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Abstrakt (česky) 

Práce se věnuje ztvárnění specifického bulharského regionu Rodop v prozaickém díle 

bulharského spisovatele Nikolaje Chajtova (1919-2002). Zaměřuje se na projevy regionalismu 

a sleduje umělecké zachycení každodenního života tamějšího obyvatelstva, které žije v 

souznění s přírodou a tradicemi. Dále se zabývá autorovým vztahem k přírodě a folkloru a 

problematikou literárního zpracování toposu Rodop, ve smyslu mystického propojení lidí a 

přírody. V práci je také podán přehled recepce autorova díla v českém prostředí. 

 

 

 

 

 

Abstract  (in English) 

This thesis examines the literary representation of the Bulgarian Rhodope region in the texts of 

local author Nikolaj Chajtov (1919 – 2002). His prosaic manifestation of regionalism is 

detailed, as is the artistic portayal of every day life in his writings. Chajtov’s work illustrates 

how the region’s inhabitants live in harmony with nature and rural traditions. This paper 

therefore also analyzes Nikolaj Chajtov’s personal relationship with nature and folklore, 

looking at it in the context of the mystical connections that people may form with land and 

mountainous topography. Finally, the reception of Chajtov’s work in the Czech Republic is 

detailed. 
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 Úvod 

 

Ve své práci Rodopy v díle bulharského spisovatele Nikolaje Chajtova se věnuji 

ztvárnění Rodop v prozaickém díle spisovatele, dramatika a novináře Nikolaje Chajtova, který 

celý svůj život a tvorbu zasvětil tomuto svéráznému hornatému regionu Bulharska. Jeho dílo, 

které je silně ovlivněno citovou vazbou k Rodopám a jeho obyvatelům, tak vnáší obohacující 

tematický prvek do moderní bulharské literatury. Cílem mé práce proto bylo zachytit a popsat 

charakteristické rysy Chajtovovy prózy, vyznačující se především výrazným smyslem pro 

souznění a propojení člověka s přírodou.  

Bakalářská práce je rozdělena do pěti částí, přičemž první dvě tvoří úvod k samotnému 

tématu práce. První kapitola, seznamující čtenáře s tvorbou a životem Nikolaje Chajtova, byla 

vzhledem k žánrové různorodosti díla rozdělena do několika oddílů. Hlavní důraz byl přitom 

kladen na díla, která čerpají námět z prostředí pohoří Rodop a jeho obyvatel. Následující 

kapitola s názvem Základní historický a geografický popis Rodop nastiňuje historický 

a kulturní vývoj oblasti a jeho specifika.  

Ústřední, v pořadí třetí kapitola, je již věnována samotnému uměleckému ztvárnění 

Rodop a jejich obyvatel. Tato část je tvořena podkapitolami, které obsahují popis a rozbor 

několika vybraných Chajtovových povídek. Jedná se o povídky, které dle mého názoru nejlépe 

ilustrují charakterové rysy Rodopanů. Rozbor se zaměřuje především na typologizaci postav, 

motivy jejich jednání, vztah ke krajině a jejich společné charakteristické „rodopské“ vlastnosti. 

Krátce se zmíním i o tématu regionální literatury a jejich autorů, mezi které se Nikolaj Chajtov 

bezpochyby řadí.  

Jelikož je Chajtov znám nejen jako oblíbený prozaik, ale i jako úspěšný scénárista, 

jedna z dalších kapitol se věnuje i jeho filmové tvorbě. Zmiňuji zde především několika 

mezinárodními cenami ověnčený film Козият рог (Kozí roh), dobře známý i v českém 

prostředí. Neméně okrajovým tématem je i Chajtovova folkloristická tvorba, jíž věnuji také 

jednu samostatnou kapitolu. V části nazvané Rodopský folklor, tradice, zvyky a život Rodopanů 

se zaměřuji na spisovatelův vřelý vztah k rodopskému folkloru a jeho úloze coby celoživotního 

inspiračního zdroje. 

V závěrečné kapitole se věnuji recepci Chajtovovy tvorby v českém prostředí. Zabývám 

se v ní především ohlasem autorových děl v naší zemi; jak prózy a dramatu, tak i jeho filmové 
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tvorby. V této části se objeví rovněž i úvahy nad rozsahem a kvalitou překladů Chajtova 

do češtiny (respektive slovenštiny). 

Mými primárními zdroji o životě a tvorbě Nikolaje Chajtova byly publikace Slovník 

spisovatelů: Bulharsko (1978), Slovník světových dramatiků – bulharští autoři (1975) a Slovník 

balkánských spisovatelů (2001), dále pak některé bulharské biografie vydané v posledních 

letech. V části věnované geograficko-kulturnímu vývoji jsem čerpala především z prací 

českých cestovatelů, kteří navštívili Rodopy v období na konci 19. a na počátku 20. století. 

Jedná se především o dílo Konstantina Jirečka Cesty po Bulharsku (1888), které je pro všechny 

badatele unikátním zdrojem informací o tehdy ještě plně neprobádané oblasti Bulharska. Dále 

jsem použila citace z díla folkloristy Ludvíka Kuby, archeologa Václava Dobruského či 

postřehy zoologa Julia Komárka. 

Ve stěžejní kapitole, věnované Rodopům v díle Nikolaje Chajtova, jsem se zaměřila 

především na autorovu prozaickou tvorbu. Při psaní této části jsem čerpala ze dvou 

nejznámějších autorových knih, sbírek povídek s názvem Диви разкази (Divoké povídky) 

а Шумки от габър (Haluze z habří). Jelikož se Chajtovova literární působnost dotýká i oblasti 

folkloristiky, považovala jsem za vhodné seznámit se blíže s touto problematikou. K tomuto 

účelu mi posloužila především kniha Енциклопедия на българската музикална култура 

(Encyklopedie bulharské hudební kultury, 1967). Pro kapitolu věnovanou filmové tvorbě jsem 

pak využívala především internetové zdroje a česká periodika. 

Závěrečná kapitola, věnovaná recepci Chajtovovy tvorby v českém prostředí, se opírala 

především o české publikace, které reflektují autorovu tvorbu. Kromě výše zmíněných slovníků 

to byla ještě publikace Bulharská krásná literatura v českých překladech 1825–1980 (1983), 

antologie Narodili jsme se jako draci (2003) a také periodika.   
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1. Ze života Nikolaje Chajtova 

 

Nikolaj Chajtov se narodil v roce 1919 do chudé rodiny v malebné vesničce Javrovo 

nedaleko Plovdivu, v podhůří Rodop. V dětství strávil mnoho času pasením dobytka, kdy měl 

možnost blíže se seznámit s okolní krajinou. Ve svých vzpomínkách se často vracel ke svému 

strýci Rangelovi, který byl prý výborným vypravěčem. Chlapec, obdařený velkou fantazií, 

naslouchal strýčkovým příběhům s velkým zaujetím. Záhadná a tajemná rodopská příroda, plná 

různých fantastických bytostí ze strýčkových vyprávění, ovlivnila estetické cítění malého 

Nikolaje. „Dětství je to, co určuje duševní struktury a schopnosti vnímání světa i světový názor 

spisovatele i tvůrce vůbec“, prohlašuje autor ve své knize Надникване в съкровеното 

(1977:98)
1
 Stejně zásadní význam přikládá i rodnému kraji. Označuje jej za „duchovní sílu“, 

která formuje spisovatelovu duši a tvoří jeho myšlenkový svět.
2
 

Po základní škole pokračoval Nikolaj Chajtov ve studiu na gymnáziu v Asenovgradě. 

V té době již byl náruživým čtenářem: nejraději čte spisovatele klasické literatury, jako jsou 

Ivan Turgeněv, Lev Nikolajevič Tolstoj nebo Nikolaj Gogol. Významně jej ovlivnilo také dílo 

amerického spisovatele Jacka Londona. 

Po ukončení gymnázia vystřídal Nikolaj Chajtov řadu zaměstnání. Pracoval jako pekař, 

dělník v lomech, prodavač a na mnoha dalších místech, až se mu podařilo zakotvit v profesi 

lesníka. V roce 1946 byl dokonce jmenován vrchním polesným v rodopském Persenku. Tuto 

práci si zamiloval, dokonce se kvůli ní rozhodnul vystudovat odbornou lesnickou školu v Sofii. 

V polovině 50. let přišel o zaměstnání a po dobu dvou let byl bez práce. Díky tomu se vlastně 

začal naplno věnovat psaní (téměř ve 36 letech). Literatura se tak stala Nikolaji Chajtovovi 

životním osudem, třebaže neměl žádné akademické literární vzdělání. Někteří bulharští 

novináři proto o Chajtovovi s nadsázkou tvrdili, že měl životopis jako nějaký americký 

spisovatel. 

Postupem času se Chajtov začal literatuře věnovat profesionálně. Nejprve působil jako 

redaktor časopisu Народна култура a Наша Родина
3
/od r.1957/. V roce 1965 se stává 

hlavním redaktorem časopisu Родопи. V letech 1966 až 1968 zastával funkci tajemníka Svazu 

bulharských spisovatelů. V roce 1993 se pak stal předsedou tohoto svazu a byl jím až do roku 

1999. Působil také jako předseda Rady pro kulturu v hlavním městě Sofii. 

  

                                                 
1
Pohled do nitra (překlad názvu - Mariana Novotná). 

2
KADIEV, Marin. Единадесет разговора с Николай.Хайтов. София: Фараго, 2009, str. 13. 

3
https://bg.wikipedia.org/wiki/Николай_Хайтов 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Николай_Хайтов
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V roce 1976 získal Nikolaj Chajtov první cenu ve světové literární soutěži krátkých 

povídek v německém Arzbergu. Chajtov je také nositelem ceny Jiřího Dimitrova za prózu 

(Димитровска награда за проза), dále literární ceny Jordana Jovkova (Национална 

литературна награда „Йордан Йовков“ 1995), ceny za literaturu Ivana Vazova (Вазова 

награда за литература) a stal se držitelem Řádu Stará planina (Орден Стара планина, 2000). 

Od roku 1997 byl členem Bulharské Akademie věd. Stinnou stránkou autorovy biografie je 

skutečnost, že byl během svého života několikrát obviněn z plagiátorství nebo alespoň z pokusu 

o něj
4
. 

Nikolaj Chajtov byl ženatý s Ženi Božilovou, která byla zároveň jeho celoživotním 

kritikem a pomáhala mu v jeho tvorbě. Spolu vychovali tři děti - dva syny a dceru. Jeden 

ze synů je sochařem, druhý syn je profesí architekt. Nikolaj Chajtov zemřel ve svých 82 letech 

30. června 2002 a je pohřben v Sofii. 

  

1.1. Dílo Nikolaje Chajtova 

 

1.1.1 Prozaické dílo Nikolaje Chajtova 

 

Svá první literární díla publikoval N. Chajtov v roce 1954 v časopise Септември 

a v novinách Раборничеко дело a Кооперативно село. Jako u mnoha dalších autorů té doby, 

byla námětem prvních Chajtovových povídek převážně kolektivizace bulharského venkova. 

Tyto autorovy prvotiny mají typologicky blíže spíše k reportáži. Jeho práce Искрици 

от огнището (Jiskry z ohniště) a Разбулена Родопа (Odhalená Rodopa) pak poprvé čtenářům 

otevírají duchovní svět Rodop a jejich obyvatel. 

Do světa bulharské prózy vstoupil Chajtov útlou knížečkou, s názvem Горски разкази 

(Lesní povídky) v roce 1956. Další rok vyšla autorovi druhá knížka s názvem Съперници –

разкази и очерци, (Soupeři – povídky a črty). K nejvýznamnějším beletristickým dílům 

bezpochyby patří sbírky povídek Диви разкази (Divoké povídky) a Шумки от габър (Haluze 

z habří). Magický a zároveň realistický svět těchto povídek nabízí srovnání s díly jiných 

významných bulharských regionálních spisovatelů, jako jsou Jordan Jovkov (1880-1937), Elin 

Pelin (1877-1949) či Georgi Karaslavov (1904-1980). Zatímco Jordan Jovkov je považován 

za romantického pěvce z  Dobrudže a Elin Pelin za malíře, který slovem umí realisticky 

vykreslit šopskou vesnici, Nikolaj Chajtov je označován za mistra slova.  

                                                 
4
ТОМОVА, Ekaterina. Забравените от небето. Документални разкази. Пловдив: Издателска къща Хермес, 

2007. 
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Žánrově velmi bohatá tvorba Nikolaje Chajtova je úzce spjata s Rodopami, které ho také 

po celý život fascinovaly. Chajtov objevoval a ve svém díle čtenářům zprostředkoval poetické 

kouzlo Rodop. Sbírka Divoké povídky
5
 je vlastně poémou o Rodopách a jednotlivé povídky 

tvoří samostatné fragmenty této poémy. Chajtov přirovnává Rodopy k matce, a hrdinové 

povídek jsou v podstatě jejími dětmi. Rodopy mají jisté exotické kouzlo, které autor dokáže 

mistrně zprostředkovat a čtenáře tak do svých povídek doslova vtahuje. Svět Rodop je místem, 

kde se střetávají moderní vlivy se starým světem, a toto drama zasahuje do všech oblastí lidské 

psychiky. Je to svět drsných, ale také hrdých horalů, silných a svobodných bytostí, 

vystupujících proti odcizení člověka od patriarchálních hodnot. Autorova snaha o individuální 

pohled zevnitř, nespokojení se s pouhou popisností, stejně jako jazyková svěžest díla, zajistily 

širokou čtenářskou oblibu Chajtovových tzv. „malých próz“.
6
 

Obě sbírky povídek se v Bulharsku také velmi brzy dočkaly nebývalého úspěchu. Byly 

vydány (několikrát) v miliónových nákladech a následovaly i překlady do mnoha jazyků.
7
 

Autor znal dokonale rodopskou přírodu, uctíval své hrdiny, jejich duše a jejich vidění světa 

(v jeho dílech v podstatě neexistují žádní záporní hrdinové). Chajtov měl ke svým hrdinům 

vřelý vztah bez rozdílu na jejich etnicitu či náboženskou víru. V bulharské společnosti je proto 

Chajtov vnímán nejenom jako spisovatel, ale i jako duchovní učitel. V jednom nepublikovaném 

rozhovoru autor vysvětluje svou potřebu psát o muslimských obyvatelích Rodop, čímž tak 

odpovídá na časté dotazy k tomuto tématu. Podle něj jsou všichni bulharští občané rovni před 

zákonem a mohou rovnoprávně žít ve své rodné zemi. Skrze svou vlastní tvorbu chtěl dokázat, 

že i Bulhaři muslimského vyznání jsou pokrevními bratry ostatních Bulharů
8
. 

Spisovatel se snaží proniknout do duchovního světa venkovského lidu, objevovat 

staletou kulturu a skrze lidovou moudrost nalézat odpovědi na aktuální problémy. Hlavním 

motivem jeho tvorby je konflikt mezi přírodou a civilizací. Podle Chajtova má současný 

společenský chaos pouze jednu alternativu, a tou je příroda. Lidé by podle něj dokázali lépe 

řešit dnešní civilizační problémy, pokud by znovu probudili své lidské smysly a získali opět 

schopnost vnímat a prožívat krásu. Chajtov tak vede čtenáře k zamyšlení nad důsledky ztráty 

původních lidských kladných vlastností bulharského národa v minulosti, kterých bychom se 

v dnešním technickém světě neměli zříkat. 

  

                                                 
5
CHAJTOV, Nikolaj. Диви разкази. Пловдив: Хр.Г.Данов, 1970. 

6
Slovník spisovatelů: Bulharsko. Praha: Odeon, 1978, str. 208-209. 

7
http://liternet.bg/publish10/nhaitov/index.html 

8
CHRISTOV, Ivajlo. Последната битка на Николай Хайтов. София: Пропелер, 2006, str. 34-35. 

http://liternet.bg/publish10/nhaitov/index.html
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1.1.2 Publicistické a historické dílo 

 

Vedle prozaické tvorby se Chajtov věnoval také publicistice. Jak již bylo zmíněno, 

první povídky o kolektivizaci bulharské vesnice mají převážně reportážní charakter. Literární 

kritik Pantelej Zarev v předmluvě k jedné z Chajtovových knih (kapitola se jmenuje 

От регионалното към всенародното  - Od regionálního k všenárodnímu) rozebírá historické 

a publicistické dílo Nikolaje Chajtova. Všímá si charakteristického esejistického stylu, který 

z díla Chajtova dělá dokumentárně umělecké čtivo. V tvorbě autora se často vzájemně prolínají 

prvky prózy a publicistiky. Podle Zareva dokáže Nikolaj Chajtov podat historická fakta 

a události, etnografické, folklorní a jiné znalosti o bulharském národě velice obrazně 

a emocionálně. Chajtovovým vzorem byl Vasil Dečov, autor knihy Миналото на Чепеларе 

(Minulost města Čepelare) a další autoři, kteří psali o rodopském regionu.
9
 

O dílech N.Chajtova s historickou tématikou autor článku Zarev píše, že sice v sobě 

mají nádech umělecké tvorby, historická objektivnost ale zůstává zachována. V roce 1965 

vychází spisovateli kniha s názvem Родопски властелини
10

 (Rodopští vládci). Opíraje se 

o historické zdroje, prostřednictvím životů statečných rodopských můžu, přibližuje Chajtov 

čtivou formou čtenářům historii Rodop. V jednotlivých kapitolách autor vykresluje obrazy 

legendárních hrdinů, jako jsou Ivanko, despot Slav, Momčil vojvoda a jiní. Obzvláště Rodopan 

Momčil vojvoda byl známým a opěvovaným jihoslovanským hrdinou.
11

 Prostřednictvím lidové 

slovesnosti se jeho věhlas rozšířil i do lidových písní srbských. 

Dalším historickým dílem autora je sbírka črt s názvem Хайдуци
12

 (Hajduci), která 

vychází poprvé v roce 1967. Každá kapitola sbírky přibližuje čtenářům životy slavných 

hajduků, jako jsou Angel vojvoda, Čavdar vojvoda, Rumena vojvoda, aj. Nejvýraznější 

postavou, která se v knize objevuje, je bezpochyby legendární Kapitán Petko vojvoda, vlastním 

jménem Petko Kiriakov. Revolucionář, který zasvětil svůj život boji proti turecké nadvládě, se 

narodil ve vesnici Doganhisar v Trákii v roce 1844. Hajdukem neboli zbojníkem se stal již 

v šestnácti letech. Během svého života se zúčastnil mnoha významných bojů  (např. povstání na 

Krétě po boku Giuseppe Garibaldiho) Se svým oddílem, který čítal přes 300 lidí, zasáhnul tento 

rodopský vojvoda i do bitev rusko-turecké války, za což pak obdržel od ruského cara 

Alexandra II. řád za statečnost. K 160 výročí narození Kapitána Petka vojvody byl v Římě 

odhalen jeho památník, nacházející se v blízkosti Garibaldiho památníku. Podle scénáře 

                                                 
9
http://www.promacedonia.org/nh/nh_uvod.htm 

10
CHAJTOV, Nikolaj. Родопски властелини. ВеликоТърново: Издателство на Отечествения фронт, 1983. 

11
http://balgari.bg/nasledstvo/mitologiya/926-mezhdu-legendite-i-faktite 

12
CHAJTOV, Nikolaj. Хайдути. София: Издателство на отечествения фронт, 1971. 

http://www.promacedonia.org/nh/nh_uvod.htm
http://balgari.bg/nasledstvo/mitologiya/926-mezhdu-legendite-i-faktite
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Nikolaje Chajtova vznikl několikadílný stejnojmenný seriál, který je i v dnešní době 

v  Bulharsku stále velmi populární. 

Ve stejném nakladatelství vyšla autorovi v roce 1972 také kniha s názvem Родопските 

комити разказват
13

 (Rodopští komité vyprávějí). Chajtov je autorem také několika studií 

o posledních dnech života Vasila Levského a o místě jeho hrobu. Jedná se o téma, které stále 

ještě vzbuzuje značné rozpory mezi bulharskými historiky. 

Po celý svůj život projevoval Nikolaj Chajtov také hluboký zájem o etnografii 

a folkloristiku. V roce 1965 vychází spisovateli první etnografická monografie Асеновград 

в миналото
14

 (Asenovgrad v minulosti). Kniha je rozdělena do dvou částí: v první se autor 

podrobně věnuje historii města a ve druhé částí knihy popisuje tradice a zvyky obyvatel města, 

tradiční řemesla, duchovní kulturu, rodinný a společenský život Asenovgradčanů v minulosti. 

O své rodné vesnici Javrovo spisovatel vydal knihu v roce 1958. V podobném duchu jsou 

napsány ještě některé další knihy, například o historii města Devin nebo o vesnici Manastir 

ve Smoljanské oblasti. 

 

1.1.3 Nikolaj Chajtov – dramatik 

 

Ve Slovníku světových dramatiků (1975), který je věnován bulharským autorům, 

se můžeme dočíst, že hlavním tématem Chajtova je příroda nikoli jako objekt pozorování 

a analýzy, ale jako tajemný zdroj života a krásy, jako prostor, jehož součástí je člověk. Dále 

také o velice vyvinutém smyslu Nikolaje Chajtova pro dramatické a konfliktní vidění světa: 

„Bohatý jazyk próz i her vychází z metaforiky a mnohoznačnosti lidového jazyka. Ani 

v dramatu Chajtov neopouští život venkova, který je úzce spjat s přírodou a v němž lze najít 

postavy bohaté životními zkušenostmi a nadané lidovou moudrostí. Chajtov se drží tradičního 

dramatického tvaru, netradiční jsou však situace a konflikty, do nichž uvádí své dynamické 

a plastické postavy. Chajtov píše převážně malé dramatické formy, aktovky, které nejlépe 

odpovídají jeho lakonickému smyslu pro situaci a gradaci.“
15

   

                                                 
13

CHAJTOV, Nikolaj. Родопските комити разказват. София: Издателство на Отечествения фронт, 1972. 
14

CHAJTOV, Nikolaj. Асеновград в миналото. София: Наука и изкуство, 1965. 
15

VOJTA, Miloš. Slovník světových dramatiků: Bulharští autoři. Praha: Divadelní ústav, 1975. 
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Uveďme zde alespoň několik nejznámějších autorových her se současnou i historickou 

tématikou, které se zabývají především morálními aspekty: По земята (Po zemi, 1963), 

triptych Кучета, Пътеки, Лодка в гората (Psí romance, Stezky, S loďkou v lese, 1966) nebo 

Заключена пролет (Uzamčené jaro, 1967)
16

. K odkazu Nikolaje Chajtova jako dramatika se 

hlásí i regionální divadlo ve Smoljanu, které nese na jeho počest jméno (Родопски драматичен 

театър Николай Хайтов, Смолян). 

 

Z autorova pera vzešlo i několik publikací pro děti a mládež. V roce 1966 vyšla 

například Chajtovova sbírka pohádek s názvem Горски тревоги (Lesní neklid), dále 

Приключения в гората (Dobrodružství v lese, 1970), Ламята (Drak, 1970), nebo Разкази 

с опашки (Povídky s ocáskem, 1976). Jako člověk souznící s přírodou se Nikolaj Chajtov 

ve své tvorbě několikrát dotknul i ekologických témat. Ležel mu na srdci osud přírody, sám se 

s ní cítil být emocionálně a bytostně spjat. Kniha s názvem Бодливата роза  (Trnitá růže, 

1975) je názorným příkladem. Chajtov v ní naléhavě vyzívá lidstvo, aby do přírody nikterak 

rušivě nezasahovalo a myslelo i na ty, kteří přijdou po nás
17

. 

Kromě prozaických děl, historických a folkloristických studií napsal také několik 

cestopisů, např. Писма от пущинаците (Dopisy ze zpustlých míst,1960), По света (Ve 

světě, 1999) aj. Po Ivanu Vazovovi byl prvním bulharským autorem, který tento žánr uplatnil 

pro popis oblasti Rodop (Разбулена Родопа, 1960)
18

. Byl také scénáristou řady velice 

úspěšných filmů Краят на песента (Konec písně, 1971), Козият рог (Kozí roh, 1971), 

Дърво без корен (Strom bez kořenů, 1974), Мъжки времена (Chlapské časy, 1977), 

Черешова градина  (Třešňová zahrada, 1979), Капитан Петко войвода (Kapitán Petko 

vojvoda, 1981). O filmové tvorbě podrobněji viz v příslušné kapitole. 

  

                                                 
16

България голяма енциклопедия. София: БАН, Научноинформационнен център Българска енциклопедия, 

Книгоиздателска къща Труд, 2011-2012, 11 том, стp.4606. 
17

ŠIŠKOVA, Magdalena. Rečnik po nova bălgarska literatura 1878-1992 София: Хемус, 1994, стp. 394-395. 
18

CHRISTOV, Ivajlo. Николай Хайтов духовна биография. София: Издателска къща ЗОВ, 2009, стp. 136-137. 
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2. Základní historicko-kulturní a geografický popis Rodop 

 

2.1. Geografický popis Rodop 

 

 Rodopský horský masiv se nachází v jihozápadním Bulharsku, při hranici s Řeckem a je 

sedmým nejvyšším pohořím v Bulharsku. Dělí se na Východní Rodopy, které mají převážně 

vrchovinný reliéf a na Západní Rodopy mající spíše horský charakter. Na severu jsou 

ohraničeny řekou Marica, na západě řekou Mestou a na jihu Egejským mořem s přilehlými 

nížinami. Zhruba jednou šestinou leží na území Řecka. Rostislav Chrastina, ve svém průvodci 

Za poznáním bulharských hor popisuje Rodopy takto: „Rodopy, to je hromná rozloha horského 

masivu, jemná krása oblých tvarů, rozmanitých luk a zdravých lesů, hlubokých údolí, ale 

i skalních útvarů a hlavně dobrých, civilizací málo dotčených lidí. Po Staré planině jsou plošně 

největším bulharským horským systémem, který zaujímá centrální část Balkánského 

poloostrova. Představuje ohromný labyrint hřbetů a hřbítků různých směrů a délek a hluboko 

zaříznutými dolinami, s rozsáhlými kotlinami. To pří prvním setkání působí chaoticky, 

až depresivně, neboť návštěvník se, nevyzná .“
19

 

Je to oblast oplývající obdivuhodnými přírodními krásami, jedinečnou florou i faunou. 

Můžeme se zde setkat s unikátními exempláři rostlin a stromů, které se jinde nevyskytují (tzv. 

endemity), jako je například thrácký dub či haberlea rodopská, nazývaná v thrácké kultuře 

Orfeův květ. V dávné minulosti se část Východních Rodop nacházela pod mořskou hladinou, 

kde probíhal aktivní vulkanismus. Upomínkou na tyto doby jsou pak zvláštní geologické 

reliéfní formy jako například Kamenná svatba nebo Kamenné houby. Další typickou rodopskou 

přírodní zajímavostí jsou krasové skalní a jeskynní útvary, z nichž některé jsou dnes hojně 

turisticky navštěvované. Po druhé světové válce probíhala v Rodopech výstavba velkých 

vodohospodářských systémů a metalurgických závodů, které využívají bohatství zdejších 

přírodních zdrojů.
20

 

Rodopy jsou velmi různorodé a jsou to mimo jiné jediné bulharské hory, kde nehrozí 

nebezpečí lavin. Neexistují tam totiž velké strmé svahy a rozsáhlejší celky bez lesů. Rodopy 

jsou oproti jiným horám tedy poměrně vlídné. Možná proto je spisovatel Nikolaj Chajtov často 

přirovnává k ženě a k matce… 

                                                 
19

 CHRASTINA, Rostislav. Za poznáním bulharských hor: Rodopy. Praha, 1987, str. 13. 
20

O výstavbě jedné z elektráren, za účasti českých odborníků, vypráví kniha Jiřího Stana z roku 1979 Případ 

Rodopy. 



 

10 

 

2.2. Historie Rodop a jejich obyvatel 

 

Stejně jako oplývají Rodopy (turecky Despoto-dag)
21

 přírodní rozmanitostí, pyšní 

se   bohatou historií a svébytnou kulturou. Archeologické výzkumy zaznamenaly první osídlení 

pohoří již v době pravěku; starověké písemné prameny zase přinášejí nejstarší známé 

doklady   pobytu thráckých kmenů (Hérodotos, Strabón). Na základě těchto pramenů můžeme 

soudit, že Rodopy hrály významnou roli v náboženském a politickém životě Thráků. Rodopy se 

mimo jiné objevují v řeckém mýtu o slavném hudebníku a pěvci Orfeovi, který zde podle báje 

nalezl svou smrt. Podle legendy se po jeho skonu celá příroda zahalila do smutku, 

dokonce   skály zaplakaly a svými slzami rozvodnily řeky.
22

 

Významnou měrou zasáhla do kulturně-historického vývoje Rodop a jeho obyvatel 

zejména osmanská okupace na konci 14. století. Značná část rodopského obyvatelstva přijala, 

buď násilím
23

, nebo dobrovolně, muslimskou víru, aniž by se však vzdala původní 

kultury   slovanského jazyka
24

. Etymologie slova Pomak (Pomák), jak se tito slavofonní 

muslimové nazývají, není kvůli nedostatku písemných dokumentů zcela jasná. S podobným 

jevem se můžeme setkat na mnoha místech Balkánského poloostrova, ať už v Bosně (Bosňáci), 

Makedonii (Torbeši) či na Kosovu (Gorani). Na druhou stranu nabízely nepřístupné 

Rodopy   útočiště křesťanskému obyvatelstvu. V hlubokých údolích a skalních zákoutích se 

skrývalo mnoho pravoslavných klášterů, které představovaly ostrovy bulharské kultury v době 

osmanské nadvlády
25

. 

Přestože po rusko-tureckých válkách (1877–1878) svitla Bulharům naděje na obnovu 

bulharského státu, výsledky konečných mírových jednání znamenaly, co se rozlohy týče, velké 

zklamání. Rodopy tak zůstaly nadále pod osmanskou správou jako součást autonomní 

Východní Rumélie. Původní idea vytvoření Velkého Bulharska se však nesetkávala mezi 

muslimským obyvatelstvem s velkým nadšením
26

. Rodopská oblast se na sklonku války stala 

dějištěm bojů mezi ruskými posádkami a odbojnými jednotkami Turků a Pomaků, kteří zde 

vyhlásili autonomní Tamrašskou republiku. Ke sjednocení Rumélie s Bulharskem došlo až po 

                                                 
21

 Ottův Slovník naučný, díl 21. Praha: J. Otto, 1904, str. 670. 
22

 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. Praha: Mladá fronta, 1982, str. 337-341. 
23

Období osmanské nadvlády je oblíbeným a častým motivem bulharské literatury. O islamizaci Rodop píše ve svém 

baladickém románu Přelom spisovatel Anton Dončev. Děj se odehrává po vpádu janičárských oddílů a bašibozuků 

v polovině sedmnáctého století a Rodopané jsou postaveni před dilema, mají-li zemřít, nebo se poddat sultánovi se 

všemi důsledky, které z toho plynou. Román je vyprávěn jako smyšlená kniha pravoslavného popa a fiktivní 

záznamy Francouze v tureckých službách. DONČEV, Anton. Přelom. Praha: Odeon, 1974. 
24

RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Praha: Lidové noviny, 2000, str. 137. 
25

CHRASTINA, Rostislav. Za poznáním bulharských hor: Rodopy. Praha, 1987. 
26

RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Praha: Lidové noviny, 2000, str. 215. 
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vyřešení tzv. bulharské krize (1885-1887), kdy velmoci souhlasily s tím, aby se guvernérem 

provincie stal bulharský kníže
27

. Válečné události zasáhly do dějin rodopského pohoří ještě 

několikrát, významněji především během druhé světové války (partyzánský odboj). 

Pomacké obyvatelstvo, které dnes tvoří druhou největší muslimskou menšinu 

v Bulharsku, bylo od počátku existence bulharského státu vystaveno asimilačním tendencím. 

Nejintenzivnější represe probíhaly především za éry Živkova, kdy v rámci nové menšinové 

politiky docházelo k nucené sekularizaci pomackého obyvatelstva. Tyto tlaky však měly 

opačný efekt a ve výsledku vedly k dotvoření vlastní svébytné identity. Skutečný počet 

Pomaků, kteří kromě Rodop obývají ještě několik dalších míst v Bulharsku (Ruse, Šumen) 

a v Řecku, není dost dobře zjistitelný
28

. Jelikož nejsou dosud uznáni jako samostatná etnická 

skupina, část Pomaků se v statistických průzkumech deklaruje podle jazykového a část podle 

náboženského kritéria (tedy jako Bulhaři anebo jako Turci)
29

. Od roku 1989 využívá pomacká 

menšina náboženské svobody, které jim zajišťuje nová bulharská ústava. Po pádu 

komunistického režimu se také otevřel prostor pro nové zkoumání a přehodnocování pomacké 

historie a kultury a pro studium dosud opomíjených antropologických témat. Především 

v bulharské folkloristice zaujímá pomacký fenomén významné místo
30

. 

Pokud se ještě vrátíme k etnickému složení obyvatelstva Rodop, musíme konstatovat, že 

územní změny silně zasáhly do jeho skladby. I když většina muslimského obyvatelstva 

z politických důvodů emigrovala (v několika vlnách) z Bulharska, nadále tvoří rodopské 

obyvatelstvo národnostně pestrou mozaiku. Kromě Bulharů, Pomaků, Turků a Řeků obývají 

dodnes rodopskou oblast také Vlaši (jinak též Arumuni, Kucovlaši, Cincaři), známí z minulých 

dob především jako pastevci. 

 

2.3. Rodopy očima českých cestovatelů 

 

V průběhu 19. století vzrůstal v české společnosti zájem o ostatní slovanské země 

a jejich národy. Myšlenka slovanské vzájemnosti a reflexe národněosvobozeneckého boje 

jihoslovanských národů, vedla mnohé české badatele ke zkoumání bulharské historie, kultury 

a lidové slovesnosti. Na intenzitě vztahů se pozitivně odrazila i skutečnost, že v českých 

zemích studovala řada studentů z Bulharska, kteří českému prostředí bulharskou kulturu 

                                                 
27

HONZÁK, František. Evropa v proměnách staletí. Praha: Libri, 1997, str. 717. 
28

ROUDOMETOF, Victor. TheMacedonian Question: Culture, Historiography, Politics. New York: Columbia 

University Press, 2000, str. 110-114. 
29

Podle odhadů žije v Bulharsku 200 až 300 tisíc Pomaků, podle střízlivějších odhadů kolem 130 tisíc.  
30

NAHODILOVÁ, Lenka. Bulharofonní muslimové, Pomáci. Na východ od Aše, 2001, roč. 1, č. 6, str. 10. 
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zprostředkovávali. Nový rozměr získaly česko-bulharské vztahy po vytvoření Bulharského 

knížectví v roce 1878, kdy na pomoc rozvíjejícímu se bulharskému státu přispěchalo mnoho 

českých odborníků, kteří nahrazovali nedostatek domácích kvalifikovaných sil. 

Jednou z výrazných postav tzv. „české invaze do Bulharska byl i zakladatel české 

balkanistiky Konstantin Jireček (1854-1918), který zde působil v letech 1881-1882 jako ministr 

školství a osvěty. Jeho monumentální a na svou dobu průkopnické dílo Dějiny národa 

bulharského (1876) tak představuje jedinečný zdroj informací o Bulharsku bezprostředně po 

osvobození. Svou cestovatelskou vášeň zužitkoval tento vnuk P. J. Šafaříka především v díle 

Cesty po Bulharsku (1888). V části věnované oblastem tzv. Východní Rumélie se můžeme 

podrobněji dočíst i o Rodopech: „Veliké prostranství mezi polem Plovdivským a mořem 

Egejským vyplňují od řeky Mesty až k dolejší Marici hory Rodopské 
31

… Jako hory jsou 

Rodopy špatně průchozí, hlavně v zimě. Rodopy jsou obkrouženy hlavními dopravními 

tepnami. Ze Severu na Východ jsou Rodopy zahrazeny Diagonální cestou, která spojuje 

Centrální Evropu s Blízkým Východem. Na západní straně se nachází jedno z nejdůležitějších 

rozcestí Diagonální cesty v nížině řeky Mesta, nacházející se mezi horami Rila, Pirin a Rodopy, 

dosahující až k Egejskému moři.“
32

 

V cestopise se zabývá i etymologií názvu pohoří, jež podle jeho výkladu pochází ze 

starořeckého Rodapa. Jako vnímavý pozorovatel si všímal především obydlí, oděvů a zvyklostí 

místního muslimského obyvatelstva, Pomaků. Konstatoval také, že zde neproběhl dosud žádný 

archeologický průzkum a že oblast patří mezi dosud neprozkoumané oblasti. Svůj původní 

záměr, procestovat a prozkoumat oblast důkladněji, musel kvůli nestabilní bezpečnostní situaci 

zavrhnout. 

Vzhledem ke své neprobádanosti a určité tajemnosti, zaujímaly obecně Rodopy 

v českém cestopise zvláštní místo. Přestože mají tyto cestopisy různou výpovědní hodnotu 

a cenné informace vyplývají mnohdy spíše mimoděk, jsou s ohledem na absenci tehdejšího 

regionálního výzkumu v Bulharsku zcela unikátní. 

Podle Jirečka byli Pomaci etničtí Bulhaři a Řekové, kteří přijali v minulosti islám. 

Kromě slavofonního muslimského obyvatelstva zaznamenává také významný počet Valachů-

nomádů. Na základě studia starých řeckých knih usuzuje, že ve středověku převládala 

v Rodopech bulharská etnická skupina spolu s Valachy - pastýři. Během osmanské nadvlády 

                                                 
31

JIREČEK, Konstantin. Cesty po Bulharsku. Praha: Nákladem Matice české, 1888, str. 281. 
32

KLEPETKO, Martin a kolektiv autorů. Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие в българското 

национално възраждане. София: Чешки културен център, 2009, str. 445. 
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pak do východní části Rodop přesídlilo turecké obyvatelstvo. Na severních sklonech pohoří 

zase žil nemalý počet Řeků, kteří sem přesídlili z Melniku, Dramy a Thrákie
33

. 

Do Rodop zavítal krátce po osvobození také plovdivský učitel a budoucí zakladatel 

archeologického muzea v Sofii, Václav Dobruský (1858 - 1916). Článek Pomácká republika 

v horách rhodopských, který vyšel v roce 1887 v Květech, popisuje netušenou exotiku 

nepravoslavného obyvatelstva Rodop takto: „Na počátku předloňských prázdnin vypravili jsme 

se s přítelem malířem na delší cestu do rhodopských hor. Velikolepé hory tyto, jež tvoří 

vysokou hradbu mezi Thrákií a Makedonií, táhnouce se od sněžné Rila-planina směrem 

jihovýchodním až k moři Bílému, byly nám sice známy z několika výletů podniknutých 

z Plovdiva na úpatí jejich, kde ve svěží zeleni košatých ořechů a vinic ukrývají se četné vesnice 

a kláštery, do nichž rád utíká se plovdivský vznešený svět za nesnesitelného vedra letního; 

avšak hlouběji do hor, o jejichž rozkošných údolích, temných lesích, hlubokých úvalech a 

strmých stráních tolik slyšeli jsme vyprávěti, jež obývá většinou málo známý lid pomácký, 

neodvážili jsme se nikdy. Neboť hory rodopské co do bezpečnosti netěší se dobré pověsti; 

každý rok potulují se zde loupežnické čety až z Makedonie, Albanie a Řecka a setkání s nimi 

nebylo posud nikomu příjemno… (…) Tak spoléhati jsme se mohli jedině na pohostinnost 

Pomáků, kterou vyznamenává se horský lid tento přese všechnu svou divokost a odloučenost 

od světa ostatního.“
34

Jazyk a obyčeje Pomaků, kteří na něho jako na cizince pohlíželi zprvu 

s krajní nedůvěrou, hodnotí jako „neporušenější než u Bulharů“. Vysvětluje to geograficky 

nepřístupnou polohou a patriarchálním způsobem života. Místní nářečí pak shledává plná 

tureckých obratů. Všímá si rovněž starobylých zvyků, majících původ v předkřesťanském 

období. Na druhou stranu se u Pomaků s překvapením setkal i se slavením řady křesťanských 

svátků. Příspěvkem do oblasti folkloristiky jsou pak jeho poznámky ohledně písní: „Písně 

zpívají Pomáci táhlým, truchlivým monumentálním nápěvem. Obsah písní jest rozličný; 

opěvují národní junáky, bitvy s Turky, vraždy, turčení, únosy, krásu hor, lesů a žen…“
35

 

Významnou oblastí zájmu českých cestovatelů po slovanských zemích a zároveň 

i cenným pomocníkem pro poznávání současné bulharštiny byl nepochybně folklor. Badatele 

obzvláště přitahovala tématika tzv. hajduků, kteří v očích českých vlastenců zosobňovali 

symbol boje Bulharů za svobodu (např. Josef Holeček, Junácké písně národa bulharského, 

Praha 1874). Jedním z autorů, kteří se vydali do Rodop za poznáním lidové slovesnosti a 

                                                 
33

DOBRUSKÝ, Václav. Цит.съч., str.64 – 94. 
34

HRONKOVÁ, Dana. Kapitoly z minulosti česko - bulharských vztahů: antologie komentovaných textů. Druhá 

část, Češi o Bulharsku a Bulhaři o Čechách od osvobození Bulharska z osmanské nadvlády roku 1878 do počátků 

20. Století. Praha: Bulharská kulturně osvětová organizace v ČR, 2007, str. 53-61. 
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zvyklostí byl i Josef Antonín Voráček. Jako nadšený obdivovatel díla Stefana Verkoviće Veda 

Slovena
36

 toužil především objevovat prastaré vrstvy kultury a důkazy o kořenech pohanských 

tradic. Třebaže můžeme z dnešního pohledu jeho romantické snahy považovat za nekritické 

(pravost Verkovićova díla zpochybňoval již sám Jireček), dochovalo se nám díky němu mnoho 

zajímavých postřehů ze života Rodopanů v 80. letech 19. století.
37

 

Osobitým způsobem zmiňuje Verkovićovo dílo ve svém popisu cesty po Rodopech 

(první se uskutečnila v roce 1894) také významný český folklorista malíř a spisovatel Ludvík 

Kuba (1863 - 1956), který v autentičnost jeho sbírky rodopských písní nevěřil. V článku, 

poeticky nazvaném Po stopách Orfeových mimo jiné píše: „Když už někde sbírat písničky, tak 

v těchto horách, Rodopách, v okrsku, posvěceném legendou o velikém apoštolu zpěvu, 

Orfeovi, jež tu našel své smrtelné lože. Také Kubu zaujaly především písně o zbojnících. Na 

druhou stranu píše, že „našel i písně i podivuhodné a něžné naivnosti.“
38

 

Také Konstantin Jireček se na svých cestách rád seznamoval s místní lidovou 

slovesností. Podle jeho soudu se písně rodopských Pomaků nijak zvlášť neliší od písní 

bulharských. Převládají v ní látky lyrické, erotické a satirické. V této souvislosti však zmiňuje 

zajímavou paralelu se zpěvy „mohamedánských Bosňanů“. Stejně jako oni prý mají „široký 

repertoár písní milostných, kdežto na rozdíl od Srbů a Chorvatů nemají mnoho hrdinských 

postav ze staré junácké poesie“. Jak trefně poznamenává: „Proměna víry zrušila svazek se 

starými historickými tradicemi, neboť ty měly ráz více méně křesťanský.“
39

 

Rodopy na svých cestách po Balkáně navštívil i zoolog Julius Komárek (1892-1955), 

a to těsně před vypuknutím první světové války. V kapitole Přes Rodopy do války čtenáři 

předkládá užitečné postřehy, týkající se nejen jeho přírodovědného oboru, ale i okolní krajiny 

a místních obyvatel. S povzdechem pronáší, že se zde jako cizinci nesetkávali s vřelým 

přijetím. Sám situaci vyhodnotil takto: „Snad byli tito mohamedáni raději pod tureckým 

panstvím a byli-li Bulhaři jazykem, což se při absolutní nevšímavosti zjistiti nedalo, neměli pro 

svůj národ onoho národnostního cítění, které by bylo vyvažovalo rozdíly víry.“
40

Kuriózní je 

i jeho popis setkání s ozbrojenou bandou uprostřed rodopské pustiny. Jelikož bylo nošení 
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zbraní v novém bulharském státě zakázáno pod trestem smrti, svědčí tato příhoda 

o odloučenosti Rodop od okolního světa a dosahu státní správy. Na závěr dodává: „Pro mne 

však zůstane válečný návrat přes Rhodopy vždycky krásným a něčím tajemným, protože jsme 

si připadali jako v cizí, zakázané zemi, kam turista chodit nemá, když tu není rád viděn.“
41

 

                                                 
41

Tamtéž, str. 67 
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3. Rodopy v díle Nikolaje Chajtova 

 

 

3.1. Rodopané v díle Nikolaje Chajtova 

 

Nikolaj Chajtov píše většinu svých povídek v šedesátých letech 20. století, kdy 

bulharské autory přitahují moderní, evropskými literaturami obecně sdílená civilizační témata. 

V kontrastu s tím, postavy jeho povídek žijí v zaostalé oblasti Rodop a jejich život je velice 

těžký. Jednotlivé povídky jsou vlastně výpovědí jeho hrdinů – Rodopanů. Charakteristické pro 

všechny hrdiny je to, že si i přes kruté životní podmínky umějí zachovat svoji lidskost, 

morálku, hrdost a svůj duchovní život. Žijí ve vlastním patriarchálním světě, pomáhají si 

navzájem a nehromadí hmotné statky, ale žijí v chudobě. Hrdinové povídek sice vypadají 

„divoce“, ale mají citlivé duše. Jsou to silné osobnosti, které milují svobodu a žijí v harmonii 

s přírodou, jejími cykly a rytmy. Chajtov s nimi soucítí, snaží se najít kořeny jejich trápení. 

Popisuje je jako romantické hrdiny, kteří mohou existovat jen uprostřed nádherné rodopské 

přírody. 

V tvorbě autora se odráží střet mezi přírodou a civilizací, bolest z odtržení člověka 

z jeho přirozeného prostředí. Hrdinové Nikolaje Chajtova modernímu světu jakoby nerozumějí. 

Přesto, že jsou velice různorodí, mají něco, co je spojuje. Jsou to jejich morální hodnoty, 

založené na statečnosti, odvaze a síle. Jsou to především muži, je to mužský svět. Jejich 

mužnost se však neskrývá jen ve svalech, ale především v jejich důstojnosti. Jsou hrdí, 

nesobečtí a nejsou schopni se přizpůsobit společnosti. Mužnost pro Chajtova znamená rytířství, 

čestnost a to, že dané slovo platí. Spojuje je jejich připravenost a odhodlání jednat a bojovat, 

i když vědí, že jejich boj je zbytečný. V povídkách je cítit jistá nostalgie po starých, 

„chlapských“ časech. Typickým příkladem je hrdina Šaban z první povídky, s názvem 

Chlapské časy. 

Spisovatel ale v interview s názvem Големите хора на всички времена (Velké 

osobnosti všech dob), uveřejněném v knize Надникване в съкровеното (Pohled do soukromí), 

na otázku, proč je v jeho díle málo ženských postav, odpovídá: „Neřekl bych, že jich je málo, 

protože téměř v každé povídce, kde se vypráví o nějaké trýzni, vystupuje obvykle také žena. Je 

tomu tak v povídkách Semeno pravověrných, Svatba a dalších. Moje esej Rodopské přikrývky 
42

 

je věnována rodopským ženám.“ 
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Alexandra Brettschneidrová-Fečová ve své diplomové práci s názvem Pohled 

do literárního světa N. Chajtova, o ženských obrazech autora poznamenává: „Ženských obrazů 

je ve srovnání s mužskými v díle Nikolaje Chajtova skutečně méně. Spisovatel však do nich 

soustředil veškerou krásu, kterou vzal mužům. Při popisování fyzické krásy žen se v plné šíři 

projevuje Chajtovův talent umělce. Pouze několika črtami, prostřednictvím řeči mužů 

vykresluje výrazné a nezapomenutelné ženské obrazy, které jsou plným právem řazeny 

k obrazům vytvořenými nejlepšími bulharskými beletristy minulosti. Chajtovovy hrdinky 

mimoděk oživují vzpomínky na krásu ženských obrazů Jordana Jovkova. Hrdinky Jovkova jsou 

nejen krásné, ale dokáží také bojovat o své štěstí a lásku. Chajtovovy krasavice jsou něžné, 

laskavé a pokorné. Milostný cit je v Staroplaninských legendách
43

 všemocný, zatímco 

u Chajtova je podřízen smyslu pro čest. 

Své hrdiny hledá autor často v minulosti, v legendách a pověstech, ale dává jim vlastnosti, které 

vzbuzují úctu i dnes. Chajtovovi hrdinové obohacují a doplňují obraz člověka, obraz Bulhara 

v národní beletristice. Jejich prostřednictvím spisovatel adresuje svým současníkům své první 

a nejdůležitější „boží přikázání“: „Miluj lidi i přes jejich hříchy a snaž se v nich nacházet to, co 

je neopakovatelné, krásné, lidské, zázračné.“ 

 

Nejznámější sbírka povídek autora s názvem Divoké povídky obsahuje sedmnáct 

povídek a je napsána celá v ich-formě. Autorovými hrdiny jsou vypravěči, kteří jsou subjekty 

(nositeli) a skrze své vyprávění sami sebe charakterizují. Spisovatelův jazyk je neodlučně spjat 

s bulharskými dialekty a živou hovorovou řečí, v nichž se uchovává lexikální bohatství 

a kolorit. Značnou část svých hrdinů spisovatel vytvořil podle reálných postav, s nimiž se 

v Rodopech setkával, nebo to jsou postavy, o kterých mu obyvatelé Rodop sami vyprávěli. 

Chajtov si po mnoho let psal deník, a tak některé postavy spisovatel ztvárnil až po několika 

letech. Takovým typem je i švec z povídky Když si svět svlékal vesnické kalhoty ze sbírky 

Divoké povídky. Tato postava je typickým představitelem autorových hrdinů, kteří nerozumějí 

světu, ve kterém žijí a dochází u nich k vnitřnímu dramatu. Švec, rodopský mistr svého 

řemesla, člověk se smyslem pro krásu, přichází o zákazníky. Je to způsobeno postupující 

průmyslovou výrobou bot. Chajtovův hrdina nemůže pochopit, proč lidé dávají přednost 

automatizované práci a gumovým botám značky „Bakiš před jeho ručně vyrobenými střevíci. 

Když mluví o svém řemesle, švec vyjmenovává a popisuje všechny druhy pantoflů a střevíců, 

které s láskou vyráběl a vkládal do nich nejen své řemeslné umění, ale i svoji duši. Hrdina 
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povídky se nakonec přizpůsobí a najde si jiný způsob obživy, stává se prodavačem piva 

a kebabčat. Duchovně se ale s moderní dobou nemůže smířit. Nemůže se smířit se ztrátou 

krásy.
44

 

V článku s názvem Разговор за тайните на писателското майсторство
45

 

(Rozhovor o tajemstvích spisovatelského umění) spisovatel říká, že každá povídka má svůj 

životopis. Nápad napsat povídku Когато светът си събуваше потурите (Když si svět 

svlékal vesnické kalhoty) vznikl někdy kolem roku 1961, když Chajtov pobýval v Asenovgradě 

a sbíral podklady ke své knize o dějinách města. Setkal se tam se starším pánem, ševcem baj 

Kostou Paterou, který mu vyprávěl o stanimaškých řemeslnících.
46

 

Ve stejném článku, Nikolaj Chajtov vypráví o tom, jak dostal nápad napsat povídku 

Přání. „Inspirovala mne originální scéna, kdy jsem se díval na ovčí lásku během umělého 

oplodňování v jednom rodopském ovčíně u vesnice Čurekovo v blízkosti města Devin. (Byl 

jsem vyslán na služební cestu periodikem Кооперативно село kolem roku 1957, abych napsal 

esej o rodopských pastevcích). Byl jsem očarován něžností, kterou projevoval beran k ovci.“
47

 

3.1.1. Ibriam Ali 

 

Ibriam Ali, postava ze stejnojmenné povídky ze sbírky Divoké povídky, je obdivuhodný, 

čestný muž, který rád zpívá. Aliho nejoblíbenější písní je Руфинка болна легнала (Ulehla 

nemocná Rufinka). Chajtovův Ali je romantický, idealistický hrdina. Ali a Fatma se milují, ale 

nemohou být spolu. Hrdina je obviněn z krádeže, je uvězněn, nakonec ale z vězení uprchne. 

Nezbývá mu nic jiného než se stát zbojníkem. Po dvou letech se vrací do rodné vesnice. Ibriam 

Ali sice ví, co ho čeká, když se vrátí, ale dobrovolně si sám zvolí smrt. Když totiž sedí 

v hostinci ve vesnici, kde lidé hrají a zpívají, hrdina neodolá a začne zpívat svoji oblíbenou 

píseň o Rufince. Vesničané tak poznají Aliho nádherný hlas, udají ho a za svou píseň Ali 

zaplatí životem. Tento nešťastný příběh o lásce končí smrtí. Chajtov v této povídce umělecky 

ztvárnil, jak píseň může změnit lidský osud.
48

 

3.1.2. Ramadan 

 

Hrdinové Chajtova se umějí obětovat. Jako například Ramadan z povídky Semeno 

pravověrných. Jméno hlavního hrdiny má symbolický význam, Ramadán je v islámu obdobím 
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sebeodříkání a půstu. Je to povídka o lásce a nenávisti, kde si hrdina musí mezi láskou 

a nenávistí vybrat. Hrdinové povídky pocházejí také z prostředí bulharských muslimů. 

Ramadan je sirotek, který vyrůstá u svých prarodičů v patriarchální společnosti. Jednoho dne se 

dědeček rozhodne čtrnáctiletého Ramadana oženit, a to z prostého důvodu. Babička Ramadana 

je nemocná, má nehybnou pravou ruku a již nezvládá domácí práce. Prarodiče potřebují pomoc 

v domě. Ramadan musí poslechnout, nemůže se vzepřít rodovým zákonům. Sice není 

na takovou věc, jako je svatba, připraven, ale jeho povinností je zachovat rod. I v této povídce 

je vidět jistý fatalismus, charakteristický pro tvorbu Chajtova. Ramadan, který svůj příběh 

vypráví, už na začátku povídky řekne: „Zadrhlo se to vlastně už moc dávno.“ Chlapec se 

nejdřív bojí, jakou mu dědeček přivede nevěstu. Poté, co svoji nevěstu uvidí, je mile překvapen 

její krásou. Časem se Ramadan a Silvina lépe poznají a vznikne mezi nimi opravdová láska. 

Mohli by žít šťastně, pokud by byl zachován zákon ne jen lásky, ale i zákon rodu. Bratři 

Silviny se dozvědí, že jejich sestra je stále panna. Ukradnou ji a prodají Rufatovi, bezcitnému 

člověku, který rád pije. Ramadan cítí velkou bolest ze ztráty své milované, a tak začne spřádat 

pomstu. Ta se stane jeho životním cílem. Stále myslí na to, jak Rufata zabít. Zároveň si ale 

uvědomuje, že pokud Rufata zabije, ztratil by i svou milovanou Silvinu. Rufat se Silvinou jsou 

totiž sousedé a hrdina může svou milovanou pozorovat otvorem ve zdi. Hrdina povídky už není 

schopný zamilovat se do jiné ženy. Sice se znovu ožení, ve své výpovědi se však o své ženě 

vůbec nezmiňuje. Neuvádí ani její jméno, nic k ní necítí. Všichni hrdinové v této povídce 

vlastně trpí. Rufat je také nešťastný. Silvinu sice vlastní, ale nemá její lásku. Vidí, že Silvina je 

nešťastná a cítí se jako zvíře v kleci. Svého muže Silvina považuje za svůj trest. Rufat je obětí 

svých vlastních zájmů. Všichni tři jsou vlastně oběťmi. Spisovatel popisuje drama každého 

z hrdinů povídky. Po dlouhé době Rufat těžce onemocní, je připoután na lůžko a stává se z něj 

nemohoucí stařec. Pro Silvinu je to velice těžké období. Právě v této chvíli nastává u Ramadana 

obrat. Místo aby uskutečnil svou pomstu, začne Silvině pomáhat. Stará se o nemocného Rufata, 

protože Silvina je to nejdražší, co má. Ramadan se obětuje pro svoji milovanou Silvinu.
49

 

3.1.3. Ignat z povídky Strom bez kořenů 

 

Hrdinou povídky Strom bez kořenů je stařec, kterého si syn bere k sobě do města. 

Stařeček Ignat si na nový život ve městě nemůže zvyknout. Připadá si v něm jako v kleci. 

Nemůže žít jinde než ve svých oblíbených Rodopách, kde prožil celý svůj život. Cítí se dobře, 

když vidí svoji louku obarvenou mákem. Když slyší skřípění dveří, podle kterého pozná, jaké 
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bude počasí. Je šťastný, když slyší bučení oveček. Když si prostě jen tak sedne před dům 

na lavičku… Ve městě je osamocen a nemá si s kým popovídat. Syn i snacha stále pracují 

a vnouček chodí do celotýdenní školky, aby od dědečka nepochytil nespisovnou bulharštinu 

a dialekty. I tato povídka je vlastně výpovědí, monologem starce, který vypráví svůj příběh 

náhodnému posluchači, který s ním sedí na lavičce v parku. Hrdina nerozumí měnícímu se 

světu a ani svým blízkým. Stařec sice prožívá své vnitřní drama, ale způsob jakým svůj příběh 

vypráví, je plný humoru. Cit pro humor a cit pro krásu je přítomný v celé tvorbě spisovatele. 

Povídka končí útěkem hlavního hrdiny z města. Stařec zanechává svému synovi dopis 

na rozloučenou: 

„Kirčo, jedu domů na venkov. Stromy se, synku, přesazují, dokud jsou mladé. Ty jsi 

mne přivedl do města, když už jsem starý a nemám tu žádný kořínek, synku. Moje kořeny jsou 

na venkově, jedu je najít, jinak uvadnu a do hrobu vlezu s otevřenýma očima. 

Promiň synku, a nehledej mě! 

Já si to mířím do Široké lăky a ty si jeď směrem na Bagdád! 

Tvůj otec: Gatjo“
50
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3.1.4. Blašo z povídky Cestičky 

 

Rodopané Nikolaje Chajtova mají cit pro krásu. Povídka Пътеки (Cestičky) ze sbírky 

Divoké povídky je výpovědí podivína Blaša, který vypráví o tom, jak uhrabává cestičky kolem 

města, a to zcela zdarma. Blašo je prototyp rodopského člověka, morálně zcela čistého 

a nezkaženého, s hlubokým estetickým cítěním. Může připomínat současného Dona Quijota. 

V uhrabávání cestiček vidí smysl svého života. Tyto cestičky používají penzisté, dřevorubci 

nebo zamilované dvojice. Kvůli tomu, že uhrabává cestičky zdarma je Blašo předvolán 

k náčelníkovi správy silnic. Hrdina této povídky nesmí podle náčelníka pracovat zadarmo, a tak 

se Blašo stává obětí byrokracie. Úředník již není schopen vnímat krásu lidské duše ani krásu 

přírody, a tak Blašovi nedůvěřuje. Spisovatel náčelníkovi ani nedal jméno, což vypovídá 

o vztahu autora k němu. Náčelník zůstává bezejmennou, nevýznamnou osobou. Na otázku 

náčelníka, zda je pro hrdinu této povídky krása důležitá, Blašo odpovídá: „Bez krásy to nejde, 

soudruhu náčelníku. Co bychom si na světě počali bez krásy?“
51

 

Postava této povídky, podivín Blašo, je vytvořena podle skutečné osoby – muže, který 

žil v Asenovgradu a uhrabával cestičky. 

 

3.1.5. Stařec z povídky Kalinčiny zvonce 

 

Podle hrdiny povídky s názvem Калинкините чанове (Kalinčiny zvonce) z Divokých 

povídek, mají i věci duši. Hlavním hrdinou je stařec, který vypráví příběh o Kalinčiných 

zvoncích. Za tragických okolností matka hrdiny umírá a ještě než skoná, vytáhne šňůru 

stříbrňáků a řekne svému muži, ať z nich udělá zvonce, které budou zpívat a plakat, a tak aby 

na ni nemohl zapomenout. V městečku Nevkop mistr Džiko do ulití zvonců vloží všechno své 

umění. Když se otec vypravěče vrátil domů, přivázal ovečkám nádherné zvonce na krky a: 

„zvonce se rozezpívaly, jejich hlásky hlaholily, že se lidé nemohli dost vynadivit: opravdu to 

jsou dobytčí zvonce, nebo to vyzvánějí zvony na kostele, anebo zpívají někde nevěsty, protože 

je jim do pláče? A hned tenkrát se jim začalo říkat Kalinčiny zvonce.“
52

 V této povídce je 

velice zajímavé, jak hrdina povídky, který velice trpí po smrti své ženy, dokáže zhmotnit 

přítomnost své milované do zvonců. Autor povídky chtěl možná poukázat i na to, jak je pro 

pasáky ovcí v Rodopách důležitá nejen příroda, ale i krásná hudba linoucí se z Kalinčiných 

zvonců.  
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3.1.6. Marie z povídky Kozí roh 

 

 Je to jedna z mála povídek Chajtovových, kde je hlavní hrdinkou žena. Postavy z této 

povídky žijí v 17. století, tedy v době, kdy Bulhaři byli pod osmanskou nadvládou. Pastýř 

Karaivan odchází se svým stádem koz do hor. V noci jeho mladou krásnou ženu a jeho malou 

dcerku přepadne skupina Turků, usazených ve vesnici. Ženu znásilní a usmrtí. Zoufalý 

Karaivan, když se vrátí domů a uvidí, co se stalo, zavře své ženě oči, zapálí dům a s malým 

děvčátkem odejde do hor, do své salaše. Zármutek v něm vyvolá touhu po krvavé pomstě, která 

se stane jeho jediným cílem. Ve jménu pomsty zbavuje jediného člověka, kterého miluje – svoji 

dceru Marii – radosti z dětství. Podle Karaivana tento svět není pro ženy, a proto svoji dcerku 

vychovává jako chlapce. Tímto způsobem chce zničit v Marii jakoukoli přirozenou ženskost. 

Z Marie se stává obratná mstitelka a po devíti letech, dívka oblečená jako chlapec, doprovází 

svého otce na „cestě pomsty“. Karameniš, Deli, Meko, Mustafa, těm všem, kteří se podíleli na 

smrti její matky, Marie zarazí do srdce kozí roh – symbol nenávisti a msty. Jednoho dne se ale 

stane něco neočekávaného. Marie se zamiluje, a tak v sobě začne objevovat ženu. Tajně se 

svým milým schází v jeho domě. Pro svého milého si obléká dívčí šaty. Jejich štěstí je ale příliš 

krátké. Příběh končí tragicky, smrtí obou milenců. Zkrvavený kozí roh v těle Mariina milého je 

svědectvím strašného činu. Marie sama založí oheň a zemře po boku milého. Její otec totiž 

zabil jejich lásku. Chajtov v této povídce jakoby poukazuje na to, že s přírodou Marie bojovat 

nemůže. I když se z dívenky stane krutá mstitelka, své city nemůže přemoct. Marie dá přednost 

lásce, ne nenávisti.
53

 

Také v povídce s názvem Svatba ze sbírky Divoké povídky, hrdina povídky Hasan 

prostřednictvím životní zkušenosti dojde k jistému poznání. Srdce dívky Hatté, do které je 

zamilovaný, si totiž získá ošklivý Mižu Selim, kterému ale nechybí statečnost. K zdůraznění 

určitých charakteristických vlastností spisovatel mistrně používá kontrast. Krásná Hatté si 

nevezme za muže krásného Hasánka, ale dá přednost mrzákovi, který je pohotový a chrabrý. 

Povídka končí slovy strejdy Selima, na která Hasan nikdy nemůže zapomenout: „Orlice, se 

milý Hasánku, chytají na živý maso, a ne na mršinu!“
54
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3.2. Nikolaj Chajtov a jeho umělecké ztvárnění Rodop 

 

Hlavním motivem literárního díla Nikolaje Chajtova je hledání harmonie člověka 

s přírodou. Autor sám je výborným znalcem Rodop. Kromě toho, že příroda zajišťuje člověku 

prostředky existence, příroda je také pro spisovatele „uměním“: „Vždyť příroda je přece umění, 

nejdokonalejší, nejživější, nejharmoničtější. Hledáte li v ní hudbu – najdete ji, kouzelné spojení 

barev – uzříte je, sochařské umění, které vás uchvacuje fantazií svého mistra – to všechno 

naleznete v přírodě.“Dále se také můžeme od autora dozvědět: „Při kontaktu s přírodou je třeba 

mít stejný cit a pochopení, jaké jsou požadovány při vnímání jakéhokoli umění. Řekl bych něco 

více: kontakt s krásou by měl začínat u přírody, v níž je abeceda všech umění.“
55

 

V knize Шумки от габър (Haluze z habří), se plně projevuje beletristický talent  

Nikolaje Chajtova. Autor používá vhodné umělecké prostředky tak zdařile, že vznikají 

působivé umělecké obrazy přírody. Pro poetiku spisovatele je typická emocionalita 

a expresivita. Když Chajtov popisuje přírodu, je to, jako kdyby slova ožívala. Příroda má lidské 

vlastnosti a chování. Autor si hraje se slovy, s barvami a vůněmi… Ve stejnojmenné povídce 

s názvem Haluze z habří z této sbírky, autor přirovnává stromy k lesnímu orchestru. 

V uměleckém ztvárnění přírody autora se vše hýbe, dýchá a pulsuje: 

„A v tu chvíli je to tady! Okaríny habrových halouzek zahudou a ty, člověče, rázem 

pochopíš, že lesní trouby, kotle a kontrabasy nevěští žádnou hrůzu, kdepak, jsou prostě 

prozatím pro lyrickou zpověď, preludiem k filosofickému rozjímání. Pochopíš, že píšťalky 

habrových halouzek právě dokázaly maličký, ale užitečný zázrak: ze změti lesních zvuků 

udělaly píseň!“
56

 

V krátké povídce s názvem Hustý les ze sbírky Haluze z habří stromy jakoby ožívají, 

mají lidské vlastnosti, je zde použita antropomorfizace. 

„Jedna osika s obnaženými boky se pokouší svést přestárlý dub. Dřepí vedle ní u cesty 

jako žebrák s otevřenou ranou, zahalený do cárů mechu. V jeho stínu prostopášný jasan svírá 

v náručí panenskou olši. Opilá vrba se motá nad řekou a smáčí ve vodě brunátné temeno. Tři 

jilmy s plecemi rváčů daly hlavy dohromady a domlouvají se proti partě buků. Zhýralci a 

pobudové, neduživci, aristokrati – všechno se to sešlo v zapadáku u řeky, v níž neteče voda, ale 

víno.“
57
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V povídkách Nikolaje Chajtova zpívají nejen Rodopané, kteří si život bez písně neumějí 

představit, v povídkách Chajtova zpívá i les: „Neviditelné struny zpívají, mazlí se s tebou, 

jejichž čarovná píseň tě pohlcuje a za chvíli už nevíš, zda jsou to struny zvenčí, či zda se tu 

v souzvuku s oněmělými kameny a ztichlými větvemi borovic rozezněly i struny ve tvém 

nitru.“
58

 Autor zdařilými metaforami a přirovnáními umí vykouzlit „píseň lesa“. 

V  povídce Rodopy a ty ostatní autor porovnává mezi sebou bulharská pohoří: „A přece 

jen, zeptáte-li se, které hory se mi nejvíc líbí, řeknu, že mě osobně Rodopy. Nepopírám, Rila je 

krásná, její divoká a mužná krása podmaňuje, Rila je pohoří pro horolezce dobyvatele, kdežto 

Rodopy patří básníkům a filosofům. Rila je součástí světa, Rila je velkolepý ostrov, Rodopy 

jsou širý oceán. A co říct o Pirinu? Ta pyšná svůdnice má na rozdíl od Rily víc ženskosti 

a vláčnosti, je urostlá a nádherně voní. Její náruč je silná a mámivá, přitahuje a vábí krásou, ale 

chybí jí lyrická měkkost rodopské krajiny, není útulná jako domov, není nic než žena. Rodopy 

jsou také matka.“
59

 

Povídky N. Chajtova se vyznačují velikým citem pro detail. Každý detail je určitým 

svědectvím, vzpomínkou na minulost. Například v povídce „Dva světci“ je to staletý dub 

a kaplička svatého Jiljí. Autor popisuje místo, kde tito dva světci stojí takto: 

„Ve vsi je vršek a na vršku stojí kaplička a dub. Každý rok na svatého Iliji se tady 

konala pouť s obětními hody, veselicí a zpěvem. Zvířata obětovali svatému Ilijovi, ale 

podřezávali je pod dubem a stroužky beraní krve tekly po kořenech dubu, starého pohanského 

boha pahorku. Oběť se vařila ve dvou velkých kotlích zase pod dubem, ohniště jsou viditelná 

do dnes. Jsou to díry v zemi, plné popele a sazí a kdysi v nich vřely kotle s tučnou skopovou 

polévkou. Věkovitý popel! Saze několika století! Památka na bujné pohanské ohně, které tu 

planuly dávno před tím, než začaly soupeřit kříž a strom, prorok, Ilija a dub.“
60

 

V povídkách spisovatele se často přítomnost prolíná s minulostí. V knize Надникване 

в съкровеното (Pohled do soukromí) 
61

 autor píše: „Minulost a přítomnost jsou z literárního 

hlediska rovnocenné, protože doba, v níž se děj odehrává, nemá zvláštní význam. Důležité je, 

aby myšlenka, která má co říci i dnes…Každou historii, která je ve vztahu k mé současnosti 

neutrální, považuji za mrtvou.“
62
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3.3. Rodopský folklor, tradice, zvyky a život Rodopanů, v díle Nikolaje Chajtova 

 

O Nikolaji Chajtovovi můžeme říci, že byl nejen výborným beletristou, znalcem Rodop 

a jejich obyvatel, ale také milovníkem rodopského folkloru. Petr Dinekov ve svém článku 

Folklor a dílo N. Chajtova a J. Radičkova poznamenává: „Hledaje klíč k pochopení 

uměleckého světa Chajtova a Radičkova, někteří literární kritici svoji pozornost obrací 

k bulharským folklorním tradicím, k lidové poetické tvorbě jako k základu, na němž mohly 

vyrůst poetické umělecké prostředky obou spisovatelů.“
63

 

Podle Petra Dinekova, spisovatel Chajtov ve sbírce Divoké povídky (1967) vytvořil svůj 

umělecký svět – svět Rodop.  Skrze obrazy, které vytvořil, spisovatel hluboko pronikl 

do historie svého kraje: „Divoké povídky přitahují čtenáře svéráznou a neopakovatelnou 

divokou atmosférou, svými silnými a chlapskými charaktery, řešením velkých problémů lásky 

a strádání, smrti a povinnosti, láskou k lidem. Humanizmus těchto povídek rozbíjí 

regionalismus a přidává jim univerzální charakter, aniž by se z nich vytrácel národní kolorit. 

Síla Chajtovova talentu se projevuje ne jen v nalezení tohoto světa, ale i v jeho originální 

poetice, kterou je tento svět ztvárněn. Přesně v tomto místě se próza Chajtova dotýká folkloru. 

Dotknout se folkloru - to neznamеná vypůjčení námětů a témat. Chajtov jen jednou zpracuje 

lidovou legendu, v povídce Kozí roh. Celá jeho tvorba je vystavena na osobním pozorování, 

v hlubokém proniknutí do životů rodopských obyvatel“
64

 

Autor si velice cenil lidových vypravěčů. Jedním z nich byl například Aleksandr 

Panajotov z Dobralaku. V eseji s názvem Duše za duši ze sbírky Haluze z habří, autor 

vzpomíná na tohoto lidového vypravěče a v závěru eseje se můžeme dočíst: „Z takových 

vypravěčských výmyslů se zrodil náš folklor. Vznikly pohádky, lidové písně i pověsti, které se 

staly podstatou, duchovní potravou, výrazem radosti i smutku lidu.“
65

 

Z povídek Nikolaje Chajtova se čtenář může hodně dozvědět o každodenním životě 

Rodopanů. Například, jaká zvířata chovají, jaká řemesla mají hrdinové jeho povídek. V eseji 

Vyžeňte kozy na pastvu ze sbírky Haluze z habří, se autor zamýšlí nad významem chovu koz 

v Rodopech. Pro chudé vesničany byla tato zvířata zcela nepostradatelná pro svou nenáročnost 

a výdrž. Jedna vesnická rodina mohla přežít celkem bez potíží, pokud vlastnila deset koz.  
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Z kozí srsti si Rodopané vyráběli deky a přikrývky. Jedna tato přikrývka měla životnost 

80 let a tak jí mohly používat tři generace v rodině. Z čerstvě stažených kozích a kozlích kůží 

se vyráběly měchy na víno, vodu, kyselé mléko a na dehet, pytle a vaky, kalhoty a kabátce, 

opánky, zimní boty a čepky. V době osmanské nadvlády, kdy křesťanské obyvatelstvo nesmělo 

nosit zbraně, kozí rohy sloužily jako zbraně proti nepříteli. Z kůží mladých koz Rodopané 

vyráběli své kaba - gajdi, na které se podle legend učil hrát sám mytický Orfeus. Takže koza 

nejenže pomáhala svému majiteli přežít, ale také mu umožňovala vyjádřit skrze hudbu své 

emoce, radosti i smutky. Kozy mají také historickou zásluhu na tom, že pomáhaly přežít těm, 

kteří se schovávali v horách před nepřítelem. Ani jedno povstání nezačalo v rovině, ale všechna 

povstání, kterých bylo více než třicet po dobu osmanské nadvlády, začala v bulharských 

oblastech, kde převažoval chov koz. Zvláštností také je, že všichni známí chajduci jako např. 

Angel vojvoda, legendární Čavdar vojvoda, Rumena vojvoda, Panajot Chitov a jiní, byli 

v mládí pasáci koz. Spisovat si v této eseji všímá faktu, že z chovných zvířat jedině horské 

kozy si dokázaly zachovat do současnosti svoji divokou samostatnost a hrdost. 

Ze sbírky Haluze z habří je i povídka s názvem Gergjovden. Spisovatel se zde zamýšlí 

nad významem svátku svatého Jiří. Poukazuje na souvislosti mezi tímto svátkem a jarem. 

V každé době a u všech národů má jaro zvláštní magický význam: Zvláštní, pohanská 

romantika byla tento den, ve zvyku zdobit ovce věnci, upletených z horských květin 

a obtočených kolem ostružinových proutků. Ostružinovými proutky se zdobily i vrata ovčína, 

přes které byly ovce vháněny po očištění z všelijakých zlých kouzel, bolestí a prokletí.
66

 

Zajímavé je, že tento svátek slavili ne jen křesťané, ale ve své prvotní formě byl zachován 

i mezi bulharskými mohamedány. 

Chajtov je básníkem, který chce podrobně porozumět Rodopám, poznat jejich historii, 

lid a vše, co k nim patří. Esej s názvem Халища
67

  (Přikrývky), také ze sbírky Haluze z habří, 

je vlastně poetickým zamyšlením o rodopské ženě a o kráse její duše. Vypravěč povídky si 

dlouho lámal hlavu nad tím, proč na dvorech muslimských domů, visí pestré a nádherné 

přikrývky, kdežto z křesťanských domů jsou vidět jen šedivé a nevýrazné. Záhadu mu pomohl 

vyřešit baj Slavčo Dičev, z vesnice Monastir ve Smoljanské oblasti: dříve za osmanské 

nadvlády křesťané nesměli používat pestré barvy. Také sultáni ve svých fermanech zakazovali 

nemuslimskému obyvatelstvu se oblékat barevně. 
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Vypravěč si všímá osobitých kombinací barev těchto přikrývek. Časem jim začne 

rozumět a barvy na něj působí jako hudba. 

V této eseji spisovatel popsal mnoho přikrývek, z kterých každá má svůj příběh. Jedním 

z nich je i smutný příběh modrooké přikrývky. Tu utkala dívka, původem z Řecka, která během 

řeckého povstání roku 1821 byla i s jinými dívkami unesena a přivezena do Mogilnice 

v Rodopách. Do své modré přikrývky dívka vetkala svůj žal po moři a olivových hájích. Skrze 

tkaní ženy vyjadřovaly své touhy a přání. Prostřednictvím barev rodopská žena promlouvala. 

V již zmíněné povídce, Když si svět svlékal vesnické kalhoty vypravěč, který býval švec, 

s nostalgií popisuje obrovské množství druhů střevíců, které s láskou vyráběl: 

„Šili jsme všechny druhy – papuče, pantofle, i střevíce, to je jedno. Kdo byl parádník, 

koupil si něco modernějšího, řecký střevíce se jim říkalo, se špičkou zahrnutou jako zobák 

a s hedvábným třapcem na konci. Ty se nosily ke klobouku na stranu, a k dýmce. Pak jsme 

měli pantofle s kulatou tvrdou špičkou, s tlustou podrážkou, a bez podpatků – pro usedlejší lidi. 

Ty se zas hodily k žlutým růžencům od Božího hrobu a k astrachánový beranici. Taky jsme 

dělali jeden zvláštní druh pro rámaře – bílý a nízký, s dvojitou špičkou a jazykem vzadu, 

měkoučký a lehký jako křidýlko. Ponejvíc je kupovali rámaři od Marice a říkalo se jim 

šífařský, ale když si někdo potrpěl na pěknou věc, koupil si je taky. Měli jsme i hasičský 

střevíce s podpatkem a ouškem vzadu, aby se daly rychle chytnout a obout, a ještě všelijaký 

extra sorty. Pro každého se něco našlo – pro učedníky a mistry, ztřeštěnce a kliďasy, 

pro mládence i ženáče. Nikdo nepotřeboval nic říkat, podíval ses mu na nohy a hned jsi 

všechno věděl. Kolik je mu let, kolik mu dal Panbu rozumu, jestli je při penězích nebo švorc, 

jestli je to člověk mírný nebo kravalista, čím je a v který čtvrti bydlí – v Amálinu, Žablici nebo 

v Monastýrský. To nebylo jako ty dnešní boty, co je jeden pár jako druhej! Jen jdi a zkus to, 

poznat z nich, kdo je odkuď a co je zač!“
68
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3.4. Specifika rodopské písně 

 

V Bulharsku existuje šest etnografických oblastí a každá z nich má své osobité lidové 

písně a tance.
69

 Jednou z nich je i rodopská etnografická oblast. V Rodopách jsou zachovány 

nejautentičtější jazykové formy bulharské lidové písně, které dodávají rodopské písní jistou 

originalitu. V Rodopech zpívají všichni: muži, ženy, děti i starci. Rodopané zpívají, nejen když 

jsou veselí, ale také když jsou smutní. Píseň je součástí jejich života.  „Potomci bájného Orfea, 

zpívají písně svých předků a tak předávají dalším generacím kulturní dědictví. Říká se, že aby 

mohl člověk pocítit atmosféru Rodop a rodopské písně, musí mít kromě smyslů také duši. Měl 

by mít už prožitého hodně ve svém životě, aby pocítil očistný vliv rodopské písně.  

A pochopitelně také srdce. Emocionální, zvučná, výrazná, většinou jednohlasá rodopská píseň 

se zpívá na svatbách, svátcích, během poutí, u tance nebo jen tak u stolu. Tím, že v Rodopech 

došlo k částečné islamizaci obyvatelstva, nezachovaly se některé typické zvyky jako například 

koledování či, lazaruvane ‘ss“ 

 Tematicky je rodopská píseň velice rozmanitá. Hlavním způsobem obživy Rodopanů 

bylo pastevectví, proto pastevci ovcí ve svých písních zpívají o své lásce k nim, k přírodě, 

k domácímu krbu. Kromě pasteveckých písní jsou zastoupeny i legendární, historické, 

a hajducké písně či písně o lásce. Nejméně se dochovalo písní mytických. Většinou se v nich 

zpívá o vílách a divoženkách. Zcela vymizely nábožensko-legendární písně, ve kterých se 

zrcadlil smutek Rodopanů z poroby a v nichž prosili Boha o pomoc. 

 Téměř se nezachovaly ani staré junácké písně z dob před osmanskou nadvládou. 

V Rodopách je symbolem boje za svobodu Momčil junak a písně o něm odrážejí největší touhy 

lidu. Historické písně, které se dochovaly, jsou především z dob osmanské nadvlády. Častým 

tématem těchto písní je odloučení dítěte od matky. Tyto písně se zpívají s velkou něhou 

a láskou. Většinou jsou spojeny s konkrétní událostí. 

Hlavním tématem písní o hajducích je násilné poturčování obyvatelstva. Právě toto téma 

odlišuje rodopské písně od celonárodních. Nelze přesně určit, kdy vznikly. Nejznámějšími jsou 

písně o Deljo vojvodovi, který je známý jako ochránce slabých, známe přibližně třicet písní. 

Jednou z nejznámějších je Izlel e Deljo chajdutin, kterou proslavila Valja Balkanska po celém 

světě. Další známou postavou rodopských písní o hajducích je Petko vojvoda, který bojoval 

za svobodu ne jen své vlasti, ale také na celém Balkánském poloostrově. 

  

                                                 
69

Енциклопедия на българската музикална култура. София: БАН, 1967, str. 52 – 54. 



 

29 

 

Nejvyšší podíl rodopských písní tvoří písně o lásce, o rodině a o každodenním životě 

vesničanů. Rodopská specifická atmosféra ve spojení s nelehkými osudy místních Bulharů 

během osmanské nadvlády se projevila v melancholické lyričnosti zdejší lidové hudby. 

V Rodopách se zrodilo jedinečné spojení ženského hrdelního zpěvu s podmanivými dudáckými 

melodiemi. 

Místní specifický druh dud, tzv. kaba-gajda, se svým teskným a protáhlým tónem se 

často vyskytuje v povídkách Nikolaje Chajtova. Proto je tento spisovatel v Bulharsku nazýván 

„pěvcem Rodop“. Podle něj rodopská píseň svými hladkými a oblými křivkami napodobuje 

oblé rodopské vrchy. Píseň má v jeho díle velký význam, a proto se s ní setkáváme v řadě jeho 

povídek. Příkladem je lidová píseň Руфинка болна легнала z povídky Ibriam Ali, kde autor 

mistrně ztvárnil, jak se píseň mění v osud. O této písní mluví také hrdina povídky Setkání 

s písní, ze sbírky Haluze z habří, dudák Goče Ivanov: „Není jiné lidové písně, ve které by bylo 

tolik smutku a lidského utrpení než je právě v dvouslabičném nářku nemocné Rufinky.“
70

V této 

povídce se Chajtovův hrdina, dudák Goče Ivanov také rozhoduje mezi životem a písní. Je totiž 

nemocný, má tuberkulózu. Na otázku vypravěče povídky, jak se dudák naučil hrát, Goče 

Ivanov odpovídá: „Muzice se člověk neučí. Ta musí přijít zevnitř… Prsty jsou vedeny srdcem. 

To všechno pochází zevnitř…Není lehký vyfoukat led, abys mohl dostat med. Chce to mít 

srdce.“
71
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4. Nikolaj Chajtov a problematika regionální literatury 

 

„Regionální literatura jsou v běžném pojetí všechna literární díla, v nichž se výrazným 

způsobem odráží autorův vztah k určitému kraji, k jeho zvláštnostem společenským, kulturním 

i jazykovým, k jeho etnické i přírodní osobitosti. V užším smyslu jde o literaturu, která slouží 

specifickým kulturním potřebám určité krajové oblasti a spoluvytváří místní kulturní život.“
72

 

Tak definuje obecně pojem regionální literatury český Slovník literárních pojmů z roku 1984. 

Do regionální literatury tedy běžně zahrnujeme jak díla, vzniklá v nějakém konkrétním regionu 

(v čistě topografickém slova smyslu bez ohledu na téma), tak i literaturu autorů píšících 

o daném regionu. V literární teorii se také můžeme setkat s rozlišováním pojmů „literatura 

regionu“ a „regionální literatura“.  

Regionalismus druhého typu vychází z potřeby zachování a rozvíjení osobitých 

vlastností lokální kultury a směřuje k prohloubení kulturní, společenské a etnické identity. 

Je výrazem potřeby určitého společenství lidí, žijících na jednom místě, kteří si začínají 

uvědomovat svou odlišnost. Jimi vydávané knihy a časopisy jsou nejen prostředkem 

k uchování kulturní identity, ale později napomáhají k prosazování dalších společenských, 

ekonomických a politických požadavků.
73

 

Na druhou stranu, regionalismus v literatuře, ve smyslu obsahovém (tematickém), 

představuje podstatně komplexnější problematiku a nabízí různé přístupy zkoumání. Počátky 

regionální literatury lze vysledovat v Anglii v první polovině 19. století, kdy homogenizace 

kultury větších městských center vyvolávala pocity národní a lokální odlišnosti okrajových 

periférií. Postavy těchto románů jsou nerozlučně spojeny s charakterem regionu a jejich 

počínání má často nevyhnutelně tragický konec (např. W. Scott). Podle některých literárních 

teoretiků se regionální literatura nevyznačuje pouze tím, že se zabývá určitým regionem, ale 

že také užívá specifické umělecké formy (nářečí, folklor), má svou vlastní atmosféru, způsob 

myšlení, které daný prostor vyvolává. Takové chápání regionální literatury vychází především 

z romantismu.
74

 Také pod vlivem realismu vstupují do literatury regionalistické prvky, které 

umožňovaly věrněji zachytit společenský a každodenní život, pravdu o prostředí, jazyku 

a psychice jednotlivce. Jelikož regionalistický román předpokládá odlišnosti místní kultury 

a její tradice, soustřeďuje se často na společenský život, jehož se nedotkla civilizace (například 

horské, odlehlé regiony). Často zde pak můžeme narazit na motiv střetu dlouholeté tradice 
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s novými, moderními vlivy z vnějšku. Romantismus v literatuře přináší také vztah autora 

k prostoru, kdy dochází až téměř k mystickému propojení.  

Regionální literatura bývá často motivována odporem k převládající uniformitě a je 

účelově v kontrastu s dominujícím velkoměstským stylem (a jeho nárokem na zobrazení 

současné skutečnosti)
75

. Svět tradic a domova představují archetypy, které zahrnují nejen 

úroveň jedince, ale celé společnosti. Důležitá a specifická je pro regionální literaturu i volba 

a typologizace hlavních postav. Může se jednat o skutečné historické (regionální) postavy nebo 

o postavy fiktivní, které jsou vybaveny vlastnostmi charakteristickými a příznačnými 

pro nějaké prostředí.
76

 Literární teoretici se zabývají také osobností autorů regionálních děl, 

přičemž sledují především společensko-politickou tradici, literární směry, které měly vliv 

na jejich tvorbu a jak reagují na literární působení v jejich regionu. Zároveň provádějí 

i komparaci s autory, kteří v regionu z různých důvodů literárně nesetrvali.  

 

Dílo Nikolaje Chajtova lze bezpochyby zařadit do světa regionální literatury. Podle výše 

uvedených kritérií se jedná o autora, píšícího o regionu, bez ohledu na recepci a interakci 

v daném prostředí. Jeho ambice nesměřovaly výrazněji k posílení lokálního společenského 

života, regionální tématiku volil především jako umělecký prostředek. Jeho hrdinové jsou 

rovněž typickými představiteli regionální literatury: vyznačují se místními charakteristickými 

vlastnostmi, objevují se zde i historické postavy (rovněž nějakým způsobem typické pro dané 

prostředí). Do typologie regionální literatury zapadá i výběr a charakter prostředí, o kterém 

píše. Jde o kraj odlehlý, žijící svým vlastním životem a nějakým způsobem reagující na vnější 

vlivy. Z hlediska „genetického kontextu“
77

 Chajtova a jeho literární inspirace sám autor 

několikrát zmínil své okouzlení ruskými realisty. Cenil si především tvorby N. V. Gogola, 

kterého považoval za dokonalého znalce lidské duše. Z bulharských autorů pak často 

vyzdvihoval rovněž regionálního spisovatele Elina Pelina a představitele bulharského realismu 

Jordana Jovkova.
78

  

Jeho zaujetí vesnickým prostředím vycházelo z přesvědčení, že pouze zde se nacházejí 

kořeny bulharské literatury a tradic a uchovala se zde neporušeně kultura a jazyk. Stejně jako 

ostatní regionální autoři se literárně soustředil na kraj, s kterým byl bytostně spjat (rodné 

místo). Tuto skutečnost přijímal naprosto přirozeně, opačný přístup považoval za projev 
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vykořeněnosti spisovatele. Zároveň však svůj kraj vnímal jako součást vyššího organického 

celku, zapadajícího do bulharské národní mozaiky. Toto se projevuje například v jeho vztahu 

k muslimským Pomakům, jejichž tradici považoval za neodmyslitelný prvek bulharského 

národního dědictví, bez ohledu na vyznání. Jeho hrdinové jsou sice nositeli charakteristických 

místních vlastností, zároveň však jejich charaktery označuje za obecně typicky bulharské.  

Ve vztahu k celonárodní literatuře bývá často regionální literatura postižena tzv. 

komplexem původu a je vnímána jako provinční, okrajová záležitost.  Třebaže byl Nikolaj 

Chajtov celonárodně uznávaným autorem, po celý svůj život se také nevyhnul určitému 

stigmatu regionálního spisovatele. Jeho tvorba však ukazuje, že i regionální literatura může 

díky své kvalitě a ohlasu dalece přesáhnout hranice místa svého původu.  
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5. Rodopané Nikolaje Chajtova na filmovém plátně 

 

 

Vliv bulharského folkloru na bulharský hraný film 

 

Během 70. a 80. let dvacátého století dosahuje bulharská kinematografie svérázné 

zralosti. Zvyšuje se profesionální úroveň filmové tvorby a vyhraňuje se i její umělecký styl. 

Filmoví tvůrci objevují propojení mezi bulharským hraným filmem a folklorem, a tak často 

čerpají z literárních děl takových autorů, jako jsou Nikolaj Chajtov, Jordan Radičkov, Georgi 

Mišev nebo Konstantin Pavlov.
79

 Nikolaj Chajtov je tvůrcem několika scénářů, napsaných 

podle povídek ze sbírky Диви разкази. Filmy natočené podle scénářů Chajtova měly velký 

úspěch jak u diváků, tak i u porotců mezinárodních filmových festivalů.  

 

5.1. Film Kozí roh 

 

Jedním z nejvíce oceňovaných filmů je snímek Kozí roh, který si odvezl zvláštní cenu 

poroty na osmnáctém Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových varech v roce 1972. Dále 

tento film získal hlavní cenu a cenu obecenstva na Filmovém festivalu bulharských hraných 

filmů ve Varně. Na mezinárodním festivalu v Chicagu film získal cenu Stříbrný Hugo, dále 

třetí cenu v Kolombu (Sri Lanka). Herečka Katja Paskaleva obdržela, za ztvárnění role Marie, 

ocenění za nejlepší ženskou roli v Panamě v roce 1972 a v Bruselu v roce 1973. Film byl 

promítán v dvaašedesáti zemích světa. Černobílý film Kozí roh měl velice nízký rozpočet, 

pouhých 156 000 leva a byl zhotoven za měsíc a půl. V anketě o nejlepší bulharský film 

v periodiku Kultura z  roku 1993 byl prohlášen nejlepším bulharským filmem.  

Režisérem filmu je Metodi Andonov, známý bulharský divadelní režisér. 

V Karlovarských rozhovorech z roku 1972 vyšel s režisérem rozhovor. Na otázku novináře, 

proč si vybral ke zfilmování dílo Nikolaje Chajtova, režisér odpovídá: „To, čím si mne jako 

režiséra získal, mluvím pouze za sebe, byla především faktura jeho děl, bulharská atmosféra, 

kterou jsou prodchnuta. V jeho dílech, ať píše o současnosti nebo o historii, je vždy něco 

dokumentárního. Jsou v nich prudké konflikty, výrazné charaktery, dobře napsané postavy. 

Jeho styl je prostý a velice mužný. Chajtov píše skutečně poctivou velkou literaturu.“
80
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V rozhovoru se novinář pozastavuje nad tím, že režisér poprvé v tomto filmu využívá 

historickou látku a to velice nekonvenčním způsobem. Metodi Andonov odpovídá: „Neměl 

jsem pocit, že točím historický film. Všechno v tomto námětu mi připadalo aktuální, Prudkost 

konfliktů i síla prožitků a boje hrdinů, ostatně i vlastní charakter konfliktu. Vymezil bych ho 

jako konflikt mezi člověkem a násilím. Jde o boj člověka za uchování lidství, o překonání násilí 

na něm samém. O hledání prostředků, jak čelit, odporovat násilí. I tragický závěr filmu je 

motivován zcela aktuálně: člověk nemůže bojovat sám. To, že hrdina prohrává, je podmíněno 

skutečností, že nehledal účinnější formy boje, že se spokojil pouze s pudovým projevem 

odporu. Že nedospěl k vyšší pravdě, k poznání skutečného smyslu svého boje. Za moderní 

v tomto námětu považuji i výraz citů silných, bezvýhradných. Lze-li to tak říci emancipaci 

emocionality jako naprosto harmonického projevu lidské osobnosti. Myslím si, že takové pojetí 

postav je rovněž velice moderní.“  

Dále na otázku, proč ve svém filmu akcentuje násilí, režisér odpovídá: „Protože je to 

aktuální téma. Násilí ovšem nekonstatuji jako fakt, který existuje a determinuje společnost. Můj 

záměr byl jiný. Důraz kladu na motiv hledání formy odporu proti násilí. Ostatně motiv násilí je 

nuancován a je spojen s tématem vůle, úsilí člověka hledajícího vyrovnání, směřujícího 

k harmonii, seberealizaci v rámci nejpřirozenějších lidských potřeb. Právě tento motiv je 

v lidských dějinách věčný, nepomíjivý a považuji ho za velice moderní, ačkoli je rozvíjen 

v historickém kontextu.“ 

Podle Eleny Michajlovské nás film Kozí roh vrací spíše k legendě folklorního typu než 

k samotnému textu povídky, podle které byl film vytvořen. „Protože film povinně rozebírá 

tento literární text na všechny elementy starého synkretického dějství, kdy slovo, pochopitelně 

na jiné úrovni, odděluje svůj emocionální smysl od vlastního významové smyslu.“ Dále o filmu 

Kozí roh, autorka knihy Националната културно-художествена традиция и българското 

кино Elena Michajlovská píše, že filmová symbolika – vizuální ale i rytmicko- zvuková, 

následuje spíše nějaký mýticko – rituální scénář, vyprávějící o zrození, svatbě a smrti.
81
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Bulharský režisér, herec a filosof Krasimir Krumov v článku s názvem Сътворяване 

из нищо
82

(Vytváření z ničeho) analyzuje film ještě podrobněji. V první části s názvem 

Негативна естетика (Negativní estetika) se autor snaží vysvětlit modus vytváření díla, kdy 

prvotní není daný materiál nebo jiná materiální věc, jako je téma, námět, rytmus nebo motiv. 

Krumov v tomto případě používá termín „prázdnota nebytí“. Autor chápe uměleckou formu, 

jako dané nebytí, které přetváří materiál v hodnotnou strukturu. A tak může vzniknout dílo 

s dvěma tvářemi, dílo dvojsmyslné a tzv. jinobytné. Co se týče mentality bulharského filmu, ten 

má podle Krumova sklon k materiálnu. „Chybí metafyzické normy ještě v jeho zárodku. Chybí 

vzdušnost, krása, dvojsmyslnost. Krása se rodí z nepolapitelné difúze, mezi bytím a nebytím 

v tvorbě, mezi nedostupným rodícím se lůnem a viditelnými materiálními elementy. Je také 

málo děl v bulharské autorské tvorbě, které jsou průhledné, oduševnělé již ve svých základech. 

Nebytí pochází odjinud a působí na uměleckou tvorbu jako „Svatý duch“, když oživuje hroudy 

hlíny nebo bláta.“ Podle autora článku, takových vzorců, opravdového umění je v bulharské 

písňové folklorní tradici mnoho. „Proto, když se objeví film, který uplatňuje tento 

fundamentální princip tvorby, zaslouží si zamyšlení. Takovým filmem je Kozí roh Nikolaje 

Chajtova a Metodi Andonova. Zde ontologický postoj tvoří (modelující) prázdnota nebytí, 

u které se objevila zvláštní změna (odchylka). (Odchylky jsou také charakteristickým aktem 

mentality bulharského filmu, jsou něco jako ochranný nebo odškodňovací reflex.) Zajímavé je 

to, že ve filmu Kozí roh se modus prázdnoty přemístil a zasáhl teritorium materiálna.“
83

 

 

5.1.1. Elementy filmu podle Krasimira Krumova 

 

Podle Krasimira Krumova je Kozí roh vzorcem toho, jak se chybějící materiální 

elementy mohou přeměnit ve strukturující, osvětlující začátek a jak mohou mít velkou 

uměleckou moc. Protože to, co zde chybí, je součástí uměleckého opatření, které odkrývá jeden 

věčně poškozený bulharský život a proměňuje se v jeho adekvátní estetický princip. Chybí zde 

vlastně nejdůležitější věci v životě: Karaivanovi a Marii chybí dům, společnost, matka, otec, 

dětství. Dále se ve svém článku autor zamýšlí a rozebírá jednotlivé elementy, základy, které 

v životě Marie chybí. Podle Krumova, právě z těchto chybějících elementů se může zrodit  

Absolutní Zlo: 
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 Dům 

Karaivanův dům existuje jen na začátku. Poté je zapálen. Obrazy jeho obyvatel, ranní 

vstávání a příprava odchodu se stádem jsou velice krátké, téměř nereálné. Proč Karaivan 

podpálí svůj dům? Dům je čestné místo, a když hrdina ztratí čest, také dům ztrácí svůj smysl. 

Ruce, které dům vybudovali, tento dům zapálí. A tak ve filmu již dům nebude a stane se 

uměleckým vyjádřením toho, co je postrádáno. Dům vystřídá pohoří a pastevecká koliba. 

 Společnost 

Zmizí i vesnice. Karaivan s dcerkou opouštějí společnost. Karaivan neunese svoji hanbu. 

Ztráta je osudová a dobrovolné vzdávání se toho nejcennějšího, je vlastně oběť. Tato oběť má 

za cíl obnovit harmonii. Celá řada Karaivanových dalších obětí, přispěje k rozrušení samotných 

základů žití.  

V této souvislosti, autor poznamenává, že samo odepírání si, je typickým bulharským, 

lidově psychologickým aktem. To je jádrem problému, kdy naše odepírání nemají funkci obětí. 

Neslouží k tomu, abychom si tím naklonili osud či bohy, ale jsou to osobní volby. Karaivan již 

nechce žít v domě, který je poskvrněn, a mezi lidmi, kteří ho budou vždy litovat. Tím, že se 

jich vzdává, Karaivan ztrácí hodnoty, které mohou vyléčit každou lidskou ránu. Karaivan, který 

ztratil svojí čest i mladou nevěstu si ve svém zármutku odepírá opory, bez kterých jeho život 

nebude dál možný.  

 Matka 

Malá Marie žije bez matky. Katja Paskaleva hraje dvojroli – roli matky i Marie. A to je 

důležité umělecké gesto – jak jinak hlouběji znázornit chybějící matku, ne-li hypotetickým 

spojením obou postav v jeden obraz. „Jak lze žít bez matky? Jak může žít Bulharka bez 

matky“? ptá se autor článku. A zároveň odpovídá: „Bez matčina hlasu a něhy, Marie bude jen 

polovičním stvořením. Zároveň, znásilnění a zabití matky se děje před očima dívenky.“ 

 Otec 

„Chybí zde i otec, protože Karaivan není otcem. Ten se promění v učitele. Otcova 

mlčenlivá slova jsou vyměněna za hrubé příkazy a panovačný tón. Karaivan není otcem, 

protože věcí, kterých se mu nedostává, je už příliš – je vyhnancem, bezdomovcem, a osamělým 

mužem. Jak by mohl být otcem bez rodné vesnice a bez lidí, kteří v ní žijí? Bez rodného domu 

a matky svého dítěte? Často je Zlo definováno jako nedostatek něčeho (harmonie, dobra). Zlo 

se projeví a získává tvář, až když daný nedostatek překročí určitou míru. U Karaivana je míra 

postrádaných věcí narušena. Jeho ztráty jsou enormní.“ 
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 Dětství  

„Dětství Marie končí, ještě než začalo. Ona o dětství přišla. Jejími kamarády jsou kůzlata, 

stromy, pes, dřevěná hůl. A kozí roh. Kozí roh je její hračkou. Otec jí učí zabíjet, aby se mohla 

mstít. Marie si ale někdy začne hrát, zadívá se dětským způsobem. Její otec projevy dětskosti 

nestrpí a krutě jí trestá. Zabíjí Mariinu oblíbenou kozičku, aby smazal projevy něžnosti. 

Tyto nastíněné věci, které se hrdinům ve filmu nedostává, odkrývají obraz skoro Absolutního 

Zla.  Tím Zlem je sama pomsta, manipulace, násilí, prováděné nad lidskou přírodou. Zlo tkví 

v tom, že Karaivan se snaží přetvořit svojí dceru Marii k obrazu svému. Tím, že sám nemá svůj 

„obraz“, tvoří podobně, jako by beztvářně. A tímto se Zlo množí ontologicky. I když postrádá 

vlastní substanci a přírodu, Zlo může být popohnáno silou, kterou neosobnost se snaží přetvořit 

Jinakost“ 

 Láska – vycházející z lůna nebytí 

Autor se zamýšlí nad tím, odkud se bere láska, když je tu tolik věcí, které jsou postrádány 

a narušují lidské bytí? Jak je možné, že ještě žije? Jak je možné, že u dívky, která je nucena 

zabíjet, ještě plamen lásky nezhasl? Jak se může objevit láska v přítomnosti Absolutního Zla? 

„Láska se může objevit z ničeho. Film je významný v jeho prozření, že láska je síla, je to lůno, 

které se nachází pod fundamenty života. Tyto fundamenty jsou zničené (dům, lidská 

společnost, rodina, mladost, individualita). Ale láska se stejně zrodí. Rodí se ne z jejich 

nedostatku, ne z jejich danosti. Láska je mimo tyto kategorie, protože je to jinobytí, mystická 

síla. Láska předchází tomu všemu. Může se objevit i uprostřed Zla. Tak jak Bůh tvoří z ničeho, 

tak i autoři tvoří, vycházejíc z modu tvořivé, soběstačné, nezrozené prázdnoty bytí, přesně tak 

i láska, vytváří začátky, život a rozehrává osudy a postavy lidí. Neexistuje nic jiného, kromě 

lásky, která vítězí nad všemi „chybějícími věcmi ve světě, kterými je Karaivan obtěžkán“. 

Láska se může Zlu postavit a obnovit harmonie. Podle autora, láska je božská, (mystická), která 

se nikdy nestane materiálem, fakturou nebo faktem.  Zůstává skrytou, nepolapitelnou silou. 

Viditelnými jsou tvůrčí materiální elementy, jako jsou dům, lidé, rodina, mladost. V prostředí 

absolutního Zla, ve kterém žije Marie, se najednou bez příčiny zrodí harmonie a nový řád. 

Dobro se zrodí z ničeho (z lůna nebytí).  

Marie je zasažena láskou, což neplatí pro Karaivana. Ten zabije Mariina milého. Marie zapálí 

dům a zemře spolu se svým milým. Na první pohled se kruh uzavírá. Na začátku filmu je 

vypálený dům a na konci filmu také. Rozdíl je ale zde velký. Podle autora, Karaivan se zbavuje 

domu, ne kvůli tomu aby obnovil harmonii, ale z vlastních důvodů. Marie zapálí dům, ne kvůli 

sobě, ale kvůli své lásce. Sebeobětování hrdinky filmu je jediný způsob jak přetnout pomyslný 
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kruh reprodukce Zla, obětování se jako cesta očištění se od zlého. Po smrti své dcery, Karavan 

jakoby doopravdy procitá. Sám uznává, že se stal obětí svých egoistických reflexů.  

 

5.1.2. Scénáře k dalším povídkám 

 

Kromě povídky Kozí roh využil Nikolaj Chajtov pro filmovou tvorbu ještě několik 

dalších povídek ze sborníku Divoké povídky. Film Края на песента (Konec písně) byl natočen 

podle povídky Ibriam Ali v roce 1970. Herec Vasil Michailov ztvárnil postavu Ibriama Aliho 

a film končí písní Rufinka bolna legnala v jeho nezapomenutelném podání.  

V roce 1971 vznikl další film podle scénáře Nikolaje Chajtova s názvem Изпит 

(Zkouška). Režisérem filmu je Georgi Djulčev. Debutující herec Filip Trifonov ztvárňuje 

sebevědomého Lija, vyučeného bednáře. Nikdo ve vsi však řemeslnému umění Lija nevěří 

a tak musí dlouhou dobu čekat na svojí první zakázku. Jeden sud si u něj nakonec objedná 

Hodža Karat, kterého ztvárnil Valčo Kamarašev. Místo kovových obručí použije Liju dřevěné, 

a to je důvodem posměchu mnoha vesničanů. Lijo chce dokázat pevnost svého sudu, a tak 

uzavře Hodžou Karatem sázku: Pokud sud, vyrobený Lijem zůstane celý a nerozbije se 

po shození z kamenité propasti do řeky, Hodžovi vousy budou oholeny. Mladý bednář dokáže, 

že je mistrem svého řemesla. Jeho sud přežije i strašlivé točení v divokém víru řeky a Hodža je 

oholen. Tímto způsobem symbolicky bulharský duch zvítězí nad osmanskou přítomností 

v Rodopech. 

Podle povídek Chlapské časy a Svatba napsal Nikolaj Chajtov scénář k filmu s názvem 

Chlapské časy. Hrdinové těchto povídek ožívají na filmovém plátně v roce 1977. Herečka 

Mariana Dimitrova získala za ztvárnění postavy krásné Elici cenu Zlatého kozoroha 

na Mezinárodním festivalu v Teheránu. Se svým filmovým partnerem Grigori Vačkovem 

vydobyla také v následujícím roce hlavní cenu na Festivalu bulharského hraného filmu 

ve Varně.  

Nikolaj Chajtov je autorem již zmíněného historického románu Kapitán Petko vojvoda. 

Podle této knihy byl vytvořen i scénář k několikadílnému seriálu se stejným názvem. Kapitán 

Petko vojvoda byl legendární postavou a revolucionářem, který bojoval nejen za nezávislost 

své vlasti, ale celého Balkánského poloostrova. V hlavní roli si zahrál oblíbený bulharský herec 

Vasil Michailov.  
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V Rodopech se odehrává i děj filmu Орисия (Prokletí), zfilmovaného podle povídky 

Semeno pravověrných. I tento film vznikl podle scénáře Nikolaje Chajtova v roce 1983 a získal 

několik ocenění (mj. zvláštní cenu poroty na Mezinárodním festivalu v italském Trentu). 

V umělecky novátorském filmu Saň z  roku 1974, natočeného podle scénáře Chajtova, je 

použita animace a film obsahuje prvky fantasy. 

Z dalších filmů můžeme jmenovat ještě snímek z roku 1992 Куршум за рая (Kulka 

do ráje). Děj historického filmu se odehrává v Rodopech a pojednává o složité situaci v období 

bojů o sjednocení Bulharska. Posledním filmem natočeným podle scénáře Nikolaje Chajtova je 

film Горски дух (Lesní duch) z roku 1996. V tomto filmu je zastoupeno téma, které spisovatele 

velmi trápilo – ochrana bulharské přírody. Hlavní hrdina Metju se vzbouří proti kácení lesa, 

jehož důvodem je stavba nové cesty. Třebaže zlo zvítězí, přesto duch ochránce lesa zůstává, a 

nepřestává upozorňovat každého na následky tohoto činu.  
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6. Recepce Chajtovova díla v Čechách 

 

 

Nikolaj Chajtov je v Bulharsku jedním z nejznámějších spisovatelů, není proto divu, 

že byla řada jeho děl přeložena do mnoha cizích jazyků. Kupříkladu v sedmém vydání sbírky 

Divoké povídky je uvedeno, že do roku 1978 byla tato sbírka povídek přeložena do devíti 

jazyků: do ruštiny, němčiny, rumunštiny, řečtiny, turečtiny, arabštiny, moravštiny a také 

do češtiny a slovenštiny
84

. 

V Čechách se mají čtenáři poprvé možnost seznámit s autorem v roce 1967, kdy se 

na stránkách sobotní přílohy Rudého práva objevuje povídka Магиосникът от Брезе (Věštec 

z Brezé) v překladu Miloše Vojty. Miloš Vojta byl také jedním z prvních bulharistů, kteří u nás 

Chajtova překládali a zasloužili se významně o propagaci a popularizaci jeho díla. 

Jako překladatel, který se zabýval překlady bulharských dramat, věnoval Vojta pozornost 

i Chajtovově dramatické tvorbě. A tak se u nás objevuje i překlad dramatické podoby Věštce 

z Brezé. Přestože se tato hra nakonec nedostala na scénu, byla několikrát vysílána 

v československém rozhlase a setkala se s mimořádným ohlasem u posluchačů. 
85

 

V československém rozhlase se dočkala v roce 1967 uveřejnění také jednoaktová hra S loďkou 

v lese.
86

 

Od počátku roku 1968 nacházejí čtenáři v sobotních a nedělních přílohách Rudého 

práva, stejně jako v Kulturní tvorbě, i překlady některých z Divokých povídek, které v této době 

poprvé vyšly knižně. V prvním čísle časopisu Kulturní tvorba z roku 1968 byl spolu 

s Vojtovým překladem povídky Мъжки времена (Chlapské časy) uveřejněn i krátký 

medailónek, ve kterém je autor Divokých povídek představován jako „homo novus bulharské 

literatury“. Ve stručnosti se zde píše o Chajtovově životě, o jeho rodném Javrovu, o svérázných 

rodopských hybatelích minulosti i dneška. Samotný překlad povídky je na vysoké úrovni 

a zanechává v čtenáři příjemný dojem. Koncem ledna téhož roku přináší nedělní Rudé právo 

další z charakteristických povídek sbírky – Дервишово семе (Dervišovo sémě). Tato povídka 

se v československém tisku objevuje ještě dvakrát, tentokrát v Tvorbě, a to v roce 1972 a 1973.  

  

                                                 
84

CHAJTOV, Nikolaj. Диви разкази. Пловдив 1980, Библиографска справка, 1980, str. 187. 
85

BRETTSCHNAIDROVÁ – FEČOVÁ, Alexandra. Pohled do literárního světa N. Chajtova. Diplomová práce. 

Praha: Karlova univerzita, Filozofická fakulta, 1982. 
86

Slovník světových dramatiků: Bulharští autoři. Praha: Divadelní ústav, 1975. 



 

41 

 

Největší podíl na popularizaci Chajtovových povídek u nás měl tedy tisk, především 

Tvorba a Rudé právo. Překlady povídek se však objevují i jinde – například v časopise 

Bulharsko, vydávaném Bulharským kulturním střediskem, či v brněnské Rovnosti, kde byla 

uveřejněna povídka Zkouška v překladu slavisty Ivana Dorovského.  

Značný vliv na popularizaci Chajtovova díla u nás mělo taktéž uvedení filmových 

adaptací několika jeho povídek, jako např. film s českým titulem Čas chlapů, Zkouška 

a zejména pak Kozí roh režiséra Metodi Antonova (na stránkách Česko-Slovenské filmové 

databáze dosáhlo hodnocení tohoto filmu úctyhodných 82 %). 

V bývalém Československu vyšlo o snímku Kozí roh (který měl mimochodem velmi 

vysokou návštěvnost) mnoho článků, například ve Svobodném slově ze dne 1. 9. 1972, v Mladé 

frontě, ve Večerní Praze, v Zemědělských novinách ze dne 7. 9. 1972. Na Slovensku v deníku 

Pravda, ze dne 9. 9. 1972, v Právu a Práci ze dne 15. 9. 1972, v Novém slově a Bratislavě 

ze dne 14. 9. 1972 a dalších. V duchu tehdejšího politického klimatu, autoři novinových 

příspěvků vyzdvihovali především sociální tématiku filmu, jehož děj se odehrával v těžkých 

dobách turecké poroby. Na druhou stranu snímku přisuzovali i další nadčasové kvality 

a morální poselství, které přesahuje hranice. Kritik Karel Holý ve svém článku v plzeňské 

Pravdě ze dne 15. 9. 1972 nachází paralelu mezi filmem a antickou tragédií: „Tvůrci – a nyní 

bych musel vyjmenovat především režiséra, scénáristu, kameramana, a přední herecké 

představitele – nám předvádějí tragédii v téměř klasickém slova smyslu. Je to střetnutí silných 

charakterů a vše ničících lidských vášní. Je to dílo celých lidí, kteří jdou odhodlaně za svým 

cílem, vědomi si tragických důsledků svého počínání.“
87

  

Článek v Mladé frontě vyzdvihuje scénáristovu hlubokou znalost historie a zároveň 

i přiblížení tématu současnému divákovi. Autor zároveň konstatuje, že český divák, formovaný 

odlišnými historickými souvislostmi, patrně nedocení filmovou tématiku v plné šíři a že jej 

přijme spíše jako romantický příběh. Dále uvádí, že: „film si zaslouží pozornost, neboť dává 

nahlédnout, byť je epizodicky, do tragiky vypjaté historie bulharského národa, jíž vždycky 

dominoval boj o svébytnost a zápas proti bezpráví, které tolikrát bulharský národ tak tíživě 

v minulosti pocítil.“
88

Autor článku ve Večerní Praze, který označuje tvůrce scénáře Chajtova 

jako jednoho z nejpopulárnějších spisovatelů tehdejšího Bulharska, oceňuje jasně 

a srozumitelně tlumočenou hlavní myšlenku filmu mající obecnou platnost a přesah. 
89
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Rovněž po roce 1989 vyšlo v České republice několik článků věnujících se tomuto 

filmu. Kozí roh byl také zařazen do speciální archivní rubriky filmového časopisu Cinema mezi 

filmy, které by neměly upadnut v českém prostředí v zapomnění. V článku příznačně nazvaném 

„Na počátku byl oheň a na konci také“, autor tuto filmovou baladu pochvalně nazývá 

„jednoznačným králem mezi bulharskými filmy“ a i v porovnání s dříve povinně vysílanými 

filmy spřátelených socialistických zemí se mu film jeví jako výjimečný. Zajímavé je pak 

přirovnání filmu k Vláčilově Markétě Lazarové, natočené v roce 1967.
90

  Patrně poslední 

zmínku o filmu nalezneme rovněž na stránkách časopisu Cinema, který jej společně s filmy 

Kmotr a Morgiana označil za jeden z nejpovedenějších snímků vyhotovených v roce 1972. 
91

 

  Dodnes však zůstává skutečností, že Chajtov je u nás znám především jako dramatik 

a autor filmových scénářů, zatímco jeho prozaické dílo zůstává jakoby stranou. Dosud byla 

v českém překladu knižně vydána pouze jedna jediná sbírka pod názvem Divokou stopou 

Rodop, která vyšla v roce 1974 v nakladatelství Odeon. Představuje výbor z Chajtova díla, a to 

ze sbírek Шумки от габър (Haluze z habří), Искрици от огнището (Jiskry z ohniště) a Диви 

разкази (Divoké povídky). Povídky přeložila Alena Maxová
92

. Autor je krátce představen 

na záložce knihy.  Na Slovensku vyšla v roce 1974 samostatně sbírka Divoké povídky 

v překladu Jána Košky.
93

 Obsahuje všech sedmnáct povídek a rovněž překladatelsky je na 

velmi dobré úrovni. Pražské nakladatelství Dilia pak vydalo v roce 1968 spisovatelův 

dramatický triptych S loďkou v lese – Stezky – Psí romance, do něhož byla zařazena i divadelní 

hra Věštec z Brezé.
94

 Naposled vyšla v roce 2003 v České republice antologie bulharské 

moderní povídky s názvem Narodili jsme se jako draci. Soubor povídek obsahuje i povídku Les 

od Nikolaje Chajtova, kterou velice zdařile přeložil Jiří Zajíc.
95

 

 Autorka již zmiňované bakalářské práce se zamýšlí nad tím, proč je prozaické dílo 

Chajtova u nás tak málo překládáno. Příčin může být několik. Autorova tvorba je především 

úzce spjata s mentalitou rodopských obyvatel. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že je Nikolaj 

Chajtov považován některými literárními kritiky za regionalistu s příliš úzkým záběrem a jeho 
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dílo podle nich nemá větší přesah. Skutečnost, že se Chajtovovo dílo vztahuje téměř výlučně 

k rodopskému regionu, se projevuje také ve zvláštnostech spisovatelova jazyka, který se velmi 

těžko překládá. Jak autorka poznamenává: „Překládat bulharskou prózu typu, jakou píše 

Nikolaj Chajtov, je mimořádně obtížné zvláště proto, že autor užívá neobvyklých, 

individualizovaných jazykových prostředků, zejména v oblasti slovní zásoby, s výrazně 

místním jazykovým zabarvením. Skutečnost, že většinu svých próz píše Chajtov formou 

vyprávění v první osobě, vycházející z lidových tradic, kdy příběh vypráví hlavní hrdina, 

většinou prostý venkovský člověk, staví před překladatele první mimořádně náročný úkol: aby 

i v překladu působil text dojmem živého lidového vyprávění. S ohledem na to, musí volit 

adekvátní jazykové prostředky českého jazyka, které by postihovaly charakteristické zvláštnosti 

vyjadřování prostého člověka z vesnice a stylově odpovídaly způsobu vyprávění v originále. 

Proto by měl překladatel takové prózy použít zvláště prostředků hovorového jazyka, a to nejen 

v oblasti lexikální, ale i morfologické a syntaktické…“
96

 Sám Chajtov k užívání dialektismů 

(především v souboru Divoké povídky) poznamenává, že mu napomáhaly lépe vystihnout 

charakteristické rysy jeho hrdinů, jejich myšlení a cítění. Na druhou stranu však přiznává, 

že s nimi musel nakládat vždy citlivě a šetrně, aby se text nestal pro většinu čtenářů 

nesrozumitelným. 
97

 

Kromě uvedených dialektismů mohou pro překladatele představovat problém i obtížná 

lexika. Dále lidová rčení a pořekadla, která často Chajtov používá, a které nesou určité prvky 

rytmiky. Hrdinové také velmi často užívají expresivní výrazy, u kterých je obtížné najít 

odpovídající české výrazy.  
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Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat a zanalyzovat ztvárnění Rodop v prozaickém 

díle Nikolaje Chajtova. Při bližším zkoumání autorova života jsem zaznamenala výraznou 

provázanost mezi tímto specifickým hornatým regionem a jeho celoživotní tvorbou. Sám autor 

se k tomuto vztahu také několikrát vyjadřoval. Podle něj má rodné místo nezastupitelnou roli 

pro tvorbu každého spisovatele, určuje jeho hodnoty a ovlivňuje nazírání na okolní svět. Je jeho 

duchovní silou a myšlenkovým světem. Tato myšlenka se pak v podtextu promítá v celé jeho 

tvorbě. Hrdinové jeho povídek jsou lidé žijící v drsném horském prostředí a i přes veškeré 

těžkosti (či právě proto?) si dokázali zachovat morální hodnoty a silné charaktery. Zároveň 

však, jako lidé souznící s přírodou, nepodléhají vábení moderních vymožeností a nade vše si 

cení osobní svobody. Chajtov v povídkách jejich jednání nehodnotí, nesoudí, v jeho díle se 

ostatně nesetkáme s negativními (ale ani vysloveně pozitivními) postavami. Spíše hledá motivy 

jejich jednání, nalézá odpovědi na důvody jejich trápení, které jim osud přináší. 

Silný morální náboj jeho povídek a divadelních her lze vysvětlit také tím, že autor začal 

publikovat až ve svých 36 letech. Podle něj do té doby nemělo smysl psát, jeho názory ještě 

zcela neuzrály a chyběly mu dostatečné životní zkušenosti. Typické pro Chajtovovu tvorbu je 

i jeho maximální zaujetí tématem. Kvůli hlubšímu poznání svého kraje se vydává do minulosti 

a studuje historii oblasti. Obdobně čerpá i z folkloru, kterého si velmi cení nejen pro jeho krásu, 

ale i kvůli jeho úloze nositele paměti a tradic. Podobně komplexní přístup můžeme zaznamenat 

i v případě jeho angažovanosti v ochraně životního prostředí, tématu, které je stále tolik 

aktuální. 

Celé Chajtovovo dílo, ale i život, je propojeno s rodnými Rodopami. Několikrát 

zmiňované srovnávání s jinými bulharskými regionálními autory však může být pro pochopení 

Chajtovovy tvorby poněkud zavádějící. Rodopy představují v jeho díle samostatný svět, který 

důvěrně zná, a proto se k němu znovu a znovu vrací. Jeho postavy jsou však nositeli obecných 

lidských vlastností, prožívají bolest, lásku, nenávist a křivdu. Toto oceňují i někteří bulharští 

literární kritici a přisuzují proto Chajtovovu dílu větší přesah. Například kritik Ivajlo Christov 

v článku s názvem Българската национална съдба в творчеството на Николай Хайтов 

(Bulharský národní osud v tvorbě Nikolaje Chajtova, 2006), píše o tvorbě Nikolaje Chajtova 

toto: „Jeho tvorba vznikla ve většině případů na dokumentárním základě – je syntézou hledání 

historika, etnografa a umělce. Je protnuta duchem Bulharska, kdy se osud proměňuje v osobní 

bolest, v mikrokosmos, ve kterém se rozebírají celonárodní, bulharské problémy.“ Obdobně, 

v souvislosti s filmem Kozí roh, vyzdvihli někteří čeští filmoví kritici skutečnost, že přestože 
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námět filmu čerpá s historické látky a může se modernímu člověku zdát na první pohled cizí, 

zabývá se nadčasovými problémy, jako je antihumanismus a láska k člověku, násilí, 

spravedlnost a pomsta. Stejně tak oceňovali, že film díky své nadčasovosti vzbudí pozornost 

a diskuze jak mezi odborníky, tak i mezi širokou veřejností. 

Označení Chajtova jako regionálního spisovatele bylo v mé práci i jedním z vysvětlení, 

proč se jeho povídky v českém prostředí dočkaly tak málo překladů. Přes to, že je autor jedním 

z nejvýznamnějších bulharských literátů, je u nás znám především prostřednictvím filmové 

tvorby. Vysvětlení jsem hledala i v samotné problematice překládání jeho povídek. Uměleckým 

záměrem autora bylo zachovat autenticitu jeho postav, k čemuž využíval mnoha dialektismů, 

folklorních prvků, pro které se v češtině obtížně hledají vhodné ekvivalenty. Na druhou stranu 

fakt, že se Chajtovova povídka objevila v jedné z posledních antologií bulharských spisovatelů 

vydaných v České republice (Narodili jsme se jako draci, 2003), svědčí o tom, že přitažlivost 

jeho díla je stále živá… 
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