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Úvod
Hodně mě baví cestování a vždy jsem toho chtěla poznat co nejvíce. Měla jsem
možnost se svojí rodinou procestovat spoustu zemí a jednou z nich bylo i Bulharsko.
Bulharsko je stát, o který jsem se vždy zajímala a proto jsem si je vybrala jako téma
pro svoji ročníkovou práci. Já sama jsem Bulharsko navštívila již čtyřikrát. Pokaždé
jsme prozkoumali jinou část Bulharska a dozvěděli se spoustu nových věcí, které
jsme doposud o Bulharsku nevěděli. Ať už jsme byli kdekoliv, vždy jsem si dovolenou
velice užila a poznala něco nového. Tato země mě zaujala svojí kulturou a tradicemi,
které jsou odlišné od našich a velice zajímavé. Nachází se zde hodně památek, které
jsou velmi rozmanité a mají zajímavou minulost. Podstatným důvodem návštěvy
tohoto státu bylo i to, že se nachází poblíž Černého moře.

Obrázek č. 1- Let do Bulharska
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Bulharsko
Bulharsko, celým názvem Bulharská republika, je stát v jihovýchodní Evropě, na
Balkánském poloostrově. Na západě sousedí se Srbskem a Severní Makedonií, na
jihu s Řeckem, na severu s Rumunskem a na jihovýchodě s Tureckem.
Hlavním a největším městem je Sofie (1,2 miliónů obyvatel). Dalšími velice známými
a důležitými městy jsou Plovdiv, Varna a Burgas.
Aktuální prezident je Rumen Radev od roku 2017. V roce 2004 vstoupilo Bulharsko
do NATO, čemuž pomohly i útoky na New York z 11. září. V roce 2007 se Bulharsko
stalo členskou zemí Evropské unie.

Obrázek č. 2 - přístav
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Nejstarší zmínky o Bulharsku
Na rozsáhlém území nejen dnešního Bulharska, ale i v okolních státech žilo už
v tisíciletích před naším letopočtem mnoho kmenů známých pod souhrnným názvem
Thárkové. Měli relativně vyspělou kulturu a umění a obchodovali s kovy a šperky.
Založili město Sardanopolis, později zvané Serdica, dnešní Sofia. Z thráckého jazyka
pochází některé dnešní názvy. Podle řeckých pověstí zde žila historická postava
Spartaka, vůdce vzpoury otroků proti Římu.
Historie Bulharska jako samostatného státu sahá až do sedmého století našeho
letopočtu. Po příchodu bulharských kmenů došlo k promísení se zdejšími
slovanskými kmeny. „V roce 681 byla založena první bulharská říše nazývaná
Byzanská.“1 V této době se země uprostřed Balkánského poloostrova musela
přizpůsobit okolním podmínkám. V celé své historii bylo Bulharsko prosperující říší.
Tehdy vznikly osady jako Odessos (dnešní Varna).

Obrázek č. 3 Thárcký bojovník
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První a Druhá bulharská říše
„První bulharskou říši založil chán Asparuch v roce 681 poté, co uzavřel smlouvu
s byzantským císařem.“3 Hlavním městem bulharského státu byla Pliska, která se
nacházela na severovýchodě dnešního Bulharska. Nástupce chán Krum nechal
sepsat první zákoník a zastavil byzantskou invazi v bitvě u Plisky, v níž byl zabit císař
Nikeforos.
V polovině 9. století za Borise I. přijali Bulhaři křesťanství jako státní náboženství.
V 10. století zesílil tlak Byzance a posledním panovníkem, který dokázal ještě čelit
jejímu náporu, byl Samuel I. Krátce po jeho smrti první bulharské carství zaniklo
(1018). Bulhaři se několikrát pokoušeli byzantské nadvládě vzepřít, největší vzpouru
vedl Petr Deljan (1040).
Samostatnost získalo Bulharsko až v roce 1185 v důsledku povstání bratrů Kalojanů,
budoucích panovníků Bulharska. Tak vznikla takzvaná Druhá bulharská říše
s centrem ve Velkém Tarnovu. Vrcholu dosáhla říše za vlády cara Ivana Asena II.
(1218-1241). Ten jí rozšířil o Albánii a část Řecka. Roku 1257 říši dobyli Mongolové,
proti nim poté vypuklo selské povstání, které vedl pastýř Ivajlo. Mongoly se podařilo
vyhnat a Ivajlo usedl na trůn.

Obrázek č. 4
Mapa Druhé bulharské říše
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Třetí bulharský stát
Na konci 18. století začíná bulharské národní obrození, jehož klíčovým politickým
představitelem byl Vasil Levski. Zpočátku šlo o čistě kulturní hnutí, časem se změnilo
na hnutí s politickými požadavky. V roce 1876 bylo krvavě potlačeno protiosmanské
Dubnové povstání, při němž kromě dalších 30 000 Bulharů padl i další z vůdců
národního hnutí Christo Botev. O rok později vypukla Rusko-turecká válka (18771878). Jedním z důsledků ruského vítězství v ní byl i vznik Bulharského knížectví
v roce 1878.

Obrázek č. 5 Chrito Botev

Obrázek č. 6 Dubnové povstání
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Turecká nadvláda
„Osmanští Turci zničili a ovládli celé Bulharsko na konci 14. století na celých 500
let.“2 Turci se usadili ve městech a místní lidé se museli přesunout na venkov nebo
do nepřístupných hor. Křesťanství bylo tehdy tolerováno, ale za velmi vysoké daně.
Nižší daně platili obyvatelé, kteří přistoupili k islámu (Pomaci). Turci zničili či zrušili
mnoho kostelů a klášterů. Místní církev byla podřízena řeckému patriarchovi.
Náboženství i národní identitu si Bulhaři udrželi především díky odlehlým klášterům,
kam se Turci nikdy nedostali (např. Rilský klášter u pohoří Rila). Od 18. století,
zhruba ve stejné době jako u nás v Čechách, se hlavně z těchto klášterů začalo šířit
bulharské národní obrození. Lidé se začali scházet ve veřejných čítárnách, buditelé
jako Vasil Levski připomínali slavnou historii země a připravovali revoluci. Bulharské
obrození byl proces, při kterém došlo k oživení bulharského jazyka, kultury, literatury,
hudby a dalšího umění. Bohatá vrstva obchodníků a řemeslníků si pak stavěla
nádherná sídla i veřejné budovy.
Obrázek č. 7 Vasil Levski

Obrázek č. 8 Rilský klášter
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Balkánské války
Na Balkáně stále neplatily pevné hranice a výbušná národní směs vedla k vypuknutí
tzv. balkánských válek v letech 1912 a 1913. V první válce, která začala 26. 9. 1912,
se malé státy (Bulharsko, Řecko, Srbsko a Černá Hora) spojily proti Turecku a
vyhrály. Spory při dělení získaného území ale pak vyústily v to, že se naopak
všechny ostatní státy spojily proti Bulharsku, které o některé územní zisky zase
přišlo. Válka připravila půdu pro balkánskou krizi v roce 1914, což znamenalo tzv.
předehru k první světové válce. Velmoci se snažily zprostředkovat přiměří, které bylo
uzavřeno 3. 12. 1912 mezi Bulharskem a Tureckem. K příměří se připojily i Srbsko a
Černá Hora a nakonec i Řecko. 16. 12. začala v Londýně mírová jednání. 3. 2. 1913
bylo příměří porušeno Mahmudem Šeftem-pašou. 14. 4. 1913 požádalo Turecko
znovu o příměří. 10. 8. 1913 byla v Bukurešti podepsána mírová smlouva. Bulharsko
po válkách nakonec udrželo jen pirinskou Makedonii a egejské pobřeží mezi řekami
Marcia a Města.

Obrázek č. 9

Mapa Balkánu
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Komunismus v Bulharsku
Bulharská lidová republika byl státní útvar existující od konce druhé světové války až
do roku 1990. Roku 1946 se do čela státu dostal Georgi Dimitrov, za jehož vlády se
v zemi zavedl komunistický režim a země byla oficiálně roku 1947 nazvána lidovou
republikou. Postupně začal nový režim vystupovat proti politické opozici, díky
vykonstruovaným procesům bylo množství jejich odpůrců odsouzeno k trestu k smrti
anebo k dlouhodobému odnětí svobody. Po většinu padesátých let se v zemi
uplatňovaly stalinistické praktiky v zájmu zachování komunistického mocenského
monopolu. V polovině padesátých let se stalo nejmocnějším mužem ve státě Todor
Živkov, který od té doby v Bulharsku vládl až do svržení režimu roku 1989. Roku
1990 byl lidově demokratický bulharský stát na základě úprav ústavy přeměněn na
Bulharskou republiku a éra komunismu v Bulharsku tak skončila.

Náboženství
V 6. a 7. století přicházejí na Balkán Slované, kteří s sebou přinesli svou kulturu a
jazyk. Po druhé světové válce v současném Bulharsku panuje naprosto svoboda
vyznání. Tato demokratická koncepce je zakotvena v bulharské ústavě. Církev má
značný vliv na starší obyvatele a na venkově, kde je největší počet věřících.
Oficiálním náboženstvím v Bulharsku je východní pravoslavné náboženství (víra
v jednoho Boha). Bez vyznání je v Bulharsku 17 % populace, muslimové (sunnité)
představují 13 % a křesťané 69 %, z toho 97 % tvoří pravoslavná církev. Islám
vyznávají v Bulharsku zejména příslušníci turecké menšiny, ale také část etnických
Bulharů, kteří se nazývají Pomaci. Nejvíce Pomaků žije ve východní části pohoří
Rodopy.
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Kultura
Kultura Bulharska je po staletí silně ovlivňována regionálním postavením země.
Umění navazuje zpočátku na tradice antické a thrácké, silný vliv má řecko-byzanská
kultura. Orientální prvky turecké se prosazují zejména od 14. století, kdy Bulharsko
upadlo pod osmanskou nadvládu, v níž setrvalo až do poloviny 19. století. Zejména
lidová slovesnost však nese všechny znaky uchované kultury slovanské.
Významnou roli sehrál příchod žáků věrozvěsta Metoděje, z nichž nejvýznamnějším
byl Kliment Ohridský, který se stal prvním sloužícím biskupem. Zdokonalil hlaholici a
významně přispěl k uchování odkazu Cyrila a Metoděje (sepsal tzv. panonské
legendy). Hlaholice byla za cara Simeona, velkého příznivce vzdělanosti, nahrazena
novým písmem upraveným z velkých písmen řecké abecedy, tzv. cyrilice.

Obrázek č. 10

Cyrilice
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Jazyk
Bulharština má ze všech slovanských jazyků nejdéle psanou formu. Rozlišujeme
starobulharštinu (9. - 11. století), střední bulharštinu (12. – 15. století) a moderní
bulharštinu (od 16. století). Dnešní pravopis se ustálil v 19. století. Bulharský přepis
cyrilice do latinky se vyvíjel v 90. letech 20. století.
Slovem Bulhaři se původně označoval národ ze střední Asie, jehož jazyk neměl nic
společného se slovanskými jazyky. Bulhaři se v 7. století usadili na Balkáně a byli
asimilováni (asimilace = přizpůsobení) místním slovanským obyvatelstvem. Dali mu
však jméno a zanechali stopy jak ve slovní zásobě slovanské bulharštiny, tak v její
gramatice.
Kromě Bulharska se bulharsky mluví v sousedních a dalších zemích, kam v minulosti
Bulhaři emigrovali (např. Kanada, Řecko, Maďarsko, Izrael, Srbsko, Turecko,
Ukrajina). Celkový počet mluvčích se odhaduje na 9 miliónů, z toho 8 miliónů je ve
vlastním Bulharsku, kde tvoří 85 % populace.
Bulharština má některé rysy, které ji odlišují od většiny ostatních slovanských jazyků.
Téměř chybí skloňování podstatných jmen, naopak se vyvinul člen. Slovesa nemají
infinitiv, zato mají mnoho předslovanských tvarů, které z jiných jazyků vymizely.
Existují zvláštní slovesné tvary pro děje, které mluvčí neviděl, slyšel o nich z druhé
ruky či má o nich pochybnosti. Bulharská mluvnice vychází ze stejných principů jako
mluvnice ostatních slovanských jazyků, vyznačuje se však určitými zvláštnostmi.
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Bulharská kuchyně
Místní kuchyně je připravovaná z lokálně pěstovaných produktů s množstvím
zeleniny a salátů. Jídla jsou spíše lehká. Hlavním připravovaným masem jsou kuřata
a ryby. Bulharská kuchyně je považována za jednu z nejzdravějších v celé Evropě.
Velký podíl konzumace zeleniny a mléčných produktů je údajně důvodem
dlouhověkosti Bulharů.
Mezi typické bulharské speciality patří jogurt, který nazývají „kyselo mljako“. Mezi
nejznámější saláty patří Šopský salát, jehož základem je balkánský sýr. Balkánský
sýr, původně vyráběný z kozího, kravského nebo ovčího mléka, je taky známý jako
bílý sýr v slaném nálevu.
V Bulharsku často zastupují hlavní chod
polévky a některé z nich patří k národním
jídlům. Mezi ně patří například Tarator studená

polévka

z kyselého

mléka

s koprem, okurkami a ořechy nebo Škembe
čorba - dršťková polévka s paprikou a
trochou mléka.
Obrázek č. 11 Škembe čorba

V Bulharsku se maso nejčastěji jí mleté a připravované na grilu. Mezi nejtradičnější
levné pokrmy, které seženete v každém stánku, jsou kefty - minikarbanátky
podlouhlého tvaru velmi podobné čevapčiči. Tradiční pokrm Balkánu je musaka.
Jedná se o směs mletého masa a zeleniny. Klasický slaný zákusek, který sežnete
v každém pekařství, je slaný koláč Banica.
Ryby jsou zde velmi častým pokrmem. Mezi nejoblíbenější patří mořská makrela,
sledě nebo velmi jemné filé z černomořského
žraloka.

Speciální

pochutinou

jsou

malé

rybičky caca, které chutnají velmi podobně
jako sardinky. Bulharsko je země s velmi
kvalitním vínem.
Obrázek č. 12

Musaka
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Památky
Bulharsko díky své historii velmi bohaté na památky. Je zde několik památek
chráněných UNESCO. Mezi ně patří Bojanský kostel v Sofii, Maďarský jezdec,
Ivanovo (kostely vytesané ze skály), Rilský klášter a několik dalších památek.
Často navštěvované místo turisty je Nesebar, který se nachází na skalnatém
poloostrově na pobřeží Černého moře. S pevninou jej spojuje pouze most, což
v minulosti vytvářelo velmi vhodnou strategickou pozici. Svou oblíbenost si Nesebar
získal nejen díky krásným písečným plážím, ale město proslulo celou řadou
starobylých památek. Nesebar patří mezi nejstarší města Evropy. O výjimečnosti
svědčí fakt, že historické centrum Nesebaru je zapsáno na seznam světového
dědictví UNESCO. Ve starém centru můžete obdivovat typické dřevěné domy,
kostelíky a dlážděné uličky.

Obrázek č. 13

Ivanovo

Obrázek č. 14

Dřevěné domy
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Závěr
V ročníkové práci jsem vám představila Bulharskou republiku. Zaujala mě historie a
vývoj státu. Nejvíce z celé práce mě oslovila bulharská kuchyně, která má dlouhou a
zajímavou historii a zvyky. Jsem ráda že jsem si toto téma vybrala a mohla zjistit víc
o tomto státu.

Resumé
I chose Bulgaria as the topic of my coursework. I wrote about the history of Bulgaria.
In my coursework I mentioned wars and Bulgarians traditions. I focused on history
and memory of the country. I found very interesting facts about Bulgarian kitchen.
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