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Abstrakt 

KONKOLYOVÁ, Natália: Historický vývin slovenskej menšiny v Bulharsku. [bakalárska 

práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra slovanských 

filológií. Školiteľ: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. Bratislava: Filozofická fakulta UK, 

2020. 43 s. 

Cieľom práce je podať ucelený pohľad na migračný proces a vývin slovenskej 

menšiny, ktorá sa presídlila na prelome 19. a 20. storočia do Bulharska. Poukazuje na 

podmienky osídľovania, spôsob života, ako aj jej materiálnu a duchovnú kultúru. Pre 

komplexnosť informácie sa v práci uvádzajú aj významní predstavitelia tejto komunity (Ján 

Michalko, Mária Topoľská, Tomáš Topoľský, Ján Botík, Štefan Zelenák), ktorí mali 

pozitívny vplyv na zachovanie slovenskej identity v bulharskom prostredí, resp. po návrate 

na Slovensko sa jej venovali prostredníctvom vedeckej alebo kultúrno-spoločenskej 

činnosti. Práca zahŕňa aj výskumnú činnosť vedeckých pracovníkov (Vladimir Penčev, 

Vincent Blanár, Anton Habovštiak), ktorí túto menšinu skúmali a svoje bádania 

zdokumentovali v mnohých etnologických, antropologických i lingvistických výskumoch.  

 

Kľúčové slová: slovenská komunita v Bulharsku, duchovná kultúra, materiálna kultúra, 

osobnosti slovenskej komunity v Bulharsku, etnologický, antropologický a dialektologický 

výskum  

 

 

  



 
 

Abstract 

KONKOLYOVÁ, Natália: Historical Development of the Slovak Minority in Bulgaria. 

[Bachelor thesis]. Comenius University in Bratislava. Faculty of Arts. Department of Slavic 

Studies. Tutor: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. Bratislava: Faculty of Arts., 2020. 43 

pages.  

The aim of the thesis is to provide a complex view on migration process and 

development of the Slovak minority that settled in Bulgaria at the end of 19th and beginning 

of 20th century. It describes the settlement conditions, their way of living as well as material 

and spiritual culture. A complexity of the information is achieved also through mentioning 

distinguished representatives of the community (Ján Michalko, Mária Topoľská, Tomáš 

Topoľský, Ján Botík, Štefan Zelenák) who had positive impact on keeping Slovak identity 

in Bulgarian environment intact, respectively who were experiencing it either through 

scientific research or on broader cultural and social level. The thesis builds on scientific 

research of Vladimir Penčev, Vincent Blanár, and Anton Habovštiak who have studied this 

minority and results of their research published in many ethnology, anthropology and 

linguistic articles and studies.  

 

Keywords: Slovak community in Bulgaria, spiritual culture, material culture, distinguished 

representatives of the Slovak community in Bulgaria, ethnology, anthropology, and 

dialectology research 
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Úvod 
 

 Už od vzniku života na zemi sme svedkami migrácie, pohybu a sťahovania nielen 

živočíchov, ale i ľudí. Dôvodom presunu môže byť útek pred nebezpečenstvom, alebo 

hľadanie nových príležitostí pre život ako nám to približuje história. Slovenské dejiny sú 

popretkávané viacerými migračnými vlnami, keď tisíce Slovákov donútila ťaživá 

hospodárska, či politická situácia opustiť vlasť a hľadať si domov v cudzine. Slováci 

opúšťali svoje domovy, aby sa usadzovali v riedko osídlených oblastiach, ktoré bolo 

potrebné znovu kolonizovať. 

 Cieľom tejto bakalárskej práce je priniesť ucelený pohľad na historický vývin 

slovenskej menšiny v Bulharsku a osobnosti, ktoré do značnej miery ovplyvnili jej rozvoj 

a smerovanie. Zároveň uvádzame bádateľov, ktorí sa venovali štúdiu tohto jedinečného 

minoritného spoločenstva. 

Predkladaná bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola 

s názvom Vysťahovalectvo zo Strednej Európy na Dolnú zem sa venuje príchodu Slovákov 

do Bulharska. Opisuje podmienky za akých prichádzali a kde sa usídľovali. Pre bližšie 

oboznámenie sa venuje aj niektorým štatistickým údajom. Popisuje proces ich migrácie 

a čiastočne i reemigrácie. Druhá kapitola Materiálna a duchovná kultúra Slovákov 

v Bulharsku, približuje začiatky a spôsob ich života po príchode do Bulharska. Venuje sa 

počiatkom ich usídľovania, stavbe nových domov ako i problémom, ktoré vznikali pri 

obrábaní pôdy. Približuje duchovnú a kultúrnu zložku ich života, ako je napr. obradový 

folklór pri pohreboch, či piesne ktoré ich sprevádzali počas prác. Tretia kapitola Významní 

predstavitelia slovenskej komunity v Bulharsku informuje o osobnostiach, ktoré sa vo veľkej 

miere pričinili o rozvoj tejto komunity a to najmä v podobe učiteľov, ktorí pôsobili v obciach 

so slovenskou menšinou a prispeli k rozvoju tejto komunity. Všímame si aj osobnosti, ktoré 

sa narodili v tejto komunite a ich životné dielo a práca pokračovali po príchode na 

Slovensko. Posledná kapitola Výskum slovenskej komunity v Bulharsku je zameraná na 

odborníkov, ktorí sa vo svojej bádateľskej činnosti venovali výskumu tejto menšiny 

a rôznym aspektom jej života. 
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1 Vysťahovalectvo zo strednej Európy na Dolnú zem  
 

Vysťahovalectvo zo Slovenska na Dolnú zem sa uskutočňovalo v dvoch etapách. 

Prvé sťahovanie prebiehalo na konci 17. storočia a na začiatku 18. storočia. Vtedy Slováci 

opustili svoju vlasť a usadili sa na tzv. ,,Dolnej zemi“ v dedinách ako Padina, Nadlak, 

Kovačica, Stará Pazova, Ašanja, Boľovce, Petrovec, Hložany, Kysáč, Tótkomlóš, Pitvaroš 

a iné. Druhé presídľovanie prebiehalo po rusko-tureckej vojne a oslobodení Bulharska od 

nadvlády Osmanskej ríše (1878). Do Bulharska sa vysťahovali Slováci zo Slovenska, ale aj 

tí, ktorí už žili na Dolnej zemi (Botík, 2011). „Dolná zem“ bolo v minulosti označením 

geografického priestoru v južnej časti bývalého Rakúsko-Uhorska. V súčasnosti by to bola 

oblasť južného Maďarska s časťou Chorvátska, Rumunska, Bulharska a Srbska. Po ústupe 

Turkov sa tieto oblasti stali rozsiahlou pustatinou, kde sa len niekde nachádzalo pôvodné 

zbedačené obyvateľstvo, ktoré nebolo schopné samostatne hospodáriť. Slováci prišli na 

Dolnú zem po neúspešnom pokuse o osídlenie týchto oblastí Španielmi, či inými 

národnosťami. Dokázali miestnu pôdu zveľadiť, rozvinúť poľnohospodárstvo a prežiť 

v ťažkých podmienkach lebo po Turkoch zostali vyrabované a spustošené obce. V mnohých 

z nich počtom prevýšili pôvodné obyvateľstvo, alebo vytvorili nové obce. Na juh odchádzali 

nielen kvôli chudobe a neistote na Slovensku, ale aj pre náboženské neslobody. Náboženstvo 

zemepána bolo povinné aj pre poddaných a preto na juh odchádzali najmä evanjelici. Na 

Dolnú zem sa začali sťahovať Slováci prakticky zo všetkých žúp, najviac však z tých, ktoré 

boli na maďarsko-slovenskej národnostnej hranici a to najmä z Novohradskej, Hontianskej 

a Gemerskej župy. Veľké skupiny obyvateľstva prichádzali aj zo severnejších, prevažne 

slovenských stolíc – Nitrianskej, Zvolenskej, Oravskej, Liptovskej a pod. 

 

1.1 Historický vývin slovenskej komunity v Bulharsku  
 

Slovenská komunita v Bulharsku sa primárne začala formovať z potomkov 

slovenských  prisťahovalcov, ktorí predtým osídľovali územia na Dolnej zemi a v podstate 

sa len presunuli do Bulharska. Sekundárne bola táto komunita v oveľa menšej miere tvorená 

prisťahovalcami z územia dnešného Slovenska. ,,Novou nádejou pre Slovákov – 

prisťahovalcov v Banáte, Báčke, Srieme a ďalších slovenských osadách sa stalo Bulharsko. 

Slováci sa do Bulharska prisťahovali z týchto osád: Padina, Nadlak, Kovačica, Stará 

Pazova, Ašanja, Boľovce, Petrovec, Hložany, Kysáč, Tótkomlóš, Pitvaroš a z ďalších 
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dedín“.1 Osvetový pracovník a jeden z učiteľov Slovákov v bulharsku Ján Michalko uvádza, 

že do Bulharska prichádzali Slováci „z Bačky, z Banátu, zo Sriemu, z Nadlaku alebo aj 

z Austrie. Slováci v Banáte boli z rôznych žúp ako zo župy Novohradskej, z Turca, zo župy 

Aradskej, z Čongradskej a z Torontálskej. Prišli aj ,,čiliaci“ – názov dostali, podľa toho ako 

neustále hovorili ,,včil“, na základe toho sa predpokladá, že pochádzali z Nitrianskej župy“ 

(Michalko, 1936, s. 25). Sťahovanie prebiehalo po skončení rusko-tureckej vojny a 

oslobodení Bulharska spod takmer päťstoročnej tureckej nadvlády v roku 1878. Po tejto 

vojne zostali na území Bulharska neosídlené oblasti a knieža Alexander Battenberg v snahe 

osídliť ich, vydal v roku 1880 Zákon o zaľudňovaní nezaľudnených zemí v Bulharsku (tamže, 

1936, s. 29). Zákon hovoril o tom za akých podmienok a okolností je možné osídliť voľnú 

pôdu v Bulharsku. Zákon mal v prvom rade doviesť Bulharov živiacich sa 

poľnohospodárstvom a chovom dobytka žijúcich v cudzích krajinách späť do vlasti. 

Novoosídlencom bola na základe neho pridelená pôda podľa počtu ľudí v rodine od 30 do 

60 dekárov a pasienky pre dobytok. Pridelenú pôdu nemohli užívatelia predať a po desiatich 

rokoch sa stali jej vlastníkmi. Záujemcovia o pôdu sa museli prihlásiť na Ministerstve 

financií, ktoré ju prerozdeľovalo. Menej majetné rodiny mali možnosť pôžičky z 

poľnohospodárskych pokladní z vládneho fondu na úrok, a to najviac do výšky polovice ich 

majetku. Na dobytok a veci ako náradie a nábytok ktoré si priniesli so sebou do Bulharska, 

sa nemalo vzťahovať clo. Takisto boli oslobodení od pozemkovej dane, ktorú museli začať 

platiť po troch rokoch od presídlenia. Noví obyvatelia Bulharska sa považovali od začiatku 

za bulharských občanov. V roku 1892 podpísal cár Ferdinand dodatok k tomuto zákonu, 

ktorým ich oslobodil od vojenskej povinnosti na sedem rokov od presťahovania sa. 

Výnimkou boli presídlenci z Turecka na, ktorých sa tieto privilégiá nevzťahovali. Následne 

sa zákon pozmenil aj v roku 1902, kedy sa prisťahovalci stávajú majiteľmi zeme až po 

uplynutí 20 rokov, a nie 10 rokov ako znel pôvodný zákon. Zákon bol pozmeňovaný viackrát 

a v jeho dodatkoch sa tiež bližšie určovalo koľko dekárov zeme môže mať rodina na hlavu.  

Aj napriek tomu, že sa zákon primárne vzťahoval na Bulharov v zahraničí a snahu 

o ich návrat do Bulharska, zareagovali naň aj Slováci, ktorí žili v zlých životných 

podmienkach a preto sa ho rozhodli tiež využiť. ,,Len keď prví prišli a ukázali sa na vtedajšiu 

dobu dosť pokrokovými roľníkmi, bulharské úrady nenamietali nič proti tomu, aby prišlo 

viacej takýchto roľníkov a mali v úmysle založiť jednu takúto vzorovú dedinu. Ani cár 

Ferdinand, ani vtedajší ministerský predseda Štefan Stambolov nemohli byť proti usídleniu 

 
1 Pozri 130. výročie príchodu Slovákov do Bulharska – prednáška. Bulharský kultúrny inštitút. [online] 

Dostupné na: https://www.bulkis.sk/udalosti/2014/6/16/130-vroie-prchodu-slovkov-do-bulharska-prednka 
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Slovákov v Bulharsku, lebo obidvom išlo o všestranné upevnenie mladého bulharského 

štátu.“ (tamže, 1936, s. 31). Takisto bolo umožnené získať pôdu aj Srbom, Nemcom, 

Maďarom a Rumunom.  

 

1.2 Štatistické údaje o slovenskej komunite v Bulharsku  
 

Presné štatistické údaje o slovenskej komunite v Bulharsku nie sú známe. Vie sa, že 

Slováci osídľovali najmä oblasti, ktoré ostali opustené po skončení rusko-tureckej vojny. 

Išlo najmä o severnú časť Bulharska v povodí rieky Dunaj, konkrétne o  Plevenskú 

a Vračanskú oblasť. V tejto oblasti sa slovenská komunita vytvorila v dedinách Vojvodovo, 

Mrtvica, Brašľanica, Gorna Mitropolia. Z dobových údajov sú známe približné počty 

slovenských rodín a ich členov v jednotlivých obciach obývaných slovenskou komunitou. 

Jozef Hrozienčík v knihe Slováci v Bulharsku uvádza, že v roku 1900 žilo v Gornej 

Mitropolii 100 slovenských rodín, v Mrtvici 56 a v Brašľanici 48 slovenských rodín 

(Hrozienčík, 1985, s. 31). Ján Botík v knihe Slováci v Bulharsku (Botík, 1994, s. 60) uvádza, 

že v roku 1920 žilo v Bulharsku približne 1629 Slovákov, a to najmä v týchto v štyroch 

lokalitách: 

• Gorna Mitropolija (196 rodín a 833 duší) 

• Mrtvica, dnes Podem (83 rodín a 354 duší) 

• Brašljanica (75 rodín a 320 duší) 

• Vojvodovo (36 rodín a 122 duší). 

Ten istý autor v knihe Dolnozemskí Slováci (Botík, 2011, s. 224) rovnako, ako aj v publikácii 

Slováci v Bulharsku uvádza, že v roku 1935 žilo v Bulharsku približne 1600 Slovákov, a to 

najmä v týchto v štyroch lokalitách: 

• Gorna Mitropolija (149 rodín a 619 duší) 

• Mrtvica, dnes Podem (72 rodín a 297 duší) 

• Brašljanica (56 rodín a 232 duší) 

• Vojvodovo (30 rodín a 104 duší). 
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Ján Rychlík v knihe Dějiny Bulharska (Rychlík, 2000, s. 387) píše, že v Bulharsku sa 

usídlilo: 

• v Mrtvici (dnes Podem) 41 rodín zo Slovenska  

• v Gorné Mirtopoli 126 rodín  

• v Brašljanici 66 rodín 

• vo Vojvodove 63 rodín, z toho 43 českých a 20 slovenských.  

 

1.3 Migračný a reemigračný proces bulharských Slovákov  
 

Pre migráciu Slovákov mal veľký význam zákon o osídľovaní voľnej neobrobenej 

pôdy z roku 1880, ktorý využilo okrem Slovákov aj veľa cudzincov. Do roku 1897 

prideľovala bulharská vláda pôdu zadarmo, potom až do obdobia balkánskych vojen za 

nízky poplatok 10 – 12 levov za jeden dekár (1ha = 10 dekárov). V poľnohospodárskej 

migračnej vlne boli v značnej miere zastúpení migranti zo Slovenska, ktorí vytvorili 

v Plevenskej a Vračanskej oblasti slovenské kolónie.  

Po vydaní Zákona o osídľovaní neosídlených zemí sa Slováci rozhodli opustiť svoju 

domovinu a presťahovať sa do Bulharska. Keďže do Bulharska prichádzali sociálne 

najslabšie rodiny, tak poväčšine nemali veľa majetku. Zákon im síce dovoľoval priniesť si 

dobytok, pracovné náradie a aj nábytok do novej vlasti, ale keďže sa jednalo najmä 

o najchudobnejších, tak toho veľa nebolo. Prvá dedina, kde sa Slováci usídlili bola Mrtvica 

(dnes Podem). Bola to nová dedina, ktorá vznikla až po oslobodení Bulharska (okolo roku 

1896) a nachádza sa ,,...na vyschnutých bažinách mŕtveho ramena rieky Vitu“ (Hrozienčik, 

1985, s. 18). Dedina je vzdialená od Plevenu 22 km, od Gornej Mitropolie a Brašľanice 17 

km a od Dunaja 19 km. Prvá slovenská rodina prišla do Mrtvice v roku 1884 a následne po 

pozitívnych skúsenostiach zavolala príbuzných a priateľov.  

Slováci, ktorí prichádzali do Bulharska z Dolnej zeme, najmä z oblastí dnešného 

Srbska sa prevažne plavili na ,,deregliach – pltiach o rozlohe zhruba 16 x 8 m, na ktorých 

sa pod rohožami alebo konopnými plachtami tiesnilo po 30 – 35 rodín a okolo 100 až 120 

osôb, spolu so všetkým ich kuchynským, domácim a hospodárskym inventárom, ktorý si so 

sebou odnášali ako najnutnejšiu výbavu“ (Botík, 1994, s. 7). ,,Kúpil som za 440 zlatých 

v Pánčove deregľu. To bol 16 m dlhý, uprostred 8 m široký, drevený čln. Deregľa bola 

pobíjaná hliníkom... popri boku mala dvojme popribíjané dasky, lebo bola v nej veľká 

ťarcha“ (Hrozienčik, 1985, s. 30). Cesta vysťahovalcov do Bulharska bola komplikovaná, 
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pretože ľudia väčšinou nemali žiadne doklady, na hraniciach sa museli skrývať, aby sa 

dostali do nového domova (Michalko, 1936). Slováci, ktorí sa do Bulharska sťahovali 

z oblasti rumunského Nadlaku boli o niečo bohatší ako iní prisťahovalci a preto si svoje 

pozemky kupovali. Prichádzali na vozoch alebo vlakom. Nadlačania prišli do Gornej 

Mitropolie. ,,Ale lacná pôda v Bulharsku láka ešte aj po roku 1900 a tak posledná rodina 

v Brašljanici sa osadila roku 1907 a v Gornej Mitropolji 1908“ (tamže, 1936, s. 53). Do 

Bulharska odchádzali aj rodiny z Božurnej. Ján Michalko o tom píše: ,,Na jar v apríli roku 

1884 odišlo prvých päť rodín z Božurnej na kočoch cez Niš a Sofiu, počujúc, že Bulharsko 

dáva zem na obrábanie“ (tamže, 1936, s. 31 – 32). Ich dočasné miesto bolo v Mrtvici. 

Ďalším Slovákom bolo umožnené prísť až po konci srbsko-bulharskej vojny. Slováci 

z Padinej tiež rozpredali svoje neveľké majetky a vydali sa na cestu do Bulharska s vidinou 

lepších podmienok na život a s nádejou, že dostanú vlastnú zem. V Mrtvici bolo veľmi ťažké 

živiť sa poľnohospodárstvom, pretože úrodu každoročne ničili sysle, ktoré zničili všetko 

okrem žita. Mnoho rodín bolo preto odkázaných jesť iba chlieb. Zem tu bola neobrobená 

a zanedbaná, ale Slováci si s tým veľmi rýchlo poradili a všetky zvieratá ničiace úrodu 

vyhnali (tamže, 1936). Úrady žiadali, aby prišlo viacej Slovákov, mali v pláne založiť 

slovenskú roľnícku dedinu na ,,Dimirkju suvate“ (tamže, 1936, s. 34). To sa však nepodarilo 

a Slováci boli rozdelení do bulharských dedín. Najlepšie podmienky malo 56 rodín 

presťahovaných v Mrtvici, mali dovolené bez ohľadu na Zákon obrábať toľko poľa, koľko 

vládali a tak niektoré rodiny obrábali od 100 do 200 dekárov oráčiny. Zem dostávali po 

častiach, niektorým vymerali zem hneď, iným až o rok – dva. Keďže zatiaľ nemali kde 

bývať, tak malá časť Slovákov hľadala útočisko a strechu nad hlavou v bulharských 

majetnejších rodinách. Najskôr prišli do Mrtvice a tam žili, kým ich nerozdelili do 

Brašľanice alebo Gornej Mitropolie. V roku 1896 sa začala osídľovať aj obec Brašľanica, 

vtedajší starosta a obecná rada vyčlenili voľné územie v severnej časti obce, ktoré 

rozparcelovali a pridelili novousadlíkom. Často nemali kde bývať a preto kým bolo vonku 

teplo, bývali pod stanmi (šiatrami) aj s deťmi. Žili v zemníkoch2 aj so zvieratami a prácu si 

hľadali u Bulharov. Slovenským prisťahovalcom veľmi pomáhal Samuel Jaroslav Zachej, 

ktorý pôsobil v Sofii. Slováci sa naňho obracali listom vždy, keď niečo potrebovali. Do 

Bulharska sa sťahovali za vidinou lepšieho života, no už krátko po príchode zistili, že nie 

všetko tu bude ideálne. Mnohí sa obávali budúcnosti, preto ,,...hneď roku 1898 na jar 

odchádza z Brašljanice päť rodín“ (tamže, 1936, s. 53). Táto myšlienka návratu sa objavila 

 
2 Zemník – slúžil ako dom, ale aj ako maštaľ pre dobytok, bol vyhĺbený v zemi.  
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aj po 1. svetovej vojne, po ktorej prepukla hospodárska kríza. Počas 2. svetovej vojny sa 

Bulharsko pridalo k fašistickému Nemecku. To sa mnohým Slovákom žijúcim v Bulharsku 

nepáčilo a tak začali rozmýšľať nad návratom do vlasti. Takisto vo vojnových rokoch bolo 

zo Slovenska obmedzené vysielanie kňazov a učiteľov, preto naši krajania začínali vidieť 

vážne komplikácie pri zabezpečovaní ich kultúrnych a národnostných potrieb. Reemigrácia 

prebiehala  dvoma smermi. Prvý bol do Argentíny kam sa Slováci sťahovali mysliac si, že 

v Argentíne ich čaká život bez trápenia avšak po príchode zistili, že to nie je tak ako si 

mysleli. Druhý smer bol naspäť na Slovensko. „...roku 1921 prichádza do Bulharska 

československá delegácia na veľké predvolebné zhromaždenie Stambolijského. Delegácia 

navštevuje Pleven, Gornú Mitropolju a informuje krajanov o možnostiach vysťahovať sa na 

Slovensko v súvislosti s pripravovanou pozemkovou reformou“ (Hrozienčík, 1985, s. 96). 

Bulharsko chcelo po socialistickej revolúcii zaviesť dobrovoľné združovanie dedín, čo sa 

Slovákom nepáčilo. Hospodáriaci Slováci odmietali dobrovoľne darovať pôdu, ktorú získali 

za ťažkých podmienok a obrábali ju už niekoľko rokov. Preto začali rozmýšľať nad 

návratom do vlasti. Usúdili, že najprijateľnejším východiskom by bol návrat k vlastným 

koreňom, do zeme svojich pradedov a zareagovali na výzvu ,,Mať volá“, aby mohli nájsť 

potrebnú stabilitu, istotu svojho života a obnoviť si národnú identitu (Botík, 1994).  
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2 Materiálna a duchovná kultúra Slovákov v Bulharsku  
 

Pri kultúre môžeme hovoriť o jej materiálnej a duchovnej zložke. Materiálna zložka 

kultúry zahŕňa materiálne výsledky ľudskej činnosti, ako sú napríklad predmety zhotovené 

alebo upravené ľudskou činnosťou. Duchovná zložka kultúry zahŕňa hodnoty, normy, 

symboly, pravidlá, systémy poznatkov, ale i religiozitu. 

 

2.1 Materiálna kultúra Slovákov v Bulharsku  
 

Slovákom po príchode do Bulharska bola pridelená dlho neobrábaná pôda, na ktorej 

si museli vybudovať nové domovy. Zem ktorú dostali po príchode bola spustnutá, zarastená, 

suchá a na tejto pôde žilo veľa divožijúcich zvierat. Spočiatku bol život novousadlíkov 

náročný. Boli nútení prespávať pod ,,...šiatrami nachytro urobenými z voza, niekoľkých 

kôlov3 a veľkej poňvy4. Proti silnejším lejakom ich pokrývali tiež niektorí divým cirokom, 

kukuričím alebo trávou“ (Michalko, 1936, s. 81). Neskôr si vyhĺbili zemníky, ktoré videli 

u Bulharov. Nebolo to práve najpohodlnejšie obydlie, pretože v ňom žili spolu so zvieratami. 

Boli postavené čiastočne v zemi a čiastočne nad povrchom. Zo zeme vyčnievalo asi len 1,5 

metra. Strecha takéhoto zemníku bola tvorená len z konárov, ktoré boli prekryté zemou 

a táto časom zarástla rôznymi náletovými rastlinami. Tieto rastliny svojím koreňovým 

systémom síce túto strechu čiastočne spevnili a pomohli jej lepšie odolávať vode. Na druhej 

strane boli tieto rastliny lákadlom pre chovaný dobytok. Často sa stávalo, že  dobytok 

v snahe dostať sa k rastlinám, vyšiel na chatrnú strechu, ktorá sa pod jeho váhou zrútila. 

Slováci však boli v ich domovine zvyknutí na vyššiu kvalitu svojho bývania a tak im 

neostávalo nič iné, ako si čo najrýchlejšie postaviť domy. ,,...do roku 1900 všetky zemnice 

boli nahradené domami“ (Botík, 1994, s. 18). V stavaní domov boli Slováci veľmi zdatní. 

Vďaka tomu sa im pomerne rýchlo podarilo postaviť nové domy, pričom sa riadili 

jednoduchým heslom ,,Čo najskorej, najlacnejšie a čo najlepšie“ (Michalko, 1936, s. 84). 

Snahou novousadlíkov bolo čo najviac sa priblížiť ich pôvodnému štýlu bývania, tak si začali 

stavať v Bulharsku domy, aké obývali predtým v Banáte. Domy stavali z hliny a slamy, 

tradičným postupom „...steny svojich domov nabíjali z čerstvo nakopanej zeme. Nasypali ju 

do rámu z dosák, v ktorom sa zem ubíjala drevenými kyjanicami“ (Botík, 1994, s. 19 – 20), 

 
3 Kôl – hrubšia drevená tyč na jednom konci zaostrená.  
4 Poňva – veľká plachta zošitá z troch alebo štyroch približne 5 m dlhých kusov domáceho plátna. 
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pričom takto stavali celý dom, bez okien a dverí. „Na tieto ,,čudá“ prišli sa podívať aj zo 

susedných obcí. Akoby nie, zvlášť kým nevideli nijakého obloka alebo dvier a kým sa muselo 

dnu chodiť hore rebríkom. Ako do škatule“ (Michalko, 1936, s. 84 – 85). Týmto postupom 

postavili steny do výšky približne 2,5 metra a na vrch poukladali hrady. ,,Strecha bola 

vysoká a strmá, pokrytá slamou“ (Hrozienčík, 1985, s. 33), alebo kukuričným šúpolím 

a neskôr aj rovnou pálenou škridlou. Takmer vôbec na stavbu domov nepoužívali pálenú 

korýtkovú škridlu, ktorá sa používala na bulharských domoch, pretože na jednu radu bolo 

potrebné použiť aj tri škridly a táto sa Slovákom vôbec nepáčila. Neskôr po vyschnutí stien 

do nich vysekali otvory pre okná a dvere. Steny omietli bielou vápennou omietkou, spodnú 

časť domu „sokel“ natreli čiernou farbou a tak dom žiaril do diaľky. Ako stavebný materiál 

na svoje domy využívali materiál, ktorý bol všade ľahko dostupný a to hlinu, ktorú si 

nakopali a slamu, ktorej bolo dostatok okolo celej dediny. Miestni obyvatelia slamu vôbec 

nevyužívali, len ju vyvážali na kopy okolo dedín ako odpad. Podlahu v domoch tvorila len 

udupaná hlina, až neskôr sa v domoch začala používať drevená dlážka. Slováci už mali so 

stavaním skúsenosti, tak im práca na nových domoch išla od ruky. ,,Len neskoršie niektorí 

stavali z válkov5 alebo aj z pálených tehál“ (Michalko, 1936, s. 121), a to začiatkom 

dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia. Pálené tehly si vyrábali sami na lisoch. Bulharské 

dediny sa rýchlo rozrástli o slovenské ulice s peknými domami, ktoré mali omietnutú bielu 

vápennú fasádu, čo bolo v priamom kontraste s nevýraznými šedivými domami domácich. 

Slovenské gazdinky sa o svoje domy príkladne starali, pričom počet perín a vankúšov, ako 

aj ich výzdoba a čistota určoval, či je rodina bohatá alebo nie. ,,V izbe sú obyčajne dve 

postele postavené po stranách a celá rodina spí pospolu. Čo sa nevmestí na postele, spí za 

pecou v ,,kuckove“6 alebo na zemi“ (tamže, 1936, s. 123). Teplo zabezpečovala ,,...pec 

v spálni bola asi 1m2 veľká a vysoká najviac 1 m. Zapaľovala sa z kuchyne slamou, 

vyhrievala steny a aj v noci vyžarovala teplo. Používala sa tiež na pečenie chleba“ 

(Hrozienčík, 1985, s. 33). ,,Varili v železných alebo smaltových hrncoch na ohnisku pod 

otvoreným komínom alebo na murovanom sporáku v kuchyni“ (Botík, 1994, s. 19). 

Kuchynské vybavenie sa tiež líšilo, zatiaľ čo Slováci používali kovový príbor a kuchynské 

nádoby mali smaltové, Bulhari používali hlavne keramiku a medené nádoby. 

 
5 Války – po 1. svetovej vojne až do 50-tych rokov to bol bežný stavebný materiál, hlavne na dedinách, boli 

to vlastne nepálené hlinené tehly. 
6 Kuckov – voľný priestor medzi pecou a stenou sa nazýval surdík, častejšie kuckov, kucov. Využívali ho deti 

na spanie. 
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Hospodárstvo rodiny tvoril dom s jednou alebo dvomi izbami, záchod, niekoľko 

gazdovských budínkov7, predzáhradka a záhrada. Okolo domu mali plot a zadnú časť 

pozemku tvorila  udržiavaná záhrada. Domy mali obyčajný vzhľad, boli hladké vďaka hline, 

kvôli ktorej nebolo možné vytvoriť nejaké zdobenie. Bulhari tiež stavali z hliny, no ich domy 

mali pochmúrnu šedú farbu, lebo hlinenú omietku ďalej neupravovali. Domáci mali budovy 

rozložené po celom dvore, zatiaľ čo slovenské rodiny mali všetky budovy usporiadané pod 

jednou strechou. Obhospodarovanie polí bolo pre Slovákov oveľa náročnejšie ako práca pri 

domácom hospodárstve. Bulhari ako hospodárske zvieratá do záprahu používali byvoly, 

ktoré však Slováci neobľubovali, lebo boli agresívne a útočili na nich. V tom čase mali v 

Bulharsku len voľne žijúce stáda koní. Slováci si kone do záprahu začali odchytávať a krotiť 

ich. Toto však neboli ťažné kone, preto mnohí vycestovali do Rakúska aby si tam zaobstarali 

na prácu vhodné plemená koní. Slováci si tiež z týchto ciest priniesli rôzne pracovné nástroje, 

náradie, pluhy, ktoré pôvodne používali pri prácach na poli v domovine. Postupom času pluh 

vytlačil bulharské ,,ralo“8 a to aj napriek predsudkom Bulharov. Mnohé pokrokovejšie 

technológie boli Bulharom neznáme, preto sa šikovnejší Slováci chytili príležitosti a začali 

obchodovať s ťažnými koňmi, poľnohospodárskym náradím, nástrojmi. Časom začali 

obchodovať s hydinou a dobytkom všetko toto dovážali z Maďarska a Rakúska. (Michalko, 

1936). Hospodárenie na poli sa pohlo vpred príchodom nových poľnohospodárskych strojov. 

Vďaka lepšiemu obrábaniu polí sa úroda u Slovákov postupne zvyšovala a preto mali aj viac 

peňazí. V Mrtvici si ešte pred rokom 1900 dokázali kúpiť prvú mláťačku, ktorú priviezli 

z Budapešti. V roku 1900 si ďalšiu mláťačku kúpili aj v Gornej Mitropolii. Pre Bulharov to 

bolo niečo, čo dovtedy ešte nevideli a tak sa na tento technický zázrak chodili pozerať ľudia 

aj z ďalekých miest, lebo nedokázali pochopiť, ako môžu tieto stroje vymlátiť tak veľa zrna, 

naviac ho i vyčistiť a ešte aj slamu na kopu  poukladať. ,,Takéto zmeny akoby trhli 

bulharskými sedliakmi a vytrhly ich z ich voľákeho letargickeho spánku, do ktorého upadli 

za tureckého panstva. Dostali chuť k práci, videli, že sa dá vykonať to, čo sa im zdalo ťažké, 

ba snáď nemožné. Prijali spôsob obrábania poľa od Slovákov, odhodili nedôveru k nim, 

ktorá sa v nich zahniezdila zo začiatku, opatrovali všetko tak, ako to videli od nich, dali sa 

naúčať, hľadeli byť v blízkom styku s nimi a, ako svojich gazdovských učiteľov, mali ich vo 

veľkej vážnosti“ (tamže, 1936, s. 89). Slovenský hospodári začali pestovať aj nové plodiny, 

ktoré Bulhari dovtedy nepoznali, ako napríklad mak a zemiaky. Organizovali zabíjačky, na 

ktoré pozývali aj Bulharov kde sa ich snažili naučiť spracovať mäso, čo s ním robiť aby dlho 

 
7 Gazdovský budínok – hospodárska stavba, ktorá bola využívaná ako sýpka, komora či maštaľ pre zvieratá. 
8 Ralo – pluh. 
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vydržalo čerstvé a dalo sa jesť. Ukázali im tiež ako zužitkovať všetko zo zvierat a variť jedlo 

na masti9. ,,Zkrátka, Slováci boli uznávaní za majstrov každého remesla a požívali od bratov 

Bulharov všetkej úcty“ (tamže, 1936, s. 91). Napriek snahe naučiť Bulharov lepšie 

hospodáriť nepáčilo sa im ako pristupujú k práci so zemou. ,,Všetka ich robota bola taká, 

akoby nikto nemal chuti myslieť, či sa nedá urobiť viac a lepšie. Pole nebolo tak vážené, 

nevedeli ho obrobiť, teda ho ľahko aj predávali“ (tamže, 1936, s. 89). 

 

2.2 Duchovná kultúra Slovákov v Bulharsku 
 

Duchovné a spoločenské potreby človeka sú najmä zvyky, obrady súvisiace s 

kalendárnym a životným cyklom, viera a náboženský život, vedomosti a predstavy o prírode, 

človeku, nadprirodzených bytostiach a silách.  

 

2.2.1 Jazyk, školstvo a vzdelávanie 
 

Prvá generácia Slovákov, ktorí sa presťahovali do Bulharska, bola zväčša 

negramotná. Pocítili však potrebu naučiť sa miestny jazyk aby sa dohovorili. Zo začiatku 

nebola povinná školská dochádzka striktne dodržiavaná, preto zvyčajne deti namiesto školy 

pracovali na poliach a pomáhali rodičom. Do začiatku 20. storočia navštevovali slovenské 

deti bulharské školy. Slovenská škola v Bulharsku nebola, tak boli deti nútené začať sa učiť 

ich materinský jazyk doma od rodičov, príležitostne ich to učili aj laickí kazatelia na rôznych 

miestach ako sú kostoly, domy Slovákov, ale aj krčmy. Myšlienkami na vzdelávania detí 

v slovenskom jazyku sa začala ako prvá zaoberať dedina Gorna Mitropolia. Miestny 

slovenský prisťahovalci chceli aby im bol poslaný učiteľ a bolo im umožnené postaviť si 

slovenskú školu, v ktorej by sa ich deti vzdelávali vo vhodnom prostredí. ,,Podľa ústneho 

podania vyslali Gornomitropolčania svojich zástupcov až priamo k cárovi Ferdinandovi so 

žiadosťou, aby im povolil otvoriť školu, v ktorej by sa ich deti v materinskom jazyku 

vyučovali“ (Hrozienčík, 1985, s. 73). Skromné začiatky slovenského školstva v Gornej 

Mitropolii spadajú do rokov 1904 – 1905, keď slovenskí prisťahovalci  požiadali bulharské 

úrady o povolenie vyučovať deti vo voľnom čase po slovensky. Prvým písomným 

dokumentom preukazujúcim túto snahu o vybudovanie školy, kde by sa deti učili po 

 
9 ,,Dovtedy Bulhari varili len na slnečnicovom oleji“ (Michalko, 1936, s. 91). 
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slovensky, je žiadosť zaslaná na Bulharské ministerstvo národnej osvety ,,Preukázanejší 

však ako toto ústne podanie je dokument, ktorý sa v Michalkových časoch nachádzal 

v archíve školy. Ide o ,,Protokol“, lepšie povedané žiadosť, ktorú 7. decembra 1904 posiela 

cirkevný výbor (neskoršie školský výbor) v Gornej Mitropolji ministrovi národnej osvety 

v Sofii prostredníctvom školského inšpektorátu v Plevene“ (tamže, 1985, s. 73). Ministrovi 

národnej osvety poslali list aby im povolil vzdelávanie ich detí Paľom M. Filkom. Za učiteľa 

si zvolili už spomínaného Paľa Filku, ktorý ako samouk vyučoval slovenčinu a náboženstvo. 

Vyučovanie začalo 1. mája 1905 a prebiehalo každý deň v krčme. V prípade jeho 

neprítomnosti vo výučbe pokračovala jeho žena. Deti sa učili písať, čítať a náboženstvo. Po 

postavení miestneho slovenského kostola sa škola presunula tam. Vyučovanie bolo 

komplikované, keďže nemali adekvátne školské pomôcky, ani učebnice. Na učenie využívali 

žiaci Bibliu a náboženské knihy. Žiaci chodili doobeda do bulharskej školy, ktorú mali 

povinnú a poobede ich čakalo slovenské vyučovanie. Tento pokus o vzdelávanie 

v slovenčine sa však nie veľmi vydaril a preto už v roku 1909 znova žiadali sofijské 

Ministerstvo národnej osvety, aby im povolilo osobitnú evanjelickú školu s vyučovacím 

jazykom slovenským. Do skončenia prvej svetovej vojny však so žiadosťou neuspeli a 

slovenského ducha medzi krajanmi udržiavali starší obyvatelia a evanjelickí kazatelia. 

Slováci v Gornej Mitropolii chceli pre ich deti vlastnú slovenskú školu a aby im štát platil 

učiteľa, tak opätovne písali na Ministerstvo školstva žiadosť o povolenie slovenskej školy, 

uspeli až ,,...v roku 1923, kedy Ministerstvo školstva po povolení českej školy v Sofii dalo 

súhlas aj na zriadenie slovenskej školy v Gornej Mitropoliji“ (Botík, 1994, s. 39). Do obce 

prišla prvá odborne vzdelaná slovenská učiteľka Mária Matějovská z Bratislavy. Po príchode 

sa však stretla s veľkými ťažkosťami. Proti slovenskej škole sa postavili niektorí 

významnejší, ale menej vzdelaní Bulhari. Dokonca aj evanjelický pastor Martin Beňo, 

zrejme pre pocit straty vplyvu na miestnu komunitu. Po prekonaní rôznych ťažkostí sa 

nakoniec podarilo školu otvoriť, hoci o niečo neskôr. Správkyňa Verejnej slovenskej školy 

v Gornej Mitropolii (vtedajší úradný názov) Mária Matějovská bola flexibilná a dobre 

pripravená na svoju profesiu učiteľky. Výučba začala dňa 28. 9. 1923 a táto prebiehala v 

miestnej modlitebni (kostole). Hodiny nenavštevovali iba deti, ale aj ich rodičia ba dokonca 

aj starí rodičia. Učenie sa materinského jazyka bolo umožnené každému Slovákovi, ktorý 

o to prejavil záujem. ,,Žiactvo sa učilo v stredu a v sobotu od 2–4. hod. a dospelí v stredu 

a v nedeľu od 6–8. hodiny. Prednášky sa konali (pre mužov) každú druhú nedeľu“ 

(Michalko, 1936, s. 176). Začiatok tejto výučby znamenal pre Slovákov obrovský pokrok 

pretože ich deti sa začali učiť nie podľa cirkevného princípu, ale na základe československej 
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štátnosti. Túto školu začali navštevovať aj slovenské deti z okolitých dedín (z Plevenskej 

oblasti) , v ktorých ešte nevyučovali slovenskí učitelia. Počet žiakov v škole každým rokom 

narastal. V roku 1924 slúžil provizórne ako učebňa evanjelický kostol s tehlovou dlážkou a 

so skromným zariadením, s čím nesúhlasil inšpektor, preto hrozilo zastavenie slovenského 

vyučovania v prípade, že nebude postavená škola. Novú školskú budovu chceli začať stavať 

na jar roku 1925. Stavebný pozemok už mali kúpený a pripravených bolo aj 90 tisíc kusov 

tehál. Plány na stavbu školy Slovákom skomplikovali živelné pohromy. Severné Bulharsko 

postihli v tom roku veľké povodne, ktoré boli spojené  s častými búrkami, tak sa výstavba 

školy odsunula  o rok. ,, Dňa 6. júna 1926 sa konala v Gornej Mitropolji slávnosť kladenia 

základného kameňa školy za prítomnosti československého konzula v Ruščuku F. Procházku 

a 17. júna sa začalo so stavbou školy“ (Hrozienčík, 1985, s. 78 – 79).  Stavbu školy ukončili 

počas prázdnin roku 1929. Na prízemí budovy boli učebne a poschodie bolo určené na byty 

pre učiteľov. Tým sa zavŕšila dlhoročná snaha Slovákov mať vhodné priestory na 

vzdelávanie a výchovu detí. Budova slúžila ako ľudová (1 – 5 ročník), ale aj ako meštianska 

škola (ďalšie 3 ročníky). ,,Po jej vzniku v roku 1923 bola nasledujúce dva roky iba 

doplňovacou národnostnou školou. V rokoch 1925 – 1934 pôsobila ako samostatná 

slovenská národnostná škola ľudová a od roku 1928 aj ako škola meštianska“ (Botík, 1994, 

s. 42). Slovenskú školu chceli mať tiež v ďalších dedinách so slovenskou menšinou, 

v Brašljanici sa niekoľkokrát pokúšali o to, aby pre ich deti poslali vzdelaného slovenského 

učiteľa. Nakoniec sa v roku 1928 stáva prvým slovenským učiteľom Jozef Rusko z Banskej 

Bystrice, ktorý začal vyučovať po slovensky v budove bulharskej meštianskej školy  

1. októbra 1928. Vyučovalo sa každý deň ,,...po dvoch hodinách odpoludnia“ (Michalko, 

1936, s. 186). Trieda bola iba jedna, pretože žiaci nevedeli písať ani čítať po slovensky, tak 

ich to učil a k tomu sa učili aj spevu. Učebnice nemali a tak sa učili čítať z krajanských novín 

,,Slovenský Ľud“ (tamže, 1936 s. 186). Jeho zásluhou bolo aj to, že sa postaral o založenie 

slovenskej obecnej knižnice z darov, ktoré poskytla Matica slovenská. Spočiatku sa 

schádzali u neho doma a neskôr im bolo umožnené odkúpiť dom, ktorý im slúžil ako čitáreň, 

ale konali sa tam aj rôzne iné udalosti. Dom slúžil aj ako kultúrne stredisko Slovákov 

v Brašľanici. Rusko sa usiloval o postavenie školy, ale kvôli nedostatku finančných 

prostriedkov sa im to nepodarilo. Po Ruskovi sa v Brašľanici vystriedalo viacero učiteľov 

až prišiel do Brašľanice Ján Michalko, horlivý národovec, ktorý sa zaoberal 

literatúrou.  Dejiny slovenského školstva v Mrtvici sa začínajú písať v roku 1907. Bol to 

však len pokus niekoľkých národne uvedomelých prisťahovalcov, ktorých k tejto myšlienke 

priviedol evanjelický farár Adam Vereš. O výučbu čítania, písania, počtov sa až do 
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skončenia prvej svetovej vojny starali laici a to iba príležitostne. Vyučovanie v slovenskej 

škole v Mrtvici začalo za hmotnej podpory československého ministerstva školstva. Prvým 

slovenským učiteľom tu bol v školskom roku 1928/1929 Václav Műller, ktorý prišiel zo 

Sofie. Najprv vyučoval tak ako v iných obciach v priestoroch bulharskej školy a v 

evanjelickom kostole. Budovu slovenskej školy začali stavať na jar roku 1929 na 

pozemkoch, ktoré darovali miestni slovenskí obyvatelia a dokončili ju v roku 1934, keď bolo 

slovenské menšinové školstvo nariadeniami bulharských úradov značne obmedzené. ,,Dňa 

26. októbra 1934 je slávnostné otvorená slovenská škola v Mrtvici“ (Hrozienčík, 1985, s. 

80). Keďže v Mrtvici mali iba jedného učiteľa, vývoj slovenského vzdelávania tu bol 

ucelenejší a dynamickejší. Preto sa im aj podarilo postaviť školu oveľa skôr ako v Brašľanici 

a Vojvodove. 

Slovenské školy v bulharských obciach obývaných slovenskou komunitou po 

odchode Slovákov späť do vlasti zanikajú. V Bulharsku dnes neexistuje základná ani stredná 

škola, na ktorej by sa vyučoval slovenský jazyk. Ešte pred druhou svetovou vojnou však 

slovenské školy v Bulharsku fungovali a pôsobili na nich učitelia zo Slovenska. 

 

2.2.2 Vierovyznanie a cirkevný život  
 

V Bulharsku je najrozšírenejším náboženským vierovyznaním pravoslávne 

vierovyznanie, ale zastúpené tu sú aj ostatné vierovyznania ako napr. katolícke, baptistické, 

protestantské, moslimské a iné. Slovenský prisťahovalci do Bulharska boli v prevažnej 

miere evanjelicko–luteránskeho vierovyznania. Na cestu do novej vlasti si pribalili bibliu a 

náboženské knihy, z ktorých neskôr učili svoje deti čítať. Biblia bola pre nich niečím k čomu 

sa uchyľovali vo svojich najťažších chvíľach a symbolom ich predchádzajúceho domova. 

Biblia bola vecou, ktorá im pomáhala zachovávať slovenský jazyk v Bulharsku. Obávali sa, 

že keď zanevrú na Bibliu bude to pre nich znamenať upadanie slovenčiny a následné 

pobulharčenie. Biblia bola pre Slovákov v Bulharsku niečo vzácne, čo sa dedilo z generácie 

na generáciu ,,...vo chvíľach bezradnosti a utvrdzovali sa v nádeji na lepšiu budúcnosť. Do 

týchto kníh zapisovali si narodenie, sobáše i úmrtia svojich najbližších“ (Botík, 1994, s. 34). 

Slováci, ktorí prišli do Bulharska tu vytvárali uzavreté komunity, ktoré sa pravidelne 

stretávali na rôznych náboženských zhromaždeniach. Tie im pomáhali prekonávať smútok, 

osamelosť v cudzej krajine a viedlo ich to k väčšej spolupatričnosti. Zhromaždenia sa konali 

v domoch jednotlivých prisťahovalcov. To im však príliš nevyhovovalo a tak hneď potom 
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čo si postavili svoje domy začali si stavať aj vlastné svätostánky. ,,No len čo sa trochu 

zmohli, súčasne s budovaním svojich obydlí, postavili si aj skromné, z hliny vybíjané, ale 

k náboženským obradom spôsobilé modlitebne“ (tamže, 1994 s. 35). Pri ich stretnutiach im 

po večeroch pomáhali náboženské knihy v tom, aby nezabúdali kým sú. Z takýchto 

evanjelických zhromaždení sa v Mrtvici stávajú od roku 1893 – 1896 pravidelné nedeľné 

zhromaždenia v domoch Slovákov, si čítali kázne, modlitby a spievali náboženské piesne.  

Laickí kazatelia, ktorí šírili vierovyznanie medzi Slovákmi sa nazývali pismáci 

(Michalko, 1936, s. 151). Prvým šíriteľom osvety (pismákom) v Mrtvici bol Michal Filko, 

ktorý tam pôsobil iba chvíľu a neskôr sa presunul do Gornej Mitropolie. Ďalším kazateľom 

v Mrtvici na stal Ondrej Mikuláš, ktorý sa snažil, aby si Slováci mohli postaviť svoj vlastný 

svätostánok. Vďaka jeho úsiliu sa mu podarilo zabezpečiť pozemok, na ktorom si mohli 

Slováci postaviť kostol. Výstavba kostola sa začala 1. 9. 1896 na mieste, ktoré im zabezpečil. 

V kostole sa konali pravidelné bohoslužby do roku 1928, keď bol ich kostol výrazne 

poškodený silným zemetrasením. Keď už Slováci mali kostol, chceli mať aj svojho 

slovenského evanjelického farára. Prvý slovenský farár bol Adam Vereš, ktorý prišiel 15. 

11. 1906. Vereš neslúžil ako farár iba v Mrtvici ale taktiež aj v Gornej Mitropolii vo 

Vojvodove a Brašľanici. Náklady na vyplatenie farára si dediny rozdelili. Následne sa usadil 

v Gornej Mitropolii, tam mu postavili faru, a tak sa táto dedina stala centrom slovenských 

evanjelikov v Bulharsku. Nový slovenský kostol v Mrtvici sa začal stavať 7. 9. 1927. 

Svätostánok bol pre nich veľmi významný, preto na tento kostol zbierali peniaze rôznymi 

spôsobmi. Peňažné podpory dostali aj z Československa a Juhoslávie. Kostol, ktorý bol 

postavený v Mrtvici mal kostolnú vežu so zvonicou a zároveň bol aj najväčším spomedzi 

ostatných slovenských kostolov v Bulharsku. Tento kostol funguje aj dnes ako jediný zo 

všetkých slovenských kostolov. Prvým laickým kazateľom v Gornej Mitropolii bol už 

spomínaný Michal Filko, ktorý prišiel z Mrtvice. Jeho príchod bol pre Gornú Mitropoliu 

veľmi významný, usiloval sa tu o postaviť kostol a založiť cirkevný zbor. ,,Práca na poli 

cirkevnom sa veľmi dobre darí, takže mitropolskí Slováci evanjelici už roku 1901 kupujú si 

pozemok na kostol za 450 strieborných levov, keď ho nemôžu dostať darom od obce, ako 

Mrtvičania“ (tamže, 1936, s. 159). Dňa 22. septembra 1902 začali so stavbou kostola, ktorá 

netrvala dlho, pretože už 30. novembra 1902 bol kostol vysvätený. Za nejaký čas si do 

kostola zakúpili aj zvony, aby mohli zvolávať ľudí na omše. Slováci v Brašľanici boli 

o niečo viac cirkevne založení, lebo hneď od príchodu si organizovali stretnutia (1898), ktoré 

sa konali ešte pod šiatrami. Následne keď si postavili domy tak sa stretávali v domoch 

Slovákov. Prvým kazateľom bol Pavel Nosáľ, ktorého v roku 1925 vystriedal jeho syn Pavel. 
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Prípravy na stavbu kostola sa začali od 15. januára 1922. Brašľanickí Slováci boli nútení 

kúpiť si na stavbu kostola pozemok, avšak obec im dala zem na prenájom za kostolný fond. 

Kostol sa začal stavať 12. júna 1925 a dokončený bol 7. novembra 1925. Prvá bohoslužba 

v novom kostole sa však konala až 24. decembra 1925. ,,Vnútro brašljanického kostola 

tvoria štyri steny a niekoľko lavíc, urobených až roku 1933. Namiesto oltára a kancľa je len 

stôl“ (tamže, 1936 s. 168). Ľudoví kazatelia, ktorí boli vybraní spomedzi novousadlíkov 

vďaka ich schopnostiam čítať a písať vykonávali bohoslužby pre ostatných Slovákov. Viedli 

nedeľné bohoslužby, výročné bohoslužby a obrady spojené s úmrtím. Neboli to však 

vysvätení kňazi, preto neboli oprávnení robiť krsty, konfirmácie a sobáše.  

Medzi najvýznamnejších slovenských kňazov v Bulharsku patril evanjelický farár 

a neskôr biskup v Juhoslávii Adam Vereš (1883 – 1931). Bol prvým riadnym kazateľom 

Božieho slova medzi krajanmi v ďalekom Bulharsku, ktorý tu pôsobil do roku 1910. Pred 

ním duchovne zaopatrovali prisťahovalcov biblisti, leviti a neškolení ľudoví kazatelia. 

Adama Vereša po odchode vystriedal farár Teodor Bálent, ktorý sa usadil v Gornej 

Mitropolii a odtiaľ duchovne zaopatroval slovenských evanjelikov aj v Mrtvici a Brašľanici. 

Theodor Bálent, verný svojmu chápaniu poslania evanjelického farára, sa usiloval aj 

o národné, kultúrne a vzdelanostné povznesenie Slovákov. S nimi tu prežil aj kruté 

okamžiky balkánskych vojen i ťažké následky prvej svetovej vojny. Na zreteli mal aj dobré 

vzťahy s miestnymi úradmi, ale aj s tými vyššími v Sofii. Jeho starostlivosť o Slovákov bola 

natoľko všestranná a intenzívna, že ho právom nazvali „druhým konzulom“ Slovákov 

v Bulharsku po Samuelovi Zachejovi. Jeho pôsobenie v slovenskej komunite v Bulharsku 

bolo ukončené 4. júla 1919, kedy sa vrátil na Slovensko. ,,Medzi rokmi 1906 – 1944 pôsobilo 

medzi Slovákmi v Bulharsku celkovo 9 kňazov“10.  

 

2.2.3 Piesňový a obradový folklór 
 

Slováci si prinášali do novej domoviny aj svoje zvyky, obyčaje a piesne, na ktoré 

nezabúdali ani v Bulharsku. Boli to práve piesne čo upevňovali ich národnú identitu, 

sprevádzali ich počas ciest, pri práci na poli, pri rôznych zvykoch a obradoch v kostoloch. 

Piesne sa podľa obsahu rozdeľovali na náboženské spevy a ľudové spevy. Náboženské spevy 

sa spievali v kostoloch, alebo pri udalostiach ako boli svadby a pohreby. Na spievanie týchto 

 
10 Pozri Bulharská republika. Slovenské zahraničie. Portál Slovákov vo svete. [online] Dostupné na: 
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/49/bulharska-republika 

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/49/bulharska-republika
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obradných piesní sa snažili vyberať ľudí, ktorých spevácky prejav bol na vysokej úrovni. 

,,Jaj, a povedať niekomu, že nevie spievať? Bože chráň! ,,Čože? Ja? Moja ďjouka, mvoj sym, 

že nevedia spievať? Lepšie, ako vy! Ani vy nemáte taký mocný hlas, ako oni!“ (Michalko, 

1936, s. 280 – 281). Repertoár piesní sa nemenil, spievali sa stále tie isté piesne, ktoré mali 

speváci nacvičené z domovov. Až príchodom kňazov Vereša a Bálenta sa náboženské spevy 

dostali na vyššiu úroveň. Ľudové piesne si spievali ľudia pri práci na poli alebo 

v domácnosti. Slúžili im na rozveselenie, aby im práca išla rýchlejšie od ruky. Spevácke 

schopnosti interpreta sa nebrali do úvahy, tento druh piesní si mohol spievať ktokoľvek. 

Niektorí Slováci pri spievaní piesní spomínali na svoj rodný domov a jeho krásy. 

V ľudových piesňach sa často vyskytoval aj motív lásky, smútku, ťažkého života.   

Tej brašljanskej hore11  

1. Tej brašljanskej hore 

lístia sa černeje 

Kdeže sa mámilá 

na zimu podeje? 

2. Spravíme jej dončok 

z tej hustej čečine, 

Ak jej bude zima, 

švihne do dedine. 

3. Koliba deravá, 

slnko do nej svieti 

šuhaj dorúbaný, 

rastú na ňom kvety. 

 

 Pri svadobných obradoch sa najviac prejavovala ich kultúrna a etnická osobitosť tak 

rozdielna od balkánskych obradov. Tieto obrady pretrvávali ,,...až do obdobia reemigrácie 

v plno rozvinutej forme a so všetkými prvkami, akými sú pýtanke, istota (dar dievky 

pozostávajúci z hodvábneho ručníka alebo z obrusa a klinovníka, čím dievka potvrdila svoj 

prísľub za vypýtanie), spievanie na kašu12, zdávanka, ohlašky, obradné povolávanie hostí, 

rôzne obradné reči a vinše počas celej svadby, prevážanie perín z mladuchinho do 

 
11 Pozri SEDLÁKOVÁ, Katarína – PENČEV, Vladimir: Ej, Bugári, Bugári. Piesne bulharských Slovákov 

zozbierané Jánom Michalkom. Sofia: STIGMATI, 2008, s. 155. 
12 Tento zvyk sa začína večer pred svadbou, znamená začiatok svadby.  
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ženíchovho domu, čepčenie či zavitie mladej nevesty, chodenie s ratolesťou, s Cigánkami 

atď.“ (Botík, 1994, s. 27 – 28). Pri svadbe boli veľmi dôležití starejší, družbovia, svatka, 

sobášiaci atď., ktorí mali pri ňom dôležitú úlohu a mali aj k tomuto postaveniu patričné 

označenie pripnuté na odeve, aby sa odlíšili od ostatných svadobčanov. Svadby trvali aj 

niekoľko dní, počas ktorých sa mladomanželom vinšovalo. Na túto príležitosť existovalo 

niekoľko spísaných zbierok svadobných vinšov, ktoré obsahovali mnoho textov k rôznym 

častiam a situáciám svadobných obradov. Svadobná hostina sa bez ohľadu na počasie konala 

pod obrovskými šiatrami na pozemku novomanželov a hostí bolo aj viac ako 150.  

Pri polievke:13 

Milí páni svadobníci, 

všickní malí i velicí, 

znám, čo čekáte, 

nebo prázne ,,hurky“ máte. 

Všickní by ste chceli jesti 

takie kusy ako pästi, 

ale lem trošku prečkajte,  

poľjouky si zachlipkajte. 

 

Kuchárky ešte chystajú 

a snáď ván i niečo iné dajú.  

Slepica, když krákorila 

tak po dvore, živá byla, 

ale je už v hrnci uvarená 

a na vrch nohama obrátená. 

 

Tak isto ako svadba, aj úmrtie človeka malo presný pohrebný obrad, ktorý vyplýval 

aj z vierovyznania. Úmrtie sa ľudom v obci oznamovalo zvonením na kostolných zvonoch. 

Zosnulého obliekli, položili do truhly, kde bol otočený nohami k dverám a truhlu položili na 

máry14 alebo stoličky. Následne prišla rodina zosnulého, starejší, vykonávali obrady, kde sa 

lúčili so zosnulým pomocou piesne ,,V dome kde mali vystretého omrvca15 – zomretého, 

 
13 Pozri MICHALKO, Ján: Naši v Bulharsku. Päťdesiat rokov ich života, práce, piesne a zvykov. Myjava, 

1936, s. 329. 
14 Máry – drevené nosidlá na rakvu. 
15 Omrvec – mŕtvy.  
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nesmelo sa variť, vykonávať žiadnu robotu (okrem nakŕmenia statku), nič z domu vynášať, 

ani vychádzať z dvora na ulicu. Jedlo pre smútiacu rodinu a pre smútočnú hostinu uvarili 

susedia alebo príbuzní“ (Botík, 1999, s. 12). V deň pohrebu boli zavolané aj plačky16, ktoré 

oplakávali zosnulého. Pohreb sa zvyčajne konal 3 dni po smrti. Rakva sa vyniesla na dvor, 

kde sa stretli ľudia, čo sa chceli s nebožtíkom posledný krát rozlúčiť. Rozlúčka sa konala za 

sprievodu piesní. Po rozlúčke sa išlo na cintorín, truhlu niesli muži z rodiny. Zdobenie truhly 

a sprievodná farba výzdoby sa vyberala podľa toho, či sa pochovával mladý alebo starší 

človek, žena alebo muž. Na cintoríne sa kňaz pomodlil za zosnulého a truhlu spustili do 

zeme. Nasledovali rôzne praktiky, ktoré sa vykonávali ako rituály. Jednou z nich v Gornej 

Mitropolii bolo, že ak po zosnulom zostala vdova a nechcela sa už vydať, k mužovi do jamy 

položila ostrý bodliak, aby všetci vedeli, že už nechce muža. Ak sa však žena plánovala 

znova vydať, hodila na truhlu len trocha zeme, aby sa vedelo, že žiali. Nasledoval kar kde 

sa zhromaždili všetci príbuzní po pohrebe. Za zosnulým rodina istý čas držala smútok. Na 

nasledujúci deň sa išla rodina ešte rozlúčiť so zosnulým, pričom zvykli na hrob priniesť 

jedlo. Jedli väčšinou dlhé rezance, aby nikto dlho neumrel. „Hlavným zmyslom obyčajov 

spojených s úmrtím, bolo vyčleniť zosnulého z rozmanitých väzieb, v ktorých fungoval počas 

svojho života, a súčasne začleniť ho do väzieb, do ktorých sa dostal v dôsledku úmrtia“ 

(tamže, s. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Plačky – staršie ženy, ktoré sú privolané na oplakávanie mŕtveho. 
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3 Významní predstavitelia slovenskej komunity v Bulharsku 
 

Slováci žijúci v Bulharsku sa sformovali do kultúrne, spoločensky, hospodársky a 

národnostne prosperujúcej komunity, ktorá mala pozitívny vplyv na zachovanie slovenskej 

identity. Tento vplyv bol vo veľkej miere tvorený predovšetkým významnými osobnosťami, 

ktoré sa pozitívne zapísali do histórie života a rozvoja tejto komunity.  

 

3.1 Učiteľ a zberateľ ľudových piesní Ján Michalko 
 

Ján Michalko sa narodil 12. septembra 1907 v malebnej podtatranskej dedinke 

Mengusovce neďaleko Popradu. Počas svojho života pôsobil ako publicista, prekladateľ, 

osvetový pracovník a najmä učiteľ. Po vyštudovaní učiteľstva na Učiteľskom ústave 

v Modre začal pôsobiť na ľudových školách v Čope, Turej Lúke-Malejove a v Rožňave.  

V roku 1930 sa získal kvalifikáciu na vyučovanie v ľudových školách a od roku 1934 aj na 

meštianskych školách. Ministerstvo školstva a národnej osvety ho ako mladého učiteľa 

v roku 1930 vyslalo do Bulharska, kde okrem učenia mal ako osvetový pracovník zvyšovať 

národné povedomie u slovenskej komunity v Bulharsku. ,,Ján Michalko bol jedným z dvoch 

desiatok kvalifikovaných učiteľov, ktorí pôsobili medzi Slovákmi v Bulharsku. Keď v roku 

1930 prišiel medzi nich, mali už za sebou takmer polstoročie života v tejto balkánskej 

krajine“ (Botík, 2011, s. 292). V prvých dvoch rokoch svojej pedagogickej činnosti 

v Bulharsku (1930 – 1932) učil na slovenskej národnostnej škole v Gornej Mitropolii. 

Neskôr medzi rokmi 1932 až 1940 sa presunul do slovenskej národnostnej školy 

v Brašľanici. Počas svojej učiteľskej praxe sa zoznámil s Bulharkou Teodorkou Cankovou, 

ktorú si neskôr vzal za manželku. Z tohto zväzku sa im narodili dve deti, syn Ľudovít a dcéra 

Darina. Od počiatku pôsobenia v Bulharsku celú svoju snahu venoval slovenskej menšine 

a zvýšeniu jej povedomia vo svete. Písal množstvo článkov v ktorých opisoval život svojich 

krajanov. Jeho príspevky vychádzali v rôznych slovenských ale i zahraničných periodikách 

po celom svete. Ako príklad môžeme uviesť: Slovenský ľud, New-Yorský denník, 

Čechoslovák v Zágrebe, Evanjelický posol spod Tatier17. Príchod Jána Michalka do 

Bulharska veľmi významným spôsobom obohatil a posilnil miestnu slovenskú komunitu. 

Okrem toho, že ich vzdelával ako učiteľ, zapájal sa aj do rôznych iných aktivít ako napr. 

 
17 Pozri BOTÍK, Ján: Ján Michalko. In: Ročenka Spolku Slovákov z Bulharska, 1992, s. 41 – 42. [online] 

Dostupné na: http://www.ssb.sk/wp-content/uploads/2019/03/Ro%C4%8Denka-1992.pdf 

http://www.ssb.sk/wp-content/uploads/2019/03/Ro%C4%8Denka-1992.pdf
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ochotnícke divadlo, čitateľský krúžok, spevácky zbor či pohybové aktivity v sokolskom 

športovom cvičení. Aktívne sa zapájal i do práce v školskom výbore. Do množstva všetkých 

vyššie uvedených aktivít a činností sa snažil zapojiť čo najširší okruh svojich spoluobčanov 

bez ohľadu na pohlavie, vzdelanie alebo vek. Ján Michalko si našiel čas i na 

zdokumentovanie slovenskej komunity a stal sa jedným z jej historikov. Významný 

slovenský etnograf Ján Botík o jeho činnosti v Bulharsku píše: „V priebehu piatich rokov 

zhromaždil širokú škálu historických, demografických, národopisných, jazykových, 

sociografických, biografických a ďalších dokladov. Tie mu potom poslúžili na vytvorenie 

obsažnej a aj príťažlivej knižky o vysťahovaleckých osudoch a najrozličnejších stránkach 

hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života tejto slovenskej komunity“ (Botík, 2011, 

s. 294). V roku 1936 vyšla Jánovi Michalkovi vo vydavateľstve na Myjave kniha s nákladom 

500 kusov. Kniha s názvom Naši v Bulharsku, päťdesiat rokov ich života, práce, piesne 

a zvykov sa stala jednou z najvydarenejších publikácií približujúcich slovenské 

vysťahovalectvo. Kniha sa tešila veľkej obľube medzi našimi krajanmi v Bulharsku. Ján 

Michalko sa v roku 1940 rozhodol vrátiť z Bulharska späť na Slovensko, kde začal pôsobiť 

ako učiteľ v Spišských Vlachoch (1940 – 1945). Neskôr začal vyučovať na gymnáziu 

v Košiciach ako profesor matematiky a fyziky (1945 – 1959). Po návrate do domoviny vo 

svojom voľnom čase začal písať hry, scénky pre mládež, scénické pásma a niektoré z nich 

dokonca uviedol Košický rozhlas vo svojom vysielaní. Počas pôsobenia v Košiciach sa tiež 

venoval prekladu divadelných hier a beletrie z bulharského jazyka. Na sklonku života sa 

vrátil späť do rodnej obce a ešte do roku 1967 pôsobil na základnej škole vo Svite. Ján 

Michalko nikdy nezabudol na svoj desaťročný pobyt v Bulharsku a čas strávený v slovenskej 

komunite považoval za najkrajšie obdobie svojho života. 

 

3.2 Učiteľka a prekladateľka Mária Topoľská  
 

Mária Topoľská, rodená Kučerová bola ďalšou významnou osobnosťou pre našich 

krajanov v Bulharsku. Narodila sa do robotníckej rodiny 10. novembra 1909 v Prahe a už 

v roku 1918 počas vojny prišla o otca. Vo svojom rodisku v Prahe ukončila základné 

vzdelanie. V štúdiu následne pokračovala v Rumunsku, kde žila spoločne s rodinou od roku 

1921 v Baia Mare a doplnila si ho na Českej meštianskej škole v Sofii. Štúdium zavŕšila na 

Štátnom učiteľskom ústave v Prešove, ktorý ukončila s vyznamenaním v roku 1929. ,,Po 

úspešnej maturite odišla na ,,svoju prvú štáciu“ do Gornej Mitropolii. Na tamojšej 
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československej ľudovej a meštianskej škole pôsobila až do augusta roku 1940“18. Počas 

svojho pôsobenia v Bulharsku si tu našla manžela, ktorý bol zároveň aj jej učiteľským 

kolegom. Bol ním miestny rodák Tomáš Topoľský s ktorým mala neskôr tri deti. Svoje 

pôsobenie medzi krajanmi v Bulharsku ukončila v roku 1940, kedy bol jej manžel 

Ministerstvom školstva a národnej osvety odvolaný späť na Slovensko a tak spolu s ním 

odišla. Po príchode na Slovensko začala pracovať v Hažlíne neďaleko Bardejova. ,,Sotva sa 

dobre poobzerala po svojom novom pôsobisku v Hažlíne pri Bardejove /manžel dostal miesto 

v Michalovciach/, ešte v tom istom roku ju prepustili zo školských služieb. Novým pomerom 

nevyhovovala – bola totiž českej národnosti“19. Ako nezamestnaná sa presťahovala za 

manželom a deťmi do Michaloviec. Tu sa ako žena v domácnosti začala venovať literárnej 

činnosti. ,,Do umeleckej podoby začala pretavovať svoje bohaté životné skúsenosti z detstva, 

dospievania i z plodných rokov strávených medzi krajanmi v ďalekej „Bugárskej“.20 

Spočiatku sa jej tvorba objavovala v literárnych časopisoch ako Slovenské pohľady. 

Výsledkom jej literárneho snaženia bola prvá súborná kniha krátkych poviedok a noviel pod 

názvom V putách zeme, ktorú v roku 1944 vydala Matica slovenská v Martine. V tejto 

zbierke rozpráva o Slovákoch v Bulharsku. Popisuje ich osudy, venuje sa jednotlivým 

rodinám, približuje ich život, utrpenie ale aj šťastie, ktoré prežívali a ako sa ponaučili 

z vlastných chýb ktoré robili. Prezentuje v nich aj špecifický jazyk, ktorým hovorili 

dolnozemskí Slováci. Ďalšou zbierkou Márie Topoľskej sú Jedovaté roky. V tejto zbierke 

próz sú ústrednou témou vojnové roky a udalosti ktoré sa odohrali počas vojny. V roku 1944 

sa celá rodina Márie Topoľskej presťahovala do Bratislavy so zástavkou v Martine. Po roku 

1947 žila striedavo v Bratislave a v Sofii, kde jej manžel pracoval na Československom 

veľvyslanectve. V 50. rokoch minulého storočia začala publikovať aj verše pre deti. ,,Od 

roku 1959 do 15.4.1964 pracovala ako redaktorka v časopise Slovenka a vtedy bola prijatá 

aj za členku Zväzu slovenských spisovateľov“.21 V rokoch 1969 až 1973 opäť žila v 

Bulharsku, kde jej manžel bol riaditeľom Československého kultúrneho strediska v Sofii. 

Mária Topoľská pokračovala v tvorbe pre najmenších a vyšli jej zbierky básničiek Pred 

spaním (1960), Modré nebo – letný deň (1970), Modrobiely svet (1974), Ráno na svete 

(1979), Zlaté leto (1983), Zelená pre žabku (1984). Mária Topoľská si neplnila len svoje 

 
18 Pozri ZELENÁK, Štefan: Za Máriou Topoľskou. In: Ročenka Spolku Slovákov z Bulharska, 2005, s. 81 – 

85. 
19 Pozri ZELENÁK, Štefan: Krajania v Bulharsku v literárnej tvorbe Márie Topoľskej. Spolok Slovákov 

z Bulharska. [online] Dostupné na: http://www.ssb.sk/2019/02/18/krajania-v-bulharsku-v-literarnej-tvorbe-

marie-topolskej/ 
20 Tamže.  
21 Tamže.  

http://www.ssb.sk/2019/02/18/krajania-v-bulharsku-v-literarnej-tvorbe-marie-topolskej/
http://www.ssb.sk/2019/02/18/krajania-v-bulharsku-v-literarnej-tvorbe-marie-topolskej/
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spisovateľské sny, ale  aktívne sa venovala aj prekladateľskej činnosti z bulharského jazyka. 

„V roku 1966 získala za dlhoročnú prácu v oblasti umeleckého prekladu a upevňovanie 

slovensko-bulharských literárnych vzťahov bulharské štátne vyznamenanie Rad Cyrila a 

Metoda 1. stupňa. V roku 1968 jej za celoživotnú prekladateľskú tvorbu a významný podiel 

v budovaní slovensko-bulharských literárnych vzťahov udelili titul zaslúžilá umelkyňa“.22 

Svoju neľahkú životnú púť skončila v Bratislave. 

 

3.3 Učiteľ a prekladateľ Tomáš Topoľský 
 

Tomáš Topoľský sa ako potomok Slovákov usadených v Bulharsku narodil 23. júna 

1909 v Gornej Mitropolii, v dedine s najväčším počtom Slovákov v Bulharsku. Jeho rodičia 

a starí rodičia prišli do Bulharska ako migranti zo Starej Pazovy. Základnú a meštiansku 

školu ukončil v rodnej dedine. Počas školských rokov v Gornej Mitropolii si učiteľka Mária 

Matějovská všimla jeho učiteľský potenciál. Topoľský už od mala mal, „...také vlastnosti, 

ako pracovitosť, húževnatosť, vyrovnanosť a ochotu vždy pomôcť tým, ktorí sú na pomoc 

odkázaní“23. Na radu svojich učiteľov sa rozhodol v štúdiu pokračovať v Československu, 

a to na učiteľskom ústave v Modre. Študentské roky na Slovensku boli preňho pomerne 

ťažké a často zápasil s nedostatkom finančných prostriedkov. Napriek všetkým problémom, 

ktoré ho počas štúdia sprevádzali ho úspešne ukončil v roku 1928. Po ukončení štúdia sa 

hneď ponáhľal späť do Bulharska. Po návrate nastúpil ako učiteľ na slovenskej škole v 

rodnej Gornej Mitropolii, krátko tiež pôsobil aj na slovenskej škole v Brašľanici. Jeho 

cieľom bolo rozvíjať  Slovenské školstvo v Bulharsku a posunúť ho na vyššiu úroveň. Deti 

v slovenských školách neučil len základy jazyka a gramatiky. Učil ich aj na príkladoch 

a názorne im ukazoval ako zvládať rôzne životné situácie. Aj s pomocou ďalších učiteľov v 

Bulharsku sa snažil podporovať a pomáhať žiakom u ktorých cítil, že majú potenciál, aby sa 

posunuli vo svojom štúdiu až do Československa. Dúfal, že talentovaní žiaci by raz mohli 

pokračovať v jeho stopách, ďalej rozvíjať vzdelávanie, osvetovú činnosť a udržiavali by aj 

naďalej slovenské povedomie v ich malej komunite. Často svojim žiakom, ktorí nikdy neboli 

na Slovensku, približoval krajinu prostredníctvom rôznych pútavých príbehov. Okrem toho 

sa zapájal do organizovania rôznych divadelných predstavení, večierkov, krúžkov a iných 

 
22 Pozri DOBRÍKOVÁ, Mária: Preklad literárnych textov ako most medzi jazykmi a kultúrami. In: Opera 

Slavica, roč. XXIII, 2013, č. 4, s. 137 – 144. [online] Dostupné na: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/ 

handle/11222.digilib/129018/2_OperaSlavica_23-2013-4_23.pdf?sequence=1 
23 Pozri ZELENÁK, Štefan: Tomáš Topoľský. In: Ročenka Spolku Slovákov z Bulharska, 1993, s. 98 – 100. 

[online] Dostupné na:  http://www.ssb.sk/wp-content/uploads/2019/03/Ro%C4%8Denka-1993.pdf 

http://www.ssb.sk/wp-content/uploads/2019/03/Ro%C4%8Denka-1993.pdf
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osvetových podujatí, čím sa snažil o zachovanie národného povedomia Slovákov žijúcich 

v Bulharsku. Tomáš Topoľský nebol len pedagóg, svoju prácu vnímal aj ako výchovné 

poslanie. V roku 1940 ho „ministerstvo školstva a národnej osvety v Bratislave ako 

nespoľahlivého čechoslováka“ preložilo na Slovensko“24. Na Slovensko sa presťahoval 

spolu s manželkou a tromi deťmi. Po presťahovaní začal pôsobiť ako učiteľ 

v Michalovciach, kde sa taktiež okrem učiteľstva zapájal aj do rôznych osvetových činností. 

,,Záslužná bola jeho práca v tamojšom ochotníckom krúžku, v ktorom pripravil a sám si 

zahral v niekoľkých hrách (Kráľ Svätopluk, Marína Havranová a ďalších)“25. Pred skončení 

vojny sa celá rodina z Michaloviec presťahovala najprv do Martina a následne do Bratislavy, 

kde pôsobil na Povereníctve školstva a osvety Slovenskej republiky. Počas svojho života sa 

ešte niekoľkokrát vrátil do Bulharska, kde zastával rôzne pozície. V rokoch 1947 až 1951 

pôsobil na Veľvyslanectve ČSR v Sofii ako kultúrny atašé a v rokoch 1969 až 1973 bol 

riaditeľom Československého kultúrneho strediska v Sofii. Tomáš Topoľský aktívne 

zastával rôzne verejné funkcie, ktoré boli spojené s Bulharskom a vzťahmi medzi 

Československom a Bulharskom. Jeho výnimočnú a veľmi intenzívnu prácu ,,...ocenilo aj 

Prezídium Bulharského národného zhromaždenia, ktoré mu udelilo Rad III. stupňa za 

,,občianske zásluhy“26. Tomáš Topoľský takisto ako aj jeho manželka Mária prekladal rôzne 

literárne diela z bulharského jazyka, čím upevňoval slovensko-bulharské kultúrne vzťahy. 

Nikdy však nezabudol na svoju domovinu v Bulharsku, ktorú pravidelne navštevoval aj so 

svojou rodinou. Krajanmi bola vysoko hodnotená pomoc Tomáša Topoľského pri vytváraní 

čo najprijateľnejších podmienok ich návratu počas reemigračného procesu „Mať volá“ do 

ich pôvodnej vlasti. 

 

3.4 Etnograf Ján Botík 
 

 Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc., sa narodil 13. novembra 1938 v Gornej Mitropolii 

v Bulharsku a patrí k potomkom slovenskej menšiny, ktorá sa tu na prelome 19. a 20. 

storočia usadila. Slovenská komunita v Gornej Mitropolii bola najväčšou komunitou 

Slovákov v Bulharsku a práve v tejto komunite prežil Ján Botík prvých 9 rokov svojho 

života. Po skončení druhej svetovej vojny v čase reemigrácie Slovákov z Bulharska späť do 

 
24 Tamže.  
25 Pozri ZELENÁK, Štefan: Tomáš Topoľský. Spolok Slovákov z Bulharska. [online] Dostupné na: 

http://www.ssb.sk/2019/02/12/tomas-topolsky/   
26 Pozri ZELENÁK, Štefan: Tomáš Topoľský. In: Ročenka Spolku Slovákov z Bulharska, 1993, s. 98 – 100. 

[online] Dostupné na: http://www.ssb.sk/wp-content/uploads/2019/03/Ro%C4%8Denka-1993.pdf 

http://www.ssb.sk/2019/02/12/tomas-topolsky/
http://www.ssb.sk/wp-content/uploads/2019/03/Ro%C4%8Denka-1993.pdf
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vlasti sa na Slovensko vrátila aj rodina Botíkovcov. Po návrate do vlasti našla svoj nový 

domov v Trnave. Študentské časy Jána Botíka sú v počiatkoch spájané s priemyslovkou na 

ktorej však pochopil, že technické smerovanie jeho štúdií nie je to pravé. Oveľa viac ho to 

ťahalo k jazyku a tak logickým vyústením pre pokračovanie v štúdiu bola Univerzita 

Komenského v Bratislave. Na Filozofickej fakulte začal študovať ruský a slovenský jazyk. 

V prvom ročníku však prišiel do kontaktu s folklórom a už od druhého ročníka pokračoval 

v štúdiu ako poslucháč etnografie a folkloristiky. Štúdium etnológie absolvoval v roku 1963 

a hneď po jeho ukončení dostal ponuku pracovať na fakulte. Ponuku prijal a pôsobil na 

Katedre etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1963 – 1967)27. 

Neskôr začal pracovať v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied, kde bol do roku 1988. 

Po odchode zo SAV pôsobil v Slovenskom národnom múzeu v Martine (1989 – 1990), 

neskôr v Bratislave (1991 – 2004) a na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre (2001 – 2009)28. Ján Botík sa vo svojich vedeckých výskumoch venuje najmä 

etnickým enklávam, ich životu, prebývaniu na určitých miestach, spôsobu života v novej 

krajine, výstavbe nových domov, ľudovej architektúre alebo aj tradičným rodinám. Svoju 

pozornosť venuje aj etnickým minoritám na Slovenku a etnickej histórii Slovenska. 

Publikoval mnoho vedeckých štúdii, odborných článkov, recenzií a monografických diel. 

Život Slovákov v zahraničí spracoval v niekoľkých monografiách a publikáciách, ako 

Ľudová kultúra dolnozemských Slovákov a ich etnický vývin (1980). Slovákom v Bulharsku 

sa venuje v diele Slováci v Bulharsku (1994). Ján Botík sa nevenuje len životu Slovákov 

v zahraničí ale aj špecifikám ich odchodu na druhý svet v cudzej krajine, ktoré priblížil v 

knihe Tam zložili aj svoje kosti. Kultúrnohistorické hodnoty náhrobných pomníkov 

zahraničných Slovákov (1999). Oblasti, v ktorých vedecky a pedagogicky pôsobil boli 

tradičná rodina, ľudové staviteľstvo a bývanie, národopisná regionalistika, vysťahovalectvo, 

migračné štúdie, teória etnicity, etnické minority na Slovensku, zahraniční Slováci a etnická 

história Slovenska. Okrem výskumov v tradičnom prostredí Slovenska absolvoval tiež 

študijné pobyty v Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Srbsku, Kanade, Argentíne a v USA. 

Svoje poznatky zo štúdia v cudzine spracoval v niekoľkých publikáciách, ako napríklad 

Slovenskí Chorváti. Etnokultúrny vývin z pohľadu spoločenských poznatkov (2001), Slováci 

v argentínskom Chacu/Los Eslovacos en el Chaco Argentino. Historický a etnokultúrny 

 
27 Pozri UHRIN, Michal: Interview: Jubileum of Professor Ján Botík (K jubileu profesora Jána Botíka). In: 

Etnologické rozpravy 2018/2, s. 88 – 96. [online] Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/ 

330354555_Interview_Jubileum_of_Professor_Jan_Botik_K_jubileu_profesora_Jana_Botika 
28 Tamže.  
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vývin pestovateľov bavlny (2002), Naše selo Hrvatski Jandrof. Kronika sela na prijelazu iz 

19. u 20. stoljeća (2005) a v mnohých iných.  

 

3.5 Historik Štefan Zelenák 
 

Doc. PhDr. Štefan Zelenák, CSc.,29 sa narodil 25. októbra 1938 v Bulharsku v obci 

Gorna Mitropolia, kde v tom čase žila najpočetnejšia slovenská komunita. Štefan Zelenák 

patrí do neveľkej skupiny Slovákov, ktorí sa narodili a žili v Bulharsku a to až do návratu 

väčšiny z nich po skončení 2. svetovej vojny do Československa. Pochádza z chudobnej 

rodiny, v ktorej rodičia nemali dom, ani pôdu na obrábanie a zarábali si len príležitostnou 

prácou a ,,až v roku 1938 si kúpili veľmi skromný dom“30. Matka Mária rodená Marčoková 

pochádzala z Vojvodiny a to zo slovenskej dediny Hložany, otec bol zase pôvodom 

z rumunského Nadlaku. Jeho rodičia sa do Bulharska presťahovali až začiatkom 20. storočia 

a usadili sa v Gornej Mitropolii. Rodičia Štefana Zelenáka sa zosobášili začiatkom 20. rokov 

minulého storočia a boli rodičmi 4 detí – Pavla, Michala, Štefana a Márie. V súčasnosti zo 

štyroch súrodencov žijú len dvaja a to Štefan a jeho mladšia sestra Mária. Starší brat Pavol 

sa vyučil za kuchára v Československu v rokoch 1938 – 1941 a potom sa vrátil do Bulharska, 

aby vykonal vojenskú službu. ,,Po jej skončení sa zamestnal ako kuchár v hoteli Bulgaria 

v Sofii, kde pracoval až do leta roku 1945, kedy sa aj s bratom Michalom vrátili do 

Československa“. Zvyšok rodiny sa do Československa presťahoval v júli roku 1946. Na 

cestu sa vydali spolu s ďalšími krajanmi na nákladných člnoch. Štefan Zelenák hovorí, že 

„to bola dosť dobrodružná cesta na ktorú si dodnes spomína“. Plavili sa po Dunaji cez 

Belehrad, Nový Sad, Budapešť až do Komárna. V Komárne ich prichýlil otcov brat Juraj, 

ktorý s rodinou prišiel do Československa o 4 – 5 mesiacov skôr a usadili sa na majeri Veľký 

Harčáš pri Komárne. Školské začiatky Štefana Zelenáka sa spájajú s ľudovou školou 

v Gornej Mitropolii, kde absolvoval 1. ročník. Po presťahovaní sa do Československa začal 

navštevovať 2. ročník na ľudovej škole v Komárne. Spomína si, že ,cesta do Školy z Veľkého 

Harčáša do Komárna bola vskutku dobrodružná, asi 4 km pešo, potom prevoz s kompou cez 

Váh a odtiaľ ešte dosť veľký kus cesty do školy, ktorú navštevoval“. V decembri 1946 sa celá 

rodina presťahovala do Komárna, kde dostali 10 hektárovú poľnohospodársku usadlosť. Po 

ukončení základnej školy v Komárne Štefan Zelenák pokračoval v štúdiu na strednej 

 
29 Všetky biografické údaje z tejto podkapitoly sme získali na základe osobnej telefonickej komunikácie 

s doc. Štefanom Zelenákom.  
30 KONKOLYOVÁ, Natália – ZELENÁK, Štefan: Osobná telefonická komunikácia. 29. 30. 2020. 
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priemyselnej škole v Bratislave. Spomína si: ,,Bola to pre mňa úplne nová skúsenosť. 

Samozrejme, spôsobilo mi to veľa okamihov, ktoré boli mimoriadne zložité“. Napriek nie 

veľkému záujmu o toto štúdium sa mu podarilo úspešne zmaturovať a ukončiť školu 

s vyznamenaním. Vedenie priemyslovky mu odporučilo pokračovať v štúdiu na Strojníckej 

fakulte Technickej univerzity. Ďalšie jeho kroky však viedli na Filozofickú fakultu 

Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa rozhodol pre filologické štúdium kombinácie 

slovenský jazyk – ruský jazyk. Po prvom ročníku zmenil túto kombináciu na štúdium 

slovenčiny a dejepisu, ktoré úspešne ukončil v roku 1963. V rozhovore uviedol: ,,Chodil 

som na prednášky a semináre a stretával som sa tam s vynikajúcimi učiteľmi, spomeniem 

aspoň niekoľko mien – Mráz, Štolc, Stanislav, Pauliny a osobitne by som si chcel spomenúť 

na slovenčine na prof. Jána Števčeka, ktorý bol vedúcim, keď som písal diplomovú prácu. 

Cenné boli jeho rady aj vtedy, keď som písal rigoróznu prácu“. Po skončení štúdia mu určila 

miesto jeho budúceho pôsobenia umiestenka31, a to strednú priemyselnú školu 

elektrotechnickú v Nižnej na Orave. Po pôsobení v Nižnej na Orave sa vrátil v roku 1966 do 

Bratislavy, kde začal pracovať v Pedagogickom ústave pre celoživotné vzdelávanie učiteľov. 

Neskôr pôsobil na Katedre základov marxizmu a leninizmu. V školskom roku 1975 – 1976 

pôsobil na fakulte slovanských filológií na Univerzite ,,sv. Klimenta Ochridského“ v Sofii 

ako lektor slovenského jazyka. Čas strávený v Sofii plne využil na štúdium archívnych 

dokumentov v univerzitnej knižnici, ale i v Ústrednom štátnom archíve. Zaujímal sa hlavne 

o zápisnice z rokovaní parlamentu, literatúru k dejinám 20. storočia a o dejiny Bulharska 

s osobitým dôrazom na vojnové a tesne povojnové roky. Štúdie a odborné články s touto 

tematikou spracoval v knihe venovanej dejinám Bulharska v rokoch 1937 – 1947, ktorú 

vydalo Vydavateľstvo Pravda. Štefan Zelenák pôsobil aj na Fakulte všeobecných dejín 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1976 – 1992), kde v roku 1981 

získal docentúru. Na tejto fakulte sa výskumne venoval dejinám balkánskych krajín a to 

v 20. storočí s osobitým zreteľom na Bulharsko v 20. storočí a taktiež mal prednášky 

týkajúce sa všeobecných dejín. V ďalšej etape svojho života začal pôsobiť v roku 1992 na 

Policajnej akadémii v Bratislave. Uviedol: ,,Samozrejme bola to pre mňa nová drastická 

životná skúsenosť. Pracoval som na katedre spoločenskovedných disciplín najprv ako 

zástupca vedúceho katedry a neskôr ako vedúci tejto katedry. Tu som začínal vlastne od 

 
31 Umiestenka bol dokument, čosi ako povolávací rozkaz, písomné pridelenie miesta, ktorú vydávala vysoká 

škola svojim absolventom po úspešnom ukončení štúdia. Samozrejme, bola vstupenkou do tých menej 

atraktívnych pozícií. Bol to skôr konečný trest za slabší triedny pôvod, ako odmena za dobré štúdium (Šebo, 

2009). 
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samého počiatku“. Na Akadémii Policajného zboru sa venoval politológii a pôsobil tu až do 

odchodu na dôchodok.  

Z Bulharska sa vrátilo späť približne 95% tam žijúcich Slovákov. Počas mnohých 

rokov na Slovensku sa občas stretával s niektorými zo svojich krajanov. Týchto v roku 1989 

pozval do jednej z bratislavských reštaurácii, aby im predostrel svoj nápad zorganizovať 

stretnutie krajanov. Spomína si, že to ,,prijali s úžasnou radosťou a hneď sme sa pustili do 

roboty. Bolo potrebné začať zháňať adresy krajanov. Kde urobiť toto stretnutie? Kedy? 

A celý rad ďalších a ďalších otázok na našich stretnutiach vyvstávalo“. Prvé stretnutie 

slovenských krajanov z Bulharska sa konalo 2. júna 1989 v reštaurácii na Kramároch, kde 

sa zišlo 286 krajanov z Bulharska. ,,Bolo to stretnutie, ktoré u žijúcich krajanov dodnes 

významne rezonuje. Tam sa stretli niektorí krajania, ktorí sa nevideli aj 40 rokov. Bolo to 

stretnutie plné silných emócií, šťastia, a plným prúdom išli spomienky“, uviedol Štefan 

Zelenák. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj žijúci učitelia, ktorí vyučovali na Slovenských 

školách v Bulharsku. Rok po tomto stretnutí založil  doc. PhDr. Zelenák, CSc., Spolok 

Slovákov z Bulharska. V tom istom roku bol zvolený aj za predsedu výboru a na jeho čele 

pôsobil 16 rokov. Nasledujúcich 30 rokov spoločne usilovne pracovali na prezentovaní 

života krajanov v Bulharsku. Spolok Slovákov z Bulharska vydal 8 ročeniek, v ktorých 

približuje čitateľom ďalšie etapy a úseky života našich krajanov v Bulharsku po roku 1935, 

priebeh presídlenia do Československa a život v novej vlasti. Po založení Spolku vznikli aj 

ďalšie spolky dolnozemských Slovákov na Slovensku – Spolok Slovákov z Juhoslávie, 

Spolok Slovákov z Rumunska, Spolok Slovákov z Maďarska. Predsedov týchto spolkov 

dokázal docent Zelenák presvedčiť o potrebe užšej spolupráce a to cestou Združenia spolkov 

dolnozemských Slovákov na Slovensku. Práve Štefan Zelenák má veľkú zásluhu na vzniku 

Združenia spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku, ktoré bolo založené v roku 2000 

a akosi celkom prirodzene sa stal aj jeho prvým predsedom. Združenie organizovalo 

a dodnes organizuje významné podujatia, ktoré prispievajú k hlbšiemu poznaniu minulosti 

i súčasnosti života dolnozemských Slovákov.  
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4 Výskum slovenskej komunity v Bulharsku 
 

Migrácia alebo presídľovanie predstavuje prirodzenú súčasť našej histórie. Je to 

proces v ktorom jednotlivci i celé skupiny ľudí z rôznych príčin opúšťali svoje domovy. 

Tieto špecifické podmienky, procesy sociálnej a kultúrnej adaptácie, etnická inakosť, či 

zvláštnosti životných situácií minoritného spoločenstva sa stali predmetom štúdií mnohých 

etnologických, antropologických i sociologických odborníkov. V našej práci sme sa rozhodli 

priblížiť život a dielo troch významných vedcov, ktorí sa venovali priebehu a dôsledkom 

migračných procesov slovenskej komunity v Bulharsku: bulharského etnografa Vladimira 

Penčeva, slovenského jazykovedca Vincenta Blanára, ktorého manželka bola Bulharka 

a slovenského jazykovedca Antona Habovštiaka. 

 

4.1 Vladimir Penčev 
 

Profesor Vladimír Georgiev Penčev sa narodil 1. januára 1957 v meste Stara Zagora 

v Bulharsku. Vyštudoval slovanskú filológiu so zameraním na český jazyk na Sofijskej 

univerzite sv. Klimenta Ochridského. Pôsobil na Karlovej Univerzite v Prahe a krátko aj 

v únii prekladateľov v Bulharsku. Od roku 1983 pracuje v Inštitúte pre folkloristiku dnes 

Inštitút etnológie a folkloristiky s Etnografickým múzeom – Bulharskej akadémie vied  

v Sofii. Svoju pozornosť sústredil na oblasť bulharsko-českých folkloristických vzťahov ako 

i na dejiny a prítomnosť Čechov v Bulharsku. Zároveň sa venuje dejinám bulharskej 

folkloristiky, etnológie Slovanov a problematike slovanskej kultúrnej identity. Skúmal 

etnické komunity v cudzích etnických prostrediach. Napísal viac ako 200 vedeckých 

publikácií, kníh, monografií, odborných článkov, štúdií, zborníkov. Od roku 1994 prednáša 

na Juhozápadnej univerzite Neofita Rilského v Blagoevgrade, Plovdivskej univerzite Paisija 

Chilendarského, Novej bulharskej univerzite a na bývalej Slovanskej univerzite kultúrnu 

antropológiu Slovanov, etnológiu Slovanov, slovanskú identitu, slovanský folklór, české 

reálie a dejiny. V súčasnosti prednáša českú a slovenskú kultúru a historické reálie na 

Sofijskej univerzite sv. Klimenta Ochridského. Stal sa zakladateľom a predsedom združenia 

,,Bohémia klub“. Je členom Národného slovanského výboru, zväzu vedcov v Bulharsku, 

výboru pre folklór a v Medzinárodnom výbore slavistov. Venuje sa aj prekladaniu beletrie 

zo slovenčiny, češtiny a je členom únie prekladateľov v Bulharsku.  Vladimír Penčev ,,...je 

v súčasnosti najuznávanejším bulharským odborníkom na problematiku bulharských 
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etnických spoločenstiev v Čechách a na Slovensku, ako aj českých a slovenských etnických 

spoločenstiev na území Bulharska“.32 Vo svojej monografii Po serpentinách sebepoznání a 

poznání toho druhého. Češi a Slováci v Bulharsku, Bulhaři v České republice prezentuje 

pôsobenie veľmi podobných etnokultúrnych útvarov a to Slovákov a Čechov v Bulharsku 

a opačne Bulharov na Slovensku a v Čechách. Prezentuje tu svoje dlhoročné bádanie 

z oblasti folkloristiky, etnológie s dôrazom na medzietnické pôsobenie ktorému sa primárne 

venuje. Kniha je rozdelená na štyri tematické celky. Prvá časť je venovaná Čechom 

v Bulharsku. Poukazuje na migračné etapy v jednotlivých vlnách a obdobiach a postupné 

usádzanie Čechov na území Bulharska. Tu rozoberá aj druhy etnokultúrnej formácie 

(etnodiaspora, etnoenkláva a etnodisperzia). Poukazuje na spôsob a pretrvávanie rozličných 

etnokultúr v cudzom prostredí s dôrazom na historické procesy a migračné faktory. V tejto 

kapitole hovorí o troch vlnách emigrácie Čechov. Prvá vlna po oslobodení Bulharska (1878) 

na konci 19. storočia, keď prichádzajú hlavne remeselníci, podnikatelia, robotníci. Druhá 

vlna na začiatku 20. storočia sú Česi z Banátu, ktorí po príchode založili v Bulharsku dedinu 

Vojvodovo. Tretia migračná vlna bola v období ,,socialistickej spolupráce“ a rekreačných 

prímorských pobytov, kedy vzniklo veľa zmiešaných rodín – manželstiev. Druhá kapitola je 

venovaná Slovákom, ktorí emigrovali na Dolnú zem a do Bulharska koncom 19. a začiatkom 

20. storočia. Autor to opisuje ako masové presídľovanie, kedy sa v severnej a severozápadnej 

časti Bulharska usadilo viac ako 1000 Slovákov. Popisuje historické súvislosti presídľovania 

spojené so zákonom O zaľudnení nezaľudnených oblastí, ktorý zaviedol knieža Alexander 

I. Battenberg. Vo svojich štúdiách opisuje pohyby Slovákov ako ,,značné a časté“. Slováci 

sa usadili aj v niektorých väčších mestách v Bulharsku, dokonca aj v Sofii, kde sa začala 

tvoriť aj slovenská komunita. V období od roku 1945 až do roku 1949, keď začali Slováci 

a Česi reemigrovať, sa kompaktnosť slovenskej komunity narušila, preto je v súčasnosti iba 

pár Slovákov v Bulharsku, ktorí sú roztrúsení po krajine. Penčev sa venuje Slovákom do 

detailov a skúma nosné prvky ich identity, folklór a jazyk. „Práve slovesné, piesňové, 

muzikálne a tanečné folklórne prejavy, obrady, povery a všetky ostatné prvky folklórnej 

tradície sú pilierom, ktorý chránil etnické povedomie bulharských Slovákov“ (Sedláková 

a Penčev, 2008, s. 30). Venuje sa ich spolkom, krúžkom a československým školám, ktoré 

si založili. Hovorí tak o zachovaní identity a o nepretržitom kontakte Slovákov s ich 

 
32 Pozri DOBRÍKOVÁ, Mária: Vladimir Penčev: Bălgarskite obštnosti v Sredna Evropa. Formirane, 

bituvane, identičnosti. [Bulharské komunity v strednej Európe. Formovanie, existencia, identity]. In: 

Slovenský národopis, 66, 2018, č. 3, s. 360 – 362. [online] Dostupné na: https://www.sav.sk/journals 

/uploads/09291713etno3-2018-recenzie.pdf  
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národnými inštitúciami, ktoré im posielali učiteľov zo Slovenska a Čiech. Všíma si tiež 

skutočnosť, že počas týchto rokov do slovenského folklóru začali prenikať bulharské 

folklórne prvky. Hovorí o kultúrnej diferenciácii a akejsi dvojitej identite Slovákov 

v Bulharsku. Tretia kapitola knihy hovorí o Bulharoch, ktorí emigrovali do Čiech a popisuje 

tri vlny, v ktorých táto migrácia prebehla. Prvá migračná vlna je na začiatku 20. storočia, 

druhá vlna sa datuje v čase vojnových rokov a tesne po ich skončení (1940 – 1950), tretia 

vlna nastáva po páde socializmu (1989). Štvrtá kapitola s názvom „Ja a on: otázky 

odlišnosti“, sa začína rozborom vysťahovalectva ako sociálne a kultúrne podmieneným 

aktom, ktorý má svoje konotácie v konkrétnom biblickom motíve. V paralelnom 

a komparatívnom odôvodnení migračných procesov Čechov do Bulharska a Bulharov do 

Čiech autor nachádza spoločný znak ich motivácie. Je to ich predstava o „zasľúbenej zemi“. 

V závere rozoberá dve písomné svedectvá o rozvoji identity a to je história obce Vojvodovo, 

ktorú spísal bulharský obyvateľ a Ročenka Spolku Slovákov z Bulharska.  

 

4.2 Vincent Blanár 
 

Profesor PhDr. Vincent Blanár, DrSc. sa narodil 1. decembra 1920 v obci Hul, ktorá 

leží v okrese Nové Zámky. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave (1938 – 1939) a Filozofickej fakulte Slovenskej 

univerzity v Bratislave (1939 – 1942), kde študoval kombináciu slovenský jazyk a nemecký 

jazyk. V rokoch 1942 až 1943 pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Trnave. 

Od roku 1943 do roku 1958 sa stala jeho pôsobiskom Filozofická fakulta Slovenskej 

univerzity (1943 – 1954) , neskôr Univerzita Komenského v Bratislave (1954 – 1958). Počas 

rokov 1959 – 1961 pracoval v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v Bratislave ako 

odborný lexikografický pracovník. Ďalšia jeho životná cesta je spojená s Jazykovedným 

ústavom Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (1961 – 1990), kde v rokoch 1967 – 1990 pôsobil 

ako vedecký pracovník a neskôr vedúci vedecký pracovník. Počas rokov (1969 – 1970) bol 

vedúcim oddelenia dejín slovenčiny. Vincent Blanár pracoval v oblasti výskumu dejín 

slovenského jazyka, lexikografie a lexikológie, všeobecnej, slovanskej a slovenskej 

onomastiky, jazykovej kultúry, bibliografie slovenskej jazykovedy a v oblasti slavistiky 

a balkanistiky ,,Bol členom mnohých domácich a medzinárodných komisií, predsedal 

Antroponymickej subkomisii Medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku pri 

Medzinárodnom komitéte slavistov, inicioval vznik a bol prvým predsedom Slovenskej 
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onomastickej komisie. Bol členom predsedníctva Československej onomastickej komisie a 

Medzinárodného komitétu onomastických vied (The Internacional Council of Onomastic 

Sciences).“33 Jeho hlavným zameraním bola všeobecná a porovnávacia onomastika, ktorá 

,,...sa prejavila aj v prvej monografii Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a 

pomiestnych mien v Maďarsku (1950), v ktorej publikoval výsledky výskumov vlastných mien 

v slovenských enklávach v Maďarsku.“34 Zaujímal sa aj o historickú lexikografiu, 

,,...lexikografický opis slovnej zásoby staršej slovenčiny i samotnú lexikografickú 

problematiku rozpracoval v štúdiách Lexikálno-sémantická problematika historického 

slovníka slovenského jazyka (1982), Vývin slovenskej slovnej zásoby v predkodifikačnom 

období (1983), Lexikológia lexikografie (1986), ale predovšetkým v monografii Lexikálno-

sémantická rekonštrukcia (1984), ktorá je zhrnutím výskumov v oblasti lexikálnej sémantiky 

z hľadiska synchrónneho, diachrónneho a porovnávacieho aspektu.“35   

Vincent Blanár napísal mnoho odborných štúdií a článkov, ktoré boli publikované 

v rôznych zborníkoch a časopisoch či už slovenských alebo zahraničných, čím si získal 

medzinárodné uznanie. Za celoživotnú prácu získal viaceré ocenenia. „V r. 1985 dostal 

Striebornú a potom Zlatú plaketu Ľ. Štúra, v r. 1995 Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za 

zásluhy a rozvoj spoločenských vied, v r. 1991 Striebornú plaketu J. Dobrovského ČSAV, 

v r. 1992 Medailu I. stupňa Sofijskej univerzity za rozvoj bulharistiky a rozširovanie 

slovensko-bulharských vedecko-spoločenských vzťahov. V r. 1998 dostal Cenu Slovenskej 

akadémie vied za vedeckovýskumnú činnosť. Pri príležitosti osemdesiatročného jubilea mu 

Pedagogická fakulta UK v Bratislave udelila Zlatú medailu a Sofijská univerzita ho poctila 

čestným titulom Doctor honoris causa.“36 Pri pohľade na početné práce profesora Blanára  

z porovnávacej slavistiky vidno, že najpočetnejšie sú zastúpené slovakisticko-bulharistické 

komparácie, články, správy, recenzie a aktuálne informácie o novinkách v bulharskej 

jazykovede. Veľkú pozornosť venoval bulharsko-slovenským a bulharsko-českým 

jazykovým vzťahom, s dôrazom na vývin slovenských a českých nárečí v Bulharsku, ako aj 

jazyku Bulharov žijúcich na Slovensku, napríklad: „Vývin jazyka slovenskej a českej 

menšiny v Bulharsku,1953; Проблеми при сравнително изучаване на българска и 

словашка лексика, 1983; Влиянието на българския език на словаците и чехите в 

България, 1987; Konstantin Jireček a Slovensko, 1987; Jazyk slovenskej menšiny v 

 
33 Pozri VALENTOVÁ, Iveta: Odišiel Vincent Blanár. In: Slovenská reč, roč. 78, 2013, č. 1 – 2, s. 122 – 125. 
34 Tamže. 
35 Tamže.  
36 Pozri HABOVŠTIAK, Anton: Životné jubileum Vincenta Blanára. In: Slavica Slovaca, roč. 35, 2000, č. 2, 

s. 97 – 99. [online] Dostupné na: http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica/2000_02/2000_02.pdf 
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Bulharsku zo sociolingvistického hľadiska, 1994; K frekvenčnému statusu interferenčných 

javov (Na slovenskom a bulharskom jazykovom materiáli), 1998 a ďalšie.“37 V roku 1997 

publikoval článok Jazyk slovenskej menšiny v Bulharsku zo sociolingvistického hľadiska 

v zborníku Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica 

Slovaca, v ktorom sa zaoberá formovaním slovenského jazyka v Bulharsku v rôznych 

spoločenských situáciách. Sleduje tu hlavne slovenský jazyk v rôznych častiach Bulharska 

po druhotnej emigrácii Slovákov. Taktiež si všíma aj jazyk českej menšiny v Bulharsku. 

Poukazuje na zmeny, ktoré nastali v slovenčine vplyvom bulharčiny, zaujíma sa aj 

o bilingvizmus u obyvateľov. Profesor Blanár tvrdí, že najväčší vplyv bulharčiny vidíme 

v slovnej zásobe ,,Do jazyka slovenskej menšiny prenikali najmä slová z administratívy a 

hospodársko-spoločenského života“.38 Ďalej píše, že vplyvom bulharčiny dochádza 

k rozširovaniu synonymických radov, dochádza k zmene homonymných vzťahov a 

,,...ďalšou fázou je uvoľnenie spojenia medzi pojmom a slovenskou lexémou: straťiuˇ som – 

ako sa vraví – abich dobre viďeuˇ (t. j. zrak), hovoriaci potom nevdojak v reči prechádza do 

bulharčiny“.39 V článku nehovorí iba o vplyve bulharčiny na slovenčinu, ale aj o vplyve 

slovenčiny na bulharčinu v Gornej Mitropolii, kde príchodom Slovákov v bulharčine vznikli 

nové pomenovania vecí, ktoré Bulhari dovtedy nepoznali ,,...napr. názvy jedál: aluški, taron 

(tarhoňa), opekanci, kolači, kvas, niektoré názvy z okruhu domáceho bývania: bulh. kuckol 

(slov. kuckou ‘miesto na sedenie za slovenskou pecou’, predna//zadna šaragla ‘zadné dno 

voza’, príbuzenské názvy: bulh. bači, švagor, názvy tancov: bulh. friško, čerdaš a i.“40 Tvrdí, 

že zmeny vo fonologickom systéme boli citeľné iba pri menej národnostne zmiešanom 

obyvateľstve. Ďalej rozdeľuje dva typy obyvateľov, na tých ktorí žili v prostredí s početným 

množstvom Slovákov, boli v každodennom kontakte so slovenčinou aj keď administratíva 

bola v bulharskom jazyku. Naznačuje tým, že títo Slováci žili v bilingválnom prostredí. 

Druhý typ sú Slováci žijúci v prostredí bez slovenskej komunity, kde sa hlavným jazykom 

stáva bulharčina, a slovensky hovoria iba v domácom prostredí, čo vedie k zabúdaniu 

jazyka. Prenikanie bulharčiny do slovenčiny však záviselo od generácie ľudí. V druhom type 

väčšinou mladá generácia ovládala slovenčinu pasívne, keďže s ňou neprichádza do 

každodenného styku. V prvom type mladá generácia ovláda oba jazyky vďaka slovenským 

 
37 Pozri DOBRÍKOVÁ, Mária: K osemdesiatke profesora Vincenta Blanára. In: Jazykovedný časopis, roč. 

51, 2000, č. 2, s. 143 – 145.  
38 Pozri BLANÁR, Vincent: Jazyk slovenskej menšiny v Bulharsku zo sociolingvistického hľadiska. In: 

Sociolinguistica Slovaca. 3. Slavomír Ondrejovič. Bratislava: Veda, 1997, s. 197 – 202.  
39 Tamže.  
40 Tamže.  
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školám, ktoré tam vznikli a staršia generácia zas do istej miery ovláda bulharčinu. ,,Proces 

vyrovnávania systémových rozdielov dvoch geneticky príbuzných jazykov sa končí 

víťazstvom bulharského národného jazyka; bilingvizmus sa mení na monolingvizmus.“41 

 

4.3 Anton Habovštiak 
 

PhDr. Anton Habovštiak, DrSc. sa narodil 22. septembra 1924. Jeho rodiskom bola 

oravská obec Krivá v okrese Dolný Kubín. Študoval na gymnáziách v Trstenej a v Dolnom 

Kubíne (1938 – 1946) a na Slovenskej univerzite v Bratislave. Tu v rokoch 1946 až 1951 

študoval na filozofickej fakulte kombináciu slovenčina a francúzština. Celý život pôsobil 

ako pracovník dialektologického oddelenia Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra v Bratislave 

(1952 – 1992). Ako jazykovedec sa venoval najmä svojmu rodnému kraju Orave, napríklad 

v monografiách Oravské nárečia (1965), Oravské chotárne názvy (1970), Oravci o svojej 

minulosti (1983), Oravská Polhora (1989), Hruštín (1990), Oravská Lesná (1991), Vavrečka 

(1994). ,,Autorsky sa podieľal na príprave monumentálneho štvorzväzkového jazykovedného 

diela Atlas slovenského jazyka (1968-84)“.42 V štúdiách, ktoré napísal ,,...analyzoval jazyk, 

reč, slovník a umelecký štýl v dielach slovenských spisovateľov (M. Kukučín, T. H. Florin, 

F. Hečko, J. Bodenek a i.)“.43 Počas nárečových výskumov napísal tiež niekoľko zbierok 

povestí a rozprávok, ktoré úzko súviseli s jeho vlastivedným a jazykovedným bádaním, 

napríklad Pastierik a zbojníci (1963), Tri víly na salaši (1966), Viktóriine zvony (1974), 

Jánošíkova studnička (1980), Povesti o Oravskom zámku (1994), Vianočné rozprávky (1998) 

a iné. Okrem literatúry pre deti napísal aj niekoľko románov určených pre deti a mládež. 

Venoval sa aj próze, z ktorej vydal zbierky noviel Volanie domova (1992) a Mať moja, mať 

moja (1999).  

Anton Habovštiak sa venoval aj skúmaniu jazyka slovenskej menšiny v Bulharsku, 

konkrétne v Gornej Mitropolii, po prvýkrát v roku 1959 počas služobnej cesty v Bulharsku. 

Materiály k tomuto výskumu zhromaždil neskôr pri opakovaných návratoch do Gornej 

Mitropolie. Ďalšie informácie o jazyku Slovákov v Bulharsku získaval aj zo stretnutí so 

Slovákmi, ktorí sa vrátili späť na Slovensko po skončení druhej svetovej vojny. ,,Na tomto 

mieste sa prisťahovalcom z Bulharska priznávam, že vzťah k reči obyvateľov G. Mitropolie 

 
41 Tamže.  
42 Pozri Anton Habovštiak. Životopis. Oravská knižnica. [online] Dostupné na: https://oravskakniznica.sk/ 

sluzby/regionalne-informacie/anton-habovstiak/  
43 Tamže.  
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vo mne zvrúcnel, keď medzi jednou z rodín (rodina Kupcovcov) a mojou rodinou sa vyvinuli 

aj rodinné zväzky. Odvtedy som nadobudol k tomuto nárečiu ešte intenzívnejší citový vzťah“ 

(Habovštiak, 1998, s. 9). Pri skúmaní jazyka slovenskej menšiny v Gornej Mitropolii využil 

rôzne dotazníky, svoje závery a zistenia neskôr publikoval v časopise Slavica Slovaca 

(1968, s. 394 – 314) v príspevku K charakteristike slovnej zásoby slovenského nárečia G. 

Mitropolii (Bulharsko). Spolok Slovákov z Bulharska vydal jeho štúdiu Nárečie Gornej 

Mitropolie s osobitým zreteľom na slovnú zásobu (Ročenka, Bratislava 1994, s. 24 – 33). Na 

základe bádania vydal v roku 1998 Krátky slovník nárečia slovenského gornomitropólského. 

Uvádza v ňom, že už v čase prvého výskumu, ktorý v Gornej Mitropolii realizoval pri svojej 

služobnej ceste, zaregistroval, že slovenské nárečie si tam zachovalo staršie charakteristické 

črty v oblasti slovnej zásoby, tvaroslovia, syntaxe a hláskoslovia, píše: ,,...nárečové znaky 

južnostredoslovenského nárečového typu a osobitosťami príznačnými najmä pre 

Novohradskú a Hontiansku stolicu, ale aj pre oblasti, ktoré s týmito stolicami súvisia...“ 

(Habovštiak, 1998, s. 16). Porovnaním slovnej zásoby Gornej Mitropolie so slovnou 

zásobou nárečí na Slovensku zistil, že lexikálny fond tejto slovenskej menšiny sa podstatnou 

mierou zhoduje so slovnou zásobou stredoslovenských nárečí ,,...ibaže je dosť výrazne 

poznačený (čo je však celkom prirodzené a pochopiteľné) i mnohými lexikálnymi 

výpožičkami z bulharčiny a v menšom rozsahu aj z maďarčiny“ (tamže, s. 30 – 31). Počas 

výskumu tiež zistil, že na rozdiel od slovenských nárečí v Gornej Mitropolii mnoho slov 

zaniklo a to najmä takých, ktoré súviseli s pomenovaním vecí, ktoré sa v miestnych 

podmienkach nevyskytovali. Išlo napríklad o názvy rýb a s rybárstvom súvisiacich vecí a to 

preto, že v okolí neboli podmienky na chov rýb. Podobne to bolo aj v oblasti botaniky, kde 

sa viaceré názvy v jazyku miestnej komunity vôbec nevyskytujú a ktoré sú v nárečiach na 

Slovensku dobre známe. Išlo napríklad o pomenovanie takých húb, ktoré sa v danej lokalite 

nevyskytujú, preto ich názvy zanikli a v nárečí krajanov zostali len označenia pre jedlé huby 

a jedovaté huby. Skúmal aj vplyv bulharčiny na slovnú zásobu slovenskej menšiny v Gornej 

Mitropolii, ktorá sa rozšírila o slová, ktoré sa z pochopiteľných príčin na území Slovenska 

nevyskytujú „Do nárečia Gornej Mitropolie prenikli najmä abstraktné a kultúrne slová, pre 

ktoré sme v slovenských nárečiach nemali naporúdzi domáci názov“ (tamže, s. 43). 

Konštatuje však, že bulharizmy neprenikli do nárečia slovenskej komunity v Gornej 

Mitropolii v takom rozsahu, aby predstavovali základný slovný fond tohto nárečia.  
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Záver 
 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo priniesť ucelený pohľad na historický vývin 

slovenskej menšiny v Bulharsku a osobnosti, ktoré do značnej miery ovplyvnili jej rozvoj a 

smerovanie. Vyľudnené a hospodársky nevyužité oblasti územia Bulharska sa stali pre 

našich krajanov novou vysnívanou domovinou. Kolonizácia nových území však nebola pre 

Slovákov jednoduchá. Stretávali sa s množstvom problémov ako bol nedostatok financií, 

jazyková bariéra, stavanie nových obydlí, počiatočné obrábanie polí bez adekvátnych 

nástrojov a i. Krajania rýchlo pochopili, že spoločnými silami dokážu viac a tak sa začali 

zhromažďovať na jednom území a vytvárať slovenské dediny. Obyvatelia sa navzájom 

podporovali v udržiavaní slovenskej identity, nezabúdali na svoje rodisko a svoj pôvod i keď 

sa ich domovom stala iná krajina. Tmeliacim prvkom bola ich silná viera, ktorá sa na 

začiatku stala stredobodom ich duchovného a kultúrneho života. Vedeli, že pre zachovanie 

svojej identity potrebujú aj školy s vyučovacím jazykom slovenským, v ktorých by sa ich 

deti mohli vzdelávať v rodnom jazyku. V tomto im veľmi pomohla rodná krajina, ktorá 

k nim poslala svojich kňazov a učiteľov. Neboli to len duchovní či osvetoví pracovníci, ale 

pre Slovákov v cudzom prostredí znamenali významné spojenie s domovom. Väčšina 

kultúrneho a spoločenského  života sa tak sústredila do ich blízkosti. Neustále sa snažili 

hľadať nové možnosti pre rozvoj komunity. Zakladali rôzne  čitateľské, spevácke, divadelné, 

folklórne a pohybové spolky. Obyvateľom slovenských dedín zabezpečovali plnohodnotné 

fungovanie a možnosti zachovania si vlastných kultúrnych prvkov či tradícií. Udržiavali 

v nich národné povedomie a kultúrnu identitu aj napriek určitej prirodzenej asimilácií, ktorá 

bola daná uzatváraním zmiešaných manželstiev. Slovenská menšina výrazne zasiahla aj do 

života väčšinového obyvateľstva. Svojimi modernými metódami v poľnohospodárstve, 

remeselnou a obchodnou zručnosťou bola svojej novej domovine príkladom.  

Na záver treba spomenúť výnimočnosť, jedinečnosť, súdržnosť a kompaktnosť tejto 

slovenskej menšiny v Bulharsku, ktorá zareagovala na výzvu svojej materskej krajiny „Mať 

volá“ a masovo reemigrovala späť na Slovensko. V súčasnosti v Bulharsku oficiálne 

neexistuje žiadna slovenská menšina. 
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