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Spondeo ac policeor („Задължавам се и обещавам“) е клетвата, произнасяна
на тържествените академични промоции в Карловия университет
от всички, завършили бакалавърски, магистърски и докторски
програми. Избрахме я за заглавие на настоящия брой на Homo
Bohemicus, защото в него представяме откъси от магистърските
тези и докторските дисертации на български и чешки колеги,
разработени през последните няколко години. Желаем им успех в
избрания от тях път на изследователи, преподаватели и преводачи!
Броят започва с откъс от дисертацията на Богдан Дичев,
посветен на комиката в романа „Швейк“, която авторът
свързва, от една страна, с архаичните представи за игратадействителност, с „играещото си дете“ като метафора на
утопичното време, а от друга – с карнавалното начало, със
стремежа към утопичния Златен век. Златина Йержабкова
разглежда проблема за футуристичната игра с времето и за
езиковата игра, основен източник на динамика в творческата
вселена на Чавдар Мутафов. Откъсът от дисертацията на
Вера Каплицка Якимова е посветен на литературния канон
от гледна точка на транслатологията. Според нея пример за
преодоляването на напрежението свое-чуждо чрез литературния
превод, водещо до формирането на каноничен статус на
творбата в нова среда, е българският превод на романа
„Швейк“. По езиковите кръстопътища, но от гледна точка на
универсалиите в езика, на моделите на езиково поведение, които
се оказват база за сравнение между детската реч и езиковедските
текстове от предишни епохи, ни повежда заключението от
дисертацията на Маргарита Руменова. Текстът на Мая Радичева
също съпоставя миналото и настоящето, но този път в полето
на лингвистиката. Авторката ни запознава с проблематиката на
творителния падеж за инструмент и средство, определяйки го
като най-архаичната, но и най-стабилна употреба в падежната
система на чешкия език. За българския Златен век, символно
въплътен в графичната система и правописа, разсъждава
Петър Мундев. Той разграничава два вида „чуждост“ с оглед на
създаването на националната митология – враждебната, и тази,
която служи за образец. Откроените дотук взаимовръзки между
разноликите на пръв поглед текстове в броя са само някои от
възможните. Останалите, сигурни сме, ще открие читателят.
HB
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Hra jako možný zdroj komiky
Bogdan Dičev
Богдан Дичев е българист и бохемист. В момента работи като главен
асистент в секция „Сравнителни фолклористични изследвания“
на Института по етнология и фолклористика с Етнографски
музей (ИЕФЕМ) към БАН. Представеният текст е откъс от
дисертационната му работа върху литературната комика в романа
„Швейк“ на Я. Хашек.

Váženému čtenáři zde předkládáme úryvek z páté kapitoly
naší disertační práce, věnované literární komice, zejména
komice Haškova Švejka. Kapitola se nejdříve věnuje
rozlišení dvou fenoménů – karnevalu a hry – a následně
systematizuje jejich nejtypičtější prvky z vědeckých
stanovisek čtyř významných kulturních teoretiků – Bachtinа,
Huizingy, Cailloise, Finka. Potom se autor pokouší určit
možné komické předpoklady ke hře, přičemž literární
komiku chápe jako výsledek osobité mentální hry.
Pokus o rozlišení nejvýznamnějších definic hry: Bachtin,
Huizinga, Caillois, Fink
Karneval je skutečné prožívání jednoty času a kosmu, těla
a věcnosti všeho, hra je odkázána na svět substance, ale
spočívá v zdání a je si vědoma tohoto rozdílu. Reverzibilita
hry1 je to, co živel karnevalu ve své živelnosti nezná a co
1
Významným rysem hry je reverzibilita, zjišťuje jen na konci bláznivě
schopnost návratu z iluze zpět do
veselého pochodu. V průběhu
skutečnosti, respektive dvojí vědomí,
tohoto totálního všepohlcujícího
vědomí skutečnosti a zdání, které
vychází ze specifické lidské imaginační rituálu se všechno skutečně žije
schopnosti (Borecký 2005: 91).
(„Карнавал не созерцают, –
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в нем живут“ – „Karnevalu se nepřihlíží, karneval se
prožívá“ – J. Kolár, s. 10)2.
Imaginární svět hry je „mezičasový“, vědomě iluzivní,
mimočasový3.
Karnevalový svět je universum bytí, extatický projev
prožívané víry v utopičnost, „v čas dobrý a veselý“ (J. Kolár,
s. 190. – v originálu „веселое и доброе время“).
Utopická obnova, utopický dobrý a veselý čas pro karneval
zdáním nejsou, jsou bytím. Zdáním je jen pro člověka
mimo karneval nebo pro toho, který se jen karnevalu hravě
zúčastňuje, pozoruje ho z distance reverzibility, vnímá ho
2
chladným rozumem.
Odvoláváme se na vydání Bachtin,
Michail: François Rabelais a lidová
Na základě zmíněných úvah se
kultura středověku a renesance. Přel.
pokoušíme navrhnout alespoň
Jaroslav Kolár. Praha: Odeon, 1975.
v nějakých mezích a pro
Všechny další citace a terminologické
zdejší účely platné rozlišování
formulace z tohoto Bachtinova díla
karnevalu a hry.
jsou uvedeny podle tohoto prvního
vydání. Nadále bude ukazováno
První je moment distance.
v závorkách jen na stránku, kde se
Svět hry je hráčem vytvářen,
příslušný termín nebo citace nacházejí.
je mentálním výplodem, je
3
V karnevalu se také dá uvažovat o
mimočasovosti, jak o tom píší Vladimír oddělen od vědomí, člověk
Svatoň a Daniela Hodrová v souvislosti s ním zachází a zpracovává
s analyzováním Bachtinových
ho svými mentálními nástroji;
názorů ohledně cesty románu. Právě
karnevalový kosmos je „hrajícím“
universum bytí, čas dobrý a veselý,
(nezapomínáme, že zde je
přirozený „čas“ karnevalu, je oproti
pravému temporálnímu rámci nesporná apriorně pojato, že karneval
mezičasovost: „Na rozdíl od karnevalu, je nejtypičtější esence hry)
jenž svým způsobem tvoří mimočasový ritualisticky vstřebán, asimilován,
ostrov v proudu historického času, kde
rozplývá se ve vědomí, v citech a
dočasné neplatí ani sociální hierarchie,
vjemech člověka, je v něm.
vede podle Bachtina cesta v románu
zásadně po horizontále historického
Druhý moment je relace
a sociálně diferencovaného světa a
primárního prostoru a směrování
známky historie, stopy doby, na ní
–
„lokace – direkce“. Hrový
vystupují s pokračujícím vývojem
svět
je primárně imaginární
románu čím dál zřetelněji.“ (Svatoň,
sféra,
odkázaná na jsoucno;
Hodrová 1980: 463)
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karnevalový svět má reciproční relaci – je primárně tělo a
„dole“, povznášející se k rozjímanému světu v jeho myšlené
utopické hloubce, v jeho ideálním, ale bezprostředně
pociťovaném a prožívaném univerzálním celku.
Karneval je hra, která pozbyla reverzibility. Kulturní dědictví
archaických dob, kdy se hra rovnala skutečnosti.
Z těch dvou momentů vyplývá řada kontrastních atributů a
vlastností.
KARNEVAL
Uskutečnění karnevalu je „zde a teď“ – v časovém modu
„navždy“;
jeho instrumentarium – absolutní všechno v modu těla;
jeho procesuálnost – převracení totálního světa;
jeho emoce – radost z obnovy;
jeho vědomí – demiurgické sebepřesvědčení;
jeho absolutno – utopicky a historicky nesmrtelný lidový
svět, čas dobrý a veselý, jedna volba.
HRA
Uskutečnění hry je „tam a teď“ – v časovém modu „mimo“;
její instrumentarium – dočasně vybrané „cokoliv“ v modu
„čehokoliv“;
její procesuálnost – vytváření imaginárního světa, unášení;
její emoce – „radost ze zdání“ (Fink 1992: 24);
její vědomí – demiurgická role;
jeho absolutno – symbol světa, nekonečné množství voleb.
Hra je reverzibilní fenomén – hráč je schopen se pozorovat,
reagovat podle okolností (a mimo jiné vpadat do jiných
imaginačních světů jiných her a tvořit herní řetěz),
„vycházet“ z obleků svých rolových převleků, konstituovat
a měnit pravidla, vybírat hračku, koneckonců – volat nebo
nevolat.
Karnevalový člověk je naopak odkázán na jeden možný
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výběr své svobody tím, že z mnoha otevřených možností
získává jednu skutečnost4 – i když tato skutečnost je
utopické Zlaté století, čas dobrý a veselý. Vrací se do
původního lůna svého života až po konci karnevalu. Ve své
živelnosti je karneval jakožto nejtypičtější a globální projev
fenoménu hry ireverzibilní, a tím se podstatně od hry liší,
protože mu jeho živelnost „vnucuje“ jedinou možnost. A teď
jen připomeňme Finkovo paradoxní zjištění: reverzibilita
hráče osvobozuje od svobody5.
Pociťování jednoty protikladů, které je tak důležitý
„algoritmus“ v Bachtinově teorii karnevalu, není cizí ani
pro Finkovy názory na existenční
4
Rozhodnutí vlastní svobody nás
smysl hry. Avšak pokud pro
vyhraňuje, vymezujeme se a z mnoha
Bachtina „hrající si dítě“ je
otevřených možností získáváme
6
jedinou skutečnost. (Fink 1993: 252). v jednom případě vysloveně
5
Hra nás osvobozuje od svobody,
metaforou utopického času, který
avšak neskutečným způsobem.
hraje, směje se a všechno mění
(tamtéž).
6
V jednom případě, protože se k tomuto v dobré bytí („moc je v rukou
dítěte“), ve filozofické metaforice
obrazu Bachtin vrátí ještě třikrát
v tomto svém díle a vždy pozoruje jeho Finka je tato hra hrou „veškerého
metaforičnost z jiného zorného úhlu,
vyjevování a mizení jsoucích
jak správně uvádí Anthony Wall (viz
věcí v časoprostoru světa“ –
Wall 1998: 131–140).
7
AION7. Stejný obraz u dvou
A přece rané myšlení nazvalo
tento světaběh AION, „hrajícím si
filozofů a na první pohled skoro
děckem – královstvím dítěte“. Proces stejné analogie v představách
individuace je myšlen obrazem hry.
pohybujících se mezi hrou, časem
Hra se stává „kosmickou metaforou“
a smíchem. Rozdíl zde však je:
veškerého vyjevování a mizení
jsoucích věcí v časoprostoru světa.
A) u Bachtina to je univerzální
Kypivé, zmámené vzdutí života, jež
čas utopický (nadčasovost),
unáší živé bytosti v aktu plození, je
u
Finka – absolutní čas
tajemně zajedno s temnou vlnou, která
existenciální;
živé strhává do smrti. Život a smrt,
narození a umírání, lůno a hrob jsou
B) u Bachtina je důraz dán na
navzájem spřízněny: je to táž pohnutá proměnu a obnovu kosmu, u
moc všehomíra, která tvoří a ničí, která
plodí a zabíjí, vjedno spojuje nejvyšší Finka – na individuaci všeho
jsoucího;
slast a nejhlubší žal (Fink 1993: 77).

8

20 ãîäèíè „Áîõåìèÿ êëóáSPONDEO AC POLICEOR
C) Bachtin trvá na časové univerzální funkci proměny
(karneval je funkcionální, ne substancionální), Fink
trvá na jednotlivosti veškeré substance v časové funkci
všeobjímající individuace (hra je funkcí substance).
Výsledně:
- karnevalové absolutno je utopicky a historicky nesmrtelný
lidový svět, čas dobrý a veselý – jedna univerzální volba;
- absolutno hry je vyjevování a mizení každé individuace
ve věčnosti všehomíra – nekonečné volby.
Karneval individuaci odmítá, jelikož to je svého druhu
pretenze na unikátnost (je to naprosto pretenze na
absolutnost), jelikož všechno má být zapojeno do kypivé
jednoty těla a vesmíru. Pro Finka je všechno zapojeno
do jednoty světa, ale jako neopakovatelná unikátnost, a
právě v tom tkví podstata světaběhu – ve „vyjevování a
mizení“, v procesu rojení nespočitatelných nekonečných
individuací, jež jsou součástmi jsoucího světa. Je však
bezesporu, že oba myslitelé vidí tok času jako hru a navíc –
jako hru propojenou s radostí. Tím se postupně dostáváme
do problematiky smíchu, kterou máme dále nasměrovat
k pojmu komiky, protože ne každý smích, jak uvádějí
základní teoretické úvahy o komice, je s ní spjat8.
Je zřejmé, že „hrající si děcko“, i když u tajuplného
Hérakleita je obklopeno svatozáří záhadné emoce, se u
Bachtina směje z radosti, jak naznačuje i sám autor. Fink
tento globální obraz Hérakleitova dítěte přímo radostným
nenazývá, ale přece v Oáze štěstí určuje toto prožívání jako
„radost ze zdání“. Avšak nejde o smích radostný, který
v aspektu karnevalové komiky byl odůvodněn snižováním
a materializací, vítězstvím nad strachem, logikou chvály a
hany, jde o radostný smích jiného
8
Viz např. Orlický: „[…] radostný
smích je vyvoláván něčím potěšujícím, druhu.
Odlišnost hry vůči karnevalu je
nikoli tedy něčím směšným či
komickým“ (Orlický 2003: 19).
podmíněna i pocitem radosti,

9

který těsně souvisí s momentem distance:
- radost ze zdání ve hře (individuálně vytvořený imaginační
odstup);
- radost v prožívaném živlu karnevalu (společensky
vytvářené „kosmické“ splývání).
Přesto komika není pouhá radost, radostný smích může být
komikou vyvolán, ovšem nemusí – je to prostý fakt9. Proto
i ke konci zdejších metodologických nárysů, které měly
především za cíl oddělit pojmově karneval od hry, zbývá
naznačit, jak se vytváří komika Osudů na pozadí hrové
povahy díla.
Kantovo pojetí smíchu – „nic“ nebo ludismus a paradox
Boreckého
Po dlouhém a podrobném rozboru smíchu vysmívajícího
se Vladimír Jakovlevič Propp stručně zmiňuje o ostatních
druzích smíchu. Radostný smích podle něho nemůže být
smíchem komickým, jeho podnět je od komiky odlišný10.
V tomto svém tvrzení se Propp odvolává na Kanta a
konkrétně na ono známé místo
9
Radost sama není podstatou komična, z Kritiky soudnosti, kde Kant
ale jen jednou z podstatných příčin
dává všeobecně známou definici
vzniku komična (Orlický 2003: 19).
smíchu
spjatou s proměnou
10
Эти виды смеха не вызваны
„napjatého očekávání v nic“,
комизмом и не связаны с ним.
[...] Они могут стать предметом
a konkrétněji připomíná, že
смеха или насмешки, но сами
podle Kanta „tato proměna,
никакой насмешки не содержат.
která pro rozvažování jistě
Так как они прямо не связаны с
není potěšující … vytváří
проблемой комизма, они могут
быть рассмотрены очень коротко.
v těle rovnováhu životních
Это прежде всего смех радостный,
sil“. Na rozdíl od Proppa
иногда совершенно беспричинный,
zastáváme názor Orlického,
или возникающий по любым
že se radostný smích může
самым ничтожным поводам, смех
jevit jako důsledek komiky,
жизнеутверждающий и веселый
(Пропп 1997: 282).
a podporujeme myšlenku,
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že – jak uvádí Borecký – „smích je tělesný korelát
komické, veselé nálady“ (Borecký 2000: 28). V podstatě
se nezřídka toto citování Kanta podává izolovaně od
ostatních kontextových souvislostí. Je pravda, že Kant
má osobitý výklad působení smíchu, zvlášť fyziologickoanatomický, ale jeho úvahy na konci Analytiky estetické
soudnosti (1. část Kritiky soudnosti) nejsou tak
jednoznačné. Přece nejvíc právě tyto jeho myšlenky se
stávají podkladem vzniku jedné zе tří makroteorií komiky
(Borecký 2000: 46) – teorie inkongruence. Pojali jsme
uvědomění nesourodosti jako bázi pro komické vytváření
následných imaginačních ludistických zdvojování –
reduplikace. Reduplikace sama „se zakládá na bipolárních
inkongruetních opozicích“ (Borecký 2000:143), avšak
je to mechanismus kreativní, pokud inkongruence je
mechanismus receptivní: v komické reduplikaci se
mohou zdvojit v inkongruetní opozici jako u metafory dvě
věci, které za běžných okolností
11
Pro krátký příklad jeden milý
opozitní nejsou11.
vtip. U tříhlavého draka jedna z hlav
v prudkém záchvatu smutku začala do Ludické, nezřídka pokleslé
sebe nalévat pivo za pivem. Ostatní
zdvojování, odkázanost na
dvě procedily přes zuby: „No jo,
společenský kontext, efekt
teď piješ sama, a zítra nás všechny
překvapení
a relaxační uvolnění
bude bolet hlava.“ Je zřejmé, že je
jsou
tyto
strukturující
rysy
tady reduplikováno pojetí o hlavě,
komiky,
o
kterých
mluví
která může být bolestivou částí
hlavy jiné. V běžném životě pojem
Borecký a o kterých jsme se
„hlava“ proti pojmu sobě totožnému
nejednou zde zmínili. Však
nestojí. V tomto případě reduplikace
o jednom z nich – o smyslu
je kreativní dichotomické lámání
komiky – dosud řeč nebyla.
pojmu a zapojení jeho dvou částí do
různých souvislostí, avšak spřízněných Borecký jednoznačně definuje:
jednotným příběhem fantasmagorické „Smysl komiky totiž zpravidla
vtipné situace. Komická inkongruence spočívá v nesmyslu“ (Borecký
je výsledkem a objevováním
2000: 142). V tom vidíme
reduplikační intencí vytvořené
nesourodosti – náhle překvapení, afekt, návaznost na Kantův obrovský
objev pro teorii komična.
který se obrací v… něco jiného.

11

Komika je svět „nepravidelný“ oproti uspořádanému
přírodnímu a sociálnímu kosmu, její výrazové prostředky
jsou často alogické, její struktury – asymetrické12, její
výsledky z hlediska užitečnosti „prázdné“. A bez ohledu
na to, zdali veřejně trestá jako přímočará typická satira,
nebo podvědomě napravuje člověka a společnost a
chrání je před ustrnulostí a mechaničností, jak postuluje
Bergson, je neproduktivní z rozumového hlediska čili
„nesmyslná“. Avšak ne nulová, ani bezvýznamná, její
podstata je často plodit nesmysl. Přesně tak, jako je
„neproduktivní“ hra a plodí imaginární světy zdání.
Stejně tak u hráče se dostaví
12
Z hlediska teorie systému je
afekt z náhlé proměny napjatého
rozum něco velice laciného.
K rozumnému uvažování lze dospět
očekávání v nic, jestli se hra
za pomoci škatulek, ozubených kol
„náhle“ přeruší, jestli zlomí
či jednoduchých počítačů. Jakýkoli
svou hračku. Přerušuje se zdání,
třídicí systém spuštěný pozpátku je
reverzibilita
jako podstatný
vlastně logický systém. Humor však
může vznikat pouze v asymetrických psycho-kulturní rys hry vrací
člověka do známého světa,
strukturách, jaké vytváří
samoorganizující systém. Humor má
a celé napjaté očekávání je
tedy takový význam, protože nám
změněno v pouhé nic. Proto
mnoho napovídá o informačním
ne náhodou Kantovy úvahy
systému našeho mozku. Dokonce
o smíchu oscilují kolem
z behaviorálního hlediska náš humor
pojetí hry, a tato drobnost
vede k tomu, abychom se měli na
pozoru před dogmatismem. Cokoli lze mnohokrát při jeho citování
současně chápat z docela jiného úhlu. zůstává stranou. Pojednejme
Tradiční filozofové, psychologové
stručně, avšak o něco hlouběji,
a teoretikové informatiky tedy
o Kantových formulacích
nejsou schopni humor prozkoumat
s ohledem zejména na ludismus.
či pochopit, protože se zabývají
Protože se v ludismu kříží
informačními systémy, jimž říkáme
„pasivní“. (V zásadě jde o manipulaci trajektorie hry i komiky.
se symboly „skládačky“ podle
Za prvé se má zdůraznit zřejmý
určitých pravidel). Humor se objevuje
fakt, že pod pojmem „nic“
v „aktivních“ (samoorganizujících)
Kant nemíní „prázdnotu“,
informačních systémech (De Bono
„bezobsažnost“, „nulovost“.
1998: 60).
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Pod tímto „nic“ spíše upozorňuje na ne-myšlení13 a také
i na nesmyslnost14 smíchu vůči rozvažování, k čemu
právě navádí rozšířené vnímání kontextu. Proces tohoto
intenzivního pohybu představ Kant neoznačuje za „nic“. Pod
tímto negativem má Kant spíše na mysli zařazení smíchu
do třetí kategorie jím tříděného systému tzv. „svobodné
hry počitků“15. Dělí je na hazardní hry, hry tónu a hry
myšlenkové. Podle jeho upřesnění ty „třetí vznikají pouze ze
změny představ, v soudnosti, čímž sice není vytvářena žádná
myšlenka, která by byla spojena nějakým zájmem, avšak
mysl je přece nějak oživována.“
Je tedy zjevné, že pod tímto proslulým „nic“ Kant nemíní
opravdu nicotu. Kant není jenom jeden z průkopníků
teorie inkongruence, ale zároveň i zastáncem ideje o
myšlenkové hravosti smíchu, anebo rozšířeně pojato – o
tom, že se komika (smích v zdejších úvahách) vytváří ve
hře mysli (viz dále – „potěší
13
Naproti tomu hudba a láska k smíchu
přece
na okamžik velmi živě“).
jsou dva druhy hry s estetickými
idejemi nebo také s představami
To už přímo vede od Kanta
rozvažování, jimiž nakonec není
k Boreckého pojetí o ludismu
nic myšleno a které mohou těšit
jakožto strukturujícím rysu
pouze svou změnou, ale přesto živé
(Kant 1975: 142).
komiky.
14
Ve všem, co má vzbudit živý,
A. V podnětu smíchu je NĚCO
otřásající smích, má být něco
nesmyslného
(ovšem ne
nesmyslného (v čem tedy rozvažování
všechno!) a to je pro rozum
nemůže o sobě najít žádné zalíbení).
Smích je afekt z náhle proměny
pouhé „nic“, protože v něm
napjatého očekávání v nic. (tamtéž).
„rozvažování nemůže o sobě najít
15
Veškerá měnící se svobodná hra
žádné zalíbení“.
počitku (jejichž základem není
žádný úmysl) těší, protože zvyšuje
B. Pod formulací „nic“ Kant
pocit zdraví; ať nyní při rozumovém
myslí především racionální
posouzení máme z jeho předmětu a
rezultativnost („nakonec není
dokonce z tohoto potěšení, zalíbení,
nebo ne; a toto potěšení se může
nic myšleno“), nikoliv racionální
stupňovat až k afektu, ačkoli o předmět
procesuálnost. Slovem „nic“ Kant
sám zájem nemáme, alespoň ne
myslí dále jistou „proměnu“.
takový, který by byl úměrný stupni
tohoto afektu. (Kant 1975: 141–142). „Nic“ navazuje zpětně na
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„napjaté očekávání“, takže toto výsledkové „nic“ přece
nicotou není, je to jistá „proměna“ – procesuální tok. A
v souvislosti s ním především je procesem i to, že tato
proměna podněcuje, vyvolává posudek rozumu, i když „při
rozumovém posouzení“ rozvažování nemůže najít potěšení
nebo zalíbení: „Právě tato proměna, která pro rozvažování
jistě není potěšující, potěší přece na okamžik velmi živě.“
C. Kant odůvodňuje „příčinu potěšení z nějaké myšlenky,
která v podstatě nic nepředstavuje“, psycho-fyziologickými
souvislostmi, avšak zároveň přijímá, že uvědomování
směšného (komika) je vlastně proces pohybu mysli:
„[…] oním náhlým vznášením mysli hned do jednoho,
hned do jiného stanoviska, aby sledovala svůj předmět,
může korespondovat oboustranné napínání a uvolňování
elastických částí naších vnitřností, které je zprostředkováno
bránící…a tím způsobují zdravý prospěšný pohyb, který
sám, a nikoli to, co se děje v mysli, je vlastně příčinou
potěšení“.
D. Zmiňuje se letmo o struktuře komické jednotky a
utvrzuje, že „vtip“ musí obsahovat moment oklamání.
Zejména toto oklamání je rozpouštění rozumového napětí,
rozumové pozornosti v nic; a oproti tomu představuje
vytváření komického dojmu dynamický proces, který
není jen „napjaté očekávání“, ale intenzivní vyhledávání
chybějícího smyslu (podle Kanta nepřítomného). Avšak
v pohybu mezi dvěma body (tam a zpět) nebo mezi dvěma
stanovisky (viz výše) nepřímo naznačuje jev reduplikace:
„Pozoruhodné je, že ve všech těch případech v sobě musí
vtip vždy obsahovat něco, co může na okamžik oklamat;
proto i když zdání zmizí v nic, ohlédne se mysl zpět, aby to
ještě jednou zkusila, a tak je rychle za sebou následujícím
napětím a ochabnutím vymrštěna tam a zpět a uvedena do
kolísání.“
Po pozornějším uvažování zjistíme, že Kant neodmítá a n i
p r o c e s u á l n í („oním náhlým vznášením mysli hned do
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jednoho, hned do jiného stanoviska, aby sledovala svůj
předmět“), a n i r e z u l t a t i v n í („proměna“) charakter
smíchu, nepopírá ani podíl rozumu na vytváření vjemu
komična. Popírá jen jeho racionální výsledek, rozumovou
stránku výsledku smíchu, a zároveň tím přijímá a dokonce
formuluje jeho „nerozumovou“, „nesmyslnou“ podstatu (Ve
všem, co má vzbudit živý, otřásající smích, má být něco
nesmyslného).16 A navíc v samotném konci této části Kant
přiznává, že ve veselé náladě, „rozmarné manýře“ (dalo by
se asi tu formuli transformovat do výrazu „cit pro komiku“),
přece nějaká rozumovost existuje. I když na závěr dodává
(sice ne absolutně kategoricky), že tato manýra ale „patří
více k příjemnému než krásnému umění“.
A. Zásadně je pro tohoto filozofa smích druhem svobodné
hry počitků, konkrétněji hrou myšlenkovou, ne náhodnou
určuje potěšující efekt smíchu jako hru představ pozitivně
působící na tělo („jakožto pouhá hra představ vytváří v těle
rovnováhu životních sil“) a tímto navzájem propojuje pole
imaginace, hry a komiky, přestože popírá, že samotná
představa je v smíchu předmětem objektivního potěšení.
B. Kant se zaměřuje na problém komiky nejen z hlediska její
struktury a funkce a jejího vnímání, ale i z hlediska jejího
tvoření. Při tom otevírá otázku inkongruence (kontrastu) a
vymezuje určitou polohu racionálního myšlení za účelem
vzbuzování smíchu vůči opravdovému rozumovému
posuzování, čímž de facto – prostě řečeno – přiznává
významovým rysům komiky nějaký racionální podíl:
„Rozmar v dobrém slova smyslu znamená totiž talent moci
se libovolně přenést do jisté duševní dispozice, v níž jsou
všechny věci posuzovány zcela jinak, než obvykle (dokonce
16
obráceně), ale přesto přiměřeně
Je zřejmě, že pod pojmy „smích“
a „vtip“ je myšlen ten, či onen
jistým rozumovým principům
aspekt všeobecné kategorie komiky
v takovém naladění mysli […]
v pojetí Vladimíra Boreckého, které
kdo je však schopen přijímat je
je orientačním a metodologickým
východiskem této práce. (pozn. B. D). libovolně a účelně (za účelem
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živého znázornění prostřednictvím kontrastu, vzbuzujícího
smích), ten a jeho přednes jsou rozmarné“ (všechny citace
jsou z uvedeného vydání Kritiky soudnosti, s. 141–145).
Po tomto podrobnějším přehledu proslulých Kantových
poznámek k „směšnému“ bude zažité heslo o změně náhlého
očekávání v nic už vypadat poněkud problematicky. Komika
v Kantově pojetí je pouhé zdání, které něco produkuje skoro
tak, jako hra produkuje imaginační svět, do kterého člověka
unáší v pojetí Finkově. Kantovo zdání přináší potěšení,
když zmizí v „nic“, Finkovo zdání přináší radost ze své
imaginární přítomnosti („radost ze zdání“).
Není však smích v odrazu Kantovy koncepce do Finkova
imaginárního světa touha rozumového posouzení po
radostném zdání hry? A hned po této nesnadné otázce –
proč hra Švejkova vyprávění radostně unáší (bereme to
jako samozřejmost), proč z ní vyvstává jisté intelektuální
potěšení, z „originality ducha“ (zdali spisovatelova nebo
hrdinova je teď jedno), přestože Haškovu dílu od jeho
zrodu dokonce až po dnešek, i když dnes neoficiálně, byl
popírán fakt, že je výplodem „talentu krásného umění“? Proč
rozmarné, veselé Švejkovy promluvy mohou platit jednak za
hru s vyprávěním (a ne jenom s ním), jednak za posuzování
„zcela jinak, než obvykle“, ale přesto „přiměřeně jistým
rozumovým principům v takovém naladění mysli“?
Tuto známou formuli (změna v nic), která je často citovaná
jako ortel nad smíchem, třeba chápat hlouběji – i když
tato hloubka prozírá jen mezi slovy, jelikož otázka o tzv.
„příjemných uměních“ a o podstatě smíchu nebyla pro Kanta
problémem mimořádného významu, navíc v tomto díle.
Velmi důležité je právě to, na co se často zapomíná, vedle
známého „nic“ – p ř i z n a t k o m i c e k r e a t i v n o s t
v mezích určitých rozumových
p r o s t r a n s t v í : ještě jednou – „rozmarná manýra
posuzuje věci jinak, dokonce i obráceně, ale přiměřeně
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jistým rozumovým principům“. Velmi pozoruhodné jsou
také Kantovy úvahy o hře ve vztahu k smíchu, a tímto
nemíníme jen jeho pojmy „volná hra počitků“ a „hra
představ“, ale také honbu mysli za chybějícím smyslem, ono
opakovatelné otáčení „tam a zpět“ mezí dichotomickými
součástmi reduplikace, ono tvůrčí napětí komice vstříc –
„živé znázornění prostřednictvím kontrastu“.
Ludismus v komice Haškova „Švejka“
Nyní si připomeňme ještě jednou Boreckého definici pojmu
„ludismus“ – pojmu, kde se prolínají světy hry a komiky:
„Dalším rysem komiky je ludismus, hravé vyladění, hravost,
kterou komika vybočuje ze sféry vážnosti. Ludismus
je důležitým momentem komiky v tom, že umožňuje,
abychom inkongruenci neodmítli pro její neadekvátnost,
ale našli v ní jako ve hře specifické uspokojení, radost a
zálibu, nikoliv s ohledem na užitečnost, ale právě s ohledem
na směšnost. Ludismus se může rozvinout v produktivní
kreativitu. Komické zdvojování obsažené v inkongruenci
se díky symbolické imaginaci rozvíjí tvůrčím způsobem
za účasti ludismu.“ (Borecký 2000: 144). V Boreckého
pojetí komiky je Kantova pevná zakotvenost do hloubky
rozumu vnímajícího, posuzujícího, posunuta na půdu
rozumu kreativního, rozumu jako „ve hře“. Není divu, že
se ve své rozsáhlejší práci o hře Fink přímo rozumovému
posouzení v procesu hry nevěnuje. Rozumové posouzení
je rozptýleno v imaginárním světě hry a vyhledává ve hře
symboly světa. Rozumové posouzení je v radosti ze zdání,
v otevřeném bytostném nazíraní do celku světa. Hra a
komika Kantovu racionalitu neodmítají: komické zdvojování
je ludicky živé a kreativní. S odvoláním na Finka se dá
říci, že ve hře smíchu rozum může otevřeně proniknout do
symbolových souvislostí, souvztažností světa, do jeho celku
ve vyjevování a mizení všeho jsoucího.
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Ludismus vytváří ve hře díky imaginaci nové imaginační
světy, kde hra hráče unáší a přináší radost ze zdání.
Ludismus v komice ne jenom že nesourodosti přijímá,
ale díky imaginaci je rozvíjí tvůrčím způsobem – hravě
prohlubuje všechny inkongruence, rozlamuje svět
kolem, vytváří na jeho pozadí novotvary sekundárních,
reduplikačních představ.17
A v tomto nově vykonstruovaném světě, za pouhého
fyziologického svalového tlaku smíchu, jsou všechny
věci posuzovány zcela jinak, než obvykle (dokonce
obráceně), ale přesto přiměřeně jistým rozumovým
principům v takovém naladění mysli. Komika začíná
své nejpodstatnější projevování tam, kde se „něco
nesmyslného“ obrací „v nic“, kde končí primární dojem
atraktivního vzrušení, kde se člověk osvobozuje od
prvních představ. Komika je plná smyslu, rozumu, tvůrčích
podnětů, pramení v objevování
17
Imaginace není schopnost formovat
světů,
v radostném zdání jejích
představy, ale spíše deformovat
představy dodávané vnímáním.
hravých imaginárních montáží.
Ale zejména schopností osvobodit
Tam, kde montáž poskytuje
se od prvních představ, schopností
reduplikační novotvary
měnit představy. Neprobouzí-li
primárních ingongruenčních
přítomná představa nepřítomnou,
nenavozuje-li náhodná představa
opozit, radost ze zdání se prolíná
zázračnost blouznivých představ, není
se smíchem ideového pochopení
představivosti, je jenom vnímání,
mezi tvůrcem komiky, světem
důvěrná paměť, zvyky barev a tvarů
(Borecký 1998: 10).
jeho
komiky a jeho skutečným
18
Podle mě je tedy Švejk sféra nebo
nebo abstraktním recipientem.
labyrint, nikoli psychologický nebo
Komika je spoluúčast myšlení,
sociologický typ; souvisí s typem
sluhy (od Plauta dál), s mytologickými které obdivuje imaginární
skutečnostmi, s krizí pozitivistického novostavbu světa, roztříštěného
myšlení; souvisí jakožto idiot
a poskládáného do nových
s Kristem (i když méně než idiot
Dostojevského; ale nikdo o tom nechce celků instrumentariem
slyšet). Švejk takto definovaný je
kreativního ludismu. V komice
mnohem víc než literární postava, není
tkví demiugický podnět
možné se mu vyhnout nebo ho obejít
mytologického šprýmaře18 (tzv.
... (Corduas 1996: 28).
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trickster) rozmontovávat a montovat světy, přesně tak,
jako ve hře klaunů.19
Klaun hraje před publikem, ale i před sebou, unáší se ve hře, ale
sám hledá cesty jiného strukturování skutečnosti. Jak by se jinak
mohl rodit klaunský scénář, jak by jinak mohla dýchat klaunská
improvizace. Ten z pozorujících, kdo pochopí kreativitu v zrodu,
hru myšlení klauna a myšlenky jeho hry, ten pocítí živou pravdu
komiky: za vnější zdí zřejmých inkongruencí uvidí pulsující
symboly světa v hravých demontážích a groteskních slepencích
navazujících reduplikací představ.
Komika začíná ve střetnutí dvou protikladů –
i n k o g n r u e n t n í b i n a r i t a : latrinegenerál mluví o
„kaktusech“ (vojáckých exkrementech) při jídle.
Komika pokračuje v prolínání prvků – i n k o n g r u e n t n í
h o m o g e n i t a : komponenty mluveno, pojídáno, ústa
jako artikulační akt, ústa žvýkající se „vyrovnávají“ do jedné
sémantické řady.
Komika spočívá v imaginačním, myšlenkovém a hravém
skládání ojedinělých prvků do forem nových představ,
kde je daná vlastnost zdvojena a aplikovaná na nepatřičný
objekt – l u d i s t i c k á
19
Ne nadarmo nazývají však V+W
r e d u p l i k a c e : to, co se
svou klaunskou „blbost“ blbostí
mluví, reduplikuje své vlastnosti
metafyzickou. Přímo symbolickým
příkladem jejich metafyziky,
na tom, co se pojídá.
vycházející z klaunského principu
V znovu zmíněném
rozmontování skutečnosti a
(latrinegenerál jí biftek v nádražní
nevhodného užití jednotlivých
restauraci) Hašek explikuje před
jejích částí, je ona příslovečná kotva,
čtenářem postoj, kterým by se
která je ve hře Sever proti Jihu užita
měl vnímat jeho „mozaikovitý“,
bez souvislostí, tj. bez lana… […]
V Dějinách strany mírného pokroku
„chaotický“ způsob podání
nešlo ani tak o satirickou kvalitu
humoru. Je škoda, že při četbě
jednotlivých „špílců“, jako spíš o
nemálo čtenářů zůstává u první
objevenou metodu volné montáže
fáze, i když způsob Švejkova
útržků skutečnosti, sémantické slovní
vyprávění často přímo začíná
hry s asociacemi a další výsostné
od
fáze druhé. Dobrý voják
prostředky moderního humoru
(Just 1984: 74, 66).
s inkongruencí počítá předem,
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jeho proslovy počínají právě v juxtapozici objektů a
ve významovém „setření“ hranic mezi nimi, aby se mohly
snadněji protnout a vyzvaly střed hlubinné komické
perspektivy – reduplikace.
Všechny tyto metamorfózy se provádějí za nezbytné účasti
ludismu – jako nejpodstatnější složky Haškova románu.
Ludismus je sklon hrát si s věcmi a pojmy kolem. Když
se ludismus z opojení imaginárním světem hry20 (oázová,
senzitivní radost ze zdání – z vytvořeného sebesvěta) změní na
konstruktivní postoj, na rozumové přestavování a obdivování
záblesků a výtvorů reduplikačních, zase nesourodých
substancí, na intelektuální spoluúčast mezi „Já“ a druhým,
očekávaným „odrazem Já“ v tvůrčí kosmické rekonstrukce
bytí, tehdy ludismus je v jádru nejtajuplnější hry – v komice
(rozumová, pochopená radost z novozdání – z přetvořeného
bohosvěta). Komika je šprýmařská touha zmocnit se božského
žezla stvořitele a potom dobromyslně a jen dočasně zamíchat
20
pořádek, dívat se na chaos kolem
Jedna z méně známých
Huizingových definicí hry, která se
a „přiměřeně jistým rozumovým
objevuje na začátku jeho základního
principům“ odhalovat v něm
díla jako výchozí bod, aby potom
„oním náhlým vznášením mysli
vyústila v známou formulaci, uvádí
jeden velice specifický rys hry –
hned do jednoho, hned do jiného
tajemnost. Škoda že se toto doplnění stanoviska“ platnosti starých
nepromítlo do všeobecně známého
známých smyslů mezi věcmi.
výkladu. „Podle formy tedy můžeme
Tak jedině můžeme pochopit už
hrou souhrnně nazvat svobodné
jednání, které je míněno „jen tak“ a
zcela jasný paradox Boreckého,
stojí mimo obyčejný život, ale které
že smysl komiky spočívá
přesto může hráče plně zaujmout,
v
nesmyslu. Obě radosti spojuje
k němuž se dále nepřipíná žádný
materiální zájem a jímž se nedosahuje ludismus a často ve hře splývají
žádného užitku, které se uskutečňuje
do sebe. Proto se snadno každá
ve zvlášť určeném čase a ve zvlášť
hra může obrátit v smích, a
určeném prostoru, které probíhá řádně
každých smích – ve hru.
podle určitých pravidel a vyvolává
v život společenské skupiny, které se
Radost ze zdání ve hře
rády obklopují tajemstvím nebo které hledá symboly světa. Radost
se vymaňují s obyčejného světa tím, že
se přestrojují za jiné“ (Huizinga 2000: z „novozdání“ v komice hledá
symboly, jež odkazují k dvojímu
24–25).
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světu.
Radost hry je potěšení z vytvořeného „sebesvěta“. Radost
komiky je obdivování přetvořeného „bohosvěta“.
Konečně v docela jiném světle vysvítá Kantovo tvrzení „hudba
a láska k smíchu jsou dva druhy hry s estetickými idejemi
nebo také s představami rozvažování, jimiž nakonec není nic
myšleno“. Je to bezesporu pravda – hudba i komika nemyslí,
ale plodí, ovšem s představami rozvažování, a když obě odezní,
nezůstává pocit mocné racionality lidského rozumu, ale může
nastat i pocit dotyku všemocného božského absolutna.
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Západoevropské
impulsy bulharského diabolismu
Zlatina Jeřábková
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Обща и сравнителна славистика във Философския факултет на Карловия
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диаболизъм (Поглед към българската литература от двадесетте години
на XX век)“, защитена през 2012 г.

Čavdar Mutafov. Hrůza existenciální
Ošklivost novátorství
Duše se jeví jako ozvěna vesmíru […]
my vlivem úsudků ztotožňujeme vždy příčinu
s následkem, a tím dosahujeme nekonečného
řetězce iluzí našeho já a vnějšího světa.1

V Mutafovově díle dochází k prolínání a směšování
různých stylistických rovin: „…svobodné asociativní
vztahy, brutální obrazy, kusy surového života, obrazy a
myšlenky, vyplouvající z hlubin podvědomí, odvážné
metafory a náhodná pozorování.“ (Ликова, 1978: 200).
Jeho projev je nasycen expresionistickými výrazovými
prostředky, zbavenými „konvenčních“ forem krásy: „jsou
naopak ošklivými, téměř zrůdnými pro oko, nezvyklými
1
Мутафов 1993: 300.
a zcela nepochopitelnými pro
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širší publikum“, píše sám Mutafov (Мутафов 1993: 304)
ve svém pojednání o expresionistickém výtvarném umění
v rámci eseje Пейзажът и нашите художници.
Ve své ošklivosti, novosti a deformovanosti jsou však jeho
povídky srozumitelné a blízké jinému expresionistovi –
Geu Milevovi. „Č. Mutafov je hlavním prozaikem v jinak
vzácně zastoupené próze (a nejen z důvodu nedostatku
místa) v časopise Везни.“ (Нанков 1989: 75). Je to dáno
jednak skutečností, že v daném okamžiku je lyrika vedoucím
literárním druhem, jednak Milevovým názorem, že si
v próze zaslouží podporu jen tvorba blízká subjektivnělyrickému projevu.2 To Mutafova je, což navíc je formálně
podtrženo rytmizací textu a jistou poetickou cykličností
kompozice.
Mutafovovy postupy jsou nové, avšak pouze pro bulharské
prostředí, a proto nelze jeho „výbojnost“ generalizovat.
Autor znal dílo Schopenhauera, který stavěl umění jakožto
plod nevědomí a iracionálna proti racionálnímu poznání.
Četl Przybyszewského. Zajímal se o módní téma souboje
mezi pohlavími, které se později promítlo i do řady jeho
povídek. Po nocích poslouchal Wagnerovu hudbu. A právě
během jeho prvního studijního pobytu v Mnichově (1908–
1912) vyšel pro Mutafova pravděpodobně zásadní román
Bebuquin aneb Diletanti zázraku německého autora Carla
Einsteina.3 Student strojního inženýrství Mutafov společně
s Geem Milevem přeložil úryvek z této knihy, která byla
posléze otištěna v prvním ročníku časopisu Везни.
Bebuquin aneb Diletanti zázraku vyvolal mezi německými
čtenáři – stejně jako o něco později Mutafovova díla
2
Román je Milevem považován za v Bulharsku – „(pakliže byl
nejméně umělecký druh.
vůbec širší čtenářskou obcí
3
První vydání románu je z roku 1912 – recipován), fascinaci a nechápavé
Bebuquin oder die Dilettanten des
Wunders. Ein Roman. Berlin: Verlag krčení rameny zároveň a už
der Wochenschrift Die Aktion, 1912.
tehdy byl nazván – nejspíše
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z interpretačních rozpaků – ,antirománem‘“ (FialováFürstová 2000: 1900); a nutno podotknout, že interpretační
potíže činí literární vědě dodnes – díky estetice uzavřené
imaginace a čistého umění, na jejímž základě Einstein své
dílo vykonstruoval. Na podobnost mezi Mutafovovým
románem Дилетант или Градината с манекени a
Einsteinovým dílem upozorňuje již Vasil Pundev, a to
zdaleka nejen kvůli podobným názvům jejich románů. Jeho
postřeh však novější kritika až do počátku nového tisíciletí
v podstatě neevidovala. K shodám v titulu, syžetu, tematice a
především principu dekorativnosti se podrobně vrací teprve
Sonja Daieva-Schneider ve své disertační práci Čavdar
Mutafov und der deutsche Expressionismus.
Podobné byly diskuze, které obě tato díla – každé ve
svém prostředí – vyvolala. Zatímco tak jedni Mutafova
dodnes považují za mimořádně originálního autora, jiní
se domnívají, že neříká nic nového, a hledají odkazy
k evropským filozofům a spisovatelům. Vesměs je však
v obou případech nové vnímáno spíše jako destrukce
domácí tradice (Nikolaj Atanasov tuto novost ve své stati
Търсенията на новите романисти z roku 1927 označuje
za cizí jev, který není výsledkem evoluce domácí tradice).4
Mutafovovo úsilí se přesto jeví být v souladu s filozofií
literárního kruhu Стрелец (do kterého sám patřil), jehož
představitelé „budují národní identitu v univerzálním
kontextu, když přemosťují teritorium mezi člověkem dějin
(obrozeneckého člověka) přes avantgardního člověka
filozofie. A ještě dál – k iracionálnímu člověku.“ (Антонова
2010a).
V pokusech o přiřazení jeho díla k určité škole se vyskytuje
pestrá řada přívlastků – od vcelku samozřejmé identifikace
expresionismu (Penev dokonce Mutafova označuje za
jediného skutečného expresionistu v Bulharsku), přes
označení jeho prací za dadaistické imprese a surrealistické
4
Viz blíže Цочева 2007: 59.
experimenty až po detekci
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kubistické obraznosti. „Je v něm něco z Heineho i
z italských futuristů,“5 píše dokonce Rusi Rusev v roce 1925
v článku Българската литература отвътре и отвън pro
literární list Развигор.
Svým způsobem je každá taková definice pravdivá, avšak
jednostranná. Snahám jasně a jednoznačně determinovat
Mutafovův styl často chybí vědomí amorfnosti některých
modifikací avantgardy, a to právě i Mutafovem naznačované
expresionistické antistylovosti,6 plynoucí z popření stylu
jakožto estetické hodnoty. Opomíjena je skutečnost, že
avantgarda pokračuje v linii mísení stylů, s kterou přichází
secese.
Jako by autor provokativností svého projevu nenechával
recipientovi prostor k získání odstupu. Mutafov „se dotýká
Realistova citu pro normálnost, logičnost, kauzálnost,
Symbolistova citu pro estetičnost. Dokonce využívá v tuto
chvíli již triviálního masového kódu krásy v kontextu
každodennosti, dobře známého také masovému čtenáři;
ve snaze se mu přiblížit jej zahrnuje do konstrukce své
vnitřní ironie. Tímto způsobem ,dráždí‘, ,mate‘ svou
provokativností, ,nesmyslností‘, ,abstraktností‘, ,cizostí‘,
ba dokonce kulturností – nesrozumitelností.“ (Цочева
2007: 49). Podle Mutafova se styl umělce projevuje právě v
nerealistických obrazech (Мутафов 1993: 353–355).
V Mutafovově světě se snoubí expresionistická a
surrealistická iracionálnost – deformovanost, grotesknost,
primitivismus nebo bolestivé halucinace a patologické
stavy – s odborně přesným konstruktivistickým racionálním
myšlením. Předměty se kubisticky rozkládají do více
prostorových rovin. V duchu futurismu jsou obdivovány
stroje. A futuristická je i hra s časem. Erotické scény
jsou naturalisticky brutalizovány. Hojné využívání barev
coby symbolů připomíná
5
Viz blíže Цочева 2007: 49.
6
postimpresionistické techniky
Viz blíže Цочева 2007: 117.
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rozkládání světla. K jazyku se celkově přistupuje
experimentálně. Surrealistické jsou alogičnost a porušení
komunikativní funkce přirozené řeči, dadaistické pak hledání
nesmyslných a umělých slovních spojení a expresionistické
opovrhování gramatickou stavbou jazyka plynoucí
z nedůvěry moderní epochy ve vyjadřovací možnosti jazyka.
Nejedná se přitom o novodobý rozmar. Už osvícenská
modernistická kritika teorie poznání považovala jazyk za
subjektivní poznávací formu neschopnou dobrat se objektivní
pravdy. O poznávací i komunikativní schopnosti jazyka silně
pochyboval již Kleist, jenž jej považoval za nástroj cílených
ideologických deformací a lží. Toto jeho přesvědčení se
promítlo i do jeho uměleckých textů (především do dramat
Rodina Schroffensteinů, Penthesilea a novely Markýza z O).
„V jeho literárně-kritické percepci u nás [tj. v Bulharsku; Z.
J.] je od samého začátku uznávána jeho schopnost vyjádřit
abstraktní význam, avšak za cenu určité vyumělkovanosti a
vykonstruovanosti.“7 Oba posledně jmenované rysy Milev
chápe jako „stylistická gesta“. Mutafov je intelektuální autor,
kterému je cizí bezprostřední emotivnost (v čemž lze vidět
paralelu s tvorbou jeho odpůrce Nikolaje Rajnova). Patrné je
i citování cizích myšlenek. Často se mluví o manýrističnosti
a dekorativnosti Mutafovova projevu, vyznačujících se
avantgardní syntézou velkého množství kódů z různých
oblastí – filozofie, výtvarného umění, architektury, techniky,
literatury… Nabízí se tak mnoho východisek pro analýzu
jeho textů. Tím avantgarda oživuje dávný ideál manýrismu,
vyslovený Emanuelem Tesaurem: „Skutečným autorem
je ten, kdo je schopen vzájemně spojit i ty nejvzdálenější
vztahy. Obraz je dílem ryzího ducha. Nevzniká na základě
srovnání, ale sblížení dvou více či méně vzdálených
7
Пундев, Васил. Дилетант
skutečností. Čím budou tyto
(Декоративен роман от Ч.
skutečnosti vzdálenější, tím
Мутафов). – Златорог VIII, 1927,
silnější obraz vznikne.“8
с. 17. (cit. dle Цочева 2007: 26).
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S pluralitou filozofických názorů, vědeckých i uměleckých
teorií ostatně pracuje i pravděpodobný Mutafovův vzor Carl
Einstein v románu Bebuquin aneb Diletanti zázraku.
Toto manýristické pojetí vede k tomu, že Mutafovovy texty
postrádají vnitřní jednotu – jednotlivé části nejsou podřízeny
hlavní ideji. Autorovi je tak některými kritiky vytýkána
„literární spekulace, která nebudí radost svobodné poetické
tvorby“ (Вълев 2010). „Jeho ratolesti se zdají být zrozeny
z prchavého rozmaru,“ (Вълев 2010) zatímco celkový obraz
jeho textů je „poskládán“ z kousků umělecké obraznosti,
které ožívají v složitých vzájemných vztazích.
Manýristický dekorativismus je nicméně logickým důsledkem
své doby, plynoucím ze situace mimořádné stylové
heterogennosti v období od počátku 20. století, která není cizí
ani bulharskému prostředí. Vztah kulturních tradic různého
propagoval také Nikolaj Rajnov, který byl popularizátorem
myšlenky syntézy „všech kultur na zemi.“ (Стойчева 1989:
28). Mutafov tak sahá ke koncepci syntézy jakožto prostředku
k překonání omezeného potenciálu jednotlivých druhů umění,
která se vyvíjí již od dob gotiky přes baroko a romantismus,
aby se v době secese změnila v základní postup dekorativního
zobrazení. Druhová amorfnost Mutafovových děl je
zdůrazněna občasným vyřazením vypravěče ze hry, čímž se
texty přibližují k dramatu. Vážnost divadelních a filmových
konvencí přitom sám současně zpochybňuje reklamními
vstupy (viz povídku Смъртен сън).
Konkrétně v Mutafovově případě lze s největší
pravděpodobností předpokládat symbolistickou snahu
o dosažení celistvého smyslového vnímání v souladu s
Appolinaireovou maximou „všechny smysly v akci“.
V simultaneismu (tj. souběžném vlivu a reakci lidských smyslů
při kontaktu s reálným světem) tak objevuje jistou cestu
k autentické lidské přirozenosti (Чолакова 1998: 22). Pramen
8
Cit. dle Hockeho 2001: 16–17.
této orientace na Gesamtkunstwerk,
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kterou se expresionisté přiblížili romantikům, lze ovšem
v případě Mutafova s mnohem větší pravděpodobností
hledat v idejích ruského výtvarníka a teoretika umění Vasilije
Kandinského, jenž přenášel principy hudby na plátno, a jeho
skupiny Der blaue Reiter (1911).
Pro soudobého recipienta je problematické i to, že se
spisovatel zříká „zastaralých“ narativních struktur a přichází
s dekorativní prózou, k jejímuž dešifrování textů je třeba
vynaložit značné intelektuální úsilí (právě náročnost patří k
hlavním námitkám kritiků jeho první knihy Марионетки).
Fabule se odvíjí fragmentárně, kolážovitě – v jakémsi
snovém oparu. Mezi vidinami a vnější skutečností vznikají
montáže z fragmentů úvah (zpravidla transcendentálněmetafyzických), zatímco se viditelný svět rozkládá do barev,
geometrických tvarů a rovin. Užívání této dvojrozměrné
techniky činí z obrazu ornament. Slovy je pak vytvářena
modernistická kresba, v níž je věnována pozornost i zcela
nepodstatným detailům.
Mutafov hledá skrze syntézu „východisko z krize
označování“ (Цочева 2007: 10). Zároveň ji však paroduje a
činí z ní utopii. Rozvíjí přitom „výrazové možnosti parodie
v několika rovinách, v několika směrech parodování jazyka:
jazyka umění /slovesná parodie/, jazyka kultur /kulturní
parodie/, jazyka stylů /stylová parodie/. […] Parodie dává
dekorativnímu zobrazování smysl. Jakožto mechanismus
ji lze vystopovat v základních strukturních rovinách
beletristiky Čavdara Mutafova […] rozvíjí umělecký
potenciál aktu destrukce syžetu, hrdiny, nakonec i samotného
slova.“ (Антонова 2010б).
Nakonec se paroduje i dekorativní styl samotný. Mutafovovy
práce se z tohoto hlediska jeví jako intelektuální výsměch
ustálenému vkusu. Ovšem, samy se vzápětí stávají
předmětem parodií ze strany publicistické obce, a sice na
stránkách humoristického časopisu Българан.
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Hra jazyka v umělém světě
Mutafov začíná psát teprve ve svých třiceti letech
a jeho přístup je citelně poznamenán jeho jasnými
teoretickými pozicemi. Jeho krajně formalizovaný tvůrčí
vesmír je vyplněn automatizovaným bytím a hmatatelně
pociťovanými myšlenkami depersonalizovaných, vysoce
typizovaných postav zbavených individuálnosti, které autor
nazývá marionetami – patří mezi ně bezejmenný Dandy,
Diletant, mladá slečna, vrátný, dáma v černém, prostitutky.
Jejich podstatou je jejich pojmenování; jsou dokonalým
naplněním určité představy. I v tomto postupu se Mutafov
shoduje s Einsteinem, jehož postavy jsou symboly a
materializacemi filozofických stanovisek, které reprezentují.
Veškeré experimenty s vlastními vizemi směřují k cílenému
efektu – dosažení struktury podřízené sdělovaným
filozofickým a estetickým úvahám. Jeho texty zpravidla
působí jako komplexní hlavolamy složené z osobních
asociací, navrstvených sociálních zkušeností, ale především
umělecko-estetických a filozofických představ, které jen
pomalu odhalují logiku své obraznosti.
Spisovatel projevuje frenetický despekt „vůči institucím
všeho druhu, včetně jazyka“ (Hrbata, Procházka (eds.) 2005:
16) а (snad právě) podle vzoru německého expresionisty
Carla Einsteina halucinuje jazyk podřízený vlastním
zákonitostem a oplývající nonsensy:
„zelená livrej vrátného dál četla burzovní noviny“9
či
„Z lamp se odtrhávaly paprsky, aby rozžehly červenou krev
vína“10
9

Мутафов 1993: 133.
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Záměrně buduje syntakticky nezcela korektní věty, které
vyvolávají u čtenáře zmatek:
„Vlastně se věci měly jinak a vrátný viděl dámu na plátně
biografu: umírající uprostřed bílých lůžek položených na
šikmo z nemocnice/nemocnicí [vzniká mnohoznačnost,
přitom zcela bezvýznamná pro samotné vyprávění] (dvojité
osvětlení zvětšený formát!), nikdo nemohl za to, že jej
událost tak dojala.“.11
Libuje si v podivných metaforách, které znějí provokativně
až nechutně, ale kombinují se v osobitých poetických
obratech.
„Nebe pracně sbíralo svou věčnost z indiga, v jejímž středu
stál zelený pohár měsíce, naplněn růžovou limonádou.
Noc, ačkoliv jarní, byla zcela bez chutě – i láska sotva
zkrášlovala chodníky dvěma siluetami psů, kteří se pářili.
Noc se podobala umyvadlu, na jehož dně se usazuje
namodralá pěna – a tam, v čtvercovém ústí náměstí, marně
se špinavými fasádami bojovaly mýdlové bubliny několika
elektrických lamp.“12
K váhání a nedůvěře v reálnost odehrávajících se událostí
přispívá i na první pohled neopodstatněná asymetričnost
interpunkce v dialozích (viz Дилетант а Смъртен сън) –
repliky jedné z postav jsou například uváděny pomlčkou a
druhé uvozovkami, což má značit jejich odlišný ontologický
status, takže slova jednoho z hrdinů jsou personifikovaným
vnitřním hlasem hrdiny druhého (v případě Смъртен сън
otrávená dáma v černém komunikuje s vrátným v jeho
představách, v případě románu
9
Мутафов 1993: 133.
Дилетант si hlavní postava a
10
Мутафов 1993: 111.
11
slečna Elen role vyměňují).13
Мутафов 1993: 135.
12
Мутафов 1993: 108.
„Skutečná dynamika se realizuje
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právě ve hře jazyka […].“ (Стойчева 1989: 31). Expresivní
slovesa pohybu označují statické jevy (тичам, нижа се).
Prostor je popisován pomocí sloves vyjadřujících křížící se
linie (пресичам, гравирам, вплитам се), ohýbání rovných
linií (дипля се, огъвам се, разгъна се), ale i pomocí sloves
vyjadřujících expanzivní pohyb (избухна, експлоадирам)
(Martin 1993: 212–213).
Ději oproti tomu dynamika chybí. Místo toho se střídají
popisné statické scény. Epično je zbaveno charakteristického
trvání a nahrazeno okamžitými, náhodnými a rozpadajícími
se situacemi, vedoucími ke fragmentární roztříštěnosti dle
Einsteinova modelu. Děje se to například důsledkem vpádu
nečekaných metafyzických úvah do kubistického popisu
interiéru:
„Pokoj se podobá prostoru vytesanému do pravého úhlu,
skrze který se předměty uzavírají jeden v druhý, uzavírají se
v hranicích a proplétají ve formách. Stůl je jako zatlučený
do podlahy, nehybně utažený do krychlí, hranolů a jehlanů,
useknutých rovin, které se vzájemně omezují. […] Všude zdi,
zdi. Jako by byl vzduch uzavřen do buněk, které jej pohřbívají
do své šedé hmotnosti, hromadí se na sebe, opakují se. Roviny,
hranice, konec. Konec všeho, co usiluje, konec samotných
hranic, samotných věcí. Věci popírají samy sebe skrze svou
vlastní formu, stávají se jen zakončením své podstaty. Život
sám je zakončením. Život není: Život je konec.“14
[…]
Celý příběh povídky Смъртен сън je nesouvisle poskládán
z pohledů na reálný život hlavní postavy vrátného, z děje na
plátně biografu, z vrátného představ, z jeho nihilistických
13
Interpunkci v Mutafově díle se
úvah o životě a z apokalyptických
věnuje Biljana Kurtaševa (Курташева
vizí. Do toho vstupují narativně
2009).
14
Мутафов 1926: 21.
zcela neopodstatněné reklamy.
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Pocit nereálnosti a strojenosti v Mutafovově próze završuje
umělý prostor, postavený z geometrických tvarů, umělých
materiálů, (polo)drahokamů nebo kovů (Martin 1993:
212–213), které způsobují odcizení od přirozených forem.
Důležité jsou při utváření prostoru i světelné efekty a
barvy – v jednotlivých obrazech buď převládá určitá
jasně definovaná barva, nebo skrze ně procházejí barevné
paprsky. Realizují se zde jeho ideje o propojení literatury
s výtvarným uměním, a to dekorativním.
„Ráno slunce vychází zcela růžové uprostřed ledové
pěny obzoru, jako cukrový disk ponořený do zlata.
Dvě tmavofialové větvičky se protínají na jeho zmrzlé
průsvitnosti a najednou se rozžíhají v náhrdelník z bledě
zelených perel. Vzduch se chvěje v zářivých odlescích,
protnutých bledě červenými dráty a stříbrnými páskami.“15
nebo
„A hloubka aleje se podobá tenké mřížce, vyrobené z oceli a
jantaru.“16
Exteriérům se obecně dostává plastického dekorativního
ztvárnění:
„Nebe se pak otevírá v jednu jedinou bledou rýhu dvou
modrých, ze sametu utvořených disků, na nichž jsou hvězdy
přibity stříbrnými hřebíky.“17
Dle modelu německé skupiny Die Brücke „zde souboj
s formami skutečnosti přešel do nové sféry – sféry
vysvobození ze spojení se skutečností“ (Ликова 1978:
222). Takový je zřejmě kýžený
15
Мутафов 1940: 13.
efekt
Mutafovovy dekorativní
16
Мутафов 1940: 15.
17
prózy. „Pouze ve svém světě
Мутафов 1993: 45.
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myšlenek a rozjímání tvůrce tvoří cosi, co ,nemůže
být překonáno přírodou‘, a tímto získává ,božskou roli
stvořitele‘. Hloubavé přemítání ,umrtvuje‘ (tím, že
očišťuje viditelný svět od všeho náhodného a věcného)“
(Стойчева 1989: 29).
Dynamická a nestálá umělecká obraznost se u Mutafova
utváří v možnostech subjektivního vnímání. […] Subjekt a
objekt berou ohled jeden na druhého a splývají.“ (Антонова
2010в). Zatímco Einstein operuje s ideou mnoha logik
vzájemného ovlivňování mezi uměleckým subjektem a
objektivní realitou, Mutafov tuto nestálost ve své eseji
Пейзажът и нашите художници osvětluje z pozice
filozoficko-estetického základu impresionismu, estetismu a
expresionismu.
V impresionismu je podle Mutafova obsah objektu nahrazen
obsahem subjektu, jinými slovy dochází k projekci duše
do přírody nebo k internalizaci vnějšího světa v subjektu
při současné syntéze s obsahem subjektu. Okolí je jen
prostředkem k dosažení osobních prožitků.18 Dalším krokem
je překonání formy skrze její estetické přetváření. Rozdíl
mezi impresionismem а estetismem Mutafov tudíž vidí v
dosažení krajního vítězství subjektu, „který poznal, dosáhl,
překonal a nahradil skutečnost“.19 Expresionismus je potom
„naprostým vysvobozením duše z jejího obsahu“.20
Mutafov vnímá svět ve dvou paralelních rovinách –
předmětné a abstraktní. Postavy zde vyjadřují sebe tím, že
opouštějí své hranice subjektu a promítají samy sebe do
okolní scenérie,21 zatímco abstraktní jevy se materializují.
Dandyho pocity (v povídkách z knihy Марионетки) se tak
externalizují:
18

Мутафов 1993: 302.
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„Dandy se probouzel tiše uprostřed svých snů a prožíval je
znovu v jejich něžné a beznadějné harmonii“
nebo
„Dandy snil uprostřed svých vidin […] A ve vzduchu
pokoje se rozpouštěl jemný parfém vzpomínek. А v rozích
se sbíhaly netečné, nenávratné a beznadějně milé stíny
minulosti.“22
Abstraktní jevy získávají podobu předmětů:
„v jeho duši bláznivě běhají veselé nitky“23
a dekorativně zpředmětněné ožívají – přemýšlejí a jednají:
„ty noci, kdy se štěstí zastavovalo zamyšleně a tiše na
prahu pokoje a kdy na jejích rtech smutně cukaly záhada a
bezmoc…“24
Dle Martina25 právě tyto odrazy vnitřního světa postav, které
deformují svět vnější, způsobují odcizení prostoru, které pak
ve spojení s vnitřní deformací umožňuje vyslovení hypotézy
o absurditě jsoucna. Lidský život se stává neskutečným;
člověk a předmět vyrovnávají svůj status. Mutafov sáhá na
jedné straně k umrtvování živého
19
Мутафов 1993: 304.
– žena je loutka (Любовта
20
Мутафов 1993: 304.
на
една кукла, Грубости)
21
Tématu se věnuje А. Антонова
s
mrtvým
výrazem („perleťová
(podrobněji Антонова 2010в).
22
Мутафов 1993: 50.
grimasa jedné ženy“26) a Diletant
23
Мутафов 1993: 45.
„bronzovou plastikou“,27 a
24
Мутафов 1993: 5.
25
na straně druhé k oživování
Martin 1993 (viz blíže kap. Der
verfremdete Raum, s. 214–229).
předmětů („asfalt se protahoval
26
Мутафов 1940: 61.
jako tajemství“28 nebo „Oblaka se
27
Мутафов 1926: 7.
28
lenivě a tiše dávají do pohybu a
Мутафов 1940: 109.
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opilý měsíc na nich jezdí na kole, až se konečně převrátí.“29).
V Mutafově nereálném světě jsou oživlé předměty
obdařeny schopnostmi jednat a cítit, a tak se v jeho pozdější
tvorbě stávají dokonce ústředními postavami některých
povídek z jeho sbírky Технически разкази. Vystupují jako
„nerozluštěný a nezúčastněný příznak našeho života“30
(Къща), ale především mají své vlastní osudy i pocity
(Моторът, Пианото, Радиото, Историята на един
автомобил). Konkrétní technická terminologie se mísí se
svobodnou fantazií. Strojní inženýr a architekt Mutafov
vnímá industriální výrobu jako formu umění (a tedy i
života). Vyzdvihuje dokonalost techniky – stroj podle něj
poskytuje impuls k dalšímu duchovnímu růstu.
Motor je divokým zvířetem, jehož brutální síla z něj činí
pána hmoty. Jeho geometricko-abstraktní dokonalost
je ztělesněním ideálního bytí. Mechanický pohyb je tu
podle Martina (Martin 1993: 235) symbolem tajuplného
života, který stroj prostupuje, „věčným strážcem tajemství
Kosmu“. Motor je „monumentálním, téměř kosmickým
symbolem, ukrývajícím v sobě tvořivé síly i destruktivní
sílu své ,démonické duše‘“ (Хаджикосев 2004: 138); motor
„zuřivou lhostejností drtí všechny překážky, kdykoli jeho
mohutná hlava vybuchne v plamen hněvu“31. Je hrdinský
a vznešený, živelný a bouřlivý, vychytralý a náročný.
V okamžicích, kdy se nechá unést svou závratnou činností,
se stává ošklivým a děsivým.32 Jeho popis připomíná
byronovsko-shelleyovské postavy. Sám Mutafov jej
přirovnává k Prometheovi.
V Mutafovových povídkách se přitom stále opakují
slova jako strašidelný, hrozivý, apokalyptický a pojmy
jako smrt, temnota, zármutek,
29
Мутафов 1940: 45.
sen, které snad mají navodit
30
Мутафов 1940: 229.
pocit hrozby a strachu. Nic
31
Мутафов 1940: 18.
32
„ďábelského“, děsivého se přitom
Мутафов 1940: 19.
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neodehrává – přinejmenším ne vně představ vypravěče
nebo hlavní postavy. Vrátný v Смъртен сън například
„žije surrealistickým nahrazováním reálného pomyslným,
přičemž jeho skromná osoba se podivně transformuje v
,záchrance‘,dámy v černém‘.“ (Кузмова-Зографова, 2001).
Do temného a neznámého teritoria, kde se podvědomí
proměňuje v realitu, Mutafov situuje ponuré [jen výjimečně
(před)apokalyptické – viz Смъртен сън] scenérie. Často
využívá mechanismu snů, což se odráží nejen v nereálných
prostorech, ale i v absenci lineárního času. Situace
místo toho cyklicky vyplouvají na povrch. Jsou podivně
přerušovány, nesouvisle a neodůvodněně. Čas stále uniká,
ztrácí se nebo se zastavuje. Není ho potřeba:
„Čas byl nepotřebný, hodiny byly doplňkem. Snad jen dítě
se divilo kyvadlu, avšak to neporušovalo jednotu.“33
[…]
Mutafovovo dílo lze tedy stěží vnímat jako „diabolistické“
v kontextu romantických tradic. Fantastický prvek je sice
přítomen, ale hororový prvek a napětí chybějí. Pocit hrůzy
je vyvoláván především ontologickým strachem z rozpadu
lidské identity v jejím totálním odcizení světu i sobě samé.
Ďábelsky ostatně vyznívá i ironie, kterou je na lidskou
existenci nahlíženo.

33

Мутафов 1940: 128.
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Literární kánon v cizím prostředí
z hlediska teorie překladu
Vera Kaplická Yakimova
Вера Каплицка Якимова завършва специалност Славянска филология
(профил Чешки език и литература) през 2006 г. в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ и продължава образованието си като
докторант в Южночешкия унверситет в Ческе Будейовице, Чехия.
Защитава дисертация на тема „Преселението на литературния канон“
през 2012 г. От 2008 г. до сега преподава във Философския факултет
на Южночешкия университет дисциплини, свързани с теория на
литературата и теория на киното.

Následující text1 je věnován problematice literárního
kánonu z hlediska teorie překladu. Jelikož je tento článek
úryvkem většího projektu (disertační práce s názvem
Putování literárního kánonu, obhájena na Filozofické
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v r.
2012), dovolím si krátký úvod do studia literárního kánonu
a následně se soustředím na názory dvou teoretiků překladu,
Andrého Lefevera a Lawrence Venutiho. V závěru naznačím,
1
Tento text vznikl v rámci
kam se můj další výzkum ubírá.

výzkumného projektu “Modely
reprezentací v literárních diskurzech”
(OPVKCZ.1.07/2.3.00/20.0125),
spolufinancovaného Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
2
Viz například velkou diskuzi, která
začíná od Sainte-Beuva, později u
T. S. Eliota až k Franku Kermodovi,
Christoferu Prendergastovi a v
nejnovější době Ankhi Mukherjee.

Literární kánon je pojem,
který se objevuje s různou
intenzitou během posledních
staletí přemýšlení o literatuře,
i když v mnohém navazuje na
tradici uvažování o tom, co je
klasické, nebo co je klasik2.
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Připomeňme si, že pojem klasika pochází z římské kultury
na jednu stranu jako označení vyšší společenské třídy, která
musí odvádět daně, a z tohoto významu pochází i označení
klasika, jako pocta řecké kultury. Kánon se jako literární
pojem zavádí až v 18. století a odkazuje k řeckému slovu,
které znamená „měřící prut, hůlka“, dále používán ve smyslu
normy, pravidla (např. sochařského zobrazení lidského
těla). Literární význam je úzce spjat spíše s křesťanskou
tradicí a kánonem biblickým. I v současných diskuzích
jako společné dotyčné body chápání literárního kánonu
můžeme označit soubor textů, který je do určité míry
uzavřený, zahrnuje texty vyšší hodnoty a jeho vznik a
použití jsou spojené s vzdělávacími institucemi. Způsob,
jak definuje „uzavřenost“/“otevřenost“, „hodnota“ a „vliv
instituce“ může badatele posouvat od jednoho do druhého
teoretického tábora. Diskuze o literárním kánonu přituhují
v druhé polovině dvacátého století, kdy se začíná uvažovat
o manipulaci s hodnotou, o diskriminaci v kánonu (na
základě rasy, genderu, sexuality), o jeho schopnosti čelit
reprezentaci a o tom, zda je vůbec možné kánon vnímat
mimo ideologie. Harold Bloom a feministické kritičky (jako
například Pam Morris a další) stojí na dvou protipólech
uvažování o kánonu, kde se Bloom stylizuje do pozice
konzervativního zastánce estetické hodnoty díla, které
nás ohromuje jednoduše tím, že si ho přečteme, a Morris
upozorňuje na defekty kánonu, vytvořeného bílými muži a
nutnost ho „otevřít“. V současné době se výzkum kánonu
posouvá do roviny zkoumání jeho vzniku a historicity,
přičemž je v tomto směru zásadní monografie Johna
Guilloryho Cultural Capital: The Problem of Literary Canon
Formation z roku 1993. Otázka kánonu zůstává aktuální
možná proto, že se s kánony setkávají nejen profesionální,
ale i neprofesionální čtenáři, jejichž představa o literatuře a o
národní literatuře je právě produktem kánonu.
Společné pro všechny tyto projekty je fakt, že uvažují
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o kánonu v rámci jednoho národního nebo kulturního
kontextu3. Tím mám na mysli fakt, že žádný z významných
teoretiků literárního kánonu nepohlíží na způsoby formování
kánonu jedné literatury v kontextu druhé. Jaké procesy
dovolují, aby kanonické dílo zůstalo pořád kanonické i
v novém kontextu? Jaké procesy naopak vedou k tomu,
že velká díla jedné literatury mohou zůstat přihlížené
v novém kontextu? Neodhalil by nám tento výzkum i něco
o způsobech formování kanoničnosti v původním prostředí?
Na tyto otázky je potřeba se podívat optikou literární
komparatistiky a pokusit se do problematiky vstoupit
jinou cestou. V následující části svého textu představím
dva teoretiky překladu, kteří se sice okrajově, ale ve svých
pracích dotýkají problému, jak se formuje kánon v cizím
prostředí.
První z nich, André Lefevere vydal v roce 1992 svoji knihu
Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary
Fame (Překlad, přepisování a manipulace literární slávy).
V ní se autor snaží představit projekt, který teorii překladu
rozšíří a hlavně obohatí o bližší vztah s literární teorií.
Základní pojem, se kterým Lefevere ve své knize pracuje,
je koncept „rewriting“ (přepisování), který by se podle něho
mohl stát významnou inspirací pro studium literatury a
nástrojem pro vysvětlení procesů, které v rámci literárního
pole vznikají. V úvodu svého textu Lefevere tvrdí, že:
„Proces, který končí v přijetí či odmítnutí, kanonizaci či
nekanonizaci literárních děl je ovládán nikoliv vágními,
ale velmi konkrétními faktory, které je relativně lehké
odhalit, jakmile se rozhodneme je hledat, to znamená,
jakmile odvrhneme interpretaci jako jádro literárních studií
a začneme zkoumat problémy
3
Harold Bloom sice zkoumá kánon
jako
je moc, ideologie, instituce
Zapadní literatury, ale je to pořád
a
manipulace.
Když to začneme
kánon, který nebere ohled na napětí
naše a cizí.
dělat, pochopíme, že přepisování
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ve všech jeho formách zaujímá vůdčí postavení mezi
konkrétními faktory, které jsem právě zmínil. Tato kniha
je pokusem zdůraznit jak důležitost přepisování jakožto
síly za literární evolucí, tak nutnost dalšího hlubšího
studia tohoto fenoménu.” (Lefevere 1992: 2). Lefevere
tedy navazuje na Tyňanovův koncept literární evoluce,
rozšiřuje ho však o zájem o fenomény, které překračují
studium vlastních literárních textů, a upozorňuje na
významnou roli různých způsobů, kterými se původní texty
„přepisují”. V tomto kontextu se pokouší o přehodnocení
role překladatelů a dalších „přepisovatelů“, kteří se podílejí
na literárním procesu mnohem aktivněji, než jim bylo a je
připisováno. Právě tito mediátoři jsou schopni přeformulovat
reprezentaci daného díla, autora či celé literatury v cizím
kontextu. Překladatelé jsou vlivnými a velice důležitými
články procesu formování literárního kánonu, bez jejich
pomoci, nebo řekněme spolupráce, není možné text v cizí
kultuře vůbec reprezentovat. Koncept přepisování se však
netýká pouze překladatelů, Lefevere upozorňuje, že čím
dál více se do literárního procesu zapojují texty, které
by bylo možné zařadit do žánrů komentované antologie,
literárně-historických příruček, souborů citátů z velkých
děl, encyklopedií světové literatury atd. Jsou to žánry,
které se stávají nejčastějšími branami pro seznamování se
s literárními texty, a mnoho čtenářů se nesetkává přímo
s primárními texty, ale s jejich „přepisy“, reprezentacemi.
Lefevere tuto myšlenku shrnuje takto: „Neprofesionální
čtenář stále více nečte literaturu tak, jak ji napsali její autoři,
ale tak, jak ji přepsali její přepisovatelé.” (Lefevere 1992:
4). Pokud by Lefevere na tomto místě zaměřil pozornost
na proces „přepisování“ celých národních literatur s jejich
hierarchickou stavbou, vlastně by se již přímo dostal na
půdu problematiky „formování literárního kánonu v cizím
prostředí“. Tato myšlenka je však v jeho teoretickém díle
pouze nastíněna, v praktické části své knihy se Lefevere
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věnuje především konkrétním textům a jejich příběhům, bez
toho, aby bral ohled na problematiku kanonizace. Vraťme se
zpět k „přepisovatelům“ a pokusme se tuto myšlenku trochu
rozvinout. Díky jejich práci vzniká něco jako filtr, který se
snaží o neviditelnost, ale je vždy přítomný. Na tomto filtru
bychom mohli zachytit sedimenty vládnoucí ideologie,
literárních norem přijímacího kontextu, fungování institucí
atd. A tyto zachycené sedimenty jsou podle mého názoru
nezbytné pro výzkum literárního kánonu v cizím prostředí.
V průběhu další argumentace Lefevere obrací pozornost
na dva faktory, které podle jeho názoru kontrolují dění na
literárním poli v daném národním kontextu. První faktor se
nalézá „uvnitř“ literárního systému, druhý mimo něj: prvním
faktorem jsou podle Lefevera „profesionálové“ v oboru, tj.
kritici, autoři posudků nových knih, učitelé a samozřejmě
i překladatelé, druhým faktorem autor pojmenovává
„patronátem“ a pod tento pojem zařazuje jedince nebo
instituce, které, na rozdíl od „profesionálů“, se věnují
spíše materiální a ideologické složce literárního procesu,
než složce poetické. Lefevere následně prochází dějinami
literatury a ukazuje případy, kdy oba zmíněné faktory
ovlivnily literární dění daného literárního pole, bohužel
dále nespecifikuje, jak by se s těmito faktory mělo detailněji
pracovat.
Druhým významným teoretikem překladu, který se
v rámci svého výzkumu věnuje i procesu kanonizace, je
Lawrence Venuti, jehož kniha Invisibility of the translator
je výrazným milníkem v rámci teorie překladu obecně. Zde
se však zaměřím na jiný jeho text, který se přímo zabývá
problematikou kánonu v cizím prostředí – studii Translation,
Interpretation, Canon formation (Překlad, interpretace,
formování kánonu) z roku 2009. V tomto článku Venuti
přistupuje ke kánonu pomocí definice Franka Kermoda
a snaží se rozvinout jeho pojetí kánonu vzhledem ke své
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zkušenosti z oblasti teorie překladu. Jeho projekt je založen
na sémiotické analýze, pracuje s pojetím mýtu Rolanda
Barthese, s pojmy „perfomativ“ a „kulturní kapitál“, ale i
s významnými koncepty translatologie, jako jsou „interpret“
a „ekvivalence“. Z této kombinace přístupů vzniká velice
zajímavý pokus o náčrt strategie pro výzkum kánonu v cizím
prostředí z překladatelské perspektivy.
První motiv, na který je třeba upozornit, je sémiotický
pohled na činnost překladatele, který podle autora „vytváří
řetězec označujících v přijímacím jazyku, který neoznačuje
jednoduše zahraniční text, ale dva druhy vztahů vytvořených
uvnitř textu a skrze text: sémiotické vztahy mezi
označujícími a označovanými v cizím jazyce a referenční či
reprezentační vztahy mezi znaky cizího jazyka a skutečnými
objekty či fenomény.” (Venuti 2009: 32) Tímto způsobem
se překlad stává mýtem třetího řádu, který odkazuje
k něčemu, co odkazuje k něčemu dalšímu, což samo osobě
něco reprezentuje. Pokud budeme nadále hledat rovinu
ekvivalence, která by to měla být? Má se překlad snažit o
ekvivalenci s reprezentovanými fakty (například českou
společnost dané doby, reálie, ideologické základy, ze kterých
text vychází) anebo s označovanými původního textu (najit
funkční ekvivalence textu, ale ponechat text bez interpretace
z původního prostředí)? Jakákoli představa o nějaké plné
ideální ekvivalenci jsou chimérou a na překladateli je
ponechané rozhodnutí, jak se s ní vypořádat.
V následujícím textu pak Venuti přistupuje k dalším
zajímavým tvrzením. Využívá Derridova pojmu „iterace“
a tvrdí, že: „Překládání způsobuje radikálnější zlom než
relativně jednoduchá iterace jako je citace, jelikož současně
dekontextualizuje a rekontextualizuje zahraniční text
způsoby, které jsou lingvistické, literární a kulturní. Ve
výsledku překládání nevyhnutelně vytváří posuny a variace,
které nejen vykazují důležitou ztrátu formy a významu
tohoto textu, ale obsahují obrovský formální a sémantický
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zisk v překladu, uvolnění účinků, které nemusí mít nic do
činění se zahraničním jazykem a kulturou a fungují jedině
v přijímací situaci.” (Venuti 2009: 33) Na jednu stranu zde
Venuti upozorňuje na důsledky problematické ekvivalence,
na velkou krizi, ve které se překladový text ocitá, ale na
druhou upozorňuje i na zisky, které se díky překladu mohou
k textu připojit. Většinou teoretici překladu soustřeďuji
svoji pozornost na ztráty, na nepřeložitelné v překladu, na
to, co je nemožné přenést. Překladatelé si v praxi pomáhají
poznámkami pod čárou, popisováním, dalšími paratexty,
jaké jsou předmluva či doslov, ale pořád je to snaha text
zabalit do původního kabátu. Venuti nás vede k tomu
uvažovat o překladu nejen jako okleštěný originál, ale jako
originál, který je druhý, ale ne druhotný, co se jeho recepce
týče. Čteme-li překlad jako překlad, můžeme sledovat to,
co se v přijímacím kontextu neobjevuje, čteme-li překlad
jako originál, otevřeme se k tomu, co v přijímacím kontextu
získává.
Tento proces přeměny významu samozřejmě poznamenává i
díla, která mají v původním prostředí kanonický status. I ona
budou v novém kontextu nabývat nových významů a nových
funkcí. Venutiho slovy: „Pokud je navíc přeloženo dílo
klasické, jeho samotná povaha lingvistického a literárního
artefaktu je zásadně změněna, společně s hodnotou, kterou
získalo v cizí kultuře, kde bylo vytvořeno. V překladu může
zahraniční text ztratit svůj původní status klasického díla
a skončit nejen nedoceněný, ale i nečtený a nevydávaný.”
(Venuti 2009: 28) Kanonická díla, stejně jako každá jiná,
tedy ztrácejí jistotu svého statutu, své interpretace. Pokud
jsou kanonická díla jiná než ostatní, specifická a nabízejí
větší počet interpretací, měla by i přes změny významu
v novém kontextu svou kanoničnost zachovat. Terminologií
Jana Mukařovského, měla by uchovat svou estetickou
hodnotu i se změnou estetického objektu následkem
přenesení do jiného kolektivního vědomí. Sám Venuti však
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upozorňuje, že některá díla svou hodnotu, a tedy i kanonický
statut převedením do nového prostředí ztratí. Otázka, proč
některá kanonická díla zůstávají kanonická i po překladu a
jiná ne, a zda by tento fakt měl či mohl mít vliv i na jejich
kanoničnost v původním prostředí, je jednou z otázek,
která by se mohla stát středem komparativního přístupu k
literárnímu kánonu.
Venutiho úvaha vyvolává i další otázky. Připusťme tedy, že
text procházející překladem nabývá nových významů, jež
jsou specifické pro dané prostředí, které překlad přijímá.
Tyto nové významy mohou kanonický status buď ohrozit,
nebo potvrdit. Podle Venutim popsané situace však může
nastat i stav, kdy text, který ve svém původním prostředí
kanonický není, v novém prostředí kanonický statut získává.
Znamená to tedy, že překlad nebo překladatel už sám vytváří
kanonický text tím, že ho přenáší do nového prostředí? Nebo
se kanoničnost vytváří tím, že nové prostředí přijme překlad
do svého systému vztahů, v jehož rámci je pak považován
za kanonický? Můžeme v této situaci ještě hovořit o
ekvivalenci, pokud nedokážeme udržet ekvivalence statutu
kanonického díla? Problematika překladu kanonických
děl nás tedy výrazně upozorňuje na fakt, že ekvivalence
lingvistická a literární nemusí být zároveň ekvivalencí
kulturní. Překlad kanonických děl zřetelně ukazuje na
ústřední otázku každého překladu: Co to vlastně znamená
věrný či ekvivalentní překlad? Jaká úroveň překladu by měla
být zachována? A jak toho dosáhnout?
V této souvislosti se objevuje i další důležitý moment –
kanonická díla přece nejsou díla jako ostatní, a to i proto,
že jsou nejen zatížena hodnotícími soudy, ale soustřeďují
se kolem nich interpretace, které se mnohdy stávají stejně
kanonickými jako díla, která interpretují. Čtení kanonických
textů totiž nejčastěji probíhá v kontextu již přiřazeného
významu, který vzniká právě v důsledku kanonizovaných
interpretací. Mácha je největší český romantik, Karel

46

20 ãîäèíè „Áîõåìèÿ êëóáSPONDEO AC POLICEOR
Čapek největší český prozaik, atd. Tímto způsobem fungují
kanonické texty ve svém původním prostředí, a to hlavně
v institucích, jako je škola, univerzita, a v textech, jako
jsou učebnice, seznamy četby apod. Co se však stává
s kanonickými texty, když jsou překládány do nového
kontextu? Pokud by byly opravdu překládány pouze vlastní
texty knih, měly by všechny ustálené interpretace zmizet a
s nimi i zažitý úhel pohledu na kanonická díla a daný text
by mohl vyvstat před čtenáři v novém kontextu jakoby bez
oblečení. Mohli bychom říci, že takto by byl více ohrožený
a bezmocný, stejně tak bychom mohli tvrdit, že konečně má
znovu možnost být čten sám o sobě. V určitém smyslu by
pak každý překlad byl „prvním vydáním“ knihy.
Tato situace je pouhou abstrakcí, protože interpretace,
i když nepřeložené, pořád gravitují kolem textů, a to
díky překladatelům. Překladatelé, kteří ovládají jazyk
původní kultury, jsou samozřejmě ovlivněni kontaktem
s původní kulturou a už při svém výběru textů i prostředků
překladu jsou vždy, ať vědomě či nevědomě, spojeni
s původními interpretacemi kanonického textu. A jak dále
poznamenává Venuti, jsou ovlivněni nejen interpretacemi
daného díla v původním kontextu, ale i, řečeno se Stanley
Fishem, „interpretační komunitou“ svého vlastního kontextu.
Venuti píše, že překlad napomáhá kanonizačnímu procesu
tím, že vtiskává do cizího textu tyto interpretace, vzniklé
většinou v mocenských strukturách obou kultur, a ovlivňuje
tím zásadně čtení textu (Venuti 2009: 29). Na příkladu
amerických překladů Baudelaira a Dostojevského Venuti
dokazuje, že lingvistická a literární úroveň těchto překladů
byla silně ovlivněna panujícími interpretacemi. Jeden
z příkladů, které Venuti uvádí je překlad Baudelairovy básně
„Kočka“, ve kterém nachází stopy společné americkým i
francouzským interpretům této básně, že je to přímá narážka
na biografickou milenku, která pocházela z Karibiku. Jeden
z momentů, ve kterém je vliv tohoto předpokladu na překlad
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viditelný, je závěr básně – ve francouzštině „Nagent autour
de son corps brun“ (doslova „Plující kolem jejího hnědého
těla“). Americká překladatelka však vybírá výraz „její tělo
skořice“ jako odkaz k exotickému původu milenky. Zažité
interpretace či interpretační strategie tedy nekrouží kolem
textu, ale především kolem překladatele. Venuti dodává, že
tímto způsobem překlad „…pro mnoho čtenářů ustavuje
interpretaci, která nejen jednoduše zastupuje zahraniční text,
ale je od něj nerozlišitelná a vlastně ho nahrazuje.”(Venuti
2009: 35)
S tímto motivem je spojen i další problém, který Venutiho
zajímá, otázka „plynulosti“ a „cizosti“ překladu. Je to další
zásadní motiv teorie překladu, který v různých extrémech či
mírnějších názorech prochází dějinami disciplíny. Volba, zda
má překlad být čten jako originál či jako překlad (v terminologii
Jiřího Levého), je samozřejmě velice důležitá pro překlad
kanonických děl. Pokud má čtenář vnímat kanonická díla
vе svém vlastním kontextu, je podle Venutiho zásadní, aby byl
překlad natolik plynulý, aby mohl být vnímán jako napsaný
přímo v tomto kontextu. Zdá se, že v případě kanonických děl
by Venuti zastával pozici, že překlad má být čten jako originál a
neupozorňovat na svůj vlastní statut překladu. Venuti si je však
vědom, že tento cíl je nedosažitelným ideálem. „Překladovost“
překladu, podle jeho názoru, navíc vstupuje do procesu
kanonizace i aktivním způsobem.
Venuti si totiž všímá zajímavého faktu, že i samotný
překlad může získat statut kanoničnosti, čímž na svou
„překladovost“ přímo upozorňuje. Jak sám tvrdí:
„…překlad kanonického textu může sám získat kanoničnost,
a tím se stát standardem skrze který oceňujeme soupeřící
nové překlady nebo jim předcházíme.” (Venuti 2009: 46)
Takový kanonický překlad dále funguje jako reprezentativní
překlad daného díla a bývá stejně tak reprodukován, např.
při překladu děl, která původní dílo citují, parodují, adaptují
(film, komiks atd.). Tímto způsobem kanonický překlad
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utvrzuje svůj status a funguje, Guiloryho slovy, jako určitý
kulturní kapitál, rozšiřovaný skrze jeho další a další vydání.
Nový překlad se setkává s ustálenými interpretacemi a
s hodnoceními, která jsou spojeny s dřívějšími překlady, ale
i s problémy, které se týkají práv a vůbec potřeby nového
překladu. Pokud se například podíváme na české překlady
básní Edgara Allana Poea Havran, každý z nich představuje
nejen postoj k otázce, jak překládat, ale samozřejmě i
odkaz k již vydaným překladům. Kanonický český překlad
Havrana od Vítězslava Nezvala je dokonce věnován
Jaroslavu Vrchlickému, který publikoval jeden z prvních a
velice diskutovaných překladů básně. Ve chvíli, kdy však
Venuti připustí moment kanoničnosti samotného překladu,
implicitně připouští, že tímto způsobem daný překlad
upozorňuje sám na sebe. Jedno přeložené dílo může být
kanonické dvojím způsobem, jednak ve smyslu původního
díla, jednak ve smyslu překladu. V bulharském prostředí
bychom pak mohli (a měli) zkoumat formování kanonického
statutu Haškova Švejka právě ve spojení s kanonizací
překladu Svetomira Ivančeva.
Výsledkem spojení teorie literárního kánonu, literární
komparatistiky a teorie překladu nás dovede do možností
prozkoumat nově vztahy mezi dvěma literaturami. Pokusím
se krátce rozvrhnout, jak by podle mě mohl podobný
výzkum vypadat.
Základní momenty zkoumání formování kánonu v cizím
prostředí se podle mého názoru dají shrnout do dvou
příběhů, které jsou úzce propojeny: příběhu překladu a
příběhu řízení recepce.
Příběh překladu by měl pojednávat o tom, které texty byly
přeloženy, z jakých důvodů, kým a v jakém kontextu. Měl
by podle mého názoru obsahovat několik ohnisek:
1) Celkový přehled přeložených textů z cizí literatury
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v daném časovém období. Takový přehled by nám umožnil
sledovat pole, na kterém se pohybujeme, a vytvořit základ
dalšího výzkumu. Tento seznam by měl být následně
analyzován a nahlédnut jako celkový korpus textů. To
by umožnilo sledovat konkrétní motivace, které vedly
k překladu, a sledovat jejich vztah ke kanonickému statutu
překládaného díla v původním i přijímacím prostředí. O
základní rozlišení typů motivací jsem se pokusila v prvním
oddíle této podkapitoly.
2) Výzkum fungování vydavatelství, která tyto texty
vydávají, a výzkum politiky, kterou vedou různé organizace
podporující překlad (ministerstva, ideologické struktury,
komise, granty, sdružení, která popularizují danou kulturu
atd.).
3) Zvláštní zájem by měl být věnován žánru překladové
antologie a komentované překladové antologie, protože
taková souborná překladová díla velmi často poukazují na
strategie formování představy kanoničnosti literárních textů
a okamžitě je doprovázejí souborem interpretací. Tento
moment navazuje především na myšlenky Andrého Lefevera
a jeho koncept „přepisování“ a „přepisovatelů“. Antologie
jsou pak, kromě překladů, jedním z nejvýznamnějších
způsobů „přepisování“ původních textů.
4) Velmi zajímavou, i když velmi obtížnou součástí příběhu
překladu by bylo i sledování konkrétních překladatelských
voleb v textu, které vedou k tomu, že se vytvářejí paralely a
intertextuální vztahy mezi díly překladovými a kanonickými
díly přijímací literatury. V některých případech jsou takové
paralely v názvech nebo v samotném textu očividné.
Příběh řízení recepce se týká především momentů, které
institucionálně ovlivňují způsoby četby daných literárních
textů. Příběh řízení recepce by se měl zabývat momenty,
které plně nezohledňuje ani Jaussova recepční estetika,
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ani komparatistické zkoumání recepce. Oba tyto přístupy
podle mého názoru přehlížejí procesy, které vlastní recepci
předcházejí. A právě tyto procesy jsou zásadní pro výzkum
formování literárního kánonu. Výzkum recepce nám ukáže
mapu toho, jak byly texty přijímány, ale často nám neukáže
fakt, že možná byly přijímány daným způsobem proto, že
tento způsob četby do určité míry připravily metatexty, které
daný text doprovázejí.
Proto raději mluvím o řízení recepce jako o souboru
různých strategií, záměrných či nezáměrných, které jsou
zaznamenatelné v textech a ve způsobu fungování literárního
pole. Jde o to, zkoumat, co se děje kolem textů, které se
čtenáři v cizím prostředí dostávají do rukou. Základní
ohniska příběhu řízení recepce by byla následující:
1) Výzkum diskurzu, který funguje v mocenských
strukturách a v institucích, které se zabývají literaturou.
Mám na mysli velké metatexty typu dějin dané literatury,
monografií o „velkých dílech“ dané literatury, kritické texty,
které hodnotí překladové texty, ale i sylaby vzdělávacích
institucí. Smyslem tohoto výzkumu je zjistit, jak se o dané
literatuře píše, s jakými hodnotícími soudy jsou její literární
díla spojena, zda se nové metatexty snaží reprodukovat
hodnocení původního kontextu, nebo zda naopak texty
situuje do kontextu nového.
2) Zvláštní zájem si zaslouží studování jevů jako je
„paralelizace“ textů a autorů, která představuje způsob, jak
snadněji uvést dané dílo nebo autora do nového kontextu
pomocí srovnání s dílem nebo autorem, který je v přijímacím
prostředí známý. Takto je recepce řízená i ve sféře představy
kanoničnosti.
3) Nezbytnou součástí příběhu řízení recepce by bylo
i zkoumání menších metatextů, hlavně těch, které jsou
v bezprostřední blízkosti vlastního textu. Jsou to předmluvy
a závěry, které mnohdy přebírají funkci „správných kódů“,
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klíče ke čtení textu. Často opakovaný stereotyp o tom, že
je nemožné, aby cizí čtenář „pochopil“ dílo jiné literární
tradice, často ústí v protireakci – v přehnanou snahu
překladatelů text „vysvětlovat“. U kanonických děl jsou
pak tímto způsobem často předávány (někdy i vnucovány)
dominantní interpretace domácího prostředí.
Nacházíme se tedy ve styčném bodu různých přístupů
k literatuře. Na jednu stranu máme teorii literárního
kánonu, který je velice pestře reflektovaným pojmem a
každá další teorie odhaluje jiný jeho rys či specifikum.
Tato pluralita názorů na literární kánon nám otevírá cestu
k přemýšlení, co všechno může být literárním kánonem
v cizím prostředí. Je tento kánon okleštěným původním
kánonem nebo je to kánon znovuvytvořený? Je to tradice,
která trpí svou neúplností kvůli tomu, že ne všechny její
jednotky jsou zprostředkovány, nebo je to nová tradice,
která má svůj vlastní řád? Pokud budeme vnímat estetickou
hodnotu jako základ literárního kánonu, měli bychom u
překladového kánonu sledovat (ne)možnost přenosu této
hodnoty, nebo už musíme pracovat s estetickou hodnotou
překladovou?4 Je kánon v cizím prostředí reprezentací
původního kánonu nebo na základě střetu dvou literárních
tradic vzniká kánon nový? Tím se stává zajímavým
teoretickým problémem. Je
4
Tomuto momentu se zajímavým
ambivalentní právě v odkazu na
způsobem, i když v odlišném
již existující původní kánon, ale i
kontextu, věnuje i Jan Mukařovský:
v jeho odmítnutí a znovuzrození.
„Ale umělecké dílo nemůže rovněž
být redukováno na toto ‘dílo-věc’,
Tím, že nabízí nový pohled
poněvadž se stává, že takové dílo-věc na literární materiál, nabízí i
mění úplně svůj vzhled i svou vnitřní
prostor pro nový typ literárněstrukturu, když se přemístí v času
historického
výzkumu, nový
a prostoru; takové změny se stávají
hmatatelnými například tenkrát,
způsob jak o překladové texty
srovnáme-li mezi sebou navzájem
uvažovat,
jak nahlížet na sebe
řadu následujících překladů téhož
a
na
cizí
a
zas na sebe cizíma
básnického díla.“ Srov. Mukařovský,
Jan. Studie I. Brno: Host, 2007, s. 209. očima
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Tato práce byla pokusem o prozkoumání a popsání chování
nositelů jazyka v hraničních případech, kdy jejich jazykové
potřeby mírně přesahují jejich jazykové schopnosti.
V centru naší pozornosti byly dva typy „kritických“
situací. První typ spočívá v tom, že ve vědomí pasivního
účastníka komunikace nefunguje přechod mezi slovem
(formou) a významem (obsahem), čili nositeli jazyka chybí
klíč k dekódování jazykového sdělení. Druhý typ krize je
přesně opačný – ve vědomí aktivního účastníka komunikace
nefunguje přechod mezi významem (obsahem) a slovem
(formou), neboli nositel jazyka naráží na potíže při kódování
jazykového sdělení. Tyto dva jevy jsme nazývali problémy
při pasivní komunikaci neboli překážky při přechodu od
označujícího k označovanému a problémy při aktivní
komunikaci neboli překážky při přechodu od označovaného
k označujícímu. Řešení těchto problémů představuje
aktualizaci, jelikož předpokládá užití jazykových prostředků
nestandardním a nezvyklým způsobem. V této práci nás
zajímalo, kdy dochází k takovým komunikačním problémům
a jakým způsobem je mluvčí řeší.
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V textu jsme se věnovali dvěma skupinám rodilých
mluvčích, kteří se potýkají se sledovanými komunikačními
problémy – jsou to děti a jazykovědci v dřívějších
etapách vývoje jazyka, přičemž jsme se pohybovali v
rámci bulharského a českého jazykového prostředí. Toto
překvapivé srovnání zdánlivě tak odlišných skupin mluvčích
je opodstatněné a vysvětlitelné velkým počtem podobných
situací, do kterých se dostávají.
Pro detailní pochopení a usnadnění srovnání jsme sledovali
komunikační potíže v ontogeneze a fylogeneze bulharštiny
a češtiny u dětí a jazykovědců na základě 7 stejných
vybraných kritérií, a sice: 1) popis a definice komunikačních
potíží, 2) druhy, 3) příčiny a předpoklady vzniku, 4) motivy
a účel jednání dětí a jazykovědců, které vedou k překonání
překážek, 5) prostředky a principy, kterým se toto překonání
řídí, 6) charakteristické rysy těchto jevů a 7) terminologie
autorů, kteří tyto jevy popisují a zkoumají. Předložíme
čtenáři souhrn závěrů v jednotlivých kategoriích, ke kterým
jsme v průběhu práce došli.
Co se týče popisu a definice jevů, jedná se, jak jsme viděli
výše, o dvě přesně opačné situace. V průběhu komunikace
se dítěti může stát, že se setká se slovem (uslyší jej), jehož
význam mu není znám z jeho dosavadní jazykové praxe,
anebo slovo sice má v dětském vědomí svůj význam, ale
je potřeba posílit vztah motivace mezi oběma složkami
jazykového znaku, chybí odůvodnění, proč zrovna toto
slovo označuje tuto skutečnost. Opačná situace nastává,
když dítě (už v pozici aktivního účastníka komunikace)
nenachází ve svém slovníku vhodné slovo pro myšlenku, již
chce vyjádřit. Podobně v průběhu vývoje jazyka docházelo
k situacím, kdy motivace slov byla pro nositele jazyka
neprůhledná, nebylo dostatečně jasné, proč právě dané slovo
označuje danou věc. Byly také doby, kdy jazyk nemohl
poskytnout svým nositelům adekvátní lexikální prostředky
pro vyjádření určitých potřeb (vědeckých, stylistických
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atd.). Ve všech čtyřech případech – v pasivní a v aktivní
komunikaci u dětí a u jazykovědců v starších etapách
vývoje jazyka – nastává problém při přechodu od slova
k významu (od označujícího k označovanému) anebo od
významu ke slovu (od označovaného k označujícímu)
čili při dekódování a kódování jazykového sdělení. Je to
problém daný nedostatečnou zkušeností s jazykem, jedná
se tedy o problém vývoje. Rozdíl je pouze ten, že v prvním
případě jde o jev na poli individuálního jazykového vývoje
konkrétního jedince a ve druhém o vývoj celého jazykového
společenství. Jinak řečeno jsou to problémy pasivní nebo
aktivní komunikace v ontogenetickém (individuálním) nebo
fylogenetickém (kolektivním) vývoji. Je důležité, že v takto
popsaných situacích mluvčí opouští jistotu, kterou mu jazyk
svou jednoznačností běžně poskytuje, a ocitá se na rozcestí
– musí se rozhodnout, jak postupovat a kterým směrem se
vydat.
Druhy překážek se liší v závislosti na tom, jestli se jedná
o komunikaci pasivní nebo aktivní. Při pasivní komunikaci,
kde řešení spočívá v nalezení významu nejasného slova,
jsme rozdělili potíže na dvě základní skupiny v závislosti
na tom, jestli mluvčí nezná význam slova a musí si ho
dotvořit, anebo ho zná, ale hledá jeho odůvodnění. Podle
toho rozlišujeme vykládání a motivaci. Tyto dva typy situací
se vyskytují u dětí i u jazykovědců v starších etapách vývoje
jazyka. U dětí jsme pozorovali další druhy jako nahrazení
(splynutí) jednoho slova (nového a méně známého) jiným
(které je v dětském jazykovém vědomí ustálenější), odlišné
pochopení hranic mezi slovy a různé další neroztříděné
nebo sporné druhy. U jazykovědců jsme kromě výkladu a
motivace objevili také případy vysvětlení slov zkratkami
anebo dokonce autorovo přiznání, že v hledání vhodného
vysvětlení slova neuspěl. V případě aktivní komunikace, kdy
řešení překážky spočívá v tvorbě nové slovní jednotky, jsme
tyto novotvary rozdělili podle toho, zda představují tvorbu
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nového slova nebo pouze nové formy existujícího slova, a
dále podle toho, jestli mezera, kterou nově vzniklá jednotka
zaplňuje, je relativní anebo absolutní. To znamená, jestli
jazyk disponuje jinou jednotkou se stejným významem, která
je pouze vytvořena jinými prostředky, anebo jestli autorský
novotvar zaplňuje mezeru, pro kterou jazyk nenašel jiné
vyjádření.
Největší blízkost v ontogeneze a fylogeneze u dětí a
jazykovědců jsme pozorovali u příčin a předpokladů, které
vedly k takovýmto komunikačním potížím, v motivech a
účelech jejich překonání a také ve způsobech, jak je toho
dosaženo. Ve všech čtyřech sledovaných případech – u
dětí a u jazykovědců v pasivní a v aktivní komunikaci –
příčiny, které vedou ke vzniku komunikačních potíží,
jsou v nezkušenosti mluvčího, v jeho malé jazykové praxi
(individuální nebo kolektivní), která se najednou pociťuje
jako nedostačující. Na druhé straně tuto nezkušenost
nevyhnutelně doprovází odvaha a odhodlanost vynahradit
neznalost něčím jiným – vlastním aktivním postojem k
jazyku. Děti a jazykovědci starších dob měli záviděníhodnou
víru ve vlastní schopnosti pracovat s jazykem a v možnosti
samotného jazyka, která jim umožnila v těžké situaci
nezoufat, ale jednat – vydat se na cestu, která je přes
všechnu nepohodu dovede ke spravení nefunkčního
jazykového znaku, a to vlastními silami. Vedeni svou
hrdostí a podporováni svou naivností děti a jazykovědci
jdou za stejným cílem – dokázat sobě i ostatním (v případě
dětí – dospělým, v případě jazykovědců – nositelům
ostatních silnějších jazyků), že jsou plnohodnotnými členy
jazykového společenství, že nejsou méně schopní nebo
méně zkušení (i když ve skutečnosti jsou). Je to v jistém
smyslu akt iniciace – zkouška pro přijetí do existujícího
kolektivu. Principy, kterými se řídí spravování nefunkčního
jazykového znaku u dětí a jazykovědců dřívějších etap
vývoje jazyka, také vykazují značné shody. Ve všech
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případech vycházejí ze své dosavadní jazykové zkušenosti,
kterou systematizují do pravidel. Takže na základě
shromáždění obecných zkušeností a pravidel děti nebo
jazykovědci provádějí analýzu konkrétního kontextu a
prostřednictvím analogie spravují jazykový znak, čímž
vznikají novotvary čili aktualizace jazykového znaku.
Velmi výrazným charakteristickým rysem tvůrčího
překonávání komunikačních potíží u dětí a jazykovědců
starších dob je, že výsledky jejich kódování a dekódování
se vždy liší od obecné normy nebo jsou z hlediska současné
vědy nepřesné anebo nesprávné. Nehledě na tuto nesprávnost
nebo nepřesnost tato práce s jazykem neztrácí ani trochu
na významu a důležitosti – jazykový znak je zprovozněn a
mluvčí si upevňuje vlastní sebevědomí jako plnohodnotný
účastník komunikace. U dětských aktualizací je typické také
to, že velice často pozorujeme stejné výsledky u různých
dětí a dokonce podobný způsob uvažování u českých a
bulharských dětí. Dále se u dětí často stává, že se na tyto
aktualizace (zejména při pasivní komunikaci) přijde zcela
náhodou, většinou v dospělém věku a na spoustu z nich se
zřejmě nepřijde nikdy. Na rozdíl od dětí, kdy jde většinou o
neúmyslný proces, výklady a motivace anebo tvorba nových
slov u jazykovědců je vědomá a záměrná. Při řešení potíží
v aktivní komunikaci při tvorbě nových lexikálních jednotek
je u dětí i jazykovědců patrná snaha o pravidelnost, úplnost a
symetrii. Na novotvarech je znatelná systematičnost procesu
a tvoření podle určitých vzorů.
Terminologie k tomuto tématu v odborné literatuře je
posledním ze sedmi kritérií, podle kterých jsme srovnávali
kreativní přechod od označujícího k označovanému a
od označovaného k označujícímu u dětí a jazykovědců
dřívějších etap vývoje jazyka. Nutno konstatovat, že i když
se dané problematice věnovalo hodně badatelů, neexistuje
společné a obecně uznávané označení popisovaných jevů.
Z toho odvozujeme dva závěry – jednak že sledované jevy
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jsou dostatečně patrné a nepochybné, protože si jich spousta
vědců všímá, komentuje je a snaží se je popsat a vysvětlit.
Na druhé straně však výzkum těchto jevů není dostatečně
pokročilý, protože neexistuje všeobecně platná a ustálená
terminologie, která by je označila a vystihla přesně jejich
podstatu. S pokusem o srovnání podobných procesů u dětí
a u jazykovědců ve dvou jazycích jsme se nikde nesetkali.
I proto si myslíme, že toto srovnání je jedním z přínosů
této práce, která by mohla přispět k odhalení a pochopení
obecnějších zákonitostí jazykového chování, a tím být také
nápomocná při ustálení přesné a výstižné terminologie.
V předchozích kapitolách jsme se detailně věnovali
aktualizacím při dekódování a kódování jazykového sdělení
u dětí a jazykovědců z dřívějších etap jazykového vývoje.
Tyto čtyři zdánlivě velmi vzdálené situace mají mnoho
společného. Na prvním místě zapadají do jednoho obecného
rámce: jsou to procesy v průběhu jazykové komunikace,
odehrávají se při přechodu mezi slovem (formou) a
významem (obsahem), hlavním předpokladem pro jejich
vznik je určitý typ nezkušenosti (ať individuální, nebo
kolektivní) neboli nedostatečný stupeň vývoje. Představují
jakýsi komunikační zkrat, protože komunikace, na jejíž
hladký průběh jsme většinou zvyklí spoléhat, je najednou
ohrožena. A důvodem je „nefunkčnost“ jazykového znaku
v podobě rozkolísání pevně dané a okamžitě dohledatelné
a pochopitelné souvislosti mezi slovem a jeho významem.
Impulzem pro překonání těchto překážek je opět stav, který
je podmiňuje, a sice nezkušenost, která se na svět a jeho
výzvy dívá neotrlýma očima, nebojí se překážek (mimo jiné
i proto, že si je ani plně do všech důsledků neuvědomuje),
ale těší se na jejich překonání a má v sobě tu sílu a tu vervu
do toho jít.
Jeden z důvodů, který vůbec umožňuje srovnání dětské řeči
s jazykem jazykovědců, je bezesporu shodná situace, ve
které se ocitají. Může se zdát, že oproti pohodlí jazykové
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komunikace, na které jsme jako nositelé jazyků běžně
zvyklí a které bereme jako samozřejmé, je to velice
nezáviděníhodný a nekomfortní stav, kdy jsou vztahy mezi
slovy a významy rozkolísané, nejasné anebo často úplně
chybějí. Ta nejistota, která vyžaduje být neustále ve střehu
a možná dokonce sama přispívá k udržování v pohotovosti,
podporuje a umožňuje vznik podobných kvalit u dětí a
jazykovědců. V obou případech je v přístupu k jazyku
hlavně obdivuhodné sebevědomí a víra, a to jak v možnosti
jazyka, tak ve vlastní schopnost se v něm vyznat a pracovat
s ním, vytvářet a přetvářet ho dle vlastních potřeb a uvážení.
To sebevědomí podporuje určitá hrdost, která je dětem a
jazykovědcům starších dob také vlastní. Oni si nepřipouštějí
chybu. Snaží se najít a opravdu nacházejí východisko
z každé situace, pro ně přiznání si vlastní neznalosti je jenom
výjimečná varianta, oni nepřipouštějí omezení, protože jsou
přesvědčeni o tom, že možnosti jazyka neznají hranice, a
také o své vlastní schopnosti a chtějí to dokázat a ukázat také
ostatním, těm, co o tom pochybují. Děti i jazykovědci jsou
aktivní, s jazykem opravdu pracují, ovlivňují ho, směrují
ho tam, kam si myslí, že by se měl vyvíjet. Nenechávají
ho jeho vlastnímu osudu, ale bojují jím i o něj. Přitom tu
symbiózu mezi mluvčím a jazykem považují za naprosto
přirozenou. Potřebují mít pocit, že oni jsou ti, kdo ten jazyk
řídí a mají ho pod kontrolou. Jazykovědci přitom cítí určitou
mravní povinnost a zodpovědnost vůči jazyku. Chtějí se o
něho postarat, uspořádat ho tak, aby byl logický, pravidelný,
a tím známý a předvídatelný. Stejně jako děti se snaží
nepřehlednému zmatku zvanému jazyk dodat systematičnost,
udělat z něho útulné a známé prostředí. Kromě víry a
hrdosti vyžadují tato úsilí obrovskou energii, kterou dětem
a jazykovedcům starších dob dodává nezkušenost, v jistém
smyslu neznalost a v přímém nebo přeneseném významu
mladost. Dítě netuší, že jazykový znak je arbitrární, že
slova nemohou libovolně vznikat a být vykládána. Proto je
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také libovolně vytváří a vykládá. Platí zde známý paradox:
všichni vědí, že něco nejde, a proto to ani nezkoušejí, jenom
jeden to neví, tak to zkusí a podaří se mu to. A tím vznikají
situace, kdy se člověk stane z bezejmenného uživatele
jazyka jeho tvůrcem, jeho autorem se svou individualitou.
Také jazyk se změní z obyčejného, běžného, opotřebovaného
nástroje v butikové umělecké dílo.
V předchozích kapitolách jsme měli příležitost zamyslet
se nad situacemi, kdy věci, které většinou považujeme za
samozřejmé (jako je spojení mezi slovem a významem),
někdy samozřejmé nejsou, a nad tím, že situace, od kterých
očekáváme, že budou fungovat samy, někdy vyžadují naši
aktivní účast. Ale také jsme se přesvědčili o tom, jakou
překvapivou a nevšední krásu lze objevit v na první pohled
tak obyčejných a běžných věcech, jako je jazyk. Stačí
nezpohodlnět, být ve střehu a využívat kreativně všechny
možnosti jazyka a vlastního jazykového vědomí.
V této práci jsme srovnávali dva komunikační jevy ve dvou
jazycích a u dvou odlišných skupin rodilých mluvčích.
Přesvědčili jsme se, že existují určité univerzálie, určité
modely jazykového chování, které navzdory dnešním
běžným představám o jazyce a vztahu mluvčích k němu
poskytují společný základ pro jinak nemyslitelné srovnání
dětské řeči s prací jazykovědců dřívějších dob. Takovými
univerzáliemi jsou otevřený tvůrčí postoj k jazyku, víra
v jeho a ve vlastní schopnosti, pohotovost a ochota řešit
komplikace vlastními silami. Nebýt pohodlný a nepropadat
všednosti a zvykům, to jsou předpoklady k objevení nových
možností vývoje jazyka a potažmo sebe sama. Pak se z krize
stává příležitost, z uživatele jazyka jeho tvůrce a z nástroje
jazyka jedinečné autorské umělecké dílo.
Věříme, že na teoretické úrovni tato práce přispívá
k rozvíjení myšlenky, že i mezi zdánlivě velmi rozdílnými
jevy lze najít společný základ pro srovnání, a nejenom
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to. Právě srovnáním zdánlivě nesrovnatelných jevů je
možné si uvědomit univerzální principy, zákonitosti, které
mezi člověkem a jazykem potencionálně existují a jenom
potřebují vhodné podmínky, aby se projevily. A potom už
tolik nezáleží na tom, jestli je jazykem bulharština, čeština
nebo kterýkoliv jiný jazyk a jestli mluvčí je tříleté dítě
s minimální praktickou zkušeností s jazykem anebo vzdělaný
jazykovědec, který celý život věnoval studiu jazyka.
Největší praktický přínos této práce vidíme ve shromáždění
a roztřídění relativně velkého množství příkladů z dětské
řeči jak bulharských, tak českých dětí. Tento materiál by se
dal využít pro další výzkumy dětské řeči, které momentálně
zažívají útlum jak na půdě bulharské, tak i české jazykovědy.
Je to pokus o navázání na výzkumy dětské řeči, které,
jak jsme viděli, mají dlouhou tradici v bulharistice a
bohemistice.
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Творителен падеж за
инструмент и средство в
старочешки и в съвременния
чешки език
Мая Радичева
Мая Радичева е главен асистент в Катедрата по славянско езикознание
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основните є
интереси са в областта на диахронната сравнителна семантика на
славянската падежна система (най-вече с оглед на чешкия и българския
език).

Творителен падеж за инструмент и средство в
старочешки
За изследователите на Творителния падеж (ТП)
инструменталността безспорно е едно от най-старите
значения на грамемата, а за някои от тях като Р. Якобсон,
С. Бернщейн, А. Вежбицка и други, то е и основно за падежа.
Достатъчно е да направим преглед на лексемата, с която се
обозначава този падеж в отделните славянски езици, за да се
убедим, че инструменталната семантика е основна за него –
чеш. Instrumentál, пол. Narzędnik, укр. Орудний вiдмiнок,
слн. Ородник и т.н. Славянските литератури още от
най-ранните си текстове предлагат изключително богат
илюстративен материал, който позволява да бъде направен
изчерпателен и прецизен анализ на разглежданата подгрупа.
Според Е. Любенова на инструменталното значение са
посветени много повече научни изследвания, отколкото
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например на социативното (Любенова 2006: 160), което
също е първично за ТП и основно за него. Причината за
това според нас е в единствените два „спорни” въпроса,
свързани с инструменталната семантика, които са: на
какви подгрупи трябва да се поделя групата и най-вече,
какви са формалните показатели, които различават
инструмента от средството. Тъй като според нас именно
определянето на критерии е важно за класификацията, а
и интересно, заради разликата в мненията на отделните
изследователи, ще представим по-подробно някои от тях.
Според Д. Станишева трябва да бъдат обособени три
подгрупи на ТП инструментален:
1. ТП за оръдие: он резал хлеб ножом, он засыпал яму лопатой, он
выкрасил пол кистью, он расколол дрова топором и др;
2. ТП за средство: он вспахал поле волами, он убрал хлеб
комбайном, он ехал поездом и др.;
3. ТП за спомагателен материал или съдържание: он покрыл
стол салфеткой, он засыпал яму землей, он накормил ребенка
кашей и др.
Според нея разделянето е обусловено, от една страна,
от различната съдба, която имат отделните подгрупи
в славянските езици, а от друга – от разликите в
семантиката им. По-нататък в изложението ще се
придържаме именно към това деление на подгрупи на ТП за
инструмент и средство. За Д. Станишева ТП за средство
обозначава определен кръг предмети: машини, животни,
човек, ТП за спомагателен материал указва предмет,
който или се присъединява към обекта с цел да го промени
веществено, или бива използван и по този начин обуславя
извършването на самото действие (Творительный падеж
1958: 77–78). Определение за ТП за оръдие не е формулирано.
А. Вежбицка също търси отговор на въпроса „Какво е
инструмент и какво - оръдие?”, като се опира на Оксфордския
речник, където се казва, че инструментът (instrument) е
вещ, с помощта на която или чрез която се извършва нещо,
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докато оръдие (tool) е механично приспособление за работа
с нещо. Тези описания според нея имат редица недостатъци,
а универсалното определение на „инструменталния падеж”
трябва да включва следната характеристика: „падеж на
именната група, който има отношение към инструмента,
който е използван като инструмент”. Оттам тя извежда
като основна задача да се даде точно оределение не само
на понятието „инструмент”, но и на това „нещо да бъде
използвано като инструмент”, което според нея се оказва
дори по–важно. По-нататък в изложението А. Вежбицка
изгражда единна универсална формула за представяне на
инструментален падеж, като използва понятията IN
– инструмент, X – агенс, Y – пациенс, която накрая
придобива следния вид:
Нещо се е случило с Y,
то може да се схваща като нещо, което е извършено с IN,
(например IN е влязъл в контакт с Y),
Тъй като Х е направил нещо,
което може да се схваща като нещо, което е извършено с IN,
(например Х е привел в движение IN),
но тъй като Х е искал още нещо да се случи с IN
(за да бъде казано нещо за IN).
(Вежбицка 1985: 312–318).
Ю. Д. Апресян също смята, че инструментът и
средството е нужно да бъдат разглеждани отделно.
Основните разлики между двете семантични подгрупи
трябва да се търсят в разбирането, че използването на
средството води до неговото фактическо изчерпване,
той се изразходва, докато при инструмента използването
му не води до промяна, т.е. не го изчерпва (Апресян 1995:
125–128).
За Е. Любенова инструментът има по-тесни параметри,
които се опират на разбирането за инструмента
като за механично сечиво, оръжие, с което физически
се разполовява или частично се накърнява физическата
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цялост на пациенса, следователно са налице отрицателни
последици за пациенса. Според авторката основно
изискване при инструмента е той да притежава реален,
конкретен, неодушевен корелат в извънезиковия свят
(Любенова 2006: 168–169).
Както става ясно от изложените по-горе мнения, основен
фактор за дефиниране на разликата между инструмент и
средство, остава субективният, т.е. личното възприятие
на автора при формулирането на понятията. Преди да
изкажем собственото си виждане по въпроса, необходимо
е задължително да отчетем и факта, че нашето изследване
е преди всичко диахронно, а както правилно отбелязва А.
Вежбицка, при този тип анализ е необходимо задължително
да бъде включен и ‘елементът развитие и изменение’
(Вежбицка 1985: 312–318).
Като вземаме предвид изложеното по-горе, можем да
обобщим, че според нас инструментът е сечиво или
оръжие, с което по някакъв начин се променя целостта
на пациенса, но без да е задължително това да има
отрицателни последици за него, както е например в
orat zemi rádlem. Важно е да отбележим, че връзката
между агенса и инструмента е директна, докато при
средството тя може да бъде и опосредствана, както е в
примера вспахал поле волами, т.е. воловете орат, а агенсът
ги управлява. Не можем да се съгласим с мнението на Е.
Любенова за конкретния извънезиков корелат, защото
това ще означава да не включим в подгрупата на ТП за
инструмент изрази с преносна употреба като он убил ее
известием1, които според нас принадлежат именно към нея.
По-долу ще представим примери за отделните подгрупи
на ТП за инструмент и средство, които сме ексцерпирали
от Хрониката на така наречения Далимил (по-нататък
Далимилова хроника), произведение на старата чешка
1
литература от XIV в.
Примерът е от Творительный
падеж 1958: 77.
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1. ТП за оръдие (инструмент)
– ТП за инструмент от съществителни имена с
веществено значение е най-добре представената в
Далимиловата хроника подгрупа на Инструментал. Тя
включва в себе си разнообразен инвентар от лексеми,
свързани с мирния или военен бит на хората от
описваното историческо време. Някои от тях се
повтарят многократно, затова ще приведем по един
пример с всяка от тях2:
Neb žena lépe umie jehlú šíti (Dal. 3); bude vás mój rod železnú
metlú kázati (Dal. 6); mniece, by dievky měchýřem zahnali (Dal.
11); Vlasta muže oštěpem rozděli (Dal. 11); a v tu dobu královi
nožem hrdlo přetasi (Dal. 93); Když dievky šípy rozplískachu
(Dal. 16); neb svým mečem musíš se sám proklati (Dal. 23); za
občej s pústenníky motýkú kopáše (Dal. 26); a tu svatú knieni
závojem zadavista (Dal. 28); a tiemž lýkem ne témž mieste
komoška oběsi (Dal. 36); Bradatci řetězem vrata přěpěchu (Dal.
43); druhého léta rádlem vzoráchu (Dal. 2); když jej svatý Prokop
vláčě kyjem tepieše (Dal. 66); Knězě střiebrnými okovami
okovachu (Dal. 80); mlatem německé helmy kovaše (Dal. 87);
Mnoho dobrých pánóv své hrady ožehem zavrúce (Dal. 83); a
přěd kniežaty tehdy prstenem jemu vzda (Dal. 75); Toto misto
dobřě kněz lížemi znamena (Dal. 60); Havel ratiščem doby
polovičného (Dal. 82).
– ТП за инструмент от съществителни имена с отвлечено
значение се различава от предходната подгрупа единствено
по това, че използваното оръдие няма веществен характер.
Ето някои примери:
A za sedm let jej hladem a smrdem mučichu (Dal. 66); hrozným
bitím sě na modlitvách tepiechu (Dal. 39); tým činem mnoho
dobrých jinocóv zbichu (Dal. 13); opravil mú řěč rýmem krásným
a oslavil hlaholem jasným (Dal.
2
Частта от конструкцията, в която Př); Tak mužie, mohúc slovem
се вижда падежната употреба, която
илюстрираме, е маркирана в получерен obrániti (Dal. 9); pověz nem
věščbami svými (Dal.3); i zamysli
шрифт.
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neverú nevěry pomstiti (Dal. 52); Mohúc to zlé slovem uhasiti
(Dal. 9); Chtě královice saským kúpaním uhaniti (Dal. 53); Nebo
snad krále tú řěčí chtěl uhroziti (Dal. 52); až lepší smrtí otjidechu
(Dal. 60); budú šlechetnými pannami chlapi smiech pobíjeti (Dal.
11); tiem pravem móžemy my svých přátel mstíti (Dal. 19); kterýž
pro své dobré dá obci zlým užiti (Dal. 4); Ze všech ujide jediný
Straba tú radú, již bieše jemu dala baba (Dal. 22); Že to jest pravda,
svú smrtí žehnach (Dal. 80).
– ТП за инструмент, изразен чрез съществителни имена,
обозначаващи части или органи на човешкото тяло, е
сравнително ограничена подгрупа на Инструментал, за
която открихме следните примери:
Poklek hlavú dolóv ničieše (Dal. 23); svú se rukú musíš oběsiti
(Dal. 23); potřěv svú rukú kčici (Dal. 79); pánu některému súd
rukú pokynieše (Dal. 90).
2. ТП за средство
ТП за средство е подкатегория, която се отделя от
ТП за инструмент, а разликата е, че съществителните
имена, които участват в конструкциите с него
обозначават предмет, машина, човек или друго средство,
чрез които се извършва действието или се постига
определена цел. Важно е да отбележим, че в тази група
ролята на субекта е по-слаба в сравнение с първата, тъй
като описваният предмет – средство често може да
действа самостоятелно. Тук влизат съществителни
имена, които описват различни машини, управлявани от
човека, селскостопански животни, които помагат при
обработката на земята, хора, чрез които се осъществява
някакъв замисъл, или съществителни имена с отвлечено
значение, които отново се схващат като средство за
достигане на цел. Към описваната подгрупа принадлежат
също понятия за пари, злато, сребро и други средства,
които служат за заплащане, отплащане, награда, което дава
право на Я. Гебауер да я определи и като Инструментал за
цена (Instrumentál ceny) (Gebauer 1929: 406). В Далимиловата
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хроника няма примери, които да обозначават машини или
селскостопански животни. Открихме синтагми с глагола
dobyti, такива, свързани с хора, пари, злато и сребро, които
се използват като средство, както и съществителни имена
с отвлечено значение. Ето някои от тях:
Té moci velikým střiebrem dobyli biechu (Dal. 81); když českým
střiebrem a zlatem řišě doby (Dal. 91); Běřiž sě, báťo, na Rýn s
nimi dobudeš ciesařstva sobě jimi! (Dal. 63); a boží čest mnohým
činem ploditi (Dal. 90); řka: „Chci se tiem oplatiti“ (Dal. 65);
Svatá Lidmila knězem vladieše (Dal. 28); i poče jim ciesařem
hroziti (Dal. 67); jiné tvrzě Čechy osadi (Dal. 33); takéž bóh českú
zemi Přěmyslem oslavi (Dal. 83); z zlata, jímž sě mohl třikrát
přěvážiti (Dal. 44); jenž mu dvěma peněžoma dlužen bieše (Dal.
74); řka: „Nechci býti dlužen věrú otci mému (Dal. 67); da jim
sto hřiven střiebra čistého aby jím své chudoby zbyli (Dal. 39);
Nevyplatímy toho jedniem vlasem (Dal. 3); blud starý novým
činem ne jevo vznide (Dal. 84); Jať svého bratra ucho zjevením
božím vědě (Dal. 32); nedobyv pravem, jě sě k bohu žalovati (Dal.
73); A jeho hrdinstvem Čechy vychazováchu (Dal. 87).
3. ТП за спомагателен материал или съдържание
ТП за спомагателен материал или съдържание се образува
от преходни или възвратни глаголи и според Д. Станишева
означава един или няколко предмета, чрез чието използване
субектът въздейства върху обекта. Тя правилно
поделя тази употреба на ТП за спомагателен материал
или съдържание, изразен чрез съществителни имена с
веществено значение, и ТП за спомагателен материал или
съдържание, изразен чрез съществителни имена с отвлечено
значение, като двете подгрупи се различават една от друга
по лексикалното значение на съществителното име, което
е в Инструментал (Творительный падеж 1958: 101).
– ТП за спомагателен материал или съдържание, изразен чрез
съществителни имена с веществено значение, е представен
в Далимиловата хроника от следните примери:
a tvrdými cihlami ji stláchu (Dal. 1); obinuv své nohy lýky (Dal.
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6); a Boleslav zdí ohradichu (Dal. 32); Tehdy kněz hrad pražský zdí
hradieše (Dal. 47); zdí obnovi hrad u Prazě (Dal. 65); a s hradu
cěsty k řěcě zdí činiti (Dal. 78); Chci Petřín pavlakú postřieti (Dal.
86); a Boleslava Boleslavem otdělichu (Dal. 27); Budyšínem a
Zhořělcem rozšíři zemi jeho (Dal. 75); Přěmysla páni velikými
dary ctichu (Dal. 8); Snad to že tě velikými dary bylo dařilo (Dal.
93); Druhým ocasem obdaři lva bielého (Dal. 75);
– ТП за спомагателен материал или съдържание, изразен чрез
съществителни имена с отвлечено значение, е представен в
текста само от два примера:
Proč svú řěčí toliko strojíš (Dal. 79); Kláštery rozličnými zákony
stavieše (Dal. 90);
Илюстративният материал показва, че ТП за
инструмент и средство е много добре развита подгрупа
в старочешки, а според изследователите и в останалите
славянски езици. За нейната устойчивост свидетелства
и фактът, че безпредложният Инструментал е
единственият възможен падеж и много рядко има
синонимни конструкции, които да изразяват същата
семантична зависимост (или те се развиват по-късно в
речта). Освен от езикова гледна точка за нас тя е особено
интересна и с лексикалния инвентар, който влиза в нея,
тъй като той ни дава ценни сведения за начина на живот
и оръдията, които са ползвали предците ни.
Творителен падеж за инструмент и средство в
съвременния чешки език
Разглежданата подгрупа запазва продуктивността си
и в съвременния чешки език, което е доказателство, че
инструменталното значение на ТП остава най-важно
за този падеж. Тук ще се спрем на две употреби, при
които Инструментал дори е увеличил фреквентността
си в сравнение с езика на XIV в. Първата е свързана с
преминаването на конструкции, съдържащи глаголи със
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значение за напълване/насищане, към ТП за спомагателно
средство, а втората – с формалното увеличаване на
лексикалния набор от съществителни имена, които
навлизат в подгрупата на ТП за средство.
В старочешки глаголите, означаващи напълване, насищане,
принадлежат към групата на РП партитивен, а
допълненията им са в Генитив, например:
Rači ny své krmě nasytiti (Kunh. 149b); chudé jeho nasyciu
chlebóv (Žklem. 131); naplňte ty kbely vody (Krist. 36a); když
by svých drochtóv naplnil koš (Hrad. 46); naplnie se ústa má
chvály (Žklem. 53a)3.
В съвременния чешки език обаче същите са в
Инструментал:
Hříště se plní diváky, plnit si kapsy penězi, nasytit trh zbožím,
jeho slova byla nasycena srdečností, nasytit chlebem, napojit
vodou, nakrmit (koně) senem4
Причината според нас е, че в старочешки водещо при
избора на падеж е било количественото значение, указвано
чрез цялата конструкция, състояща се от глагола и
допълнението в Генитив, докато с развитието на езика
самият глагол чрез други средства, например префикси,
носи в себе си партитивното значение и заради това поважно за синтагмата става изразяването на предметновещественото отношение и уточняването му, което
се осъществява чрез Инструментал, а по този начин се
увеличава и употребата на падежа.
Съвсем естествено групата на ТП за средство за
придвижване повишава фреквентността си в съвременния
език, но в този случай отдаваме факта на количествено
нарасналия лексикален набор, който се включва в нея, т.е.
увеличаването на броя на средствата за придвижване,
3
Примерите са на Я. Гебауер (Gebauer с които разполага човекът в
1929: 340–341).
исторически план. Това е и
4
Примерите са от Чешко-български
причината изследванията в
речник т.1: 637, т.2: 53 и Trávníček
езикознанието да се опират
1951: 1230.
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преди всичко на синхронния анализ при разглеждането
на описваната група. Е. Любенова, например, отделя
самостоятелен семантичен профил на ситуацията за
описание на превозното средство, с чиято помощ агенсът
извършва действието в горнолужишкия език (Любенова
2006: 177–184). Тя смята, че семантичната валентност
‘превозно средство’ притежава не само семантична,
но и синтактична самостоятелност, а сценарият є се
усложнява от наличието на „трите точки”, за които
пише и Ю. Д. Апресян, когато определя семантичната
валентност „маршрут”, а именно: начална точка
(мястото, откъдето тръгва агенсът), междинна точка в
някои случаи (мястото, през което се минава) и крайната
точка, а именно, целта на агенса, която е на по-отдалечено
място в пространството. Не е задължително „трите
точки” да бъдат експлицитно изразени в съответната
ситуация, най-често те се подразбират (Апресян 1995: 128).
За превозното средство в руския език пише и А. Вежбицка
(Вежбицка 1985: 303–340).
В настоящата статия ще се ограничим в по-подробното
описание на това добило фреквентност интересно
подзначение. Важно според нас е да уточним, че ТП за
средство за придвижване в повечето случаи се употребява с
непреходни глаголи за движение, например:
Jet, dostat se, dopravit, zavézt (koho) vozem, autem, dráhou,
autobusem, tramvají; lеtět lеtadlem и др.5
В Творительный падеж обаче Д. Станишева разглежда една
тенденция в славянските езици, свързана със синонимни
предложно-падежни конструкции от типа na, v +
МП, които конкурират Инструментал за средство
за придвижване и които според нея имат конкретни
условия за разпределение в съвременния чешки език
(Творительный падеж 1958: 93–99), а според нас се коренят
още в по-старите състояния
5
Примерите са от Trávníček 1951:
на езиците. В Далимиловата
1230 и наши.
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хроника намерихме примерите a na koních jezditi obyku
(Dal.11) и a na jich koních dievky jezdiechu (Dal.11), където с
предложно-падежните синтагми се обозначава придвижване
с животинска сила. Д. Станишева обосновано твърди,
че стесняването на употребата на ТП за средство за
придвижване се ограничава именно от съществителни
имена, обозначаващи животински или немеханизирани
средства, при които се предпочита конструкция na, v +
МП, а при имената, обозначаващи механизиран транспорт,
Инструментал остава единственият възможен падеж,
с изключение на някои диалекти. Това, което можем
да добавим, е, че процесът води началото си още от
старочешки. Ето и примерите:
За книжовния език:
...kde nikdo nechodí pěšky, nybrž jezdí v zlatém kočáře, čtyřmi nebo
šesti sněhobílými koni taženém...(Arb.);
За диалектите:
Jeden zase na tem koňovi jede...(Havr.); Ešče za živobiti podjela ho
vohňivá sviňa, a von musil v noci na ňi jezdit. (Havr.); Nejde to
aňi na saňech ani na vozi. (Havr.) (Творительный падеж 1958:
99).
В заключение можем да направим извода, че ТП за
инструмент и средство е употреба на Инструментал,
която убедено можем да определим както като една от
най-архаичните, така и като една от най-стабилните
не само за този падеж, а изобщо за падежната система
на чешкия език от най-стария писмено засвидетелстван
период до днес. Богатият количествено материал
и малкото на брой синонимни конструкции, които
я заместват, ни карат да я смятаме за една от найинтересните за изследователите на езика.
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Zlatý věk v bulharském národním
obrození
(Symbolické významy grafického systému)
Petr Mundev
Петър Мундев е завършил специалностите Българистика и Културна
антропология в Карловия университет. Живее в Прага. Работи като
преводач и преподавател по чужди езици. Представеният тук откъс е
от магистърската му работа на тема „Графични системи в историята
на българската култура (Символни значения на графичната система и
езиковата ситуация по време на Възраждането)“.

Grafický systém a pravopis představovaly pro bulharskou
obrozeneckou společnost nositele významných
symbolických funkcí. Jejich role nebyla v kontextu 40.
let 19. století zastupitelná jiným společenským nebo
sociolingvistickým jevem. Grafika a pravopis především
zdůrazňovaly kontinuitu kulturní tradice. Právě symbolický
význam tradiční grafiky a pravopisu rozhodujícím
způsobem ovlivnil skutečnost, že se pravopisná otázka
stala aktuální o zhruba 10–15 let později, než spor o
stanovení základu standardního jazyka, ačkoliv na obě
diskuse je možné pohlížet jako na dvě strany téže mince.
K pozdější aktualizaci ortografické problematiky přispěly
ovšem i komunikační faktory. V pokusech o zápis
živého jazyka nejméně do začátku 50. let převažovala
grafika církevněslovanská, v Bulharsku byly stále ve
velké míře široce rozšířeny bohoslužebné knihy ruské a
srbské provenience, tištěné stejným grafickým systémem.
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Ortografická norma církevní slovanštiny byla navíc stabilní
a reglementovaná několikasetletým užíváním v kulturní
komunikaci (Гладкова – Ликоманова 2002: 315).
Tyto skutečnosti však neznamenají, že si bulharští obrozenci
otázky spojené s pravopisnou normou nekladli již dříve.
Poptávku po jejich zodpovězení ale přinesly teprve
proměna jazykové situace během 30. a 40. let a vznik
jazykové otázky jako centrálního problému bulharské
obrozenecké společnosti. Nakolik byly symbolické funkce
připisované standardnímu jazyku a pravopisné a grafické
normě odlišné, dokazuje kontrast progresivních tendencí,
jež převážily v diskusi o základu standardního jazyka, a
naopak „vítězství“ tradicionalistického přístupu k ortografii.
Standard založený na řečovém úzu působil jako mocný
integrační faktor, když překonával nářeční roztříštěnost,
aniž by se ovšem dialektů zcela zříkal. Pravopis však
současně reprezentoval návaznost na historická období,
v nichž bulharská kultura vytvořila díla, jimž bylo možné
připisovat vysokou prestiž a míru civilizovanosti. Tento
postup tedy plně vyhovoval dobové potřebě reprezentace
jazykem definovaného národa jak v bulharské obrozenecké
společnosti, tak mimo ni (Гладкова – Ликоманова 2002:
314–315).
Kulturní dějiny raně středověkého bulharského státu nabídly
národnímu hnutí vzory vysoké literární kultury a grafický
systém, který jako prostředek jejich vytváření představoval
jakýsi národní „patent“ na vysokou kulturu. Potenciál
cyrilice jako symbolu se plně rozvinul v jedné ze základních
mytologických konstrukcí vzniklých v době národního
obrození, jíž je mýtus o bulharském zlatém věku, funkční
v bulharské kultuře dodnes.
Národní mýtus hraje v procesu utváření a upevňování
národní identity významnou roli. Anthony Smith považuje
návrat k minulosti skupiny za nezbytný předpoklad
mobilizace mas (Smith 1997: 36). Podle Ladislava Holého
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je každá představa historie „akumulovanou zkušeností“,
nezbytnou pro vytvoření konstruktu národa (Holý 2001:
106). Lze tedy říci, že návrat k historickým událostem
představuje jednu z podstatných složek agitační fáze
národního hnutí a jejího přechodu do fáze masové (Hroch
1996: 12). Tento přechod je zcela v kompetenci národních
elit, které musí vytvořit pocit pospolitosti a sounáležitosti
(Smith 1997: 36). Centrálním úsilím je zde znovunastolení
minulosti – zlatý věk představuje svého druhu cíl (Macura
1995: 79). Kolektivní přivlastnění starobylosti a především
sdílené vědomí existence zlatého věku přispívá významnou
měrou k utváření moderních národů. Čím slavnější tato
minulost je, tím je jednodušší, aby mobilizovala masy kolem
centrálního prvku společné kultury, sjednotila rozmanité
skupiny, z nichž je budoucí národ složen a napomohla
identifikaci s národní identitou.
Z množství minulých událostí jsou zaznamenány ty, které se
považují za významné. Jejich důležitost závisí na tom, zda
mají pro současnost nějaký význam nebo k této současnosti
mají nějaký vztah (Holý 2001: 106). Zlatý věk musí být
součástí minulosti skupiny a musí být heroickým obdobím,
zakládajícím důstojnou národní existenci. Charakteristiky
zlatého věku se často překrývají, všechny však představují
standardy hrdinství, slávy a kreativity, kterých následující
období nedokázala dosáhnout, které však mohou vybízet
a strhávat moderní generace k napodobení (Smith 1997:
42). Cílem tohoto konceptu je odpověď na otázku původu
skupiny, zároveň však i její vymezení vůči „těm druhým“,
tedy těm, kteří s námi nesdílejí naši individualitu.
Připomínky zlatého věku zde hrají důležitou úlohu, neboť
zdůrazňují hodnoty, které skupina uznává, a vyzdvihují
hrdiny, které obdivuje, na čemž se příslušníci jiné skupiny
nemohou podílet, neboť mají jiné hodnoty a jiné hrdiny.
Připomínky zlatého věku podporují i utváření pocitu
kontinuity mezi generacemi. V návaznosti na ustanovení
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přímého vztahu k předkům a jejich kultuře je účelem
připomínek zlatého věku také upamatovat členy skupiny na
jejich vlastní minulou velikost a dodat jim tak jistou vnitřní
hodnotu. Zlatý věk dále představuje standard pro srovnání
a hodnocení současnosti ve vztahu k minulosti skupiny,
měřítko pro srovnání s historií sousedních skupin a konečně
slouží i k zdůraznění slavného osudu skupiny. Vznešená
a slavná minulost připravuje skupinu na její budoucnost,
předurčenou osudem, a dodává jí směr a cíl, navzdory její
nehodné současnosti (Smith 1997: 48–52).
Aby určité období minulosti mohlo být užito jako
konsolidační faktor utváření národa, musí splňovat tři
předpoklady – musí být hodnověrné, inspirativní a přístupné
reinterpretaci. Hodnověrnost zde předpokládá chápání
zlatého věku jako období vlastního, tedy odlišujícího
skupinu od jiných, které mají jiná význačná období
pokládaná za jejich vlastní. Podmínkou hodnověrnosti
období musí být také jeho vznik uvnitř skupiny, podněty
pro slavné epochy historie nesmí být vneseny nebo dokonce
vnuceny zvěnčí. Inspirativní zlatý věk by měl, kromě své
demonstrativní funkce, kdy představuje období, na nějž
mohou být členové skupiny hrdí, vyzývat a strhávat široké
masy k napodobení. Jeho mytická kvalita je tak založena
na tom, že je souborem příběhů, kterým tyto masy věří, a
které mohou sloužit potřebám současnosti. Protože je zlatý
věk selektivně vybrán a přesazen do nových souvislostí, je
zřejmá nutnost možnosti demytologizovat a reinterpretovat
jej ve světle současných sociálních a politických cílů. Výběr
zlatého věku tedy napomáhá vymezení současných aktivit a
budoucích záměrů. Je tomu tak proto, že vyhovuje touze po
autenticitě, zakořenění, kontinuitě, důstojnosti a osudovosti.
Tyto touhy určují, které období má být zvoleno za zlatý věk
hodný následování (Smith 1997: 55–59).
Stejně podstatná jako výše uvedené charakteristiky je i
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možnost doložit zlatý věk artefakty, písemnými památkami
či ústní lidovou slovesností, aby bylo možné mýtus předávat
pomocí vzdělávacího systému nebo médií. Nezanedbatelná
je i ověřitelnost historické autenticity zvoleného zlatého
věku. Konstrukty nacionalismu mají nejlepší předpoklady
pro to, aby po čase vyvolaly skepsi a apatii, která by pro
cíle národního hnutí znamenala ohrožení. Aby vyvolal
údiv a touhu po napodobení, musí být zlatý věk dobře
zdokumentován a historicky ověřitelný. Zcela umělá tradice
postrádá účinnost.
Zlatý věk hraje tedy zásadní úlohu v mobilizaci, sjednocení
a zaměření činnosti lidí na překonání obtíží provázejících
proces formování moderního národa. Jako vzor a vodítko
k osudu národa a etnické minulosti se stává zdrojem
inspirace a zakládá autenticitu a kontinuitu kultury skupiny,
aby umožnil budoucímu národu důstojnou existenci vedle
národů již existujících (Smith 1997: 59).
V období po krymské válce formulují představitelé
bulharského národního hnutí první politické požadavky. Aby
pro ně získali podporu prostého bulharského obyvatelstva,
která by jim dodala váhy, musí dokázat sjednotit masy
okolo snadno přijatelné a dostatečně inspirativní symboliky.
Projevem těchto snah a výsledkem utváření národního
mýtu o zlatém věku je přechod svátku Cyrila a Metoděje1
do sekulární polohy v 50. letech 19. století. Jedná se o
reinterpretaci symbolů, existujících v rámci církevní tradice
od raného středověku. Ke kanonizaci Cyrila a Metoděje
autonomní bulharskou církví zřejmě dochází již v 10. století
(Динеков (съст.) 1995: 220)2.
1
V textu užívám standardně pouze
První památkou bohoslužebného
jména Cyril, pokud citované dílo
hovoří o Konstantinu-Cyrilovi, užívám charakteru, zmiňující Konstantinaplného znění, stejně jako v případech, Cyrila a Metoděje mezi dalšími
kdy je obou jmen užito v názvu díla.
světci je Assemanův evangeliář
2
Viz heslo: Kaнонизация на
(Динеков (съст.) 1995: 220),
Кирил и Методий (aut. hesla Радко
jehož nejstarší opis pochází
Поптодоров).
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z přelomu 10. a 11. století (Kurz 1969: 30). Zavedení světské
podoby svátku Cyrila a Metoděje v 50. letech 19. století
vychází z literárních a církevních tradic a rostoucího zájmu o
národní historii během počáteční
3
Zavedení světského svátku
fáze národního obrození. Pro
Cyrila a Metoděje je dílem bratrů
zavedení svátku právě v této
Najdena a Konstantina Gerovových,
době existuje řada objektivních
rozhodující pro upevnění tradice
cyrilometodějského svátku je však až příčin. Objevují se první známky
úsilí Joakima Grueva o jeho propagaci. politizace jazykového programu,
Přes počáteční překážky, které rozvoji
bulharské národní hnutí již
nové tradice klade řecký klérus, se
formulovalo svůj požadavek na
oslavy svátku Cyrila a Metoděje
v jeho sekularizované podobě rychle
obnovení autokefálnosti bulharské
rozšíří na celém území obývaném
Bulhary. Zprávy z obrozeneckého tisku církve, světské bulharské školství
dokládají, že nejpozději do konce 60. prochází bouřlivým rozvojem.
let 19. století se oslavy svátku konají
Národní hnutí pomalu vstupuje do
prakticky ve všech významnějších
své masové fáze a představitelé
městech a větších vesnicích. Společný
intelektuální elity hledají v historii
svátek Cyrila a Metoděje se vyvinul
z původní církevní tradice slavení
symboly, které by mohly splnit
14. února jako dne sv. Cyrila a 6.
potřebné jednotící, motivační a
dubna jako dne sv. Metoděje. Jejich
inspirační funkce3.
sloučení do 11. května, původně
jednoho z dalších svátku sv. Metoděje, Zlatým věkem nově vznikajícího
probíhá postupně od 16. století. Posun bulharského národa je zvolena
dnešního data svátku na 24. květen je
doba působení Cyrila a Metoděje
důsledkem zavedení gregoriánského
kalendáře.
na Velké Moravě a jejich žáků
4
„Cožpak dospěje bulharský národ
v raně středověkém bulharském
v takový nerozumný stav, aby
státě.
Skutečnost, že se jedná o
přehlížel národní nářečí, ježto je
toto
široké
pojetí, neomezené
uhlazeno a opracováno jako v nějaké
nejznamenitější akademii blaženým
pouze na období činnosti Cyrila
a přemoudrým Cyrilem, jehož celý
a Metoděje, dokládá například
svět slaví a ctí, a ježto je důkladně
stať
Konstantina Fotinova4.
zkoumáno a k dokonalosti dovedeno
jeho spolupracovníky, národními
Zlatý věk je takto bezprostředně
písmáky: Klimem, Naumem, Slavou, spojen se vznikem ve středověku
Angelem a Gorazmem?“ (Фотинов
významného bulharského státu5.
1846, Мъчно е да познае человек
Vhodným historickým obdobím
сам себе си, cit. v Керемидчиев
1939: 17, přel. P. M.)
se tato výseč bulharských dějin
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stává proto, že je dobou vzniku vysoké literární kultury.
Je však nezbytné vztáhnout tuto kulturu k současnosti a
označit ji jako Bulharům vlastní, jako kulturu z pohledu
obrozenců „naší“6.
Takto vymezený zlatý věk odpovídá symbolickým
potřebám, o nichž byla řeč výše. Tím, že se jeho události
odehrály v dávné minulosti, potvrzuje primordialistické
chápání národa, vlastní intelektuálním elitám bulharského
19. století. Od dávných dob
5
„…větev slovanskou Konstantin
existující národ prošel svým
veliký osvobodil a křesťanskou
víru všude rozšířil a upevnil, větev
zlatým věkem a nyní čeká na
slovanská, Boris, car bulharský,
probuzení po staletí trvající etapě
přijal křesťanství, získal podle přání
„spánku“. Autentická identita
lidového a proseb Svaté písmo, a jím
poté větší část slovanského světa spojil zde podle Anthony Smithe slouží
a v blaženost a pravou víru přivedl.“
vymezení skupiny sdílející
(Геров 1852, Няколко мисли за
блъгарский язик и за образованието mýtus vůči „těm druhým“.
Hrdinové bulharského zlatého
у блъгарити, cit. v Керемидчиев
1939, str. 12, přel. P. M.)
věku, svatí sedmipočetníci,
6
„…překlad Sv. písma, vytvořený
jsou obrozenci traktováni jako
v zachovaném nám jazyce
starobulharském prvními slovanskými bytostně náležející bulharskému
věrozvěsty sv. Cyrilem a Metodějem. národu7. Symbolická hodnota
On (jazyk, pozn. P. M.) je jediným a
jejich postav a činů tak zakládá
nejdrahocennějším naším pokladem,
možnost
vymezení Bulharů proti
který nám dědictvím po pradědech
Turkům
a
Řekům, kteří mají ve
zůstal, a který nyní velmi potřebný naší
obrozující se mladé literatuře jest.“
své historii jiné hrdiny, vykonavší
(Момчилов 1847, Старобългарский
jiné heroické činy. Území, na
язик – едничко и най-драгоценно
наше съкровище, cit. v Леков 1992: němž vznikla slovanská kultura,
123, přel. P. M.).
je sakralizováno. Protože se zde
7
„Tím nesnižujeme důstojnost Cyrila odehrály události zlatého věku,
a Metoděje a jejich zásluhy o Bulhary.
mohlo jako posvátné území
Oni jako Bulhaři studovaní v Soluni
být místem zrodu věčných
přišli do Preslavi, přivedli z Ochridu
i několik písařů Bulharů a popů,
kvalit, náležících, díky tomu,
pokřtili preslavjany, zasedli a pro nově
že hrdinové zlatého věku jsou
pokřtěné několik exemplářů Svatého
8
písma přepsali.“ (Раковски 1922: 423, Bulhaři, výhradně Bulharům .
přel. P. M.).
Dokonalou ilustrací momentu
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sakralizace území, přítomného v mýtu o zlatém věku, je
uvedený citát Georgi Rakovského, který tím, že jmenuje
všechna tři města, spjatá s činností Cyrila a Metoděje, tedy
Soluň, kde se věrozvěsti narodili a vzdělávali, Ochrid jako
centrum činnosti Klimentovy a pozdější sídlo arcibiskupa a
Preslav, jako druhé středisko literárního rozkvětu a hlavní
město Borisova a Symeonova středověkého Bulharska, nejen
přesně vymezuje, kde se zlatý věk odehrál, ale odkazuje i na
území, které Bulhaři chápou jako etnicky vlastní, a které si
budou v pozdějších válečných konfliktech se svými sousedy
nárokovat. Soluň zde zastupuje egejskou Makedonii, Ochrid
Makedonii vardarskou, Preslav potom Moesii. Rakovský
tak ve velmi koncentrované symbolické formě shrnuje
velkobulharskou myšlenku.
Kontinuitu a spojení se zlatým věkem zakládá řada
empiricky snadno ověřitelných skutečností. Prvořadou
roli zde hraje písmo, s nímž se Bulhaři obrozenecké doby
zpočátku setkávají alespoň při návštěvě bohoslužeb,
později již i ve veřejném životě. Přímý vztah k významné
minulosti dodává nové kvality obrozenecké přítomnosti.
Zlatý věk je dobou vzniku středověkého bulharského státu,
vyznačujícího se svou vysokou civilizovaností, doloženou
úrovní dobové literatury. Skutečnost, že Bulhaři měli
takový stát v minulosti, zakládá jejich nárok na podobně
důstojnou národní existenci
8
„O tom nám historie zanechala
v přítomnosti, neboť jsou nositeli
jeden přesný, a je podstatné říci, že
kvalit, vzniknuvších ve zlatém
i zcela historický důkaz, náležející
věku. Jejich nárok je podpořen
nepochybně k vlastní naší bulharské
starobylosti. Mnich Chrabr, žijící
i posláním šířit pravou víru a
pravděpodobně v době cara
civilizační hodnoty, kterým je
bulharského Symeona, tj. začátkem 10.
století […] píše právě starobulharským pověřil Bůh, tím, že jim seslal
nářečím, z čehož se rozumí, že byl
Cyrila a Metoděje9. Bez ohledu
Bulharem.“ (Кръстевич 1858, Писма na to, že v jiných slovanských
за някои си мъчности на българското
zemích je „církevní jazyk“
правописание, cit. v Керемидчиев
1939: 78, přel. P. M.).
mrtvý a užívá se ho pouze
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jako liturgického jazyka, je zároveň a především zásluhou
Bulharů, že takový jazyk vznikl a rozšířil se do ostatního
slovanského světa. Osud Bulharů jako etnické skupiny
usilující o získání nezbytných atributů národa tak musí nutně
být slavný, neboť k tomu byli předurčeni. Naplnění slavného
osudu lze dosíci vytvořením moderního národa a získáním
státní nezávislosti10.
Takto konstruovaný zlatý věk se však musí vyrovnat
s některými spornými složkami svého historického
základu, které by jeho zamýšlené fungování mohly narušit.
Symbolem, spojujícím slavné historické období, které
má svým průběhem, peripetiemi a výsledky inspirovat
a podněcovat aktivity ve jménu národa, se současností,
je především cyrilice. Grafický systém představuje
nejsnáze empiricky ověřitelný „produkt“ zlatého věku,
přítomný v bulharské každodennosti 19. století. Cyrilské
písmo je symbolem kontinuity vývoje jazyka a kultury a
do 40. let 19. století je považováno za přímé spojení se
staroslověnským obdobím. Přelom přináší vystoupení Vasila
Aprilova11, shrnujícího výsledky studia starých slovanských
památek v evropské slavistice. Na základě soudobých
filologických poznatků
9
„A tak Cyril a Metoděj přeložili Sv.
Aprilov poprvé upozorňuje
písmo ne do jiného jazyka nýbrž do
na odlišnost staroslověnštiny
bulharského: neboli, což jest jedno
a totéž, církevní jazyk, užívaný
cyrilometodějského období,
nyní v Rusku, Uhrách, Srbsku,
chápané do té doby jako raná
Dalmácii a v Bulharsku samém jest
fáze rozvoje bulharštiny a
jazyk bulharský, v jiných krajích
církevní slovanštiny. Na právě
mrtvý, avšak živý a lidový ještě i
nyní v Bulharsku.“ (Венелин 1849,
probíhající filologické debaty,
Критические исследования об
v nichž se hledá vhodný nářeční
истории болгар cit. v. Гладкова –
základ
potenciální kodifikace
Ликоманова 2002: 279, přel. P. M.).
10
„11. květen bude brzy svátkem naší spisovné bulharštiny a řešení
revoluce a naší svobody“ (Ботев 2000: vztahu pravopisu tohoto jazyka
88, přel. P. M.).
11
k církevněslovanské tradici,
Васил Априлов. Мисли за
сегашното българско учение, 1847. v symbolické rovině představující
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prestižní jazykový útvar, má Aprilovova stať velmi
významný dopad (Гладкова – Ликоманова 2002: 280).
Již zmíněná studie Najdena Gerova periodizující vývojové
fáze bulharštiny od staroslověnského období po autorovu
současnost vyjadřuje v symbolické rovině kontinuitu
národního jazyka a jeho historie a eliminuje tak nebezpečí
ztráty kontinuity se slavnou minulostí, které by mohlo pro
na jazyce založený mýtus o zlatém věku znamenat opuštění
církevní slovanštiny. Uvedení potřeby budoucího rozvoje
jazyka do kontinua změn, které prodělal od zlatého věku
do současnosti, zde může sloužit i k legitimizaci změny, jíž
bude jazyk v zájmu potřeb národa v budoucnosti vystaven.
„Kult jazykové starobylosti“ (Андейчин 1964: 12–13) je
dostatečně pevný, aby se s opuštěním tradičního prestižního
jazyka dokázal vyrovnat.
Podobnou problematizaci mýtu může přinést i nevyjasněná
otázka priority jednoho z grafických systémů vzniklých
ve zlatém věku, na níž jednoznačná odpověď neexistuje
dodnes12. Bulharští obrozenci jsou dobře obeznámeni
s výsledky zkoumání tohoto tématu cizími slavisty. Obecně
je přijímán názor Pavla Josefa Šafaříka, dokládajícího
prioritu hlaholice, sestavené Cyrilem a teprve pozdější
vznik cyrilice, jejímž „autorem“ je Kliment Ochridský.
Jediný, kdo se touto otázkou zabývá v Bulharsku před rokem
1878 je Jurij Venelin13, formulující předpoklad podobnosti
velké části hlaholských písmen s jejich řeckými vzory,
a stejné závislosti cyrilských písmen na jejich vzorech
hlaholských (Дуриданов (съст.) 1991: 50). Důvodem
malého zájmu bulharských obrozenců o tuto otázku může
být jednak autoritativnost závěrů
12
Přehled mínění význačnějších
slavistů od Dobrovského do 60. let 20. zkoumání zahraničních slavistů
století (viz Дуриданов (съст.) 1991:
uznávaná i v Bulharsku, také
50–51).
však skutečnost, že jakékoli
13
Юрий Венелин. Критические
zodpovězení otázky priority
исследования об истории болгар,
1849.
nemůže mít na mýtus o
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bulharském zlatém věku zásadnější vliv. Ať už byl jako první
vytvořen jeden nebo druhý grafický systém, do obrozenecké
současnosti přetrvala cyrilice, vytvořená pro Bulhary a na
bulharském území užívaná jako prostředek vytváření kultury
mimořádných kvalit. Jedině ona, jako autentický bulharský
výtvor, tak může být nositelkou symboliky zlatého věku14.
Neotřesitelnou pozici cyrilského písma jako „produktu“
zlatého věku potvrzuje i velmi časté zobrazování Cyrila a
Metoděje se svitky popsanými právě a výhradně cyrilicí.
Potenciální ohrožení mýtu a jeho funkcí může
představovat i postupné zavádění tzv. „graždanky“, jejíž
užívání se v Bulharsku stává běžným ve druhé polovině
19. století. Tento grafický systém je zjednodušenou
variantou grafické reprezentace církevní slovanštiny
ruské redakce. Oproti církevní slovanštině v něm chybí
grafické dublety hlásek, každé hlásce zde odpovídá
jediný grafém. „Graždanka“ také neužívá grafické
znaky zkratek a přídechů a opouští označování slovního
přízvuku, které prakticky postrádá význam a komplikuje
psaní. Číselné hodnoty cyrilských písmen jsou po
jejím ustálení v Bulharsku již stabilně označovány
arabskými číslicemi. Jako první používá „graždanku“
překvapivě Christaki Pavlovič (Андрейчин 1977: 156).
Mezi dalšími příznivci tohoto zjednodušeného písma
jsou nepochybně i pro jeho praktičnost a modernost
Vasil Aprilov a Ivan Bogorov.
14
Pozn. 5–10.
Ne vždy si však bulharští
15
„Protože tiskárna nemá dostatek
drobnějších písmen pro více poznámek obrozenci mohou vybírat,
pod sebou uvedených, byli jsme nuceni jakým typem písma budou
předložiti zde obyčejnými písmeny
jejich knihy tištěny, rozhodující
potřebné poznámky námi již označené
15
v Sofronijově autobigrafii, jak následují jsou vždy možnosti tiskárny .
podle čísel.“ (Стойко Владиславовъ
I ve druhé polovině 19. století
Софроний – Периодическо
tak mohou vycházet knihy,
списание на Българското книжовно
tištěné církevněslovanskou
дружество, кн. 5–6, с. 78 – přel. P.
M., srov. též Стоянов 1978: 130–142). grafikou zjednodušenou po
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vzoru „graždanky“ a odlišující se od ní pouze grafickým
stylem písmen (Андрейчин 1977: 156).
Zavedení této novinky může potenciálně narušovat chápání
cyrilice jako symbolu zlatého věku ve dvojím smyslu.
Především může opět ohrožovat kontinuitu hodnot, které
cyrilice symbolizuje. Tento potenciálně rušivý element
přítomný v zavedení z Ruska importovaného grafického
systému však dostatečně kompenzují historická fakta.
Písmo, Rusy přejaté spolu s křesťanstvím, je produktem
zlatého věku Bulharů a jako takové nemůže být traktováno
jako „diskontinuitní“. Přejímání prvků cizí kultury může
také ohrozit nově utvářenou kulturu, která musí být chápána
jako vlastní. Národní identita je stejně jako jiné identity
konstruována ve vztahu k těm, kteří jsou vnímáni jako
„ti druzí“ (Holý, 2001: 12). Identifikační proces probíhá
v bulharském prostředí jako vymezení proti tomu, co
nenese příznak civilizovanosti (vše „osmanskoturecké“)
a tomu co ohrožuje svébytnost skupiny (vše „řecké“) a
identifikace s „prestižním“ a „vysokým“ v evropských
kulturních vzorcích. „Cizí“ zde znamená „relativně cizí“ –
mohlo být nepřátelsky „cizím“, ale i „jiným cizím“, které
inspiruje a vede (Александрова 2004: 40). Ruský kulturní
vliv, v Bulharsku působící velmi silně již od 17. století a
umocněný i tím, že mnozí příslušníci bulharské obrozenecké
inteligence získávají vzdělání na ruských školách, je právě
oním inspirujícím „cizím“. Podobnou problematizaci
symbolických významů cyrilice může představovat ovšem i
nestabilita pravopisné a grafické normy a přítomnost jiných
grafických systémů v kulturní komunikaci.
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Спомени от Мъглижкия
манастир и българските чехи
в Нови Пршеров, или още един
поглед към чешко-българските
взаимоотношения
Габриела Фаткова, Ива Кастелова
Габриела Фаткова е докторант в Катедрата по антропология към
Философския факултет на Западночешкия университет в Пилзен.
Ива Кастелова e студентка в пети курс на специалността Славянска
филология в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

През април 2011 г. Катедрата по антропология към
Западночешкия университет в Пилзен организира за
студентите си теренна практика в Южна Моравия,
където в средата на миналия век се преселват
„български чехи“1 от селата Войводово и Белинци.
Под ръководството на д-р Марек Якоубек и д-р Ленка
Якоубкова-Будилова студентите имаха за задача да
проведат интервюта по темата за реемиграцията от
България през 1948–1950 г., като основната част от
тяхната работа бе съсредоточена в село Нови Пршеров. В
експедицията взе участие и студентката от България Ива
Кастелова. Благодарение на нейното описание на теренната
практика имаме възможността да
1
Във връзка с това донякъде спорно
се замислим над темата за чешкопонятие по-подробно вж. Jakoubek
българските отношения.
2011a, 2011b, Budilová 2011.
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Като студентка в специалността Славянска филология на
ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград, имах възможността
да посетя няколко пъти Чехия по различни програми.
Отивайки в Пилзен по програма Еразъм, аз успях да
придобия и малко по-ясна представа за антропологията
като наука, за нейните проблеми, въпроси и особености.
Месеците, прекарани в Пилзен, са период от време,
който няма да забравя. Благодарение на едни невероятни
преподаватели, каквито са д-р Марек Якоубек и д-р Ленка
Якоубкова-Будилова, участвах заедно с чешки студенти и
в едно теренно антропологично изследване в село Нови
Пршеров, намиращо се в областта Южна Моравия.
Това за мен беше нещо ново, различно и определено
много интересно. Преди да отида в Пилзен, не знаех за
българско село Войводово, основано от чехи, словаци
и българи. Благодарение на времето, което прекарах в
Нови Пршеров, научих много за неговата история. Там
се запознах с преселници от с. Войводово – хора, които
никога няма да забравя. Бих ги нарекла чешки българи (или
български чехи). Прекрасно е да си извън родината си и
да се срещнеш с местни жители, които носят България
в сърцата си, които милеят за нея, чиято идентичност
е свързана по някакъв начин с България. Усещането,
когато четеш в очите им носталгия и любов по едно
отдавнашно минало, свързано с България, е наистина
неописуемо. Няма как да не спомена, че бях възхитена от
една жена от това село – госпожа Филипова. Една много
мила жена, която все още говори чудесно български език
и с радост и лекота запява български песни, която не
може да спре да разказва за миналото, за България и при
всяка възможност я посещава и се чувства като българка.
Мога да кажа, че за мен тя е човек с голямо сърце. Госпожа
Филипова се отнесе към мен като към много близък
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човек, а аз всъщност бях една напълно непозната. Знам,
че тя ми се радваше не по-малко, отколкото аз на нея.
В едно толкова отдалечено от България място, аз се
почувствах, сякаш че съм в едно малко българско кътче.
Едно българо-чешко или чешко-българско място, пълно с
добронамерени и много гостоприемни жители. С хора,
които те допускат до спомените си, разкриват миналите
си и настоящи мечти, историята, не само на Войводово,
ами и на собствения си живот, канят те на трапезата
си и лицата им грейват само от факта, че на прага им е
застанал човек от България. Жената, която вече споменах,
ме изпрати, казвайки ми, че няма да забрави посещението
ми, с хиляди чудесни пожелания и с много благодарност,
че съм успяла да я зарадвам с присъствието си. Тя дори се
опитваше да ми даде пари, да, същата тази непозната,
госпожа Филипова бе отделила от скромната си пенсия и
трудно прие отказа ми. Когато аз є благодарих, нейните
думи бяха само, че би искала и с нейните деца и внуци
да се държат така, както тя се е отнесла с мен и че
не е нужно да благодаря. Да, и това направи тази мила
госпожа. Държа се с мен точно така, както би искала да
се отнесат и с нейните деца, с хората, които тя обича.
Хубаво е да виждаме, че човечността и искреността,
чистата добронамереност все още съществуват във
все по-забързаното ни и по-напрегнато всекидневие.
С огромна радост бих посетила отново това място.
С удоволствие се връщам към тези дни и съм много
благодарна, че имах възможността да бъда там, заедно с
много добри преподаватели и техните студенти, сред
прекрасна природа и при истински българи и чехи, но найвече истински хора, от които можеш да научиш много,
защото са една жива и отворена книга.
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Българското гостоприемство не е норма в Чехия, но
въпреки това българите могат да очакват позитивно
посрещане сред „българските чехи“ или „чешките българи“,
които са живели в селата Войводово и Белинци през
първата половина на ХХ век. Подобно позитивно
посрещане българите могат да получат и другаде
благодарение на спомените на мнозина чехи за ваканцията
си на Черно море. Преди 1989 г. за чехите България е една
от малкото възможни дестинации за почивка и често
ваканциите в България предизвикват носталгични
спомени (така са възниквали и смесените бракове, които
са доказателство за удовлетворението). Студентката
Ива Кастелова разказва за гостприемството, с което е
посрещната в Нови Пршеров. Тази положителна връзка
между Чехия и България е уникална, но е необходимо да се
отбележи, че не е напълно симетрична.
Усещането, което Ива Кастелова описва, всъщност самата
аз съм изпитвала при всяко едно от посещенията си в
България. Веднага щом кажеш, че си от Чехия, очите на
хората грейват и с думите „От Чехия ли?” те обгръщат
с цялата си обич и загриженост. Имам безброй такива
преживявания и е невъзможно да спомена всяко едно от
тях. Не искам да пропусна някого, затова ще разкажа само
за последната случка по време на пребиваването ми в
манастира над градчето Мъглиж. В този манастир отдавна
не се предлагат нощувки, но на мен все пак не ми отказаха.
Разбира се, самото ми присъствие предизвика внимание –
това, че някакъв чужденец се скита в този край на Стара
планина и най-вече фактът, че съм от Чехия. Монахините
веднага си спомниха за имената на Прошек, на Иречек и
на други чехи. Една от тях помнеше как, когато е била
още дете, са строили железницата край Габрово. Един от
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строителите бил господин Прошек от Чехия. Същата
жена разказваше още, че имала снаха от Чехия и я е сънувала
в нощта, преди да пристигна. Каза, че се е чудила какво
ли може да означава това, защото обикновено дори не се
сеща за тази толкова далечна роднина. Това, че в манастира
е пристигнал някой от Чехия, изглеждало като точния
отговор. Това, че съм пристигнала аз, обяснявало всичко.
В манастира получавах майчински грижи – топла баничка
за закуска, кафе за ниското ми кръвно, дори веднъж една от
сестрите ми свари жито за помен на свои починали близки.
Като сравним двата разказа, „от чешка гледна точка“
можем да кажем, че на света няма друга страна, където
именно заради нашата „чешкост“ можем бъдем посрещнати
толкова позитивно. Става въпрос за нещо изключително,
което осъзнават само тези от нас, които често пътуват
и непрекъснато се връщат пак в България. Докато в
другите страни ще се сблъскате единствено с учудването,
че столицата на Чехия е Прага, а не Варшава и с въпроси,
свързани с местоположението на Чехия, в България е
съвсем различно. Тук действа някакво неписано правило,
усещането, че имаме нещо общо или че поне в близкото
минало сме имали. Предполагам, че такова неписано правило
съществува само между държави, които не са съседни.
Мога да сравнявам например с Полша. Комуникацията
с поляците, било то и наши съседи, се основава преди
всичко на взаимното разделение, не на споделянето на обща
история или някакво друго чувство на близост. Както
вече споменах, чешко-българските отношения (на ниво
на лични всекидневни отношения, а не на официално или
дипломатическо ниво) са нещо различно. Картината от
посещението в Нови Пршеров, така както e пресъздадена
от Ива Кастелова, е прекрасно доказателство за това.
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Превод от чешки Дора Солакова
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Н

а 18 декември 2012 г. се навършва една година от
смъртта на Вацлав Хавел. Неговият богат живот и
впечатляващото му интелектуално наследство трудно
се поддават на обобщения. Но дори и тези, които
бегло познават най-важните факти от биографията на
Вацлав Хавел, вероятно ще се съгласят, че във всичките
си житейски превъплъщения той остава човек на
словото. Неговите пиеси и експериментални стихове,
литературнокритическите му текстове, есетата и
статиите върху културни и обществено-политически
въпроси, неговите частни и официални писма и
обръщения, речи, политически коментари и интервюта
красноречиво свидетелстват за непрестанните му усилия
и неповторимото му умение, виртуозно боравейки с
жанровите конвенции, да осмисли случващото се в неговото
лично пространство, в чехословашкото и чешкото
общество, в Европа, в света. Ето защо във връзка с
годишнината от смъртта на Вацлав Хавел списание Homo
Bohemicus предлага на читателите си избрана библиография на
негови текстове в превод на български език.
Подготовката на тази библиография започнах от личната
си „папка на бохемиста“, където като студентка прилежно
съм трупала изрезки от вестници и списания, следвайки
съвета на проф. Иван Павлов, с който той – тогава още
доцент – започна първата си лекция по чешко странознание
в нашия курс. Ентусиазмът ми обаче не е продължил дълго –
последната изрезка в тази папка е от лятото на 1996 г.,
така че по-голямата част от библиографията съставих
въз основа на електронните каталози на Национална
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и Университетска
библиотека „Св. Климент Охридски“. Тя не претендира
за изчерпателност и затова ще бъда благодарна на всеки,
който допринесе за нейното допълване.
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Хавел, Вацлав. Радост за чехи и словаци. [Писмо до Ярослав
Сайферт по повод удостояването му с Нобелова награда
за литература]. Прев. от чеш. Вътьо Раковски. – Век 21,
бр. 3, 31 януари – 6 февруари 1996, с. 8.
Хавел, Вацлав. Анатомия на една сдържаност. Прев. от чеш.
Йорданка Трифонова. – Демократически преглед, 1997/1998,
бр. 34, с. 18 –202.
Хавел, Вацлав. За смисъла на Харта 77. Прев. от чеш. Владимир
Пенчев. – Homo Bohemicus, 2007, бр. 4, с. 40 – 65.
Хавел, Вацлав. Анатомия на гега. Прев. от чеш. Добромир
Григоров. – Homo Bohemicus, 2007, бр. 2–3, с. 17–36.
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V. Речи, изказвания, обръщения
Хавел, Вацлав. Анатомия на омразата. Реч в Осло, 29 август 1990 г.
Прев. от чеш. Виолета Караиванова. – Изток – Изток,
1992, бр. 5, с. 36–41.
Хавел, Вацлав. Късогледо препъване към нова Европа. Реч,
произнесена на Генералната асамблея на Съвета на Европа,
Виена, 8 октомври 1993. Прев. от англ. – Ново слово, бр. 7,
10 януари 1994, с. 10.
Хавел, Вацлав. Послание. 27 март – Международен ден на театъра.
Прев. от фр. Светлана Панчева. – Култура, бр. 12, 25 март
1994, с. 1.
Хавел, Вацлав. Себенадмогване. Реч, произнесена при
награждаването му с медала на Филаделфийската
библиотека. Прев. от англ. Минка Петрова. –
Литературен форум, бр. 26, 28 юни – 4 юли 1995, с. 1, 7.
Хавел, Вацлав. Отговорността на интелектуалците. Реч,
произнесена в университета „Виктория“, Уелингтън (Нова
Зеландия) на 31 март 1995. Прев. от англ. Веселин Иванов. –
Летература. Lettre Internationale, 1995, бр. 10, с. 13–16.
Хавел, Вацлав. Театърът в политиката, политиката в театъра.
Реч, произнесена при удостояването му с титлата
Doctor Honoris Causa на Художествената академия в Прага
на 4 октомври 1996 г. [Прев. не е посочен.] – Демокрация,
бр. 20, 24 януари 1998, с. 15.
Хавел, Вацлав. Нашето тщеславие. Реч, произнесена пред Сената
на Националното събрание на Чешката република на 9
декември 1997. Прев. Ленко Ленков. – Литературен форум,
бр. 18, 12 – 18 май 1998, с. 1, 10.
Хавел, Вацлав. Ще има ли полза от думите? Изказване на
Международната конференция „Форум 2000“, посветена
на европейските страни в преход, Прага, 11 – 14 октомври
1998. Прев. от англ. Вера Михайлова. – Литературен форум,
бр. 7, 23 февруари – 1 март 1999, с. 1, 12.
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IN MEMORIAM
Хавел, Вацлав. Уредени ли са сметките с мрачното минало. Реч на
президента на Чешката република Вацлав Хавел за националния
празник, Прага, 28 октомври 2001. Прев. от чеш. Вътьо
Раковски. – Анти, бр. 45, 9 – 15 ноември 2001, с. 13.
Хавел, Вацлав. Да се избавим от всичко лошо, което миналото е
оставило у нас. Реч на президента по случай националния
празник, Владиславска зала на Пражкия храд, 28 окт. 2001 г.
Прев. от чеш. Йорданка Трифонова. – Демократически
преглед, 2001/2002, бр. 48, с. 81–86.
Хавел, Вацлав. Първо се смеем, а после...? Реч, изнесена от
президента Хавел при получаване на наградата „Отворено
общество“ за 1999 г. на Централноевропeйския
университет в Будапеща. Прев. от англ. Детелина
Христова. – Studium, 2001, бр. 1, с. 13.
Хавел, Вацлав. Политиката като практикувана отговорност за
света. Слово, произнесено при удостояването на бившия
чешки президент с Немската национална награда. Прев.
от нем. – Дневник, бр. 130, 8 юли 2003, с. 7.
Хавел, Вацлав. Днес очакваме новото поколение смели политици.
Реч, произнесена в Европейския център за политика,
Брюксел, 10 май 2004. Прев. от чеш. Адриана Недева –
Седем, бр. 21, 26 май – 1 юни 2004, с. 16.
VІ. Интервюта, разговори
Да изграждаме отношения на равноправни партньори. Интервю
пред Анна Заимова. – Демокрация, бр. 82, 6 април 1992, с. 1, 6.
Какво всъщност се случи? Интервю пред Адам Михник и
Анджей Ягоджински от в-к „Газета Виборча“. [Прев. не е
посочен.] – Век 21, бр. 40, 7 – 13 октомври 1992, с. 1, 8.
Тази странна епоха посткомунизмът. Интервю. Прев. от пол.
Ваня Петкова-Дамянова. – Избор, 1993, бр. 5–6, с. 71–88.
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Европа на кръстопът. Интервю пред сп. „Шпигел“. Прев. със
съкр. Йордан Митев. – Литературен форум, бр. 2, 13 – 19
януари 1993, с. 1, 8
През 1968 г. ми казаха: „Ти трябва да бъдеш президент!“. Интервю
пред Максим Бехар. – Стандарт, бр. 635, 20 юни 1994, с. 8–9.
Европа се надпреварва с времето. Разговор между Вацлав Хавел
и Вацлав Белохрадски. Прев. от чеш. Таня Петрова. –
Изток – Изток, 1994, бр. 13, с. 52–62
Интервю на президента Вацлав Хавел за чешката телевизия.
Прев. от чеш. Йорданка Трифонова. – Демократически
преглед, 1998, бр. 36, с. 17 – 34.
Искам да науча какво става в България. С чешкия президент
Вацлав Хавел разговаря Георги Шарабов. – Дневен Труд, бр.
245, 11 септември 2001, с. 27.
Хавел, Вацлав, Адам Михник. Чудната история на комунизма.
Разговор. Прев. от пол. Димитър Кирков. – Факел, 2002,
бр. 2 – 3, с. 150–161.
Вацлав Хавел на 70. Интервю пред в-к „Млада Фронта днес“.
Прев. от чеш. Розалия Байрактарова. – Литературен
вестник, бр. 39, 29 ноември – 5 декември 2006, с. 4–5.
Време е за нова революция. Интервю на Адам Михник с бившия
чешки президент Вацлав Хавел. Прев. от словаш. Славчо
Гаврилов. – Гласове, бр. 47, 4 – 10 декември 2009, с. 8–9.
Ела, революцийо на духа! В редакцията на вестник „Газета
Виборча“ разговарят Адам Михник и Вацлав Хавел. Прев.
от пол. Силвия Борисова. – Християнство и култура, 2009,
бр. 1, с. 25–31.
Съставител Михаела Кузмова
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Marek Jakoubek.
Vojvodovo – etnologie
krajanské obce
v Bulharsku.
Centrum pro studium
demokracie a kultury
(CDK), Brno:
Západočeská univerzita
v Plzni, 2010. 347 s.,
obr. příl.
Publikace svým názvem
přesně vymezuje obsah a
čtenář má pocit, že dostává do
ruky komplexní etnologickou
monografii jedné bulharské
vesnice, kde patrně žijí Češi.
Očekává historický výklad,
sociální a společenskou
strukturu vesnického kolektivu,
způsob života a s tím spojené
základní objekty etnologického
studia, jako je strava, oděv,
zvyklosti rodinného i
kalendářního cyklu aj. Teprve
při četbě však zjistí, že všem
těmto tématům se autor
v minulosti nějakým způsobem
již věnoval a předložená práce
je něčím, co mu patrně ještě

chybělo, nebo lépe řečeno,
čím může svou mnohaletou
výzkumnou činnost korunovat.
V tomto smyslu je název práce
malinko zavádějící, ale to není
příliš podstatné.
Čtenář je do problematiky
uveden velmi emotivním
vyprávěním (místo předmluvy)
renomovaného znalce terénu,
bulharského etnografa
Vladimíra Penčeva, který
se Vojvodovem začal kdysi
výzkumně zabývat a ve
zkratce shrnuje své odborné
kontakty s českými etnografy
a pochopitelně i autorem
předložené publikace.
Následuje prolog s podrobnou
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genezí výzkumu; seznamuje
s dostupnou literaturou i
s názorem V. Penčeva, že
Vojvodovo již bylo v odborné
literatuře dostatečně popsáno.
Předložená kniha dokazuje, že
i takto zasvěcený odborník se
může mýlit. Marek Jakoubek
se zde věnuje fenoménu víry,
jazyku, náhrobním kamenům
jako etnologickému prameni a
také autentickým výpovědím
jak zkoumané menšiny, tak i
jejich okolí. Tento poněkud
nesourodý materiál je
koncipován jako samostatné
studie s logickou strukturou.
První ze statí, které autor
označuje jako etudy, je
věnována bulharské obci
Sasek, do které se Češi ze
Svaté Heleny přistěhovali
a z níž poté zakládali obec
Vojvodovo, (tehdy v rámci
Rakouské monarchie, dnes
z území rumunského do
bulharského). Odborný text je
doplněn statistickými údaji, ale
také vzpomínkami účastníků,
což dodává na autenticitě a
nenahradí sebepodrobnější
vysvětlivky.
Druhá etuda si všímá víry
Vojvodovských, která byla

právě pro tuto emigraci typická
a badateli často zmiňovaná
jako důvod migrace. Není
bez zajímavosti, že i v novém
sídle víra obyvatele opět
rozdělila. Z původních
protestantů a metodistů se
odštěpila skupina, která se
označovala jako darbisté a po
této stránce zaujímá skupina
vojvodovských Čechů zcela
jedinečné místo v historii dolnouherských menšin. Autor se
snaží o objektivitu s využitím
nejen literatury, ale opět také
autentických výpovědí.
Podstatou třetí – lingvistické
etudy je slovníček
„vojvodovštiny“, tedy češtiny
značně ovlivněné okolními
jazyky. Nutno však dodat,
že stejně jako u banátských
Čechů, mají některá dnes
nám neobvyklá slova původ
v Čechách. Další jsou přejata
z rumunsko srbského prostředí
a nejmladší vrstva pak
z bulharštiny.
Jazykové zvláštnosti zachytil
autor i v další části své práce,
věnované náhrobním kamenům
a vztahu obyvatel k posledním
věcem člověka. Hřbitovy jsou
velkým zdrojem informací o
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dané komunitě a zde je tomu
nejinak. Jak autor naznačuje,
je zde ještě dostatek otázek a
námětů ke studiu.
Poslední dvě etudy jsou
založeny na autentických
výpovědích jak sousedů
vojvodovských Čechů, tak
jich samotných. Podává se tu
tak poměrně plastický obraz
sledované komunity nahlížené
zvenčí i zevnitř včetně popisu
způsobu života a tradičních
zvyklostí.
Práce je doplněna
vojvodovským kalendáriem,
které shrnuje základní historická
fakta týkající se obce až do
roku 1950, kdy odjížděl druhý
(poslední) reemigrační transport
vojvodovských Čechů do
Československa. Ve Vojvodovu
tak zůstala jen nepatrná hrstka
českého obyvatelstva.
Předložená práce je doplněna
obrazovou přílohou mapami a
tabulkami. Jednotlivé kapitoly
mají rozsáhlý poznámkový
aparát, odkazy na knižní,
archivní i internetové zdroje,
což velmi usnadňuje čtenáři
další orientaci. Práce je
doplněna o anglické a bulharské
resumé a rovněž jmenný a

věcný rejstřík.
Ačkoliv je kniha psaná velmi
erudovaným odborníkem,
čtenář jistě velmi ocení
srozumitelnost textu a čtivý
sloh, který u odborného textu
většinou postrádáme. Jistě i
proto si kniha Vojvodo najde
„své“ čtenáře mezi širší
poučenou veřejností.
PhDr. Milena Secká, CSc.
Náprstkovo muzeum
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Българската
бохемистика
днес. Доклади от
Националната
научна конференция
„Българската
бохемистика днес“,
проведена на 21 октомври
2011 г. в София. Състав.
и ред. Христина Дейкова,
Владимир Пенчев. София:
Парадигма, 2012. 479 с.
В състоялата се през октомври
2011 г. в София научна
конференция „Българската
бохемистика днес“,
организирана от сдружение
„Бохемия клуб“ с подкрепата
на Посолството на Чешката
република и Чешкия център,
взеха участие изследователи
и университетски
преподаватели, свързани
с почти всички значими
бохемистични центрове
у нас. Особено приятен бе
фактът, че сред тях имаше
и представители на наймладото поколение български
бохемисти. Година по-късно

издателство „Парадигма“
публикува изнесените на
конференцията доклади и
научни съобщения в обемист
сборник, чийто съставители и
научни редактори са Христина
Дейкова и Владимир Пенчев.
Сборникът включва четири
раздела, съответстващи
на тематичните секции,
обособени още в програмата на
конференцията – Езикознание,
Литературознание, История
и Етнология, фолклористика,
изкуствознание.
Четирите раздела са
предшествани от доклада
на доайена на българската
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бохемистика Янко Бъчваров
(„Бърно и българската
бохемистика“), който
проследява развитието
на академичните връзки
между българските слависти
и бохемисти и техните
бърненски колеги в периода от
20-те години на миналия век до
наши дни.
Тематична пъстрота и
баланс между съпоставително
ориентираните и тясно
бохемистичните разработки
отличават първия раздел
Езикознание, който
обединява четиринайсет
доклада. Разделът започва
с наблюденията на
Маргарита Младенова
върху „формулирането
на съществуването и
притежанието в българския
и чешкия език“. В отговор на
изведения като заглавие въпрос
(„Да имаш или да бъдеш – какво
свързва българския и чешкия в
това отношение?“) авторката
коментира в съпоставителен
план основните глаголи
за притежание имам и mít
и подчертава факта, че
подобно на тях и каузативнопосесивните глаголи дам/
давам, взема/вземам и dát/

dávat, vzít/brát реализират
значения и употреби в
сферата на граматиката и
фразеологията. По-нататък
Виолета Милева („Специфика
на някои начини на глаголното
действие в чешкия език“)
очертава редица характерни
особености на някои от
начините на глаголното
действие, придавани от
представките na-, od-, po- с оглед
към българския език, а Йорданка
Трифонова („За чуждите думи
и интерпретацията им
в съвременната българска
и чешка лингвистика“)
разграничава и проследява два
аспекта – вътрешноезиков и
междуезиков – в разглеждането
на въпроса за т.нар. чужди
думи в българската и
чешката езиковедска наука,
като специално се спира на
факторите, обясняващи
различията в отношението
към тях от страна на
специалистите и обществото
у нас и в чешка среда. Приноса
на Йозеф Юнгман като
лексикограф и преводач
напомня накратко Емилия
Македонска („По въпроса за
обогатяването на чешката
лексика в периода на чешкото
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национално възраждане“). Ново
етимологично тълкуване на
едно широко разпространено
чешко народно название на
стърчиопашката и интересна
хипотеза за възникването на
някои трудни за обяснение
негови диалектни варианти
предлага Христина Дейкова („За
произхода на чешкия народен
орнитоним pliska и някои
свързани с него орнитологични
названия“). Следват три
доклада, обединени около
неологичната проблематика.
Цветанка Аврамова
(„Нови деантропонимни
съществителни в българския
и чешкия език“) анализира в
съпоставителен план новите
съществителни, мотивирани
от собствени имена на
обществено значими личности,
във връзка с което акцентира
и върху проблемите, свързани с
трактовката на производните
думи, образувани с помощта
на суфиксоиди и суфиксоидни
лексеми. Божана Нишева („Към
проблематиката на т.нар
безеквивалентна лексика в
българския и чешкия език.
(Върху материал от паралелния
синхронен корпус Интеркорп)“)
предлага интересен ракурс

към новите думи, поставяйки
въпроса за тяхното
присъствие в репертоара
на т.нар. безеквивалентна
лексика, а Миглена МихайловаПаланска представя динамично
развиващата се и все още
почти непроучена както във
вътрешноезиков, така и в
съпоставителен аспект сфера
на българската и чешката
туристическа терминология
(„Особености на съвременната
туристическа терминология
в българския и чешкия език“).
Тема, която също се нуждае
от по-обширно изследване,
засяга и докладът на Катерина
Томова („Наблюдения върху
лексикографското отразяване
на междуметията в българския
и чешкия език“), в който се
обсъжда представянето на
междуметията в българските
и чешките тълковни речници,
отразяващо редица нерешени
теоретични въпроси, свързани
с тази част на речта. Към
проблематиката на предлозите
са насочени докладите на
Мария Гарова („Наблюдения
върху някои заети предлози
в българския и чешкия език
(ала/a la, версус/versus)“) и Дора
Солакова („Структурни
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и семантични особености
н предложните изрази в
българския и чешкия език“).
На критериите, свързани
с обособяването на един
структурно-функционален
тип фразеологични единици, се
спира Михаела Кузмова („Към
въпроса за т.нар. изреченски
фразеологизми. Наблюдения
върху Slovník české frazeologie a
idiomatiky“). Спорните въпроси
в поредната остра научна
полемика върху проблемите
на чешката езикова ситуация
коментира Румяна Гълъбова
(„Дискусията за книжовен/
стандартен език чешки език
на страниците на списание
Slovo a slovesnost (2005 – 2007)“).
Разделът завършва с доклада на
Маргарита Рачева („Смислени
безсмислици и ли за това
как децата пеят песни“),
описващ едно интересно
явление, свързано със слуховата
перцепция на речта у децата.
Вторият раздел
Литературознание включва
осем доклада, разположени
в общи линии според
хронологичната ориентация
на проблемите, които
разглеждат. В началото Славея

Димитрова („Образът на
Русия и Франция в чешката
литература от края на ХVІІІ
и началото на ХІХ век“),
отбелязвайки негативните
нагласи спрямо Наполеон и
Франция, се съсредоточава
върху анализа на патетичните
и прагматичните измерения
от положителния образ на
Русия като въплъщение на
славянското величие и мощ,
очертаван от чешките
възрожденски дейци в
края на ХVІІІ и първите
десетилетия на ХIХ в. Следват
няколко доклада, свързани с
проблематиката на чешкия
романтизъм. Жоржета
Чолакова („Пейзажният образ
в баладите Ербен или за
границите на романтическия
митологизъм“) анализира
художествените функции
на природните картини
в Ербеновите балади,
спирайки се по-подробно
върху „Захоржово ложе“,
чийто образен свят разглежда
като „удивителен пример
за романтикомитологичен
пейзаж“. На фона на паралела
между К. Х. Маха и Хр. Ботев,
изведен от Емил Георгиев през
70-те години на ХХ в. и оспорен
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от Вл. Кршиванек двадесет
години по-късно, Анжелина
Пенчева („Маха, Ботев и
парадоксите на Славянския
романтизъм“) коментира
някои тези на чешки и
чуждестранни бохемисти,
които проблематизират
или радикално отхвърлят
феномена чешки романтизъм.
Таня Маджарова („Приказни
мотиви в „Златния
чекрък“ от К. Я. Ербен“)
разглежда художествените
превъплъщения на познати
мотиви от фолклорните
вълшебни приказки в една от
баладите на Ербен, предлагайки
възможността тя да бъде
прочетена като разказ за
духовното посвещение и
индивидуацията на човешката
личност. Чешкият романтизъм
и емблематичните фигури на
Маха и Ербен присъстват,
макар и опосредствано,
в доклада на Добромир
Григоров („Естетическата
ценност и идеята за
литературната история у
Ян Мукаржовски“), в който
се откроява концептуалната
и методологическата
значимост на трудовете на
Мукаржовски за полето на

литературната история. Ани
Бурова („Трансформационни
процеси в литературата на
чешкия модернизъм“) очертава
динамиката в литературните
нагласи на чешкия модернизъм,
като се спира на параметрите,
спрямо които второто
поколение чешки модернисти
(т.нар. „поколение на
бунтарите“) се дистанцира
от своите предшественици,
и подчертава, че в случая
не става дума „за крайно
отрицание“, а за „сложното
вътрешно преформулиране“
на предходната традиция.
Христина Балабанова („За
рецепцията на Франк Волман
в чешко-словашки контекст
и пътищата на славистиката
и компаративистиката
(някои методологични
аспекти)“) проследява как в
чешката литературоведска
славистика от края на миналия
и началото на настоящия век
се осмисля научното дело на
Фр. Волман и обръща специално
внимание на значението му
за концепцията за ареалните
изследвания, разработвана
от Иво Поспишил и Милош
Зеленка, и на нейните
пресечни точки с теорията
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за междулитературните
общности и
междулитературните
центризми на словашкия
компаративист Диониз
Дюришин. Богатството
на бирената образност в
творчеството на един от
класиците на съвременната
чешка проза илюстрира
в последния доклад от
този раздел Богдан
Дичев („Пивото като
метафоричноизобразителна
проекция в художествения
спектър на Бохумил Храбал“).
Представените в третия
раздел История десет доклада,
са обединени около голямата
тема за чешко-българските
връзки. Официалните
контакти между България
и Чехословакия в края на
80-те години на миналия
век разглежда Искра Баева
(„Българо-чехословашките
отношения в навечерието
на революционната
1989 г.“), като отбелязва
сходните – консервативни
в политическата и
реформаторски в
икономическата сфера –
позиции на двете страни

в рамките на Източния
блок и обръща специално
внимание на нееднозначното
чехословашко становище
относно Възродителния
процес у нас. Напомняйки за
традиционните културни
и стопански връзки на град
Шумен с Чехия, датиращи още
от периода на Възраждането,
Кина Вачкова („Град Шумен
и съвременните чешкобългарски връзки“) проследява
научното сътрудничество
на шуменските академични
институции с чешки
институции и специалисти
през последните двадесет
години. Следващите
два доклада са свързани
с личността на чешкия
журналист Владимир Сис.
Ани Златева („Владимир
Сис и алмалийските сънища
за свобода на Иржи (Георги)
Прошек. По „Спомените на
даскал Димитър Ралов“) се
спира на публикуваните от
Вл. Сис в началото на 20-те
години на миналия век спомени
на учителя Димитър Ралов от
хасковското село Алмали (днес
Ябълково), представляващи
ценно мемоарно свидетелство
за ангажираността на
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чешките инженери, участвали
в строителството
на Барон-Хиршовата
железница, с българската
националноосвободителна
кауза. Теодоричка ГотовскаХенце („Първата посредническа
мисия на Владимир Сис
през 1912 г.“) разкрива
политическото значение на
срещите, които Владимир Сис
в качеството си на военен
кореспондент на чешкия
вестник „Народни листи“
има с българския министърпредседател Иван Ев. Гешов
в самото навечерие на
обявяването на Балканската
война. За първото десетилетие
от дейността на българочешкото дружество „Българска
седянка“, учредено в края на
1880 г., и нейния отзвук сред
пражката общественост
разказва Красимира Мархолева
(„Българска седянка“ –
културен анклав в „славянския
Йерусалим“). На личността на
чешкия славист Йозеф Пата и
неговите заслуги за развитието
на чешко-българските
културни и научни контакти
през първата половина на
миналия век е посветен
докладът на Любомила

Соленкова („Йозеф Пата
и българите“). Принос към
историята на чехословашкото
дипломатическо присъствие
в България предлага докладът
на Диана Маринова
(„Ефективният консулски
модел на Чехословашката
република в Царство България
(1921 – 1934)“), в който
въз основа на материали
от регионалния печат се
очертават основните насоки
в работата на ефективното
чехословашко консулско
представителство във
Варна (1921 – 1924) и Русе
(1924 – 1932). Биографичен
ракурс към темата за чешкобългарските връзки внася
докладът на Красимир Петров
(„От Обнова до Бърно –
Асен Лещов (1900 – 1976)“),
проследяващ житейския път
на земеделския деец Асен Лещов
с акцент върху неговата
обществена, журналистическа
и преводаческа дейност по
време на пребиваването му в
Бърно през двадесетте години
на миналия век. Променящия се
облик на българската колония
в следвоенна Чехословакия,
привеждайки подробни
количествени данни, разглежда
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Костадин Гърдев („Българската
колония в Чехия от 1945 г.
до 60-те години на ХХ в.“), а
Александра Трифонова
(„Необходимостта от
изработване на нов каталог на
архивни документи за българочешките отношения“) предлага
преглед на някои интересни
фондове и документи от
Софийския държавен архив,
съдържащи богата информация
за българо-чешките връзки след
Освобождението.
Последният раздел Етнология,
фолклористика, изкуствознание
започва с доклада на Ирина
Коларска („За някои легенди,
свързани с Моравската мисия
на Кирил и Методий“), който
се базира на теренно проучване
сред жителите на моравските
градове Велехрад, Радхощ и
Микулчице и коментира някои
легендарни мотиви, битуващи
в техните сравнително слаби
познания за делото на Кирил
и Методий. Възрожденските
побългаряващи преводни версии
на песента „Kde domov můj“,
по-късно станала част от
химна на Чехословакия, а от
1992 г. – на Чехия, увлекателно
анализира Григор Хар. Григоров,

(„Чешкият национален химн
(„Kde domov můj“) в България“),
като отстранява и някои
недоразумения, отнасящи
се до тяхното авторство.
Превръщането на песните
„Kde domov můj“ и „Горда
Стара планина“ в държавни
символи проследява Борислав
Борисов („Език – народ – власт,
или за националноизграждащите
принципи в българската
и чешката химнография (с
оглед на българския и чешкия
държавен химн)“). Интересен
опит за социокултурна
съпоставка предлага и
докладът на Петя Клинкова
(„Исторически, политически
и социални обстоятелства за
формирането на културния
облик на два малки европейски
града (Перущица от България
и Рокицани от Чехия) през
времето на Възраждането“).
На чешко-български
изследователски сюжети
в сферата на изкуствата
са посветени докладите
на Елисавета ВълчиноваЧендова („Чешката музика и
българските композитори –
исторически контексти“) и
Петър Кърджилов („Чешката
следа“ в ранната история
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на киното в България.
Франтишек Прохазка и
неговите тайнствени
прожекции на филми“). Елена
Бугарчева („Христо Вакарелски
и чешката етнография –
поглед от архива“) представя
материалите от личния
архив на Христо Вакарелски,
свидетелстващи за неговите
контакти с учени и академични
институции в Чехословакия.
Туристическия образ на нашата
страна в чешкото интернет
пространство коментира
Владимир Пенчев („България

и българите в чешките
туристически сайтове“).
Сборникът „Българската
бохемистика днес“ впечатлява
както с броя, така и с
тематичното разнообразие
на включените в него доклади
и представлява още едно
убедително доказателство
за трайния и задълбочен
интерес, на който се
радва бохемистичната
проблематика в българските
академични среди.
Михаела Кузмова
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