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Dotkněte se Bulharska!
Vážení čtenáři, pokračujeme s naší novou rubrikou, která souvisí 

s myšlenkou, že ať jsme kdekoli na světě, Bulharsko navždy zůstává v 

našem srdci, neboť je to nejkrásnější místo na Zemi. Zároveň je však 

tento sloupek určen také našim českým přátelům, fakta ukazují, že po-

kud navštívili naši zemi alespoň jedenkrát, zamilovali si ji a vracejí se 

znovu a znovu. Pro většinu z nich je Bulharsko především černomořské 

pobřeží s jeho rozsáhlými písečnými plážemi a výtečnou kuchyní s vůní 

aromatické čubrice. My ovšem víme, že naše země není pouze moře. 

Ona uchvacuje i nás samotné svými „veselými údolími“ a „obřími hora-

mi“, kulturními a historickými památkami, jakými se mohou pochlubit 

jen málokteré evropské země. Jakýmkoliv směrem se podíváte, odha-

líte čarokrásná místa, která si zaslouží být viděna, a místní kuchyně 

navíc obohatí vaše prožitky novými chutěmi a vůněmi.

Jak jsme již psali, Bulharsko je rozděleno do 6 regionů: Severozá-

padní, Severní centrální, Severovýchodní, Jihovýchodní, Jižní centrální 

a Jihozápadní. Každá z oblastí je svým způsobem specifi cká a unikátní.
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Pískovcový tunel 
poblíž vesnice Ljubovište

Text a fotografi e: Nadežda Serafi mova (traveler-diary.com) | Překlad: Natalie Kalajdžievová

Naše průvodkyně Nadja se často 

a ráda odklání z hlavní trasy, aby 

přitom nacházela odlehlá a skrytá 

zajímavá místa. Takové je i dnešní 

podivuhodné místo, se kterým Vás 

seznámí. Proto s ní pomyslně odces-

tujeme do vesnice Ljubovište – malé 

odlehlé vesničky, která se nachází v 

jihozápadním regionu, okres San-

danski. Region zahrnuje okresy 

Blagoevgrad, Kyustendil, Pernik, 

region Sofi a a hl. m. Sofi i. Jeho roz-

loha je 20 306 km² a má asi 2 133 

406 obyvatel. Jedná se o nejlidna-

tější oblast v zemi s obyvatelstvem 

soustředěným ve velkých městech. 

V tomto regionu se nachází hlavní 

město Bulharska, Sofi e.

Obec Ljubovište je obklo-
pena mimořádně krás-
nou přírodou, kterou se 
kochají především jen 
několik málo zdejších 

obyvatel. Je to vesnička, ve které jakoby 
se nadčasovost a ticho usadily již před 
dlouhou dobou, a současně jakoby její 
jméno křičelo zapomenuté příběhy a 
vzbuzovalo u každého cestovatele sil-
nou zvědavost a touhu objevit jej. Před-
pokládám, že sama příroda se postarala Pískovcový tunel jen málokoho zanechá chladným
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havý, nicméně kdo se tam dostane, 
stejně jako já, bude okamžitě uchvá-
cen. Proč? Zaprvé protože tam neve-
de téměř žádná cesta a zadruhé pro-
tože abychom se tam dostali, musíme 
projít pískovcovým tunelem.

Přesně tak – otvorem uprostřed 
pískovce, ne otvorem vytesaným 
do skály. Když jsem před několika 
měsíci četla o tomto jedinečném fe-
noménu, snila jsem, že sem pojedu, 
abych jej viděla na vlastní oči. Od-
bočili jsme tedy za vesnicí Rožen, 
kde skončila asfaltová silnice. Od-
tud nás čekala strmá a nerovná ces-
ta, která nás však neděsila, protože 
se nám často stává, že narazíme na 
různé typy cest. Pomalu jsme jeli po 
klikaté cestě a věděli jsme, že někde 
před námi se objeví něco opravdu 
působivého. Netrvalo to dlouho a 
přání se nám splnilo. Za jednou ze 
zatáček se objevil vstup do tunelu.

Přiblížili jsme se a projeli autem 
pískovcovým tunelem, bez přemýš-
lení, ohromeni a zvědaví, co nás na 
druhé straně čeká. Tam pokračovala 
okouzlující ztracená cestička, která 
nás zavedla do vesnice Ljubovište. 
Bylo poledne a nikoho jsme nevidě-
li. Staré chátrající domy budily více 
smutku než lásky. Modře natřený al-
tán a vedle něj nově postavená kašna 
dávaly znát, že právě zde se scházejí 
místní lidé, i když v malém počtu, 
aby strávili nějaký čas společně.

Vzhledem k tomu, že tu nebyl 
nikdo, s kým bychom pohovořili, 
rozhodli jsme se vrátit k tunelu a 
věnovat veškerou svou pozornost 
právě jemu. Vyskočila jsem z auta 
ještě než jsme znovu vjeli dovnitř, 
abych si jej mohla prohlédnout ze 
všech stran. Slunce se již překulilo 
na druhou stranu tunelu a jeho ob-
rovský stín zakrýval vše okolo něj. 
Když jsem stála před jeho vstupem, 
opravdu jsem ztratila řeč.

Určitě se divíte, jak se tu 40metro-
vý tunel vlastně objevil. Výtvor příro-
dy, za kterým ale stojí mnoho lidské 
práce a potu. Slyšeli jste o Mělnic-
kých pyramidách? – Ty jsou jednou 
z prvních dominant, kterých jsme si 
všimli v Melnické oblasti. Jen málo-
kdo ale ví o tomto tunelu v pískovco-
vém masivu.

РоРоРоРоРоРРоРРоРРРоРРРоРРоРоРоРРоРРРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоооРоРоРоРРоРРоРоРоРоРоРоРоРоРРРРоРРРРоРоРоРоРоРоРоРРРоРооРоРоРоРоРРоРоРоРРоРооРоРоРРоРРоРРоРоРоРоРоРоРРРоРооРРРРоРРРРРРРРРоРРРРРРРоРРРоРРоРРРРРРоРоРооооодеддедеддддедеедедеееееееееееееееееедеддддедедддддддддддддеддееееееееееееедедеддддедедддддедддедееееееееееееедеддедедддедддедеееееееддедеддеддедедедеееееедедедееееееееееедедедеддедеееееееееедеддеееееееееддддееееееедеддедеееееееееедедеддддедееееедддедеееееедедддеееддеедддддееддддеееедддеедддеееддддееддеееееденнннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн глглглглглглглглглглглглглгллглглглглллглглгглглгглглглгллллллгллглггглглглллллллглггллллллглгллгллллглгллллллггглгглллггглллллггглгллгглллггллллллгггллггггггггггллглггггглллллгггггллггглаасааасасааааааасасаасасасасассасассасасасссссасаасасаааасасаасасасассссссссаааасааасасасасаассасасасасссссссасаасааасасасасасссссасссссаааааааасаассссааааасасасссаасассасассассааааааассассасаасаааассаааасасассасаасаассссассаасаасссасассссаасссаасассссаааасссссссссаасассссаассссассссРооРоРоРРРоРРооРооРоооРоРРоРРооРоРРРоооодедедедедедедедедедееееддедеддееееддеееддееееееддддддддддддддддддд нннннннннн н ннннннннннн н глггглглглглгллллллллглгггггглглгллгллллглгггггггллллллллааааааасасассааасссссссссааааааасаасассссааааассссааааасссссс
Vesnice Lyubovishte očima Ventsislava Ivanova

Melnické pískovcové pyramidy. Foto: Andrey Andreev (andrey-andreev.com)

Místní lidé tento tunel ručně vykopali za pouhý rok
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Právě to jej činí jedinečným, 
protože neprochází skálou, ale dro-
livou pískovcovou pyramidou. V 
dalekém roce 1961 místní pracovití 
lidičky kopali tento tunel po dobu 
jednoho roku lopatami a krumpáči, 
aby se stal jejich jediným spojením 
se sousedními osadami. Techniku 
nepoužili kvůli velmi křehké a dro-
livé struktuře pískovce, která je pa-
trná hned na první pohled.

Legendy o jméně vesnice Lju-
bovište jsou nejen zajímavé, ale i 
zamilované. Některé z nich se Vám 
pokusím povyprávět. Původní, stará 
vesnice, byla hned za tunelem, kde 
v jednom ze tří domků žila krásná 
dívka jménem Ljuba, ta vážně one-
mocněla, ale nakonec se jí podařilo 
zotavit se. Ve svátek šla do vesnice, a 
když ji sousedé viděli, volali: „Ljuba, 
Ljuba – podívejte!“, a tak vznikl ná-
zev vesnice.

Jiná legenda vypráví, že dávno, 
když byla vesnice rozlehlá a skládala 
se ze dvou čtvrtí, v horní části žila 
krásná dívka Ljuba, která se zami-
lovala do místního chlapce, který 
žil v dolní části. Pokaždé, když od-
cházela z domova a šla se potkat se 
svým snoubencem, za bílými závěsy 
v oknech, na verandách domů, pod 
altány porostlými vínem se ozývalo: 
„Ljuba, podívejte, Ljuba, podívejte!“ 
A tak se zrodilo jméno Ljubovište.

Podle třetího příběhu je název 
vesnice také spojen s krásnou Lju-
bou. Zlíbila se pašovi z Melnika, 
který ji chtěl do svého harému. A 
protože věděla, že není způsob, jak 
se zachránit, oběsila se na louce nad 
vesnicí. Visela pak na jednom stro-
mě a kdo procházel, říkal: „Ljuba – 
podívejte!“.

Jiný pohled na krásnou a dnes 
zapomenutou vesnici sdílí spisova-
telka Ivinela Samuilova ve své kni-
ze „Cestopisy o duši Bulharska“: 
„... Ljubovište vypadá jako filmová 
kulisa. V tuto hodinu zde, na vyvý-
šeném místě, mezi zelenými kopci, 
mezi horskými prolukami a pískov-
covými pyramidami se převaluje 
mlha, která tomuto místu dodává 
romanticko-mystickou auru. Jako 
by se měla krásná dívka Ljuba kaž-
dou chvíli vynořit z té mlhy, domy 
ožijí a z verand se bude ozývat: „Lju-
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 Jen málo lidí ví o tunelu, nacházejícím se pod jedním z pískových křídel v regionu, a právě to, ho činí jedinečným

Fenomén skály. Foto: Andrey Andreev (andrey-andreev.com)
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Způsob přípravy:

Rozmíchejte jedno celé 
vejce a jeden žloutek se solí. 
Přidejte vodu a olej a dobře 
promíchejte. Postupně přidá-
vejte hrnky mouky a vypracujte 
měkké těsto, které se nebude 
lepit na prsty. Z těsta vytvarujte 
bochník (kouli), zabalte do fólie 
nebo utěrky a nechte asi hodinu 
odpočinout. Poté rozdělte na 4 
části a z každé z nich vyválejte plát o tloušťce 2–3 mm. Vykrajujte kolečka 3 různých 
velikostí pomocí formiček nebo skleniček. Na každém kolečku udělejte nožem řezy 
od středu k periferii, aniž byste porušili střed (malé kolečko – 4 řezy, střední kolečko 
– 6 řezů, velké kolečko – 8 řezů).

Kolečka (velké dole, střední na něm a malé nahoře) lepte na sebe za pomoci zby-
lého bílku a dávejte pozor, aby zářezy nebyly na sobě. Uprostřed vytvořte koncem 
vařečky či prstem důlek. Smažte v hluboké pánvi ve vroucím oleji, nejprve tak, aby 
bylo malé kolečko vespod, poté otočte a smažte dozlatova. Vyjměte z pánve a dej-
te odkapat na papírovou kuchyňskou utěrku, aby odešel přebytečný tuk. Servírujte 
ozdobené jahodovým džemem a posypané moučkovým cukrem.

Kukurini 
(v banském dialektu kukurini znamenají kadeře)

Autentický kulinární recept z jihozápadního regionu, okres Bansko

2 vejce

1 lžička vlažné vody

2 polévkové lžíce slunečnicového oleje + 

1/2 litru na smažení

1 lžička soli

4–5 hrníčků mouky (hladké)

práškový cukr a džem na ozdobení

Potřebné suroviny:

ba! Podívejte se!".
Podle legendy nějak takto vznikl 

název vesnice. Kráčíme po blátivé a 
snad jediné ulici a o něco výše vidí-
me muže a ženu, kteří se snaží zahnat 
ovce, protože začíná pršet. Ve vesnici 
žije ne více než 20 lidí a stále chova-
jí zvířata. V minulosti a i nyní je zde 
hlavním zdrojem obživy chov zvířat, i 
když dnes v mnohem menším rozsa-
hu. Chvíli stojíme v dešti v této nad-
pozemské vesnici se jménem odvoze-
ným od slova láska, fascinovaní jejím 
kouzlem, za nedlouho však, jako ve 
scéně z nostalgického filmu, nasedne-
me do auta a v dešťových slzách po-
malu odjíždíme. Ljubovište!

Myslím, že výklad jména vesnice 
si zaslouží zajímavější příběh než jen 
„Ljuba! Podívejte!“. Vymýšlím jej ce-
lou cestu zpět do Melniku. Možná tam 
i žila krásná Ljuba, ale pravděpodobně 
tam žila také příšera (bulharsky čudo-
vište) a oba byli tak silně spojeni, že 
lidé začali říkat místu „vesnice Ljuby a 
netvora“. A protože v této oblasti jsou 
lidé uspěchaní (rychle mluví, rychle 
pijí, rychle se rozčílí, rychle střílí), dr-
molili spojení Ljuba – čudovište (Lju-
ba – netvor), až název začal znít jako 
jedno slovo – Ljubovište.

Netvor byl pravděpodobně zamilo-
vaný drak. Nedivila bych se, kdyby se 
jednalo o toho samého, co jej nazývali 
„Pirinským špinavcem“. Z vesnice Pi-
rin do Ljbovište je to přímočaře pouze 
deset kilometrů – žádná vzdálenost 
pro okřídleného draka...“ (Z cestopi-
su Melnik: Historie extrémů, které lze 
zapíjet jen vínem“, Ivinela Samuilova, 
„Cestopisy o duši Bulharska“).

Ať už jméno vesnice vzniklo jak-
koliv, pískovcový tunel se bezpochyby 
stal jednou z mých oblíbených pamá-
tek, na jeho návštěvu budu dlouho 
vzpomínat. Dalším zajímavým mís-
tem v okolí, je vodopád Skoko poblíž 
vesnice Kašina, který jsme si nechali 
na další návštěvu tohoto kraje.

Takto končí svůj zajímavý příběh 
Nadja. Věříme, že se ji podařilo zapálit 
jiskru zvědavosti a touhu objevovat i u 
vás, naši milí čtenáři. ◆

---------------
Ljubovište – ljubov + vižte, v překladu láska 

+ pohleďte, podívejte se.

Ljuba od slova ljubov (česky láska).


