasně slyšet kov, který se zde těžil, opouští Jireček a Radomirov 
z úmyslem překročit nedalekou Bulharsko-Východorumelskou hranici, ale setkávají se 
zde s neočekávanou komplikací, čímž je uzavření této hranice knížecí vládou a to 
z důvodu vyskytnutí se cholery v Egyptě.180 Sám Jireček, který toto nařízení považuje 
za naprostou zbytečnost, se spolu se svým společníkem rozhodují přesto překročit 
hranici, což jim nečiní sebemenší problém.181  

                                                 
173 Jireček, Konstantin: Cesty  po Bulharsku, str.202. 
174 Tamtéž, str.205.  
175 Tamtéž, str.206. 
176 Tamtéž, str.210. 
177 V roce 1864 usadila Osmanská vláda na území pozdějšího Bulharského knížectví a Východní Rumélie 
Čerkesy, kteří uprchli pod ochranu sultána po obsazení svých území na Kavkaze Rusy. Rychlík, Jan: Dějiny 
Bulharska, 191. 
178 Jireček, Konstantin: Cesty po Bulharsku, str. 211. 
179 Tamtéž, str. 212. 
180 Tamtéž, str. 224. 
181 Tamtéž, str.225. 



Na cestě se Sredné Gory do Gjopsy Jireček míjí opuštěnou tureckou strážnici, 
nazývanou beklemé, a konstatuje, že přesto, že jsou tyto strážnice opuštěny, je celková 
bezpečnost mnohem vyšší.182 Po stezce, kolem které jsou umístěny vysoké kůly, jejihž 
účelem je, aby cestující v mlze ani ve vysokém sněhu nesešel ze z cesty, doráží do 
Klisury, která se od srednogorského povstání potýká s úbytkem obyvatelstva, 
způsobeným na první straně vypálením městečka během tohoto konfliktu a na straně 
druhé značnou migrací bulharského klisurského obyvatelstva do uprázdněných vesnic 
po Turcích. Původně žil v okolí Klisury značný počet Turků, kteří ale většinou buď již 
odešli, nebo odcházejí a jimi opuštěná sídla osidlují Bulhaři. Přesto ještě ale v okolí 
zůstává několik tureckých vesnic183 Nedaleko jedné z těchto vesnic, Achijeva, Jireček 
upozorňuje na hrob tureckého světce, který zde padl při dobývání Bulharska Osmany, 
když se účastnil obléhání nedalekého hradu Sopot.184 Na jejich další cestě je před 
Karlovem zastihl déšť, čímž byli nuceni se ubytovat v hanu, který měl vytlučená okna 
a stěny prolezlé brouky.185 Karlovo samotné popisuje jako město spíše muslimského 
rázu, známé výrobou bulharské obdoby šampaňského. Značné ztráty Karlovo utrpělo 
zejména v roce 1877, kdy bylo obsazeno oddílem kozáků, kteří se ale rychle opět 
stáhli a přenechali tak město osmanským oddílům, které zde vzápětí oběsili 813 
Bulharů.186 Válka zasáhla i nedaleký klášter sv. Spas, jenž byl vypálen, ale v době 
Jirečkova cestování již byl opět obnoven.187 Z Karlova oba cestovatelé pokračovali do 
Kaloferu, kde se ubytovali v hanu, jenž Jireček označil za velmi dobrý. Kalofer byl 
stejně jako řada jiných měst a obcí na území pozdějšího Bulharského knížectví 
vypálen za rusko-osmanské války v roce 1877. Z jirečkových vzpomínek se ale 
dovídáme, že v době, kdy tudy projížděl, již byl Kalofer zčásti obnoven. Další 
destinací po Kaloferu byl Hisar, obec, jež Jirečka zaujal zejména svým prstencem 
hradeb. Po opuštění Hisaru oba státní zaměstnanci pokračují v jízdě koňmo a opět 
projíždějí jednou z mnoha vesnic, kterou stihl za rusko-osmanské války stejný osud, 
tedy vypálení.188 Tato vesnice se jmenuje Staré Novoselo a jako první budova zde byla 
postavena, jak je dle Jirečka v Rumélii zvykem, nová škola. Za hodinu cesty na koni 
dorazili ze Starého Novosela do lázeňského města Krástovska bánja, ale ubytovávají 
se až asi o 15 min později ve vsi Krástovo, kde přespali na široké přízemní pavlači a 
ráno se umyli vodou z plechového kanistru, původně určeného k přepravě petroleje.189              

Další den se oba vydali na další cestu, jejímž cílem je pohoří Rhodopy. První  
věcí, na kterou Jireček po svém obvyklém historickém úvodu upozorňuje, je zvláštní 
nářečí, užívané v těchto horách, které prý má mnoho slov ještě z doby Byzantské 
vlády nad tímto územím.190 Neobvyklé je také etnické složení tamního obyvatelstva. 
Po celých Rhodopech se pohybují kočovní muslimští pastýři, zvaní Jurúci191, kteří byli 
v minulosti natolik mocní, že prý svým vlivem značně přispěli k islamizaci původních 
obyvatel v této oblasti, nazývaných Pomaci. Pomaci192 žili roztroušeně od Plovdivu 
k Soluni a od středního toku Ardy až k Vardaru. Spolu s Pomaky Jireček skloňuje i 
několik záhad, a to fakt, že se neví, kdy byli islamizováni a také co vlastně jméno 
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Pomak znamená a odkud pochází. Český cestopisec také vzápětí vyjmenovává i 
komplikace v soužití mezi Pomaky a Bulharským knížectvím, které byly způsobeny 
zejména příslovečnou loajalitou Pomaků k Vysoké Portě, která se projevovala 
zejména tím, že při snad všech povstáních křesťanské ráji stáli Pomaci se zbraní v ruce 
na straně sultánových zájmů a také tím, že několik pomackých vesnic ve špatně 
přístupných Rhodopech jednoduše odmítali přijmout skutečnost křesťanské nadvlády. 
Toto území Jireček žertem nazývá ,,Pomáckou republikou.“193 

Dle původního plánu měl Jireček v úmyslu projezdit celé Rhodopy, ale kvůli 
tamní neklidné situaci se rozhodl od svého záměru upustit  a vydal se z Plovdivu do 
Čepinu a odtud dále do smutně proslulého Bataku.194 Na cestě tam projíždí městem 
Stanimaka, kde žilo podle Jirečkových údajů něco přes 11000 obyvatel z nichž víc jak 
8000 se hlásilo k řecké národnosti a dodává, že mezi řeckou většinou a bulharskou 
menšinou zde panovaly napjaté vztahy.195 Po Stanimace Jireček opět projíždí oblastí 
zle poznamenanou represemi bašibozuků po potlačeném srednogorském povstání. Míjí 
několik městeček a vesnic, u kterých kromě komodit zde pěstovaných a historických 
zvláštností uvádí stále tu samou informaci. Vypáleno v roce 1876. Je třeba 
samozřejmě dodat, že v osmdesátých letech 19. století jsou již tyto obce většinou 
alespoň z části obnoveny, ale škody způsobené tímto povstáním jsou stále ještě patrné.  

Výjimku tvoří město Bracigovo, jehož občané se během srednogorského 
povstání postavili na odpor útočícím Pomákům a podařilo se jim se bránit až do 
příchodu pravidelné turecké armády, které se vzdali, čímž se vyhnuli vypálení a 
vydrancování svého města. Bracigovo Jireček popisuje jako město svým vzhledem 
velmi podobné k evropským středověkým městům, protože prakticky celé je 
vystavěno z vysokých domů těsně navazujících na sebe, s červenými střechami a za 
typický jev pro východorumelské obce označuje novou třípatrovou školu. Zajímává je 
též etnická skladba bracigovských obyvatel, protože zde nepřevládají Pomaci ani 
Bulhaři, nýbrž Arnauti, kteří se sem přesídlili prý kvůli útlaku za vlády Aliho Paši 
z Janiny z Makedonie. Nicméně i zde se pozvolna složení obyvatel mění ve prospěch 
Bulharů, a to díky bulharské imigraci do této oblasti.196  

Z Bracigova se Jireček vydává skrz růžová pole a bažiny na západ do města 
Peštěra, kde, když se tam po klikaté a špatně udržované stezce konečně dostává, jej 
uvítá ,,ukrutný zpěv bajramský, modulované bečení a řvaní, kterým svátečně naladění 
musulmané vyjadřovali pocit nejvyššího potěšení po hojném jídle.“197 V Pešteře jej 
kromě zmíněného zpěvu Turků zaujaly také tři velké jeskyně, od nichž Peštera 
dokonce dostala své jméno a také množství hald strusek, které zde zůstaly jako 
vzpomínka na výrobu železa.198 Z Peštery se Jireček vydal na tříhodinovou cestu po 
velmi špatné cestě, rozryté od klád a desek tažených soumary, které byly tudy 
dopravovány právě z Bataku do Peštery. Samotný Batak Jireček ani tak moc 
nepopisuje, spíše se zabývá událostmi z roku 1876, kdy zde Pomáci povraždili 
značnou část obyvatelstva tohoto městečka.199 Pro zpáteční cestu český cestovatel 
zvolil jezdeckou stezku, vydlážděnou ještě za osmanské vlády, která ale vedla na 
několika místech močály a rašeliništěm. Po úspěšném zdolání této stezky, projetí okolí 
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Čepina, kde se nachází množství léčivých pramenů a překonáním bukového a 
borovicového pralesa v okolí hory Karlarije doráží Konstantin Jireček do Ichtimanu, 
kde si kvůli karanténě trvající v Bulharském knížectví nechal u tamního lékaře 
vystavit potvrzení, že je naprosto zdravý a za osm hodin strávených na voze dorazil do 
Sofie.200 

Tím ale jeho cesty v létě 1883 zdaleka nekončily. Na konci srpna téhož roku 
vyjíždí spolu s geologem bulharské vlády J. Zlatarským po dobré silnici do Slivnice, 
odkud dále pokračují do desetitisícového města Caribrodu.201 Kolem Caribrodu, který 
Jirečka nejvíce zaujal zejména svými hlíněnými domy s cihlovou střechou, leželo 
v okolních průsmycích mnoho vesnic, českým cestovatelem označených za velmi 
chudé. Z důvodů velké členitosti terénu jsou oba zaměstnanci Bulharského knížectví 
nuceni přesednout na koně a ke své další destinaci, jíž je Trn, tak pokračovali koňmo. 
Díky tomu, že se zde pohybují v naprosté blízkosti srbsko – bulharské hranice, má 
Jireček možnost sledovat rozdíly ve výstroji a  výzbroji srbských a bulharských 
pohraničníků, přičemž na něj o poznání lépe působí vojáci Bulharského knížectví.202 U 
vsi Držina, vzdálené necelých 6 hodin cesty z Caribrodu, je Jireček naprosto uchvácen 
okolím této vesnice, kde klikatá rokle spolu s bílými vápencovými skalami vytváří dle 
jeho vlastních slov uchvacující dojem.203 Stinnou krásu této scenérie ale oba 
cestovatelé zakusili hned vzápětí, když se přes Sríkovskou řeku, která teče zmíněnou 
roklí, museli brodit hned devětkrát. Jako místní zvláštnost Jireček líčí početná stáda 
koz na okolních svazích a pěstování konopí, švestek a zejména pohanky, která se prý 
nikde jinde v Bulharsku nepěstuje.204 Další zajímavostí zdejšího kraje dle líčení 
Konstantina Jirečka je Poganovský klášter, skrytý v kotlině mezi skalami a vzhled 
krajiny  v okolí vesnice Vrabči, kterou asi zejména díky tamním serpentinám a dobré 
silnici nazval ,,způsobem Bulharského Švýcarska.“205  

Po Vrabči se Jireček věnuje dalšímu z městeček, které během výpravy do 
jihozápadních oblastí Bulharského knížectví navštívil, a to Trnu. V tomto případě jej 
ale více než Trn samotný zajímalo jeho okolí pověstné výskytem čarodějů a ,,jiných 
pověrčivých lidí.“206 Jako pověstnou třešničku na dortu Jireček uvádí příklad nějaké 
čarodějky, která věštila z pečených kuřat.207 Jako další specifické rysy této oblasti 
Jireček uvádí dlouho fungující zadruhu208 a sezónní migraci za prací, nejčastěji do 
Srbska. Z Trnu Konstantin Jireček pokračuje do poříčí Strumy, kde jeho prvním cílem 
má být Breznik, líčený Jirečkem jako oblast s lidmi s pověstí rváčů a opilců, přesto ale 
dodává, že jde o bohatší kraj, kde se pěstuje zejména kukuřice, brambory, obilí a 
konopí.209 Stejně jako v celé oblasti ani zde již Jireček nepotkává žádné Turky.  
Cestou z Breznika do Radomiru překonává ještě před dosažením Strumy močálovitý 
terén, po doražení k řece přejede přes dvouobloukový most, nedaleko nějž se 
rozprostírá se svými necelým dvěma a půl tisíci obyvateli městečko Radomir. Mezi 
prvními charakteristickým prvky, které český úředník jmenuje, jsou zejména velká 
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kasárna, široké, přímočaré ulice a kamenný oblouk postavený k přivítání knížete 
Alexandra Battenberského v roce 1879. I zde Jireček pronáší poznámku 
charakteristickou pro tuto oblast, a to, že místní Turci, i když prý v Radomiru tvořili 
značnou část obyvatel, již všichni odešli.210 Po Radomiru se Jireček i s kolegou 
geologem vydávají na cestu do Kystendilu, ale nejedou po silnici, nýbrž volí trasu přes 
Kaliště, Belovo a Blatešnici, kde navštěvují klášter sv. Ivan Bogoslov. Na tomto místě 
ale začali mít problémy s orientací, protože prý ani obyvatelé jmenovaných vesnic 
neznali přesně cestu do Kystendilu přes hory, protože sami se tam vydávali výhradně 
po silnici. Proto také Jireček úsek Blatešnice – Kystendil označuje za velmi obtížný.211 
Když se stezka, po které se vydali, vytratila, sestoupili ke Strumě a snažili se 
postupovat podél této řeky.  Po asi 4 hodinách cesty, když jsou již oba mokří od 
brodění se v docela hluboké řece, spatřili na skalách hlíněné domky s červenými 
střechami a celou scenérii dokreslovaly vodopády. Přes pěkný výhled ale byli ve stále 
stejné situaci, kterou se rozhodli řešit několika signálními výstřely do vzduch ve snaze 
někoho na sebe upozornit. Po selhání tohoto pokusu se vydávají přímo k vodopádům, 
kde nalézají stezku, díky které překonají několik nebezpečných míst a dorazí do 
Kystendilu.212 V tomto desetitisícovém sídle krajského soudu a prefektury se oba 
cestovatelé ubytovali u bývalého ministra vyučování, o němž Jireček uvádí, že 
vystudoval medicínu v Montpelier. Jako místní zvláštnost uvádí hlíněný vodovod 
napájející horskou vodou město, teplé prameny a devehan, což byla velká velbloudí 
hospoda se dvěma hladkými antickými sloupy. Okolí města hodnotí díky zahradám a 
sadům jako velmi pěkné.213 Kromě výše zmíněných institucí byl v Kystendilu umístěn 
i pluk pěchoty, protože Kystendil ležel nedaleko několika z hlediska banditismu 
nebezpečných hraničních pásem, které jsou vzdáleny od hraničních měst, čímž 
lupičům vzniká v příhraničních oblastech volné pole působnosti. Zajímavým jevem je 
také Jirečkem popsaný způsob sezónního chování lupičů, kteří prý často provozují 
v zimě v Bulharsku kavárnu a v létě se vracejí na území Osmanské říše, kde se opět 
živí banditismem.214  

Z Kystendilu se oba vydávají na cestu do takzvaného Krajiště, oblasti zanesené 
do map až po Berlínském kongresu. V Jirečkových vzpomínkách se můžeme dočíst, 
že typickými byla pro toto příhraničí hornatý terén četná údolí s řekami. O chudobě 
místních obyvatel vypovídá skutečnost, že se zde k orbě běžně používal dřevěný pluh, 
a že velký počet lidí z Krajiště byl nucen cestovat jako sezónní dělníci buď do Srbska, 
nebo do Podunají nebo okolí Soluně.215 Cestování je zde opět stěžováno četnými 
řekami bez přemostění, tudíž bylo nutné překonávat tyto vodní toky přes brody, které 
byly někdy tak hluboké, že zde cestovatelům voda sahala až po třmeny. Oblast 
Krajiště Jireček hodnotí z hospodářského hlediska jako dobrou tak pro pasení dobytka, 
protože hornatý terén v kombinaci s neúrodnou půdou nevytvářejí nejlepší konstalaci 
pro zemědělství. 

Po návratu do Kystendilu oba zaměstnanci Bulharského knížectví vyrazili po 
široké silnici na východ na další výpravu, která vedla přes Dupnici a Samokov zpátky 
do Sofie. Za nedlouho po opuštění Kystendilu odbočili ze silnice a vydali se směrem k 
vesnice Novoselo, kde chtěl Jireček shlédnout nějaký starý antický nápis, ke kterému 
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se mu ale nepodařilo se dostat, protože místní sedláci jej z pověrčivosti kryli.216 Za 
dvě hodiny dorazili z Novosela k mostu, zvaném Kadin most, postaveném v 15. 
století, který si Jireček přeměřil a kromě rozměrů a stručné historie mostu o něm do 
svého cestopisu zanesl i legendu spjatou s touto stavbou a poznamenává, že  v celém 
Bulharsku se věří, že žádná kamenná stavba se nemůže podařit, pokud se do jejích 
základu nezazdí kohout, jehně, nebo stín člověka. Tento člověk, jehož stín byl takto 
zazděn, se pak po své smrti stane duchem té stavby.217  

Poté, co projeli dvěma vesnicemi přes tabákové pole a jabloňové a švestkové 
sady vydali se nějakou pěšinou vysoko nad Strumu, kudy směřovali k Boboševu. Kraj, 
kterým do zmíněné vesnice projížděli, Jireček nazval malebným a úrodným.218 Do 
samotného Boboševa dorazili přes dřevěný most na kamenných pilířích. Z uvedené 
vesnice se Zlatarski a Jireček vydali po silnici, kolem níž spatřili několik mohyl, které 
byly zanedlouho vystřídány vinicemi, sady a poli s tabákem, které obklopovaly město 
Dupnici. Toto sedm a půl tisícové město Jirečka zaujalo hned několika svými rysy, 
mezi něž patřily časté konaky, dřevěné domy po obou stranách řeky Džermen, které 
byly navzájem propojené dřevěnými mostky a říčními kameny dlážděné ulice.219 
Přestože poslední válkou nebyla Dupnice přímo zasažena, dolehly i na ni její 
důsledky, které se projevily hlavně v emigraci místních Turků do Makedonie a naopak 
přistěhováváním Bulharů.220 Díky svému spolucestovateli Zlatarskému se Jireček 
dovídá o solidních nalezištích uhlí, které teď ale nikdo netěží, protože jeden ze sedláků 
při těžbě zahynul.221  

Po Dupnici se tato česko-bulharská dvojice státních zaměstnanců vydává do 
Rylských hor, v nichž pramení Isker, Marice, Města a několik vedlejších přítoků 
Strumy. Jireček také upozorňuje na to, že je to opět území zmapované teprve nedávno, 
přičemž kartografický průzkum této oblasti byl proveden ruskými inženýry. 
Pozoruhodné také je, že hory jsou většinou pojmenovány Turecky a to od Juruků., 
kteří zde, stejně jako v Rhodopech kočovali.  Vyšší části rylských hor Jireček popisuje 
Následujícím způsobem:  ,,Vrcholy a hřebeny jsou holá skála, zubatá cimbuří a holé 
stěny.“222 Při zdolávání strmých srázů a strání si prý dokonce rylští domorodci 
vypomáhají nazouvacími želízky, zvanými kotki, z jejichž pomocí překonávají 
nebezpečnější horské úseky. 223 Celkově pohoří Ryly Jireček popisuje jako množstvím 
zvěře oplývající, pěknou krajinu s četnými jezery, ale na druhé straně i poukazuje na 
náročnost života zdejších lidí, když například většina stezek se stává v zimě naprosto 
neschůdnými, jak kvůli množství sněhu, tak i lavinám.  

Po velmi špatné cestě dorážejí oba cestovatelé do městečka Ryly, které leží 
ukryto v údolí plném vinic. Pro Jirečka byla určitě hlavním podnětem k navštívení této 
obce touha navštívit rylský klášter, kde působil Neofyt Rylský, překladatel Nového 
zákona do Bulharštiny a učitel na prvním gymnáziu v Gabrovu, který zde zemřel 
v roce 1881.224  
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Z Rylského kláštera se oba cestovatelé vydávají 19. září na dvanáct hodin 
trvající cestu do Samokova. Počáteční relativně poklidná část jízdy údolím řeky Ryly  
je vzápětí vystřídána strmým výstupem smrkovým lesem, kde se stezka brzy mění 
v pěšinu, která vede natolik náročným terénem, že oba putující jsou nuceni sesednout 
z koní a část cesty absolvovat pěšky. Již opět v sedle projeli kolem jezera nazývaného 
Súcho jezero s periodickou vodou, které je v době jejích cesty právě vyschlé a 
pokračují dále po velmi náročné stezce s náznaky dlažby. Po této namáhavé cestě 
dorazili do Samokova již úplně v noci.225  

Samokov Jireček popisuje jako pěkné desetitisícové město s širokými 
dlážděnými ulicemi a vysokou hodinovou věží, která ale má svou dosavadní největší 
slávu za sebou, protože místní železářství, které bylo zdrojem bohatství tohoto města 
bylo vytlačeno konkurencí anglického, švédského a štýrského železa.226 Nyní je 
hlavním místním průmyslem jirchářství a soukenictví a Jireček upozorňuje i na jednu 
česko-bulharskou sirkárnu. Dalším problémem pro samokovský průmysl byla 
bulharsko-východorumelská hranice, čímž byly přerušeny tradiční obchodní styky 
mezi oběma oblastmi.227  

Celou výpravu z léta a podzimu 1883, trvající 66 dní, uzavřel Jireček osmi 
hodinovou cestou vozem po dobré silnici ze Samokova do Sofie. 

 

Černomoří 

  Výpravu do Černomoří zahájil Konstantin Jireček 14. června 1884, cestou ze 
Sofie do Plovdivu, odkud se vydal do Jambolu, dle jeho vlastních slov po železnici ve 
velmi špatném stavu. V Jambolu, rozprostírajícím se po obou březích Tundže, jej 
velmi zaujal bezestan, prý jediný, který měl možnost spatřit nezřícený.228 I oblast 
Jambolu patřila mezi ta území, která byla těžce zasažena válkami 19. století, a to 
zejména rusko-osmanskou válkou v roce 1828. Následky tohoto konfliktu Jireček 
dokonce popisuje jako ,,stěhování národů“, protože část bulharského obyvatelstva se 
v obavě z represí ze strany Osmanů přesídlila nejčastěji do Braile, Ploješti nebo až na 
území pod ruskou správou.229 Velké migrační přesuny obyvatel způsobil i Berlinský 
kongres, po němž se z okolí Drinopolu, přisouzeném Osmanské říši, vystěhoval velký 
počet tamních Bulharů. Naopak opačný směrem proudí emigrace Turků, kteří zase 
z Bulharska mířili buď právě do drinopolska, nebo dále do Anatolie.230   

Z Jambolu Jireček podnikl několika denní výlet koňmo do okolí, kde popisuje 
místo nedaleko obce Kyzyl Agače, kde se prý podle legendy kdysi odehrála strašlivá 
bitva, že až kůra některých stromů popraskala od prolité krve.231 Časté střety, i když 
ne takto krvavé, se odehrávaly prý v okolí osmansko-rumelské hranice poměrně 
pravidelně, a to mezi rumelskými oddíly a tureckými zbojníky, kteří prý byli 
podporováni východorumelskými Turky.232 Právě z bezpečnostních důvodů se Jireček 
vzdal svého původního záměru podívat se do Drinopole a tak alespoň popisuje několik 
zvláštností z okolí tohoto města, jako například 5 až 6 vesnic osídlených 
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pravoslavnými Turky.233 O bezpečnostní situaci taky vypovídá nutnost mít s sebou při 
cestách v těchto končinách ozbrojený doprovod v podobě jednoho žandarma.234  

Po návratu do Jambolu Jireček vyráží na další cestu 23. června a tentokrát volí 
vůz, protože jeho další destinace, město Sliven, je propojen z Jambolem dobrou 
silnicí. Klíčovými průmyslovými odvětvím tohoto dvacetitisícového města bylo 
zejména soukenictví a  lihovarnictví. Právě Sliven byl během války v roce 1828 těžce 
postižen bulharskou emigrací, kdy počet zdejších obyvatel klesl z 24 000 na 10 000.235 
Ze Slivna Jireček pokračuje opět na koni neudržovaným stezkami do Kotlenských hor, 
kde v domech tamních ovčáků naráží na litografické vyobrazení revolucionáře 
Georgiho Rakovského.236 Po vsi Žérava, jejíchž obyvatele popisuje jako na dudy 
hrající pro tuto oblast netypické rusovlasé lidi a po údolí, zvaném Grški dol, kde podle 
pověsti kdysi byli Řekové pobiti Bulhary a kde lidi věří na jakési divoženky a 
vampýry, proti kterým dokonce umísťují na nový rok do komínu trní, aby tudy upíři 
nemohli vniknout do domu, doráží český historik po úzké stezce do Kotle.237 Toto 
město v něm zanechá dojem starobylého sídla, protože Kotel nebyl nikdy vypálen, ale 
konstatuje, že začíná velmi pustnout, protože se odtud lidé často stěhují do o poznání 
více úrodné Dobrudže.238 Druhou pohromou pro město Kotel byla dle Jirečkova 
názoru Berlínská smlouva, která jej odřízla od podunajských pastvin rumunsko-
bulharskou hranicí.239 Po vydatném dešti, který je prý v hodně deštivém Kotli zdržel, 
se Jireček vydal i se svým doprovodem do průsmyku Železná vrata, ale protože se 
řeka Kotlešnice rozvodnila a zaplavila cestu, museli pokračovat k Dermi Kapiji, jak se 
Železná vrata nazývala turecky, po stezkách v kopcích. V blízkém okolí jmenovaného 
průsmyku se nacházelo mnoho vesnic obývaných poturčenci bulharského původu, 
které Jireček popisuje jako velmi fanatické.240 O nedalekých pralesích Jireček tvrdí, že 
je v nich hodně starých sloupů, hradeb a cest, ale že bohužel neměl čas je 
prozkoumat.241 Poté pokračuje směrem do Karnobadu, přičemž cestou tam líčí 
zříceninu hradu u Kajabašského jezera a pronáší i názor, že je křesťanské obyvatelstvo 
pracovitější než turecké.242 Poslední úsek cesty do Karnobadu Konstantin jireček 
zdolává jen s vypětím všech sil, protože stezka tam byla velmi bahnitá a rozbitá. 

Hlavním rysem Karnobadu byly dle Jirečkových vzpomínek 4 větrné mlýny 
s velkými plachtami, četné zahrady a vodotrysky a Cikáni, věnující se chovu 
medvědů.243 Po Karnobadu se stal dalším městem  navštíveným Jirečkem Aitos, do 
kterého dorazil po rozbité kamenné silnici, kde předjel řadu buvolů táhnoucích 
nákladní povozy. Aitos má v době návštěvy Konstantina Jirečka také odlišnou skladbu 
obyvatel, než před již tolikrát zmiňovanou válkou z roku 1828, protože tamní Bulhaři 
se odstěhovali do Besarábie a současné Aitoské obyvatelstvo je tvořeno převážně 
lidmi přistěhovavšími se později.244 Docela nelichotivě se Jireček vyjadřuje o 
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tureckých horalech obývajících okolní hory, když je nazývá ,,lidmi polodivokými“a 
uvádí příklad, kdy prý hádka v jakési kovárně skončila smrtí dvou z nich.245  

Cestou z Karnobadu do Burgasu, kterou překonal na voze řízeném malým 
Cikánem, projel asi 15 kilometrů před městem samotným kolem lázní, kde se 
pozastavuje nad špatným ubytováním hostů a celkově tyto lázně, o kterých tvrdí, že 
mají ještě římskou tradici, nazývá ,,drahokamem pohozeným v kalu.“246  Potom, co 
dorazil do Burgasu a ubytoval se zde u tamního lékaře, začal Jireček 
z prozkoumáváním města, jeho okolí i Burgaského zálivu.  Dovídáme se tak o 
Sozopolu, asi třítisícovém městě s převážně řeckým obyvatelstvem, jenž prý svým 
umístěním na poloostrově s přístavem táhnoucím se po obou stranách města 
představuje typický antický přístav.247 Za ,,ženského počasí“, jak dle Jirečka nazývali 
Turci bezvětří, se rozhodl i český cestovatel pro projížďku po zálivu, ke které zvolil 
poštovní člun.248 Burgas samotný popisuje jako etnicky smíšené město, kterému 
předvídá prosperitu a považuje jej za po Sofii a Plovdivu za třetí nevýznamnější město 
v Bulharském knížectví a Východní Rumélii dohromady, o čemž také svědčí sídla 6  
konzulátů v tomto přístavu.249 Na krátký výlet do okolí Burgasu se Jireček vydal 
v doprovodu svého krajana Dr. Svobody, zaměstnance burgaského soudu a český 
historik zde upozorňuje na nezdravé ovzduší okolo Burgasu vyvolávající četné 
zimnice, které jsou prý způsobeny třemi slanými jezery  ležícími nedaleko města. 
Z vesnice Rusokastra si poznamenává zajímavou příhodu, že v době jejich návštěvy 
zde byla tato viska takřka prázdná, protože k nim měl poprvé přijet žací stroj, tak se 
všichni vesničané vydali na pole.250 Po setkání s místním popem, který jim nabídl, že 
jim ukáže zvláštnosti kraje, dorazili po hodně namáhavé cestě k jeskyni, ke které se 
vázal podivuhodný zvyk uvázat na větve stromů před ní barevné nitě a vlněné pásy.251 

Ještě v Burgasu Jirečka zastihla nepříjemná zpráva, že nyní pro změnu 
Osmanská říše vyhlašuje pětidenní karanténní uzavření přístavů a to kvůli epidemii 
cholery, která propukla v Marseille. Karanténní nařízení bylo pro Jirečka nepříjemné 
zejména v tom, že očekával, že na toto opatření Vysoké porty zareaguje Bulharské 
knížectví uzavřením svých hranic, což by mu značně narušilo harmonogram jeho 
vědecké výpravy. Z tohoto důvodu se také rozhodl se co nejrychleji vydat na cestu 
zpět na území bulharského knížete, a přičemž prvním městem, kterým projel, byl 
Anchial, starobylé město obývané převážně Řeky zabývajícími se zejména vinařstvím 
a solařstvím.252 V Anchialu byl Jireček velmi vřele přijat místními Řeky, ale vzápětí 
mu jeho do té doby velmi pozitivní dojem z anchialské společnosti pokazilo arogantní 
chování tamní bulharské menšiny, která se hlasitě dožadovala toho, aby historika, 
zabývajícího se bulharskými dějinami, pohostila a provedla po zajímavostech kraje, 
právě ona. Řecko-bulharská řevnivost, kterou Jireček zmiňuje prakticky během všech 
svých návštěv míst, kde žilo smíšené obyvatelstvo těchto dvou etnik, jej nakonec 
vedla k tomu, že dále k Paleokastru pokračoval ,,bez Řekův i bez Bulharův.“253 
Nedaleko Anchia navštívil Mesambrii, před níž leželo několik písečných dun, město 
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opět osídlené většinou Řeky, které prý v té době velmi upadalo. Mesambriijskou 
situaci v rozhovoru s Jirečkem italsky shrnul zdejší řecký pop: ,,Máme mnoho 
zdravého vzduchu, mnoho zdraví, ale málo peněz, málo pokroku a málo 
budoucnosti.“254 Jako nejvýznamnější místní památky český vědec jmenuje zejména 
byzantské kostely.  

Z Mesambrie na východorumelsko-bulharské hranice vyjíždí již opět 
v doprovodu dvou rumelských žandarmů, kteří jej na hranicích opouštějí a Jireček se 
vydává na voze lesnatou oblastí, kde upozorňuje na nedodržování nařízení o 
vysekávání keřů a stromů v blízkosti cest, aby se v nich nemohli případně schovat 
lupiči. Po nějaké době jej ale potkává bulharský žandarm vyslaný jemu v ústrety. Ve 
Varně se dle  svých slov Jireček ubytoval ve velmi hezkém hotelu  St. Peterbourg, kde 
jej ale postihují silné žaludeční křeče, které jeho bulharští kolegové svádějí na 
nedostatečně cínované měděné nádoby, z kterých cestovatel pravděpodobně jedl 
v některé z obcí na cestě do Varny.255  

Varnu samu o sobě popisuje jako velmi etnicky pestrou, vždyť z 25 000 
obyvatel bylo necelých 9 000 Turků, přes 6 500 Bulharů, skoro 5500 Řeků, a přibližně 
1200 Arménů.256 Jako etnickou zvláštnost zde uvádí tzv. Gaugazy, což byli křesťané, 
mluvící turecky. Na cestě z Varny Jireček poukazuje na vesnici jménem Azič, kde 
původně žili Čerkesové, ale v době jeho návštěvy již zde bydlili pouze Bulhaři a 
z azičské mešity již byla škola.257 Nedaleko Aziče projíždí okolo místa, kde byl dle 
křesťanů pohřben svatý Athanas a dle Turků jejich světec Aljazyl-Baba. Každopádně 
tento svatý má dle tamních vesničanů zvláštní schopnost chránit stáda a vyslyšet 
modlitby za ztracený dobytek jak od muslimů, tak křesťanů.258 Z okolí Varny Jireček 
ještě popisuje zvláštní geologický útvar, a to stojaté kameny, které zde žijící lidé 
považují za  zkamenělé stromy. Na zpáteční cestě do Sofie Konstantin Jireček barvitě 
líčí pověry lidí v okolí městečka Dnevny, kde působí řada takzvaných džadadžijů, 
kouzelníků, kteří za poplatek likvidují vampýry, kterým se člověk může stát, když přes 
jeho mrtvé tělo přeskočí kočka nebo pes. Tento vampýr poté poletuje vzduchem a 
škodí lidem a zejména zvířatům, kterým pije krev.259 Jako další neobvyklý zvyk v této 
oblasti považuje Jireček zvyklost provozovanou v některých nábožensky smíšených 
obcích, kdy je za pronášení modliteb hodži i popa proháněn dobytek mezi velkými 
ohni, což má zaručit jeho zdraví.260  

Na zpáteční cestě do Sofie po té Jireček projíždí Šumnem, o kterém český 
cestovatel píše, že v této době procházel hospodářskou krizí. Upozorňuje zde zejména 
na dle jeho mínění nejkrásnější tureckou stavbu nacházející se na bulharském území, 
Tumbul Džamisi ze 17. století.  

     

IV. Srovnání pohledů obou cestovatelů 

Nejprve s pomocí Kanitzova ,,obrazu“ Bulharska, který jsem již rozebral výše, 
vysvětlím základní prvky Jirečkova ,,obrazu“ a s oběma poté provedu komparaci. 
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První věcí, na kterou je třeba upozornit, je skutečnost, že Jireček po Bulharsku 
cestoval o deset let později než Kanitz, tedy již se pohyboval buď po prakticky 
samostatném Bulharském knížectví, nebo po autonomní Východní Rumélii, tedy 
z toho důvodu u něj není tak vyhraněný slovník vůči Osmanskému režimu a Turkům 
vůbec jako u Kanitze. Stejně tak i ona slova ,,Orient“ a ,,Evropa“, která Kanitz 
neustále staví do protikladu, Jireček ve stejném smyslu používá jen výjimečně. 
Samozřejmě, že i Konstantin Jireček hodnotí kladně věci, které se podobají těm ze 
Západní Evropy, proto také města, jež hodnotí jako pokroková, přirovnává k městům 
švýcarským.261  

Výrazná je i odlišnost obou pohledů co se týče etnik v Bulharsku žijících. 
Kanitzův ,,žebříček oblíbenosti“ různých národů dle mého soudu mimořádně výstižně 
komentuje Maria Todorova, když říká, že Bulhaři byli Kanitzovým nejoblíbenějším 
národem.262 Jako protiklad vůči dle jeho mínění pilným, pracovitým, vzdělání 
milujícím Bulharům Kanitz postavil Turky a muslimy celkově, kterým vytkl zejména 
přílišnou pasivitu, z odevzdanosti osudu pramenící fatálnost, lenost a utlačování 
ostatních národů. Proto také si v kapitole o hledání místa, kde se odehrála bitva u 
Nikopole, kde byli křesťané poraženi a Bulharsko se tak definitivně dostalo do područí 
Osmanů, Kanitz povzdechl nad výsledkem tohoto střetnutí. Jireček, až na to, že se 
s Kanitzem shoduje v názoru, že křesťanské obyvatelstvo je pracovitější než turecké, 
nesrovnává v takové míře jako jeho předchůdce Bulhary a Turky, což je také 
způsobeno faktem, že v době cest českého profesora po Bulharsku již pro tamní území 
nebylo klíčovým problémem soužití Bulharů a Turků, nýbrž Bulharů a Řeků. Ani 
v tomto případě se ale Jireček nedává do dalekosáhlého vyhodnocování kladných a 
záporných vlastností obou etnik, nýbrž jen nad těmito spory vyjadřuje své 
znechucení.263  

Protože Konstantin Jireček pobýval v Bulharsku krátce po jeho osamostatnění 
se od Osmanské říše, skýtají jeho ,,Cesty po Bulharsku“ zajímavý zdroj informací o 
jeho pohledu na bulharskou společnost v prvních letech samostatnosti. Těžké kritice 
podrobil zejména bulharské úřady, jež mu bránily v jeho vědecké činnosti.264 Stejně 
negativně hodnotil i málo aktivní bulharskou inteligenci.265 

Ke  shodě docházejí oba badatelé při názoru na způsoby a možnosti cestování, 
kdy oba jednoznačně preferují koně nad vozem, lodí, či vlakem. Další 
nepřehlédnutelnou podobností je, že oba cestovatelé museli být ozbrojeni a ještě 
k tomu je na většině jejich výprav doprovázeli žandarmi.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
261 Jireček, Konstantin: Cesty po Bulharsku, str. 158. 
262 Todorova přímo používá spojení ,,pet nation“, což by se dalo přeložit jako miláček-národ. Todorova, Maria: 
Imagining the Balkans, str. 71. 
263 Jireček, Konstantin, Cesty po Bulharsku, str. 584. 
264 Jireček, Konstantin, Cesty po Bulharsku, str. 37. 
265Tamtéž, str. 37. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Cestovatelé Konstantin Jireček a Felix Filip Kanitz zanechali ve svých 
cestopisech pozoruhodné postřehy a názory na oblasti, jimiž cestovali. Díky 
humanitnímu univerzitnímu vzdělání obou autorů se čtenář v obou cestopisech doví 
množství informací o antických i středověkých dějinách jak Bulharska, tak Osmanské 
říše a získá i představu o všech strastech spojených s cestováním po Balkánském 
poloostrově druhé poloviny 19. století.    
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266 Donau-Bulgarien und der Balkan: Historisch-geographisch-etnograpische Reisestudien aus Jahren 1860-1875, 
str. 268. 
267 Tamtéž, str.44. Druhý obrázek str. 62.  
268 Jireček, Konstantin: Cesty po Bulharsku, str. 630. 
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Mapa Konstantina Jirečka 

 



 

Seznam použité literatury 

1. JIREČEK, Konstantin: Cesty po Bulharsku, Matice Česká, Praha, 1888. 
 
2. KANITZ, Felix Filip: Donau-Bulgarien und der Balkan: Historisch-geographisch-

etnograpische Reisestudien aus Jahren 1860-1875, Hermann Fries, Leipzig, 1875-
1877. 

 
3. TODOROVA, Maria: Imagining the Balkans, New York: Oxford University Press, 

1997. 
 

4. DOROVSKÝ, Ivan: Konstantin Jireček, život a dílo, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 
Brno 1983. 

 
5. DOROVSKÝ, Ivan: Makedonie: Zrození nebo obrození národa? Boskovice, Albert, 

1995. 
 
6. PALMER, Alan: Úpadek a pád Osmanské říše, Panevropa,Praha, 1995. 
 
7. GLENNY, Misha: Balkán 1804-1999: Nacionalismus, válka a velmoci, BB Art, Praha, 

2003. 
 
8. WEITHMANN, Michael: Balkán: 2000 let mezi východem a západem, Vyšehrad, 

1996. 
 
9. GOMBÁR, Eduard: Moderní dějiny islámských zemí, Nakladatelství Karolinum, 

1999. 
 
10. PALAIRET, Michael: The Balkan economies c. 1800-1914, Cambridge, University 

Press, 1997. 
 

11. MACZAK, Antoni: Travel in Early Modern Europe, Cambridge, Polity Press, 1995. 
 
12. PELIKÁN, Jan, : Dějiny Srbska, Nakladatelství Lidové Noviny, 2005 
 
13. PEČEŇKA, Marek a kolektiv: Encyklopedie moderní historie, Libri, 1999. 
 
14. STANEVA, Boriana: The Formation of Bulgarian National Identity In Plovdiv In the 

Period of the Bulgarian Revival and Influences of Greek Culture, in ,,We“ and „The 
Others“, Karolinum, Praha 2004. 

 
15. KLUSÁKOVÁ, Luďa a SOBOTKOVÁ, Hana: Oriental or European Identity? 

Modernization and Balkan Towns in Czech Popular Discourse, in ,,We“ and „The 
Others“, Karolinum, Praha 2004. 

 
16. SOBOTKOVÁ, Hana: The Bulgarian Inteligentsia and ,,Inteligencija“, in ,,We“ and 

„The Others“, Karolinum, Praha 2004. 
 



17. SOBOTKOVÁ, Hana: Zur Stellung des Balkan im kulturellen Horizont der 
tsechischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, in Die Welt erfahren, Reisen als 
kulturelle Begegnung von 1780 bis heute, Campus Verlag, Frankfurt/NewYork,  

 
18. HROCHOVÁ, Věra: Die Bedeutung der topographischen Studien von Felix Phoilip 

Kanitz für sie Erforschung der mittelalterlichen Besiedlung Südeosteuropas, in 
Aspects des Balkans méiévaux, Univerzita Karlova, Praha 1989. 

 
19. SOBOTKOVÁ, Hana: Obraz osmanského Balkánu v české publicistice v letech 1875-

1914. 
 

20. HROCH, Miroslav a kolektiv: Encyklopedie dějin novověku, 1492-1815, Libri, Praha 
2005. 

 

21. SINGER, Isidore: The Jewish encyclopedia, Funk and Waghall Comp., New York, 
1907. 

 

22. Ottův slovník naučný, Praha, J. Otto, 1888-1909. 
 

23. BEARMAN, P.J.: Encyclopedia of Islam, Leiden, Brill, 2004. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


