Západoevropské impulsy bulharského diabolismu.
Pohled na bulharskou literaturu ve 20. letech XX. století

1. Východiska a cíle
Předmětem předkládané studie je meziválečná tvorba menší skupiny bulharských
prozaiků, tzv. bulharských diabolistů. Její ústřední jádro tvoří spisovatelé Svetoslav Minkov,
Vladimir Poljanov, Georgi Rajčev a Čavdar Mutafov, kteří přes nesporné styčné body
pracovali bez jasného vědomí vlastní sounáležitostí. Nikdy nevystoupili se společným
uměleckým programem. Spojila je recepce soudobé kritiky, která jejich díla označila pojmem
diabolismus. V úvodní kapitole 2.1. Dobové souvislosti zrodu bulharského diabolismu práce
konstatuje, že dobová kritika tak učinila tak na základě jejich společných tendencí
k derealizaci empirické skutečnosti (odlišné od folklorně-mytologické a vědeckofantastické),
k užívání motivů známých z žánru fantastiky hrůzy a k estetizaci ošklivosti (ať již pomocí
popisů, tematizace společenských tabu či jazykových provokací).
Pro svou neobvyklost a nečistotu, vyznačující se směšováním stylů а různorodých
koncepcí, byl nový jev, tvořící ostrý protiklad k převládající vesnické próze, pro své
současníky nesnadno zařaditelný a definovatelný. Spíše výjimečně byly registrovány styčné
body s expresionismem (fantastické ztvárňování existenciálních otázek nebo expresionistická
brutalizace projevu, provokativní alogická syntax). Důraz bývá dodnes kladen na šokující
efekty, zesilující romantický pocit mystického prožívání čehosi neznámého, znepokojivé
dojmy z odpudivých naturalistických popisů i dekadentní atmosféru zvrácené sexuality a
morbidity.
Jak vyplývá ze srovnávání definic v oddílu 2.2. Bulharské pojetí diabolismu jako
literárněhistorického termínu, termín byl následujícími generacemi kritiků přebírán
automaticky (nekriticky), bez jednoznačného vymezení jeho obsahu. Důvodem byla do
značné míry skutečnost, že v bulharském literárněvědném diskursu, zaměřeném na tzv.
realistické směry a revoluční poezii, zůstal tzv. bulharský diabolismus přes svůj obecně
novátorský potenciál na dlouhá desetiletí marginalizovaným jevem. Ne zcela oprávněně začal
být navíc v definicích označován jako směr (novější bádání navrhují jeho vágní definici
jakožto souboru prvků různých uměleckých směrů). První obnovené reflexe tohoto pojmu ve
chvíli, kdy se opět dostal do bulharského literárněvědného diskursu (po roce 1944
doprovázelo reflexe diabolismu mlčení, až do vydání studie R. Likovové /1965/ a P. Zareva),
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nemohly diabolismus pojímat ryze esteticky, nýbrž jen v jakési ne zcela adekvátní, neboť
dobově podmíněné (ideologizované) formě.
Aniž by dospěla k jasné definici pojmu diabolismus, rozšířila jej bulharská literární
obec také na cizí literární jevy. Badatelé jej začali aplikovat zpravidla na základě motivickotematických kritérií. Při uplatňování jeho konkrétního, tedy úzce teologického významu ve
smyslu blízkém satanismu, resp. uctívání ďábla, ani abstraktního, tj. širšího významu – pro
označení vyobrazení zla, krutosti a ošklivosti v literatuře, se přitom neshodují.
Pod společný jmenovatel se tak dostává nesourodá plejáda spisovatelů, zahrnující
autory od doby preromantismu po expresionismus, což samo o sobě vylučuje využívání
pojmu diabolismus ve smyslu směru (proudu). V řadě studií zůstávají stranou filozofické a
umělecké koncepce, z nichž spisovatelé ve své próze vycházejí. Na základě toho dochází také
k záměně impulsů, které působily (nebo reálně mohly působit) na bulharské diabolisty, a
paralelami, které badatelé odhalují, a u nichž nelze mluvit o přímé reflexi ze strany
bulharských spisovatelů. Stávající práce si proto klade za cíl vymezit reálné impulsy
západoevropské (ve skutečnosti spíše obecně zahraniční) impulsy.
Kapitola 2.4. Tzv. diabolisté z pohledu bulharské literární vědy si klade za cíl hledání
důvodů pro označení konkrétních zahraničních spisovatelů za diabolisty, neboť v pracích
bulharských badatelů často chybí konkrétní indicie paralel i srovnávací analýza textů.
Současně jsou v této části práce vyzdviženy motivy a témata, v nichž je skutečně doložitelná
blízkost s konkrétními texty bulharských diabolistů nebo jimi zastávanou filozofii. Druhá část
práce 3. Kódy diabolismu v textech bulharských autorů nabízí k porovnání analýzu a
konkrétní citace z prózy Svetoslava Minkova, Vladimira Poljanova, Georgiho Rajčeva a
Čavdara Mutafova, přičemž je v této fázi bádání již značně zredukován výběr zahraničních
autorů, v jejichž díle lze odhalit doložitelné impulsy.
Analýza v oddílu 2.4. Tzv. diabolisté z pohledu bulharské literární vědy je i jedním ze
zvolených postupů k dosažení konkrétnějšího vymezení pojmu diabolismus na základě textů
zahraničních autorů.
K vymezení a opodstatnění používání termínu diabolismus práce [oddíl 2.3. Termín
diabolismus v západoevropském, americkém a ruském prostředí] dále vychází jednak ze
slovníkových definic pojmu v cizojazyčném prostředí, jmenovitě v kontextu literatury
anglicky-mluvících zemí, francouzské, německé a ruské literatury, jednak z názvů
povídkových sbírek a výborů.
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Další odůvodnění na základě posunů ve významu slov démonický a satanský hledá
práce v oddílu 2.6. Démonické („diabolické“) jako synonymum ošklivého, strašného,
iracionálního .
Jelikož v této etapě práce neodhaluje přímou návaznost na domácí tradice strašidelné
fantastiky (2.5. Bulharská tradice strašidelné fantastiky), bádání se dále zaměřuje na 2.7.
Společenské předpoklady pro vznik diabolismu v bulharském prostředí. Po období obrození,
během kterého byla literatura úzce spjata s revolučně osvobozeneckým hnutím a následném
období národnických a sociálních vášní v devadesátých letech 19. stol., je teprve nejnovější
doba individualismu tou, která začala měnit tvůrčí vědomí bulharských spisovatelů. Obracela
jejich pozornost k subjektivním prožitkům a vnášela pochybnosti o možnosti objektivního
poznání skutečnosti. Tato skutečnost přinesla do umění volnější interpretaci skutečnosti.
Bulharský básník a teoretik Geo Milev otevřeně prohlásil, že nepovažuje bulharskou beletrii
kopírující život za umění.
Velké popularitě se v bulharských intelektuálních kruzích těšila Bergsonova
intuitivisticko-vitalistická filozofie, která je reakcí na realismus a naturalistickou popisnost
skutečnosti. Od začátku 20. stol. se také hrály Ibsenovy a Hauptmannovy hry. Skrze divadlo
veřejnost oslovilo i Przybyszewského dílo. Právě myšlenkám polského spisovatele a módním
studiím Sigmunda Freuda lze připisovat zásluhy na zájmu o iracionální podvědomí. V této
souvislosti vyvolala senzaci také tvorba temných romantiků, jako jsou E. T. A. Hoffmann a
Edgar Allan Poe.
I v Evropě byl v danou chvíli aktualizován „retro-zájem“ o gotickou linii romantismu
a o literární fantastiku. Předkládaná práce se proto v oddílu 2. 8. Zájem o iracionálno,
mystično a fantastiku hrůzy ve světě zaměřuje také na předpoklady oživení tohoto zájmu a na
tradice, na které tak nepřímo navazuje také bulharský diabolismus. Ne na posledním místě je
pozornost věnována také kinu, které se podílí na popularizaci novodobé expresionistické
fantastiky hrůzy.
V kapitole 2. 9. „Rodné“ versus „cizí“ jsou pak snahy bulharských diabolistů
zasazeny do kontextu diskursu nastoleného skupinami Родно изкуство [Rodné umění] a
Стрелец o tvorbě umění, které je projevem rodného ducha, avšak na základech
západoevropské vzdělanosti. Ve svém programu se obě umělecké skupiny vyslovovaly proti
otrockému nasávání cizích kulturních hodnot. Zaznívaly i patetické projevy víry v misi
slovanství, vyjádřenou snahou o syntézu mezi zapadající kulturou Západu a starověkou
kulturou Východu. V tomto sledu myšlenek se nabízí otázka, jestli i na „střízlivou“
bulharskou inteligenci nepůsobily ohlasy módní teosofické a antroposofické školy, v jejichž
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ezoterických systémech a víře o nástupu nové éry holistického vědomí byla „slovanské duši“
kladena důležitá role.
Obě skupiny však formulovaly k danému okamžiku zásadní problém bulharského
umění, a sice že je domácí tradice nedostačují k tomu, aby odpovídala soudobým uměleckým
a estetickým požadavkům. Pro čtenáře tuto funkci přebírají překlady děl světové literatury,
zatímco bulharští autoři aktivně „přehrávají“ („potřebné“)1 prvky v západoevropské a ruské
kultuře přežitých směrů, odpovídající aktuálním potřebám, respektive atmosféře ve
společnosti. Příznačné je, že se popularitě těší díla autorů, jako jsou Strindberg,
Przybyszewski, Poe, Hoffmann, Meyrink či Ewers, svědčí o hladu po prvcích temné mystiky.
Tuto skutečnost lze snadno připsat i již zmiňovaným pocitům absurdity a alogičnosti světa,
které ovšem vládnou celou Evropou.
Druhá část práce 3. Kódy diabolismu v textech bulharských autorů je zaměřena na
odhalování typických rysů bulharského diabolismu přímo v textech S. Minkova, V.
Poljanova, G. Rajčeva a Č. Mutafova. Přináší analýzu textů. Jen okrajově zahrnuje texty, ve
kterých autoři upouštěli od prvků děsů, neboť jsou to zpravidla parodické texty, které nejsou
ústřední pro vymezení pojmu a impulsů bulharského diabolismu. Hledá konkrétní impulsy.
Na základě shod se dále snaží o vymezení pojmu diabolismus. Současně vyzdvihuje specifika
diabolismu v próze jednotlivých autorů.

2. Závěry
Úvodní kapitola 2.1. Dobové souvislosti zrodu bulharského diabolismu nastiňuje
komplex otázek, kterým se tato disertační práce detailněji věnuje v následujících oddílech, a
sice potíže literárně-vědné obce a umělecké kritiky s pojmenováním a vymezením nového,
nemimetického typu prózy v bulharské literatuře, cizí impulsy a společenské předpoklady pro
zrod tzv. diabolismu.
V úvaze o společenských předpokladech práce v tomto oddílu vychází ze studie Georgiho
Gačeva Ускоренное развитие литературы, a dospívá k závěru, že členitější a
zprostředkovanější formy bytí moderního člověka předurčují posun k odtažitějším formám
vědomí a s tím i potřebu vyjadřování a zachycování života prostřednictvím složitějších a
abstraktnějších forem umění. Narušením tradičního vztahu k zemi a přírodě do života nového,
městského člověka vstoupilo znejistění ve vztahu k tradičním hodnotám. Neschopnost vnímat
nové kauzální vztahy vedla k vnímání světa jakožto podivného, nelogického místa, ve kterém
1

Гачев, Г.: Ускоренное развитие литературы, с. 299.
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nic není jisté a jednoznačné. Tato skutečnost předurčila odvrácení se od tradiční popisné
vesnické prózy.
Dobové články v odborných periodikách vypovídají o hladu po novém nemimetickém
druhu prózy – i přímo po fantastice s prvky hrůzy. S tímto okamžikem se shoduje vydání
prvních bulharských tzv. diabolistických próz (1920–1921). V předchozím desetiletí byl také
patrný zájem o překlady děl romantiků Edgara Allana Poea a E. T. A. Hoffmanna. V módě
byla i próza G. Meyrinka a H. H. Ewerse. V okamžiku, kdy vycházely první bulharské
fantastické povídky s prvky hrůzy, byla tak kritiky jasně vnímána blízkost těchto textů právě
s tvorbou jmenovaných zahraničních autorů. Bádání odhalilo také další autory z dvacátých
let 20. stol, jejichž díla vykazují rysy analogické s tvorbou tradičně vnímanou v bulharském
prostředí jako diabolistickou. Jejich jména dávno zapadla do propadliště dějin, ale do
budoucna by si v rámci vymezování hranic a impulsů bulharského diabolismu zajisté
zasloužila pozornost.
Potíže s vymezením na svou dobu neobvyklého jevu stávající práce odhaluje ve
směšování různorodých koncepcí. Kondenzovaným odžíváním směrů (budeme-li opět
vycházet z Gačevovy koncepce), které se v bulharské literatuře nemohly vzhledem
k historickým podmínkám rozvinout, se přitom diabolismus vpisuje do

tendencí vývoje

bulharské literatury nastolených od přelomu 19. a 20. stol. Avšak této specifiky nového jevu
si dobová kritika ve svém zaujetí novým typem fantastiky zpravidla nevšímá. Stranou
pozornosti na dlouho zůstává i expresionistické podloží diabolistické prózy, resp. prvky jako
jsou brutalizace projevu a alogičnosti syntaxe. Tyto byly interpretovány v kontextu záliby
v šokujících efektech.
Následující oddíl 2.2. Bulharské pojetí diabolismu jako literárněhistorického termínu
nabízí přehled definic pojmu diabolismus v bulharském literárně-vědném diskursu od
dvacátých let po současnost a všímá si, že se vesměs veškeré definice zaměřují na jeho
motivickou a tematickou stránku. Méně se pak věnují jeho jazyku a obrazotvornosti, pro které
jsou typické afektovanost a extravagantnost projevu, vyhledávání dvojznačnosti, temné
metaforičnosti, paradoxního a iracionálního – rysy, které se v různých intervalech opakují
v evropském umění již od dob manýrismu.
Stávající disertační práce se na základě tohoto motivicko-tematického zaměření badatelů,
o nějž se také samotné označení diabolismus opírá, přiklání k vymezení termínu diabolismus
jakožto manýry. Dále pak vyzdvihuje studie autorů Rozalie Likové (Естетически прелом в
поезията на двадесетте години) a Edvina Sugareva (Българският експресионизъм), kteří
v rámci svých prací zaměřených na expresionismus a estetický přelom v bulharské literatuře
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dvacátých let 20. stol. (nástup avantgardy) analyzují také myšlenkový a teoretický základ děl
bulharských diabolistů i historicko-společenské pozadí jejich vzniku.
Neopodstatněnost chápání diabolismu jakožto směru (proudu) vyplývá i z porovnání
jeho využívání v anglicky mluvícím, francouzském, německém a ruském prostředí v kapitole
2.3. Termín diabolismus v západoevropském, americkém a ruském prostředí, které také
nabádá spíše k interpretaci pojmu ve smyslu motivické manýry. Ta, jak se ukazuje, může být
jak konkrétní, úzce teologická, vztahovaná k postavě ďábla, nebo širší, abstraktní, přenesená
na sociální a duchovní fenomény, procesy, činnosti a poměry, a to ve smyslu čehosi
ďábelského, ponurého temného, strašidelného, hrůzostrašného, děsivého (démonického),
v jakém se používá patrně od počátku 19. stol. Blízkost interpretace k významu, v jakém je
pojem využíván v bulharské literární vědě, dosvědčují německé a ruské zdroje. Tato
skutečnost by mohla napovídat o jeho přijímání právě z některého z těchto prostředí (na obě
mělo Bulharsko silnou vazbu). Bulharská inteligence měla však silné vazby také na
francouzské prostředí. Začátkem dvacátých let se popularitě těšilo i dílo Barbeyho
d’Aurevilly. Bulharští diabolisté sami chystali překlad jeho povídek Les Diaboliques (česky
Ďábelské novely), v nichž je mimo jiné obdobně jako v řadě jejich vlastních děl kladen důraz
na temné vášně. Není tedy vyloučeno, že prvotní impuls mohl souviset i s názvem této sbírky.
Někteří badatelé, např. Thomas Martin, se k této možnosti přiklánějí.
Cílem kapitoly 2.4. Tzv. diabolisté z pohledu bulharské literární vědy je revize
existujících prací na základě jevů ze světové literatury, na které bulharská literární věda
vztahuje pojem diabolismus. V této části je práce vystavěna polemicky a upozorňuje na
amorfnost v používání termínu na základě nejednotných kritérií: motivů, atmosféry a
myšlenek, uctívání ďábla, pocitu hrůzy, ošklivosti, vzpoury proti základním morálním
normám a proti řádu.
V bulharské literární vědě dochází k určité neshodě v postoji k „diabolismu“ ve
světové literatuře – není totiž zřejmé, zda je za diabolismus považována fantastika hrůzy,
nebo oslava Satana. Chybí povědomí o rozdělení obou možných definic, jakož i o
nekonzistentnosti ve využívání pojmu v bulharském prostředí a mimoněj. Často se jedná o
zdánlivě nelogický obrácený proces směrem z Bulharska ven; jinými slovy, za diabolistická
jsou v cizích literaturách považována díla vykazující rysy podobné těm, se kterými se
setkáváme v bulharské diabolistické literatuře (tj. ve smyslu abstraktního pojetí zaměřeného
na efekty děsu a ošklivosti), ale i díla „úzce diabolistická“ (nebo satanistická ve smyslu
uctívání ďábla, ale i vzpoury proti řádu) – a to navzdory tomu, že je obecně přijímáno, že
bulharský diabolismus vzniká především v kontextu určité „dovezené“ módy. Tato asymetrie
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jednak poukazuje na jistou nesystematičnost ve výzkumech, jednak definici pojmu dodatečně
rozmělňuje.
Jelikož práce a priori nevylučuje ani impulsy bulharského diabolismu pocházející
z domácího prostředí věnuje se oddíl 2.5. Bulharská tradice strašidelné fantastiky kratšímu
přehledu výskytu prvků strašidelné fantastiky v bulharské slovesnosti. Strašidelné fantastické
prvky nachází v pekelných výjevech apokryfní literatury z dob středověku, do nichž se
promítají ideje středověké eschatologie. Stejně tak i v mytických písních, vysvětlujících
tragické události představami o zásahu nadpřirozených sil, a příbězích, vypovídajících o víře
v magii, uhranutí a kletby. Zpochybňuje tímto tvrzení badatelky Elky Konstantinovové o
absenci strašidelných, děsivých prvků ve starší bulharské tvorbě, kterou badatelka vysvětluje
faktem, že národ na vlastní kůži zažíval hrůzy skutečné. Je tomu naopak. Vedle písní
vycházejících z národní démonologie, vzniká také řada dalších popisujících krutost
osmanských hord a janičárů. Řada podnětů souvisí také s epidemiemi moru. Avšak bádání
přesto na této etapě neodhaluje impulsy bulharského diabolismu v místních tradicích.
Mytologicko-folklorní syžety nenarušují logiku světa. Oproti tomu nadpřirozené prvky
v syžetech děl fantastiky s prvky hrůzy vstupují do ostrého konfliktu s každodenním životem.
Zázračno pak působí agresivněji, neboť narušuje stabilitu racionálního světa. V tom smyslu
lze tvrdit, že tradice fantastiky s prvky hrůzy do doby vzniku diabolistické literatury
v Bulharsku skutečně chybí.
Zároveň ve světle výše uvedených skutečností značně ztrácí na váze často opakovaná
tvrzení badatelů o přízemnosti a střízlivém rozumu Bulharů, jimiž je zpravidla vysvětlováno i
brzké opadnutí diabolistické vlny. Spíše lze pozorovat určitý osvícenský a pozitivistický
ostych inteligence vůči zájmu o vše vědecky neprokazatelné i o vše připomínající ne tak
dávnou dobu, kdy vzdělanost byla pěstována jen v úzkém prostředí klášterů a světská
vzdělanost byla výsadou teprve necelého posledního století. Umění v tomto období sloužilo
především cílům národního obrození a poosvobozeneckému budování. Začátkem dvacátých
let 20. stol. zažívalo teprve krátké období individualismu. V těchto souvislostech lze snadno
nabýt dojmu, že k danému okamžiku dalšímu vývoji literární fantastiky s prvky hrůzy
nesvědčily především objektivní situace a určité předsudky, jinými slovy neúplné osvobození
se od představy, že umění musí plnit společenskou a osvícenskou úlohu.
Bulharská diabolistická literatura racionalismus zamítá a vsugerovává představu o
světě, který je ovládán iracionálními silami, které ohrožují lidské já. Tematizuje ošklivost,
strašidelno, stíny přízračného i samotnou smrt, patologickou posedlost sexuálními pudy,
temné stránky lidské psychiky, apod. Projevuje zálibu v odpudivých fyziologických popisech.
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Záměrně tím znásobuje nelibost měšťáků ke všemu novému, porušujícímu platnou estetickou
a morální normu. V daném okamžiku proti ratiu vyvstává zavrhovaná a nepoznaná,
strašidelná síla iracionální pudovosti. Jelikož ošklivost i Satan jsou vnímány jako symboly
vzpoury proti řádu navrhuje následující kapitola

2.6. Démonické („diabolické“) jako

synonymum ošklivého, strašného, iracionálního ztotožnění diaboličnosti s tím, co lze shrnout
do kategorie ošklivosti.
Další oddíl 2.7. Společenské předpoklady pro vznik diabolismu v bulharském prostředí
odhaluje ve společenských podmínkách a změně úlohy umění předpoklady k tomu, že ve
dvacátých letech 20. stol. byly v bulharském prostředí poprvé bourány tradice pěstování
krásy, duchovní vznešenosti a formální dokonalosti. Byla zavrhnuta prvoplánová didaktická
mise a umělci začali pěstovat novou intelektuálně obhajitelnou estetiku primitivismu.
Symbolisté i expresionisté obhajovali na teoretickém podkladu Bergsonovy
intuitivisticko-vitalistické filozofie myšlenku nutnosti nechat promluvit podvědomí, které nás
jako jediné může dovést k podstatě věcí – skrze symboly: tajemné, magické znaky (v nichž
našli načas zalíbení i diabolisté). Vyhledáváním absurdního, nelogického v lidské duši a
lidských vztazích se exaltace citů stávají prostředky k odhalení podstaty věci – potlačeného
Munchova výkřiku obnažené duše.
K asimilaci avantgardních idejí přispívala eskalace sociálního napětí, která
v Bulharsku dosáhla svého vrcholu po skončení balkánských válek a první světové války a
vyústila v krveprolití Zářijového povstání (1923). Německá badatelka Maria Cecilia Barbetta
objasňuje hlad po drastickém umění konfrontací člověka s mimořádně silnými a drastickými
zážitky, čímž lze rychlou asimilaci expresionismu v bulharské literatuře vysvětlit.
Kapitola 2.8. Zájem o iracionálno, mystično a fantastiku hrůzy ve světě upozorňuje na
aspekt, který bulharská literární obec zpravidla znevažuje, a sice okultní pozadí mystických
symbolů, metafyzických idejí i zájmu o patologické stavy mysli (šílenství) v díle bulharských
diabolistů. Kritika se zaměřuje na osobní styky Svetoslava Minkova s Gustavem Meyrinkem
a částečně na paralely Poljanovova a Ewersova díla. Jak tato část práce odhaluje, linii
fantastiky hrůzy již od doby preromantismu tvoří spisovatelé, projevující vážný zájem o
okultismus.
I avantgardní postoj ke světu a umění, strašidelný román 20. stol. a novodobá literární
fantastika, respektive jevy, na které bulharský diabolismus navazuje, se utvářely pod vlivem
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okultních škol, které zaplavovaly západní svět,2 zájmu o orientální filozofii i o primitivní
náboženství a pohanství. Diabolismus v podstatě vděčí za svůj vznik jak rozmarům módy, tak
i celkové orientaci k transcendentnu, typické pro období epochálních krizí.
Cestu nicméně, nutno podotknout, připravili již členové literárního kruhu Мисъл
Penčo Slavejkov a Pejo Javorov, které na konci 19. stol. oslovily ideje Nietzscheho a jeho
nespokojenost s racionalistickou vědou. Již doba fin de siècle reagovala na idealismus, i na
filozofický pozitivismus a nadšení z přesvědčení, že vše je poznatelné inklinací k
duchovnímu, psychickému, intuitivnímu a mystickému. Umění upouštělo od zobrazování
vnějšího světa, který již nebyl schopen odrážet duchovní realitu. Řešily se otázky syntézy
umění, filozofie a náboženství, inflace umění a znehodnocení symbolů. S těmito myšlenkami
se ztotožnil i bulharský teoretik a spisovatel Čavdar Mutafov, a tato skutečnost se v jeho
jazykovém projevu odrážela zálibou v nonsensech a překvapivých obratech. Začalo vznikat
nesrozumitelné, hermetické umění, jako reakce na jeho proměnu v populární zábavu. Jeho
vnější efekty nicméně svou ošklivosti a neobvyklostí fascinovaly také širší veřejnost. Stejnou
dvojí povahu avantgardního umění – současné orientace na dav a na intelektuální elitu je
možné konstatovat i v dílech bulharského diabolismu.
První část této disertační práce uzavírá kapitola 2. 9. „Rodné“ versus „cizí“, v které je
představen dobový přístup k zahraničním impulsům v bulharském umění. Koncepce skupin
Родно изкуство а Стрелец а články v periodikách vypovídají o tom, že jak umělci, tak
teoretikové umění vnímali domácí tradice jako nedostačující k vyjádření nového,
subjektivního postoje k empirické skutečnosti a uvědomovali si potřebu komplexnějších
filozoficko-estetických systémů.
Bulharský diabolismus v podstatě reaguje přijímáním filozofie expresionismu a s tím i
jeho estetiky i poetického tvarosloví souběžně s prvky dalších avantgardních hnutí, ale
zároveň i naturalistické obraznosti a individualistické psychologizace, z čehož vzniká
hybridní forma, která je sama o sobě pro avantgardu typická.
Nutno podotknout, že členy kruhu Стрелец byli také Svetoslav Minkov, Vladimir
Poljanov a Čavdar Mutafov. Paradoxně právě jejich diabolistická tvorba trpí neschopností
vyvážit domácí a cizí, přičemž rodné není myšleno jako formální princip, nýbrž jako předmět
uměleckého zpracování. U autorů jako Poljanov a Mutafov jednoznačně převládá
intelektuální fascinace západoevropskými filozofickými myšlenkami a teoretickými úvahami
2

Dle vzoru amerických svobodných církví vznikla v roce 1897 také v Bulharsku okultní škola, známá dnes pod
názvem Bílé bratrstvo. Je možné ji také interpretovat buď jako svědectví zrychleného vyrovnávání potřeb
bulharské společnosti se západní, anebo jistého okouzlení západní módou.
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o umění nad snahou zachytit specifikum „bulharské duše“. Na druhé straně je nutno ocenit, že
se

nepokouší

bulharské

formálně

vyjadřovat

vnějším

prostředím,

ale

zůstávají

v deformovaném světě připomínajícím scény z absurdních divadelních her. K letmé
konfrontaci mezi temnými instinkty a společností uznávanými hodnotami v kontextu
„rodného“ se Poljanov uchyluje v povídkách, kterými diabolismus opouští. Nedosahuje však
úrovně Rajčeva, který se přitom o prosazování programu skupiny Стрелец nijak cíleně
nezasazoval. Ne vždy zdařilé jsou také pokusy Minkova, jenž vstupem do prostoru folkloru a
bulharské vesnice či maloměsta činí úkrok stranou. S výjimkou povídky Иконите се творба
на дявола se z jeho příběhů zcela vytrácejí nejen pocity napětí a strachu, ale i prvek
karnevalového diskursu a všelidská problematika, která je mu očividně mnohem bližší.
Druhá část disertační práce 3. Kódy diabolismu v textech bulharských autorů
vyzdvihuje jako společný klíč pro bulharská diabolistická díla karnevalový menippský
diskurs, který také lze považovat za nejzásadnější přínos Minkova, Poljanova, Rajčeva a
Mutafova pro bulharskou literaturu.
V úvodní kapitole 3.1. Menippský karnevalový diskurs je menippský diskurs
interpretován jako adekvátní forma k vyjádření životního pocitu meziválečného období, ale
zároveň i vlastních tužeb spisovatelů po novátorství a nahlédnutí na jevy z nečekané a
nezvyklé strany. Ve svém čerstvě nabytém (sebe)vědomí daném emancipací umělce od
problémů národa se bulharští diabolisté značně vzdalují od pragmatické funkce umění a
nechávají se unášet svobodou poetického diskursu jakožto jediného unikajícího zákonům a
zákazům. To jim umožňuje oprostit se od pravidel kauzálnosti a ztvárňovat protiprojekty
reality, která pro ně k danému okamžiku beztak ztratila svou konzistentnost a jednoznačnost.
Rozpad historického bytí vyostřuje katastrofické cítění. Tímto bulharští diabolisté –
pravděpodobně i mimo prvotní záměr – aktualizují mýtus a kosmogonické chápání bytí, což
zpravidla není zřetelné v podobě jasně deklarovaných odkazů uvnitř jejich textů. Avantgardní
umění ve své nostalgii po kontinuitě přistupuje k symbolickému boření a novému budování
vesmíru. Derealizace viditelného světa se vlastně jeví jako odraz deformace samotného
člověka, který právě skrze fikci přetváří i sám sebe.
Nejistota a nedůvěra ve vnímanou realitu je nicméně vlastní všem čtyřem autorům a
vyvolává v nich pocit ztráty autenticity lidského Bytí, které se odcizilo přírodě i společnosti –
a následně sobě samému. O navrácení své celistvostí se pak pokoušejí propojením
se samotnou iracionální živelností Bytí.
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V rovině jazyka se tato skutečnost realizuje aktivním užíváním slov a slovních spojení
vyjadřujících přirovnání a zdání, ale také záludnou dvojsmyslností při využívání slov v jejich
naturalistickém i symbolickém významu (tj. plněním reprezentativní i antireprezentativní
funkce zároveň). Provokace dadaistického nonsensu se stává prostředkem k vyproštění
člověka ze spárů automatismů. Vzniklé iracionální vize, využívající stavy prolínání snu a
reality, zkušenost smrti, přeludy, extáze a šílenství, patologicky roztříštěné vědomí a
nezvladatelné pudy (především sexuální), mají pak dovést k nalezení a ztvárnění
autentického: „obnažené duše“, jejímž krajním cílem je vysvobození člověka od jeho
komplexů, uvolnění jeho kreativity – jeho expresivní, impulsivní a ratiem nekontrolované
obraznosti.
Zpochybnění sociálních a etických hodnot však na rozdíl od doby romantismu nevede
k zintenzivnění démonického pocitu, nýbrž k zdání absurdity a pocitu, že je člověk loutkou
v rukou abstraktních sil. V příbězích také zpravidla vystupují typizované, depersonalizované
postavy, které jsou jen dokonalými zástupci určité pozice vůči světu. Výjimkou je svým
přesvědčením o sociální a biologické determinovanosti člověka v kontextu bulharského
diabolismu jen představitel starší generace bulharských prozaiků Georgi Rajčev.
Strašidelné v romantickém slova smyslu zcela chybí. Ve zkoumání neuvěřitelného,
neuchopitelného, tajemného a temných stránek lidské přirozenosti převládá rozum. Ve
skutečnosti bulharští diabolisté nejsou vždy dostatečně schopní, a snad si ani vždy nepřejí
vstupovat přímo do hry s instinkty čtenáře, gradovat napětí a předtuchy náznaky a
nápověďmi. Často se jen snaží ušít příběh, či spíše etudu, na míru filozofickým myšlenkám.
Nad terrorem převládají popisnost zrůdnosti (horror).3 Dojem, že se jedná o cosi strašného, je
často hledán pomocí vtíravě opakovaných frází. Diabolické je zkrátka racionalizováno,
přičemž každý ze spisovatelů má své specifické démony, ať již jsou to ubíhající čas a
bezduchost u Minkova a Mutafova, nebo patologická deformace vědomí a erotika u Poljanova
a Rajčeva, které se dotýkají nejhlubších existenciálních strachů člověka. Prožitek ovšem
zpravidla není katarzní, ale v duchu typického menippského diskursu je obvykle komický a
tragický zároveň.
Jak naznačuje název kapitoly 3.2. Svetoslav Minkov. Hrůzný smích Minkov v rovině
propojování smíchu a děsu, případně pesimistické vážnosti, dosahuje mezi bulharskými
spisovateli největšího mistrovství. Ve svých raných povídkách straší smíchem a úšklebky
mrtvých, později s lehkým úsměvem vypráví o strašidelných mytologicko-folklorních

3

Terror a horror jsou používány dle terminologie Ann Radcliffe.
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strašidlech. Pestrost forem imaginace je u Minkova největší – od fantastiky hrůzy s prvky
okultna, poznamenaný zájmem o dílo Meyrinka a Eweese, folklórně-mytologickou fantastiku
po fantastické parodie a především satiricky zabarvenou vědeckofantastickou prózu.
Použijeme-li kategorizaci Todorova, odhalíme celou řadu příkladů jak pro základní kategorie,
tak i k podtypům jako jsou vědecké zázračno, zázračno instrumentální atd.
Minkov vždy aktivně sledoval informace o nových objevech a nelze vyloučit, že některé jeho
povídky jsou jeho pokusem o uměleckou interpretaci tehdy stále ještě téměř nové Einsteinovy
teorie relativity. Čas je prvek, se kterým si Minkov pohrává ve svých povídkách. Spisovatel
rád narušuje jeho lineární běh. V evropské literatuře lze podobný přístup sledovat od dob
romantismu. V případě Minkova by bylo možné připustit impulsy z díla Thomase Manna,
jenž patří k těm významným Minkovovým současníkům, kteří volně pracovali s časovými a
prostorovými rovinami.
Pocit ubíhajícího času patří k základním démonům Minkovova existenciálního
panteonu hrůzy. Minkovovou silnou stránkou, nutno dodat, není stupňování napětí v rámci
strašidelné události. Umí nicméně vtáhnout čtenáře do hry prostřednictvím iracionálního
strachu člověka z temnoty, smrti a neznáma, jinými slovy strachem z naší vlastní
nevědomosti, hojně exploatovaným v době expresionismu. Ústřední místo v jeho díle patří
především

existenciálním

pocitům

strachu

a

pesimismu.

Minkov

umrtvuje

svět

zpředmětněním člověka a oživením věci. Motiv umírání je ve dvacátých letech obecně značně
využíván. S tím souvisí i pozornost, kterou Minkov věnuje umírajícím a mrtvému tělu, kdy
sáhá k prostředkům naturalistické obraznosti v popisech hrozivého a odpudivého.
Ve své pozdější próze projevuje talent mluvit o vážných věcech, a přitom vyvolat
smích. Stejně tak je mu vlastní mluvit vážně o nesmyslech. V některých povídkách projevuje
ironický, někdy až sardonický odstup Poea, ale píše i burleskní satiry blízké hoffmannovkým
a meyrinkovským. Z prací jmenovaných spisovatelů jsou mu nejblíže vědeckofantastické
povídky. Sleduje paradoxy své doby a lokální odraz celosvětových a evropských trendů
v životě a myšlení Bulharů, čímž časem naplňuje myšlenky skupiny Стрелец. Ačkoliv nelze
předpokládat impulsy ze strany Bulgakova, nutno poznamenat, že oba autoři se ve stejné době
orientují ke zpracování obdobných syžetu, v nichž reagují na stejné evropské trendy, jako jsou
otázky omlazování a dalších po etické stránce pochybných vědeckých experimentů.
Další kapitola 3.3. Vladimir Poljanov. Hrůza karnevalová odhaluje karnevalový
diskurs převážně v motivice spisovatele Vladimira Poljanova, do které neodmyslitelně patří
ples smrti, divadlo, personifikovaná smrt, sítě, dvojnictví, šílenství. Poljanovovými
základními sugescemi jsou představa o neautentičnosti člověka, resp. o existenci jeho mnoha
12

různých masek, a o životě jakožto o plese marnosti, v němž se pojí děs, erotika a dekadence, a
smrt si vybírá své oběti z čistého rozmaru. V tomto svém pohledu na svět se Poljanov značně
přibližuje Minkovovu pesimistickému pocitu, že je člověk loutkou v rukou jakési nerozumné
síly. Existenciální úzkost, strach ze života i hrůzu před smrtí jako v klasické expresionistické
próze dotváří ponuré vnější prostředí. To je pro Poljanova zásadní zásadní, neboť v něm jsou
právě zvnějšněny prožitky, např. vnitřní monology, které autor ztvárňuje jako reálné děje,
v čemž lze konstatovat styčné body s dílem Čavdara Mutafova.
Zvnějšnění je zpravidla součástí motivu dvojnictví, který u Poljanova vychází z
romantické varianty motivu v podobě objevení roztříštěného vědomí, rozštěpené subjektivity,
známé z Hoffmannových a Poeových děl. Obnovení celistvosti jedince se v tomto případě
uskutečňuje jedině ve smrti. Ve smrti se zpravidla rodí také androgyn, představující
specifickou formou dvojnictví v Poljanovově próze. Ženy v tom smyslu plní svéráznou úlohu
alter ega. Zdánlivě jsou tradičními gotickými démonickými svůdkyněmi, jak je tomu i u
Ewerse. Zatímco však pro něho plní úlohu femme fatale a muže zničí, u Poljanova je erotická
složka jen naznačena a je překryta myšlenkami na touhu po tělesném i duševním splynutí,
k jakému směřují např. Przybyszewského postavy, jakožto k jedinému způsobu dosažení
harmonie. Motiv rozložení těla krásné ženy před zrakem zamilovaného muže se v tomto
světle připomíná jen formálně Gautierovou Mrtvou milenku. Poljanova stejně jako Rajčeva
zajímá probouzející se sexualita a zmatek, který vnáší. Porušil tím obdobným způsobem jako
Frank Wedekind svým dílem Procitnutí jara (i Poljanova povídka se jmenuje Procitnutí)
sexuální tabu. Zasadil přitom scénu sexuální vášně do kontextu nevědomí a nadpřirozena a
učinil z ní hororový výjev.
Zajímavý je Poljanův přístup k šílenství, v němž se prolínají minimálně dvě koncepce.
Jako první se nabízí pohled zástupců hnutí Mladé Polsko, kteří šílenství vnímají jako zrcadlo
světa a prostředek k vyššímu stavu osvobození člověka od již zpochybněných mravních
hodnot – řízeni myšlenkou, že nemoc vede k předimenzovaným duševním stavům, které jsou
nedostupné normálnímu vnímání světa, a které umožňují pronikání do zrádných citů
v nevědomých sférách duše. Poljanov navíc vnímal podobně jako Przybyszewsky člověka
jako komplexní bytost rozervanou vlastní biologií a společností. Avšak narozdíl od
modernistů nejeví zájem o detailní psychoanalýzu a sociopsychologii, ale projevuje
expresionistické snahy zachytit mechanismus vyšinutého, iracionálního, v čemž lze
vypozorovat paralely s přístupem Georga Heyma. Tím, že šílenstvím trpí samí citliví a
vzdělaní lidé, je zřejmá také typická expresionistická provokace mířena na měšťáckou
společnost, posedlou kultem zdraví a krásy.
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Následující kapitola 3.4. Georgi Rajčev. Hrůza z iracionálna je věnována spisovateli,
který patří spíše do starší generace zástupců modernistického individualistmu. U Rajčeva lze
vypozorovat nejméně prvků expresionismu a naopak nejužší vztah k domácí tradici
psychologické prózy. V jeho hlase nezaznívá křik, ani prvoplánová provokace. Rajčev
zůstává v duchu klasických narativních tradic bulharských prozaiků spíše pozorovatelem. O
to uvolněněji a přesvědčivěji pracuje s již ovládnutou technikou. Příběhy, spíše než aby
vyvolávaly zděšení, zanechávají čtenáře v rozpacích a s přesvědčením o existenci
racionálního vysvětlení, i kdyby toto mělo spočívat v šílenství postavy, blouznění v horečce,
případně v rozdvojení osobnosti, které u Rajčeva plyne z dualistické struktury skutečnosti.
Rajčev se snaží oddělit od sebe navzájem soupeřící společenské normy a instinkty a
„poskytnout umělecké objasnění základních protichůdných podstat lidské psychiky, které
Freud určuje jako ,JÁ‘ (získané), ,ONO‘ (vrozené) a ,Nadjá‘ (regulátor konfliktu mezi
,principem reality ‘ a ,principem slasti‘). Ona „nahá duše“, kterou hledal, stejně jako jeho
nepochybný vzor Przybyszewski, zbavená morálních zábran, mu však stále uniká, neboť
psychika nedokáže překonat to, co je jí naděleno od přírody nebo získáno ve střetu se
společností.
Rajčev projevoval podobně jako jeho mladší kolegové zájem o temné stránky
psychiky, patologické chování, labilní lidskou psychiku a narušené mezilidské vztahy. Avšak
zájem byl důsledkem jiné příčiny než u S. Minkova, V. Poljanova a Č. Mutafova. Jestliže u
nich tří měla spíše kulturologický základ a projevuje se jako intelektuální postoj, u něho je
důsledkem především střetu přesvědčení a norem života typických pro venkov s reflexemi od
morálních zábran značně osvobozenějšího městského rytmu mezilidských vztahů.
S ostatními třemi diabolisty jej pojí také techniky deformace skutečnosti skrze
halucinace, vidiny a sny. Tematicky jej oslovuje spíše módní boj mezi pohlavími. Samota a
rozervanost, pocity odcizení (vůči společnosti i sobě samému) jsou vnímány spíše
individualisticky (podobně jako u Knuta Hamsuna nebo Georgese Rodenbacha) a jsou dávány
za vinu lidskému kolektivu. Jeho postavy téměř nejednají, nýbrž jen přemýšlejí, a vyprávění
obvykle končí přesně v okamžiku, kdy se rozhodují nějakým způsobem jednat, nejčastěji
ukončit svůj život. V kontextu Rajčevova díla by tak definice diabolismu zdůrazňovala skepsi
a pesimistický postoj vůči lidem, ale i vůči vlastní lidskosti, chápané jako slabost. Zahrnutí
některých Rajčevových textů pod pojem diabolismus je tak hlavním důvodem, proč se tento
jev nedá jednoznačně přiřadit k expresionismu, pokud bychom expresionismus nechtěli
zužovat na výkřik „obnažené duše“.
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Kapitola 3.5 Čavdar Mutafov. Hrůza novátorství je věnována nejčistšímu
expresionistovi a největšímu experimentátorovi ve skupině diabolistů. Pomineme-li otázku
pesimismu a archetypálních strachů, největším démonem pro čtenáře Mutafovových próz je
jejich hermetická povaha, a to jak v rovině jazyka, tak i idejí. Mutafov vytváří elitářské,
intelektuální umění, jehož cílem je provokovat mysl. Staví vedle sebe nesourodé kódy
různých oblastí – filozofie, výtvarného umění, architektury, techniky, literatury aj.,
myšlenkových a uměleckých proudů. Vytváří víceúrovňové heterogenní struktury.
Myšlenkový základ Gesamtkunstwerku lze hledat buď v Appolinaireově maximě „všechny
smysly v akci“ (vyzdvihující simultaneismus jako cestu k autentické lidské přirozenosti),
anebo v idejích ruského výtvarníka a teoretika umění Vasilije Kandinského, který přenášel
principy hudby na plátno. Mutafovova poetika se vlastně utváří jakožto jedinečným způsobem
vyobrazená teorie. Potíž s jejím pochopením tkví v přístupu Mutafova, který jednotlivé kódy
neustále paroduje.
Výchozím bodem je myšlenka, že život subjektu je ve světě masové banálnosti a
nepřeberného množství diskursů znetvořen a zaměněn imitacemi. Cesta k autenticitě skrze
poznání vede přes neměnné znaky, které se změnily v automatismy, a tudíž nemohou
označovat věci, které jsou nestálými substancemi. To by si žádalo neustále se aktualizující
konotace, čímž by jazyk narazil na hranici, za kterou by již vytvářel jen nesrozumitelné texty.
Ve svých dílech proto Mutafov znaky, respektive formu, nepopírá, ale stále ji znovu a znovu
potvrzuje ve stylizaci, dokud samotná stylizace nedosáhne krajnosti a nezmění se v absolutní
prázdnotu, v Nicotu – v manýru, ve které již není pozice označovaného obsazena. Teprve,
když jsou zde všechny stavební prvky zbaveny svého původního obsahu, mohou začít
konstruovat stylizovaný svět, který je již možné řídit – v duchu idejí Nietzscheho dosáhnout
na „primární životní realitu v podobě moci“.4
Jedinou cestou k udržení integrity lidské individuality se pro Mutafova stává vytváření
alternativního, divadelního světa, jehož odlišnost od „reálného“ světa je zdůrazněna jeho
explicitní smyšleností. Fiktivní karnevalový svět Mutafovovi nabízí možnost budování
nových významů, které nevyhnutelně vedou k přehodnocení úlohy znaků a jejich vysvobození
od konvencí. Neustálými záměnami vlastností různých identit a prolínáním paradigmat
materiální a duchovní substance Mutafov dosahuje současně dvou cílů. Odvádí čtenáře do
světa iracionality a zároveň převádí do lingvistické roviny svou základní myšlenku o
podmíněnosti identity. Obojí má za účel provokovat čtenářovo vnímání světa tím, že jej autor
4

Цочева, Н.: Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни, с. 95: „първичната
жизнена реалност под формата за власт.” [přel. Z. J.]
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vtáhne do hry, během níž jej pomalu vysvobozuje od jeho psychických a morálních tlaků, což
se jeví jako cesta k vysvobození bytosti od její vlastní představy o sobě. Jazyk tak přestává
být prostředkem ke sdělování idejí – dle Kleista cílených ideologických deformací a lží, a
získává kreativní funkci, která spočívá v tvoření nového světa.
Mutafov, jak tato disertační práce poukazuje, vlastně opakuje románový experiment
německého expresionisty Carla Einsteina Bebuquin aneb Diletanti zázraku. Pro bulharské
prostředí je nicméně jeho dílo průkopnické – neboť coby pokračovatel idejí O. Wildea o
umění jakožto hře se životem, Mutafov otevírá cestu postmodernistickým hrám.
Práce ve svém závěru dospívá k názoru, že bulharský diabolismus a avantgardní
umění vůbec lze interpretovat jako nevyhnutelnou, nikoli však zákonitou etapu vnitřního
vývoje bulharské literatury.
Heterogenní povaha diabolismu je vnímána v kontextu specifického vývoje
slovanského jihu, vyznačujícího se souběžným prouděním myšlenek jinde v Evropě již
přežitých, ale zde stále ještě ne zcela asimilovaných. Je zároveň v souladu s tendencemi
avantgardy sbližovat modely, které si nemusí být vždy blízké, a přejímat prvky již existujících
stylů. V tom smyslu je i eklekticismus bulharského diabolismu klasickým projevem
avantgardního přístupu k umění.
Eskalace sociálního napětí na jedné straně, inflace umění a znehodnocení symbolů na
straně druhé zřejmě předurčily zaujetí spisovatelů uměleckými programy avantgardních hnutí.
Nové umění aktualizovalo témata, díky nimž byli S. Minkov, V. Poljanov a Č. Mutafov
v dospívání přitahováni ke gotické linii romantismu i k dekadenci. Toto umění načas oslovilo
i Georgiho Rajčeva, kterému jinak zůstal i nadále bližší individualistický pohled severských a
východoevropských modernistů.
Avantgarda

zkrátka

„zachovává

anarchistickou

nervozitu

romantismu,

i

symbolisticko-dekadentní generace z poslední čtvrtiny 19. stol.”5 Jen v ní místo démonického
citu zaujímají absurdita, v abstraktní rovině prožívané existenciální pocity strachu ze smrti,
samoty, nicoty a také dekadentní nihilismus, odcizení a pohrdání společností.
V širším, spíše ideovém pojetí, ke kterému se tato disertační práce přiklání, by
diabolismus mohl zahrnovat rozmanitý okruh povídek Minkova, Poljanova, Rajčeva a
Mutafova a jevil by se tak jako významný předstupeň bulharského postmodernismu –
porušováním tradičního ztotožňování syžetu s fabulí, rozpadem fabule na jednotlivé statické
5

Чолакова, Ж.: Лицата на човека, с. 9: „запазва анархистичния нерв на романтизма, и на символистикодекаденстското поколение от последната четвърт на XIX век.” [přel. Z. J.]
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scény, technikami změny perspektivy, rozmanitostí forem deformace empirické skutečnosti,
ale především zaváděním pro bulharské prostředí zcela nové formy karnevalového diskursu a
používáním jazykových her, využívajících záludné dvojsmyslnosti, naturalisticky zesíleného a
symbolického významu a dadaistického nonsensu jakožto prostředků k vysvobození ze spárů
významových automatismů.
Užší chápání pojmu diabolismus zaměřující se na nadpřirozený prvek a mystické
symboly, které navrhují někteří bulharští vědci, by se pak vztahovalo k velmi omezenému
počtu povídek, v nichž stejně jako ostatní raní gotičtí tvůrci začínali i bulharští spisovatelé
s motivy temných stránek lidské duše pracovat poněkud neohrabaně. Přemíra dekorativního
opakování stejných symbolů a motivů také vedla k jejich brzké inflaci. Jejich moc vyvolávat
pocity strachu nicméně přinejmenším Minkov nadále využíval i ve své pozdější próze, avšak
spíše za psychologickým než mystický účelem.
Problematické je tudíž užší chápání pojmu, přenášené však na širší okruh textů,
v nichž strašidelné v romantickém slova smyslu není povinným prvkem. Spisovatelé nejsou
vždy dostatečně schopní – a snad ani nechtějí – čtenáře vyděsit. Obecně je nadání vnuknout
čtenáři pesimistické myšlenky bulharským diabolistům vlastnější nežli budování strašidelných
scén, ke kterým přistupují prvoplánově, bez rafinované obraznosti a bez stupňování napětí
náznaky a předtuchami. Často nad terrorem (ve smyslu používaném spisovatelkou Ann
Radcliffe) převládá méně účinný popis zrůdnosti (horror). Jak se záhy ukázalo, pro bulharské
diabolisty bylo přirozenější temné rysy lidské přirozenosti, vše neuvěřitelné, neuchopitelné a
tajemné, racionalizovat a intelektualizovat.
Přes očividné okouzlení myšlenkou primitivismu spisovatelům chybí bezprostřednost
v přístupu k atavistickým pudům. Jejich projev tak postrádá uvolněnou živelnost imaginace
zahraničních expresionistických vzorů. To je také důvod, proč jsou některé paralely uváděné
bulharskou literární vědou opodstatněnější v rovině ideové nežli v rovině realizace
uměleckého záměru.
Postoj bulharských diabolistů je vlastně značně rozporuplný. Na jedné straně se
distancují od pragmatické funkce umění a upínají se k poetickému diskursu jakožto k
jedinému prostředku unikajícímu zákonům a zákazům. V důsledku této skutečnosti také
poprvé do bulharské prózy pronikají principy menippského karnevalového diskursu, který má
sloužit k vysvobození od všech podmíněností. Na druhé straně se bulharští spisovatelé
nedokážou osvobodit od sociální funkce umění a zůstávají pořád blízko didaktickým tradicím
bulharské literatury ve své idealistické snaze o intelektuální pozvednutí společnosti a jejího
začlenění do evropské kultury. Živelnou vnitřní potřebu hledat expresi (v duchu idejí
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Freudových a Kandinského)6 ve výsledku projevuje ten nejméně expresionisticky orientovaný
ze všech autorů, Georgi Rajčev.
Diabolismus přináší mnoho nového a neasimilovaného již na filozofické rovině – ať je
to snaha o dosažení celistvosti nebo autenticity lidské bytosti skrze iracionální vize, nebo
snaha bourat existující řád, přetvářet svět i samotnou lidskou bytost, což se v textech
uskutečňuje skrze prostředky menippské satiry v rovině motivů i jazyka. Bulharští spisovatelé
hledají autentický prostor osvobozený od vnějšího světa, který dle Kandinského není schopný
odrážet duchovní realitu. Nový je tak i samotný druh fantastiky, odlišný od folklorněmytologické linie i od vědecko-fantastických utopií, které se v dané době již těšily oblibě
mezi bulharskými čtenáři. Také „poprvé v bulharské literatuře je skrze ztvárnění fantastického
lidská bytost vnímána v její existenciální, nikoliv v její sociální dimenzi“.7 V tom se nicméně
odrážel přirozený vývoj stále většího zájmu bulharských tvůrců o subjektivní zkušenosti a
vnitřní teritorium jedince. Snaha vyvolat křik obnažené („nahé“) duše patrná u bulharských
diabolistů se proto jeví jako přirozená. K jejímu naplnění však chybí určitá zralost. Vyjdemeli z úvah Wilhelma Worringera a jeho rozdělení uměleckých směrů dle kategorií abstrakce
(vyznačující se transcendencí) a vcítění (vyznačující se naturalismem), dospějeme k názoru,
že diabolistům chybí základní předpoklad ke splnění podmínky být představiteli uměleckého
směru. Diabolisté totiž zůstávají na půli cesty mezi vcítěním a abstrakcí – autoři totiž
neprojevují naprostou důvěru ani k instinktům (kvůli jejich temnotě a nebezpečí), ani
k rozumu (kvůli jeho neautentičnosti), z čehož vzniká nezvyklá abstrakce bez úplné
transcendence a vcítění s opatrnými projevy naturalismu.
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6

Ликова, Р.: Естетически прелом в поезията на двадесетте години, с. 222.
Martin, T.: Der bulgarische Diabolismus. Eine Studie zur bulgarischen Phantastik zwischen 1920 und 1934, S.
351: „Zum ersten Mal in der bulgarischen Prosa wird über die Gestaltung des Phantastischen das IchIndividuum in seiner existentiellen, nicht in seiner sozialen Dimension problematisiert.“ [přel. Z. J.]
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