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ÚVOD 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla pro reflexi osobní korespondence Dr. 

Konstantina Jireĉka, jednoho z předních ĉeských historiků druhé poloviny 19. 

století a zejména zakladatele vědecké balkanistiky.  

Jireĉkův osobní archiv byl těsně po jeho smrti ve Vídni roku 1918 

získán během 20. let minulého století Bulharskou akademií věd, která 

vynaloţila znaĉné úsilí o jeho získání (soudní vyrovnání s vídeňskou 

soukromou spoleĉností, která nakonec získala Jireĉkovu knihovnu) a dodnes je 

uloţen v jejím archivním institutu. Jelikoţ je Jireĉkova pozůstalost cenným 

východiskem pro zkoumání bulharské historie od 70. let 19. století aţ do roku 

1918, kdy zemřel, záhy po získání tohoto fondu zaĉala akademie připravovat 

vydání archivu. Tři svazky, které se staly základním východiskem i pro moji 

práci, připravil k tisku v letech 1953-1963 Petar Mijatev.   

Tyto materiály hojně vyuţil i Ivan Dorovský, autor doposud jediné 

biografie, která u nás vyšla v roce 1983 (Konstantin Jireček-Život a dílo). 

Jireĉkovu korespondenci reflektuje dále několik kratších prací zejména ve 

sbornících a ĉasopisech (z novějších např. Lubomíra Havlíková v ĉlánku 

“Strasti a slasti Konstantina Jireĉka na poĉátku jeho pobytu v Bulharsku“ 

v ĉasopise Slovanský přehled). V těchto pracích jsou však uţívány i jiné zdroje, 

jako jsou Jireĉkovy práce Balgarski dnevnik (Bulharský deník) nebo Cesty po 

Bulharsku. Mým původním záměrem bylo těchto informací z dalších zdrojů téţ 

vyuţít, ale při důkladnějším prostudování korespondence jsem však zjistila, ţe 

tento bohatý materiál bude více neţ dostateĉný pro vznik této mé práce, která 

tímto přístupem bude tedy v jistém smyslu originální. Korespondence je totiţ 

velice specifický pramen, který dokáţe postihnout celkové rozpoloţení 

spoleĉnosti na pozadí dobových událostí z osobní perspektivy jejich pisatelů. 

V samotném Bulharsku jsou dodnes vědecký, profesionální i osobní 

přínos Konstantina Jireĉka, jakoţ i “civilizátorská role“ ostatních Ĉechů 

působících v Bulharsku zejména v době po osvobození vysoce ceněny. Svědĉí 

o tom velký zájem bulharské slavistiky, hlavně bohemistiky. Prostudovala jsem 

několik novějších bulharských prací ve sbornících, ovšem s jejich kvalitou se 
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mnohdy nemohu spokojit. V některých jsou skuteĉnosti poněkud idealizovány 

a fakta vytrţena z kontextu na úkor objektivity.
1
 Jiné další ĉlánky mi naopak 

byly zajímavými podněty. 

Svoji práci ĉlením do několika kapitol. V úvodních se věnuji 

biografickým údajům, které povaţuji za naprosto neoddělitelnou souĉást celé 

práce. Struĉně je představena Jireĉkova rodina, kterou je bezpochyby zásadně 

ovlivněna jeho vědecká i profesionální kariéra. Jireĉkovu vědeckou ĉinnost 

představuji s ohledem na svou specializaci i na téma práce, jímţ jsou jeho 

vztahy k Bulharsku. Zaměřuji se tedy především na jeho dílo v oblasti 

balkanistiky, zvláště pak bulharistiky. V dalších kapitolách se snaţím Jireĉka 

zasadit do dobové situace a podmínek, ve kterých ţil a pracoval během svého 

pobytu v Bulharském kníţectví, coţ téţ povaţuji za naprosto nezbytnou ĉást, 

na kterou jeho korespondence mnohdy navazuje a dále ji pak rozvíjí. 

Mým cílem je především nahlédnout na Jireĉkův “bulharský pobyt“ 

prostřednictvím jeho osobní korespondence a vytvořit tak obraz ţivota 

mladého ambiciózního cizince v nově vzniknuvším Bulharském kníţectví, jeho 

kontaktů a vztahů s místními obyvateli, jeho podílu na místním veřejném a 

vědeckém ţivotě.  

 

                                                             
1
 STOEVA, Christina. Balgarija prez pogleda na Konstantin Ireĉek. In TROŠEV, Konstantin 

(ed.). Konstantin Ireček- Sbornik naučni dokladi i saobštenija kragla masa. Varna, 2006. s. 51-

60 
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1. RODINA, MLÁDÍ A POČÁTKY BALKANISTICKÉ 

ORIENTACE  

Konstantin Jireĉek
2
 se narodil ve Vídni 24. ĉervence roku 1854. Byl synem 

Josefa Jireĉka a jeho manţelky Boţeny (rozené Šafaříkové), která byla dcerou 

Pavla Josefa Šafaříka. Josef Jireĉek v té době zastával úřednickou funkci na 

rakouském ministerstvu kultu a vyuĉování, mimo jiné byl i uznávaným 

literárním historikem a autorem uĉebnic ĉeské literatury. Nakrátko se později 

stal i ministrem v Hohenwartově vládě. V době narození Konstantina ţil spolu 

s rodinou ve Vídni také jeho strýc Hermenegild Jireĉek, který nejprve 

spolupracoval spolu s Karlem Havlíĉkem Borovským v redakci Národních 

novin, později se stal historikem slovanského a ĉeského práva.   

V deseti letech zaĉal mladý Konstantin studovat na věhlasném 

vídeňském gymnáziu Theresianum, zaloţeném roku 1745 Marií Terezií, které 

tradiĉně soustředilo celou řadu výborně kvalifikovaných a uznávaných 

vyuĉujících. Vídeň byla od konce 18. století významným střediskem ĉilého 

kulturně politického, vědeckého a vydavatelského ţivota mnoha balkánských 

národností. Styk se slovanskými spoluţáky posiloval Jireĉkovu touhu po 

aktivním zvládnutí slovanských jazyků. Během studijních let na gymnáziu, 

také díky inspirujícímu domácímu prostředí, u Konstantina postupně převládl 

zájem o zeměpis a historii. Dále se zaĉal intenzivněji zajímat o 

staroslověnštinu, uĉil se srbsky, francouzsky, posléze rozšiřoval vlastní 

jazykové kompetence o novořeĉtinu, tureĉtinu, ruštinu, maďarštinu, 

rumunštinu a albánštinu.
3
 

„O jiţních Slovanech se hodně dozvěděl z vyprávění svého strýce dr. 

Jana Šafaříka, který od roku 1843 působil v Bělehradě a zabýval se mimo jiné 

vydáváním starosrbských památek.”
4
 Vůbec prostředí rodiny Jireĉků, zejména 

jejich styky s vědeckými a kulturními osobnostmi působícími ve Vídni, byly 

                                                             
2
 Křestním jménem Josef Hermenegild po svém otci a strýci. Všichni byli literárně a veřejně 

ĉinní, proto se od nich odlišil tím, ţe přijal své biřmovací jméno Konstantin. Později i úředně. 

BIDLO, Jaroslav. Konstantin Jireĉek. In Věstník České akademie věd a umění 27. Praha, 1918. 

s. 115. 
3
 DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček- Život a dílo. Brno, 1983. s. 7-8 

4
 Tamtéţ s. 24 
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dalším zdrojem prohlubujícího se Konstantinova zájmu o studium slovanských 

národů, hlavně pak Bulharska. „Jiţ za svého mládí ve Vídni se seznámil 

Konstantin v kruhu své rodiny s dvěma Bulhary, V. D. Stojanovem, který 

přišel do Vídně ze svých praţských studií..., a G. D. Naĉoviĉem, politickým 

emigrantem z Turecka, velkokupcem ve Vídni a pozdějším bulharským 

státníkem.“
5
 Mladý Konstantin náhle zjistil, ţe v bulharistickém díle jeho děda 

Pavla Josefa Šafaříka nikdo nepokraĉuje. K dispozici měl veškerý jeho odkaz a 

rukopisy, na něţ navázal dalším shromaţďováním údajů z oblasti bulharského 

písemnictví.
6
  

V roce 1872 vyšlo první významnější Jireĉkovo dílo – první vědecká 

(!) Bibliografie bulharského písemnictví za léta 1806-1870
7
, obsahující na 550 

titulů.  Za prvního bulharského bibliografa je ovšem povaţován bulharský 

student v Praze Ivan Šopov.
8
 Nebyla to ale Jireĉkova první odborná práce, 

zabývající se studiem Balkánu; během roku 1871 staĉil publikovat v Časopise 

Českého muzea a Hlídce literatur slovanských celkem 16 referátů z oblasti 

bulharistiky a srbocharvátského písemnictví.
9
 „Mladý Jireĉek v referátech 

těchto vystupuje uţ jako zkušený odborník, jenţ ĉtenáře pouĉuje o původu, 

vzniku a prostředí, z něhoţ vyšly jmenované spisy, jako dějezpytný odborník, 

který jest jiţ náleţitě zasvěcen v techniku práce dějepisné, a který se dovede 

rozhlíţeti a pronikati samostatně ve smysl pramenů dějepisných.”
10

 Nicméně 

hlavně díky své bibliografii se Jireĉek proslavil v okruhu tehdejší bulharské 

inteligence ţijící převáţně v bulharských emigrantských centrech. “Tím 

dostalo se jak Bulharům samým, tak i cizincům, o ně ĉím dál tím více se 

zajímajícím, poprvé podrobnějších zpráv o novověké literární ĉinnosti 

                                                             
5
 HAVLÍKOVÁ, Lubomíra. Strasti a slasti Konstantina Jireĉka na poĉátku jeho pobytu 

v Bulharsku (130 let od Jireĉkova příchodu do Bulharska). In Slovanský přehled 1. 2009. s. 144 
6
 DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček- Život a dílo. Brno, 1983. 

7
 Knigopis na novobalgarskata knižnina. Poprvé vyšla roku 1872 v ĉasopise Periodiĉesko 

spisanie v Braile v Rumunsku  
8
 pod vedením P. J. Šafaříka zpracoval Soupis bulharských knih nově se rodícího bulharského 

písemnictví, bibliografie vyšla v Cařihradě, do tisku byla připravena v Praze. 
9
 DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček- Život a dílo. Brno, 1983. s. 205 

10
 BIDLO, Jaroslav. Konstantin Jireĉek. In Věstník České akademie věd a umění 27. Praha, 

1918. s. 116 
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bulharské.”
11

 Roku 1872 byl zvolen dopisujícím ĉlenem nově se formující 

Bulharské uĉené spoleĉnosti
12

 v rumunské Braile.
13

  

 

                                                             
11

 BIDLO, Jaroslav. Konstantin Jireĉek. In Věstník České akademie věd a umění 27. Praha, 

1918. s. 117 
12

 Balgarsko kniţovno druţestvo zaloţeno roku  1869 v rumunské Braile, jednom z center 

bulharské kulturně politické emigrace, jehoţ hlavním iniciátorem byl V. D. Stojanov. Vzniklo 

po vzoru Ĉeské královské spoleĉnosti nauk a za finanĉní podpory movitých bulharských 

emigrantů. RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. 2. vydání. Praha, 2002. s. 413 
13

 DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček- Život a dílo. Brno, 1983. s. 19 
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2. PŘED PŘÍCHODEM DO BULHARSKA 

V následujících podkapitolách se budu snaţit přiblíţit Jireĉkovy aktivity 

studijní, pedagogické a vědecké se zvláštním zřetelem na jeho bulharistickou 

badatelskou orientaci. Velice významná je také jeho práce na poli srbských a 

obecně jihoslovanských (zvláště bosenských a chorvatských) dějin a geografie, 

vydávání starých literárních památek atd. Jelikoţ má práce je zaměřena hlavně 

na jeho vztah k Bulharsku, tyto jeho aktivity zmíním jen okrajově. 

2.1. UNIVERZITNÍ STUDIUM 

Po maturitě na Theresianu odešel mladý Konstantin do Ĉech a v říjnu roku 

1872 zaĉal studovat na praţské univerzitě klasickou historii a filologii. V 

květnu roku 1883 se do Ĉech přestěhovala celá rodina Jireĉků, a to do 

Vysokého Mýta, odkud Josef Jireĉek původem pocházel.
14

 

Při svých studiích Jireĉek poznal řadu předních vědeckých i 

kulturních osobností. Setkával se například „...se starým historiografem 

Františkem Palackým, jenţ jej nezřídka vybízel k pilné práci v dějinách 

slovanských. Jiným podněcovatelem jeho v tomto směru byl proslulý srbský 

filolog Jiří Daniĉić, jenţ spolu s Vukem Karadţićem náleţel mezi staré 

důvěrné přátele rodiny Jireĉkovy.“
15

 V univerzitním prostředí se setkával se 

spoustou známých z Vídně. „Znal se nejen s A. Paterou, J. Emmlerem, M. 

Hattalou, F. Palackým, nýbrţ také například s F. L. Riegrem, F. Studniĉkou, J. 

Gollem aj.“, zároveň studovali na univerzitě „...vesměs zaĉínající literáti a 

mladí umělci J. Vrchlický, J. Thomayer, A. Jirásek, J. Martínek, Ant. Rezek, B. 

Jelínek a řada dalších.“
16

 V akademickém prostředí se angaţoval v mnoha 

spolcích, např. byl předsedou uskupení Slavie, jeţ sdruţoval studenty 

slovanských studií, kteří se zajímali zejména o slovanské lidové písně, dále byl 

v roce 1873 zvolen předsedou Akademického ĉtenářského spolku. Za „horlivou 

                                                             
14

 DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček- Život a dílo. Brno, 1983. s. 19 
15

 BIDLO, Jaroslav. Konstantin Jireĉek. In Věstník České akademie věd a umění 27. Praha, 

1918. s. 117 
16

 DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček- Život a dílo. Brno, 1983. s. 40 
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vlasteneckou a slavistickou ĉinnost“
17

 ve spolku byl kritizován vídeňským 

tiskem. Díky svým zájmům se seznámil s řadou bulharských studentů v Praze, 

kteří se stali jeho pravidelnými informátory o událostech v Bulharsku. Mezi 

jeho nejlepší přátele patřili Atanas Iliev a Konstantin Pomenov. Iliev mu 

poskytoval jedineĉné informace o bulharské lidové slovesnosti právě v době 

příprav jeho doktorské práce.
18

 Díky praţským procházkám s Pomenovem se 

dokonce nauĉil mluvit i psát v bulharštině, coţ nadšeně popisoval později 

v dopise Grigoru Naĉoviĉovi.
19

 V létě roku 1874 podnikl Jireĉek poprvé cestu 

na Balkán, a to do Srbska a Chorvatska. O rok později napsal o své cestě 

ĉlánek do Osvěty
20

, s názvem “Srbsko, země i lid“.
21

  

Jireĉkův vědecký záběr se na studiích rozšířil; nyní se soustředil 

hlavně na komparativní zkoumání historie, etnografie, etnopsychologie a 

literatury balkánských Slovanů.
22

 Jeho doktorskou dizertací se stala syntéza 

Dějiny národa bulharského, která zaĉala vycházet ĉesky v sešitech od roku 

1875, broţované pak německy a ĉesky v roce 1876 u známého ĉeského 

nakladatele F. Tempského. Jeho dílo, napsané pod vlivem historického 

pozitivizmu, okamţitě vzbudilo zájem a obdiv vědeckých autorit; hluboce 

zaujalo uznávaného bulharského historika Marina Drinova, který „...přiznal, že 

i jemu přineslo mnohé poučení.“
23

 Jeho dějiny Bulharů byly zaloţeny na 

veškeré dostupné literatuře, na důkladném kritickém studiu pramenů různé 

povahy v mnoha balkánských i světových jazycích; byla tak předloţena první 

ucelená vědecká syntéza bulharských dějin, která byla bohatě recenzována 

velmi příznivě v několika jazycích.
24

 Dějiny národa bulharského měly ovšem i 

jiný význam. „Upoutaly ihned na sebe pozornost všeho vědeckého světa, jak 

                                                             
17

 DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček- Život a dílo. Brno, 1983. s. 44 
18

 Tamtéţ s. 42-44 
19

 MIJATEV, Petar (ed.). Iz archiva na Konstantin Ireček-Prepiska s balgari I. Sofija, 1953. s. 

84 
20

 Ĉeský konzervativní měsíĉník pro vědu a politiku, umění a básnictví, zaloţen Václavem 

Vlĉkem. Vycházel v letech 1871-1912. Popularizujícími staťmi a přehledy akademické povahy 

informoval o soudobém kulturním a hospodářském ţivotě se stálým zřetelem k slovanskému 

východu a evropskému západu. 
21

 BIDLO, Jaroslav. Konstantin Jireĉek. In Věstník České akademie věd a umění 27. Praha, 

1918. s. 117 
22

 DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček- Život a dílo. Brno, 1983. s. 35 
23

 BIDLO, Jaroslav. Konstantin Jireĉek. In Věstník České akademie věd a umění 27. Praha, 

1918.  s. 118 
24

 DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček- Život a dílo. Brno, 1983. s. 52 
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pro svou hodnotu, tak i proto, že se objevily v pravý čas, za srbsko-turecké 

války s ruskou intervencí na Balkáně, která vedla roku 1877-78 k válce a 

postavila bulharskou otázku před Evropu.“
25

 Roku 1877 poté předloţil 

habilitaĉní práci Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und die 

Balkanpässe (Hlavní cesta z Bělehradu do Konstantinopole a balkánské 

průsmyky). Tato studie přinesla opět příznivé ohlasy vědeckého světa díky 

tomu, ţe přinášela ĉetné informace hned z několika vědních disciplín např.: 

geografie, historie, etnopsychologie ĉi archeologie. Byl to jeden z prvních 

kroků k nastolení balkanistiky jako takové vědní disciplínou. Na základě této 

práce se stal soukromým docentem geografie a historie jihovýchodní Evropy, 

tedy ve svých dvaceti třech letech.
26

  

2.2. DOCENTURA NA PRAŽSKÉ UNIVERZITĚ 

Jireĉek vyuĉoval na univerzitě celkem ĉtyři semestry v letech 1877-1879. V 

němĉině přednášel o vývoji geografických a etnografických poměrů na 

Balkáně, v ĉeštině o dějinách latinského císařství v Cařihradě, pak i dějiny 

Bulharska a Bosny. Seznámil se s celou řadou osobností nejen z vědeckého, ale 

i z kulturního a politického prostředí. Velmi se sblíţil s redaktorem Osvěty 

Václavem Vlĉkem, Vojtěchem Náprstkem ĉi Janem Gebauerem a dalšími.
27

 

Mladý docent samozřejmě i nadále pokraĉoval v balkanistickém 

bádání. V další badatelské práci měl moţnost díky známostem jeho rodiny s 

místním místodrţitelem ĉerpat z cenných, do té doby ještě málo přístupných,  

na dějiny středověkého Balkánu bohatých materiálů v archivu Dubrovnické 

republiky. V Dubrovníku pobýval několikrát během let 1878 a 1879. Udává se, 

ţe byl „...první, který studoval archiv systematicky s potřebnou paleografickou 

přípravou, zajímaje se nejen o politické otázky, nýbrţ i o problémy kulturní, 

hospodářské, etnografické a geografické.”
28

 Na základě studia pramenů v 

                                                             
25

 ĈOROVIĆ, Vladimír. Konstantin Jireĉek a vědecké studium Balkánu. In Co daly naše země 

Evropě a lidstvu II. 2. vydání. Praha, 1999. s. 338  
26

 DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček- Život a dílo. Brno, 1983. s. 80-82 
27

 Tamtéţ s. 82-84 
28

 ĈOROVIĆ, Vladimír. Konstantin Jireĉek a vědecké studium Balkánu. In Co daly naše země 

Evropě a lidstvu II. 2. vydání. Praha, 1999. s. 338 
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dubrovnickém archivu vydal několik pojednání. Nejvýznamnější z nich, Die 

Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien während des 

Mittelalters (Obchodní cesty a doly v Srbsku a Bosně během středověku), 

rozvíjelo a v mnohém překonalo Jireĉkovu habilitaĉní práci o hlavní cestě z 

Bělehradu do Cařihradu. Kromě těchto obsáhlejších studií přirozeně 

uveřejňoval mnoho ĉlánků a referátů v odborných ĉasopisech, „...kterými
 
uvedl 

se jiţ i mezi nejváţnější představitele ĉeské vědy v král. ĉeské spoleĉnosti 

nauk.”
29

  

S nebývalým zájmem sledoval veškeré dění rusko-turecké války, která 

vedla k osvobození Bulharska. O aktuálním dění byl výborně informován 

mimo jiné díky ĉilé korespondenci se “starými” bulharskými známými a 

přáteli, Symeonem Christovem, Marinem Drinovem ĉi Konstantinem 

Stoilovem a dalšími. Shromaţďoval i veškeré ĉlánky evropského tisku, 

věnující se vzniku nového státu. Na poĉátku roku 1878 připravil k otištění v 

Osvětě ĉlánek “Kníţectví Bulharské“, líĉící dějiny Bulharů od poĉátku turecké 

nadvlády po nejĉerstvější události. V Časopise českého muzea reagoval i na 

okupaci Bosny a Hercegoviny ĉlánkem “Bosna a Hercegovina ve středověku“, 

uveřejněným roku 1879.
30

  

V tu dobu jiţ stál pětadvacetiletý Jireĉek před dvěma působivými 

kariérními moţnostmi, které mu nabízeli představitelé Bulharska i Východní 

Rumelie. Konstantin Stoilov mu nabízel místo generálního tajemníka 

ministerstva osvěty v nově ustaveném Bulharském kníţectví, naproti tomu 

vnuk generálního gubernátora Východní Rumelie Aleksandra Vogoridiho 

nabízel místo ředitele plovdivské knihovny a muzea. Jireĉek nakonec zvolil 

nabídku Bulharského kníţectví, jeţ upřednostnil zřejmě kvůli obavám z 

doposud neurovnaných poměrů ve Východní Rumelii.
31

  

                                                             
29

 BIDLO, Jaroslav. Konstantin Jireĉek. In Věstník České akademie věd a umění 27. Praha, 
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30
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3. SPOLEČENSKO POLITICKÁ SITUACE V DOBĚ 

JIREČKOVA PŮSOBENÍ V BULHARSKÉM 

KNÍŽECTVÍ 

V této ĉásti se pokusím nastínit politický vývoj a obecně kulturně spoleĉenské 

poměry v Bulharsku po osvobození, tedy krátce před a v době Jireĉkova 

pobytu. Zaměřila jsem se výhradně na Bulharské kníţectví, v jehoţ vládních 

sluţbách Jireĉek působil. Vývoj ve Východní Rumelii pokládám pro tuto 

potřebu méně podstatný. Přestoţe v nestabilní politice mladého státu je 

poměrně obtíţné se orientovat, doufám, ţe se mi alespoň ĉásteĉně podařilo 

nastínit politické prostředí, jehoţ byl Jireĉek jako vládní zaměstnanec souĉástí.   

3.1. VZNIK BULHARSKÉHO KNÍŽECTVÍ, TARNOVSKÁ ÚSTAVA A 

ZVOLENÍ KNÍŽETE 

Po Berlínském kongresu
32

 vzniklo Bulharské kníţectví, které tvořily severní 

ĉást dnešního Bulharska, mezi Dunajem a pohořím Stara Planina, spolu s 

oblastí kolem města Sofie. Ruskem byl chápán nově vzniklý stát jako zdroj 

upevnění vlivu na Balkáně; proto ihned po osvobození Rusko aplikovalo 

v Bulharsku předem připravený systém státní správy, jehoţ vedením byl 

pověřen kníţe Vladimir Alexandroviĉ Ĉarkaský, kterého po jeho smrti v únoru 

roku 1878 vystřídal kníţe Alexandr Dondukov Korsakov. Na niţších úrovních  

prozatímní státní správy se uplatnili i někteří Bulhaři, aĉkoli Marin Drinov byl 

jako jediný Bulhar kníţetem Dondukovem jmenován šéfem odboru 

spravujícího školství. V ĉele ostatních odborů stáli výluĉně Rusové. 

V Drinovově rezortu byla hned od poĉátku zaznamenána největší pokroková 

opatření. Byla zavedena povinná školní docházka, zaloţena nová gymnázia a 

ustaven státní dozor nad všemi školami.
33

 

                                                             
32

 Berlínský kongres zasedal v ĉervnu roku 1878; evropské mocnosti revidovali mírové 

podmínky podepsané v San Stefanu Ruskem a osmanskou říší z března 1878 - na jih od Staré 

planiny zřízena autonomní oblast v rámci osmanské říše s názvem Východní Rumelie, 

Makedonie a egejské pobřeţí byly vráceny osmanské říši. MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. Praha, 

2009. s. 52-53 
33

 RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. 2. vydání. Praha, 2002. s. 220 
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Nejvýznamnější politickou událostí v mladém Bulharském kníţectví 

se stal vznik první bulharské ústavy. Ústavodárné shromáţdění zasedalo od 

února do dubna roku 1879 ve Veliko Tarnovu. V Tarnovu se také definitivně 

zformovaly dva základní politické směry, konzervativní a liberální, jejichţ 

rozdílné poţadavky komplikovaly přijetí ústavy. Po nabytí podoby politických 

stran pak ovlivňovaly další vývoj bulharské politiky. Mezi nejvýznamnější 

představitele liberálů patřili Petko Karavelov, Petko Raĉev Slavejkov, ĉi 

Dragan Cankov aj.; ĉelními představiteli konzervativců byli Konstantin 

Stoilov, Grigor Naĉoviĉ a Marko Balabanov. Konzervativci zastávali vazbu 

aktivních politických práv na urĉitý majetek. Liberálové, opírající se o střední a 

niţší vrstvy obyvatelstva, poţadovali demokratickou ústavu a všeobecné 

hlasovací právo. Většina liberálů byla zároveň republikány, tento poţadavek 

však nebylo moţné realizovat, neboť monarchistická forma vlády byla 

Bulharsku předurĉena jiţ na Berlínském kongrese. Proces schvalování ústavy 

provázelo mnoho ostrých kritik ze strany liberálů, kterým se ovšem nakonec 

podařilo do koneĉného znění prosadit velkou ĉást svých demokratických 

principů. Konzervativní prvek se v ústavě projevil zejména výraznými 

monarchistickými pravomocemi. Ústava byla schválena 16. dubna 1879, 

opírala se především o belgický vzor a ve své době platila za jednu 

z nejdemokratiĉtějších ústav v Evropě. Bulharsko bylo prohlášeno dědiĉnou 

konstituĉní monarchií v ĉele s kníţetem, zákonodárnou moc mělo Národní 

shromáţdění. Aktivní volební právo měli všichni muţi starší jednadvaceti let, 

pasivní volební právo všichni muţi starší třiceti let. Významnou institucí bylo 

Velké národní shromáţdění, které bylo voleno úĉelově ke změnám v ústavě, 

státních hranic, ĉi volbě kníţete. Výkonnou moc zastávala vláda. Dále ústava 

zaruĉovala rovnost obĉanů před zákonem, náboţenskou svobodu (za státní 

náboţenství bylo prohlášeno pravoslaví), svobodu projevu a tisku, 

nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Kníţe měl právo svolávat a rozpouštět 

Národní shromáţdění, přiĉemţ byl povinen svolávat ho minimálně jednou 

roĉně. Získal i právo k vetování zákonů, které měl potvrzovat svým podpisem. 

Také mohl jmenovat a odvolávat ministry vĉetně celé vlády. „Obecně moţno 

říci, ţe tarnovská ústava poloţila základy pro demokratický vývoj Bulharska. 
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Neexistence poĉetně silných středních vrstev nicméně zapříĉinila, ţe politický 

reţim Bulharska byl ne vţdy demokratický a aţ příliš ĉasto se měnil 

v diktatury nejrůznějšího typu.“
34

 

17. dubna 1879, tedy den po schválení ústavy, jiţ ustavené Velké 

národní shromáţdění zvolilo kníţetem Němce Alexandra Battenberga, který 

měl příbuzenské vazby s ruskou carskou i s anglickou královskou rodinou. Byl 

tak oficiálně potvrzen kandidát, který byl předem navrţen evropskou 

diplomacií. Kníţe Battenberg se stal okamţitě odpůrcem nově vzniklé ústavy 

pro její přílišnou liberálnost, která se střetávala s jeho touhou po autokracii. 

Díky tomu se brzy politicky sblíţil s konzervativci.
35

  

3.2. POLITICKÁ SCÉNA V LETECH 1879-1884 

V ĉervenci roku 1879 jmenoval Alexandr Battenberg první řádnou bulharskou 

vládu tvořenou konzervativci, vedenou jedním z jejich ĉelních představitelů 

Todorem Burmovem, coţ okamţitě vyvolalo ostrý nesouhlas liberálů, jejichţ 

poslanci v prvním ústavodárném národním shromáţdění tvořili většinu. První 

vláda zahájila fungování bulharské diplomacie, zabývala se kompenzacemi a 

restitucí majetku Turků, kteří byli z Bulharska buďto vyhnáni, nebo je 

v obavách z útlaku v nově vzniklém bulharském národním státě dobrovolně 

opustili. Připravila téţ plány na výstavbu ţelezniĉní sítě, jejíţ absence byla 

brzdou hospodářského rozvoje.  

Po volbách v říjnu roku 1879, ve kterých získali převáţnou většinu 

liberálové, byla donucena Burmovova konzervativní vláda odstoupit. Pod 

tlakem kníţete následovalo utvoření koaliĉní liberálně-konzervativní vlády, 

která však byla záhy vystřídána úřednickou vládou Vasila Drumeva, který do té 

doby působil jako biskup Kliment ve Veliko Tarnovu. Byl stoupencem 

konzervativců a jeho kabinet tvořili opět tedy jen konzervativci. V době 

úřadování této vlády, jeţ trvalo pouhé ĉtyři měsíce, nastoupil dr. Jireĉek do 

funkce generálního tajemníka ministra osvěty.  

                                                             
34
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35
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V lednu roku 1880 se konaly nové volby do Národního shromáţdění a 

znamenaly ještě drtivější vítězství liberálů. Tentokrát byl kníţe nucen jmenovat 

ĉistě liberální vládu. Nová vláda liberála Dragana Cankova byla jmenována 

v březnu roku 1880. Balancováním mezi kníţetem a sněmovnou se vláda 

liberálů udrţela relativně dlouhou dobu, aĉkoli poĉátkem roku 1881 byla vláda 

ministerského předsedy Dragana Cankova svrţena a nahrazena kabinetem 

dalšího liberála Petka Karavelova, který v programu svého předchůdce 

pokraĉoval. Vládě se do jisté míry podařilo vytvořit pevné základy státních 

institucí (soudy, školy, diplomacie, státní správa), prosazovali ústavou 

zakotvená obĉanská a politická práva. Podporovali ţivnostníky a rolníky 

s cílem vytvořit silnou střední vrstvu, která v Bulharsku téměř chyběla. 

Usilovali o vřelé vztahy s Ruskem a posílení nezávislosti země, naprosto 

odmítali formální vazalství na tureckého sultána. Navazovali ĉilé kontakty 

s představiteli Východní Rumelie a usilovali o sjednocení. Významným 

zahraniĉně politickým problémem se stala připravovaná výstavba ţeleznice, 

která mohla usnadnit evropským mocnostem a Rusku obchodování 

s Tureckem. Fakticky spor spoĉíval v tom, zda se ţeleznice bude orientovat na 

Rusko tím, ţe přednostně bude vystavěna trať ze Sofie do Ruse, aby navázala 

na rumunskou ţelezniĉní síť a směřovala tím k Rusku. Rakousko-Uhersko 

naopak usilovalo o propojení Vídně s Istanbulem, dohodu se Srbskem jiţ 

uzavřelo, naléhalo na bulharskou vládu a prosazovalo firmy, mající zájem 

stavbu realizovat. Zajímavou roli sehrál tehdejší rakousko-uherský diplomat 

v Sofii Rudolf Khevenhüller, jehoţ tlaku se vláda úspěšně bránila. V další 

mocensko-politické aféře, kdy se snaţil prosadit kontrolu Rakouska-Uherska 

nad plavbou lodí po Dunaji, a dokonce přesvědĉil i rusky nakloněného kníţete 

Battenberga, se opět střetnul s protikladným postojem vlády. „Zřejmě na jeho 

radu kníţe vyjádřil Cankovovi nedůvěru a přinutil jej podat demisi.“
36

 V lednu 

1881 ho nahradil Petko Karavelov, jehoţ nový kabinet uţ neměl dlouhého 

trvání, jelikoţ podpora liberálů ve spoleĉnosti klesala a popularita 

konzervativců díky jejich populismu zaĉala naopak prudce stoupat.
37
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V Rusku mezitím proběhl atentát na ruského cara Alexandra II. (v 

březnu roku 1881), jeho nástupcem se stal jeho syn Alexandr III. Právě u něj 

nalezl Alexandr Battenberg podporu v zamýšleném provedení státního 

převratu. Změnu ústavy pak přislíbila akceptovat i mocenská diplomacie 

s výjimkou anglické, která však nehodlala kvůli Bulharsku vstupovat do 

váţnějších konfliktů. S tímto vědomím pak kníţe Battenberg v dubnu roku 

1871 sesadil Karavelovu vládu. Impulzem k tomu byly přetrvávající venkovské 

nepokoje, zvláště mezi tureckým obyvatelstvem, jeţ podle něj ohroţovalo 

stabilitu státu. Záhy jmenoval vládu novou, které předsedal ruský generál 

Kazimir Ehrenroth, zároveň zastávající funkce ministra obrany a vnitra. Ostatní 

ministerské posty obsadili prozatímně především úředníci. Dr. Konstantin 

Jireĉek se postavil do ĉela ministerstva osvěty. Kníţe souĉasně v manifestu 

oznámil potřebu změny ústavy a vyzval k volbám do Velkého národního 

shromáţdění. Zaskoĉené liberály ĉekalo rozštěpení jednoty strany i díky tomu 

víceméně ztratili moţnost vzniklé situaci jakkoli ĉelit.  

Volby byly od poĉátku zmanipulované, na liberály a jejich příznivce 

byly pořádány útoky. Konzervativci tak přirozeně získali ve shromáţdění, které 

se konalo v ĉervenci roku 1881 ve Svištově za vojenského dohledu, většinu. Za 

těchto podmínek konzervativci přiznali kníţeti Battenbergovi plnou moc 

k vydávání nařízení s platností zákonů na sedm let. Kníţe jmenoval úřednickou 

vládu, které sám předsedal. Jeho ministry se stali většinou bývalí ruští komisaři 

a několik formálně apolitických spřízněnců konzervativní strany. Rezort 

školství byl ponechán dr. Jireĉkovi. Kníţecí reţim “plných mocí“ byl 

podporován hlavně Ruskem, které tak získalo prostřednictvím svého sofijského 

diplomata Michaila Alexandroviĉe Chitrova v Bulharském kníţectví přímý 

vliv. Chitrov byl díky obavám kníţete z přílišného ruského vlivu po jednání 

s carem odvolán výměnou za vyšší posty ve vládě pro ruské generály. Tak se 

v ĉervnu roku 1882 stal ruský generál Lenonid Nikolajeviĉ Sobolev 

ministerským předsedou nové vlády; další Rus obsadil strategický rezort 

ministerstva obrany, ostatními ministry se stali konzervativci. „Konzervativci 

se domnívali, ţe pro ještě nevyvinuté Bulharsko je ideálním způsobem vlády 
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osvícená diktatura, která zemi nejrychleji přiblíţí pokroĉilejšímu Západu.“ 
38

 

Stoupenci liberální strany byli postiţeni silnými represemi a vytlaĉeni ze 

státních institucí. Ĉelní představitelé, např. Dragan Cankov ĉi Petko Raĉev 

Slavejkov byli bez soudu internováni. Velká ĉást liberálů se soustředila ve 

Východní Rumelii. „Východní Rumelie, tvořící ještě stále souĉást osmanské 

říše, se tak paradoxně stala nyní základnou bulharských demokratů proti 

diktatuře v kníţectví.“
39

 Místní hnutí, vedené Petkem Karavelovem, vydávalo 

noviny Nezavisimost a marně ţádalo o podporu evropské mocnosti. Výhodou 

diktatury bylo bezesporu to, ţe se bez větších problémů podařilo dokonĉit 

většinu projektů, které předchozí vlády rozpracovaly a nepodařilo se jim je 

oţivit. Jireĉkovou zásluhou byl vypracován kvalitní základ vzdělávacího 

systému s důrazem na moderní osnovy. Bylo reorganizováno ministerstvo 

zahraniĉí, reformována policie. Na podzim roku 1882 se konaly další volby do 

Národního shromáţdění. Liberálové je rovnou bojkotovali, vítězní 

konzervativci stále více odmítali spolupracovat s Rusy ve vládě z obav, ţe se 

Bulharsko stane ruskou gubernií. V únoru 1883 dokonce opustili vládu. Kníţe 

bez podpory konzervativců přenechal vládu ruským generálům Tím pro ně on 

spolu s konzervativci ztratili důvěryhodnost a Rusové zaĉali poohlíţet 

spojenectví s liberály. Kníţecí reţim “plných mocí“ ztratil podporu.
40

 

Volby v roce 1883 znamenaly vítězství liberálů, kteří se rozštěpili na 

umírněnou frakci vedenou Draganem Cankovem a radikály vedené Petkem 

Karevelovem, soustředěné ve Východní Rumelii. Cankovovi liberálové se 

nakonec dohodli s umírněnějšími konzervativci vedenými Grigorem 

Naĉoviĉem na koaliĉní vládě pod podmínkou obnovení platnosti ústavy a její 

revize, coţ způsobilo definitivní rozkol v liberální straně, protoţe radikální 

liberálové zavrhli novelizaci ústavy. Novelu nakonec muselo odsouhlasit 

nedemokraticky zvolené Národní shromáţdění z doby kníţecí diktatury. 

Rusové definitivně ztratili podíl na vládě a odešli ze země. Konzervativci si 

v novele ústavy mimo jiné vymohli, aby volební právo bylo vázáno na majetek, 

avšak tato a několik dalších změn se jim zdály nedostateĉné a vystoupili 
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z koalice. V květnu 1884 se konaly předĉasné volby, ze kterých vzešli vítězně 

radikální liberálové. Karavelovův kabinet obnovil plně Tarnovskou ústavu a 

Cankovova frakce přešla do opozice.
41

  

Tou dobou se ve Východní Rumelii poĉínala výrazně aktivizovat 

ĉinnost tajných revoluĉních spolků, směřujících k sjednocení kníţectví 

s Rumelií a Makedonií. Většina těchto organizací zahájila svou existenci po 

revizi velkého “sanstefanského“ Bulharska na Berlínském kongrese. Tlaky na 

sjednocení dělaly starosti hlavně Srbsku, které si téţ nárokovalo ĉást 

Makedonie a upozorňovalo na nutnost rovnováhy na Balkáně. Z jeho strany 

hrozil tak přímý ozbrojený konflikt. V této neutěšené době, koncem léta roku 

1884, Jireĉek Bulharsko opustil. Poĉátkem roku 1885 pak zaĉala vznikat řada 

tajných výborů ve všech větších bulharských městech. Plovdivský výbor 

převzal vedení, a jako “Bulharský tajný ústřední revoluĉní výbor“ organizoval 

ozbrojené povstání. Od povstání v Makedonii se později upustilo a vše se 

soustředilo na budoucí sjednocení Východní Rumelie s kníţectvím. 

Diplomatickou podporu v Evropě zaĉal zajišťovat kníţe Battenberg, který 

snahy o sjednocení vítal. To vše vedlo v září roku 1885 ke sjednocení a 

poĉátku nové etapy bulharské novodobé historie.
42

 

3.3. ČEŠTÍ OSVĚTOVÍ PRACOVNÍCI PŮSOBÍCÍ V BULHARSKÉM 

KNÍŽECTVÍ 

Po obnovení bulharského státu v roce 1878 vznikl nový vztah mezi Ĉechy a 

Bulhary. I kdyţ Bulhaři měli nový stát, tak jejich ekonomika, věda i kultura 

byla dost zaostalá. Zatímco ĉeská spoleĉnost byla v tomto ohledu rozvinutá, 

tak byla stále pod vlivem Rakouska Uherska. Ĉeská inteligence tedy po 

bulharském osvobození od Osmanů míří do Bulharska, aby pomohla 

hospodářsky a kulturně rozvíjet tamní spoleĉnost. Rychlík toto pronikání 

nazývá „ĉeskou invazí do Bulharska.
43
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Tato aktivita byla jistě způsobena entusiasmem z hlediska Ĉechů, 

poněvadţ v ní viděli jakýsi symbol slovanské vzájemnosti a také naději na lepší 

uplatnění v daném oboru. V samostatném státě oĉekávali vyšší svobodu tvorby, 

neţ v Ĉechách pod vlivem Bachova absolutismu, v době plné nesvobody a 

perzekuce. Většina Ĉechů, kteří do Bulharska odcházeli, povaţovali svou 

emigraci jako protest proti Vídni, ale ve skuteĉnosti je Rakušané spíše tiše 

podporovali. Monarchie totiţ chtěla v Bulharsku omezit vliv proudící z Ruska 

a viděla v Bulharech budoucího spojence.
44

 

Někteří ĉeští osvětoví pracovníci přicházeli do Bulharska z vlastního 

popudu, poněvadţ byli ovlivněni bulharskými studenty, pobývajícími před 

rokem 1878 v Praze. Ostatní přijali pozvání bulharské vlády, která bezmezně 

věřila slovanské ideji, a tak nespatřovala ţádné nebezpeĉí v ovlivnění politické 

situace migrací takového poĉtu cizinců do jejich státu. Není přesně známo, kdo 

jako první v Bulharsku působil. Byl to zřejmě uĉitel Majsner, jenţ tam odešel 

v roce 1849 a vyuĉoval v Šumenu. Jeho následovníky se stali pedagogové 

Mach a Ţebniĉka, kteří v Bulharsku působili v roce 1866. V témţe roce se do 

Bulharska vydala první ţena – Josefa Jirásová-Chitevová, působící ve školách 

v Karlovu a Kaloferu.
45

 

Souĉasně s Jireĉkem přišla do Bulharska celá řada pracovníků, kteří se 

snaţili o vzestup bulharské kultury a vzdělanosti. Jednalo především 

univerzitní a středoškolské uĉitele: Jana Mrkviĉku, Ludvíka Lukáše, 

Hermenegilda a Karla Škorpila, Václava Dobruského, Antonína Špuláka, Jana 

Kadlece, Antonína Šourka, Jana Hejreta a mnohé další. Kromě těchto se do 

Bulharska dostalo velké mnoţství uĉitelů odborných, tj. agronomů, zahradníků 

a lesníků jako byli Hynek Burian, Václav Stříbrný, Julius Milde ĉi František 

Chytil. Všichni pedagogové pracovali zpoĉátku ve velmi špatných 

podmínkách. Neexistovali ţádné uĉebnice, ani uĉební pomůcky a tak uĉili 

z vlastních poznámek, které později překládali a tvořili z nich první bulharské 

uĉebnice.
46
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Z celého mnoţství pedagogů se jen někteří věnovali pouze dráze 

kantorské. Většina se nespokojila výhradně s uĉitelstvím a zaĉala budovat 

kulturní, vědecké a státní instituce. Václav Dobruský byl mezi lety 1892 a 1910 

ředitelem Národního muzea. Bratři Hermegenild a Karel Škorpilové se stávají 

nejvýznamnějšími bulharskými archeology evropského významu a zakládají 

několik archeologických a přírodopisných muzeí po celém Bulharsku. 

Zakladateli hospodářské školy v Sadové u Plovdivu se stali Hynek Burian a 

Václav Stříbrný, jenţ při tom vydává knihy o v Bulharsku kvetoucích 

rostlinách. Julius Milde zřídil lesnickou školu v Ĉamkoriji u Samokova.
47

 

Ĉeši, přicházející do Bulharska, nebyli spokojeni s tamním kulturním 

ţivotem. V rodné zemi si navykli na bohatý spoleĉenský ţivot, a tak je ţití 

v tomto ohledu v Bulharsku nenaplňovalo. Proto v roce 1880 vznikla 

organizace Slovanská beseda, zaloţena Samuelem Zachejem. Beseda „pořádala 

zahradní slavnosti s hudbou, spoleĉné výlety s pikniky, taneĉní zábavy, 

osvětové přednášky, na nichţ ĉastými tématy byly pokroky vědy, portréty 

osobností jako Hus a Komenský…“
48

 V rámci této organizace byla zaloţena 

knihovna, zaměřená na slovanskou literaturu. Souĉástí sdruţení byly také různé 

spolky: pěvecký, turistický, kuţelkářský apod.
49

 

Velký význam má pro bulharské umění Jan Mrkviĉka, jenţ přišel do 

Plovdivu v roce 1881 jako uĉitel výtvarné výchovy. Od roku 1896 zastával 

dlouhých 40 let funkci ředitele Umělecko-průmyslové školy v Sofii, později 

přejmenované na Uměleckou akademii. Mrkviĉka je povaţován za zakladatele 

folkloru a bulharského krajinářství. Mimo to organizoval celou spoustu 

uměleckých výstav.
50

 

V oblasti umění nesmím přehlédnout ĉeské kulturní pracovníky 

zastoupené v hudbě, kteří byli většinou zaměstnáni jako uĉitelé hudební 

výchovy ĉi jako kapelníci. Ti také pracují jako průkopníci, poněvadţ sbírají 
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národní písně, sestavují uĉebnice zpěvu, nebo skládají opery a pochody. Nelze 

zapomenout jmenovat prvního zástupce ĉeské hudby v Bulharsku – Václava 

Chocholu. Dále také Aloise Macáka ĉi Františka Štrosa.
51

 Neméně významným 

zástupcem hudebníků byl Jindřich Wiesner, profesor konzervatoře a první 

dirigent sofijské opery.
52

 

Ĉeští průkopníci působili i v právní sféře. Zřejmě nejznámější z nich 

je hrabě Thurn-Taxis, pracující jako prokurátor v Plovdivu, a dále např. Jan 

Petrţilka.
53

 Do Bulharska pronikali také architekti a inţenýři, jak popisuje 

Havránková v ĉlánku „Jak jsme budovali Bulharsko v 19. století“. „Ĉeský 

architekt Kolár postavil nejen kníţecí palác a více dalších budov, ale i známé 

sofijské mosty. Poĉetní ĉeští inţenýři pracovali, většinou jako vedoucí celých 

úseků, na stavbách ţeleznic, silnic a mostů.“
54

 Plány moderní Sofie vzešly 

především z per bratří Prošků a i dalších ĉeských architektů. Na rozvoji 

spoleĉnosti se nemálo podíleli ĉeští chemici a lékárníci.
55

 

Nezanedbatelný význam v oblasti hospodářské mělo zřizování 

pivovarů v Šumenu, Tarnovu ĉi v Ruse. Nejznámější pivovar byl ale v Sofii, 

zaloţený bratry Proškovými. Za zmínku také stojí cukrovar v Gorné 

Orjachovici.
56
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4. POBYT V BULHARSKÉM KNÍŽECTVÍ 

PROSTŘEDNICTVÍM JEHO KORESPONDENCE 

V době Jireĉkova téměř pětiletého pobytu v Bulharském kníţectví (od 

listopadu 1879 do října 1883) znaĉně vzrostl poĉet Bulharů, se kterými 

korespondoval. Jeho korespondence z tohoto období je příznaĉná jeho funkci 

na ministerstvu osvěty, odhaluje jeho nasazení a zapálenost pro organizaci 

školství nově vzniklého státu. Svým nejbliţším přátelům ovšem sděluje i svoje 

pocity, dojmy a nezřídka velmi kritické poznámky a postřehy.  

Vydavatel Jireĉkovi pozůstalosti Petar Mijatev uvádí, ţe veškerá 

korespondence z Jireĉkova archivního fondu ĉítá přes sedm tisíc dopisů, z toho 

690 dopisů, pohlednic, vzkazů apod., které si vyměňoval od roku 1871 

s Bulhary. Například s řadou výjimeĉných bulharských kulturních i politických 

osobností: Marinem Drinovem (historik, slavista a obrozenec, ţil v letech 

1838-1906), Ivanem Vazovem (prozaik, dramatik a básník, 1850-1921), 

Atanasem Ilievem (revolucionář a venkovský uĉitel 1850-1915), Ivanem E. 

Gešovem (politik, ĉlen Národní strany ve Východní Rumelii a bankovní 

ředitel, 1849-1924), Todorem I. Micovem (uĉitel), episkopem Klimentem 

(vlastním jménem Vasil Drumev, duchovní, spisovatel, politik a ĉlen 

Konzervativní strany, 1840-1901), Ivanem Salabaševem (bulharský politik, 

1853-1924), otcem Pantalejmonem (duchovní z Rilského monastýru) a 

dalšími.
57

 V kapitolách týkajících se jeho připravovaného návratu domů 

přirozeně uvádím i korespondenci, která je adresována Ĉechům. V domácích 

záleţitostech nejĉastěji korespondoval s otcem Josefem Jireĉkem, strýcem 

Hermenegildem Jireĉkem a univerzitními ĉiniteli Antonínem Rezkem, 

Františkem Studniĉkou a dalšími.  

Citované dopisy řadím podle témat, o nichţ vypovídají a k nimţ se 

vyjadřují. Snaţila jsem postihnout hlavně Jireĉkovy názory a postoje, ale 

v nutných případech cituji i dopisy adresované jemu. Dále se snaţím brát co 

největší ohled na jejich chronologickou posloupnost, aby bylo patrné, jakými 
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otázkami se v jednotlivých obdobích zabýval a jaký byl jeho názorový a 

myšlenkový vývoj. Nový způsob datace byl v Bulharsku zaveden aţ roku 

1916. Jireĉek sám většinu dopisů datuje obojím způsobem. Tuto variantu jsem 

zvolila i já. Dopisy adresované do Ĉech jsou uţ uvedeny podle nového 

způsobu datace.  

4.1. PŘED PŘÍJEZDEM 

Poprvé o zapojení Konstantina Jireĉka do bulharského veřejného ţivota 

uvaţovali Marin Drinov s Konstantinem Stoilovem. Druhý jmenovaný ho o 

jejich záměrech informoval v dopise z 5. (17.) ĉervence 1878. O rozhovorech 

s Drinovem, který jiţ tou dobou spravoval odbor školství píše: „...shodli jsme 

se, ţe by bylo neocenitelnou laskavostí pro náš národ, kdyby mohl vyuţít při 

práci na svém obrození talentu jednoho takového vynikajícího a nadšeného 

pracovníka jako jste Vy.“
58

 V dopise dále píše, ţe zatím nemůţe nic slíbit, 

protoţe politická situace v zemi v ĉele s prozatímní vládou je nejasná. Ohledně 

nabídky se záhy rozvinula ĉilá korespondence, která trvala nepřetrţitě do 

podzimu roku 1879, kdy Jireĉek do Bulharska opravdu přijel. Konkrétní 

nabídka pozice hlavního sekretáře ministerstva osvěty byla Jireĉkovi doruĉena 

během jeho pobytu v Dubrovníku telegramem z 25. (7.) ĉervence 1879: 

„ministerstvo vám nabízí generální sekretariát ministerstva národní osvěty. plat 

deset tisíc franků. odpovězte. Stoilov“
59

 V následujících dopisech si Jireĉek 

ujasňoval konkrétní nabízené podmínky, týkající se zejména jeho 

zaměstnaneckého poměru. Po dohodnutí konkrétních podmínek spojených 

s platem, penzí, dovolenou a nedotknutelností jeho rakouského obĉanství, 

Jireĉek uzavřel smlouvu se stávajícím ministrem národní osvěty Grigorem 

Atanasoviĉem a 9. listopadu 1879 skuteĉně přijel do Bulharska. 
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4.2. PRVNÍ DOJMY 

Jireĉkovi první dojmy po krátkém seznámení s bulharskými poměry dokonale 

ilustruje dopis Symeonu Christovovi z 20. (4.) února 1880, v němţ také 

poukazuje na kvalitu ţivota v tehdejší Sofii. „Jsem tu uţ ĉtyři měsíce. Je tu 

mnoho věcí, které se mi nikterak nelíbí. Nemluvím o fyzickém ţivotě, o bahnu 

a dřevěných domech, na které si stěţují všichni, kteří ţijí v bulharském 

hlavním městě: kdyţ ĉlověk pracuje na dosaţení vznešeného cíle, svědomí ho 

nutí, aby se spokojil se vším.” Zřejmě prochází kulturním šokem, který je snad 

zmírněn faktem, ţe uţ procestoval další jihoslovanské země, proto se nevyhýbá 

srovnání: „...v posledních dvou letech jsem strávil několik měsíců v Dalmácii, 

Ĉerné hoře a Hercegovině, coţ jsou země srovnatelně zdivoĉelé a chudé jako 

Bulharsko. No lidé tady se mají ještě mnoho co uĉit a obávají se, ţe od tohoto 

jejich uĉení ještě vyjde mnoho zla, protoţe se uĉí zkušeností, praxí.”
60

 V 

pokuse o charakterizování národní psychologie Bulharů pak pokraĉuje: 

„Bulhaři jsou ještě velmi nezkušení a sebevědomí; se svoji dětinskou 

paliĉatostí brání rozvoji a budoucnosti svoji vlasti. Kaţdý chce být ministrem. 

V době, kdy je třeba, aby se všichni pustili do pilné práce, aby urovnali a 

povznesli svoji vlast, zabývají se starodávnými osobními záleţitostmi.” 

Zejména pak kritizuje místní tisk „…noviny, které jsou v Evropě úplně bez 

příkladu ve svém divokém jazyce i stylu.” a mezilidské vztahy: „Chybí 

nadšení, chybí obětavý patriotismus, chybí horká láska k pravdě a dobru, chybí 

porozumění (zřídka tu můţeš najít několik lidí přátel: jeden nenávidí druhého a 

chybí mezi nimi porozumění). Cíl sjednocení všech Bulharů do sanstefanského 

Bulharska jako by byl zapomenut: nyní jsou otázkou pouze ministři a 

guvernéři, kdo jaký je.” Stěţuje si i na nestabilní vládu a vyjadřuje důvěru v 

kníţete Battenberga, ĉímţ se jeví, aĉ apolitický vládní zaměstnanec, 

jednoznaĉně konzervativně nakloněn. „Kníţe je muţ schopný a dobrý 

s otevřeným srdcem, ale jeho vliv je omezen. Vláda je slabá (moţná nejslabší 

v Evropě), ve srovnání se srbskou nebo rumunskou, které mají na velkých 

územích plnou autoritu. Obávám se, ţe v Bulharsku se bude dít, co v Řecku: 
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ministerstva se budou obměňovat kaţdý půlrok a země bude oslabována svou 

nejednotností a pozastavováním její organizace (aby potom po mnoha letech 

dosáhla do nějakého normálního stavu).”
61

 

Do budoucna se ale přesto dívá pozitivně a zdůrazňuje proto úlohu 

svobodného vzdělávání a nutnost kvalitní institucionalizace a modernizace 

školství. „Jednou lepší budoucnost můţeme oĉekávat od nejmladší generace, 

která není vychována ani pod tureckým jařmem, ani v emigraci ve Valašsku, 

ale ve svobodných bulharských školách (v duchu nového patriotizmu), 

s plnými a urĉitými znalostmi, která bude znát nejen práva, ale i povinnosti 

obĉana svobodného státu, která bude cítit opravdovou lásku ke své vlasti. Aby 

se tohoto dosáhlo, je svatý úkol všech těch, kteří se zabývají osvětou, i těch, 

kteří pracují ve školách.”
62

 Věřil, ţe právě on můţe ve svém rezortu na těchto 

cílech zapracovat, avšak ve ztíţených podmínkách s naprosto nevyhovujícím 

uděleným rozpoĉtem a celkové spoleĉenské apatii, která cestu k modernímu 

školství nikterak neusnadňovala: „...lidé se ale nezajímají o školy, a natoţ pak 

o knihy a vědu! Nejsou peníze (co se můţe udělat s 524 000 fr.), a školy není 

třeba jen udrţovat, ale i zakládat nové. Obce platí uĉitele kdy se jim zachce – 

není zákon, který by jim to ukládal, a uĉitelé pak odcházejí a hledají jiné 

uplatnění.”
63

 

Po několika měsících pobytu se v létě roku 1880 svěřoval v dopise 

episkopu Klimentovi, ţe se smířil a více si zvykl na tamní poměry. Naznaĉil 

ale také, ţe během prvních měsíců se musel vyrovnávat nejen s krizovou 

politickou situací, nedostatkem financí v rezortu a vlastním nepohodlím, nýbrţ 

i s útoky na svoji osobu. „Je tomu jiţ osm měsíců, co jsem tady. Po tolika 

různých avantýrách jsem se smířil s místními poměry. Lidé se ke mne chovají 

nyní velmi dobře; některé jejich dřívější dětinské ĉiny proti mně jim 

odpouštím, protoţe jejich hříchy ve vztazích mezi sebou, proti samotným 

Bulharům byli ještě větší.”
64
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Koncem léta pobýval několik týdnů dovolené v Praze a v té době, tedy 

po prvním roce stráveném v Bulharsku přišla opravdová krize, kdy si nebyl 

jistý, jestli jeho další setrvání v úřadu a práce pro bulharskou osvětu má smysl. 

Vláda, stále se zmítající na pokraji krize nevyhovovala jeho poţadavkům na 

stabilizaci a podporu rezortu. Stav ministerstva, jenţ práci v osvětě nikterak 

neusnadňoval, líĉí v dopise Ivanu Salabaševovi ze 12. (24.) ledna 1881: 

„Ministerstva se tu velmi rychle měnili, já do nynějška zaţil 17 nových 

ministrů, z toho 5 osvěty. Slavejkova dokonce jen 17 dní. Netrápí mne však 

tolik tyto příhody. Jen mi je líto, ţe např. práce v našem sektoru je zablokována 

neznalostí, tvrdohlavostí nebo lenivostí, ţe nyní je nutné zaĉít od samého 

zaĉátku, od základů.”
65

 Celou aféru z října předchozího roku pak popisoval v 

dopise Atanasu Ilievovi z 13. (25.) ledna 1881: „Na konci října jsem se 

rozhodoval, zda ještě jednou přijet do Sofie abych viděl, jestli vláda splní 

všechny svoje sliby, které mi dala a jestli vykoná nějaké zadostiuĉinění. Velmi 

mne prosili, abych se vrátil. Ale mé naděje byly velmi malé. Po třech nedělích, 

kdy jsem neviděl nic kromě prázdných slov, jsem byl uţ připraven opustit tyto 

nešťastné slavjanofilské sny, abych se znovu vrátil na svou univerzitu. Ale přes 

jednu noc se vše obrátilo. Stalo se vše, co jsem si přál ba i víc.” Dále popisuje 

podmínky, jeţ vládě kladl a které pod pohrůţkou, ţe by mohl odejít byly 

bezvýhradně splněny. „Celý personál ministerstva se obnovil; nyní mám okolo 

sebe lidi mladé, vzdělané, neznající intriky a lţi a naplněné snahou o pokrok a 

povznesení vlasti.” Pokraĉuje s cynismem, který provází řadu jeho dopisů a 

poukazuje na to, ţe se snad situace obrací k lepšímu, zaĉíná se totiţ rýsovat 

znovuobnovení Bulharské literární spoleĉnosti: „Při všech politických “bojích“ 

a při všech těch bláznivostech, které zkrášlují nejnovější bulharskou historii, 

lidé zde se stávají mírnějšími, seznámeni s tím, ţe tu jsou i ušlechtilejší snahy, 

naĉeţ ukazuje fakt, ţe se zde obnovuje Bulharská literární spoleĉnost, a ţe uţ 

se shromaţďují materiály k prvnímu vydání Periodičesko spisanie…”
66

 

                                                             
65

 MIJATEV, Petar (ed.). Iz archiva na Konstantin Ireček-Prepiska s balgari I. Sofija, 1953. s. 

198 
66

 Tamtéţ s. 201 



 33 

4.3. PODÍL NA ORGANIZOVÁNÍ BULHARSKÉ VĚDY 

Souĉástí Jireĉkovy ĉinnosti na ministerstvu osvěty bylo také ustavování 

nových institucí pro podporu veřejného a obecného vzdělávání. Na mysli mám 

zvláště národní muzeum a  knihovnu, které zamýšlel a nakonec se i zasadil o 

jejich vznik v hlavním městě Sofii. Zaslouţil se ale především o oţivení 

ĉinnosti Bulharské literární spoleĉnosti, jeţ fungovala ve vrcholném období 

bulharského národního obrození v rumunské Braile. V novém státě měla 

soustředit bulharskou vědeckou elitu, která by v prvních letech přispívala do 

vědecko populární revue, jímţ mělo být obnovené Periodičesko spisanie a 

prováděla tak osvětovou ĉinnost urĉenou široké veřejnosti, aby se později 

mohla vyvinout v opravdovou váţenou vědeckou instituci – Bulharskou 

akademii věd. Všechny tyto projekty byly zpoĉátku úzce propojeny. Jireĉek se 

jimi zabýval hlavně v prvních dvou letech svého pobytu v Bulharsku. Pokládal 

je za velmi důleţité a ĉile v této věci korespondoval s tehdejšími ĉiniteli z řad 

vědců, literátů, politiků, ale i církevních hodnostářů. Veškeré projekty 

vypracoval s jejich pomocí.  

Několik měsíců po svém příjezdu byl trochu skeptický, s ĉímţ se 

svěřoval v dopise z 1. (13.) dubna 1880 Ivanu Micovovi: „O zaloţení 

národního muzea se tu můţe mluvit jen stěţí. Bulhaři se nyní chopili politiky a 

opravdu udivili svět svými neohroţenými politickými kousky; o vědu, osvětu, 

pokrok ĉi o knihy a školy se zajímá jen pár idealistů.”
67

 Postupem ĉasu však 

zaĉal spatřovat naději v oţivení ĉinnosti Bulharské literární spoleĉnosti, v níţ 

se jiţ dříve za svého působení v Praze angaţoval jako dopisující ĉlen, tedy 

projekt jemu velmi blízký a jak se později ukázalo i jeden z nejzásadnějších, o 

které se v době svého působení v Bulharském kníţectví zasazoval. V dopise ze 

4. (16.) ĉervence 1880 episkopu Klimentovi poprvé sděluje své záměry a 

popisuje, jak by si představoval organizaci: „V zimě bych rád, aby se obnovilo 

spoleĉenství. Myslím, ţe by bylo nejlepší, kdyby se nějakým způsobem 

sjednotila knihovna s muzeem a to zejména proto, aby ĉlenové měli vliv na to, 

jaké knihy by měly být kupovány pro knihovnu apod. Měl by se v tomto duchu 
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vytvořit jakýsi jeden ústav.” Dále v témţe dopise upozorňuje na spoleĉenskou 

úlohu těchto institucí a hájí své organizaĉní záměry: „…práce je to pro národ, 

pro obecné blaho a v zaĉátcích, v stávajících podmínkách není třeba dvou 

navzájem si konkurujících institucí, které by se rozvíjely odděleně jedna od 

druhé.” 
68

 

Velmi ĉasto korespondoval v této věci s významným představitelem 

bulharské literatury po osvobození Ivanem Vazovem, který v té době působil v 

Plovdivu, centru Východní Rumelie. Ţádal ho hlavně, aby přispíval do ţurnálu 

obnoveného literárního spolku, ten měl navázat právě na ono Periodičesko 

spisanie, vycházející jiţ v Braile. O přínosu, který projekt přinese celé 

bulharské spoleĉnosti, píše Jireĉek Vazovovi v dopise ze 12. (24.) ledna 1881 a 

v tomto případě dokonce vyzdvihuje moţnou úlohu vědecké a literární 

spolupráce pro sjednocení obou rozdělených bulharských teritorií, tedy 

Bulharského kníţectví a Východní Rumelie: „Tímto obnovením spoleĉnosti a 

jeho ţurnálu, myslím, ţe se udělá jeden ohromný krok kupředu. Národ, který 

zdivoĉel ĉtením ubohých novin a prázdným politickým tlacháním, se obrátí 

alespoň trochu ke knize a k povznášejícím a ušlechtilejším myšlenkám. Kromě 

toho literární oblast je jediná, ve které se mohou sjednocovat nyní rozdělené 

ĉásti bulharského národa.”
69

 Mezi oběma panovalo velké porozumění, mnohdy 

se ve svých tezích navzájem doplňovali, jak je poznat z dopisu Ivana Vazova 

Jireĉkovi ze 3. (15.) února 1881: „…jak Vy říkáte, literární prázdnota okolo 

nás, kterou nicneříkající partyzánské špinavé noviny nemohou vyplnit, 

způsobuje zármutek kaţdému inteligentnímu krajanovi.”
70

 

Myšlenku sjednocení kníţectví s Východní Rumelií nejprve na poli 

kultury, která by pomalu ztotoţňovala doposud nedostateĉně uvědomělé 

obyvatele obou rozdělených ĉástí v jeden celek se spoleĉnou historií, 

literaturou a dalšími atributy sociální sounáleţitosti, zmiňuje i v další 

korespondenci. V lednu 1881 Stefanu Panaretovi píše: „...pracujeme na 

vzkříšení úspěšné brailské Bulharské literární spoleĉnosti mezi nevzdělanci bez 
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literatury v blaţeném Šopistánu pod Vitošou. Literární pole je jistě jediná 

cesta, jak vzbudit ušlechtilejší pocity v těchto lidech,...jen s knihou je nyní 

moţné pracovat na tom, aby se bulharský národ sjednotil, aby se cítil jako 

jeden celek, jeden národ s minulostí a s budoucností.”
71

 

Jireĉkova snaha o oţivení Bulharské literární spoleĉnosti inspirovala 

intelektuály i v sousední Východní Rumelii. O záměrech zaloţení podobného 

spolku v Plovdivu jej zpravil Ivan Vazov. Jireĉek odpovídal 3. (15.) března 

1881 s nadšením, jelikoţ tento záměr podpořil jeho vize: „Těší mne, ţe 

plovdivští Bulhaři se rozhodli zaloţit literární spoleĉnost. Je to jediná cesta, jak 

ukázat před světem, ţe Bulhaři nezdivoĉeli, ba ţe vědí jak ocenit intelektuální 

ĉinnost a literaturu – věci, které nerezavějí, a které ţijí déle a trvaleji neţli vše, 

co můţe ĉlověk udělat, za jakýchkoli politických poměrů.”
72

 

Literární spoleĉnost byla nakonec obnovena koncem léta 1881, kdy se 

sešlo v sofijské Národní knihovně takové shromáţdění kulturních 

představitelů, které bylo „doposud v osvobozeném Bulharsku nevídané“. O 

jeho průběhu referoval episkopu Klimentovi dne 6. (18.) září 1881:  „Vĉera po 

ĉtvrté hodině se sešli ĉlenové Bulharské literární spoleĉnosti v Národní 

knihovně a obnovili tento spolek. Úĉastnili se Drinov, V. Stojanov, Pejov, já, 

Cankov, Burmov, Christo Stojanov, Minĉoviĉ, Vas. Popoviĉ, P. Genĉev, N. 

Michajlovski, Todor Ikonomov a Gjuzelev.“
73

 

Poĉátkem roku 1882 ho Ivan Vazov informoval, ţe v Plovdivu se 

podobné snahy nesetkali s všeobecnější podporou a místní kulturní ĉinitelé se 

na zaloţení spolku, který by na na onen slavný brailský navazoval, neshodli. 

Jireĉek tuto zprávu přijímá se zarmoucením a upozorňuje na to, ţe existence 

těchto institucí je pro pozitivní spoleĉensko kulturní vývoj klíĉová. Reaguje v 

dopise ze dne 12. (24.) března 1882 a zdůrazňuje, ţe  „...z ţárlivosti a ĉinnosti 

mnoha takovýchto místních literárních center je odvislý úspěch kaţdého 

národa.“
74

 

                                                             
71

 MIJATEV, Petar (ed.). Iz archiva na Konstantin Ireček-Prepiska s balgari I. Sofija, 1953. s. 

203 
72

 Tamtéţ s. 211 
73

 Tamtéţ s. 233-234 
74

 Tamtéţ s. 241 



 36 

4.4. KORESPONDENCE S MARINEM DRINOVEM 

Zvláštní postavení v Jireĉkově pozůstalosti mají dopisy, které si Jireĉek 

vyměňoval poměrně pravidelně s Marinem Drinovem. Drinov byl především 

jeden z prvních systematických bulharských historiků. Jeho jméno je 

spojováno se vznikem Bulharské literární spoleĉnosti v Braile. Krátký ĉas 

působil také jako ministr osvěty a právě on spolu s Konstantinem Stoilovem 

byli iniciátory Jireĉkova pozvání k práci na ministerstvu. V době Jireĉkova 

bulharského pobytu Drinov působil jako profesor charkovské univerzity na 

Ukrajině. S Jireĉkem byl v kontaktu jiţ v době vzniku jeho prvních 

bulharistických prací, ke kterým mu pomáhal shánět cenné informace, které 

pro něj v Ĉechách nebyli dostupné. Postupem ĉasu se stali blízkými přáteli, 

proto se mu Jireĉek neobával ve svých listech sdělovat i ty nejupřímnější 

pocity a úvahy.  

Po dvouleté bulharské zkušenosti v dopise z 11. (23.) května 1881 

nešetří Jireĉek kritikou tamějších poměrů: „Ještě dva roky a při dosavadním 

proměňování ministrů a všech ĉinitelů, neustávajícím chorobném otřásání celé 

spoleĉnosti, neohraniĉené svobodě zejména tisku a obecném nedostatku 

váţnosti a disciplíny, můţeme říci: finis Bulgariae!” Vyjadřuje znechucení z 

bezmezného politikaření, které by podle něj mělo stát na posledním místě, 

zdůrazňuje potřebu spoleĉné práce pro obecné dobro a zmiňuje i důleţitost 

přítomnosti cizinců ve státní správě, v nichţ spatřuje oporu a nezaujatost. V 

nejkritiĉtějším stavu je podle něj soudnictví, které má daleko k objektivitě a 

profesionalitě: „Do správy je třeba zavést nestrannost a spravedlnost, ta se tu 

vidí zatím jen zřídka, a všichni lidé bez rozdílu politické příslušnosti se musí 

podílet na sluţbě vlasti. Cizinců ve státních sluţbách je jen několik na 

ministerstvech, zvláště Slovanů; potřeba jsou tito pracovníci zejména 

v soudnictví, které je nejslabším ĉlánkem kníţectví.”
75

 

Dopisy adresované Drinovovi odhalují Jireĉkův postoj k 

autoritativním tendencím kníţete Battenberga, jeţ později vyvrcholily státním 
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převratem v létě roku 1881. Kníţete obhajuje ve stejném dopise z května 1881: 

„Byli lidé, kteří bezohledně podkopávali autoritu kníţete – jedinou autoritu, 

která v zemi je.”
76

 Týden na to 17. (29.) května 1881 si představuje zkázu 

Bulharska, která by nastala, kdyby kníţe odstoupil: „Vezměte si poníţení 

Bulharska před světem, cizí okupace, turecké posádky pod Starou Planinou, 

anarchie v kníţectví a pohřbení zlatých snů o moţném sjednocení rozdělených 

ĉástí Bulharska! Já jsem chladnokrevnější; nacházím se na jednom místě jiţ 

dva roky a pozoruji na vlastní oĉi rozvoj poměrů.”
77

 A oznamuje svoji 

připravenost na změnu politického klimatu: „Vypil jsem hořkou ĉíši do dna, 

pro mě uţ neexistuje ţádné zklamání; spálil jsem za sebou koráby a teď uţ jen 

kupředu!”
78

 Ĉasto vyzdvihuje Alexandra Battenberga jako schopného a 

především nezbytného reprezentanta kníţectví v zahraniĉí, vzor spatřuje v 

Itálii: „Prince Battenberga vidím jako jediného ĉlověka, který nyní můţe 

poslouţit jako vůdce bulharského státu před Evropou... Bulhaři potřebují 

takového Viktora Emmanuela, který by měl sympatie uvnitř státu i v zahraniĉí, 

nějakou význaĉnou osobnost.”
79

 V této době je Jireĉek jiţ ministrem v 

úřednické vládě ruského generála Ehrenrotha. Drinovovi si stěţuje na útoky 

proti této vládě a hájí ruské zájmy v Bulharsku s tím, ţe Rusko, jakoţto stát 

slovanský a osvoboditel, má nadále jen dobré úmysly a s jeho pomocí se mladý 

nestabilní stát dostane na vyšší úroveň: „Jsou tu lidé i toho názoru, ţe je 

ohromným hříchem být souĉástí vlády, která zmaří „svobody Bulharska“ – 

přes ono šarlatánství, hrůzy, kterým jsme se nauĉili po dva předchozí roky. Já 

nemám obavy z vlády, která má v ĉele jednoho ruského generála a kde je 

přítomna diplomacie takového státu, který doposud budoval Slovanství – 

Ruska. Rusové Bulharsko osvobodili a od nich je třeba oĉekávat, ţe ho 

dovedou z těchto obtíţí na správnou cestu.”
80

  V dalším dopise z konce května 

1881 vyzývá Drinova, aby se vrátil zpět do Bulharska, jelikoţ předpokládá, ţe 

práce “pro národ” bude nyní usnadněna: „Nyní se otvírají moţnosti a nyní bude 
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moţné něco dokonĉit.”
81

 Vzhledem k dosavadní situaci ve státní správě, 

nestabilitě vlád, které většinou ani nedostaly šanci zaĉít plnohodnotně 

úřadovat, státní převrat pokládá za příznivý vývoj, který usnadní práci v jeho 

rezortu, kde bude reţim kníţecích plných mocí zneuţit ku prospěchu a 

výraznému pokroku.  

V korespondenci mezi oběma přáteli se objevuje i otázka uĉené 

spoleĉnosti, o jejímţ uvedením v ţivot se Drinov dověděl později, díky 

Jireĉkovu „vyĉkávání“ zdali se něco nepokazí. Vysvětlení podal v dopise z 21. 

(2.) března 1882: „...jmenoval jsem doĉasnou komisi podle plné moci vydané 

5. září a zaĉal jsem s tiskem. Ale při tom všem jsem si nebyl úplně jistý 

úspěchem a proto jsem nechtěl kolem toho dělat hluk.”
82

 Drinov zprávy o 

prvních výtiscích Peridičesko spisanie a obnovení spoleĉnosti, která soustředí 

veškerou inteligenci, aby mohla spoleĉně pracovat nyní jiţ pro obrozený národ, 

který dosáhl vlastní státnosti, přivítal s patřiĉným patriotským nadšením. V 

odpovědi Jireĉkovi ze dne 13. (25.) května 1882 gratuloval: „Uznání a sláva 

Vám i ostatním přátelům, ţe uprostřed takových otřesů jste mohli obnovit 

ĉinnost spoleĉnosti (budoucí bulharské akademie)...“, a vyuţil dobrého 

rozpoloţení obou k tomu, aby na Jireĉka apeloval ve věci jeho uţ několikráte 

promýšleného odchodu z bulharských sluţeb: „Věřím, ţe tato sympatie I Vás 

povzbudila, dodala Vám odvahu a nebudete jiţ pomýšlet na útěk 

z Bulharska.“
83

 

4.5. SJEDNOCENÍ BULHARSKA A MAKEDONSKÁ OTÁZKA 

Jireĉkova archivní pozůstalost se ĉastokrát dotýká i otázek obecněji 

politických. Byl přesvědĉen, ţe obě ĉásti Bulharska budou brzy spojeny 

v jeden státní celek a sám se o to usilovně zasazoval hlavně na poli vědy a 

kultury. Jiţ jsem výše citovala ĉást dopisu Ivanu Vazovovi ze dne 12. (24.) 

ledna 1881, kde demonstruje své přesvědĉení, ţe „...literární oblast je jediná, 
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ve které se mohou sjednocovat nyní rozdělené ĉásti bulharského národa.”
84

 

Domníval se, ţe jeden národ nesmí ztratit příslušností k různým státním 

útvarům svoji sounáleţitost. Spoleĉné národní vědomí bylo podle něj třeba 

všemoţně podporovat.  

Podmínky byli dosti ztíţené, jím nespoĉetněkrát kritizovaným 

bezduchým politikařením nejvyšších vládních představitelů, kteří zaslepeni 

mocí, nebyli schopni akceptovat jeho dobře myšlené návrhy a připomínky. 

Neustále si stěţoval nejbliţším přátelům, tak jako 11. (23.) května 1881 Marinu 

Drinovovi: „O nějakém vnitřním upevnění státu, o přípravě politické tahu, 

který by překroĉil tenké hranice naĉrtnuté Evropou, nelze ani pomyslet. Evropa 

nás pozoruje a směje se.“
85

  

Prosazoval myšlenku, ţe Bulhaři napříĉ politickým spektrem, 

příslušností k náboţenství a nakonec i příslušností k odlišným státním útvarům, 

by se měli spojit a jít za urĉitými cílem. Ukázalo se, ţe v mladé demokracii, 

která s vládnutím a státností neměla ţádné zkušenosti, to bude velký problém. 

Několikrát Jireĉek naráţel na to, ţe ani tisk se nesnaţí o objektivní popsání 

skuteĉností, noviny byly jen hříĉkou v rukou politických stran. Veřejnost, pro 

kterou byly jedním z mála zdrojů informací, byla z těchto příĉin také 

rozpolcena. V jednom z dopisů Ivanu Gešovovi ze dne 25. (6.) května 1881 o 

těchto paradoxech píše a poukazuje na konkrétní listy: „Bulharsko má před 

sebou veliký úkol, který nemůţe dokonĉit divokými scénami v sofijském 

parlamentu a výmluvnými statěmi novin “Balgarski Glas“ nebo 

“Nezavisimost“.“
86

 

V jednom z dalších dopisů Drinovovi Jireĉek nakonec zaškrtal: 

„Evropa se směje tomuto zmetku (Missgeburt) a karikatuře, která se nazývá 

Bulharské kníţectví. Pořád se mluví o sjednocení s Rumelií nebo dokonce 

s Makedonií, jak tvrdí diplomaté, jenţe v tomto rozkladu a chaosu nelze 

pomýšlet na takové věci; v těchto podmínkách nelze říct, co bude zítra a uţ 
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vůbec není nikdo, kdo by to nařídil a koho by uposlechli.“
87

 Obĉas se dotknul i 

otázky Makedonie, ale v tomto případě se peĉlivě vyhýbal jakýmkoliv soudům. 

Byl si dobře vědom, ţe je to citlivé a komplikované téma a nerad by se mýlil 

nebo nějak kompromitoval. I v Makedonii se ale od ministerstva dostávalo 

různých, zvláště finanĉních, příspěvků prostřednictvím jednotlivých církevních 

eparchií, jak dne 19. (31.) srpna 1881 do Plovdivu vysvětloval Ivanu Gešovovi: 

„... jediného legálního faktoru, který se můţe, aniţ by vytvořil podezření, 

přiĉinit pro obecně bulharský cíl.“ Dál ještě rozvádí: „Porta konec konců dávno 

hledí s nedůvěrou na naše vztahy k Makedonii a při své nadměrné opatrnosti 

vidí i takové věci které se bohuţel ani nedějí.“
88

 

Bylo zmíněno, ţe uvítal státní převrat kníţete Battenberga a následné 

nastolení reţimu jeho plných mocí, coţ bylo tehdejší politickou veřejností, 

dokonce i modernější bulharskou historiografií vnímáno spíše negativně. Kníţe 

tímto porušil svobodnou a demokratickou Tarnovskou ústavu, na níţ byli 

všichni právem hrdí. Bohuţel tato ústava předstihla svou dobu a bulharská 

spoleĉnost na tyto demokratické výdobytky ještě nebyla zdaleka připravena. To 

si uvědomoval zřejmě i Jireĉek, proto vnímal tento akt odlišně a postavil se na 

stranu kníţete, který byl ve spoleĉnosti povaţován za zrádce. Nové podmínky 

umoţnily Jireĉkovi efektivněji pracovat na svých cílech, jak s nadšením 

sděloval Marinu Drinovovi v dopise z 25. (6.) května 1881: „Od nynějška dále 

zaĉínají nové ĉasy a zaĉíná se pracovat na dosaţení cílů, které pomalu povedou 

ke shodě hranic bulharského státu s hranicemi bulharského exarchátu.“
89

 

Bulharský exarcha tehdy sídlil v Cařihradě a pod jeho působnost spadalo jak 

Bulharské kníţectví spolu s Východní Rumelií, tak i ĉásti Makedonie.  

Jireĉkova schopnost dívat se na tyto věci s patřiĉným odstupem byla 

jistě dána tím, ţe byl cizincem, vychovaným v konzervativním prostředí přísně 

systémové a úřednické mnohonárodnostní monarchie. Na rozdíl od mnohých 

svých bulharských kolegů dosáhl vysoce kvalitního vzdělání a jako historik byl 
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schopen nahlíţet na skuteĉnost, která ho obklopovala s přirozenou 

pozitivistickou kritikou. K tehdejší situaci se dokázal vyjadřovat velmi trefně a 

mnohé jeho prognózy se ĉasem potvrdily. 

4.6. VĚDECKÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Jedním z důvodů, které motivovaly Jireĉka k přijetí nabídky bulharské vlády ke 

spolupráci v organizaci školství, byla jeho touha aktivně prozkoumat dané 

teritorium. Díky profesionálním povinnostem neměl nakonec tolik moţností, 

kolik by si sám představoval, aby mohl zemi procestovat a provádět různé 

etnografické, filologické, epigrafické, archeologické a literární výzkumy. Jak 

psal s humorem Stefanu Panaretovi dne 5. (17.) dubna 1881: „S větší radostí 

poslouchám jak mluví jeden vesniĉan neţli deset řeĉníku národního 

shromáţdění.“
90

 Tímto strávil podstatnou ĉást svého volného ĉasu a 

dovolených. O jedné z poznávacích cest píše 3. (15.) března 1881 příteli Ivanu 

Gešovovi také, aby mu poděkoval za přijetí u sebe v Plovdivu: „Nezapomněl 

jsem ty příjemné chvíle, strávené ve Vašem milém a sluneĉném Plovdivu, ani 

nezaslouţenou poctu, která se od Vás dostala skromnému cestovateli, který si 

přál spatřit Rumelii inkognito, aniţ by ho kdo pozoroval a objevil se ve svém 

prostém cestovatelském oděvu na veřejném světle.“ Nakonec byl tento jeho 

výlet po Východní Rumelii veřejností odhalen a dokonce způsobil mezinárodní 

poplach. Bylo totiţ nepřípustné, aby ĉlen vládní administrativy kníţectví přijel 

do centra Rumelie. Ať uţ se dostavil za jakýmkoliv úĉelem, stále hrozilo, ţe by 

mohl ĉinit proti vůli všech mocností a aktivně podporovat snahy o spojení obou 

teritorií. V pokraĉování dopisu líĉí další navštívená místa v rámci této cesty: 

„Poté jsem si prohlédl Eski Zaru
91

 a Kazanlak; poprvé jsem spatřil slavné 

Tarnovo, které jsem si tolik přál vidět na vlastní oĉi, ale bulharská vláda mi to 

se svou nedůvěrou nepovolila, jak se obávala, ţe tento “Evropan“ všechno 
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uvidí a všechno napíše.“
92

 Největší “expedice“ pak podnikl během svých 

letních dovolených v letech 1883 a 1884. Na základě těchto cestovatelských 

výzkumů vypracoval řadu ĉlánků, které posílal do domácích i cizích periodik ĉi 

je po obnovení literární spoleĉnosti publikoval v jejím ĉasopise Peridičesko 

spisanie. Z ĉlánku pro Osvětu to jsou např. “Z Východní Rumelie“ (vyšlo 

1882), “Rilský klášter“ (1883), “Na Makedonských hranicích“ (1886). Pro 

Periodičesko spisanie napsal např. “Patni beleţki za Sredna Gora i za 

Rodopskite planini“ (Poznámky z cest o pohořích Sredna Gora a Rodopi, 

1884). V německy psaných ĉasopisech to byly potom ĉlánky: “Beiträge zur 

Antiken Geographie und Epigraphik von Bulgarien und Rumelien“ (Příspěvky 

k antické geografii a epigrafice z Bulharska a Rumelie, Berlín 1881) nebo 

“Archeologische Fragmente aus Bulgarien“ (Archeologické fragmenty 

Bulharska, Vídeň 1886). Po návratu z Bulharska pak seřadil své cestopisné 

poznámky a vydal obsáhlé dílo Cesty po Bulharsku.
93

 

Jireĉek neměl pro své administrativní povinnosti dostatek ĉasu na 

cestování a poté ani na třídění sebraných materiálů, natoţ pro studium jiných 

pramenů. Tento stav vygradoval ve chvíli, kdy byl pověřen ministrem (29. 

dubna 1881) a objevily se další závazky. Zmiňuje se o tomto v listu ze dne 6. 

(18.) října 1881 Atanasu Ilievovi: „Uloţený mi ministerský post je pro mne 

hrozným obdobím, protoţe pro svou velkou zaneprázdněnost jsem vzdálen od 

svých knih a památek...“
94

 Od své profese a záliby se přesto nenechal odradit, 

jak se svěřoval 18. (2.) února 1882 Ivanu Vazovovi, pracoval i v noci: 

„Poslední dobou, kdyţ mám po ruce své historické poznámky z různých spisů 

a zdrojů, jsem se ve volných nocích ponořil do slavné minulosti Plovdivu a 

Trakie.“
95

  

Jireĉek velice rád navštěvoval v Rilském monastýru starého Neofita 

Rilského, jednoho z nejaktivnějších bulharských obrozenců. Po jeho smrti 

v roce 1881 se významně zasadil o vydání jeho slovníku bulharského jazyka. 
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V této záleţitosti byl v kontaktu s otcem Pantalejmonem, tehdejším opatem 

kláštera. 21. (2.) března 1881 mu psal: „S velkým zarmoucením jsme já a moji 

zdejší přátelé přijali zprávu o smrti mnohozaslouţivšího a nezapomenutelného 

Otce Neofita.“ A dodával, ţe ve věci vydání jeho slovníku je potřeba urychleně 

jednat, protoţe vydání tohoto slovníku je přáním „...nejen bulharského 

kniţního světa, ale i celého osvíceného Slovanstva.“ Jireĉek si je vědom 

vysoké kvality slovníku, který byl celoţivotní prací  velikého bulharského 

obrozence: „Vydání Slovníku bude novým pokraĉováním ve slavné historii 

Vašeho monastýru, který byl vţdy světlem pro celý bulharský národ a 

ochráncem opravdového starobulharského národního ducha.“
96

 

Domácímu vědeckému a spoleĉenskému dění se sice velmi nerad, ale 

přece poĉínal oddalovat. Strýci Vojtěchu Šafaříkovi dne 7.(19.) března 1882 

psal, aby mu pogratuloval k jeho profesuře na ĉeské univerzitě, také si přitom 

postesknul po domácí všednosti: „Zřídka se dovídám něĉeho o věcech našich, 

praţských ani vídeňských novin ode dvou let ţádných neĉítám.“ Co by ministr 

měl Jireĉek ještě méně ĉasu, neţ kdyţ byl prostým úředníkem ministerstva. K 

této jeho funkci posléze přibyla ještě další, stal se předsedou školské rady, jejíţ 

vznik sám inicioval. Není tedy divu, ţe si v pokraĉování téhoţ dopisu strýci 

stěţoval na nedostatek volného ĉasu, který by rád věnoval své oblíbené 

ĉinnosti: „Pro vědecké práce arci není více ĉasu, plavu v proudu administrace 

z jednoho víru do druhého, ale přece vţdy jako magnetem přitaţen se blíţím ke 

starému povolání. Obnovili jsme zde literární spoleĉnost, přese všechny svízela 

tiskneme jiţ první svazek jejího ĉasopisu., a právě tyto dni vypravil jsem do 

„Osvěty“ cestopis po Rumelii.“
97

 Obnovení spoleĉnosti mu jistě skoro po třech 

letech v administrativě ĉinilo upřímnou radost a uspokojení. Objevila se 

naděje, ţe se bude moci alespoň ĉásteĉně věnovat svoji pravé profesi, totiţ 

historii. Jak jsem jiţ zmínila zaĉal přispívat do všemoţných periodik. Ale 

podmínky v nichţ existoval, byly pro vědeckou aktivitu dosti ztíţené.  
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Zejména od svého otce byl pravidelně informován o domácích 

událostech a novinkách z Prahy. Kontakt s domácím prostředím ztratit nechtěl; 

alespoň tímto způsobem získával zprostředkovaný přehled o dění v celém 

Rakousko- Uherském soustátí vůbec. Stále totiţ byla vysoká pravděpodobnost, 

ţe se vrátí do Prahy, jak uţ o tom i několikrát váţně uvaţoval. Velkou událostí 

v Ĉechách bylo rozdělení praţské univerzity na ĉeskou a německou ĉást v roce 

1882.  K těmto událostem se vyjádřil v dopise Antonínu Rezkovi ze dne 6. 

(18.) prosince 1882: „Máme koneĉně univerzitu, o které jsme odedávna tolik 

snili a myslili, a od nás závisí, abychom ji proslavili bleskem skvělého rozvoje. 

Mně psáno bylo osudem, abych se toho dne doĉkal daleko od naší Vltavy a od 

duševního zápasu našeho národa, ale i mezi veškerou vřavou, která mě zde 

obkliĉuje duchem ať tak dáno byzantinsko-východním, vţdy s otevřeným 

okem a s vřelou radostí sleduji postup ĉeské vědy a pokroky drahých přátel ve 

Zlaté Praze.“
98

 Jistě litoval, ţe nyní stojí stranou těchto senzaĉních událostí a 

snad v těchto chvílích by se nejraději podílel na spoleĉenském a vědeckém 

ţivotě doma, neţli v Bulharsku, kde se jeho aktivita nesetkávala s obecnějším 

porozuměním a ocenit jeho snahu dokázali zatím jen jeho osvícení přátelé.  

V reakci na Rezkův list, v němţ ho zpravoval o nejaktuálnějších 

událostech kolem rozdělené univerzity a vědeckém pokroku ve vlasti, si 11. 

března 1883 naříká: „Píšete mi o knihách, ĉasopisech, ĉláncích atd. Ani nevíte, 

jak bolestně se mne někdy dotýkají myšlenky na takové utěšené věci, které zde 

ještě náleţejí k luxusu. Myslím na ně jako na ztracený ráj.“ Dále vítá zahájení 

ĉeské univerzity a nabádá k pilné vlastenecké práci. Zdá se, ţe se snaţí sám 

navrhnout návrat do univerzitních kruhů, které opustil, aby se vydal do 

bulharských vládních sluţeb. „Kdybych byl v Praze, stal bych se nejstálejším a 

nejpilnějším Vaším spolupracovníkem, neboť materiálu mám aţ nazbyt, ale 

zde daleko na východě bez knihoven a bez volného ĉasu?“ Pak si ještě 

posteskl: „Doufám, ţe mne krajané ještě nezapomenuli.”
 99 

Nabídka z praţské 

univerzity je také asi jeden z prvních předpokladů, které by ho dokázaly 

motivovat k  opuštění Bulharska.  
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Jireĉek byl povahy spíše klidné, ve své práci byl velmi precizní, ať se 

jednalo o jeho vědeckou ĉinnost, ĉi o jeho pracovní nasazení v bulharské 

úřední funkci. Většinou se proto vyhýbal běţným spoleĉenským veĉírkům, o 

které nebyla na Balkáně nouze, a podobným událostem.  Raději se soustředil na 

své jiné záliby. Jak jiţ bylo zmíněno, ve všech volných chvílích se věnoval 

cestování, sběru a studiu materiálů pro své osvětové ĉlánky. Výjimeĉně si ale 

dopřál i takovouto zábavu, jak popisoval v dopise ze dne 11. března 1883 

Antonínu Rezkovi do Prahy: „Vĉera se skonĉil pravoslavní masopust 

maškarádou ve Slovanské besedě, kde Ĉechové, Rusové, Bulhaři a Srbové 

zdejší v nejrozmanitějších bláznovských a národních kostumech si oslazovali 

pobyt sofijský a já s nimi aţ do rána.“
100

 

 

4.7. POZVÁNÍ Z PRAHY 

Na přelomu let 1882-1883 se zaĉaly stupňovat jeho kontakty s domácím 

prostředím. Psal ĉastěji svým příbuzným, starým známým a přátelům z praţské 

univerzity a celkově se více zajímal o dění v Praze. Bylo to způsobeno jistě i 

tím, ţe se v Sofii někdy cítil osaměle a bezradně, avšak také nikdy nepřestával 

pomýšlet na moţnost návratu. Ve výše uvedeném dopise Antonínu Rezkovi z 

11. března 1883 Jireĉek otevřeně vyslovuje své úvahy o své další budoucí 

kariéře: „Jsem tu jiţ ĉtvrtý rok a s neodvratnou silou přistupuje nyní ke mne 

otázka, zdali mám docela zmizeti v hlubinách Orientu, který je jako labyrint; 

drţím ještě niť Ariadninu, ale blíţí se ĉas, kdy budu nucen dobrovolně ji pustiti 

a strhnouti se proudem, který jde od západu k východu, ale k východišti svému 

se nevrací.“
101

 Text dopisu odhaluje vnitřní rozpory, kterými Jireĉek procházel; 

na jednu stranu by rád zůstal v kníţectví a pracoval na vytĉených cílech, na 

druhou stále nemohl přestat přemýšlet o návratu zpět na svou “alma mater”, 

tedy návratu k jeho skuteĉné profesi. Uvědomoval si zároveň, ţe ĉím déle 
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setrvává v Bulharsku, tím více ztrácí přehled o domácím dění spoleĉenském i 

vědeckém a taktéţ více srůstá s místním prostředím a zvyky. Na tamější 

spoleĉnost a prostředí si jiţ zvykl a vytvořil si i přes všechny místní neduhy 

citové pouto. Uţ o rok dříve se o tom zmínil svému strýci Vojtěchu Šafaříkovi: 

„Jiţ tři léta bydlím na Balkánském poloostrově a bojím se, ţe jsem tak snad jiţ 

velice srostl s jeho přírodou a jeho obyvateli, ţe sotva budu sto odlouĉiti se od 

něho.”
102

 

Ĉilá korespondence s Antonínem Rezkem nakonec vedla k tomu, ţe 

mu byla oficiálně nabídnuta profesura na praţské filozofické fakultě, coţ mu 

Rezek oznamoval v dopise ze dne 27. dubna 1883: „...fakulta odhlasovala 

officielně poţádati Vás, zdali byste byl hotov  přijati proffesuru v Praze.“ O 

toto pozvání do Prahy se v univerzitních kruzích nejvíce přiĉinil Václav 

Vladivoj Tomek, angaţoval se i Jireĉkův otec Josef, který ho poté pravidelně 

informoval v těchto záleţitostech. Jireĉek přijal tuto nabídku s potěšením a 

zdvořile Rezkovi odpovídal v dopise ze dne 8. května 1883: „Usnešením 

filosofické fakulty o mém vyzvání do Prahy na univerzitu ĉeskou se mi děje 

veliká ĉest, kterou jsem jmenovitě ve své nynější pěstování věd téměř docela 

odcizené karrieře sotva zaslouţil.“ Samozřejmě v zápětí dodal: „...pozvání 

takové se u mne nemůţe potkati neţli s přijmutím.“  

Tato doba pro něj byla jistě zlomová, protoţe ještě před nedávnem 

podepsal v Bulharsku prodlouţenou smlouvu s ministerstvem osvěty, a to na 

deset let s tím, ţe po vypršení lhůty první pětileté smlouvy zůstane výluĉně ve 

funkcích předsedy školní rady a ředitele Národního muzea a knihovny v Sofii. 

Smlouvu mohl vypovědět šest měsíců předem.
103

 Jak je vidno, nakonec se 

rozhodl pro variantu návratu, protoţe nabídka mu velice imponovala a od 

praţského prostředí měl velká oĉekávání. Ve výše zmíněném dopise uvádí i 

další důvody, které ho nakonec k tomuto rozhodnutí vedly: „Posud jsem 

nikomu nic neřekl, ale myslím, ţe se snad budou namáhati, aby mne zadrţeli, 

neboť jsem se úplně vţil do zdejších poměrův, docela jsem se pobulhařil, znají 

mne po celé zemi, ba mnozí pevně se spoléhají, ţe nikdy více odsud nevyjdu, 

ale pro mne jsou ĉtyři leta daleko od ţivotvorného nauĉného světa 
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západoevropského jiţ více neţ dost.“ Vyjadřuje i obavu z návratu, protoţe po 

ĉtyřech letech převáţně administrativní práce se bude muset znovu zaběhnout 

do starých kolejí a předpokládá, ţe mu to nějaký ĉas potrvá: „Víte, ţe jsem 

naprosto zdivoĉel, přemnoho zapomněl a ţe budu muset rok nebo dva všelicos 

dohánět, abych se z levantinského administrátora zase převlíkl do bývalého 

univerzitního vědátora!“
104

 

Vliv na jeho rozhodnutí nakonec Bulharsko opustit měly i vnější 

okolnosti. V mezinárodních vztazích Bulharska panovalo mimořádné napětí se 

Srbskem a válka byla všeobecně oĉekávána. Schylovalo se pomalu i k 

převratu, který by rozdělené Bulharsko sjednotil. Těmto vyostřeným situacím 

se Jireĉek chtěl raději vyhnout. Nakonec si stanovil, ţe na praţské univerzitě 

bude moci nastoupit od akademického roku 1884/1885. V Bulharsku pobýval 

do 13. září 1884, kdy odcestoval ze Sofie natrvalo a k 1. říjnu 1884 uţ 

nastoupil na filozofickou fakultu jako profesor všeobecných dějin se zvláštním 

zřetelem na dějiny slovanské.  

Během posledního roku mu došlo několik ţádostí, aby Bulharsko 

neopouštěl, aby pokraĉoval v modernizaci místního školství, kultury a vědy. 

Drinov se mu dokonce v dopise z 26. (7.) března 1884 svěřil o zamýšlených 

spoleĉných plánech: „...ţe Vy opouštíte Bulharsko, byla pro mne velká rána: 

staĉí abych Vám řekl, ţe jsem zrovna zaĉínal váţně přemýšlet, ţe bych se 

přestěhoval nastálo do Sofie, abychom tam spolu s Vámi zaĉali koneĉně 

pracovat na zaloţení důstojného chrámu věd pod Vitošou, neboť uţ nastal ĉas 

na tyto věci pomýšlet.“
105

 Ještě během léta mu do Sofie přišlo několik 

děkovných dopisů a lístků, rozlouĉení od přátel i různých institucí, se kterými 

spolupracoval. Zvláště srdeĉný je dopis radnice města Slivenu ze dne 12. (24.) 

ĉervence 1884: „Litujeme, ţe opouštíte naši vlast, které jste dosud slouţil jako 

její vlastní syn a která ve Vaší osobě měla svého nejenergiĉtějšího pracovníka; 

ale na druhou stranu se utěšujeme s nadějí, ţe Vy i na stříbropěnné Vltavě 

nezapomenete na naši vlast a ţe díky pohodlí a prostředkům, které Vám dává 
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spoleĉenský pokrok, budete pokraĉovat v obšťastňování naší literatury 

s Vašimi uĉenými pracemi, které budou pro nás i naše potomky památníkem 

ze ţeleza.“
106

 Tak se Jireĉek rozlouĉil po necelých pěti letech pobytu a  práce 

v Bulharském kníţectví. 
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5. PO NÁVRATU Z BULHARSKA 

5.1. POBYT V PRAZE 

Atmosféra v Praze, zejména na univerzitě v polovině 80. let, kdy se Jireĉek 

vrátil, byla znaĉně neklidná, coţ bylo způsobeno zejména štěpením politických 

sil. Aktuální byl i obnovený spor o pravost Rukopisů královedvorského a 

zelenohorského, který uţ tak napjatou situaci ještě více vyostřoval. Jireĉek 

poĉítal, ţe se vrátí do úplně jiných podmínek. Dřívější napětí mezi německou a 

ĉeskou ĉástí univerzity po jejich oddělení nahradilo napětí mezi přívrţenci 

různých politických kruhů a mezi odpůrci a zastánci rukopisů. Tyto podmínky 

vedly Jireĉka, aby se co nejvíce zaměřoval na svou práci a vyhýbal se 

veřejným potyĉkám. K rukopisům se nikdy nevyjádřil zřejmě také proto, ţe 

jeho otec Josef se strýcem Hermenegildem byli jejich zastánci. Jeho vědecká 

zkušenost mu jistě napovídala o jejich nepravosti, ale veřejně je nikdy za 

falzum neprohlásil, za coţ byl také ĉástí odborné veřejnosti kritizován.
107

 

Jako univerzitní profesor Jireĉek příliš nevynikal, nedokázal vzbudit u 

svých studentů patřiĉný zájem a pozornost. Na tyto jeho praţské přednášky po 

jeho smrti vzpomínal jeho tehdejší student Jaroslav Bidlo: „Jako všechny spisy 

Jireĉkovy, podávaly i jeho přednášky ve struĉné a úseĉné formě velikou zásobu 

vědomostí ĉasto velmi podrobných, které vyţadovaly napjaté pozornosti 

posluchaĉovy. Při jeho tichém a rychlém přednesu bylo potřebí zvláštní 

energie, aby mohly býti náleţitě zaznamenány. Mimo to vyţadovalo studium 

přednášek Jireĉkových jiţ znaĉné vědomosti předběţné.“ Zřejmě to, spolu 

s ochlazením dřívější vlny slovanského nadšení, způsobilo velmi malou 

návštěvnost jeho hodin, o které se Bidlo téţ zmiňuje: „Vůbec nebyly Jireĉkovy 

přednášky navštěvovány tak, jak by byly pro svou vnitřní hodnotu 

zasluhovaly.“
108

  

V Praze získal více ĉasu pro své vědecké i osobní zájmy a hlavně 

domácí zázemí. O prázdninách procestoval Itálii, Švýcarsko, Francii, Bosnu a 
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Srbsko. Při svých cestách se přirozeně zastavoval ve významných archívech, 

jako jsou benátský a dubrovnický. V září roku 1889 byl jmenován děkanem 

filozofické fakulty, v listopadu téhoţ roku byl zvolen ĉlenem jihoslovanské 

akademie věd a umění v Záhřebu. T. G. Masaryk ho poţádal o spolupráci na 

Slovníku nauĉném, pro který vypracoval hesla týkající se bulharských, 

albánských a řeckých dějin. Pro Ottův slovník nauĉný zpracoval dějiny všech 

balkánských zemí.
109

 

V prvních letech po návratu se Jireĉek věnoval zpracování materiálu, 

který sbíral a  shromaţďoval během svého bulharského pobytu při objevném 

cestování po Bulharském kníţectví a Východní Rumelii. Své první statě o 

Bulharsku se mu opět podařilo vydat v době, kdy zájem o tuto oblast zesílil 

díky aktuální srbsko-bulharské válce a sjednocení Rumelie s kníţectvím. 

Připravil k vydání své obsáhlé cestopisné dílo Cesty po Bulharsku a 

informativní Das Fürstenthum Bulgarien (Kníţectví Bulharsko). V jeho 

pracích však zapoĉala pomalu převaţovat témata jihoslovanská. Vyniká ĉlánek, 

publikovaný v Osvětě, nepochybně přímo reagující na zaloţení Ĉeské 

akademie věd a umění Františka Josefa I. v roce 1888 Josefem Hlávkou, 

“Akademie nauĉné- Slovo k ĉasové otázce“, jenţ informuje o vzniku a 

fungování podobných pracovišť v zahraniĉí. Jímţ se alespoň nepřímo vyjádřil 

k veřejnému dění; poukazuje zde na nutnost moderní systematizace takovéto 

instituce.
110

  

Poĉátkem roku 1889 mu byla znovu nabídnuta práce v Bulharsku, 

tentokráte byl jako uznávaná autorita pozván k profesuře na nově otevřené 

Bulharské vyšší škole v Sofii, která se stala zárodkem budoucí univerzity. Přes 

jistou nespokojenost s praţskými poměry Jireĉek nabídku nakonec odmítl 

nejspíše ze stejných důvodů, pro které se rozhodl Bulharsko předtím opustit. 

Další podobné nabídky přišly z bulharské strany ještě během 90. let, domnívám 

se však, ţe Jireĉkův profesionální ţivot nabral úplně nový směr, proto všechny 

nabídky odmítl.
111
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Jiţ jsem zmínila, ţe Jireĉek byl jmenován děkanem filozofické 

fakulty, bylo tomu pro akademický rok 1889/1890. V tomto roce na univerzitě 

vyvrcholily nepokoje studentů. Jireĉek byl obviňován, ţe situaci záměrně 

zanedbal a proto podal v březnu 1890 demisi. Do roku 1892, kdy byl povolán 

na Vídeňskou univerzitu, se více neangaţoval, přestoţe nebyl spokojen s 

dalšími spory na univerzitě a v praţských vědeckých spoleĉnostech.
112

 

5.2. PŘESUN DO VÍDNĚ 

Nabídku Vatroslava Jagiće, který byl vedoucím vídeňské slavistiky, s ohledem 

na nepříjemné praţské zkušenosti Jireĉek přijal a v únoru 1893 byl jmenován 

řádným profesorem slovanské filologie a slovanských staroţitností. Vídeňský 

seminář pro slovanskou filologii byl dosti všeobecný, obsahoval jazykovědu, 

literární historii, archeologii a historii, Jireĉek tady snadno nalezl uplatnění a 

předpokládal, ţe zde bude větší zájem o jeho obor. Byl pověřen vedením 

semináře východoevropských dějin, jeho přednášky navštěvovali hlavně 

studenti původem z Balkánu, na který se zvláště ve svých přednáškách a 

seminářích zaměřoval. Spolu s Vatroslavem Jagićem se podíleli na dotvoření 

jednoho z nejvýznamnějších center slavistické vědy, nacházejícím se poněkud 

kuriózně právě ve Vídni. Roku 1891 se Jireĉek stal dopisujícím ĉlenem 

vídeňské Akademie věd a záhy ĉlenem nově vzniklé Ĉeské akademie věd a 

umění.
113

 

Ve Vídni na přelomu století pak vytvořil svá stěţejní balkanistická 

díla. Jak kratší i delší studie, zaloţené na pramenech získaných v 

dubrovnickém archivu, tak především jeho poslední velká syntéza Geschichte 

der Serben (Dějiny Srbů), představující syntézu jeho vědeckých zkušeností, 

postupů a celoţivotně posbíraného materiálu. Průkopnické je toto dílo, kromě 

nových pohledů na skuteĉnosti a šíří pramenné základny, především vyuţitím 

komparace v kulturních dějinách všech balkánských národností.
114
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Konstantin Jireĉek zemřel 10. ledna 1918 ve Vídni. Jak napsal 

Ladislav Hladký ve svém ĉlánku o spoluzakladateli historické balkanistiky: 

„Do nové “převratové doby“, která naplno otevírala dveře 20. století, jiţ tedy 

nevstoupil.“
115
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ZÁVĚR 

Konstantin Jireĉek je povaţován za jednoho z nejvýznamnějších historiků své 

doby. Svým dílem přispěl k rozvoji balkanistiky jako vědecké disciplíny, jíţ 

dal přesnou metodologii a souĉasně předloţil mnoho námětů k dalšímu bádání 

následujícím generacím. Myslím, ţe jeho dílo, vytvořené v duchu historického 

pozitivismu, je dodnes cenným pramenem k interdisciplinárnímu studiu 

teritoria Balkánu. Jireĉek byl nepochybně výjimeĉnou osobností; pocházel z 

významné rodiny, kde se mu dostalo mnoho podnětů, byl vynikajícím 

studentem, ovládl perfektně několik světových jazyků, jeho všeobecný přehled 

byl oslňující, metody práce inovativní a neotřelé, díky tomu všemu dosáhl 

skvělých výsledků. Širokého uznání si vydobyl jiţ v mládí, vţdyť pozvání 

Bulharského kníţectví do nejvyšších vládních funkcí  přišlo v jeho pětadvaceti 

letech. 

Měla jsem moţnost poodhalit nejen soukromí Konstantina Jireĉka 

jako vědce, nadšeného slavisty, obyĉejného a přesto velice pozoruhodného 

ĉlověka, nýbrţ i všední ţivot v Bulharsku koncem 19. století na pozadí všech 

velkých událostí, ať uţ politických ĉi spoleĉenských. Všední ţivot z pohledu 

jednoho mladého ambiciózního Evropana, který přišel pomoci vybudovat nově 

vzniklý svobodný a na demokratických principech zaloţený slovanský stát. Je 

potřeba si uvědomit, ţe tato skuteĉnost byla v tehdejší době naprosto unikátní. 

Nemluvě o tom, ţe ve svém tak mladém věku byl jistě nabídkou kariéry 

v bulharských vládních sluţbách nesmírně poctěn. Pro Jireĉka bylo jistě 

senzaĉní mít moţnost se na takovém “projektu” podílet; v době doznívajícího 

ĉeského národního obrození, kdy mnoho nadšených slavistů skuteĉně 

povaţovalo všechny evropské Slovany za bratry a myšlenka slovanské 

vzájemnosti byla ţivá a stále aktuální. 

I z těchto důvodů je jasné, ţe Jireĉek odcházel do Bulharska se znaĉně 

naivními idealizovanými představami. Místní politika měla naprosto jiný 

charakter, neţ znal z domova. Předpokládám, ţe to bylo způsobeno více 

faktory. Jedním z nich byla odlišná mentalita místního obyvatelstva spolu s 

prostředím, ve kterém tato poosvobozenecká generace vyrůstala. Osmanská 
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říše se v polovině 19. století nacházela jiţ ve znaĉném stadiu rozkladu. 

Zastaralé státní struktury, spolu s probouzejícím se národním vědomím 

jednotlivých národů, doprovázené ĉetnými ozbrojenými konflikty, jeţ 

vyvrcholily ruskou intervencí a tlakem dalších velmocí, které si vymohli stát se 

supervizorem celé ”východní otázky”. Není divu, ţe mnozí Bulhaři měli k 

cizincům přirozenou nedůvěru. Tato generace politických špiĉek 

poosvobozenecké politiky byla vším tímto jistě poznamenána a omezena, 

přestoţe řada z nich měla univerzitní diplomy z nejprestiţnějších evropských 

institucí. Je potom nasnadě konstatovat, ţe pro Jireĉka bylo obtíţné s většinou 

těchto politiků najít spoleĉnou řeĉ. Je také pravda, ţe ze svého idealismu velice 

rychle vystřízlivěl. Přes toto zklamání nikdy neustoupil z vytyĉených cílů. 

Nezbylo mu neţ se mířit s tím, ţe všechno na Balkáně má svůj ĉas. A moţná o 

to vytrvaleji a peĉlivěji pracoval pro blaho a povznesení jednoho svobodného  

slovanského národa a pokoušel se ho nasměrovat k lepší budoucnosti.   

Bulhaři nakonec dokázali tuto zásluhu opravdu docenit. Jeho působení 

v Bulharsku je povaţováno za vrchol ĉeské invaze ĉi ĉeské okupace Bulharska 

v 19. století, jak bývá na obou stranách nazýván tento úsek ĉesko-bulharských 

vzájemných vztahů. Ne-li vrchol vzájemných vztahů vůbec. Bulharský slavista, 

zabývající se vzájemnými vazbami mezi Ĉechy a Bulhary, Veliĉko Todorov 

nazval období Jireĉkova bulharského pobytu “jireĉkiádou“
116

. Jireĉek je 

Bulhary skuteĉně vnímán jako jedna z nejvýznamnějších postav 

poosvobozeneckého veřejného ţivota. Na jeho poĉest jsou pojmenovány jeden 

z vrcholů pohoří Rila - Ireĉek a strandţanská obec Ireĉekovo, kterou 

„...prochází asfaltová silnice“
117

, jak uvedl starosta obce Nikolaj Genov. 

Závěrem bych ještě ráda zrekapitulovala oblasti, ve kterých se Jireĉek 

angaţoval pro jejich zkvalitnění. Jeho korespondence poskytuje přesný obraz 

obnovy Bulharské literární spoleĉnosti, která se stala zárodkem budoucí 

Bulharské akademie věd. Zkoncipoval plány na přidruţení této spoleĉnosti 
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k formující se Národní knihovně a Národnímu muzeu. Oblasti školství dodal 

spoustu zajímavých podnětů a pokusil se ho relativně úspěšně, jako jeden 

z prvních, systematizovat. Další podněty podal místním veřejným ĉinitelům 

v oblastech vědy, politiky i mezinárodních vztahů.  
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SUMMARY 

My thesis reflects personal correspondence of Mr. Konstantin Jireĉek with 

significant representatives of cultural and social life in Bulgaria but also with 

another important personalities in the years 1879-1884, which was in time 

when he worked as an official of The Commissariat of Enlightenment and a 

few months even as a minister of it. 

The introductory chapters pay attention to Jireĉeks´ biographical dates 

with placing emphasis especially on his importance in the area of Czech 

Balkan science. For illustration of condition in which Jireĉek was living and 

working in Bulgaria I also introduced chapters connected with political and 

social situation in a recently established state. 

First of all, there is reflected Jireĉeks´ feeling of Bulgarian society at 

that time by means of his correspondence. In spite of its ´ problems and 

imbalance, he predicted to that sociality, a prosperous future and he tried to 

support that by means of enlightening the public. The result was appreciation 

of significance of young Czech scientist Konstantin Jireĉek, who was able to 

gain respect of wide public in the newly established Bulgaria. The heritage 

which he left in the form of reorganization of Bulgarian educational system and 

scientific life was not forgotten, not even in the present Bulgaria. 



 57 

РЕЗЮМЕ 

Работата отразява личната кореспонденция на Константин Иречек с 

известни представители на културния и обществен живот в България, 

както и с други известни личности в периода 1879-1884, времето, когато 

самият Иречек работи като чиновник в министерството на образованието, 

няколко месеца от които на поста министър. 

Уводната глава е посветена на биографичните данни на Иречек 

предимно с оглед на неговото значение в областта на чешката 

балканистика. За илюстрация на условията, в които живее и работи в 

България, в отделна глава съм разгледала политическо-социалната 

ситуация в новосъздадената държава. 

В работата посредством  кореспонденцията на Иречек е преди 

всичко отразен неговият поглед върху тогавашното българско общество, 

на което   въпреки своите недъзи и неравноправия, предсказва добро 

бъдеще и което посредством образованието упорито пропагандира.  

Резултат от това е оценката за значението на младия чешки учен 

Константин Иречек, който в новосъздадена България успява да придобие 

широка популярност и уважение от страна на научните среди. Следите, 

които оставя след себе си, организирайки българското училище и научния 

живот, и до днес не са забравени в България. 
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