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Text a fotografi e: Nadežda Serafi mova | Překlad: Natalie Kalajdžievová

Dotkněte se Bulharska!
Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho časo-

pisu startuje nová rubrika. Souvisí s myšlenkou, 

že ať jsme kdekoli na světě, Bulharsko navždy 

zůstává v našem srdci, neboť je to nejkrásnější 

místo na Zemi. Zároveň je tento sloupek určen 

také našim českým přátelům, protože fakta 

ukazují, že pokud navštíví naši zemi alespoň 

jednou, zamilují si ji a vracejí se znovu a znovu. 

Pro většinu z nich je Bulharsko černomořským 

pobřežím s jeho rozsáhlými písečnými plážemi 

a výtečnou kuchyní s vůní aromatické čubrice. 

My ale víme, že naše země není pouze moře. 

Ona uchvacuje i nás samotné svými „veselými 

údolími“ a „obřími horami“, kulturními a histo-

rickými památkami, jakými se mohou pochlu-

bit jen málokteré evropské země.

Přesně o tom Vám bude vyprávět naše nová 

rubrika, která se ne náhodou jmenuje Dotkněte 
se Bulharska. Jakýmkoliv směrem se podíváte, 

odhalíte čarokrásná místa, která si zaslouží být 

viděna, a místní kuchyně zákonitě obohatí vaše 

prožitky novými chutěmi a vůněmi.

Jak je známo, Bulharsko je rozděleno 

do 6 regionů: Severozápadní, Severní cen-

trální, Severovýchodní, Jihovýchodní, Jižní 

centrální a Jihozápadní. 

Každá z oblastí je svým způsobem spe-

cifi cká a unikátní. Prvním cestovatelským 

místem, na které vás pozve naše nová spo-

lupracovnice Nadežda, je severozápadním 

směrem. Tato oblast zahrnuje okresy Vidin 

(Видин), Vraca (Враца), Lovеč (Ловеч), 

Montana (Монтана) a Pleven (Плевен)1. 

Jeho rozloha je 19 070 km² a žije zde asi 923 

000 lidí. Největší město regionu a současně 

i jeho ekonomické centrum je město Pleven. 

Statistiky uvádějí, že se jedná o kraj, který 

se nejrychleji vylidňuje a je nejchudším kra-

jem v Evropské unii. Faktem je, že tu bída 

vykukuje za každým rohem, zejména na 

bulharských vesnicích je chudoba teskná. 

Ale tato oblast dala bulharské literatuře Jor-

dana Radičkova (Йордан Радичков). Bo-

hatstvím této oblasti jsou její lidé – s osobi-

tým dialektem a humorem, vlastním pouze 

místním samorostům, s jejich příslovečnou 

pracovitostí. A právě zde příroda stvořila je-

den ze svých největších fenoménů…

Každá jeskyně, kterou jsem 
v Bulharsku navštívila, 
mě udivuje, neboť je ne-
srovnatelná s ostatními, 
a získává si návštěvníka 

svým vlastním způsobem: svou historií, 
tajemnými tunely, rozmanitými forma-
mi, svou nepřístupností, mystikou a do-
konce i nebezpečími, která skrývá.

Z jednoho mého neplánovaného 
výletu se stala objevitelská cesta za no-
vými jeskyněmi a skalními otvory. Jes-
kyně Prochodna (Проходна) je jednou 
z nejznámějších a současně nejsnadně-
ji přístupných jeskyní u nás. A přitom 
nepatřila k těm, které jsem již dříve 
navštívila. Nastal tedy čas napravit tuto 
chybu a společně se svými souputníky, 
nehledě na vedro či déšť, jsem se vyda-
la na sever, abych uviděla na vlastní oči 
tak zvané Boží oči.

Jeskyně se nachází 2 km od obce Kar-
lukovo (Карлуково) a asi 120 km od So-
fi e (София). Není možné minout smě-
rové cedule, přiblížíte-li se k cíli. Auto 
můžete zaparkovat na parkovišti, které se 
nachází kousek od vchodu do jeskyně. Já, 
bych vám ale doporučila, odstavit auto již 

„Boží oči“ a skalní klášter „Sv. Marina“

 1 Pro snadnější orientaci čtenáře a lepší vyhledávání na internetu i v terénu uvádíme v závorkách bulharskou podobu jmen.



33брой 1/2020

dříve a projít se pěšky, než začne toto 
velké dobrodružství.

Jeskyně Prochodna je jakási jes-
kynní chodba – grandiózní skalní 
most, jehož orientace je z východu 
na západ. Je přístupná z obou stran 
a výškový rozdíl obou vchodů je 
přibližně 10 metrů. Větší ze vstupů 
je považován za největší jeskynní 
klenbu v Bulharsku. Vysoký je neu-
věřitelných 45 m. Jeskyně je považo-
vána také za nejdelší jeskynní tunel 
v zemi a je jednou z mála jeskyní, 
kde lze provozovat bungee jumping 
a horolezectví.

Hned u vchodu jsme si všim-
li horolezeckých nadšenců, až se i 
mně zachtělo vyzkoušet si to. Jesky-
ně Prochodna je přirozeně osvětlena 
světlem, které prochází obrovskými 
vchody a přirozeně vzniklými otvory 
ve stropě. Ty se nazývají „okna“ a jes-
kyně díky nim působí velmi mystic-
ky. Obě „okna“ jsou umístěna vedle 
sebe a mají stejný mandlovitý tvar, 
podobají se obrovským očím, které 
jakoby z výšin hleděly na každého 
návštěvníka. Odtud také pochází 
druhý název tohoto fenomenálního 
místa – jeskyně Boží oči.

V minulosti vody řeky Iskar 
(Искър) vyplňovaly chodby jeskyně, 
nyní je však hladina řeky pod dnem 
jeskyně. Díky aktivním krasovým 
procesům, charakteristickým pro 
toto období, byl seismickou aktivitou 
a vlivem toku řeky koridor jeskyně 
přerušen a tato část zůstala oddělena.

Mám ráda výšky – neodolala 
jsem a vylezla do nejvyššího bodu 
jeskyně, blízko dvou obrovských ot-
vorů ve stropě. Když to zkusíte, zjis-
títe, že je celkem snadné dostat se do 
nejvyššího místa. I kdybyste vylezli 
pouze do té nižší části, pohlédnete-li 
nahoru a vztáhnete-li ruce vzhůru, 
máte pocit, jako byste se jich téměř 
dotýkali. Jediné, co mně mrzí, je, že 
jsme se nedostali k otvorům z vnější 
strany, abychom se mohli skrz ně po-
dívat dolů do jeskyně.

Později jsem se dozvěděla, jak se 
k otvorům dostat. Slibuji, že příště již 
nepromarním možnost tohoto jiné-
ho pohledu. Jen pro informaci – po 
cestě, která vede k jeskyni, potkáte 
nevelkou kašnu, kolem ní vede malá 
a úzká pěšina, která je v trávě téměř 
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nejzvídavější k místu, kde mohou po-
hlédnout z výšky do nitra jeskyně.

Když prší, je to jako by „oči plakaly“, 
a když svítí sluneční paprsky, v určitém 
momentě proniká světlo otvory a osvět-
luje stěny jeskyně, a stejně tak, i ve výšce 
umístěnou, ikonu Ježíše Krista. Ikona je 
zde od roku 2016 a byla věnována bra-
trstvím Trojankého kláštera (Троянски 
мнастир). Ikona se nachází téměř 
uprostřed a je vidět ze všech stran. Po-
dle archeologů byla jeskyně pro místní 
obyvatele důležitým okultním místem, 
odehrávaly se zde různé rituály. 21. 
března, v den jarní rovnodennosti, se v 
zde konal rituál plodnosti. V tento den 
procházejí jeskyní sluneční paprsky pod 
zvláštním úhlem a celou ji prozařují. 

V okolí jeskyně Prochodna se na-
chází ještě mnoho menších jeskyní a 
skalních otvorů. Nebojte se sejít z hlavní 
cesty – podél pěšin najdete nejrůznější 
prapodivné skalní útvary. Dalším krás-
ným místem nedaleko jeskyně je skalní 
klášter sv. Mariny. Toto místo odhaluje 
nádherné přírodní výhledy a panora-
mata na řeku Iskar. Jen málo turistů však 
dojde až na konec stezky, aby je viděli.

Ve své dnešní podobě je skalní 
kostel sv. Mariny datován do poloviny 
12. století. Skalní klášter obývali mniši 
– hesichasté a byl určen k modlitbám 
v ústraní. Patřil k velkému klášteru 
Viktorova Laka (Викторова лъка), 
který se nachází na protějším břehu 
řeky Iskar. Chrám sv. Mariny, který zde 
existoval celých 8. století, byl v 80. a 90. 
letech téměř zcela zničen. Díky velké-
mu úsilí nadšenců, historiků a restau-
rátorů byl chrám za pomocí archivních 
soukromých fotografi í obnoven do své 
původní podoby.

Na zpáteční cestě z kláštera jsme do 
jeskyně vstoupili i z její druhé strany a 
uviděli zcela nové a jiné skalní útvary. 
Vzhlédli jsme k Božím očím, které – 
stále tak symetrické – nás z výšky po-
zorovaly. Celé toto místo je bezpochyby 
nabito velmi silnou energií, a ta nás nu-
tila cítit se jaksi mysticky.

Tato má spontánní cesta byla velmi 
povzbuzující a inspirativní. Ve skuteč-
nosti má severozápadní oblast Bulhar-
ska mnoho zajímavých míst. Pokud jste 
v této oblasti ještě nebyli, naplánujte si 
cestu už letos, abyste se mohli i Vy do-
tknout Božích očí! ◆

Způsob přípravy:

V hlubokém hrnci rozehře-
jeme olej a osmažíme maso na-
krájené na kostičky, až se vodaa 
úplně vypaří. Do výpeku přidá-
me nadrobno nakrájenou cibuli 
a pórek a dusíme, dokud cibule 
nezesklovatí.

Přidáme sladkou papriku a 
pepř, zamícháme a zalijeme lá-
kem z kysaného zelí a vodou. 
Přivedeme k varu a přidáme na-
drobno nakrájenou sušenou pa-
priku a ztlumíme žár. Na mírném 
ohni vaříme 20 min., poté přidá-
me umytou rýži a okořeníme sa-
turejkou. Vaříme dalších 20 min. 
Chvíli před dovařením, přidáme 
nasekanou petrželku, pískavici a 
dle potřeby sůl (lák ze zelí bývá 
většinou dostatečně slaný). Po-
lévka se podává zahuštěná žlout-
kem a bílím jogurtem. Posypeme 
rozdrcenou pálivou papričkou a 
nadrobno nasekanou petrželkou.

* Balkánské potraviny a v receptu uvedené 

koření je možné zakoupit např. v bulharských 

obchodech.

* Kurkuda – nářeční označení láku z na-

kládaného zelí, je znatelně slanější než lák, který 

známe z české kuchyně.
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600 g vepřového masa (mírně prorostlého)

½ kávového hrnku kulatozrnné rýže

2 sušené sladké papriky

1 sušená pálivá paprička (feferonka)

2 cibule

1 pórek

1 snítka petržele

1 l láku z kysaného zelí (nářečně v bulharštině 

kurkuda)

1 l vody

4 pol. l. oleje

1 pol. l. sladké papriky 

1 k. l. mletého černého peře

1 k. l. pískavice (řeckého semena)

1 k. l. čubrice (saturejka)

Na dochucení:

150 g bílého jogurtu

1 žloutek

sůl dle chuti

Poznámky:
l – litr
g – gram
k. l. – kávová lžička
pol. l. – polévková lžíce

Suroviny:

Polévka z kurkudy *

Autentický kulinární recept ze Severozápadního regionu, 
z okolí města Loveč (Ловеч) 


