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U VO DEM

Úvodem

či

Pochopení historického vývoje každého regionu

etnika by nebylo úplné bez

adekvátního poznání jeho kulturního rámce. Kultura je
způsobem
faktorů .

určitý způsob

lidského ducha a umu

sousedům

předávání

řada

z kulturních

dějin

myšlenek, idejí a

plodů

dotváření

a recepce

těch nejpestřejších

kulturního života představuje vhodnou platformu pro celkové poznání národní

svébytnosti daného etnika, jehož
ostatní kulturní
malých

národů.

prostředí.

Lze

Tyto

prostřednictvím
předpoklady

předpokládat,

dějinách

kultury jako určitého

Dějiny

je tento kulturní obraz

způsobu

nepřímé

linii

opět

potvrzuje myšlenku o

komunikace.

klíčovou

svému příjemci. Jejich aplikace pak napomáhá
studium jsou v diachronním pohledu

předurčovány

roli vztah mezi autorem a

jedná se tedy o konotace, za nichž se dostává umělecké dílo

například

mezi

jsou o to více platné v případě tzv.

kultury jsou s ohledem na svoji definici v obecném smyslu

mnoha faktory, mezi nimiž hraje

vřazen

že s jejich kulturními hodnotami jsou jejich

sousedé jen málo obeznámeni, což v

je

činí

faktory

celá

nejen z hlediska geografického, ale také

chronologického. Neustálá transformace,
vznětů

těmito

komunikace, jehož podstatou je

nejušlechtilejším

tvářnost ovlivňuje

vzájemné komunikace mezi národy, jejíž

Bližší a souvisle chápané vazby mezi

nesporně

nesporně

utvářet

či

příjemcem;

myšlenkový impuls ke

kulturní tradici, jejíž analýza a

zajímavé i pro takové otázky, jakými

formování specifik národního vývoje a kulturního svérázu přirozeně

mnohdy navzájem odlišných. Ani Makedonie v tomto smyslu

faktorů

nestojí

stranou.
Kultura
všestranný

určitého

obraz,

nejvýznamnější

utváří

národa tedy
nastiňuje

proměny

jeho

těchto plodů

s dějinami jeho celkový a

v průběhu

vzedmutí duchovního života a v neposlední
dějiny

neopakovatelná specifika. Kulturní
nejvýznamnější

společně

plody duchovních

proudů

bezejmennými jedinci na

ducha dále je právě v

kultuře

tak

na jedné

straně

staletí,
řadě

představují
straně

prezentuje

vyzdvihuje jeho

v širším kontextu

a každodenní

přijímání

druhé. Snaha posunout hranice lidského

nesporná.

Nejinak tomu bude i v případě

dějin

Makedonie. Už

dnešní recepci Makedonie a její kultury je více než
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při

letmém pohledu na

zřejmý

protiklad mnoha

stereotypů,

negativních

souvisejících jednak se soudobým vývojem tohoto

balkánského regionu, jednak s kulturním bohatstvím minulých staletí.
Makedonie je v
problému je

českém prostředí

nesporně

onen balkánský stereotyp, vycházející z tragických událostí
právě

posledních patnácti let. A
během

nashromáždilo
co

méně

právě

na

zemí jen málo poznanou. Podstatou tohoto

staletí

hledání kulturního bohatství, které se zde

bouřlivých dějin,

je o to

přitažlivější

a

podmanivější,

o

výrazné a lunatatelné se zdá být. Hledání kultury a kulturních hodnot je
Balkáně

spjato s historickými osudy

země

-

často

velmi tragickými, které
světového

nejen Makedonii mnohdy uvrhly na periferii evropského a
dějin

Poznávání

kultury na území Makedonie je tak obohaceno
bouřlivé proměny

kategorii - totiž vztah centra a periferie, jehož

region více než symptomatické. Otázka, jaký je smysl
v mnoha kontextech dotýká také jejích kulturních
představovala

epochách

Makedonie centrum

dění

dějin.

dějin

Je

ještě

dění.

o jednu

jsou pro tento

Makedonie, se tak

zřejmé ,

různých

že v

i v celobalkánském, respektive

celoregionálním smyslu, aby se v pozdějších dobách dostala až na samý okraj zájmu
a informovanosti okolního

světa.

kulturní sféry- nadneseně

řečeno

Tento kulturologický fenomén vymezuje jednotlivé
"vrstvy", jejichž poznání je synonymem historické

kontinuity.
právě

A tak
nejen

odpověď

kompletně

ono

noření

na mnohé z otázek,

současně

tvářnosti

tohoto regionu: jaký tedy

kulturní obraz Makedonie? Lze
povědomí převládá

s nacionalismem
komplikována

předpokládat,

přinejmenším

dvou

myšlenku

předpoklady

způsobem

může

kulturního

která se potýká

stran, a jejíž "cesta do Evropy" je
Jsou-li tedy kulturní

komunikace", pak zejména diachronně pojatý

negativní stereotypy

kultury

rovině

země,

společenských.

i

dotvořily

je v obecném smyslu

že v obecné

znesvářených

řadou problémů hospodářských

dějinách

vlastně

stereotyp Makedonie jako nepoznané

opravdu "ušlechtilým

myšlení o

může vysvětlit původní

úvahy bezesporu povedou k dalším otázkám, které by rády

kontury kulturní

nástin má

však

dát

chápaných dějin kultury.

Naznačené

dějiny

může

do jednotlivých vrstev historického vývoje

alespoň zčásti setřít. Právě

představovat určitý

reflexe

koncept pro konkrétní

klasifikaci jednotlivých historických epoch a vzájemných vazeb.
Cílem

předkládaného

nástinu je

přirozeně

snaha popsat

především

základní

markanty kulturního života Makedonie tak, aby vynikla jeho nesporná kouzla, o
nichž lze

směle hovořit

jako o kontinuální kulturní tradici. Kulturní život na území
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Makedonie nabízel prakticky vždy více

či méně zřetelné

kouzla a taje lidské invence, jejíž rozměr byl v tomto
s vývojem

společensko-politickým.

Dějiny

případě nezřídka

Makedonie

byť

mnohasetleté historie tohoto regionu, ale -

a viditelné hodnoty, tedy

představují

příběhem,

nejen krutost

se nemusí vždy zdát zcela primárním

- také jeho nesporný kulturní potenciál. Makedonské kulturní
vzrušujícím a strhujícím

dějiny

jsou neobyčejně

jehož kapitoly se píší od dob neolitu po

dny. O této intenci kulturní tradice

může svědčit

mimo jiné

například

literární proces 18.- 20. století, kdy se jen málokteré jiné písemnictví
zhusta k historickým

tématům.

možno chápat jako

kronikářské

konfrontován

Literární

líčení

makedonských

zápisy utrpení a

trýzně,

dějin

současné

makedonský
vyjadřuje

je velmi

jež však s sebou

tak

často

napříč

staletími nesou zcela jasné impulsy integrálního a kontinuálního kulturního systému
nesporných hodnot.

Měnící

se vztah

bouřlivého

historického vývoje a kulturního

bohatství je možno chápat jako výchozí metodologické pojetí předkládaného nástinu,
místní specifika jednotlivých

kulturně

historických epoch. V tomto smyslu nás budou zajímat proměny kulturních

horizontů

jenž se

současně

například

bude snažit

zdůraznit

antické Makedonie v dobách

jak se v antickém

světě

Makedonie byzantské,

se pokusíme

i

římské

nadvlády, budeme pozorovat,

dostávala ke slovu specifika této oblasti,

čerpající

rovněž

kultura

nejen z byzantské kultury, ale také kultury slovanské

za doby bulharské nadvlády, bude
Současně

řecké

představovat určitý

vylíčit neobyčejně

bohatý

příběh

soubor všestranných témat.
kulturních

dějin

Makedonie

i po celá staletí osmanského panství, s jejímiž dozvuky se zde setkáváme prakticky
dodnes. S jistou nadsázku vystihuje podstatu

dědictví

turecké nadvlády pro

Makedonii 20. století citát z cestopisné knihy Julia Komárka, který píše, že:
"Makedonie je

předsíní

kouzla. K divokým a

orientu a má všechny jeho stinné stránky i jeho neodolatelná
zasněženým horstvům

údolím a pláním náleží zdejší stavby

právě

a k vysokým od

tak, jako domácí lid ve svých podivných

krojích a se svými zvláštními zvyky. Dokud tomu tak bude,
nejkrásnějším
vůbec

koutem balkánského poloostrova a dotud tato

dovede, jakž takž

šťastna.

světa odloučeným

zůstane

Makedonie

bouřlivá země,

pokud to

Až ji jednou okolní Evropa zmodernizuje a až ji

zbaví jejího patriarchálního života, zbaví ji také jejího klidu. A pak bude Makedonie
horší než dokud byla zemí zbojníků ... ,d O tom, že ani konec osmanské nadvlády
nepřinesl

Makedonii zaslouženou svobodu a všestranný svobodný kulturní rozvoj,

Komárek, Julius: Neznámá Makedonie. Příroda - Lovy a studie zoologa v makedonských
horách, Pražská akciová tiskárna, Praha 1940, s. 302.
1
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budou

vyprávět

i další kapitoly našeho nástinu, v nichž bude poukázáno na vývoj

v průběhu 20. století, kdy Makedonie prošla tragickým
společenského

formami kulturního i

útlaku- více

kdy poprvé v dějinách dostává možnost
V našem výkladu

nezůstanou

posledních desetiletí,

volně

či méně

rozdělením

a novými

krutými- až k roku 1945,

se projevit jako nový evropský národ.

opomenuty ani makedonské kulturní události

včetně nejvýznamnějších

událostí kulturního a

společenského

života již zcela nezávislé Republiky Makedonie.
Při
při

studiu kulturních

dějin

skutečnosti,

studiu "vlastní" historie mnohé

neobyčejně

komplikují. Z nich vyniká především fakt

vědomí Makedonců.

O co

paměti podobně

jako

jež celkový pohled na

věc

Makedonie je však nutno mít na

později

národ, o to více je tento region

později

rozvinutého národního

vystupují Makedonci na scénu dějin jako svébytný
kulturně

propojen s okolními

zeměmi, především

Bulharskem a Srbskem, což je nutno mít v různých souvislostech studia kultury
slovanské Makedonie neustále na

paměti.

Tuto

dostupné literatury k jednotlivým etapám, v níž
prací makedonských práce bulharské
dějiny

Makedonie vnímat

skutečně

či

skutečnost jasně

ilustruje i

převažují kromě později

výběr

vydaných

srbské. V tomto smyslu je nutno kulturní

v širším kontextu celého regionu jako fenomén,

který se pozvolna formuje v průběhu staletí a který jasné kontury národní
makedonské podstaty dotváří po roce 1945.

***
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KAPITOLA I.

Kultura pravěku a starověku

pravěku

Kultura

a

starověku

společnost- počátky

Prvobytná

Neolit: První stopy lidské

lidské kultury na území Makedonie

činnosti

na území Makedonie spadají

podobně

jako

v ostatních zemích regionu do období raného neolitu. Jedná se o nejmladší dobu
kamennou, kdy
zemědělství

člověk způsob

a pastevectví. Z hlediska

časového

území Makedonie umístit do 6. tisíciletí
uvažovat

rovněž

soustřeďoval především

své obživy

před

na primitivní

lze první doložené lidské kultury na

n.l. (podle

některých

historiografií lze

o časovém rozmezí 7.- 5. tisíciletí před n.l.), do povodí Bregalnice,

Vardaru (starověký Axios) a do Pelagonie. 2 Zemědělské poznatky, pěstování
obilovin a

luštěnin,

se sem

pravděpodobně

dostaly spolu s určitými

přesuny

obyvatel

z Anatolie, tj. dnešního Turecka. Potvrzuje to také podobná keramika i např.
pohřbívání

mrtvých blízko domu,

či

dokonce

přímo

způsob

v domě. Proto také

věda

balkánské neolitické oblasti dává do souvislosti s tzv. balkánsko-anatolským
archeologickým celkem. 3
Svědectví

existenci

o této

těchto

době

a tehdejším

způsobu

života,

stejně

jako o samotné

neolitických kultur, nám podávají archeologické prameny. Z okolí

Bitoly - z Porodinu pochází keramický model domu, na kterém vidíme, že zdejší
domy bývaly menší, pravoúhlé, s nízkou sedlovou

střechou;

konstrukce

stěn

byla

kůlovo-proutěná, omazaná hlínou. Uvnitř stával kamenný drtič na obilí, zásobnice
4

na potraviny a ohniště (krb byl bez komínu,

kouř

proto odcházel otvorem ve

střeše).

Z Porodinu a z jiných míst Pelagonie jsou dochovány také zvláštní kultovní
keramické modely

"krbů-komínů",

vymodelovaných do lidské figury - jev, který

není znám dosud odjinud než právě z Makedonie. 5 V pozdějším neolitu se součástí
oltářky,

interiérového vybavení stávají keramické
zdobením,

často

tvarovaným do

mají podobu stolu, s plastickým

zvířecích hlaviček či těl.

2

Struktura

společnosti

byla

ITeTpoB, ITeTbp: MaKeOoHW'I- ucmopW'I u no!lumu'leCKa cbo6a, TOM I, vb.naTeJJCTBO "3HaHwe",
CTapa 3aropa 1994, s. 16.
3
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich (Ossolineum),
Wroctaw- Warszawa- Kraków 2000, s. 12-13.
4
Macedonia- cu/tura! heritage, Misla, Skopje 1995, s. 22.
5
Grozdanov, Cvetan: Macedonian National Treasures, Makedonska kniga, Skopje 1989, s. 1219.
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pravděpodobně

matriarchální (souvisí s plodností žen i půdy); a i v oblasti kultu byla

jako první uctívána tzv. Velká Matka bohů. 6
Neolitické obyvatelstvo žilo na území Makedonie v místech, kde
vytéká z Ochridského jezera (okolí dnešního
podél

břehů.

středního

jako

Balkánu jsou výrazným jevem tzv. telly, pahorky, které byly

předměty

- nástroje z kamene

předměty- hliněné či vyřezávané

místě.

či

svědectvím určitého

Nalézají se v nich

především

z kostí, keramika, ale i drobné ozdobné

-kde již lze vedle funkce

hledisko estetické. Archeologické nálezy jsou
Srbska

rybářské potřeby

harpuny, šídla aj.

navršeny dlouhodobým sídlením na témže
užitkové

Drim

Struga), v kůlových domech

Mezi jeho nástroji jsou nalézány lovecké a

kostěnné háčky,

V oblasti

města

řeka

podobně

čistě

praktické tušit také

jako na území Bulharska

či

kulturního potenciálu prvotních obyvatel Balkánského

poloostrova.
Pro Makedonii má v tuto dobu velký význam tzv. vršnická kultura. 7
Archeologický výzkum mj. v okolí východomakedonského města Štip, skopského
Kale či Šuplevce potvrdil, že lze hovořit o širším kulturním komplexu, jenž
zahrnoval oblasti dnešního Srbska, Bulharska, severního Řecka, dokonce i jih
Maďarska či

Rumunska. Dosti bohaté nálezy v Starčevu nedaleko srbského

Pančeva,

v bulharském Karanovu či makedonském Štípu ukazují na analogický vývoj těchto
neolitických kultur, v rámci tzv. východobalkánské a

středobalkánské

kultury doby

neolitické.8 Kulturní mapa Balkánu se tak kompaktně zaplňuje již od dob neolitu.
Jistý protiklad je ve vývoji jihomakedonských oblastí -

především

Pelagonie - která,

zejména dle dochované keramiky, byla více v kontaktu s jižní Thesálií.
Chalkolit: Období chalkolitu, tj. doba

bronzové.

Kromě zemědělství

se ve

měděná,

je

větší míře uplatňuje

přechodnou

chov skotu, ovcí a koz.
měděné předměty

Sporadicky se již i na makedonském území vyskytnou první
hlavně

nástroje, které ovšem byly nadále

fází k době

vyráběny převážně

z kosti

či

-

kamene.

Kulturní potenciál tohoto obyvatelstva je sledovatelný i nadále: rozvíjí se výroba
hliněných

sošek, které

jakkoliv hrubých

tvarů

pravděpodobně

sloužily kultovním

účelům,

- již vykazuje nesporná estetická hlediska,

6

Macedonia- cu/tura/ heritage ( ... ),s. 22.
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 12-13 .
8
tamtéž, s. 13.
7

10

keramika -

čehož

jasným

důkazem

jsou i

různé

či

malované ornamenty, rytí

nádob je nejčastěji tmavě

červenohnědé případně

inkrustace. Zbarvení povrchu

šedivé.

Sídliště této doby známe například ze Šuplevce u Suvodolu (okres Bitola).

Rozkládalo se na pahorku,

mělo přes

30 chat a bylo obehnáno masivní zdí. Kamenná

sceptra (žezla jako znak moci) se stylizovanou zvířecí hlavou mají
svědčí

a jsou nalézána i na území makedonském;
naznačeny

svůj původ

v Asii

o pohybech obyvatel, jež jsou

v následující podkapitole.

Doba bronzová: Již na konci chalkolitu a

počátku

doby bronzové dochází

k velkým přesunům obyvatel z východu, z Černomoří, ze stepí jižního Ruska, snad i
z Kavkazu.9 Hlavně pod vlivem nepříznivých klimatických podmínek migrují
nomádi na Balkán, okolo 3000

před

postupně

n.l. zasahují i území Makedonie a

pronikají i na Peloponés, kde bývají spojováni s příchodem tzv . Protořeků do Řecka.
S jednou z pozdějších

migračních

vln

(patrně někdy

kolem roku 1500)

přicházejí

i

indoevropské kmeny protothrácké, z nichž se konstituovali pozdější Thrákové. 10
kteří

Západní oblasti Balkánu obsadili Ilyrové,
obyvatelstvo autochtonní, tj. za
obyvatelstva a o
nový

měnících

způsob pohřbívání

tvary keramiky,
šňůrová

prapůvodní,

ale spíše bývají považováni za

domorodé. O nových vlnách

svědčí

se kulturních projevech i životních podmínkách

v jámách, nad kterými byla navršena mohyla; lahvovité

zmiňovaná

hlavně

sceptra a

zdobení keramiky otisky

keramika, která se považuje za ukazatel postupu

pravlasti. Nomádská, pastevecká kultura byla
upadá. Nové

příchozího

hospodářské

změnily

podmínky

šňůry

Indoevropanů

primitivnější

a tak

-tzv.

z původní

zemědělství načas

charakter Balkánského poloostrova.

Starý archeologický vzorec balkánsko-anatolských kultur zaniká a je nahrazen

nově

příchozími černomořskými a povolžskými kulturami. 11

Vynález kola,
cínu a

mědi

ochočení koně

a v neposlední

vrátil v jistém smyslu

kočovnému.

Zatímco

zemědělec

řadě

člověka zpět

také objev bronzu - slitiny

od usedlého

způsobu

života ke

je vázán k zemi z hlediska obnovování osevu,

sklízení a chovu dobytka, kovolitec je omezován nerostnými nalezišti. To jej vede
k neustálému

přesídlování,

nahrazovat novými.
adaptabilitu
9

naleziště ,

Výkonnější

člověka, nepřímo

také

vyčerpaná

bronzové

nářadí,

spolupůsobí při

tamtéž, s. 13.

povrchovým

sběrem,

nástroje i

vrstvení

zbraně

je nutno
zvyšují

společnosti. Společnost

°K problematice Thráků a jejich místa v tehdejší Evropě viz monografii: Bouzek, Jan: Thrákové,

1

Panorama, Praha 1990, s. 39-41.

ll

je nyní patriarchální, namísto
zbraně

Dokonalejší
patriarchálním

magična

umožňují

předákům, stejně

a rituálna matriarchátu nastupuje fyzická síla.

obratným

bojovníkům

tak získávají

určitý

vymezovat

vliv

se oproti

nejschopnější

rolníci a

opět

v oblasti

řemeslníci.

Pěkný

Pelagonie.

obraz doby bronzové dokládají archeologické nálezy
12

Nadále lze hovořit o propojení jihomakedonských oblastí s kulturou

řeckou - mykénskou a skrze ní jsou prostředkovány i vlivy anatolské.
jistě

mykénské keramiky, která se vyskytuje podél Vardaru, stojí
importovaný bronzový

meč,

nalezený nedaleko Tetova,

či

13

za zmínku

různé

dýky nebo

Kromě

ozdobné

předměty z lokalit jako Crnobuki, Kravari a Barešani (Bitolsko ). 14 Z Kravari pochází

jedna z nejranějších kovových bojových seker, která má své
Nalezla se s ní i
tedy o první

část

důkaz

předlohy

až u Karpat.

kamenné formy, ze které byly takovéto sekery odlévány, a jde

metalurgie v tomto regionu.

Vcelku je však doba bronzová na území Makedonie

méně

obdobím. Jisté je, že zde vývoj v porovnání s ostatními
jistými specifickými momenty,

přičemž

si však zachovává

známým historickým

částmi

Evropy procházel

společné

rysy s egejskou

a anatolskou oblastí. Z tohoto důvodu, na základě srovnání s periodizací v Řecku a
na

Krétě,

je doba bronzová na území dnešní Makedonie

epoch: raná (do období kolem roku 1900

před

n.l. ),

dělena

střední

tří

do

základních

(rozmezí 1900 - 1500

před n.l.) a pozdní (1500- 1200 před n.l.). 15

Konec doby bronzové (kolem roku 1200) je poznamenán velkými událostmi,
známými v literárním podání jako trojská válka. V Homérově eposu, napsaném
někdy

v 8. století před n.l., je reflektována zkušenost právě

železné, doby tzv. velkého egejského
změn. 16

Zásadním

způsobem

stěhování

se proměnila

a

přelomu

doby bronzové a

bouřlivých

demografických

etnická struktura Balkánského

poloostrova ale i ostatních oblastí; staré státní útvary padly za
stěhování

a s tím došlo i k celkovému

byly vícesměrné,

často

civilizačními

oběť

velkému

a kulturnímu úpadku. Migrace

i protichůdné- z Balkánu do Anatolie i naopak.

11

Macedonia- cu/tura! heritage ( ... ),s. 23-26.
K problematice archeologických specifik pelagonské oblasti viz: Mikulčié, Ivan: Pelagonija u
svetlosti arheoloških nalaza, Arheološko društvo Jugoslavije, Beograd- Skopje 1966.
13
Macedonia- cu/tura/ heritage ( .. . ),s. 25.
14
ITeTpOB, ITeThp: MaKeiJomm- ucmopUfl u nollumu'lecKa CbiJ6a, TOM I,( ... ), s. 17.
15
V širším kontextu tří fází oby bronzové viz: Buchvaldek, Miroslav: Dějiny pravěké Evropy,
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1985, s. 129-154.
16
Srov.: Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků, Nakladatelství Svoboda- Antická knihovna,
Praha 1977, s. 163-183
12
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Doba železná:

Pokročilá

*

přinesla kromě zobecnění

doba železná sebou

dokonalejší výzbroj a v úzké souvislosti s tím ozbrojené pronikání
Evropský sever díky nalezištím železné rudy rychle dohání
šíří

železa i

silnějších kmenů.

vyspělejší

evropský jih,

se obchodní výměna v celoevropském měřítku.
Po roce l 200 před n.l. demografické změny pokračují, do Řecka a egejských
přicházejí

oblastí

(a mykénskou kulturu rozvracejí)

kmeny makedonské a tzv. severozápadní
vlny tohoto

stěhování,

řecké

migrace sahaly od střední a zčásti i severní Evropy,

pramenů

projevu, tak jako jsme to již
šňůrové

těchto pohybů

obtížná, velkým pomocníkem je zde

která sleduje vlny sídlištních destrukcí

či rozšíření nějakého

viděli dříve

na

příbuzné

Dórové, jim

kmeny. Archeologové rozeznávají

egejskou oblast až po západní Balkán. Rekonstrukce
k absenci písemných

řečtí

Itálii,

je vzhledem

opět

archeologie,

specifického kulturního

příkladu Indoevropanů

keramiky. Tzv. lužická keramika makedonská,

přes

tři

rozšířená

-

nositelů

tzv.

kolem Vardaru

svědčí asi o příchodu nějakých skupin ze severozápadního Balkánu. Žlábkovaná

keramika kultury Gáva,

rozšířená

v

části Maďarska,

Slovenska, Rumunska a

Zakarpatské Ukrajiny a její výskyt na Balkáně na konci 2. tisíciletí (léta 1100- 1000)
svědčí

o tom, že další

východostředoevropské

skupiny

směřovaly

a dále na východ, až na Ukrajinu. Z oblasti okolo Vardaru se
Asie

větší

část

kmene

Frygů,

Všechny

přesouvali

tj . z Anatolie na Balkán putovali
tři

odstěhovala

do Malé

ze severozápadního Bulharska, z jihozápadního

Rumunska a východního Srbska se
směrem,

z Evropy k Dunaji

uvedené kmeny se na

do Malé Asie Mysové;

například

základě

opačným

Paionové, Dardanové, Teukrové.

referencí antických

autorů

lokalizují do

oblastí Troady, tj. okolí Tróje v Anatolii - Homér Paiony uvádí jako spojence
Trójanů proti Řekům, a referuje, že odešli pod vedením svého vůdce Astropea, syna

Pelagona. Jejich

vystěhování

na Balkán

později

literárně

zaznamenává též

Hérodotos. Tento "otec evropského dějepisectví" o Paionech mimo jiné píše:"( ... )
17

Na Dareiovu otázku, odkud žena je, odpověděli mladíci, že jsou Paionové a ona že je
jejich sestra. Na to se Dareios tázal, kdo jsou to
a co oni sami

přišli

vlastně

ti Paionové a kde

vůbec

bydlí

v Sardech pohlédavat. Na to oni prohlašovali, že prý se mu přišli

Hérodotos (asi 484 - po 430 př. n. I.) ve svých Dějinách objasňuje v devíti knihách, jež se
dochovaly, historický vývoj tehdy známého světa. Jedná se o nejúplnější popis světa, o němž
s jistotou víme, že jej Řekové v době kolem druhé polovině 5. století před n.l. znali. Byť je
Hérodotovo dílo zcela výjimečné a znamená nadneseně řečeno základ evropského dějepisectví, přesto
je mnoho událostí popisované doby zaplněno různými pověstmi . Hérodotos: Dějiny, Academia, Praha
2004.
17

13

poddat a že prý se Paionie rozkládá nad

řekou

Strýmonem, Strýmon že je nedaleko

od Helléspontu a Paionové prý pocházejí od Teukrů, přestěhovaných z Tróje.'d 8
Egejské oblasti se však na
stagnují, resp. nevznikají
příchozí potřebují čas

nějaký čas poněkud

vůbec, řemesla

barbarizují, kultura upadá,

města

a technologie jsou zapomenuty.

Nově

na to, aby si vymezili svá území, aby docházelo k těm
kmenů

etnickým míšením, která jsou základem etnogeneze všech balkánských
Dórů, Iónů, Aiolů, Tráků, Ilyrů

Na
dělen

základě

do

čtyř

a v neposlední řadě

materiální kultury bývá

průběh

samozřejmě

i Makedonů.

doby železné na území Makedonie
před

etap: doba železná I. je kladena na konec 2. tisíciletí

železná II. je epochou

kolem roku 600

před

určité

-

n.l., doba

stěhování, končí někdy

stabilizace po velkém egejském

n.l. Z hlediska kulturního odkazu je toto období již více známé

- iónští Řekové započali svou kolonizaci egejského pobřeží, zakládali četná města,
která šířila řecké kulturní vlivy na území Makedonů v severním Řecku, na území
Paionů,

sídlících podél Vardaru a Strumy, ke

kmenům

ilyrským v okolí dnešních

jezer Ochridského a Prespanského. Doba železná III. pokládá mezi 6. - 4. stoletím
před

n.l. základy nových

společenských

a kulturních

diferenciace, v rámci jednotlivých kmenových

poměrů. Pokračuje společenská

svazů

se

upevňuje

vnitřní

jejich

organizace, formuje se vojenská aristokracie. Nároky a potřeby vyšších vrstev rostou,
rozvíjí se obchod a výroba, o

čemž svědčí

množství

přepychových předmětů,

nádob

a šperků, většinou dovezených z Řecka. Mezi nejznámější naleziště patří paionské
"knížecí" hroby v Trebeništi a v okolí Ochridu
Bitoly ale i

např.

vůbec,

severomakedonské Tetova. Nový

v Pelagonii

pohřební

např.

Beranci u

ritus a výbava jsou

přejaty z Řecka a Anatolie - hrobové dary jsou honosné, jak se sluší na pohr'by

formující se aristokracie; vynikající jedinec je zde již
společenské

v řeckých

masy. K výbavě, která ve

městech

a importována,

patří

většině případů

zřetelně

byla

vydělen

vyráběna

dílnami

zlaté posmrtné masky, bronzové a

nádoby (kratéry, slavnostní picí rhytony aj.),

zbraně

příklad

pohřeb

princezny z Beranci. Její ostatky byly uloženy v bronzovém kratéru,

četné

hadích

hrobové výbavy takového vládcovského

pohřbu můžeme

uvést

třeba

přidány

šperky - náušnice, náhrdelník, masivní bronzový náramek, ústící do

hlaviček,

zlatá

pohřební

maska, fibuly (tj. spony

oděvu)

a prstýnky. Další

známý "knížecí" hrob z Tetova byl bohužel vykraden. Našly se jen
18

stříbrné

a zbroj, kovové nášivky na oděv

aj. Pro

byly

ze

části

bronzové

Úryvek v překladu Jaroslavy Šonkové viz: Hérodotos: Dějiny, Kniha V., [13], Academia, Praha

14

zbroje a fragmenty bronzových nádob, mezi

něž patří

i aplika nádoby v

slavné sošky Tančící menády, datovaná mezi 520- 51 O před n.l.
Společenský růst

podobě

19

sebou přinášel i zvýšenou poptávku po luxusních předmětech a

byl živnou půdou pro naturální obchod s Řeky, ale i se vzdálenějšími oblastmi.
Mnohé

předměty

například

mají své vzory v Sýrii, Mezopotámii,

Egyptě

i Persii.

Patří

sem

filigránové šperky, šperky z fajánsu a skla; flakónky z mnohobarevného

skla. Také postupující

řecká

k černomořskému pobřeží,
prvky halštatského,

kolonizace, která se

přispívá

později

šíří

od egejského

pobřeží směrem

ke kulturnímu prolínání. A jako poslední zmiňme

laténského stylu, pronikající sem ze

střední

a západní

Evropy.
označovaného

Doba železná IV. spadá do období

dějinným přelomem

helénistické. Významným
železné vstupují na

dějiště

terminologicky jako

skutečnost,

je

spisovatelům

národy, o nichž díky antickým

písemné prameny (Germáni a Keltové) a které

ovlivňují

že v mladší

ve

větší či

menší

době

existují
míře

i

vývoj na území Makedonie? 0 Dosud nejsou plně zodpovězeny otázky styků
makedonských

kmenů

ačkoliv

s keltskou kulturou,

svého tažení do Delf v letech 280 - 279

před

je

zřejmé,

že Keltové

během

n.l. území Makedonie míjeli, jak o tom

vypovídají ojedinělé nálezy z Vladimírova nedaleko Berova. 21
Kultura
Přesné
nepřesné.

*
makedonského státu doby železné II. - III.

geografické vymezení

kmenů,

žijících v této oblasti, lze jen

Z dnešního pohledu by se dalo

Nejpočetněji
větším

starověkého

říci,

značně

že oblasti byly multietnické.

zastoupené obyvatelstvo na území antické Makedonie, tj. na území

než je dnešní Republika Makedonie, byli Makedoni, jako druhé etnikum je

možno uvést Paiony. 22 Makedoni nebyli s největší pravděpodobností s Paiony
spřízněni,

a tak i mezi nimi

devastujícím

nájezdům

občas

vypukaly šarvátky.

ze strany svých divokých

ilyrských ze západu. Lidé

zpočátku

Země

sousedů

se nevyhnula ani

thráckých ze severu a

žili v malých vesnicích

či předměstských

2004, s. 289-290.
19
PaJJ.Oj'-IHn, CseT03ap: MeHaOa U3 Temoea, in: rnaCHHK CKOflCKOr Hay'IHOr JJ.PYlliTBa, KH. XII,
CKonJbe 1933, s. 24n.
20
Buchvaldek, Miroslav: Dějiny pravěké Evropy, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1985,
s. 168-169.
21
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 14-16.
22
MHTpeBCKH, JJ:pam: flpomoucmopucKume 3aeoHUlfU eo MaKeooHuja npeKy nozpe6yemvemo u
nozpe61-1ume MaHuc/Jecmaquu, Peny6JIH'IKH 3aBOJJ. 3a 3aiiiTHTa Ha cnoMeHHU.HTe Ha KymypaTa, CKonje
1997, s. 188-205.
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sídlištních strukturách, a vzhledem k bouřlivým a
svá

sídliště opevňovat.

členění

Krajinné

bylo

nebezpečným

příčinou

dobám brzy

začali

jistých odlišností ve vývoji

Horní a Dolní Makedonie. 23
Formování prvního makedonského

starověkého

postupným procesem, který byl dle legend zahájen
počátků stál prý jistý Perdikkás 1..

24

státu bylo dlouhodobým a

někdy

v 7. století

před

n.l. a u

V těchto souvislostech je nutno spoléhat spíše

na známá fakta antického literárního odkazu a na prameny archeologické. Z počátku
5. století, z období

řecko-perských

válek, známe Alexandra I., za jeho vlády byly

úspěšně navázány politické styky s Řeckem . "Sám se cítil Řekem, odvolávaje se na

původ makedonského rodu od Heraklea25 , a Řekové ho uznali jako svého

soukmenovce, neboť ho připustili k prestižním všeřeckým závodům v Olympii" 26 . Za
definitivního zakladatele, resp. sjednotitele

různých

kmenových

svazů,

ovládaných

místní vojenskou aristokracií, je považován Archeláos (413 - 399 před n.l.).27 Dle
soudobého historika Thukýdida navazoval na osm královských generací
Titulem bychom ho
době

úpadku

řeckých

označili

(kam se

řemesel,

kulturních obcí po peloponéských válkách a díky tomu, že

stavební

přemístil

ním.

za krále a formu jeho vlády za monarchii. Vládl v

omezil výboje dochází ke kulturnímu a ekonomickému
podpory

před

z Aig)

činnosti

Makedonie.

a městského urbanismu zval na

řecké umělce

tehdejšího kulturního života byl

rozkvětu

svůj dvůr

Kromě

v Pelle

a literáty. Mezi pozvanými osobnostmi

například

dramatik Eurípidés a Agathón, historik

Thukýdidés a mnozí další, mezi nimiž dostal prý pozvání také Sókrates, který však
odmítl. Eurípidés na

počest

Pod Olympem založil po
života

měl

krále-mecenáše napsal nedochované drama Archeláos.

řeckém

vzoru slavnostní hry.

Archeláos velký díl také na jeho

spojující Dolní a Horní Makedonii a byl to

šíření

právě

Kromě

- nechal

rozvoje kulturního

vystavět

mnohé cesty

on, kdo ve skalách prosekal stezku

k městu Demir Kapija. Mimochodem - on sám toto

město

takto pojmenoval (v

překladu Železná vrata). 28 Kulturní rozpor mezi Řeky, kteří považovali své severní

sousedy za barbary, byl

silně pociťován;

charakter makedonské

společnosti

byl

K obecnému vymezení hranic a původu jména Makedonie viz: Kone,IJ,apoa, fleThp: !1Memo
HayKa 11113KYCTBO, Co<l>Hll 1985, s. 11-16.
24
illen,IJ,apoa, HHKOJia; JlHnqm{, BHKTop: Kp(JJleeume Ha aHmU'IKa MaKeooHuja u HU6Hume
MOHemu 60 Peny6nuKa MaKeooHuja, MaKe,IJ,OHCKa U.HBHJIH3aUHja- CKonje, CKonje I 994, s. 30-32.
25
Podle tohoto rodu odvozovali svůj původ Dórové, jež jsou označováni za kmen etnicky
Makedonům nejbližší.
26
Démosthenés: Poslední zápas Řeků o svobodu, Jan Laichter, Praha 1940, s. 16.
27
illen,IJ,apoa, HHKona; JlHJiqm(, BHKTop: Kp(1Jle6ume Ha aHmU'IKa MaKeooHuja ( ... ),s. 35-44.
28
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 20.
23

MaKeooHUR 6 ucmopu11ecKa zeozpapUR,
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v jistém ohledu bližší tráckému. Společné jim bylo ono družinictve 9 , boje, hony a
pitky, kterými se proslavil
kritizuje.

Překrásné

právě

Filip II., a za které ho Démosthénés tak
řecké

kovové poháry - rhytony -

ohnivě

provenience se nalézají na

makedonském i tráckém území. "Civilizovaným" Řekům byl tento způsob života
však vzdálený.
Novým jevem, v němž se snoubí kultura a její estetická hlediska s podmínkami
hospodářského života, jsou první mince. 30 Na přelomu 5. a 4. století začínají být

raženy i v Makedonii, vyspělejší je zpočátku ražba paionská. 31 Nejstarší známou
mincí z této lokality je

stříbrný

diobolos jistého na Makedonech nezávislého

paionského vládce Teuta z let 450 - 425

před

n.l. a první

čistě

makedonskou mincí je

bronzový peníz krále Amynty III. (393-370/369). 32
Po smrti Amynty III. dochází k vnitřním
podporovaným tu Spartou, tu Athénami a

rozporům

země

je též

a intrikám o následnictví,

tvrdě

napadána sousedícími

Ilyry. V komplikované situaci se nejlépe zorientuje ambiciózní
syn Filip II., tehdy třiadvacetiletý.

33

věrnosti,

nejmladší

Filip byl vychován v řeckých Thébách, roku

368 totiž Thébané porazili uzurpátora makedonského
záruku

Amyntův

poslal do Théb padesát urozených

trůnu

Ptolemaia a ten jim, jako

Makedonů,

mezi nimiž byl i

mladý Filip.
Znalý tak stavu a nejednotnosti
armádu (zavádí

proslulé

diplomatickou politiku.

řeckých měst, chytře

makedonské falangy)

Města

na svou stranu získává

zrádcovstvím, dary a slíbenými výhodami.

je využívá, reorganizuje

a zahajuje
různě:

Ochotně

svou obratnou

silou, obléháním, lstmi,

zasahuje na prosbu Théb a

Démosthenés píše: "Hetairové (druhové), jezdecká královská garda; k ní se později přidružili
pedzetairové ze selského stavu a pomocné sbory poddaných národů" . Viz: Démosthenés:
Poslední zápas Řeků o svobodu( .. . ), s. 15.
Jo Pro paionské mince byl typický symbol slunce, jehož kult Paioni výrazně uctívali . Obraz slunce
se vyskytuje na mincích nejrůznější hodnoty. Na mincích menší hodnoty je pak symbol slunce sveden
jen na kruh s tečkou uprostřed. Viz: CoKOJIOBCKa, BI1KTOp11ja: MamepujaJIHa u oyxOfma Kyflmypa Ha
flajOHlJUme, in: Coop:>ICUHCKU u MemoooJIOutKU npautafba eo ucmpa:>~eyeafbemo Ha ucmopujama Ha
Kynmypama Ha MaKeooHuja, MaKponpoeKT "HcTop11ja Ha KYJITypaTa Ha MaKeAOHHja" - KHHra l,
MaKeAOHCKa aKaAeMHja Ha HayKHTe 11 yMeTHOCTHTe, CKonje 1995, s. 39-40.
Jl WeJIAapos, H11K011a; Jli1JI'II1K, BHKTop: Kpaiieeume Ha aHmU'IKa MaKeooHuja ( . .. ),s. 187-188.
32
Otázka paionské ražby mincí je zpracována také ve významnějších numizmatických katalozích.
Mezi klasickými pracemi o paionských mincích z území Makedonie je možno zmínit: Gaebler, Hugo:
Die antiken Miinzen von Makedonia und Paionia, Bertin 1935. V makedonské (jugoslávské)
numizmatice se paionskými mincemi zabývaly mimo jiné práce: ByqKoBHh- ToAoposuh, .[(.: flpunoz
no3Ha6afby H06lJa neOHCKUX enaoapa, in: CTapHHap XXIV- XXV, EeorpaA 1975, s. 85n.,
JJ WenAapos, H11K011a; J1HJI'II1K, BHKTop: Kpaiieeume Ha aHmU'IKa MaKeooHuja ( . .. ),s. 46-64 ..
29

pěší

17

Thesálie o intervenci v tzv. "svaté válce" delfské amfiktyonie 34 proti Fókům a
skutečně je poráží. Přesto však Filipova cesta k právoplatnému uznání stran Řeků

byla komplikovaná - za první

úspěch

mohl považovat zisk dvou

hlasů

v delfské

amfiktyonii. Prozíravý athénský řečník Démosthénes (384-322 před n.l.) varuje ve
35

svých řečech, pronášených na athénském
a

hovoří

o nutnosti zbrojit a

sněmu, před

nezůstávat

expanzivní Filipovou politikou

v nečinnosti - odtud tzv. "filipiky". Proti

Démosthénovi se i v samotných Athénách staví

Filipův přívrženec řečník

Aischinés,

který tvrdí, že rozšíření makedonské vlády na celé Řecko bude pro sjednocení
prospěšné. 36 Nastiňuje se tím otázka, zda byl Filip chápán jako barbar, tj . Neřek, jak

ho označoval Démosthénés, nebo jako Řek a tudíž sjednotitel politicky roztříštěného
Řecka neustále mezi sebou bojujících městských států. 37

Pod Filipovým velením se makedonský stát rychle územně rozšiřoval. 38 Zprvu
se

zaměřil

na nejbližší území a usiloval o

poloostrov (a

rozbořil

tamní

přístup

k moři; poté co ovládl Chalkidický

vůdčí řecké město

Olynthos) a

řecká města

egejské

Thrákie až po Chersonés, vedl své armády daleko do thráckého vnitrozemí až
k Dunaji. Tam vyjednával s Gety a spolu s nimi napadl Skyty. Thráckého
Kersoblepta
před

učinil

vladaře

svým vazalem. Cestou zakládal nová města - v polovině 4. století

n.l. je poprvé

připomínáno město

Heraclea Lynkestis (dnes nedaleko Bitoly),

které bylo založeno na strategicky výhodném místě, v průsečíku dvou cest39 ,
Filipovo jméno nesou Filippy (založené 356
města

před

n.l. na

místě původního řeckého

Krénidy) a Filippopolis (dnešní bulharský Plovdiv,

Pulpudeva). Nejednotnost
společně čelit

řeckých měst způsobila

makedonskému

nebezpečí

-jak

původní

thrácké

sídliště

jejich neschopnost se domluvit a

horlivě

vyzýval Démosthénés - a tak

roku 338 před n.l. dochází k památné bitvě u Chaironeie v Boiótii, kde Řekové
prohrávají svůj "poslední zápas o svobodu" .40

Amfiktyonie byly náboženské či chrámové spolky obcí sídlících kolem posvátných řeckých
Delf. Amfiktyonie měly též značný politický význam, neboť spolurozhodovaly o řešení konfliktu
nejrůznější podstaty.
35
Hradečný, Pavel; Dostálová, Růžena; Hrochová, Věra; Oliva, Pavel; Vavřínek, Vladimír:
Dějiny Řecka, Nakladatelství Lidové noviny, edice Dějiny států, Praha 1998, s. 41-44.
36
Oliva, Pavel: Řecko mezi Makedonií a Římem, Academia, Praha 1995, s. 84-87.
37
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... },s. 23-24.
38
Burian, Jan; Oliva, Pavel: Civilizace starověkého Středomoří, Svoboda, Praha 1984, s. 306-309.
39
Jednalo se o tyto obchodní stezky: l. z Adriatického pobřeží přes ilyrský Lychnidos (dnešní
Ochrid) do Thrákie; 2. přes Pelagonii do Stobi v údolí Vardaru, na kterou v římské době navázala
známá V ia Egnatia.
40
Burian, Jan; Oliva, Pavel: Civilizace starověkého Středomoří( ... ), s. 308-309.
34
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úspěchy Makedonů

S vojenskými

umožněno

ražení zlatých mincí, což bylo
moře.

Egejského

státě

Vše ve

souvisí celkový rozkvět státu- mimo jiné také

prospěch

sloužilo ve

řeckých dolů při pobřeží

obsazením

kultura. Filip II. si vážil všech, kdož mu

věrně

jeho lesku a expanzi - tedy i
sloužili, na jeho

dvoře

byla

vychovávána knížata a synové předních osobností Makedonie. 41 Neskrýval obdiv
k umění

řeckému,

Alexandra nechal
kultura,

a proto na jeho

například vzdělávat

příznačně

uměleckého řemesla .

malířství,

Z malířů

nedochovala, ale jsou

alespoň

za

sochařství,

působil

například

Vergina) a v paláci Pelle

maleb v Pompejích

či

řečtí

filozofové, svého syna

účasti řeckých umělců

šířila

je pro ní

královského portrétu a ostatního

na královském

slavný Apellés

či

dvoře

v Aigách (dnešní

Zeuxis. Jejich díla se bohužel

reflektována v nádherných mozaikách z říčních
vidět

které zdobily domy v Pelle a které lze

nástěnných

mnozí

u samotného Aristotela. V rámci státu se

makedonsko-řeckou,

zvaná

charakteristický rozvoj

oblázků,

dvoře působili

Herkuláneu. Ze
či

který portrétoval Alexandra Velikého

dodnes; nebo z římských kopií

sochařů

jmenujme

např.

Lýsippa,

Leochara, který pro Filippa vytvořil rodinné

sousoší, vystavené potom v tzv. Filippeiu v Olympii, kultovním místě Řeků. To, že si
zde Filippos nechal
dynastie o

účast

vystavět

toto héroon, i fakt, jak moc stáli

členové

makedonské

na všeřeckých olympijských hrách, jen dotvrzuje jejich snahy

včlenit se do kulturního společenství Řeků.

Nesmírné kulturní bohatství
Vergině

nalézal -

představuje

nedávno objevený

Filipův

hrob ve

(Aigy, dnes v řecké Makedonii). Byl objeven v komplexu nekropole, kde se
kromě

Filipova hrobka

prostších

měla dvě

hrobů

-

ještě

jeden podobný hrob s iónskou fasádou.

místnosti a byla zaklenuta valenou klenbou;

průčelí mělo

dva dórské sloupy a nad nimi malovaný vlys, který by pro Řeky byl v tomto kontextu
nemyslitelný,

plně

však vyhovoval makedonskému vkusu- jednalo se o loveckou

scénu. Mezi lovci na koních má být
Alexandr; a v samotné hrobce má být

údajně znázorněn
pohřbena

jak Filip, tak i jeho syn

i Filipova mladá manželka. Ostatky

Filipa byly uloženy v pohřební truhlici (larnax) pobité zlatými pláty, na jejím víku
bylo ono "verginské slunce" - tedy symbol slunce s šestnácti paprsky. 42 Dále zde

41

Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 25.
Symbol "hvězdy z Verginy" bude hrát významnou roli v řecko-makedonských vztazích po roce
1991, kdy se toto "verginské slunce" stane součástí vlajky Republiky Makedonie. Tento akt vyvolá na
řecké straně vlnu nevole, která s postupem času přeroste v ostrý řecko-makedonský spor.
42
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byly nalezeny i další královské insignie, sošky ze slonové kosti,

zbraně

a jejich

příslušenství vytepávané ze zlata (např. toulec). 43

Po ovládnutí Řecka v bitvě u Chaironee založil Filip v Korintě všeřeckou ligu a
pod její záštitou chystal odvetný útok proti Persii, která v 5. století
řecká

území (souvisí s tím

Roku 336,

například

uprostřed příprav

krutě poničila

i známá bitva u Marathónu r. 490

na protiperskou výpravu, byl však Filippos

před

n.l.).

zavražděn

v divadle ve svém sídelním

městě

vzdělanosti

i po jeho smrti jednou z charakteristik makedonského

státu. Jen

a síly však

několik

zůstalo

dní po

otcově

Aigách, kde je též

pohřben. Sepětí

kultury,

smrti se ujímá vlády jeho dvacetiletý syn Alexandr

III.

*
Paionové a paionská kultura
Vlastní území dnešní Republiky Makedonie - zhruba území
bylo obklopeno horami,
proto byla
zmíněno ,

země

si

vystačila

přišli

trojské válce a spolu s nimi se

od sousedních

kmenů řeckých.

v souvislosti s velkým egejským

přesouvali

Paionie -

s vlastními zdroji nerostného bohatství, a

zpočátku kulturně izolovanější

že Paionové sem

starověké

i Dardanové,

kteří

Již bylo

stěhováním

se usídlili

přibližně

po
na

území dnešní Skopje. 44 Ani jeden z těchto kmenů nebyl s Makedony etnicky
spřízněn. Jistě

docházelo k pronikání kultur paionské, makedonské i

jejich jednotlivá specifika byla

přes

řecké,

avšak

veškerou snahu (zejména Alexandrovu) o

unifikaci staromakedonského státu dlouhou dobu jasně znatelná.
Již za
s vyspělou

časů

mykénských jsou archeologickými nálezy dotvrzeny styky

řeckou

kulturou. Prvního vrcholu ale paionská kultura dosahovala

v průběhu 6.-5. století před n.l. 45 Otec dějepisu Hérodotos, který tyto oblasti
navštívil, nám zanechal detailní popis života

Paionů,

jejich zvyklostí a víry. Výkopy

Popis královské hrobky ve Vergině (Aigai) viz na internetových stranách řeckého ministerstva
kultury - internetový odkaz: http://alexander.macedonia.culture.gr/2/2 I /211/21117a/e211 qa07 .html.
K problematice královské hrobky je možno zmínit také práce Manolise Andronikose, řeckého
archeologa, který v roce 1977 Filipovu hrobku odkryl: Andronikos, Manolis: Vergina. The Royal
Thombs and the Ancient City, Athens 1984 a Die Nekropole von Aigai/ Vergina, AW 13, 1982, s. 1834. K obšírnější informaci poslouží i práce: Macedonia. 4000 Years ofGreek History and Civilization,
Ekdotike Athenon S.A., Athens 1992.
44
ITeTposa, EneoHopa: JlaJleo6aJIKGHCKume nonyllalfUU eo II - I MUJleHuyM npeo H.e. Ha
npocmopom Ha MaKeooHuja u HUBHume Meíyce6Hu pellGlfUU, in: l.{uBUJIU3Ql{UU Ha no'leama Ha
MaKeooHuja, MaKponpoeKT "I1CTopHja Ha KynrypaTa Ha MaKe.noHHja" - KHHra 2, MaKe.noHcKa
aKa.neMHja Ha HayKHTe 11 yMeTHOCTHTe, CKonje 1995, s. 51-52.
45
CoKOJlOBCKa, BHKTOpHja: MamepujaJIHQ u oyxo6HQ Kyllmypa HQ JlajOHl{Ume, in: Coop:JICUHCKU
u MemoOoJIOUlKU npautalba ( ... ),s. 37-44 a zde další bibliografie.
43
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v Gevgeliji a Marvinci potvrdily existenci vyspělého jihopaionského centra 46 ; dále
hlavně

sídlili

okolo Vardaru, Strumy a Bystrice; na
ostatně ještě

Prespanské) prý žili v kolových osadách některých

Za

makedonských jezer podobné rybářské

časů řecko-perských

přes

válek táhl

se svým vojskem. Tudy se též

neslavně

jezeře

dnes lze

Prasias (dnešní
spatřit

na

chatrče.
Paionů

území

perský král Xerxés

po prohrané válce vracel. Hérodotos

zaznamenává, že zde musel vzhledem k devastaci své armády zanechat

raněné

i

"Diův" vůz.

posvátný

V oblasti materiální kultury vykazuje Paionie
byly luxusní

umělecké předměty většinou
především

center. Jedná se
předměty
výrobků

březích

četné

dováženy z egejských a řeckých kulturních

o šperky a ozdoby,

převládají

s hvězdnou tématikou, náušnice s motivem

sem byly importovány

shody s Makedonií. I sem

například

v nich

půlměsíce

stříbrné

a zlaté

atd. Z ostatních

keramické nádobky na parfémy a vonné

masti, malé flakónky z mnohobarevného skla, jaké byly oblíbené v Egyptě, které se
stávají

běžnou

součástí

červenofigurových

4. století

před

zdejšího

váz známe

např.

životního

stylu;

athénských

z oblasti Demir Kapija z pozdního 5. a zejména

řeckého umění svědčí třeba

n.l.; o vlivu

nálezy

i bronzová hlava Dionýsa

z obce Jabolci ve skopském regionu. Existují ovšem i lokální paionské dílny,
řeckých importů

existovala

samozřejmě hlavně

u užitkových předmětů denní

kromě

potřeby

místní výrobní tradice.
V paionském

umění

se

rovněž

setkáváme s kultem Slunce, v podobě

sošek je vzdávána úcta také původně maloasijské bohyni Kybelé

47

,

různých

za všechny

jmenujme známou mramorovou sošku z valandovské lokality Isar-Mavrinci
z pozdního 4. století před n.l. 48 Známá a neobvyklá je též tzv. královna Bezanthis,
soška, nalezená u Drenova.
Paionská kultura si zachovala své specifické rysy i po pádu pod makedonskou
moc v roce 358

před

n.l. v době vlády Filippa II. Stala se jejím vazalským státem,

platila tribut a poskytovala svoji armádu. Již

dříve

ovšem Makedonové systematicky

zabírali území dolního toku Vardaru, Strumy i Mesty - tedy jižní Paionie, a
asimilovali tamní obyvatele. Dále od egejského
46

pobřeží, při středním

toku Vardaru

CoKonoscKa, BHKTopHja: l1cap-Map8UHIJU u lloaapoapjemo ao aHmU'lKO apeMe, CKonje 1986,

s. 33.

Je možno poznamenat, že tyto orientální kulty pronikají v zásadě v souvislosti s postupujícím
helénismem; Kybelé plní v podstatě funkci Velké Matky Bohů .
48
CoKonoscKa, BHKTopwja: lfcap-MapaUHIJU u lloBapoapjemo ( ... ),s. 33.
47
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po

řeku

Strumu na

centrum déle,
místních

východě

ještě

a Pelagonii na

ve 3. století

vládců, kteří

před

západě

ale existovalo svébytné paionské

n.l. to potvrzují

stříbrné

mince se jmény

je nechali razit. Byly natolik precizní, že byly imitovány i

okolními kmeny, a nalézány jsou v oblasti Osogova, Demir Hisaru, Debarce,

Kičeva

aj. 49 Král Patras (přibližně 340-315 před n.l.), který se na stříbrné drachmě nechal
hrdě

vyobrazit jako jezdec, zabíjející protivníka, byl

současníkem

Velikého. Obraz se vykládá jako symbol paionského odporu.
městy

kromě

v nezávislé Paionii byly

již

zmiňovaných

skalní sídlo (Prosek roklina), centrum státu na

Nejvýznamnějšími

Bilazora,

středním

Alexandra

Ovče

Pole, hlavní

Vardaru; Demir Hisar,

Debarca a Porečje v západní Pelagonii. 50
Panující makedonská dynastie
paionské území,

částečně

se to

Antigonovců

podařilo

úpadek oblastí podtrhují v neposlední
zpopelněni

nechali

se snažila

podřídit

až Filipovi V. v roce 21 7.
řadě

si veškeré

Dočasný

kulturní

skromné hrobky, v nichž zesnulí byli

a uloženi do prostých uren. Poslední paionští králové -Leon a Dropion -

vztyčit

votivní monumenty v Delfách a Olympii, dvou

největších

kultovních

centrech Řecka. I oni se snažili začlenit se mezi Řeky.
Pelagonie - západní
přesto

část

oddělena

Paionie - je sice geograficky

od Vardaru,

vykazuje shody s paionským centrem. I odsud známe bohaté "knížecí"

z raných

měst

pohřby

jako Palagonia, Stibera, Brianion, Alkomena, které ukazují sílu místní

aristokracie. 51 Ze 4. století pochází překrásný mramorový náhrobek pro místního
aristokrata, vyrobený na zakázku athénskými

umělci.

Královské hroby byly nalezeny

i v Bonče a Podmolu, indikují nezávislost zdejšího území, z athénských
známe dokonce dva
Na

západě

současné

krále,

kteří

byli spojenci Athén.

Pelagonie jsou nalézány mince ilyrských

Daparia, Tenesti, Darado, Pelagiti;

dokumentů

postupně

se však

měst

rozšířila

- Damastion, Sarnunt,
moc paionských

králů

až sem. 52
Současně

zájmu antických
nacházela

*

však tato oblast (území dnešní Republiky Makedonie) nebyla

jižněji

historiografů

a

cestopisců.

a zde se také odehrávaly

49

Centra Makedonského
nejvýznamnější

Grozdanov, Cvetan: Macedonian National Treasures ( ... ),s. 37.
tamtéž, s. 38-39.
51
tamtéž, s. 39-40.
52
tamtéž, s. 40.

50
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(řeckého)

středem

státu se

události tehdejší doby.

Paionská kultura však byla (i

přes

zvenčí)

všechny vlivy

pevným prvkem širšího

mediteránního kulturního komplexu až do příchodu Římanů.

*
Kultura za vlády Alexandra Velikého

Jak již bylo
Aristotelova

řečeno,

tříletého

zaměřoval především

byl Alexandr vychováván spíše v řeckém duchu. Za
působení

pedagogického
na

přírodní vědy

se tehdy

a filozofii.

Rovněž

třináctiletý

Alexandr

vliv matky Olympiady,

která se zajímala o mystéria, rozvíjel jeho fantazii a myšlení. Jako Řek se Alexandr i
cítil a usiloval o to, aby jeho

říše

byla vnímána jako

součást

helénského, kulturního

světa. 53 Alexandr miloval řeckou krásnou literaturu, četl ji dokonce i na svých

asijských taženích. V nich si
perskou

říši.

předsevzal dokončit

úkol svého otce a podrobit si

Historie Alexandrova tažení je nad rámec této kapitoly,

zdůrazněme

snad jen, že slavná mozaika, zachycující Alexandrovu bitvu s perským králem
Dareiem, je dochovaná v Pompejích. Alexandr, prodchnut homérskými eposy,
dobýval jedno

město

za druhým; v Egyptě se nechal prohlásit za syna boha

Ammóna, také se rád stylizoval do postavy hrdiny Hérakla a nechával se portrétovat
ve lví

kůži,

která byla Héraklovým atributem.

Dalším z jeho velkých egyptských
Odsud

pokračoval

dál na východ,

počinů

přes

bylo založení Alexandrie roku 331.

Baktrii (dnešní Afghánistán) až k povodí

Indu. V baktrijském království se oženil s tamní princeznou Roxanou. 54 Všude, kudy
procházel, zakládal
búleteriem Alexandrem
"koiné".

města

dle

řeckého

vzoru (s agorou, gymnaziem, paléstrou,

obdobou dnešní radnice) a
začíná

šířil

řeckou

kulturu a

období helénismu, pokusu o univerzální kulturu, o

Při rozšiřování makedonsko-řecké říše

k přesunu celých skupin

řeckých

obyvatel na

vzdělanost.
společnou

na východ docházelo velmi
nově

získaná území. Tyto

často
uměle

vyvolané demografické změny měly vytvořit unitární říši. 55 Avšak Řekové, kteří
přicházeli

na území bývalé perské

tradicemi zemí
přispívaly

Předního

říše,

se

střetávali

východu. Osobitým

se zvyklostmi a starobylými

způsobem

se tyto tradice mísily a

k obohacení řeckého kulturního vlivu.

Společným jevem pro všechna území říše byl úřední jazyk tzv. koiné. Šlo o
nadnářeční

útvar

řečtiny,

který se vzhledem k politickým a

společenským

53

Vavřínek, Vladimír: Alexandr Veliký, Nakladatelství Svoboda, edice Portréty, Praha 1967 , s. 9-

54

tamtéž, s. 134-135.
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podmínkám
straně

rozšiřoval, současně

se tak

lexikálně

obohacoval na jedné

straně,

na

druhé pak docházelo ke zjednodušování jeho výslovnosti. Rozvíjely se

přírodní vědy, dějepis, zeměpis

atd., ale jako v ostatních oblastech lidské

společnosti,

centrům

stojí i zde Makedonie na okraji a v protikladu k helénistickým

(zejména

egyptské Alexandrii) hraje úlohu periferie. Zvláštní pozornost mezi literárními žánry
si zaslouží historiografie. V souvislosti s válečnými pochody se
řeckého

světa,

makedonská

kontinentech, což
vstupují

nutně

vyprávění

o

říše

obzory

se rozpínala v době svého vrcholu na

třech

ovlivnilo i helénistický literární proces. Do literatury tak

dějinách

Indie, Mezopotámie

v těchto historických spisech má
říši

rozšiřovaly

samozřejmě

také

či

strůjce

Egypta. Své pevné místo
velkolepého snu o

světové

- Alexandr Veliký. Autorem jednoho spisu s touto tématikou byl Ptolemaios I.

Sótér, diadoch a zakladatel helénistické dynastie v Egyptě. Z jeho díla vycházel autor
jednoho z nejcennějších

spisů

o Alexandrovi - Arriános, který žil ve 2. století n.l. a

zjehož pera se dochoval spis o Tažení Alexandra Velikého. Pestrost a rozsáhlost
Alexandrových výprav
povzbuzoval literární
se

žánrově

jistě

byla impulsem, jenž rozvíjel lidskou fantazii a

představivost.

Do literatury tak vstupuje písemný útvar, který

blíží - dnešními slovy

řečeno

- dobrodružnému románu a je

určen

širokému okruhu čtenářů.
Helénismus se v archeologickém smyslu rozvijel v průběhu posledních
před

n.l. , zatímco ve smyslu historickém a kulturním

Alexandra Velikého (336

před

n.l) a

končí

začíná

tří

staletí

založením

říše

pádem posledního helénistického státu-

ptolemaiovského Egypta v roce 31-30 před n.l.- pod Římany. 56
Makedonská Pella a Aigy (Vergina) za Alexandra nadále vzkvétá. Pella byla
založena kolem roku 400 Archeláem a stala se
Jde o

opevněné

helénistické

město,

rodištěm

s centrem na vyvýšené

velkolepý královský palác. Místnosti paláce byly

stěny. Soustředily

agoře,

soustředěny

dvora, obklopeného sloupovím; byly vybaveny dle své
ohrazovaly vysoké kamenné

jak Filippa, tak Alexandra.
kde se rozkládal i
okolo centrálního

funkčnosti.

Celý komplex

se tu jak prostory

hospodářské,

výrobní, tak i obytné a reprezentativní. Z nich máme dochované krásné mozaikové
podlahy, s figurálními
-jedna

např.

znázorněními,

které

zachycuje Alexandra s jeho

nezapřou

typicky makedonskou tématiku

přítelem

Hefaistiónem

při

lovu lva, jiná

Hradečný, Pavel; Dostálová, Růžena; Hrochová, Věra; Oliva, Pavel; Vavřínek, Vladimír:
Dějiny Řecka( ... ), s. 51-55.
55
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zobrazuje dva mladíky, lovící jelena. Také okolní domy jsou urbanisticky
seskupované jsou do

bloků

například

divadlo.

kolem centrálního peristylového dvora; zástavba je

Samozřejmě

organizovaná, pravoúhlá.

Vyspělý

se zde nalézaly i budovy

metrů.

části

veřejné

a sakrální,

byl též systém zásobování vodou a odvodňování.
rozměry

Verginský palácový komplex je svými
x 89

pokročilé;

též úctyhodný,

měří

zhruba 105

Ve svém plánu vykazuje podobnost se starším palácem v Pelle. V jižní

palácového komplexu se nalézá kruhová místnost - tholos - kde byl

pravděpodobně

uctíván Héraklés Patroós (tj. Herakles Otec), patron makedonských

vládců.

*
Kultura Makedonie po smrti Alexandra III. Velikého

Alexandr

svých velkolepých

v Babylóně r. 323. Po jeho
čelit

separatismu porobených národů. 57 V Athénách a Aetolii dochází k povstání,

SVOJI

činnost

dostala do

obnovuje

makedonské

řečník

vnitřních bojů

plánů

o nástupnictví a byla též nucena

smrti se

říše

zemřel uprostřed

Démosthenes, který vyzývá k organizaci svazu proti

nadvládě. Ještě

tzv. diadochy (Alexandrovy

v roce 323

před

vojevůdce),

n.l. bylo celé území

z nichž

Ptolemaios, Seleukos, Lýsimachos a Antigonos.

říše rozděleno

nejvýznamnější

Právě

mezi

jsou Antipatros,

Antipatros, který si

přisvojil

správu Makedonie a Řecka, odvádí z Asie dvě armády. Ty se střetnou s athénským
vojskem a porazí ho,

načež

vytvořit řecko-makedonské

Diadochové
měla

zpočátku

Démosthenes, symbolizující

řecký

odpor proti snahám

království, spáchá sebevraždu.
postupovali v zájmu zachování jednoty celé

napomáhat také idea státu, podpíraná

určitou

říše,

ideologií kulturního

k tomu

elitářství

Makedonů a Řeků. Záhy však dochází i mezi diadochy ke svárům a k bojům o

Alexandrovo

dědictví,

dokonce se

převáží

Alexandrovo

tělo,

aby mohlo být

"majiteli" záštitou jeho snah. 58 Říše se rozpadá do několika hlavních celků Antipatros zůstává správcem Makedonie a Řecka, Lýsimochos Trákie, Ptolemaios I.
Sótér Egypta a Seleukos Sýrie. I tento nový teoretický plán však s postupem doby

Šwiderková, Anna: Tvář helénistického světa (Od Alexandra Velikého do císaře Augusta),
Panorama, edice Stopy, fakta, svědectví, Praha 1983, s. 7-82.
57
Pozdější rozdělení mezi diadochy dává na srozuměnou, jakým směrem se bude bývalá říše
ubírat. V této době se vymezila základní jádra separatistických snah, současně se zřetelně objevují i
sváry mezi případnými následníky. Meleager a pěchota podporovali Alexandrova polobratra
Archideusa, avšak Perdikas si byl vědom nutnosti vyčkat, dokud se nenarodí Alexandrovo dítě . Došlo
tak ke kompromisu, na jehož základě byl Archideus králem Gako Filip III.), jenž bude společně
vládnout s Alexandrovým potomkem.
58
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ), s. 31-32.
56
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selhává, diadochové spolu bojují o moc a území, vznikají

různé časově

omezené

koalice a rozvíjí se zahraniční politika. 59
I

přes přetrvávající
říše

jejich

chápání

Makedonů

ve srovnání s ostatními

částmi

sebe samých jako elity kulturní život
helénistického

světa zjevně

Kulturním centrem se stává egyptská Alexandrie. Makedonie je
válkami s řeckými
n.l. na

městskými

státy-

hlavně

řecko-makedonskou říši udeřili

upadal.

vyčerpávána

se Spartou, Athénami, v roce 276

před

ve dvou vlnách Keltové, nový prvek na

Balkánském poloostrově. 60 Načas situaci zachraňuje a stát stabilizuje Antigonos II.
Gonatás, který invazi

Keltů

zastavil, Antigonovi III. se

podařilo

dokonce pod

záštitou achájského spolku podřídit si vzpurnou Spartu. 61
Kulturní život Makedonie ve 3. a 2. století byl ve znamení helénismu. I když se
země

v této

době

potýkala s řadou

vnitřních problémů,

stále

zůstávala součástí

"helénistické kulturní koiné".
Kultura Makedonie pod

římskou

*
nadvládou

Vztahy Makedonie s Římskou říší se od konce 3. století před n.l. značně
zhoršovaly. Filip V. (221- 197 před n.l.) se vmísil do bojů mezi Římany a Ilyry (219
před n.l.) a svou podporou Hannibala i do války Říma s Kartágem (215 před n.l.). To

vyvolalo první

římsko-makedonskou

válku v letech 215-205

před

n.l., v níž se

Římané snažili zjistit především rozsah a schopnosti makedonské armády, ale také ji

ze strategických důvodů zaneprázdnit na území Řecka. Druhá římsko-makedonská
válka v letech 200 - 197

před

n.l. zasáhla území nejen vlastní Makedonie, ale i jižní

Trákie. Jejím následkem byla Makedonie nucena uznat nezávislost

těch řeckých

měst, která byla spojencem Říma. Roku 196 před n.l. Římané na isthmických hrách

v Korintě slavnostně vyhlásili svobodu všech řeckých obcí. Řekové však brzy
poznali, že Řím nehodlá podporovat řeckou nezávislost, a osobuje si právo vměšovat
se do jejich

vnitřních věcí,

proto se ve

třetí

makedonské válce (171 - 167 před n.l.)

situace obrátila. Většina Řeků se rozhodla sympatizovat s etnicky bližšími
Makedony. Tato válka byla zápasem o budoucnost Makedonie, o její kulturní
tvářnost a politickou nezávislosti. 62 22. června 168 před n.l., přesný den je dán

59
60
61
62

Vavřínek, Vladimír: Alexandr Veliký( ... ), s. 188-198.
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 32.
WeJJ)lapoB, HHKOJJa; JlHJJ'mK, Bmcrop: KpaJleeume Ha aHmU'IKa MaKeOoHuja ( ... ),s. 92-94.
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 33-34.
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zatměním

měsíce,

bitvě

Je však král Perseus poražen

u Pydny a

končí

tak

makedonská svrchovanost.
Dobytá území byla Římany rozdělena na čtyři poplatné oblasti, tzv. meridia, a
zaváděny byly četné změny. 63 Nové uspořádání zasáhlo omezujícím způsobem do
společenských a hospodářských svobod. 64 Do měst přibyly vojenské posádky a
přicházeli

zlata a

i

římští

stříbra,

magistráti. Byly upravovány

prodej

(povoleno bylo jen

půdy,

daňové

vývoz stavebního

několik čet

povinnosti, zakázána

dřeva,

loďstva

držení armády a

na obranu severních hranic

před

těžba

barbarskými

nájezdníky), všichni královští služební i jejich synové starší 15 let se museli pod
trestem smrti

vystěhovat

do Itálie, kde se nejen

učili římským mravům

a jazyku, ale

také sloužili jako rukojmí.
Ještě složitější poměry

nastaly po roce 149

před

n.l., kdy se historicky

nepříliš

známý Andriskos prohlásil za Perseova syna a nárokoval si vládu. Po jeho
poraženém povstání byly zrušeny poslední zbytky makedonské autonomie a byla
ustanovena provincie Macedonia, spojená s Epirem a Ilyrií.
Jako i v ostatních zabíraných
přídělem půdu

(villy).

65

(a s ní i právo na

i zde získávali

sňatky),

římští

vojenští vysloužilci

usazovali se na ní a zakládali statky

Také členové pomocných vojenských sborů, které se rekrutovali především

z cizinců, za
uděleno

částech

a jako vyznamenání dostávali

římské občanské

i

důležitým

odměnu

faktorem skrze

nějž

půdu

právo (civitas rom.).

a mohlo jim dokonce být

Přidělování

tohoto práva je

i domácí obyvatelstvo porobených území - vojáci,

aristokraté, bohatí obchodníci, výrobci aj. - získávalo možnost podílet se na lokální
správě. Římané - tj. občané města Říma - měli status společensky nejvýše

uznávaných obyvatel,

představitelé

podrobených

národů

se

městské

správy

účastnili

zprvu druhořadě, mj. v závislosti na statutu města. Římský systém dělil města do tří
skupin - I. civitas - venkovská obec bez

římského občanského

práva, ale se všemi

Geografické vymezení nových pořádků nabízí: Kone.QapoB, ileTbp: 11Memo MaKeooHUR e
zeozpacjJUR ( ... ), s. 17-22.
64
Makedonie byla rozdělena na čtyři oblasti podle řek Nestos (Mesta), Strimon (Struma) a Axios
(Vardar) s centry v Amfipoli, Soluni, Pele a Heraklei Sintické. Srov.: Macedonia. 4000 Years oj
Greek History and Civilization ( ... ), s. 198.
65
Tyto vi/ly byly samostatnými hospodářskými a výrobními centry; často daly vzniknout okolním
vsím a sloužily jako prostředník romanizace venkovského obyvatelstva. Na tomto místě je vhodné
připomenout jazykovou linii latiny a řečtiny, kterou vypracoval Konstantin Jireček na základě
dochovaných kamenných nápisů . Dle něj probíhala jazyková hranice od západních výběžků Haemu
(pohoří Balkán) na jih, prostorem mezi Pirotem a Belou Palankou u Pirotu (Remesiana), Kjustendilem
(Pautalia) a Skopjí (Scupi). Srov.: Hpe'!eK, KoHCTaHTHH: 11cmopU!l Ha 6Mzapume, HayKa H H3KYCTBO,
Coqmll 1978, s. 80.
63

ucmopu~.JecKa
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jeho povinnostmi, obec
stávalo, že

při

měla

reformě

administrativně slučovány
řádu

státní správy byly tyto venkovské oblasti
s blízkými

a 3. municipium bylo

finanční,
příjmy

město

městy;

udělil

se

správně

a

2. colonia byla podobná osada vyššího

s částečným

soudní a kultovní. Roku 212 n.l.

daní z hlavy,

často

omezenou autonomii a vlastní samosprávu,

občanským

císař

právem a s autonomií

Caracalla, ve snaze zvýšit státní
občanům

svým dekretem všem svobodným

(tedy ne

otrokům) římské říše občanské právo, a prakticky ho tak devalvoval. 66

Latinský
města,

původ

resp. obyvatel

což lépe dokumentuje ekvivalent v jiných slovanských jazycích (ruské,
Volně

bulharské "rpa)l()l:aHHH", makedonské "rpafaHHH").
města

obyvatel
na

česky občan,

slova civilizace ("cives") znamená

zemědělské

živočišná

produkci, která je mu

zajišťována

byla jednak v rukou svobodných

svou

říci,

půdu

pozemkové šlechty

právě

venkovem - produkce rostlinná i

rolníků,

císařské půdě

na

zmiňovaných

v držení místní aristokrati (v jistém smyslu

středověku).

Státní

půda

byla také

jí

zajišťovali

vil! a v neposlední

předchůdci

postupně

nahrazoval neefektivní otrockou práci. Kolóni byli
odvádět

z přidělené

půdy vyměřenou

feudální

rozparcelována do

soukromého vlastnictví, nebo dávána do nájmu - tzv. kolonát, který

s povinností

že

je nositelem civilizace v římském smyslu. Ovšem i měšťan je závislý

státní otroci, nezanedbatelný byl i výrobní potenciál
řadě měli

spojeno lze

osobně

postupně

svobodní rolníci

pozemkovou

daň

v penězích i

naturáliích. 67
Expanzivní
méně

římská

v ní bylo

politika a neustálé války

finančních

obyvatelstva, které mnohdy

prostředků,
přerůstalo

vyčerpávaly

státní pokladnu;

tím více stoupalo
vykořisťování.

až ve

povinností existovala i vojenská povinnost - tj. poskytování
branců,

povinnost pomocných prací a dodávek potravin

cestách státních
přitom,

kromě

hierarchii, o

hodnostářů.

síly

válečné,

důmyslný

Aby

římská říše

daňové
Kromě

čím

zatížení
daňových

vyměřeného počtu

při průchodu

vojsk nebo

při

udržela dobytá území, opírala se

o propracovanou

městskou

správu a

úřednickou

systém komunikací a podél nich zakládaných vojenských

66

Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 38.
Kolonát je tedy v zásadě drobná nájem velkostatkářské půdy kolónům, tedy chudým rolníkům a
bezzemkům. Nejdříve se tento systém správy půdy rozvíjel v Itálii, od 1. století n.l. také v různých
provinciích. Současně se však postavení kolónů zhoršovalo - zadlužovali se, čímž se dostávali do
závislosti na majitelích pozemků. Ke kromě zmíněným daňovým povinnostem se s postupem doby
připojily i povinnosti pracovní, jež museli jednotliví kolóni vykonávat. Jednalo se například o stavby
silnic, opevňovacích systémů či výpomoc na statkářově vlastní půdě v době žní. To vedlo
k postupnému úpadku kolonátu, kdy půda ležela ladem (kolóni utíkali z místa svého působení) . Viz:
Svoboda, Ludvík: Encyklopedie antiky, Academia, Praha 1974, s. 303-304.
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táborů

(castellum, castrum), ze kterých

často později vyrůstala města

-

příkladem

toho je na území dnešní Republiky Makedonie například Stobi (dnešní Gradsko ). 68
Celkem prý bylo

měst

v

době římské

vlády

vystavěno

na 60. Významnou obchodní

tepnou, která propojovala celý Balkánský poloostrov byla Via Egnatia. 69 Začínala
Dračí)

v Dyrhachiu (dnešní

a propojovala

města
města

(Velušina, Bitolsko; 34 mil), dále byla na trase
(neupřesněno;

Lychnidos (Ochrid) s Nikeiou
Heraclea (Bitola; ll mil), Cela

34 mil), Edessa (Voden; 28 mil), Pella (Postol, Enidževardarsko; 28

mil), Thessaloniki

(Soluň;

27 mil), Melisurgion (Kukušsko; 20 mil), Apollonia

(Polina; 17 mil), Amfipolis (u ústí Strumy; 30 mil), Filippy (rozvaliny mezi Kavalou
a Dramou; 33 mil), Neapolis (Kavala; 12 mil), Akontisma

(západně

od ústí Mesty; 9

mil), Topiros (u ústí Mesty; 17 mil) a dále pokračovala až do Konstantinopole. 70
Rozšiřující

se impérium Makedonii posunulo více do centra, což se

odrazilo i na kulturním vývoji. Architektonické
nové chrámy pro

zbožštělé

římské císaře,

městské

pozitivně

plány v sobě zahrnovaly

ale i pro orientální božstva, které

nábožensky tolerantní Římané integrovali do svého polytheistického náboženského
systému. Jediná

dvě

zpočátku

náboženství, proti kterým

postupovali

razantně,

monotheistické židovství a křesťanství a to zejména pro jejich odpor ke kultu
státu. Dále se ve

městech

budovala fóra- tj.

profánními budovami, divadla,

městské

náměstí,

baziliky, které

kašny a fontány,

lázně

ale i praktické záležitosti, jakou byl systém kanalizace, obytné

bylo

císaře

prvotně

a

byly

(thermy), knihovny,

čtvrti

apod. O tom, že

kultura implantovaná Římany do makedonské provincie byla vyspělá, svědčí i četná
dekorativní

sochařská

díla, busty,

šperkařské

výtvory, hroby, náhrobní desky a

ostatní architektonická dekorace. Zvláštní pozornost si zaslouží Skupi (v
dnešní Skopje), Heraclea Lynkestis (Bitola), Stobi, Lychnidos a Bargala.
Velkým zlomem nejen v antické

architektuře,

ale

kultuře

podstatě

71

celkem, bylo

vzmáhající se křest'anské hnutí. 72 Podobně se radikální změny promítly i do
společenského zřízení. Otroci, s nimiž Římané hojně obchodovali i na území
68

MHKYJI"'HK, lisaw AHmU'lKU zpaoo6u 60 MaKeOoHuja, Mai<ponpoeKT "liCTopwja Ha KymypaTa
Ha MaKe.noHwja" - KHHra 8, MaKe.noHcKa aKa.neMHja Ha HayKHTe H yMeTHOCTHTe, CKonje I 999, s.
223-236.
69
Via Egnatia byla silnicí, napojenou na systém antických komunikací. Římská síť silnic měřila
celkem 85 000 kilometrů a protkávala celou říši. Přes řeky nebo srázné rokle se stavěly mosty nebo
viadukty. Pravděpodobně nejvýznamnější cestou pozdějšího původu je Via Egnatia, která vedla přes
Balkán a Konstantinopolis, kde se napojovala na silnice vedoucí do Malé Asie. Právě tudy procházela
většina římských vojenských výprav na východ říše i na Balkán.
70
ITeTpos, ITeTbp: MaKeOOHUJl- ucmopUR u nonumu'lecKa coo6a, TOM I,( ... ), s. 29-30.
71
MHKYJI"'HK, lisaH: AHmU'lKU zpaooeu 6o MaKeOoHuja ( .. . ),s. 247-266.
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Makedonie, již nebyli ochotni snášet své životní podmínky. Docházelo k povstáním,
jež se stala první předzvěstí úpadku mocné Římské říše. Bouřícím se otrokům
nahrávalo

kromě

víry v Ježíše Krista také množství barbarských

národů, čekajících

za hranicemi impéria na vhodný okamžik vpádu. Tím více bylo křesťanství pro Řím
nepohodlným náboženstvím;

místně

a

časově ohraničené

Domitiana gradují až v systematické pronásledování

zásahy za

křesťanů

století - za Marka Aurelia, Septimia Severa a Diokletiána.
páleny, jejich

shromažďovací

modlitební místa

ničena,

císaře

ve 2.

Nerona a

polovině

Křesťanské

3.

knihy byly
Počet

kazatelé zavíráni.

Kristových stoupenců však narůstal v celé Římské říši, a tento nezanedbatelný fakt
donutil

císaře

Konstantina roku 313 tzv. Ediktem milánským k zrovnoprávnění

křest'anstvC 3 Mělo se nepochybně stát svorníkem hroutící se říše, jak potvrdil roku

380 císař Theodosius, když prohlásil křest'anství státním náboženstvím Říše
římské. Opřeno

o ni vystupovalo ve vývoji do konce 4. století velmi

ostře

proti

pohanským kultům, neostýchalo se bořit nekřesťanské chrámové stavby. 74 Z role
pronásledovaného se toto náboženství zvolna stávalo pronásledovatelem.
O významu Makedonie v počátcích

křesťanství svědčí skutečnost,

že toto

balkánské toponymum nacházíme ve Starém (1 Mak 1,1; Est 8,12; 2 Mak 8,20) i
Novém zákoně (Sk 16,9 - 12; 18,5; 20,1 - 3; 1 Ko 16,5; 2 Ko 2,13; 7,5). 75
Křesťanství

vývoje

a jeho legalizace byly

společnosti,

Antická

města

nesporně

znamením nové doby,

přelomovou

fází

jež vdechla novou tvářnost i městským aglomeracím.

*
na území Makedonie

Skupi je jedním z těch

měst,

která jsou

kontinuálně

osídlena již

tři

tisíciletí.

Stejně jako Řím rozkládalo se město na několika pahorcích podél toku Vardaru,

nejstarší doklady sídlištních struktur na území dnešní skopské oblasti jsou z 8. - 6.
století

před

n.l.

(pravděpodobně

kmeny tráckých

Tribalů),

dokumentují nálezy mincí paionských a makedonských
kudy probíhaly obchodní styky.

Sídliště

předřímskou

vládců, svědčících

dobu

o tom,

se v jednotlivých dobách rozkládala porůznu

72

tamtéž, s. 306-31 O.
Edikt milánský znamená výraznou změnu v náboženských poměrech Říše římské- od roku
313 jsou zrovnoprávněna všechna náboženství v Římě, což se však nejvýrazněji dotýkalo křesťanství.
Císař Constantinus v mnohém navazoval na svého předchůdce Diokletiana, co se však křesťanství
týkalo, měl zcela jiné názory. Křesťanství nechápal jako hrozbu, ale naopak spíše jako možnost, jak
vnitřně sjednotit říši.
74
K otázce christianizace na území Makedonie srov.: AneKcosa, Enara: CmapoxpucmujaHCKu
11PK06HU t{eHmpu 60 MaKeiJoHuja, in: CmapoxpucmujaHcKama apxeo!locuja 60 MaKeiJoHuja,
MaKe.li,OHCKa aKa.ll,eMHja Ha HayKHTe H yMeTHOCTHTe, CKonje 1999, s. 7-17.
73

30

na terasách kolem Vardaru a jeho povodí; urbánní charakter získala až s příchodem
Římanů, kteří vystavěli nový vojenský tábor na Zajčevě vrchu u soutoku Vardaru a

Lepence, nedaleko cesty, vedoucí k Dunaji a tento tábor

později přerostl

v město se

statutem kolonie. Vývoj oblasti je ale spojen též s dějinami Dardanie (tj. s kmenem
Dardanů),

která byla za

římských

dob pod vojenským protektorátem, jehož bylo

Skup i správním střediskem. 76
Různost pohřebních obyčejů,

symboliky

svědčí

dobyvatelů.

o multietnickém charakteru

zůstávají

tyto oblasti

hrobové konstrukce a pestrost milodarů
města.

nejrůznější

připomenout,

Nutno

vždy nejvíce rigidní a vzdorující

unifikačním

Náhrobní desky a nápisy na sarkofázích jsou sice psány

latinsky (oblast je za

Jirečkovou

jazykovou linií

latina) - jména na nich uvedená však indikují

řečtiny

a

úřední řečí

císař

válečných veteránů

útočili

ze svých legií. Ve 2. a 3. století

Gótové a Hunové (268 - 269 n.l.),

přičemž

snahám
převážně

zde byla

přítomnost různých cizinců

Itálie, Dalmácie, Sýrie, Thrákie. Roku 85 zde též

právě

že

právě

z Galie,

Domitián usadil mnoho
na Macedonii Sarmati,

se i oni usazovali na napadených

územích. Proto se na nápisech této doby objevují i jména barbarská. 77 Nekropole, jak
bylo zvykem, byly

zřizovány

za hranicemi

města. Obecně

se

vyznačují relativně

velkou rozlohou. 78 Různý způsob pohřbívání dokládá například hrob Židovky, která
pohřbena

byla

ve zvláštním kovovém sarkofágu s kamennými pláty; v

nalezeno množství
křesťanským

šperků

a toaletních

potřeb,

skleněné

motivem zajíce. Zájem vzbuzuje také sarkofág

usuzujeme na

základě

dochované hrobové výbavy

četných

hrobě

bylo

nádoby a lampa s

lékaře,

o jehož povolání

chirurgických

nástrojů

a

železných krabiček na léky. 79 Podobných lidských osudů je ve skupské nekropoli
uchováno mnoho, hroby ukazují životní a kulturní
společenských

poďmínky

prakticky všech

vrstev -od privilegovaných vládců po bezejmenné otroky.

Kulturní význam

města

obec. Krátce po legalizaci

potvrzuje i rané

křesťanství

šíření křesťanství

a silná

křesťanská

ediktem milánským -již v roce 343 -bylo ve

Scupi sídlo episkopa Paregoria. V průběhu 4. století zde vzniká významné církevní
středisko. 80 Rozkvět regionu byl opětovně narušen až Góty, kteří v roce 472 napadli
75

Stubhann, Mathias a kol.: Encyklopedie Bible, Gemini, Bratislava 1992, s. 359.
Grozdanov, Cvetan: Macedonian National Treasures ( ... ),s. 62.
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tamtéž, s. 65-67.
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m:

Heracleiu Lynkestis a v roce 479 vpadli i do Stobi a Skupi. 81 Město však ještě chvíli
existovalo jako sídlo diecéze Dardanie, než bylo dílo zkázy
zemětřesením

přesídlili

v roce 518.

Opuštěné

sídliště

zůstalo

dokončeno

silným

v rozvalinách, obyvatelé

trochu níže po proudu Vardaru - do míst, kde se sídlilo již v dřívějších

dobách např. Vodno, Kale, Zlokuk'ani. 82 Zdejší terasovitě rozložená raně byzantská
sídliště
začalo

byla plánem i
formovat nové

opevněním uzpůsobena

město,

ze kterého

terénu; kolem skopského Kale se

průběhem dějin

vyrostla

středověká

Skopje,

jedna z hlavních pevností středního Balkánu.
Z dosud odkrytých památek antického Skupi si zaslouží pozornost

především

divadlo. 83 Vybudováno bylo v období před polovinou 2. století a patří k největším na
území Makedonie. Velké

hlediště

korespondovalo s 98

metrů

širokým jevištem, dvoupatrovou scénu (tj. nadstavbu za
členily

vysoké sloupy. Samotná scéna byla obložena

hnědou břidlicí.

jevištěm,

mramorově

metrů

scenae frons)

bílou, zelenou

či

Skupské divadlo bylo vystavěno podle římského stylu, tj. s arkádami

a v nich

umístěnými

řeckého

stavitelství).

Kromě

dlouhým a 15

sochami ve

scéně

(na rozdíl od theatru ve Stobi, které nese rysy

divadla stojí za zmínku také apsidální bazilika s vnější kolonádou a

sloupovím, jež

nemělo

konstruktivní, ale pouze estetickou funkci. Celá podlaha byla

ozdobena pestrými mozaikami a na zdech byla fresková malba.
Heraclea Lynkestis: Heraclea má pro

současnou vědu

velký význam,

neboť

dokumentuje souvislý historický vývoj až do 6. století n.l. 84 Některé předpoklady
hovoří

o tom, že

město

bylo založeno v době vlády Filipa II., jiné však jeho

datují až do doby Filipa V. Nacházelo se v úrodné oblasti, navíc na
dálkové cesty Via Egnatia a silnice
město

směřující severně

prožívalo v průběhu 2. a 3. století,

Hadriána. Na

počátku

3. století

Septimia Aurelia Heraclea.

město

Stejně

především

počátek

křižovatce

ke Stobi.

Největší rozkvět

za vlády

císaře

získalo status kolonie a bylo

Trajána a

přejmenováno

na

jako Skupi i Heraclea brzy po legalizaci

Gótové - původní domov Gótů leží ve Skandinávii na ostrově Gotland, ale v průběhu druhého
století přesídlili až do černomořských stepí, kde založili mocné království. Po několik generací pak
podnikali nájezdy na Římskou říši. Později se Gótové rozdělili na východní Ostrogóty a západní
Visigóty, usadili se a přijali mnoho civilizačních prvků od Říma. Srov.: Heather, Peter: Gótové,
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002.
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křesťanství

získala vlastní episkopát a stala se jedním z církevních

středisek.

Po

rozdělení Římské říše připadla oblast pod správu východořímskou, tj. pozdější

byzantskou. 85
O prosperitě

města

vypovídají početné archeologické nálezy,

s podlahovými mozaikami s raně
centru

města)

křesťanskými

především

baziliky

motivy, na Akropoli (vyvýšeném

byly odkryty mj. zbytky therm, divadla, profánních budov lemovaných

dvorky a portiky86 , a v neposlední řadě i zbytky chrámů. 87 Z monumentálního
iónského portiku se dochovaly

části sloupů

a fragmenty soch. Jedna

sochu Nemesis, bohyni spravedlnosti, která ve
zcela v římském stylu

ztvárnění

- byla

městě měla svůj

vztyčena

na

počest

chrám; další socha Tita Flavia Oresta,

herakleiského pohanského duchovního a mecenáše. Ve východní
římské

nacházely

lázně

představovala

části města

se

se studenými (frigadarium), vlažnými (tepidarium) a

horkými (caldarium) koupelemi. Životní úroveň a hygienu obyvatel Heracleie
zvyšovala i kanalizace. Kulturní život a zábavu
tvaru podkovy, jehož výstavba byla
hlediště
kromě

zajišťovalo

započata

theatrum s půdorysem ve

za Hadriána. Ohrada,

(auditorium) od jeviště (orchestra, arena), sloužila k ochraně

divadelních

pořádány

představení

gladiátorské zápasy

zde byly - v duchu pokleslého
či

boje s divokými

oddělující

diváků, neboť

římského

zvířaty. Jeviště

vkusu -

bylo ozdobeno

mramorovými sochami. Estetický vzhled městu dodávala i fontána, která je napojena
na budovu divadla. 88
Mezi význačné dominanty města patřily rovněž baziliky. 89 Pod jednou
křesťanskou

bazilikou se nalezly

shromažďovací,

odděleny řadami

Podlaha je
Přímo

ve

dlážděna

středu

křesťanská-

iónských

je trojlodní s narthexem

sloupů, uprostřed

vystavěna

(předsíní). Lodě

byly od

se nacházel nízký podlouhlý

mramorovými barevnými mozaikami geometrických

Malé baziliky se nalézal prostor,

baptisterium, kam byla skrze kanálky
byla

civilní baziliky, tj. budovy

soudní. Tzv. Malá bazilika (episkopální), datovaná do konce 4.

století- a tedy již raně
sebe

pozůstatky římské

přiváděna

pravděpodobně

oltář.
tvarů.

sloužící jako

voda z nedaleké nádrže. Poté, co

Velká bazilika a stala se hlavním episkopálním chrámem, byla tato

85 oaJJa6aHOB, KocTa; HHKOJIOBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, )J;HMHTap: CnoMeHUlfU HQ Kyllmypama
Ha MaKeOoHuja ( ... ),s.

161-164.
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Jedná se o sloupové kolonády.
87
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88
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89 foprHeBcKa, AHHua: Ho6u coJHaHuja 3a cmapoxpucmujaHcKume 6mUJIUKU 60 Eumo!ICKO, in:
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menší bazilika
ukončená

přiléhají

přeměněna

na jedné

kaple,

na

veřejnou

straně apsidovitě, lodě

předsíň,

předsíň,

zadní

dvorek s fontánou, ke kterému ze
Celkem je stavba

budovu. Velká bazilika je také trojlodní,

tvořena

tří

jsou

odděleny zděnými

sloupy. K bazilice

ze severu portikus, z jihu baptisterium a dále
stran

přiléhá

"klášter", obydlí pro duchovní.
kvalitně

komplexem devíti prostor, všechny mají velmi

provedené mozaikové pokrytí podlah. 90
Mozaiky se datují raným 5. až koncem 6. století a mají hluboký duchovní
význam. 91 V technice navazují na díla řecká, helénistická, ale mají již prvky
abstraktního stylu, typického pro
dvojrozměrná.

Zejména ve

umění raně

Velké

byzantského období; kompozice je

bazilice nacházíme

v pravoúhlých polích, s propracovanou ikonografií a
mikrokosmos je zde ve čtyřech úrovních
úroveň

Nejvyšší

réva, která

vyjádřena

- nebe - je

vyrůstá

obrazy,

křesťanskou

symbolikou. Jako

představeno křesťanské

z poháru, obklopeného symetricky

skřivani,

úroveň

květinami,

různými zvířaty

a ptáky. Další

cypřiši,

palmami,

mezi nimiž poletují ptáci - holubice, divoké kachny,

pávi; zahradu hlídá Kerberos nebo

je

pojetí Universa.

symbolicky - Ježíše Krista zastupuje vinná

úrovní je ráj, rajská zahrada- prostor je zaplněn ovocnými stromy,
olivovníky a

znázorněné

znázorněním země,

červený

kterou symbolizuje

pes, uvázaný ke smokvoni.

opět

krajina se

zvířaty,

Třetí

nyní však

bojujícími a pronásledovanými - lev honí koloucha, kance, pes zajíce, objeví se
útočící býk, jelen, divoká koza, medvěd aj. Čtvrtou úrovní je voda, která se projevuje
různými

vodními elementy

(např.

kašna) a sladkovodními i

(ryby, chobotnice). Kompozice jsou

často

mořskými živočichy

rámovány ornamentálními florálními

.
92
motivy.

Roku 479, za panování Theodoricha, byla Heracleia vypálena Ostrogóty. Mince
z roku 586 n.l., zakopaná v rámci tzv. thesaurizace, tj. ukrytí cenností
nebezpečím, pravděpodobně

dokládá definitivní konec života ve

před

hrozícím

městě.

Stobi je dnes nejlépe archeologicky prozkoumané město v Makedonii. 93 Poprvé

je

připomínáno římským

historikem Liviem v souvislosti s tím, že Filip V. roku 197

před

n.l. porazil Dardany. Pod makedonskou nadvládu se Stobi dostalo v roce 217

před

n.l.

Počátky města

výhodná poloha Stobi

jsou však archeologicky datovány na
předurčovala

počátek

helénismu;

k vedoucí pozici v obchodu i ve

90

fopfHeBCKa, ÁHHLJ,a: Boou'l HU3 XepaKlleja fluHKecmuc ( .. . ),s. 12-14.
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V první polovině 5. století jsou mozaiky striktně nefigurativní
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správě .

Největšího rozmachu město dosáhlo až za Římanů, nejprve za vlády císaře Augusta,

poté mezi 4. - 6. století n.l., avšak již v samých
před

n.l.) získalo pro

svůj

jiné právo vlastní ražby.
Crna

(starověký

počátcích římské

nadvlády (roku 69

strategický význam status municipa, a proto

Město

města

Erigon). Plán

terasovitě

se rozkládalo

mělo

mimo

nad povodím Vardaru a

řeky

vycházel z římského urbanistického schématu

pravoúhlých ulic a dvou křížících se hlavních tepen (cardo + decumanus). Římany
zřízený

vodovod a

přičemž

sítě

kanalizace vedly

výše položené oblasti
sítě.

dosah vodovodní

navazovala na systém
zmiňovaná

města

V jihozápadní
opevnění

hlavní ulice do srdce

přes

části

s atriem

z 1. století n.l.

města,

hradeb byla vystavěna dvojitá brána, která

a chránila nejsnazší
města,

Původně

přístup

do

(náměstí)

kde na fóru
či

města.

jednoduchý

rodiny
dům

o

Od ní vedla

stály reprezentativní
lázně.

V blocích

Peristerů

nebo tzv.

půdorysu

tvaru "L"

Velké a Malé

např. dům

podél ulic stály soukromé obytné domy,
94

bránu do centra

byly vzhledem k technickým obtížím mimo

budovy s kolonádami a sochami, chrámy, baziliky

Partheniův dům

městskou

jižní

byl později, za Theodosia začleněn k tzv. Theodosiově palácovému

komplexu, který se tak nazýval na

paměť

imperátorovy

návštěvy

ve Stobi. Mramor,

podlahové mozaiky, ozdobné desky, bronzové a mramorové sochy utvářely estetický
kolorit této budovy. Dochovány jsou mimo jiné
z 1. století, které jsou dnes

společně

dvě překrásné

bronzové sochy

satyrů

s dalšími sochami uloženy v bělehradském

národním muzeu.
Stobské divadlo bylo
přeměněno

bylo

kamenná

zeď,

vystavěné

v řeckém stylu ve 2. nebo 3. století. Od 3. století

v arénu pro gladiátory a kolem

jež chránila obecenstvo

před

rozlícenou

zájmu tehdejšího publika. V roce 325 vyhlásil
lidské krve na

veřejných

místech. O

půl

zakázány veškeré pohanské hry a arény

jeviště

císař

století
začnou

byla

vystavěna

zvěří

- novým

jednoduchá
předmětem

Konstantin I. zákaz prolévání

později,

za Theodosia, budou

zvolna chátrat. Mramor bude

využíván jako stavební materiál pro nové budovy, což do

značné

míry symbolizuje

soumrak antického lesku. 95
Monumentální byl i trojlodní episkopální chrám s mozaikami, nákladnou
architektonickou dekorací a freskami na zbytcích severní a západní zdi. Jako i Scupi
93
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mělo

a Heracleia

i Stobi záhy po ediktu milánském vlastní episkopát. Stalo se tak

roku 325 a prvním biskupem byl Budios.
křesťanské

Postupně

minimálně čtyři raně

zde vyrostly

baziliky. Severní bazilika z 5. století je typicky trojlodní, má dvě

a baptisterium

čtyřlístkového

tvaru; naproti ní stála civilní bazilika. Centrální

bazilika byla postavená na přelomu 4. a 5. století, nad
ze 3. - 4. století, u níž máme i

nápisně

ukončenou

původní

komunitě

patří

hlavní místností s mozaikami s raně

židovskou synagogou

zřizovatele

doloženo jméno

Claudius Poliharmos. Ke zdejší židovské
s apsidovitě

předsíně

- Tiberius

Dům

i tzv.

křesťanskými

žalmů,

motivy a

s představeným sloupovým dvorem - patrně sídlo synagogních hodnostářů. 96
Nejdůležitějším

chrámem ve Stobi byla trojlodní Episkopální bazilika z počátku 5.

století, známá jinak jako bazilika biskupa Filipa. Biskup je zde
kryptě

v zadní

freskových

části

pěkné

baziliky. Dochovány jsou

nástěnných

maleb. Dva kilometry

jižně

pohřben

v zaklenuté

mozaiky, ale i fragmenty

od Heracleiské brány se nalézá

tzv. Bazilika Palicura, která možná plnila funkci kláštera; blízko ní jí

přiléhá

velká

Gótů

v roce

slovanská nekropole z 9 .-12. století n.l.
Architektonická výstavba
Podobně

479.

jako jiná

města

města

při zemětřesení

probíhala i po devastujícím nájezdu
v Makedonii,

roku 518, život po
o
d m' prospen"ty. 97
nenab y lo sve' puvo

utrpělo

něm pokračoval

i Stobi velké škody

dál, nikdy však již

město

Zajímavé je, že ani v době největší expanze Římanů početně nepřevážilo římské
(latinské) obyvatelstvo místní

řecko-makedonské

archeologické nálezy: latinsky byly ve

městě

Dassaretů,

předchůdci

alfabetě.

dnešního Ochridu,
před

máme první zprávy z roku 217

svědčí opět

psány jen oficiální nápisy, zatímco

náhrobky (náhrobní epitafy) byly psány řecky v řecké
Lychnidos. O antickém

osídlení. O tom

bydliště

ilyrského kmene

n.l., zatímco archeologické nálezy

jsou datovány mnohem dříve. 98 Město leží na kulturním rozhraní východu a západu,
tradičně

udržovala tato oblast kontakty jak s pobřežím Jaderského

moře

a s jižní

Itálií, tak s Řeckem a egejským pobřežím. V době římské nadvlády patřil Lychnidos
do

makedonsko-řecké

nápisů,

kulturní sféry (na rozdíl od Skupi), o

čemž

vypovídá jazyk

dochovaných na kamenných památkách. V letech 170 - 169

před

n.l. byla

oblast římskou vojenskou základnou v bojích s makedonským Perseem. Římská
96
~

tamtéž, s. 169-171.
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nadvláda nad

městem

strategické poloze na

znamenala impuls k rozvoji
cestě

města

mimo jiné také vzhledem ke

pravděpodobné,

Via Egnatia. Je

že i toto

město utrpělo

škody během zemětřesení v roce 518. 99
Mezi nálezy z antických dob nelze opomenout nedávno odkryté a dnes
renovované divadlo
strmému

pohoří

řeckého

Galičica

typu, jehož akustika je díky
Kromě

pozoruhodná.

monumentální hrobka makedonského typu;

otevřenému

plně

prostoru proti

divadla stojí také za zmínku

raně křesťanská

bazilika, nalézající se

pod pozdějším chrámem sv. Klimenta z 9.-1 O. století. 100
Bargala je

pozdně

antické

město,

které se formovalo v průběhu 4. a 5. století

v oblasti ústí řeky Kozjačka Reka do Bregalnice (Štipsko ). Před půl stoletím byla
nalezena deska z roku 371 n.l. s latinským nápisem, oznamujícím výstavbu
brány v Bargale.

Začalo

tím odkrývání "nového"

Zjistilo se, že Bargala byla na
konci téhož století se

změnila

počátku

města

na antické

mapě

městské

Makedonie.

4. století vojenským ležením, avšak již na

ve významné kulturní a církevní centrum . Ve

městě

byla vystavěna jedna třílodní a jedna jednolodní bazilika. 101 Nechyběla ani rezidence
biskupa. 102 V literatuře se s tímto toponymem setkáváme poprvé v roce 451 ve
spisech Chalkedonského soboru, pod nímž je podepsán hned vedle biskupa Nikoly ze
Stobi i biskup Dardanios z Bargaly. 103

*

Pokračujícímu rozpadu Římské říše nezabránilo ani přesunutí centra z Itálie- z
Říma na Bosporský průliv, do Konstantinopole, uskutečněný císařem Konstantinem

roku 330 n.l. Nápory barbarských etnik společně

s rozkladem

rozdělit říši

na

říše zevnitř,

dvě části

donutí

Sarmatů, Kostoboků, Hunů

těsně před

smrtí (r. 395)

císaře

a

Gótů;

Theodosia

- východní s centrem v Konstantinopolí (Byzanc) a západní

s centrem v Římě. Začíná tak faktický rozpad státu, přičemž obě části začnou tvořit
vlastní

dějiny,

do kterých již brzy zasáhnou nová etnika. Na jeviště

dějin přicházejí

nyní také slovanské kmeny, ohrožující Byzantskou říši.

***

98

MHKyn'-1111{, 11saH: AHmU'IKU zpa006U 60 MaKeťJoHuja ( . .. ), s. I Ol-l 06.
'
Ea.na6aHoB, KocTa; HHKonoBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, Ll:HMHTap: CnoMeHUlfU Ha KJflmypama
Ha MaKeOoHuja ( ... ),s. 226-227.
100
MHKyn'-IHK, 11saH: AHmU'IKU zpaoo6u 60 MaKeooHuja ( ... ),s. 361-362.
101
Een.ne.noBCKH, 3BOHKO: KoMnReKcom Ha enucKoncKama 6a3UJIUKa 60 Eapzana, in:
CmaťcoxpucmujaHcKama apxeoflozuja ( .. . ),s. 207-222.
02
MHKyn•mK, 11saH: AHmU'IKU zpaoo6u 60 MaKeooHuja ( . . .),s. 262-264 a 342-344.
~

103

tamtéž, s. 306.
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KAPITOLA II.

Kultura středověku
(do pádu Makedonie pod osmanskou
nadvládu)

středověku
(do pádu Makedonie pod osmanskou nadvládu)

Kultura

Kultura na území Makedonie v
Příchod Slovanů

době příchodu Slovanů

nejen na území dnešní Makedonie, ale do oblastí celého

Balkánského poloostrova, nebyl procesem náhlým. O osídlování Balkánu se
dovídáme z více či méně věrohodných zpráv antických a byzantských autorů. 104
Zprávy Plinia Staršího, Ptolemaia

či

Tacita o Venetech,

kmenech, mohou jen málo posloužit k objasnění

původu

území Balkánu. Jisté je, že v prvních fázích velkého

údajně

slovanských

a příchodu těchto

národů

na

stěhování národů nevěnovala

byzantská moc předchůdcům Slovanů větší pozornost. 105 Ve stínu Avarů a jiných
zdánlivě mocnějších

barbarských

kmenů

se Slované nejevili na

jako kmeny, které by mohly Byzantskou
století

později,

začali

Byzantinci zvolna

hrozícím

říši

ohrozit a už

kdy se Slované v loupežných výpravách

nebezpečí

zjišťovat,

je brzy

na Byzanc. Od 6. století se Slované
dlouhou dobu stal

přirozeným

vlna slovanských

začínají

vůbec

5. století

ne vyvrátit.

Půl

započali osamostatňovat,

jaká síla se na jejich

přesvědčila

počátku

říši tlačí.

útoků,

O

skutečně

valící se od severu

trvale usazovat za Dunajem, který se na

rozmezím kulturního

světa

a barbarských

kmenů.

Jedná se již o dobu, kdy nejsou organizovány jednorázové kořistné vpády. 106 Nyní již
Slované prosazují svůj dlouhodobý záměr obsadit území za Dunajem. 107
Zbudováno proto bylo na severní byzantské hranici na 300 obranných

objektů,

jen v samotné Makedonii vzniklo 47 takových tvrzí. 108 Prokopios ve svém díle De

Aedificiis (O stavbách, rok 554-555) píše, že

104

opevněných

míst je na

středním

a

AHTonjaK, CTjenaH: CpeOHoBeKoBHa MaKeOoHuja 1, Mwcna, CKonje 1985, s. 11-62.
Mezi nejnovějšími monografiemi k otázce stěhování národů, jež byly v českém prostředí
vydány, je možno jmenovat tyto práce: Bednaříková, Jarmila: Stěhování národů, Vyšehrad, Praha
2003 a Bednaříková, Jarmila; Homola, Aleš; Měřínský, Zdeněk: Stěhování národů a Východ EvropyByzanc, Slované, Arabové, Vyšehrad, Praha 2006.
106
CTecpocKa, HpeHa: CJweeHume Ha no'leama Ha MaKeOoHuja (oo VII oo no'lemoKom Ha X
eeK) , CwrManpec, CKonje 2002, s. 21-22.
107
Niederle, Lubor: Slovanské starožitnosti- Původ a počátky Slovanů jižních, svazek 1., Bursík
a Kohout, Praha 191 O, s. 174-244.
108
CTojaHOBCKH, AneKcaH.u.ap; KaTap1.mes, HsaH; 3orpacpcKH, )J;aH'IO: Jfcmopuja Ha
MaKeOoHCKuom Hapoo, MaKe.U.OHCKa KHHra - Kynrypa - MHcna - Hawa KHHra, CKonje 1988, s. 22105
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východním Balkáně kolem 400. 109 Množství těchto obranných bodů svědčilo o
nebezpečí,

jež Byzantincům hrozilo.

Byzantský historik Jan z Efezu píše, že za vlády Tiberia prošly slovanské kmeny
území celé Helady, Thesálie a Thrákie, dobyly mnoho
Avarů

obsadily. V souvislosti s útoky

měst

a tvrzí, a natrvalo je

a válkami s Persií Byzantská

říše

i nadále

slábla. 110 Dunajská hranice již v roce 602 prakticky přestala existovat a o deset let
později Slované obsadili nejdůležitější dalmatská města. 111 Nejdříve utvářeli na

celém Balkánském
původními,

poloostrově uzavřené

avšak koncem 7. století

ostrovy svého osídlení mezi obyvateli

začínali

být

převažujícím

etnikem. V té

době

byla již provedena prakticky kompletní kolonizace Balkánu Slovany. Dostali se
dokonce až na jih Peloponéského poloostrova (Milingové a Jezerci 112). Celá
Makedonie byla již osídlena různými slovanskými kmeny a započal proces etnického
míšení

s původním

obyvatelstvem.

Autochtonní

Makedoňané

byly

zvolna

asimilováni slovanskými kmeny, jež byly v početní převaze. Naopak v Řecku a na
Peloponésu se

Slovanům nepodařilo početně převážit

místní obyvatelstvo, což vedlo

k asimilaci slovanských kmenů na velké části dnešního Řecka. Velkým dílem tomu
přispěla

také bitva u Patrasu na

počátku

9. století, v níž byli Slované poražení. O

slovanské přítomnosti na počátku středověku na území

dnešního Řecka svědčí

archeologické nálezy a především slovanská toponyma. 113
Z hlediska ryze kulturních

dějin

jsme v této neklidné

době

odkázáni pouze na

archeologické nálezy a byzantské literární zmínky. Slovanské pronikání na Balkán a
v užším smyslu pak do Makedonie je

poměrně

nejlépe doloženo

oblastech. Je to dáno tím, že Slované přicházeli do pozdně antického
vrcholné vzdělanosti a civilizace tehdejší Evropy.
byli prvními pozorovateli této

bouřlivé

114

právě
světa,

v těchto

do oblasti

Zmiňovaní byzantští kronikáři

expanze. Jejich záznamy tak

význam pro dobové vládce, nežli pro kulturu. V Podunají a jiných

měly větší

částech

Balkánu

Jedná se o významné svědectví k dějinám kultury Byzantské říše. Prokopios v duchu první
knihy o architektuře Justiniánovy doby sepsal dalších pět děl, jež se zabývala stavbami celé říše .
V širším kontextu viz: TipoKom!li KecapHitcKH: Tai:mama ucmopUR, "Hapo.nHa Kymypa", CoQ>HJ!
1983 .
110
Zástěrová, Bohumila a kol.: Dějiny Byzance, Academia, Praha 1994, s. 78-81.
111
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 41-42.
112
Milingové a Jezerci jsou slovanské kmeny, o nichž první doložené zprávy pocházejí až z 10.
století z pera historika Konstantina Porfyrogeneta. Oba kmeny podléhaly postupné helenizaci relativně
pomalu, zejména pak kmen Milingů si udržel své vědomí až do příchodu Turků v 15. století.
113
Niederle, Lubor: Slovanské starožitnosti- Původ a počátky Slovanů jižních, svazek 2. ( ... ),s.
439-442.
114
Váňa, Zdeněk: Svět dávných Slovanů, Artia, Praha 1983, s. 38-39.
109
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se

střetávaly

teprve hledaly

národy na
pevnější

diametrálně

rozdílném stupni vývoje. Slovanské kmeny

pozice pro svou existenci, zatímco antický

svět

byl již dávno

za zenitem svého vývoje. Proto pro literární památky byzantského písemnictví,
zmiňovány,

v nichž jsou slovanské kmeny
vetřelců

je charakteristický strach z nových

a zcela hmatatelná předtucha možného konce slavné Byzantské říše.

O slovanské expanzi na Balkán
při

které Slované loupili

svědčí paradoxně

nálezy byzantských mincí,

svých výpravách za Dunaj. V rumunské Moldávii a

severním Bulharsku odkrývají archeologové nejstarší slovanská
v sousedství nejstaršího slovanského kulturního typu
(Antové) z jižní Ukrajiny.

115

Korčak

naleziště,

jež byla

Peňkovka

(Sklavini) a

Slované postupovali na Balkán právě přes Moldávii

kolem Karpatského oblouku (oblasti

uvnitř

Karpat byly zahrnuty jako Dacia do

Římské říše). Cestou na území dnešního Bulharska a Makedonie po sobě zanechávali
sídliště

s polozemnicemi a žárová

ozdob- tzv. Martynovek

pohřebiště,

(hvězdicovité

jež je možné na

základě

nacházených

náušnice, paprskovité spony apod.)- datovat

druhou polovinou 6. století. Nálezy Justiniánových mincí a

těchto

Martynovek je

tedy možné označit jako první projevy slovanské kultury na území Balkánu. 116
Přelom

6. a 7. století

představoval

významnou kapitolu ve slovanském pronikání

na území Makedonie. Šlo o dobytí strategického bodu - Soluně. V pěti vlnách se
Slované snažili Soluň dobýt, mnohdy dokonce ve spojenectví s Avary. 117 Již v roce
597 uniklo toto
odtáhli,

slovanské

porobě.

Zatímco

slovanské kmeny se na soluňském

demografické
Cyrilovi a
Soluně

město

poměry

v nejužší blízkosti samotné

Metodějovi

Avaři

po

venkově

neúspěšném

obléhání

trvale usadily. Nové

Soluně později

umožnily

bratřím

osvojit si slovanský jazyk. Poslední slovanské obléhání

této doby je z literárních památek doloženo roku 677, ale ani tehdy nebyla

Soluň poražena. 118 Slované toto město na egejském pobřeží "získali" teprve později
především

etnickým osídlením,

přirozeným způsobem

115

a za

přirozených

okolností,

tamtéž, s. 40-41.
tamtéž, s. 42-44.
117
CTojaHOBCKH, AneKcaH.D.ap; KaTapt,meB, l1BaH; 3orpa<t>cKH, ,l1;aHLJO: Hcmopuja Ha
MGKeOOHCKUOm Hapoi'J ( ... ),S. 26-28.
11 8
O slovanském obléhání Soluně se dochovalo pět slovanských opisů anonymního díla
Miracula Sancti Demetrii - Zázraky svatého Dimitrie Soluňského. V této literární památce se hovoří
zejména o slovanských kmenech Draguvitů, Sagudatů, Venegezitů, Vajunitů a Berzitů. Toto anonymní
dílo je současně vzácným psaným zdrojem informací o okolí Soluně v 6. - 7. století. Srov.: Ea6HK,
EowKo: /(eHeumume mepumopuu Ha Peny6JiuKa MaKeOoHuja u Peny6JiuKa All6aHuja BO VII u VIII
BeK, in: /.{uBUJIU3alluu Ha no'lBama Ha MaKei'JoHuja, MaKponpoeKT "l1cTOpHja Ha KynrypaTa Ha
MaKe.D.OHHja"- KHHra 2 ( ... ),s. 162 a zde dále odkaz na Bu3aHmujcKu U3Bopu 3a ucmopujy Hapooa
JyzocJiaBuje, TOM I, BHJaHTOJJOWKH HHCTHTyT CAHY, Eeorpa.D. 1955, s. 186-187.
116

41

zejména z

důvodů hospodářských. Formálně

však zde stále

přetrvávala

byzantská

kromě

severních

nadvláda. 119
Již v průběhu první
hornatých oblastí a
slavonizací se tak

parametrům

7. století byla celá Makedonie

právě Soluně

měnila

život slovanských

čtvrtiny

do

kmenů

osídlena slovanskými kmeny. V souvislosti se

značné

míry kulturní

tvář

na území Makedonie v

nejen této oblasti. Každodenní
obecnějším

slovanského života i v jiných oblastech

rámci odpovídal

postupně

slavonizovaného

Balkánu. 120 Slovanské kmeny si udržovaly kmenový způsob života, jehož základem
byl rod, širší rodina. 121 Na základě krevní příbuznosti vznikala slovanská rodová
společenství,

která se orientovala

členům

tato

společenství zajišťovala

ošacení.

Obdělávání půdy

Později

bylo

především

i

na

zemědělství. Současně

předměty běžné

prováděno

denní

za pomocí motyk,

pro získání nových polí.

Současně

dvoupolního (trojpolního)

hospodářství,

s vypalováním však byl
kdy jedna

potřeby, nářadí či

dřevěného

vešel do užívání také pluh. Svojí úlohu hrála vypalování

však svým

rádla a srpu.

zalesněných

zaváděn

oblastí

tzv. systém

část obdělávaných půd zůstala

ladem, aby tak byl obnoven její potenciál. 122 Zemědělství starých Slovanů přejímalo
také metody a postupy autochtonního obyvatelstva, šlo především o pěstování jižního
ovoce, vinné révy a obilí. Rozvíjí se chov dobytka, koní a
když jen jako zdroj okrajový - získává také
vyráželi na lov divé zvěře.

drůbeže,

včelařství. Staří

své místo - i

Slované velmi

zřídka

123

Řemeslo se u makedonských Slovanů soustředilo především na výrobu zbraní.

Významná byla také produkce

zemědělského nářadí.

tkáno sukno. U staroslovanských

společenstev

Ze lnu, vlny

či

konopí bylo

je zajímavé, že již v 7. století

K problematice legendy o ochraně Soluně před "barbarskými" nájezdy také srov.: CTe<jlocKa,
HpeHa: C!w8eHume Ha nO'IBama Ha Mm<eOoHuja (. ..), s. 34-56, kde je rovněž bohatá bibliografie.
120
Otázku slovanské každodennosti velmi precizně zpracoval Lubor Niederle. Jeho syntetické
dílo Slovanské starožitnosti představuje komplex mnoha vědních oborů, jejichž cílem je obsáhnout
především na základě archeologických nálezů prehistorii a nejstarší historii Slovanů. Významnou část
Slovanských starožitností představují také analýzy původu a počátky jednotlivých slovanských národů
(I-IV, Praha 1902- 1924). Ústřední část představuje kulturní oddíl pod názvem Život starých Slovanů
(I-III, Praha 191 I - 1925), kde se autor zaměřuje na každodenní život starých Slovanů. Niederle
vychází jak z vědeckého zpracování hmotných nálezů, tak i z písemných zpráv a pramenů. Ve svých
úvahách si byl vědom významného místa Makedonie, jejímuž slovanskému obyvatelstvu je v díle
rovněž věnována náležitá pozornost. Pro aktuální potřeby předkládané práce je možno vycházet
rovněž ze syntézy Slovanských starožitností, kterou k vydání připravil Jan Eisner. Viz: Niederle,
Lubor: Rukověť slovanských starožitností, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1953.
121
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 44.
122
Niederle, Lubor: Rukověť slovanských starožitností( ... ), s. 338 .
123
tamtéž, s. 342-346.
119
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existovalo vnitřní rozdělení jednotlivých druhů řemeslné činnosti. 124 Největšímu
rozšíření

se

těšilo hrnčířství

a

území Makedonie formována

kovářství, přičemž

později.

další

řemeslná

poloostrově

Na

výroba byla na

Chalkidiki

staří

Slované

slévali železné rudy.
Náboženský život makedonských

Slovanů plně

zapadal do celkového komplexu

slovanských mytologických představ. 125 Slované i zde ctili přírodní náboženství.
Toto pohanství

vyrůstalo

ze

společného

čemž svědči

indoevropského základu, o

mimo jiné společné představy u Germánů, Baltů, Indů, Íránců či Řeků a Římanů. Své
svědectví

o tom podává

rovněž jazykověda

- slovanské

či

staroindickému "bhága" (ve smyslu "pán")

a války), jenž odpovídá

boha-hromovládce. U

řeckému

Diovi,

odpovídá

íránskému "baga". Podobné

jazykových souvislostí lze pozorovat v mnoha dalších
společná představa ústředního

"bůh"/"bog"

příkladech.

Slovanů

římskému

řetězce

Význam má také

to je Perun (bůh hromu

Jupiterovi

či

germánskému

Thorovi. 126 Svůj význam mají i ostatní bohové, kteří jsou vždy pečovateli o určitou
oblast. Mezi

nejvýznamnější

práce a domácího

ohniště)

kulty

a

bůžkům.

zákonitě těšily

Podle

velké

(bůh

slunce).

nebe), Veles
Kromě

kultu

(bůh

míru,

přírody

a

Slované velkou pozornost také tzv. rodinným

pověr právě

úctě.

Stribog

(bůh

a Dažbog

zmiňovaných bohů věnovali staří
bohům

patří bůh

oni

řídili

osudy celé rodiny, takže se tyto kulty

Uctíváni byli také

předci,

jimž byly

v podobě jídla a pití. Zajímavý je fenomén mince, kterou

staří

zesnulému do úst nebo do ruky. Tento peníz znamenal poplatek

obětovány

dary

Slované vkládali
převozníkovi

do

podsvětí - zvyk, který je znám již u starých Řeků a Římanů. S tímto kulturním

životem nejen makedonských

Slovanů

nás seznamuje

svatyň, obětišť, nově

odkrytá

pohřebiště

Nálezy

předměty

starých

jsou hmotnými

Slovanů

svědky

opět především

a s nimi spjaté idoly a kultovní

staroslovanských duchovních tradic.

v záhrobní život,

přičemž těla

archeologie.

Svědčí

mrtvých byla pálena a

o

víře

pohřbívána

v urnách.
124

tamtéž, s. 351-362.
Otázka slovanského panteonu, polyteistických představ a mytologie i s ohledem na
makedonské oblasti je v zásadě dobře zpracována. Nutno je v tomto kontextu zmínit především česky
psané práce Jana Máchala a části Niederleho Slovanských starožitností, věnovaných náboženskému
životu starých Slovanů: Máchal, Jan: Bájesloví slovanské, Votobia, Olomouc 1995 a Niederle, Lubor:
Slovanské starožitnosti- Život starých Slovanů, dílu II. svazek I. (Slovanská demonologie, Slovanská
theologie, Kulty pohanske), Bursík a Kohout, Praha 1916. Z novějších prací si pozornost zaslouží
populárně-naučná monografie Zdeňka Váni - Váňa, Zdeněk: Svět dávných Slovanů, Artia, Praha
1983. Pro makedonský kontext je na místě poukázat na práce Nikose Čausidise - viz: qaycu.uwc,
HHKoc: MumcKume CJIUKu Ha Jy:J/CHume CJioeeHu, Mwcna, CKonje 1994.
126
Váňa, Zdeněk: Svět dávných Slovanů, Artia, Praha 1983, s. 70-74.
125
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Kulturní symbióza starých

Makedonců (Makedoňanů)

se projevovala i v mnoha dalších ohledech. Již bylo

a

řečeno,

nově přišlých Slovanů

že

Makedoňané

byli již

v době zániku Římské říše křesťany. Víru v Krista se proto snažili přenést i na
slovanské kmeny. O tom, že oba náboženské systémy svým
svědčí

prvků

i mnoho

v křesťanských náboženských

jako pohanský symbol života má
pohanské

obřady

svůj

obyčejích.

protínaly,

obřadech. Například

význam i pro

žijí dodnes v lidových

způsobem

křesťanství.

kraslice

Mnohé staré

především

Jedná se

o zimní

koledu, související s oslavami jarního slunovratu, dále jarní vynášení smrti, které
symbolizuje lidské

pozůstatky,

jež jsou

obětovány přírodním božstvům,

a mnohé

další.
Byzantští literáti
jím a

označovali

a pohanství na
slovanského

(především kronikáři)

jej jako projev barbarské kultury. Proto jsme o slovanské mytologii

Balkáně

světa.

mnohem

Tito

autoři

pohanské duchovní tradice,
část

Evropy již

slovanské pohanství odsuzovali, pohrdali

informováni, než je tomu v jiných

již nebyli s to pochopit a

neboť

křesťanská. Střet

hůře

objektivně

v době, kdy Slované na Balkán

dvou náboženských

systémů

přišli,

tak byl

částech

posoudit
byla tato

předznamením

i kulturního nepochopení.
Nové kulturní

poměry

nového kompromisu mezi

na území Makedonie byly

původními

nutně

kulturními hodnotami

výsledkem hledání

křesťanské ,

byzantské

společnosti a teprve se rodících hodnot kultury pohanských Slovanů. 127 Staří
Makedoňané

vnesli velké množství kulturních

slovanské kultury - a to i

přesto,

jevů

a tradic do

že byli v zásadě asimilováni

slovanským obyvatelstvem. O tom mimo jiné vypovídá i sama
vlivem

původních

obyvatel

přijali

nově

se formující
převažujícím

skutečnost,

slovanští obyvatelé s postupem

času

že pod

i název své

vlasti - Makedonie. 128 Toto území bývá v době byzantské označováno jako

V souvislosti s otázkou vzájemných kontaktů mezi Byzancí a pohanským i slovanskými
kmeny je nutno si povšimnout odporu, s jakým se vymezuje slovanský pohanský venkov vůči
byzantským (antickým) křesťanským hodnotám. Tento protiklad představuj e základ společenského
vývoje, jenž podmiňuje přežívání pohanské kultury ještě několik staletí po formální christianizaci
Makedonie. V návaznosti na tuto skutečnost se pak tedy rozvíjela pohanská venkovská kultura, jež
byla pouze překryta formálními prvky křesťanství. Viz: l.layCH.ll.HC, HHKoc: KoHmaKmom Mefy
Kynmypama Ha lyJICHume CnoeeHu u Bu3aHmuja, in: l.(ueUJIU3atiUU Ha no'leama Ha MaKeooHuja ( ... ),
s. 91-101.
128
Fenomén makedonských Sklavinií tedy znamená pro makedonskou historiografii státotvornou
funkci (navazuje a konkretizuje v jejím pojetí tradici státnosti, důležitou pro celkové dokončení
afirmace národní I etnické identity v průběhu 19. a na počátku 20 . století); podobně i počátky
etnonyma "Makedonec" bývají v makedonské národotvorné koncepci spojovány s makedonskými
Sklaviniemi. Viz například: AHTonjaK, CTjenaH: "MaKeooHuja " u "MaKeOoHt~ume " eo cpeoHuom eeK
127
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Sklavinii. 129 Teprve během následujících staletí bude i v byzantských pramenech
termínem Makedonie

rozuměna

slovanská oblast a její jednotlivé slovanské kmeny

budou zmiňovány jako "Sklavinie v Makedonii". 130
Makedonské Sklavinie (slovanská kmenová knížectví) byly pokusem o vytvoření
raně-feudálního státu na území Makedonie. 131 V průběhu 7. století bylo podniknuto
několik pokusů

o sjednocení těchto Sklavinií pod moc jediného vládce, avšak Byzanc

svými vojenskými výpravami v okolí
makedonských

Slovanů

Soluně

zabránila. Porážka

a v Thrákii

Slovanů

těmto integračním

v roce 680 potvrdila byzantskou

moc, donutila je dokonce platit Konstantinopoli tribut a v neposlední
Slovanů. Přitom

snahám

řadě

stála na

počátku

nového kulturního vlivu u

později

protobulharské) nadvlády na území bývalých Sklavinií udržela etnická

jednota, kterou zkomplikoval až příchod právě

se však po příchodu byzantské (a

Protobulharů.

Vývoj makedonského území v průběhu 7. století tedy byl ve znamení

nadějného

kulturního vzestupu Sklavinií. Celých sedm desetiletí se makedonští Slované snažili
vytvořit

vyšší

počátcích

společenskou

o tomto období lze

hovořit

jako o

slovanské civilizace na území Makedonie.

Makedonské Sklavinie však
Balkánském
Kromě

Právě

jednotku.

poloostrově, _

měly svůj

které tak byly

neobyčejný

chráněny před

Byzantinců měla

ryze expanzionistických snah

Sklavinií i

význam i pro další slovanské kmeny na

kulturní aspekt.

Zmiňována

výpady Byzantské

říše.

likvidace makedonských

byla cesta Via Egnatia, která

propojovala již v dobách Římské říše Drač s Konstantinopolí a byla nejen
hospodářskou
proudů.

Je

přerušeno,

tepnou, ale také nezanedbatelným

třeba

si

uvědomit,

Via Egnatia -

že v

době

prostředníkem

k

šíření

kulturních

osídlování Balkánu Slovany bylo toto spojení

ačkoliv formálně

stále v rámci Byzance - byla

slovanskými kmeny, které se v jejím okolí usadily. Spojení

měst

přeťata

Lychnidos a

(Jlpw10z KOH emHozeHe3ama Ha MaKei)oHcKuom Hapoo), in: AHTOJijaK, C.: CpeiJHoeeKOBHa
MaKeOoHuja I( .. . ), s. 161-179.
129
Kone.napos, nenp: lfMemo MaKeOOHllfl e ucmopu'lecKa zeozpar/Jllfl ( ... ),s. 32-33.
130

Makedonské Sklavinie bývají v makedonské historiografické koncepci, jež vychází do
míry z makedonismu, chápány jako počátek či lépe řečeno určitý náznak slovanské státnosti na
území Makedonie. V souvislosti s problémem slovanského kmenového svazu je nutno mít na paměti,
že makedonská historiografie často význam makedonských Sklavinií přeceňuje. Srov. například:
TawKOBCKH, )J;paraH: MaKeOoHuja HU3 eeKoeume, Hawa KHHra, CKonje 1985, s. 23-26 nebo
AHTonjaK, CTjenaH: CpeiJHoeeKoeHa MaKeOoHuja I, Mwcna, CKonje 1985, s. 121-160.
131
Dragan Taškovski k této problematice podotýká: "HH3 ,CKnasHHJ.·m ' cpo.nmne
.nwjaneKTonowKH nneMHlba ( ... ) He caMo wTo ce o6w.nene .na co3.na.naT csoja Ap)f(aBa, TYKY 3a npsnaT
HH3 OBOj 3HattaeH BOeHO-IlOJIHTH4KH cojy3 3ai104Hane ,ll,a ce ttyBCTByBaaT KaKO noce6Ha CJIOBeHCKa
ll,eJIOCT. Toa 6HJIO TOJIKY IlOBeKe MO)f(HO WTO ,CKJiaBHHHH', 3a pa31IHKa OA CJIH4HHTe nneMeHCKH
značné
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skutečně

Heraclea s byzantským centrem tak bylo
kmenových

svazů

makedonských

představovaly vážné nebezpečí.

Zahájena proto byla
makedonským Sklaviniím Rynchinů

Strumjanů

a

Slovanů

v první

ohroženo a první náznaky
raně

přerodu

feudální stát tak pro Byzanc

132

řada

útoků,

byzantských

zmiňovaný

o osm let

namířena

jež byla

proti

rok 680 byl následován další porážkou

později,

kdy došlo navíc k

zavlečení části

slovanského obyvatelstva do Malé Asie. 133 V roce 688 byla mimo jiné uzavřena
Slovanů,

dohoda mezi makedonskými a bulharskými kmeny

jejímž smyslem byla

obrana před byzantskými útoky.
Zesilující byzantský nátlak proto donutil makedonské Slovany
formální byzantskou svrchovanou moc.
knížatům.

slovanským

Vnitřní

To byzantským

přijmout alespoň

vláda pak byla ponechána místním

vládcům společně

s tributem (od r. 658)

stačilo.

Konec 7. století se historický i kulturní vývoj dnešní Makedonie komplikuje
příchodem

mapě

nového prvku. Na etnické

Protobulhaři.

tehdejšího Balkánu se objevují

Pod vedením chána Asparucha obsadili

nejdříve

Dobrudžu a východní

část Dolní Moesie, kde si podmanili slovanské obyvatelstvo. 134 Byl tak položen

základ Protobulharského státu. Roku 680 obsadil Asparuch Thrákii, následkem
byl nucen byzantský

císař

Konstantin IV. ze strachu

před

čehož

dalšími chánovými

vítězstvími uznat v roce 681 nový stát - Bulharsko. 135 Kulturní dějiny dnešní

Makedonie a Bulharska tak začnou nabírat nový

směr.

*
Makedonské Sklavinie v byzantsko-bulharské

rivalitě.

Kulturní aspekty

Po smrti Kubrata, prabulharského vládce, se jednotný turkoaltajský kmen

začal

zvolna rozpadat. Část Protobulharů, která byla ve své domovině postižena vpády
Chazarů,

v čele s Kubratovým synem Asparuchem

postupně překročila řeky

Don,

cojy3H !liTO ce co3.uane 3a o.upe.ueHH aKIJ,HH a noToa ce pacny!IITane, HMana noTpaeH KapaKTep." Viz:
Ta!IIKOBCKH, )J;paraH: MaKeooHuja HU3 BeKOBume ( ... ),s. 23-24.
132
TaliiKOBCKH, .D;paraH: MaKeooHuja HU3 BeKoBume ( ... ),s. 24.
133
tamtéž, s. 24.
134
ITeTpoB, ITenp: MaKeOOHUR- ucmopUR u noRumuttecKa cbo6a, TOM I,( .. . ), s. 39-42.
135
Jan Rychlík ve své monografii zdůrazňuje, že společný bulharsko-slovanský stát měl
charakteristiku účelového útvaru, jehož úkolem bylo chránit Bulhary a Slovany proti Byzanci,
respektive proti Avarům . Rychlík rovněž zdůrazňuje, že vztahy mezi Slovany a Bulhary nebyly
rovnoprávné, o čemž svědčí skutečnost, že sedm slovanských kmenů "dobrovolně" přijalo bulharskou
svrchovanost. Navíc je pravděpodobné, že Bulhaři mnohdy postupovali společně s Řeky proti
slovanským kmenům. Viz: Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska, Nakladatelství Lidové noviny, edice
Dějiny států, Praha 2000, s. 35. Nelze tedy hovořit zcela jednoznačně o přátelských a vlídných
vztazích. Srov.: ITeTpOB, ITenp: MaKeOOHUR- ucmopUR u noRumuttecKa cbo6a, TOM I,( ... ), s. 40.
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Dněpr

a

Dněstr

a usadila se až u ústí Dunaje. Slované tuto oblast

začali

nazývat

Ongal (úhel), později dostala tatarský ekvivalentní název Budžak. 136 Postupem času
se

Protobulhaři přemístili

dále na jih, do oblastí kolem dnešní Varny, kde se spojili

s místní slovanskou vojensko-kmenovou šlechtou a

uzavřeli

Již z Budžaku, ale také z jižní Dobrudže podnikali

téměř dvě

spojenectví se Slovany.
desetiletí útoky proti

Byzanci útoky, aniž by jim byl kladenjakýkoliv odpor. 137
Souběžně

s Asparuchovými kmeny se

začali stěhovat

také

Prabulhaři

Kubratova syna Kubera. Usadili se v Panonii a jak již bylo

(údajného)

řečeno, uzavřeli

spojenectví s místními Avary. Avšak v letech 670 - 675, poté co shromáždili
nespokojené obyvatelstvo
odvedeno z Byzance

různého

během

etnického složení (které bylo

protibyzantských

útoků),

právě

vydali se na jih,

Avary

překročili

Byzanc a usadili se na území dnešní Makedonie. 138 V oblasti tzv. Bitolského
(Keramisijského) pole
kmenem

uzavřeli

Dragovičů, čímž

dohodu o

společné obraně

s místním slovanským

byl položen základ dalšího slovansko-prabulharského

spojeneckého kmenového svazu.
I když vznik obou prabulharsko-slovanských kmenových
Asparuchových a Kuberových) probíhal prakticky
jeden z chánů.
svaz v

raně

Kulturně

i

společensky přetvořit

feudální stát se

podařilo

svazů (Prabulharů

souběžně, úspěšný

byl pouze

slovansko-prabulharský kmenový

pouze Asparuchovi. Známý francouzský

byzantolog Paul Lemerle si dokonce v jedné své práci položil otázku, zda Kuber
nebyl dokonce "neúspěšným Asparuchem". 139
Obě "křídla"

prabulharského živlu na

Balkáně

podléhala postupné slavonizaci.

O jejich dalších osudech nemáme mnoho zpráv, jisté však je, že jejich kulturní duch
zvolna ustupoval slovanskému okolí. Tak to bylo i s jazykem.

Prabulhaři, ačkoliv

podmanili slovanské obyvatelstvo a vnutili mu své etnonymum, od
odvozeno dokonce i jméno jejich nové vlasti - však
Celkově

tak dochází na

přelomu

prabulharsko-slovanského svazu,

převzali

něhož

si

bylo

jazyk, slovanštinu.

8. a 9. století ke kulturnímu sbližování obou etnik
přičemž

po Prabulharech z dolního toku

řeky

Strumy (Keramisijcích) mizí stopy v 9. století.

136

Niederle, Lubor: Slovanské starožitnosti- Původ a počátky Slovanů jižních, svazek 2. ( ... ),s.

406.
137

,ll;HMHTpos, XpwcTo: HcmopWl Ha MaKei>oHWl npe3 cpei>HoeeKoeuemo, IhnaTencTBO
"fyreH6epr", Co<lJwH2001, s. 37-38.
138
tamtéž, s. 38.
139
tamtéž, s. 30.
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V době vlády chána Omurtaga (814

831) dochází k postupnému zániku

svazového charakteru Bulharského státu a
Bulharsko se

mění

(zejména pak

jazykově).

přichází

v jednolitý etnický celek a je

období centralizace státu.
všeobecně poslovanšťováno

Centralizace sice odstranila moc místních slovanských

samospráv, avšak vzrostl význam slovanské kmenové šlechty, která se
aktivně
začínal

podílet na

správě

již centralizovaného bulharského státu. Jeho charakter

být zvolna slovanský.

Kultura Makedonie v

době

Kulturní obraz Makedonie
století)

začínala

šířící

*
prvního bulharského carství

měnila

v následujících desetiletích (40. a 50. léta 9.

se bulharská nadvláda. Hrozící nebezpečí

Makedonie v podstatě znamenalo negaci
proměny

probíhající v

kulturního a

době

výsledků

rozšíření

bulharského státu do

byzantské politiky.

Společenské

byzantské pacifikace Sklavinií a s nimi související plody

společenského působení

Byzance (mimo jiné nové administrativní

členění na tzv. thémy je ve zkoumaném regionu jevem v zásadě novým

zpomaleny teritoriálním postupem bulharského státu. Na
Bulharsko území až po

řeky

Tisu a Sávu,

čímž

počátku

140

)

byly

9. století získalo

ohrožovalo mimo jiné byzantský

obchod se Západem. 141
V roce 811 Bulharsko získalo
chána Kruma

připravovalo

město

Serdiku (dnešní Sofie) a pod vedením

útok i na Konstantinopol (vpádu

Bulharů

do

Konstantinopole zabránila Krumova náhlá smrt). 142 Posloupnost těchto historických
událostí

společně

znamenala

střet

s povstáním Tomáše Slovana v letech 821 - 823 v podstatě
byzantského kulturního chápání se vzmáhajícím se chápáním

slovanským (bulharským). 143 Tento střet civilizací, vedený na bitevních polích, vedl
k dalšímu postupu bulharské moci v regionu. V roce 84 7

Bulhaři překročili řeku

Vardar a za vlády Borise (852 - 889) byly do bulharského státu

začleněny

i

Thema byla forma administrativní správy, jež byla v Byzantské říši rozvíjena od 7. století a
která byla do značné míry militarizované podstaty. Zavedení jednotlivých themat postupně nahradilo
přetrvávající administrativní dělení z dob pozdní antiky. Tento administrativní systém předpokládal
oddělení věcí vojenských od civilních, což v souvislosti s neustále intenzivnějšími vpády
"barbarských" kmenů (Slovanů, Peršanů či Arabů) znemožňovalo adekvátní obranu byzantského
státu. Themata byla formována (přetvářena z bývalých provincii) nejdříve v těch částech Byzance,
které byly aktuálně nejvíce ohroženy vpády nájezdníků. V tomto smyslu byla ve třetí vlně formována
themata také na Balkáně. Srov.: Kone.ll.apos, IleThp: 11Memo MaKeooHUR 6 ucmopu•JeCKa zeozparjJUR
( ... ),s. 52-59.
141
Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( ... ), s. 45-47.
142
tamtéž, s. 45-46.
143
Zástěrová, Bohumila a kol.: Dějiny Byzance( ... ), s. 130-132.
140
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západomakedonské oblasti s
Albánie.

městy

Ochridem a mnohými

na území dnešní

144

Před

ovládnutím Makedonie Bulhary zde existovala jistá forma nezávislosti.

Jednotlivá slovanská "knížectví" byla spravována slovanskými správci (jedním
takovým byl v letech 845 - 855 i
v souvislosti s
Teprve po

počátky

včlenění

Metoděj,

který bude mít zanedlouho význam

slovanské kultury), avšak nevykazovala prvky státní formy.
státně

do bulharského státu se i tato oblast

centralizuje. Od této

doby bude historický a kulturní vývoj Makedonie spjat s prvním Bulharským státem
až do jeho zániku roku 1018. 145
Kultura a
straně

kulturou

umění

na území Makedonie byly v 7.- 9. století

Prabulharů

Slovanů,

a

novým specifickým hodnotám, jež se
chápání, jednak zde byly

jasně

určovány

na jedné

jejichž vzájemná symbióza dala vzniknout

zařadily

do kulturního rámce Balkánu v širším

patrny kulturní vlivy thrácké,

řecké

římské.

i

Významným kulturním fenoménem této doby však byla také silná kultura byzantská.
Ta se projevovala zejména v architektuře. Již jsme byli

svědky

architektonická díla vznikala na území Makedonie v době

toho, jaká nádherná

římské

nadvlády. Podobné

urbanistické prvky se odrazily také v byzantském stavitelství. Interiéry budov
vykládané
důkazem

které v

stříbrem

a zlatem, mozaiková výzdoba a venkovní obklad mramorem jsou

monumentálnosti a nádhery.

sobě

poznatků

Významným
. náboženství.

četné

o tomto

aspektem

Podobně

sochařství

kromě umělecké

nápisy, které
státě

a o jeho

estetického

jako Slované,

s vlastními náboženskými
Prabulharů

prožívalo také

a

malířství,

neskrývalo byzantské vlivy. Památkami, jež dokumentují prabulharské

kulturní tradice, jsou i
cenný zdroj

Rozkvět

představují

bylo

samozřejmě

době.

cítění

přicházeli

představami,

hodnoty

Prabulharů

i Prabulhaři do balkánského

prostředí

s vlastní mytologií. Pro náboženství

je typický synkretismus starých a nových náboženských forem. O nich

získáváme obraz na

základě

nejen archeologických

ale i dobových

k totemům. Totemickými

zdrojů.

Religiozita

Prabulharů

společnými

prakticky pro všechny Prabulhary, byl obraz vlka, zajíce a dalších zvírat.

se upínala

především

nálezů,

představami,

Význam má i Oguz-chan (nebeský býk). 146 Je zřejmé, že prabulharské náboženské
144

IleTpos, IleTbp: MaKeOOHU5l- ucmopU5l u noRumu'leCKa Cb06a, TOM I,( ... ), s. 46-47.
Dějiny prvního bulharského státu jsou vhodně zpracovány v akademických dějinách
Bulharska: l1cmopU5l Ha Eb11zapU5l e 'lemupuHaoecem moMa, TOM BTOplt - llbp6a 6 bllzapcKa
ObpJICaea, lb.LJ.aTeJICTBO Ha 6bnrapcKaTa aKa.LJ.eMit~ Ha HayKitTe, HHCTitTYT no ltCTOplt~, CoQ>1t~ 1981.
146
Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( .. . ), s. 400-401.
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představy

byly v životě jednotlivce

pro prabulharského
kostí -

opět

význam

prabulharských

hluboce

člověka svědčí řada nálezů

v podobě

kult

skutečně

totemů. Podobně

zemřelých
kmenů,

předků.

přičemž

Slunce
času

postupem

O významu religie

především amuletů

Slovanů, měl

jako u
Také

-

zakořeněny.

stálo

iu

z bronzu

Prabulharů

v centru

či

zvláštní

pozorností

se Slunce stalo synonymem

Tengryho - jediného a nejvyššího boha Prabulharů.

147

Prabulhaři měli rovněž svůj

kalendář, vzniklý zřejmě pod vlivem kalendáře čínského. 148 Jednalo se zde o

dvanáctileté cykly.

Kalendář

v zásadě

představuje

vrchol prabulharských duchovních

tradic a dokumentuje pestrost vlivů i původních jevů této kultury.
Ale i

přesto neměli

v 8. a první

stále ještě vlastní písmo. Ve státní
řečtina.

V řečtině je

rovněž

polovině

9. století ani

administrativě

Prabulhaři,

a pro vyšší styl

ani Slované

obecně

se užívala

sepsán tzv. .. lmennik" - Soupis bulharských

(HMeHHUKam Ha 6afl2apcKume xaHo6e).

149

chánů

Právní literatura, jež byla v Bulharsku

používána, je také sepsána

řecky.

Pro jejich sestavení posloužily byzantské právní

sborníky. Tzv. Ekloga (tj.

výběr

ze

dlužních

úpisů

zákonů)

se dále týkaly majetkového práva,

a většiny forem právních vztahů.

Pod byzantským vlivem tedy byla formována kultura prvního bulharského, již
slovanského státu, která prošla významnými etapami vývoje a která se na území
Makedonie projevovala jako prolínání nejen
tradic makedonských Sklavinií a

předchozích

pozůstatků

psát typologicky

společné

vlivů,

ale také

kultury prabulharské. S připojením

Makedonie k Bulharsku zanikly i makedonské Sklavinie,
začínají

kulturních

přičemž

od této doby se

makedonské a bulharské dějiny.

*

Christianizace a počátky slovanské vzdělanosti

Do nové etapy

dějin

vstupovala Makedonie v rámci bulharského státu pod

nátlakem nových kulturních
znamenalo

konec

"nestátní"

nároků.

Začlenění

samostatnosti

147

Makedonie do Bulharska sice

makedonských

Sklavinií,

avšak

BeHe.!IJIKOB, HsaH: Jlpa6b!l2apume u xpucmUJmcmaomo, l13.!J.aTeJJCTBO "H.ll.eH", CTapa 3aropa
1995, s. 213-225.
148
Prabulharský kalendář předpokládal rozdělení cyklu dvanácti let do dvanácti období podle
jednotlivých zvířat. Kalendář tedy nelze užívat pro delší časové úseky, neboť třináctý rok je totožný
s prvním atd. Viz: tamtéž, s. 82-83.
149
11MeHHUKbm Ha 6b!l2apcKume xaHoae je krátký letopis, který obsahuje jména a označení rodů
několika počátečních bulharských vládců . Tato jména jsou také doplněna o dobu vlády. Je zajímavé,
že titul chán/kan není v Imenniku ... uveden ani u jednoho vládce. Předpokládá se, že tato památka
byla sepsána řecky (s příměsemi prabulharských slov) a později přeložena do slovanštiny, v níž se
dochovaly tři ruské opisy (15 . - 16. století). Srov.: Eor.ll.aHoB, HsaH: l1MeHHUK Ha EbflzapcKume
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nepopiratelné je to, že s ním po tak
obecného

uklidnění poměrů.

pouze stála na
křesťanství

počátku

Další

bouřlivých proměnách přišlo
dějinný

období ustálení a

vývoj však ukáže, že tato stabilizace

nových osudových

zvratů,

které se odehrály ve jménu

- nového aspektu kulturního vývoje, duchovního života i mezinárodní

politiky.
Šíření

křesťanství

bylo tedy do značné míry úzce spjato s otázkami

politickými. 150 Politický význam pro bulharský stát měla v určitém smyslu i
vzdělanost.

Podmínky

společenského

a kulturního vývoje byly ve zkoumaném

regionu ovlivňovány mocenskými zájmy panovníků. 151 Od toho se odvíjela i kultura
a osvěta.
Není tedy pochyb o tom, že

šíření

s politickými zájmy. Státy, které dosud
skutečně

sousedy považovány za
panovníka.

Vladař,

který

do rámce evropských

samostatné celky.

sousedům.

Povinností každého

víru, nebyly svými

Přijetí křtu

vycházelo od

jako státní náboženství své

kultur. Tento vzorec

státy - mezi jinými také bulharskou

probíhalo ruku v ruce

nepřijaly křesťanskou

přijal křesťanství

vyspělých

křesťanství

říši

- do

křesťanského

říše,

byl

přijat

přirozeně stavěl nekřesťanské

nepřátelské

pozice

vůči

panovníka bylo usilovat o

okolním

šíření

to i za hranicemi jeho státu. Otázky mezinárodní politické situace

víry a

(zvláště

spojenectví s velkomoravským knížetem Rastislavem I. s Borisem ve válce proti
východním
Boris si byl

Frankům) určovaly
vědom ,

budoucí náboženskou orientaci bulharského státu.

že získat spojence

ať

už na

východě či

na

Západě

znamená

ještě

jednotná.

přijmout křest. 152
Křesťanská

církev byla v této

době

(9. století)

Projevující se rozpory mezi východní a západní
čekat.

větví

formálně

stále

však na sebe nenechaly dlouho

Patriarcha Fótios (858 - 867; 877 - 886) tyto rozpory sepsal a prohlásil, že

římská větev se odchýlila od prvotního učení apoštolů. 153 Následkem toho byl

papežem Mikulášem I. sesazen a dán do klatby, kterou však ignoroval a za pomoci
Michala III., byzantského

císaře, působil

proti papežovi. Politické

poměry

a

vnitřní

XaHoBe, 113)l.aTencTBO Ha OTe"'eCTBeHHH <l>poHT, Coti>HH 1981 a BeHe)l.I1KOB, M.saH: Jlpa6bl1Zapume u
xpucmUJIHCmBomo ( ... ),s. 27-32.
15
CTetl>ocKa, M.peHa: ClloBeHume Ha no'leama Ha MaKei)oHuja ( ... ),s. 117-130.
151
Bechyňová, Věnceslava; Hauptová, Zoe; Dujčev, Ivan: Zlatý věk bulharského písemnictví.
Výbor textů od X do počátku XV. století, Vyšehrad, Praha 1982, s. 15-42.
152
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( .. . ),s. 49.
153
Zástěrová, Bohumila a kol.: Dějiny Byzance( ... ), s. 140-144.

°

51

církevní rozpory tak musely mít pro Bulharsko, které by
z východu,

či

západu dalekosáhlé

Na tehdejší

mapě střední

seskupení usilovala o

straně

Bulharska v roce 864, ve stejné
Němce.

říše

s Byzancí na jedné

druhé

určovaly

přijetí křesťanství právě
začalo

spojence. Byzantské duchovenstvo však

spojence Ludvíka

dvě

a jihovýchodní Evropy se formovala

bulharsko-východofranské spojenectví na
Obě

už

důsledky.

seskupení. Spojenecký svaz Velkomoravské

Evropy.

přijalo křesťanství ať

době

od svého

svoji misijní

přijal křest

z

straně

novou tvář této

a

části

vyspělejšího

činnost

požádal kníže Boris také o

Téhož roku Boris I.

základní

na území

misionáře

svého

pověření cařihradského

patriarchy přímo z rukou řeckého biskupa. 154 Stalo se tak tajně, neboť Boris si
nechtěl zavřít dveře ani do Říma.

Borisovi se zdálo, že patriarcha by

příliš

zasahoval do chodu bulharského státu,

a proto se obrátil na Ludvíka Němce o misii, jež by jej
Roku 867
začínají

přichází

císař
řečtí

z Bulharska
křesťanským

zpravila o nové

do Bulharska papežská misie i misie Ludvíka

rychle pracovat na

Byzantský

náležitě

odklonění

Bulharska od východního
ostře

Michal III. proti tomu

Němce

protestoval, následkem

víře.

obě

a

křesťanství.
čehož

byli

duchovní vyhnáni. Tato roztržka nadále prohloubila rozpor mezi

východem a západem.

Bulharsko však v této unii s Římem nebylo spojeno dlouhou dobu. Po neshodách
a odmítaných návrzích na post bulharského arcibiskupa v období po smrti papeže
začal

Mikuláše I.

Boris hledat cestu ke

zabit Michal III. Po

něm

návrat Bulharska do

nastoupil na

smíření

trůn

s Konstantinopolí, kde byl svržen a

Basileos ll. Makedonský, jenž usiloval o

východokřesťanské

sféry. S návratem Bulharska do

lůna

východní církve souhlasil Boris na ekumenickém koncilu roku 870. 155
Politické spojenectví mezi Byzancí a Velkou Moravou stálo na

počátku

nových

kulturních hodnot. 156 Vzhledem k tomu, že řecký jazyk, který byl s šířením
křesťanské
plně

víry v oblasti Balkánu úzce spojen, nebyl pro slovanské obyvatelstvo

srozumitelný,

přichází

na scénu kulturních

dějin

požadavek

vzdělanosti

ve

slovanském jazyce. Tento moment je pro kulturní obzor prakticky celého
slovanského

světa neobyčejně

významný,

neboť

se jedná o samý

prvopočátek

slovanské vzdělanosti.
154 IleTpos, IleTbp: MaKeooHU51- ucmopU51 u noflumulJecKa coo6a, TOM I,( ... ), s. 49.
155 Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( .. . ), s. 50-55 .
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šíření křesťanství

Pro zdárné

srozumitelném jazyce. Aby Slované pochopili, jak se mají jako
aby byli

obecně

věrouku

v Bulharsku bylo nutno podat jeho

seznámeni s reáliemi nové víry, bylo nezbytné

křesťané

přinést

chovat a

jim Písmo

Vytvořeno

svaté v jejich jazyce. Tohoto úkolu se ujal Konstantin (Cyril) Filosof.

ve

tak

bylo již v roce 855 první slovanské písmo, tzv. hlaholice (glagolica), o které se
donedávna usuzovalo, že vycházela z malých (minuskulních) písmen
Dnes se

věda

spíše

tvořilo

Hlaholici

zvukové kvality
dokonalé,

38 liter,

něž

k názoru, že jde

přičemž

(například tři

neboť

jazyka, pro

přiklání

skutečně

řecké

o zcela originální písmo.

byly užity i ty znaky, jež nebyly nositeli odlišné

znaky pro hlásku "i"). Toto písmo bylo

bylo schopno

alfabety.

vyjádřit

neobyčejně

všechny hláskové zvláštnosti slovanského

byly zavedeny zvláštní znaky. Od této doby mají Slované vlastní

písmo.
První širší možnost pro

uplatnění

tohoto písma se ukázala v letech 862 - 863.
císaře

Velkomoravský kníže Rastislav se obrátil na byzantského
s žádostí, aby byli na Velkou Moravu vysláni duchovní,

kteří

by zde

Michala III.

šířili křesťanství

ve slovanském jazyce. Vybráni proto byli Konstantin-Cyril a jeho bratr

Metoděj,

kteří pocházeli ze Soluně, byli Řeky (pravděpodobně měli částečně i slovanský
původ),

s misijní

činností měli

výprav k Arabům a

Chazarům

již dostatek zkušeností z předchozích misijních

a v neposlední

řadě

velmi

dobře

ovládali slovanský i

řecký jazyk. 157 Oba bratři přeložili do slovanského jazyka bohoslužebné texty, jež
potřebovali

pro misijní činnost a vypravili se na Velkou Moravu.

Velkomoravská misie byla velmi
podařilo

úspěšná.

Konstantinovi a

Metodějovi

se

christianizovat Velkou Moravu a získat dokonce papežský souhlas

se slovanskou liturgií a překlady bohoslužebných textů. 158 Situace se však změnila,
když se na velkomoravský knížecí stolec dostal

Rastislavův

synovec Svatopluk I.

(870 - 894), který se rozhodl pro západní liturgii. Poté, co slovanskou liturgii
odsoudil také papež Štěpán V. (885 - 891), nastalo pro slovanské hlasatele

156

Vavřínek, Vladimír: Cirkevní misie v dějinách Velké Moravy, Lidová demokracie, Praha

1963, s. 67-86.
157

l1m!.SI, l1JJHeB: Mucuu 6U3aHmUUCKU npe3 IX BeK, in: ~HHeKOB, nenp H KOJ!.: KupWIOMemooue6CKa eHZ/UKlloneoWl e mpu moMa, TOM II (ll-O), YHHBepcwTeTCKO H3AaTeJJCTBO "CB.

1995, s. 691-699.
Velkomoravská misie je velmi široký fenomén, který je současně neobyčejně bohatě
bibliograficky zpracován. Na tomto místě je vhodné poukázat alespoň na následující práce: Vašica,
Josef: Literární památky epochy velkomoravské (863 - 885), Vyšehrad, Praha 1996, Vavřínek,
Vladimír: Církevni misie v dějinách Velké Moravy, Lidová demokracie, Praha 1963 a Dvorník,
František: Byzantské misie u Slovanů, Vyšehrad, Praha 1970.

KmtMeHT OxpHACKH", Co<f>HH
158
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křesťanství
Metodějovi

období pronásledování. Misie byla z Velké Moravy vypuzena,
žáci odešli a útočiště nalezli právě v Bulharsku Borise I.

Slovanské kulturní hnutí se tedy vrací prakticky do míst svého vzniku - do
Makedonie a v širším smyslu do Bulharska. Kulturní odkaz Konstantina-Cyrila a
Metoděje, společně

s jejich žáky,

kteří pokračovali

dále v započatém díle je však

křesťanské

obrovský. Byli jimi položeny základy

tradice u

Slovanů,

vzniklo

slovanské písmo, jež zařadilo své nositele mezi kulturní národy, a v neposlední

řadě

i

první slovanský spisovný jazyk- staroslověnština. 159
Bez její znalosti nejsme schopni podat

adekvátnější

obraz vývoje velké

části

slovanských jazyků. Jako první spisovný jazyk Slovanů se rozvíjí od 9. do ll. století
a jsou v něm napsány první literární památky, které

označujeme

jako písemnictví

kanonického období. 160 Tradice tzv. kánonu nejstarších památek představuje texty
vzniklé o 100 až 150 let
V literární

vědě

později,

než je doba vzniku jejich vlastních

znamená termín kanonický

kritiky textu výchozího a

přijatého

označení

překladů.
základě

textu vzniklého na

jako základ pro všechny typy kritického vydání

(edice) literárního díla. 161 O zařazení té či oné památky do kánonu nejstarších textů
rozhodovala

převážně

hlediska

hláskoslovná a tvaroslovná (z menší

paleografická
části

a

do kánonu je

neřadíme

z toho

především

jazykových

již hlediska lexikální). Je jistě

jež by mohly bezpochyby zachovávat lexikální bohatství
nicméně

z

důvodu,

řada textů,

cyrilometodějského

jazyka,

že jsou dochovány v paleografické,

hláskové a zčásti tvarové podobě neklasické.
Rozkvět

*
slovanského písemnictví

Poté, co byli žáci Konstantina a

Metoděje

s Naumem a Angelariem do Plisky, hlavního

vypuzeni, vrací se Kliment

města

Bulharska. Byli zde

Po dlouhých rozhovorech s Borisem bylo rozhodnuto, že vzniknou

společně

vřele přijati.
dvě

literární

střediska - jedno v Plisce, které bude záhy přeneseno do Preslavi 162 , a druhé

Kulbakin, Štěpán: Mluvnice jazyka staroslověnského, Jednota českých filologů, Praha 1928, s.
1-14. Další poznatky a bibliografické odkazy viz: Kurz, Josef: Učebnice jazyka staroslověnského,
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1969. V bulharském prostředí je možno poukázat na práci:
fbnb6os, HsaH: Cmapo6b!IZapcKu e3uK c y6'oo 6' C!la6'R.HcKomo e3UK03HaHue, HayKa 11 113KYCTBO,
Co<jJHH 1980.
160
Večerka, Radoslav: Počátky slovanského spisovného jazyka (studie z dějin staroslověnského
písemnictví a jazyka do konce ll. století), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 1999.
161
Vlašín, Štěpán a kol.: Slovník literární teorie, Československý spisovatel, Praha 1977, s. 389.
162
lfcmopUR Ha Eb!lzapUR 6' 'lemupuHaoecem moMa, TOM II( .. . ), s. 278-335
159
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v Ochridu v Makedonii. 163 V čele preslavské literární školy stanul Naum, zatímco do
oblasti Kutmičevica kolem Ochridu odešel Kliment. 164
Obě
působili

školy vytvořily

skutečně

vrcholnou slovesnou kulturu. V Preslavi i Ochridu

umělci,

vynikající slovesní

překladatelé

a

přepisovači,

přičemž

jen

v Ochridu bývá počet Klimentových žáků odhadován na 3 500.
věnoval

Kliment Ochridský se celý život

tvorbě,

také autorské

jež dodnes

představuje základ literární tradice. 165 Sestavil řadu besed, hymnů, modliteb a

pochvalných slov v úctě

věnovaných

Ježíši Kristu

prostému lidu, v nichž jej nabádal k životu v
Ochridského je spojena i výstavba

řady

či

Janu

Křtiteli.

křesťanské víře.

chrámů

a

Svá slova

určoval

Se jménem Klimenta

klášterů

v oblastech, kde

působil. 166 Podle životopisce D. Chomatiana je zřejmé, že na základě vlastních

zkušeností

dospěl

Kliment Ochridský k názoru, že hlaholice je pro žáky příliš složitá

a že by bylo záhodno sestavit

snadnější

abecedu. Do užívání se tak pozvolna

dostávat nová cyrilice (kirilica), která byla takto pojmenována na
která vycházela z písmen

řecké

z řecké alfabety, 5 liter si

vypůjčil

V roce 893 se v hlavním

unciály a

měla

43

znaků .

24 liter

počest

převzal

začala

Cyrila a

její

tvůrce

z hlaholice a zbývající znaky vytvořil sám.

městě

Plisce konal sobor, který do

rysy bulharského státu. Z rukou cara Symeona (893 - 927)
"prvního biskupa" slovanského jazyka. Dále bylo

značné

přijal

přeneseno

míry

měnil

Kliment titul

centrum státu do

Preslavi, vyhnáno bylo byzantské duchovenstvo a státním jazykem bulharského
carství se stala staroslověnština. 167
Kliment vykonával

úřad

ochridského biskupa prakticky až do své smrti. V době,

kdy působil v této funkci, jej ve vedení Ochridské literární školy vystřídal Naum. 168
Po sedmi letech zdejšího

působení

se rozhodl v roce 900 založit na jižním

163

břehu

CToj'feBcKa-AHTHK, Bepa: Hcmopuja Ha MaKeOoHCKama KHUJ/Ce6Hocm - CpeOH06eK06Ha
.lJ:eTcKa pa.n.ocT, CKonje 1997, s. 425-441.
164
Roku 886 byl Kliment poslán do oblasti Kutmičevica, do centra města Devol. Kníže připravil
Klimentovi takové podmínky, aby mohl bez materiálního strádání rozvíjet svoji činnost v nově
uspořádané oblasti Kutmičevica. Viz: HcmopUR Ha EbllzapUR 6 ttemupuHaoecem moMa, TOM II (llbp6a
6bllzapcKa ObpJK:a6a), I13.II.aTencTBO Ha 6bnrapcKaTa aKa.II.eMHSI Ha HayKHTe, J1HCTHTYT no HCTOpHSI,
CoctmSI 1981-1983, s. 254-257.
165
Obsažnou bibliografii o svatém Klimentu Ochridském viz: .ll:HHeKoB, TieThp H Kon. : KupW1oMemooue6cKa eHI.IUKfloneoUR, TOM II( ... ), s. 331-335.
166
HaHeBCKH, ,n:.: K.nUMeHm OxpuocKu 80 MaKeooHcKama mpaou!fu)a. 02Jleou-cmyouu-eceu,
HI10 "CTy.II.eHTCKH 36op", CKonje 1991, s. 77-88.
167
HcmopUR Ha EbllzapUR 8 ttemupuHaoecem moMa, TOM II( ... ), s. 310-313.
168
.lJ:wHeKOB, TieThp H Kon.: KupWIO-Memooue6cKa eH!fUKlloneoUR, TOM II( ... ), s. 795-798.
KHUJK:e6Hocm,
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Ochridského jezera klášter, jenž byl pojmenován "Sv.

Archanděl

Michael", avšak

zanedlouho dostal název "Svatý Naum". 169
Definitivně

Přetrvala

tak byly položeny základy slovanské

vzdělanosti

a písemnictví.

i po úpadku školy preslavské, jenž byl úzce spjat s připojením východního

Bulharska k Byzantské

říši,

a její žáci zde

působili

až do zániku Západobulharského

státu v roce l O18.
Původní

*
literární památky kanonického období se tedy nedochovaly. Mezi

nejvýznamnější

začátku

rukopisy Ochridské školy

patří

Kodex Zografský z konce I O. nebo

ll . století. Památka má celkem 303 listy, z nichž je 288 popsáno hlaholicí,

zbytek je psán cyrilicí. 170 Jeho obsahem je čtveroevangelium, zatímco cyrilská část
obsahuje kalendář. Písmo této památky připomíná nejstarší období.
Podobnému významu se
hlaholsky psané

těší

čtveroevangelium.

vychází z někdejší

společné

i Kodex Mariánský, jehož obsahem je
Má 174 listy a

čtveroevangelijní

společně

předlohy.

rovněž

s kodexem Zografským
Pochází

zřejmě

z 1.

poloviny ll. století. 171

Kodex

Assemanův

obsahuje

evangeliář,

tj. výbor z evangelijních

čtení.

poslední opis pochází také z konce 10. a začátku ll. století. Má celkem 158

listů

Jeho
a na

konci je neúplný. Zmínit je třeba také hlaholský Žaltář Sinajský, jehož předloha
vznikla již v
částí

avšak poslední opis pochází z ll. století. Jeho

je Euchologium Sinajské, modlitební kniha (tzv. trebnik), jejíž některé

nepochybně

při

cyrilometodějské době,

již z

cyrilometodějských

žehnání vody, ze

zemědělského

Euchologia Sinajského je také

dob. Obsahuje modlitby

různého

části

jsou

charakteru-

života, modlitby nad nemocnými apod. Do

zařazen zpovědní řád či obřad při přijímání

mnišství.

Řadu významných památek z území Makedonie epochy "zlatého věku" ještě

doplňují mimo jiné Ochridský apostol či Boloňský žaltář. 172

169

Kouo, )J;HM'Ie: ApxeoROWKU ucnumy6afba Ha lJPK6ama u MaHacmupom C6. HayM, in:
Ha no'l6ama Ha MaKeooHuja, MaKponpoeKT
"11cTopHja Ha KYJITypam Ha
MaKe.IJ.OHHja" - KHHra 9, MaKe.IJ.OHCKa aKa.neMHja Ha HayKHTe 11 yMeTHOCTHTe, CKonje 2000, s. 99105.
170
Jedním z nejlépe propracovaných výkladů jak o původu hlaholice, tak i o hlaholském
písemnictví je bezesporu dílo Josefa Vajse (1865- 1959), význačného českého paleoslovenisty. Viz:
Vajs, Josef: Rukověť hlaholské paleografie, Slovanský ústav v Praze, Praha 1932.
171
)J;HHeKos, lleThp 11 KOll.: Kupww-Memooue6CKa eHlJUKlloneoUR, TOM ll( ... ), s. 617-625.
172
Rámcový přehled literárních památek z území Makedonie podává M. Georgievski. Viz:
reopmeBCKI1, MHxajno: MaKeOOHCKomo KHUJ/Ce6HO HaCJlemcm6o 00 XI 00 XV/ll 6eK (!Ipe2Jleo),
HosHHCKO-loiJ.ll.aBa'-!Ka opraHH3aUHja "npocseTeH pa6oTHHK", CKonje 1979, s. 5-21.
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Neobyčejný

význam nejen pro literární vývoj jižních

zdroje cenných informací o

působení

Slovanů,

apoštolů,

slovanských

o této

kulturních hodnotách, mají tzv. životy (Panonské legendy). Z nich

ale také jako
době

a jejích

nejcennější

jsou

Život Konstantinův a Život Metodějův. 173
Oba životy jsou patrně díla původní, napsaná ještě v 9. století na moravské

půdě.

Tvoří jeden celek a vzájemně se doplňují. Život Metodějův je podstatně kratší (jedná

se o poměr 3 :7). Život Konstantinův líčí původ, mládí a nástin vlastností světce,
jenž je jako "muž toužící po moudrosti,

vědění

křesťanství.

argumentace v disputacích s

Je zde též

vylíčena světcova

židovské a mohamedánské víry.
působení.

Zde je

Závěrečná část

zdůrazněna světcova

liturgie ve sporech s tzv.

tro;jazyčníky

a

je

pravdě" šiřitelem pravověrného

věnována

představiteli

jeho velkomoravskému

obhajoba slovanského písma a slovanské
v Benátkách.

Vylíčena

je

rovněž

akceptace

této liturgie papežem Hadriánem II. Život Konstantinův popisuje i světcovu smrt
(14.2. 869).
Život Metodějův líčí rovněž světcovo mládí a jeho působení do bratrovy smrti ,
poté již autor

věnuje

smrtí

Metodějovou

Oba

staroslověnské

na

způsob

pozornost

roku 885.

Metodějově působení

Důraz

v letech 870 -885. Dílo

končí

je i zde kladen na význam slovanské liturgie.

životopisy byly zcela

zjevně

napsány podle byzantského vzoru

byzantských legend o svatých z 8. - 9.stol.

Žáci Klimenta a Nauma napsali rovněž životy svých velkých učitelů, avšak tyto
literární památky se nedochovaly a

svědčí

o nich pouze anonymní opis Služba

Klimenta a Nauma Ochridského z 15. století.
Zatímco v západní Makedonii pracovala Ochridská škola,
východě

Makedonie jeden z mladších

žáků

Cyrila a

osamoceně působil

Metoděje

na

a spolupracovník

Nauma Ochridského Konstantin, s nímž se v dějinách literatury a kultury setkáme
pod

různými

jmény (Konstantin Preslavský, Konstantin Prezbyter

či

Konstantin

Bregalnický).
Dílo Konstantina Preslavského (kolem 845- asi 910)

tvoří

základ tzv. zlatého

věku bulharské literatury. 174 Sám Konstantin byl zřejmě na Velké Moravě, odtud byl
173

Tvrzení o dataci vzniku obou životopisů do posledních třiceti let 9. století podporuje

skutečnost, že totiž události po smrti svatého Metoděje a po vyhnání jeho učedníků nejsou již v Životě
Metodějově

obsaženy. Srov.: Salajka, Antonín: Prameny k životu a

dějinám

Konstantina-Cyrila a

Metoděje, in: Solunští bratři. ll 00 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, Česká katolická

charita, Praha 1963, s. 192-202.
174
O době Symeonově jako o "zlatém věku" pro bulharskou literaturu hovořil již Pavel Josef
Šafařík (Rozkvět slovanské literatury v Bulharsku, Časopis Českého muzea, 22, Praha I 848, s. 2).
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nejspíše prodán do benátského otroctví, z něhož byl vykoupen a odvezen do
Cařihradu. Nejpozději

v roce 893 odjel do východní Makedonie, kde

pracovat.

Zpočátku

Počátkem

10. století se stal preslavským biskupem. Poslední zprávu o

pracoval pod vedením

zkušenějšího

začal literárně

Nauma Ochridského.
něm

máme z

907. 175 Nejvýznamnějším jeho dílem je Poučné evangelium. 176
Vedle Konstantina Preslavského se objevuje

ještě

bude mít pro kulturu prakticky všech slovanských

velmi zajímavá postava, jež
národů neobyčejný

význam.

Černoryzec Chrabr (Cmorizec Chrabar) je postavou dodnes zahalenou rouškou

tajemství. 177 Některé domněnky, spojující tohoto Čemoryzce (tento přídomek svědčí
o jeho církevní

příslušnosti)

s Klimentem, Naumem

či

dokonce samotným carem

Symeonem, nebyly potvrzeny. 178 Chrabr napsal dílo O nucMeHex (O písmenech),
které je první literární památkou
před trojjazyčníky,

zda

hovoří

Je obranou slovanského písma

což ukazuje na to, že slovanský jazyk je zde

především jako jazyk liturgický.

mimo jiné výklad o

světského zaměření.

Mnich Chrabr v první části svého díla podává

179

původu řeckého

o hlaholici

či

představen

a slovanského písma,

cyrilici. V druhé

části

se pak již

přičemž

není zcela jasné,

plně věnuje

polemickým

otázkám. 180
Charakter polemiky jako žánru je
spojen s Makedonií a jehož odkaz

jasně

rovněž

patrný i u dalšího autora, jenž je úzce

vzbuzuje zájem

Kozma (druhá polovina 1O. století) je autorem, o
než jeho jméno.

Pravděpodobně působil

němž

medievalistů.

není známo

Presbyter

téměř

nic víc,

také v Ochridské škole, i když je možné, že

Pozdější

slavisté však termín "zlatý věk" omezují v zásadě jen na písemnictví. Miloš Weingart
píše: "Pro tuto neobyčejnou hojnost plodů získalo si období Symeonovo název ,zlatý věk';
ale rozkvět byl jen, hledíme-li k rozsahu nově vykouzlené literatury. Obsah její však byl vesměs
uměle přenesený, cizí národnímu duchu, ba jemu i svou theologickou nesnášenlivostí nepřátelský."
Viz: Weingart, Miloš: Přehled literatury bulharské, Jos.R. Vilímek, Praha (nevročeno), s. 14.
175
,ll)meKOB, IleThp: HRKOU Banpocu OKO!IO flpec!laBCKama KHU:JICOBua UtKO!Ia, in: ,[(HHeKoB, II.:
flpo6!1eMu Ha cmapama 6"bflzapcKa !lumepamypa, E'hnrapcKH nHCaTeJI, Coqm~ 1989, s. 86-102.
176
.ll:HHeKOB, IleTbp 11 KOJI .: KupU!Io-MemooueecKa eHqwowneOUR, TOM II( ... ), s. 426-440.
177
Jako rozhodně nejvhodnější monografii k problematice Mnicha Chrabra je možno označit
práci Kuja Kueva: Kyes, KyJ.ío M.: lfepuopuJeq Xpa6ap, H3JJ.aTeJICTBO Ha E'hnrapcKa aKaJJ.eMH~ Ha
HayKHTe, Co<PH~ 1967.
178
Bechyňová, Věnceslava; Hauptová, Zoe; Dujčev, Ivan: Zlatý věk bulharského písemnictví
( ... ),s. 72-73.
179
Chrabr písmena slovanské abecedy chrání ve smyslu argumentu, který v jeho době měl
nespornou a v zásadě i revoluční sílu: zatímco například řecká abeceda byla dílem pohanů, písmena
slovanské abecedy byly sestaveny světcem, křesťanem a navíc filozofem . Chrabr dále poukazuje na
skutečnost, že každý čin je boží vůlí, proto i Konstantin Filozof sestavil slovanskou abecedu z vůle
boží, její oprávněnost je tedy nesporná. Chrabr odmítá také názory, že by Konstantin sestavil
slovanskou abecedu nedokonale s tím, že i po jeho smrti stále ještě podléhala úpravám. Na to mnich
Chrabr odpovídá tím, že dokonalé je jen to, co je vytvořeno samotným Bohem, zatímco všechno, co je
vytvořeno lidskou rukou, je předurčeno k dotváření a zdokonalování.
například
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pobýval i v severovýchodním Bulharsku (Preslav). l8l Do literatury širšího
jihoslovanského kontextu vstoupil svým polemickým dílem Eeceoa (Rozprava proti
bogomilům),
šířící

v němž podrobuje nemilosrdné kritice i na území Makedonie

heretické hnutí. Nejen z počtu

nedochoval) je

zřejmé,

opisů

věk"

období písemnictví od

se

Kozmovy Rozpravy (autograf se

že se toto dílo stalo ideovým základem v boji proti

bogomilům a jejich následovníkům i v jiných zemích.

Pojem "zlatý

nově

tedy

označuje

příchodu

182

v literárním vývoji Makedonie a Bulharska

Cyrila a

Metoděje

na Velkou Moravu do smrti

bulharského cara Symeona v roce 927 a v širším smyslu až do pádu Bulharska pod
byzantskou, respektive osmansko-tureckou moc. 183 Zlatý věk byl v písemnictví na
území Makedonie a Bulharska vzorem i pro

pozdější

dobu, která vždy

duchovně

tíhla k cyrilometodějskému jazyku. Úsilí navrátit se k duchovním hodnotám doby
apoštolů

prvních slovanských
nenaplněnou

kromě

touhou,

neboť

však jednou provždy

vývoj prvního bulharského carství

politického nátlaku ze sousední Byzantské

v širším rámci
pozmění

obecně

kulturní

tvář

zůstala

říše

v plném významu

začal

být

ovlivňován

také otázkami náboženskými a

kulturními. Zejména rozmach dualistických náboženství tak

Bulharského státu.

*
Bogomilské hnutí

Sílící postavení centrální moci ve
poměry.

státě

s sebou

přinášelo

nové

společenské

V souvislosti s upevňováním bulharské a byzantské vlády v Makedonii

docházelo k definitivnímu rozpadu kmenové samosprávy a i na území Makedonie
byly formovány feudální vztahy. Vzniká i bohatá
která se rychle vzdaluje od
soustředěného

bohatství se stávala

v přímé závislosti na
(pohanů) ,

na jedné

většiny

vladařových

vrstva- feudálové,

poddaného obyvatelstva. Dalším

křesťanská

církev, jejíž majetek se

střediskem

rozrůstal

nejen

darech, ale také na konfiskacích majetku jazyčniků

kterých na území Makedonie

straně

společenská

přebývalo

v 10. století stále mnoho.

Vladař

a církev na straně druhé proto využívala pro svoji existenci materiální

°CTojqescKa-AHTHK, Bepa: MaKeooHCKama cpeoHoeeKOGHa KHU:>!CeBHocm ( ... ),s. 204-210.

18

181

,lJ,HHeKos, OeThp H KOJJ.: KupU!lo-MemooueecKa eH!jUKfloneoun., TOM II( ... ), s. 366-372.
Bechyňová, Věnceslava; Hauptová, Zoe; Dujčev, Ivan: Zlatý věk bulharského písemnictví
( ... ),s. 146-155.
183
Mnohdy bývá jako konec "zlatého věku" chápán pád druhého bulharského carství pod
tureckou moc. Trnovské Bulharsko vzniklo v roce 1185 na základě úspěšného povstání Petra a Asena
proti Byzantské nadvládě (od roku 1018). Zaniká postupně koncem 14. století, kdy bylo území
Bulharska rozděleno mezi Dobrudžské knížectví (východ země), Trnovské carství (centrální oblasti) a
Vidinské carství (západní Bulharsko). Jako poslední padlo v roce 1396 Vidinské carství.
182
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hodnoty a práci prostého obyvatelstva. Tyto tendence daly hrubé rysy dalšímu
vývoji. Situace prostého obyvatelstva se zhoršila ještě za vlády cara Petra I. (927 970), kdy

vladař

administrativní

daně,

zavedl další

aparát.

Složité

měly

jež

společenské

nasytit ohromný vojensko-

poměry

vedly ke

vzniku tzv .

bogomilského hnutí, v němž obyvatelstvo spatřovalo cestu možné nápravy. 184

Bogomilské hnutí vychází z manicheismu a gnosticismu - tzv. paulikiánství,
které bylo pojmenováno podle Pavla ze Samosaty (3. století). Do Bulharska a
Makedonie se tento náboženský systém dostal
kolonisty již v době, kdy byli usazeni

společně

císařem

s arménskými a syrskými

Konstantinem V. na periferii

bulharského území.
Bogomilství
představuje
(společně

ideově

vychází z důsledného dualismu boha a

vzájemnou opozici dobra a zla. Proti

s lidskou duší) a

svět

hmotný, který byl

hnutí ve všech ohledech usilovalo o návrat k bohu.
kořenům skutečného křesťanství

instituci, jejich pojetí víry

sobě

stvořen

tak stojí
samotným

Prostředkem

ďábla,
svět

který

duchovní

ďáblem.

Toto

k nalezení cesty ke

byla askeze. Bogomilové odmítali církev jako

nepotřebovalo

kláštery. Ani duchovenstvo

v bogomilských modlitbách místo. Zavrženy byly mše, svátosti, náboženské

nemělo
obřady

i

svaté obrazy, které podle bogomilského výkladu sloužily ke klamání lidí a pocházely
tudíž z dílny
orgány,

světské

společenské

druhém

ďáblovy .

světskou

moc- státní

feudály a dokonce i samotného cara. Zavrhovalo bohatství a

rozdíly. Proto jediným

příchodu

bogomilové

Bogomilské hnutí však odsuzovalo také

způsobem,

jak bylo možno dosáhnout spásy po

Ježíše Krista, je askeze ve všech oblastech života. Radikální

přijímali

pouze rostlinnou stravu, žili v celibátu a neuznávali ani

sňatek

mezi mužem a ženou (množení a prodlužování pokolení lidského bylo chápáno jako
zákon

ďáblův) .

Bogomilství bylo zejména v bulharské historiografii po druhé světové válce často chápáno
jako sociálně orientované hnutí. Sociálně-politickou podstatu zdůrazňovali mezi jinými
zejména Dimitar Angelov, Bojan Primov nebo Vladimír Topenčarov. V souvislosti s důrazem na
společenskou funkci bogomilského hnutí bylo poukazováno na skutečnost, že se tento náboženský
systém zformoval nejspíše v západní části středověkého Bulharska. Rovněž byl kladen důraz na fakt
společenské nerovnosti. Bogomilství bylo vnímáno jako důsledek snah o určitou racionalizaci
náboženství, jež byla symptomatická zejména pro rolnické prostředí. V této souvislosti srov.:
AHrenoB, ,[{HMHThp: EozoMWICm6omo 6 5bJJzapUR, HayKa H H3KYCTBO, Coqm.!l 1969, nebo AHrenoB,
184

především

,[{.: EozoMWICm6omo 6 ucmopURma Ha cJJa6JlHCKume Hapoou u 6JJUJlHuemo MY 6 3anaoHa E6pona,
DbJlrapcKa aKa)J,eMH.!I Ha HayKHTe, Co<PH.!I 1963; llpHMOB, DO.!IH: EocOMWICKUJlm oyaJJU3bM, npOU3XOO,
CbU{HOcm u o6U{ecm6eHHo-noJJumu'leCKO 3Ha'leHue, in: l13BeCTH.!I Ha l1HCTHTYTa 3a HCTOpHll, Co<PHll
1960 a ToneHtiapoB, BJla)J,HMHp: 1{6e :JICapa6U - eouH nJJ(JMbK. Eyzpu & Kamapu. Ece. HayKa H

H3KycTBO, Co<PHll 1974.
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V jednom listu patriarchy Theofylakta bulharskému caru Petrovi se

můžeme

dočíst

jasnou charakteristiku tohoto heretického hnutí. Vyhrožuje se zde kletbou těm,

"kdož

věří,

že jsou dva principy, dobrý a zlý, jeden

tvůrce člověka
stvořitel

a druhý

andělů

a ostatních

živočichů;

a vládce hmoty a všeho viditelného

Mojžíšův

a

člověkem

beze

toliko v obraze a

světa

kdož

učí,

i našich

druhý tmy, jeden

že lstivý

těl;

ďábel

je

kdož haní zákon

rouhavě

tvrdí, že by Syn boží byl

představě,

nikoliv v pravdě; kdož se

proroky, zavrhují manželství,
hříchu

stvořitel světla,

domnívají, že smrt Kristova na kříži a zmrtvýchvstání byly pouze zdánlivé, a nevěří
v pravost těla a krve Kristovy ve svátosti". 185 Bogomilské myšlenky však měly i
sociální zabarvení.
něj

Učily,

pracuje, je sluha

že nikdo není povinen poslouchat svého cara a ten, kdo pro

ďáblův.

Bogomilská

skupin- na tzv. dokonalé bogomily,

společnost

běžné věřící

se

dělila

do

tří

základních

a posluchače. "Dokonalí" v jistém

smyslu zastupovali úlohu kazatelů. 186
Ačkoliv

slova", i

bogomilové ve svém asketickém

přesto

přístupu

u nich vznikalo písemnictví. Obraz

procesu se nám prakticky nezachoval,

neboť

k životu odmítali "lichá

to~oto

pro své

apokryfního literárního

nebezpečné

myšlenky byly

bogomilské knihy systematicky zabavovány a ničeny. 187 Dovídáme se tak o nich
jednak z pozdějších latinských

opisů (neboť

sekta

Katarů, šířící

se v 12.- 13. století

v oblastech jižní Francie a Itálie a dokonce i Porýní, byla bogomilstvím
jednak ze

spisů

překvapivě

zakázaných knih. Jak sám Prezbyter Kozma tvrdí,

knihy ve velké

úctě

měli

ovlivněna),

bogomilové

a na svoji knižní moudrost byli patřičně hrdí.

Z literárního odkazu bogomilství se tedy dochovaly jen zlomky. Mezi nimi je
nutno v obecném smyslu zmínit listiny, korespondenci, náhrobní nápisy a zlomky
evangelních

textů. Nejznámějším

bogomilským spisem v konkrétnějším chápání je

apokryfní Janovo evangelium neboli tzv. Tajná kníha (asi ll. až polovina 12.

185

Máchal, Jan: Slovanské literatury, díl 1., Matice česká- Novočeská bibliotéka, Praha 1922, s.

22.
186

Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 56-57.
Problematiku bogomilského písemnictví v makedonské literární historii obšírněji zpracovává
monografie D. Dragojloviée a V. Stojčevské-Antik', kteří poukazují na skutečnost, že hodnocení
bogomilské literatury je složité na jedné straně pro absenci pramenů a původní tvorby, na straně druhé
pak analýzu literárního života komplikuje také různý výklad tohoto hnutí (v základní rovině výkladu
je možno hovořit o náboženské, kulturní či mystické podstatě bogomilství). Charakter bogomilského
hnutí tedy spoluurčoval i charakter bogomilského písemnictví, jež je formálně i obsahově literaturou,
avšak s ohledem na zmíněné možné výklady je tato literatura také náboženským a politickým
programem hnutí heretického. Viz: ,nparojnoBHÍ<, ,nparoJby6; CTojqescKa-AHTHÍ<, Bepa:
EozoMUJICKomo 06u:JICelbe 60 MaKeOOHuja, l13.U.aBa'!KH ueHTap "TpH", CKonje 2003, s. 13.
187
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právě příkladem

století), která je

oné památky, jež se dochovala v

pozdějším

latinském přepisu (Liber secretus neboli Liber sancti /oannis). 188
Vzhledem ke své podstatě tohoto hnutí je velmi složité
Bogomilové vlastní sakrální architekturu
estetického

cítění

vyprávějící

o prvním bogomilském

nestavěli,

hovořit

o hmotné

umění

a

kultuře.

zušlechťování

také nepodporovali. Proto jsme nuceni se omezit pouze na legendy,

vsi Bogomila v

pohoří

učiteli,

popu Bogomilovi, který se prý narodil ve

Babuna (odtud bývali mnohdy bogomilové nazýváni

babuni). 189 Zde pop Bogomil i zemřel a jeho hrob se nacházel v samotné vesnici, kde

bylo tzv. lJpKeumme,

vystavěné

v zemi, které

modlitebna. Dalším známým úkrytem
Nežilovo.

Později

později bogomilům

bogomilů

jeskyně

byla

(13. století) byly vybudovány další

dvě

sloužilo jako

nedaleko obce

bogomilské obštiny (obce)

- Melnik a Dragovičija.
Z Makedonie a Bulharska se bogomilství
na slovanském

Balkáně,

ale

postupně šířilo

ovlivňovalo různá kacířská

hnutí i za jeho hranicemi. Do

poloviny 15. století byla bogomilská církev oficiální církví v
Je nesporné, že bogomilství

vyjadřovalo přirozenou

avšak aspekt jeho odklonu od práce, odmítnutí
nároky ve

věrouce

do dalších zemí nejen

Bosně.

touhu

společenské

člověka

po

svobodě ,

struktury a jeho extrémní

v širším smyslu vylučovaly realizaci základních myšlenek tohoto

hnutí. Ideál spravedlivé

společnosti

se v souvislosti s pronásledováním

bogomilů

zejména v době po smrti cara Petra opět vzdálil.
Kultura v

době

Zatímco na

*
úpadku prvního bulharského státu. Samuilovo carství

východě

bulharského státu probíhaly boje s knížetem Kyjevské Rusi
západě

Svjatoslavem (945 - 972) a konflikt s Byzancí, na

došlo k narušení územní

celistvosti poté, co zde o vládu usilovali tzv. komitopulové. 190 Výsledkem
byzantského tažení Bulharskem proti ruským posádkám bylo v roce 971 obsazení
celé východní
země,

části

kdy východní

Bulharska byzantskou armádou. V podstatě dochází k rozpadu
část

až po

řeku

Iskar

připadla

Byzanci, zatímco na

západě

(v

Makedonii) byla nastolena tzv. tetrarchie, tedy vláda čtyř komitů Árona, Mojseje
(Mojžíše), Davida a Samuela. Je
západní
188
189

část

zřejmé,

Bulharska, avšak je též

bojům

pravděpodobné,

z Byzancí nevyhnula ani

že se komitopulové snažili

MsaHOB, Hop.uaH: EozOMWICKu KHuzu u !lezeHou, HayKa H H3KYCTBO, Co<PHH 1970, s. 60-72.
flaHOB, EpaHKo: EozoMUJICmBomo BO MaKeooHuja, in: CoopJICUHCKu u Memooo!loutKu

npautalba ( ... ),s.
190

že se

87-89.
Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( .. . ), s. 67-70.
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získat více území na úkor

nově připojených

řekou

oblastí za

Iskar. V těchto bojích

padl Mojsej, ve střetu s kočovnými Vlachy zahynul David, zatímco Árona
zlikvidoval sám Samuil.
Vzniklo tak Samuilovo carství, které je v makedonském historickém
chápáno jako makedonský

středověký

stát, který vznikl v

důsledku

povědomí

vzpoury správce

Nikoly proti bulharské nadvládě 191 , zatímco bulharské prameny jej prezentují jako
kontinuální přenesení jádra bulharského státu z východu na západ. 192 Také cizí
prameny,

především řecké

(byzantské)

obyvatele za Bulhary. Není však na
polemizovat,

neboť

středověkém

chápání neodpovídá

označují

místě

Samuelovu říši za bulharskou a jeho

z přirozených

je zjevné, že pojem bulharský
příslušným

dlouhodobého procesu formování novodobých

důvodů
či

těchto

otázkách

makedonský národ ve

termínům,
národů

o

jež stojí na konci

od dob osvícenství a

obrození. 193 Samuilův stát však znamená pro makedonské dějiny významný
mezník. 194
Z hlediska
rozvoj

dějin

především

neustálými

kultury

představovalo

krátké období rozmachu Samuilova státu

architektury a také náboženského života.

válkami

s Byzancí

se

zdokonalovala

Společně

architektura,

s prakticky
především

fortifikační. 195 V souvislosti s postupným formováním nové státní moci na území

Makedonie vznikaly

četné

pevnosti, z nichž z hlediska archeologie je nejlépe

prozkoumána pevnost vojevody (bojara) Krakry nad městem Pernik. 196 V druhé
polovině

1O. a

pevnosti

JSOU

počátkem

ll. století vzniká

obnovovány

a

řada

zcela nových pevností. Mnohé

zdokonalovány,

což

Je

příklad

pevnosti

v jihornakedonské Bitole. Nejlépe zachována je však pevnost v Ochridu, který byl
sídelním městem cara Samuila. 197
A HTOJljaK,
.
CTJenaH:
.
Bucmwm 3a eocmaHuemo Ha KOMumoJiynume, .m: A HTOJljaK,
.
C .:
CpeOHoeeKoeHa MaKeOoHuja 1, ( ... ),s. 604-610.
192
AI1M11Tpos, XpHCTo: 11cmopUR Ha MaKeOoHUR npe3 cpeOHoeeKoeuemo ( ... ),s. 62-70
191

193

Pojetí Západobulharského státu (Samuilova carství) je i z dnešního pohledu složitým
problémem. V českých i bulharských výkladech se dovídáme, že cílem Samuilova úsilí bylo získat
zpět ztracená bulharská území a že Samuil (Samuel) je "bulharský bojar a car" a jeho říše byla
Západobulharská. Zřejmý je proto věcný rozpor v makedonském pojetí Samuilova carství. Není
pochyb o tom, že toto historické údobí je zde do značné míry mytizováno a z funkčního hlediska
dotvořeno tak, aby podpíralo motiv tradic makedonské státnosti ve středověku.
194
4enperaHos, To,llop; JoTeBCKH, BacHn; 4aKapjaHeBCKI1, fopf11; HayMoBcKa, KaTapHHa:
11cmopucKu amJiac, Cojy3 Ha .llPYlliTBaTa Ha HCTOpH'IapHTe Ha Peny6miKa MaKe,lloHHja, CJ<onje 1998,
s. 48 a mapa s. 58.
195
11cmopUR Ha EMzapUR e 'lemupuHaoecem moMa, TOM II( ... ), s. 423-430.
196
tamtéž, s. 430-432.
197
•
I:>ana6aHOB, KocTa; H11KOJ10BCKI1, AHTOH11e; KopHaKOB, lJ:HMHTap: CnoMeHUlJU Ha KyJimypama
Ha MaKeOoHuja ( ... ),s. 227-228.
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půdorys

Ochridská pevnost má na rozdíl od pevnosti v Preslavi dvorcový
tyčily dvě

oválného tvaru, nad nímž se

představu

Samuilova pevnost v Ochridu jasnou
poloviny 1O. století.

Opevněné město

Prespa, kde sídlil car Samuil
Opevněný

předtím ,

polokruhové
o

věže

s bránou. Dodnes dává

fortifikační architektuře

vzniklo také na jednom z

než

určil

ostrovů

druhé

v jezeře

v roce 997 jako centrum státu Ochrid.

hrad vznikl také ve Vodenu.

V době Samuilovy vlády se rozvíjí též církevní architektura. V poslední
9. století se v

Cařihradě

s kupolemi, který se

objevil nový typ církevních staveb -

rozšířil

čtvrtině

křížový

kostel

v průběhu 1O. století také v prvním bulharském carství.

Kostel Svatá Sofie v Ochridu, kostel v obci German u Prespanského jezera, kostel
Svatý Achil na stejnojme1mém

ostrově

v Maloprespanském jezeře a

několik kostelů

v Kosturu dokazují, že se architektura rozvíjela i v době Samuilova státu podle
stavitelských vzorů předchozí epochy.
Jako rodinný kostelík carské rodiny byl koncipován

zmiňovaný

kostel v obci

German. V něm byl nalezen náhrobní nápis rodičů a bratra cara Samuila. 198
Pozornost si zasluhuje ozdobné zdivo tohoto kostela. Dodnes není
byly

obě

přesně

známo, kdy

velké baziliky (Svatá Sofie a Svatý Achil) v ochridsko-prespanské oblasti

vystavěny. 1 9 9 V době Samuilovy vlády se rozvíjí také činnost monastýru Svatého

N aum a na ji hu Ochridského jezera.
Z hlediska materiální kultury si pozornost bezesporu zaslouží kamenná plastika.
O

době Samuilově

v Ochridu a na
nimiž

Prespě.

výjimečné

době přeneseny
znázorněny

vypráví

řada

náhrobků,

kamenných desek -

Z konce 10. a

počátku

jež byly nalezeny

ll. století pocházejí náhrobky, mezi

místo zaujímá náhrobek nad ostatky svatého Achila, jež byly v této

z Larisy (dnes v řecké Makedonii). Na tomto náhrobku jsou

reliéfně

ptáci a velbloud, mezi nimiž je rozvinut pásový ornament spojených

kružnic. Motiv dále

doplňuje

vysoký

kříž

a dva

cypřiše.

Všechno je zde schématické

a motiv celého reliéfu je doveden do naprosté elementárnosti.200
Podobné reliéfy je možné

spatřit

také v chrámu svaté Sofie v Ochridu.

ornamenty složené z geometricky znázorněných

198

lístků

jsou vpleteny na kříž,

~

Růže

a

přičemž

HsaHOB, Hop)l.aH: EanzapcKu cmapuHu u3 MaKeOoHUR, HayKa 11 H3KYCTBO, EbnrapcKa
aKa)l.eMHll Ha HayKHTe, CocpHll 1970, s. 23-25.
199
Kouo, )J;HM'Ie: lf.pK6ama C6. CoqJUja 60 Oxpuo, in: ApxumeKmypa Ha nott6ama Ha

MaKeooHuja ( ... ), s. 121-124.
200
TieTpOB, TieTbp: MaKeoomm- ucmopUR u nonumuttecKa cao6a, TOM I,( ... ), s. 75 .
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se v této bazilice setkáváme i s jedním
původ je

nutno hledat v arabském

Kamenné plastiky a
kontakty s byzantským
významným

uměleckým

umění

sochařství

uměním

neobyčejným

ornamentálním motivem, jehož

(tzv. kufický styl).

Samuilovy doby

nesporně

vykazuje duchovní

doby ikonoborectví. Dekorativní

sochařství

je tedy

atributem Samuilovy doby.

Významným aspektem kulturního rozvoje je také monumentální

nástěnná

malba.

Její osudy jsou úzce spjaty s osudy chrámů a bazilik, v nichž vznikala. Do našich dnů
nástěnné

se zachovaly

v Ochridu a ve Vodenu.

zmiňovaných

malby v již
Několik

scén je možné

vidět

chrámech na Malé

Prespě,

také v kostele v obci

Vodoča

nedaleko východomakedonské Strumice?01 Z obecného hlediska je však nutno
konstatovat, že se fresek z doby 1O.- ll. století dochovalo jen velmi málo.
Již na první pohled

působí nástěnná

malba v Prespě, Ochridu a Kosturu svojí

monumentálností. Její figury se jasně odlišují v protikladu slávy i
vyjadřují.

Pro

nástěnnou

obyčejnosti,

malbu, jež se rozvíjela na území Samuilova carství,

byla typická její jednoduchost, která však neubírala nic z jejího půvabu.
svěžest uměleckého ztvárnění přitom
Nástěnná

malba

společně

se

nepotkáváme ani v Soluni

sochařstvím

historický vývoj makedonského území

a architekturou

neobyčejný přínos,

obecně

202

který

přitom

Podobnou

či Cařihradě.

znamená pro

který je nutno vnímat

v obecně balkánském kontextu té doby.
Stejně

jako se stávala Prespa a Ochrid správním

státní moci, byly zejména do Ochridu

přenášeny

střediskem nově

se formující

také pravomoci církevní. Ochrid i

v otázkách církevní suverenity sílil a hlásil se o svá práva. Dodnes není jasné, jak a
hlavně

kdy v Ochridu arcibiskupství vzniklo - zda se jednalo o v podstatě

zrovnoprávnění

s Bulharským arcibiskupstvím v Drastaru (Drstr) a je tedy totéž, co

arcibiskupství bulharské, anebo zda je Ochridské arcibiskupství zcela identické
s arcibiskupstvím Primy Justiniány, tedy s oním autokefálním arcibiskupstvím, které
založil v roce 535 císař Justinián I. (527 - 565)? 03 V každém případě je však
pochopitelné, že

chtěl

mít car Samuil arcibiskupství v místě svého carského stolce.

Byl proto zahájen proces formování nové církevní organizace

(zvláště

bulharské církve v Konstantinopoli v roce 971), v jejímž rámci bylo i
201 6oWKOBHK,

t.;

po zrušení
přenesení

ToMOBCKH, K.: Booo'la (f13mpaxyea'lKU pa6omu), in: ApxumeKmypa Ha
no'leama Ha MaKeOoHuja ( ... ),s. 135-137.
202 IleTpoB, IleTbp: MaKeOOHU5l- ucmopU51 u no!lumu'leCKa Cb06a, TOM I,( ... ), s. 75-76.
203 AHTonjaK, CTjenaH: OxpuocKama apxuenucKonuja eo epe.Me Ha Bllaoeefbemo Ha !Japeeume
CcwyUJI u BacUJluj II, in: AHTOJJjaK, C.: CpeOH06eK06Ha MaKeOoHuja 1, ( ... ),s. 672-695.
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ostatků

svatého Achila na později stejnojmenný maloprespanský ostrov. Z kulturního

hlediska bylo
světců.

neobyčejně

Tyto církevní peripetie

Samuilovo carství bylo
také

významné, aby

skutečnou

měly

přiznáno

korunu a další

měly

v novém

státě

i politický význam. Vzhledem k tomu, že
údajně

papežskou kurií (která
vladařské

symboly),

měl

"západní" orientaci. Samuil byl korunován nikoliv jako
tradice jako král.

Později

své zastoupení relikvie

Samuilovi poslala

tento stát teoreticky

císař,

ale podle západní

se však nechal sám korunovat carem a vyžadoval, aby tak

byl nazýván i svými poddanými. Tím tak prokázal nejen v kulturních a
náboženských otázkách naopak "východní" orientaci svého státu.
Ačkoliv

nesporně

Samuil

byl

pravověrným

analyzovat jeho vztah k bogomilskému hnutí.

křesťanem,

Podobně

na otázky spjaté s Ochridským arcibiskupstvím, je

Je velmi složité
řadu odpovědí

jako neznáme

řada problémů

i ve vztahu

k bogomilství asi navždy zahalena tajemstvím. I když v historických pramenech není
doloženo, že by

přímo

ze svého státu

nevyháněl.

v centru Samuilova státu bogomilové
Naopak, lze dokonce

hovořit

Samuila k tomuto hnutí. Jeho syn Gabriel Radomír a
(později

tedy

působili,

o

stejně

určitých

sympatiích

i jeho dcera Kosara

žena knížete Jovana Dukljanského) byli stoupenci bogomilského hnutí. Je

zřejmé,

že

určité

sympatie k nim car Samuil projevoval, ale je nutno dodat, že

rovněž bogomilové si jeho carství vážili a prokazovali mu podporu.
Různé

aspekty, mezi nimiž

s Byzancí, jež
přivedly

car Samuil je

měnily

Samuilovu

prvořadý

charakter od

říši

problém

z makedonských

dějin

představovaly

útočných výbojů

až k jejímu zániku. Po prohrané

prchl do Prilepu, kde jej ranila mrtvice poté, co
14 000 oslepených

vojáků,

204

trvající války

po obranné držení pozic,
bitvě

u Belasice car Samuil

spatřil

které tam

onen slavný obraz

přivedl

vždy stý voják

jednooký. Po jeho smrti se vlády ujal na pouhý rok Gabriel Radomír a poté, co byl
svým bratrancem Ivanem Vladislavem
Byzantské pronikání

pokračovalo

s ještě

zavražděn,

větší

prohlásil se za cara

právě

on.

intenzitou, až se nakonec po smrti i

tohoto cara dostalo celé území nyní již bývalého Samuilova carství pod vládu
Byzantské říše? 05 Zanikl tak fenomén slovanské státnosti na území dnešního
Bulharska a Makedonie.

Obě země

získaly nového vládce.

Změnily

se i kulturní

obzory.
V širším smyslu hledá odpovědi na tyto otázky monografie: TIHpHBaTpHn, Cpl)aH: CG.MywtOea
op:J!Caea. 06UM u KapaKmep, Bl13aHTOJIOWKI1 HHCTHTYT CpncKe aKa)l,eMHje HayKa 11 yMeTHOCTH,
noce6Ha HJ)I,aH.a, KH.Hra 21, Eeorpa)l, 1997.
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*
Kultura Makedonie pod byzantskou nadvládou

Nové kulturní a

společenské poměry

po pádu Makedonie pod byzantskou

nadvládu byly započaty novým administrativním rozdělením. Území bývalého
Samuilova carství (bývalé Západobulharské

říše)

jednotky, které byly nazývány thema a v jejichž
themat byl na

počátku relativně

themata nová, což vedlo
Císař

samozřejmě

si tak zavazoval nové velmože,

později

Původní

čele

rozděleno

na nové správní

stál správce (stratég).

Počet

malý, s postupem doby však vznikala neustále
ke zmenšování rozlohy

kteří

původních

themat.

získávali titul stratégů.

přitom

Na území Makedonie a Bulharska
bude

bylo

dochází k zajímavému jevu, který

v době osvícenství a obrození hrát do

toponymum Makedonie bylo totiž

značné

míry významnou úlohu.

zaměněno

novým "byzantským"

toponymem Makedonia. Na území Makedonie vzniklo thema Búlgaria, zatímco
byzantské thema Makedonia se rozprostíralo na území dnešního Bulharska, jižně od
pohoří Stara Planina - tedy obecně vzato na území drinopolské Thrákie. 206 Tato
"záměna" později

v jistém smyslu zkomplikuje otázku, co

vlastně

znamená termín

Makedonie. 207
Je nesporné, že byzantská nadvláda v Makedonii zastavila kulturní život a
duchovní vývoj uvedla na ústraní. Zanikla slovanská státnost, což znamenalo zásadní
omezení možností rozvoje kultury. Navíc byzantský uchvatitel

ničil

stará slovanská

centra (zejména východobulharskou Preslav) a na dalších památkách se podepsal
svými helenizačními zásahy a přestavbami.
Slovanská kultura na území Makedonie po pádu pod Byzantskou
většině

ohledech skomírala. Jediný

spatřovat

v

pokračující činnosti

pozůstatek

dřívější

říši

tedy ve

nezávislosti je možno

Ochridského arcibiskupství, které však velmi rychle

podléhalo helenizaci, takže v roce 1037

přišel

na místo slovanského arcibiskupa

Jovana Debarského Řek Lev. 208 Od této doby budou ochridští arcibiskupové a
biskupové vybíráni pouze z řeckého duchovenstva. Jako instituce však Ochridské
arcibiskupství funguje i dále, avšak s postupem doby nelze

říci,

že by plnilo kulturní

nároky slovanského obyvatelstva Makedonie.

205

,UHMHTpos, XpwcTo: JfcmopWl Ha MaKei)OHWl npe3 cpeOH06eKo6uemo ( .. . ),s. 65-70.
Kone.u.apos, fieThp : 11Memo MaKeOOIJWl 6 ucmopu<tecKa zeozpac/JWl ( ... ),s. 73-74.
207
tamtéž, s. 95n.
208
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ), s. 64-66.
206
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soustředila

Slovanská kultura se tedy
nemohly ve

větším měřítku

do menších

klášterů,

ujmout role jejího nositele. Tu

převzala

apokryfní literatura. Tento žánr jihoslovanského písemnictví
kontext bogomilské hereze,

kontinuálně

které se však
snad nejvíce

doplňuje

historický

se rozvijející od dob Samuilova carství.

Teprve po pádu Makedonie byla krutost jejích pronásledovatelů skutečně nebývalá.

*
Apokryfy jsou tématicky spjaty se Starým a Novým zákonem, jako literární
žánr byly

povětšinou

zakázány,

Vzhledem k tomu, že byly

neboť

určeny

nebyly zahrnuty do církví uznaného kánonu.
určitému

pouze

okruhu lidí,

měly

charakter

tajných knih. Bývaly ukrývány na tajných místech, zejména v chrámech, a
k nim

mělo

pouze duchovenstvo a lidé

hlouběji

přístup

znalí náboženských otázek. Od

tohoto zásadního atributu je odvozen i jejich název- apokryfos v

řečtině

znamená

skrytý, utajený. 209 Obecně je možno říci, že zákaz těchto knih souvisel s bojem církví
proti herezím. Apokryfní knihy se dostávaly na seznam zakázaných knih, což
zabránit v

šíření

mělo

heretických myšlenek. První takový seznam se dostal do Bulharska

z Byzance v první polovině 10. století. 210
Na území Makedonie a Bulharska tvoří
překlady byzantských originálů.

211

největší část

literárního odkazu apokryfů

Z obecného hlediska souvisí toto přejímání

z formováním nových podmínek kulturního rozvoje v období rozpadající se
cyrilometodějské
následovníků

jednoty. Jednotný kulturní odkaz díla svatých

bratří

a jejich

byl nahrazován novou kulturní jednotou, která se projevovala

vytvářením společné překladové

vzorec je patrný
zapustil hluboké

zvláště

literatury pro všechny slovanské národy. Tento

v Bulharsku,

přičemž

i v Makedonii a

později

i Srbsku

kořeny.

Tematicky se tedy apokryfní literatura

dělí

na starozákonní a novozákonní,

velký význam mají apokryfní životy svatých, eschatologická díla
knihy. Mnohá apokryfní díla vznikala na

základě

či různé věštecké

recepce bogomilského hnutí,

z nichž některá mu zcela odpovídala bez nejmenších úprav? 12 Ačkoliv se i samotné
bogomilské hnutí dostalo na slovanský Balkán byzantským

prostřednictvím,

Apokryfy mají celoevropský kontext a jejich témata patří mezi migrující syžety. Pro
kontext srov.: Máchal, Jan: Slovanské literatury, dí! I.( ... ), s. 52-58 .
21 0
I1eTKaHoBa, ,[(oHKa: AnoKpuifma Jlumepamypa u cjJoJIKllOp, HayKa 11 H3KYCTBO, Coqm» 1978, s.
1928.
211
CTOjlfeBcKa-AHTHK, Bepa: MaKeooHcKama cpeOH06eK06Ha KHUJ/Ce6Hocm ( ... ), s. 281 n.
21 2
Kořeny bogomilského hnutí pro apokryfní literaturu vhodně objasňuje práce D. Petkanové:
I1eTKaHosa, ,[(oHKa: EozoMUJICm6omo u anoKpucjJHa Jlumepamypa, Paleobulgarica, ro.D.. 6, 6p. 3,
Co<t>w» 1982.
209

obecněslovanský
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překlady

prokazují jihoslovanské

byzantských

zvláštnosti. Byzantské apokryfní originály
Bulharské

překlady

některé

apokryfní povahy

zdůrazňují především

upozorňují

naproti tomu

děl

mystický prvek.

svým realismem a demokratickými

prvky.
Z konkrétních památek je jasná bogomilská tendence patrna u Zjevení Isaiášova
či

v Knize svatého Jana.

Neobyčejně

populární byla na území Makedonie Kniha

Avramova, jejíž vlivy se dostaly dokonce i do lidové tvorby. Podobné stopy

zanechaly v lidové slovesnosti také apokryfy o prvních lidech Adamovi a Evě. 213
viděními

Mezi novozákonními
popředí

kde do

Bohorodička,

je nutno zmínit Chození

vystupuje vztah mezi

vidí v pekle, kde ji

archanděl

hříchem

bohorodičky

po mukách,

a trestem. Hlavní postava,

Michael ukazuje místa pekelných muk,

hloubku lidského utrpení a prosí o jeho zmírnění. 214 Zajímavé jsou také lidové životy
svatých (Život svatého Ivana Rilského z 12. století), pověsti o dětství Ježíšově či
Pověst

o

Dřevě kříže. Neobyčejně

zajímavý byl i Tikvešský sborník, zahrnující mimo

jiné tzv. Po3yMHUK (Mudrc), který se formou otázek a
problémů,

spjatých se vznikem

Apokryfy

představovaly

Tam, kde bylo

původní

země

ve své

biblické

a prvního

zabýval

řadou

člověka.

podstatě rozšiřování

vyprávění

odpovědí

Bible o další podrobnosti.

chudé na podrobnosti,

přišla

na scénu

lidská obrazotvornost, jejímž úkolem bylo zasytit čtenářovu zvědavost.
Apokryfní literatura byla reakcí na úpadek slovanské kultury v době byzantské
nadvlády. Ztrátu politické a církevní nezávislosti provázela helenizace, která
přirozeně potlačovala

rozvoj domácího písemnictví. K udržení historické

slávu prvního bulharského státu byl přizván duch
prodchnutá zejména

Soluňská

legenda

středověkého

označovala

paměti

na

vlastenectví. Fantazií

Bulhary za národ vyvolený

bohem k šíření pravé víry. V historických reminiscencích pak podobná

vyprávění

poukazovala na slavnou minulost bulharského národa.
Šířící se bogomilství bylo v Makedonii v době řeckého arcibiskupa Theofylakta

Ochridského
k poznání
v této

krutě

trestáno. Jeho korespondence je významným pramenem

společenských poměrů

době

zabavován majetek,

v Makedonii ll. a 12. století.
přičemž

k ostřejším

Theofylakt vyžádal dokonce souhlas byzantského

trestům

císaře.

214

tamtéž, s. 305-306.
tamtéž, s. 313-317.
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byl

pro heretiky si

Docházelo dokonce

k vypalování vsí, u nichž se zjistilo, že jsou pod trvalým vlivem
213

Bogomilům

bogomilů.

Za účasti

samotného

císaře

Alexia I. Komnena (1 081 - 1118) byl chycen a upálen Vasilij,

který tehdy stál v čele bogomilského hnutí. Potírání tohoto hnutí však nebylo

účinné

a nedokázaly mu zabránit ani koncily v letech 1111, 1140, 1143 a 1156/1157, na
nichž byl vždy řešen další postup proti heretikům? 15

*
Nad rámec politické nadvlády - byzantské

či

vývoj. Pro písemnictví na území Makedonie je
slovanské kultury po úpadku, jímž prošla

těsně

bulharské -

příznačná

přesahuje

literární

až další vlna rozvoje

po zániku prvního bulharského

carství. V tomto smyslu je 12., 13. a 14. století tedy obdobím, kdy literární vývoj
v tradičních

makedonských

(středobulharským)

obdobím,

centrech

prochází

středomakedonským

tzv.

neboť církevněslovanský

jazyk se nadále rozvíjí,

dochází k jeho celkovému obohacování. Jednotlivé redakce církevní slovanštiny
(typy jazyka podle oblastního zabarvení)
přizpůsobují

však

začínají

se místním potřebám a regionálně se

zůstal přes

všechny místní a

časové

procházet jazykovými

změnami,

dotvářejí (církevněslovanský

rozdíly v základě

společný).

jazyk

Na území

Makedonie se formuje makedonsko-bulharská redakce církevní slovanštiny, v níž
vzniká řada literárních památek. Z 12. století pochází Dobromirovo evangelium, dále

I

I

Slepčenský

praxapostol (výbor ze

Skutků

a apoštolských

nedaleko Prilepu, praxapostol Ochridský se stopami
Grigorovičův

století

se

parimejník

(výběr čtení

církevněslovanská

listů)

ještě

ze Starého zákona)

či

z kláštera

hlaholského písma,

Bitolský triod. Ve 13.

tradice obohacuje o Makedonský

praxapostol, chovaný v Národním muzeu v Praze,

Slepče

Boloňský žaltář,

(Strumický)

vzniklý v době

cara Asena II., Makedonské evangelium popa Jana a Vranešnický apostol, v kterém
se spatřují svědectví tzv. makedonské školy. 216
Další linií literárního vývoje jsou ve své

době

velmi oblíbené hagiografie -

v zásadě životy světců. 217 Kromě již zmiňovaných hagiografií svatého Cyrila,
Metoděje,
2 15
216

Klimenta a Nauma zaujímají ve

středověkém

makedonském písemnictví

Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( . . . ),s. 71 .
reopmeBCKH, Mwxajno: MaKeOOHCKOmo KHUJ/Ce6HO HQCJlecmeo 00 XI 00 XVIII eeK ( ... ), s.

15-23.

Hagiografická literatura zahrnuje více žánrů jako například legendu, dále žánr s legendou
velmi příbuzný a od ní takřka nerozlišitelný označovaný vita, dále kázání (což je derivát legendy) a
žánr popisující utrpení, latinsky passio. Nejznámějším a nejoblíbenějším žánrem hagiografické
středověké literatury všeobecně je legenda (v překladu doslova "to, co má být čteno"). Počátky
hagiografické literatury sahají až do 2. století n.l., kdy vznikly první díla v duchu vyprávění o osudech
mučedníků a životopisů svatých. Je zřejmé, že tato díla již souvisela s biografickými tendencemi
antické, zejména římské literatury, dále pak také s aretalogickými výtvory (vyprávění o ctnostech
2 17
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pevné místo také životopisy místních světců. Zmínit si jistě zaslouží Život Prochora
Pčinského či Život Gavrila Lesnovského. 218

Oblíbené byly

rovněž

spisy

světského

předlohách.

nutno hledat v byzantských a latinských
romány s motivy

vyprávění

charakteru, jejichž

původní náměty

především

Jde

o Alexandrovi, o Tróji nebo

obecně

o

je

středověké

evropský motiv

Tristana a Isoldy.

*
Období vlády

císaře

Jana II. (1118

znamenalo pro Byzanc po vpádech
uklidnění poměrů

a

1143) a Manuela I. (1143 - 1180)

Normanů

opětovné upevnění

a po

moci. V této

křížových

době

dočasné

výpravách

se znovu

začíná

rozvíjet i

kultura. Na území Makedonie vznikají koncem 12. a v průběhu celého 13. století
nové kulturní hodnoty, které jsou
helenizační

jasně

byzantského typu, avšak i

snahy si zachovaly typicky slovanské,

(regionálně)

přes

silné

makedonské

zvláštnosti. 219 Vznikající architektonická díla a jejich vnitřní výzdoba si zachovává
po celou tuto dobu (13. století) byzantské rysy, bez ohledu na

často

se

měnící

politickou nadvládu v jednotlivých oblastech Makedonie.
Vybudováno tak bylo množství zejména sakrálních památek
se dochovalo
slovanských
zmiňovaných

skutečně
malířů.

(světských

budov

jen velmi málo), v nichž se zachovaly fresky byzantských i

Postavy na nich

vyjadřují

smutek a utrpení, což je jedním ze

typicky makedonských charakteristik (kostely v Nerezi, 1164; v obci

Kurbinovo, 1191

či

v obci Manastir, 1271). Z této doby pochází také druhá vrstva

fresek v katedrále svaté Sofie v Ochridu.
Svým

neobyčejně

živým

ztvárněním

se

vyznačují

fresky a kompozice v kostele

Svatého G'org'iho v obci Kurbinovo. 220 Postavy, znázorněné na zdejších nástěnných
malbách,

představují

z hlediska

umění

byzantského stylu individuální a

ráz. Kostel v Kurbinovu byl dlouho zcela stranou

vědeckého

zájmu,

ojedinělý

přičemž

první

jeho popis pochází až z roku 1942 (R. Ljubinkovié). 221 Toto tak pozdní "objevení"
kurbinovského kulturního bohatství je nutno

přičíst

jednak špatnému stavu památky,

projevujících se konáním zázraků; řecké areté = ctnost) pozdní antiky. Srov.: Vlašín, Štěpán a kol.:
Slovník literární teorie ( ... ), s. 131, 421 a 210-211.
218
CToj'ieBcKa-AHTHK, Bepa: MaKeOOHCKama cpeoHo6eK06Ha KHUJICeeHocm ( ... ),s. 259-263.
219
Mole, Wojslaw: Sztuka Slowian poludniowych, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich
(Ossolineum), Wroclaw- Warszawa- Kraków 1962, s. 50-51 .
220
Specifika a umělecké hodnoty freskové výzdoby dokumentuje monografie: fpo.naHOB ,
UseTaH; Xa.nepMaH MHCrBJUll, nH.nH: Kyp6uH060, MaKe.ll,OHCKa KHHra, Peny6JIH'iKH 3aBO.ll, 3a
3awTHTa Ha cnoMeHHUHTe Ha KynrypaTa, CKonje 1992.
221
Viz stať Radivoje Ljubinkoviée: Jby6HHKOBHh, Pa.nHsoje: Cmapa lfPK6a ceRa Kyp6uHoea, in:
CTapHHap, XV, Eeorpa.n. 1940.
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jednak jeho celkovému vzhledu, který se vymyká klasickým
svůj

který pro

jakoby

"renesanční" či

uměleckým

formám a

"barokní" vzhled svádí i k chybné dataci.

Kostel byl tedy postaven koncem 12. století a nikoliv v 16.

či

17. století, jak se

mnozí vědci domnívali.
Mezi nejstarší a

nejkrásnější

nesporně patří

památky tohoto období

také

ochridský kostel svaté Panny Marie (Caem Boropo.ruma ITepHBnerrmc), kam byly po
příchodu Turků přeneseny

ostatky svatého Klimenta a který byl tedy v době turecké

nadvlády pojmenován podle tohoto světce. 222 Zakladatelem kostela byl byzantský
vojevůdce

Progon Zgur,

zeť

byzantského

císaře

Andronika II., o

jeden z nápisů. Freskovou výzdobu zde provedli byzantští

čemž
malíři

nás zpravuje
Michael a

Eutychios. 223 Fresky z kostela sv. Klimenta patří do raného a středního období jejich
uměleckého

odráží ve
Na

díla. Typická pro malbu

tvářích

je mladost a vitalita, jež se

i starých světců.

místě původní

císaře

baziliky z doby byzantského

(1067- 1071) byl v obci Staro
příkaz

těchto zografů

Nagoričane

Romana IV. Diogena

(Kumanovsko) v roce 1313

vystavěn

na

srbského krále Milutina nový kostel svatého G'org'i. V letech 1317- 1318

byl kostel vyzdoben freskovou malbou, jejímiž autory jsou rovněž zografové Michail
a Eutychios. 224 I tato památka je z mnoha důvodů neobvyklá a jedinečná. Kostel
z počátku 14. století využívá do výše asi 4

metrů

obvodové zdivo

původní

baziliky.

Tento jistě zajímavý architektonický prvek dodává památce osobitý vzhled.
V architektuře i výtvarném

umění

jsou byzantské rysy patrny i u celé

řady

dalších památek ze 14. století (kostel sv. Nikoly v obci Ljuboten, Lesnovský
monastýr,

rovněž

kostel sv. Nikoly v obci

Psača,

v Ochridu,

Markův

monastýr a další), jejichž vznik však spadá až do doby srbské

kostelík sv. Jovan Kaneo

nadvlády nad Makedonií a které budou přirozeně ještě připomenuty.
Obrazem

bouřlivých proměn

na

s okolím. V období úpadku Byzance
často

přelomu
mění

12. a 13. století je oblast

Prilepsko

podobně

města

Prilep

jako celá Makedonie

své vládce. V roce 1199 se Prilepsko dostává do moci Dobromira Chrise, který

zpřetrhal

veškeré kontakty s Cařihradem a

V roce 1201 se Prilep dostává

opět

rozšířil

svoji vládu

západně

od Proseku.

pod byzantskou moc a jen o dva roky

později

se

222 Kouo, }J)-tM'ie: Ivm.MeHmoBuom MaHacmup "CB. flaHmeflejMoH" u pacKonKama npu
"11Mapem" BO Oxpuo, in: ApxumeKmypa Ha no'IBama Ha MaKeOoHuja ( ... ),s. 75n.
223 MHJbKOBHK, IleTap-IleneK: !{eRomo Ha 302pa</Jume Muxajflo u Eymuxuj, in: KymypHo
HCTopHCKO Hac11e.n.cTBO so CP MaKe.n.oHHja, X, CKonje 1967.
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stává

součástí

druhého bulharského carství. V roce 1212 získal Prilepsko nezávislý

kníže Dobromir Strez a oblast se znovu ocitá v rámci knížectví v Proseku. Po jeho
opět

smrti v roce 1214 dochází

k začlenění Prilepska do bulharského státu cara Ivana

Asena II., aby se po jeho rozpadu v roce 1241 dostal pod Epir, potom Nikájské
císařství

a Byzanc až do roku 1334, kdy se stává

Z doby

těchto změn

součástí

Dušanova srbského státu.

pochází také kostel svatého Nikoly v obci Varoš nedaleko

dnešního města Prilep. Údajně již na konci 12. století zde stála jednolodní bazilika,
která dostala v průběhu první poloviny 13. století podobu dnešního kostela. V roce
1299 získal kostel svatého Nikoly
zón. První

znázorňuje

Kristova a

třetí představuje

kostela.

225

postavy

neobyčejnou

světců,

freskovou výzdobu,

rozdělenou

do tří

v druhém pásu jsou podány výjevy z Utrpení

Velké svátky. Nechybí ani

tvář

svatého Nikoly, patrona

Pro kostel svatého Nikoly je v celém kontextu specifické také freskové

vyobrazení jeho ktitora (zakladatele). 226
Kromě

rozvíjí

fresek se v dobách byzantské nadvlády a byzantských

ikonomalířství.

taková dílna byla

Ikony vznikaly snad ve všech

opět

klášteřích,

uměleckých vlivů

avšak

nejznámější

v Ochridu, kde se zachovala ikona-mozaika Krista z roku

1262.
Obecně

když je zcela

zřejmé,

pokračuje

který

říci,

je možno

i v

že se kultura na území Makedonie vyvíjela

svébytně,

i

že se ve všech jejích oblastech nutně projevuje byzantský vliv,
době

dohasínající slávy Byzantské

říše,

kdy si Makedonii

podmaní nové státy.
Nájezdy

kočovníků,

normanské vpády a peripetie spjaté se

výpravou v podstatě znamenaly

počátek

trůn,

Bulhaři, kteří

intrik a rozkladu využili

obnovili v roce 1187
nejvýznamnějším

svůj

stát.

Opět

konce Byzantské

pod vedením

mapě

se na

říše.

čtvrtou křížovou

V ni třních

bratří

sporů

o

Petra a Asena

Balkánu objeví Bulharsko, jehož

carem bude Ivan Asen II. (1218- 1241). V době jeho vlády bude

k Bulharsku připojeno i území velké

části

Makedonie a Albánie.

*

224

•

6aJJa6aHOB, KocTa; HHKOJIOBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, .lJ:HMHTap: CnoMeHUlJU Ha Ky!lmypama

Ha MaKeiJoHuja ( ... ),s. 75-77.
225

tamtéž, s. 169-174.

226

PaconKocKa-H11KOJIOCKa, 3aropKa: KmumopcKuom nopmpem eo suoHomo clluKapcmeo eo
MaKeooHuja, in: l.(u6UJIU3alJUU Ha no'leama Ha MaKeooHuja ( .. . ),s. 212-214.

73

Kultura v

době

druhého bulharského carství

Zapojení Makedonie do bulharského státu
proudy.

Ačkoliv

bylo makedonské území

představovalo opět

součástí

Bulharska jen

nové kulturní

několik

desetiletí,

znamenalo obnovení slovanské státnosti předpoklad pro rozvoj místní kultury.
Kultura 13. století se tedy rozvíjela pod byzantským vlivem - nejprve
komnenovského typu a od konce 13. století typu palaiologického (podle vládnoucího
Palaiologů).

rodu

V době byzantské nadvlády, ale

snadné zejména v hmotné

kultuře

ještě

dlouho poté není proto

na území Makedonie odlišit slovansko-

makedonské prvky od prvků makedonsko-řeckých. 227 Významným aspektem rozvoje
skutečnost,

kultury bude i nadále

části řecké.

stále z velké

měst

že obyvatelstvo

Slovanský prvek se však

na území Makedonie bylo

rovněž mocně

hlásil o slovo.

Kultura Makedonie tohoto období procházela zásadním prolínáním byzantských
vlivů

(na jihu Makedonie se byzantská nadvláda udržela až do konce 13. století) a

později vlivů

srbských,

přičemž

v samotném Srbsku 13. století

měly

byzantské vlivy

silné pozice a to i přes pronikání vlivů románských od jaderského pobřeží. 228
V Makedonii bylo toto mísení kulturních
skutečností,
neboť

její

struktury.

že velká

političtí

část

vlivů

umožněno

do

značné

míry

oblasti byla po celá desetiletí prakticky "zemí nikoho",

správci se

střídali

natolik rychle, že zde

nestačili vytvořit pevnější

Střídavé úspěchy různých dobyvatelů jsou proto v této době praktickou

229

ukázkou přímé závislosti mezi kulturou a politickou správou středověkého státu.
Konec 12. a počátek 13. století je nejen v Makedonii dobou velkých
náhlých

zvratů.

Makedonie jako

vzniklých po pádu

Cařihradu

země

nikoho byla

(rok 1204).

nepokojů

a

středem dobyvačných zájmů států

Soupeřit

o ní budou mimo jiné také

Nemanjiéovo Srbsko a Bulharsko Ivana Asena II. a Kalimana I. V roce 1261 se stane
část

Makedonie

součástí

obnovené Byzantské

říše,

zatímco její sever je ohrožován

Srbskem. Složitý historický vývoj zde potrvá až do celkového ovládnutí Makedonie
rozšiřujícím

se srbským státem na přelomu 30. a 40. let 14. století.

Ačkoliv

ve

středních

se v době druhého bulharského carství formovalo státní centrum
oblastech dnešního Bulharska (administrativním

bulharského státu se totiž stalo Tarnovo),
střediskem

zůstává

střediskem

obnoveného

i nadále ochridský region

kulturním. V jistém smyslu by se mohlo zdát, že je Ochrid

zastíněn

227 Mole, Wojslaw: Sztuka Slowian poludniowych ( ... ),s. 53.
228 neTpOB, nenp: MaKei)OHUR- ucmopUR u noJiumuttecKa cbiJ6a, TOM I,( .. . ), s. 97-99.
229 Macedonia- cu/tura/ heritage ( ... ),s. 112 a 116.
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kulturně-náboženským

Především

mnoha jiných i bulharský Zografský klášter.

Bulharska a Makedonie pod Byzanc slovanská
zůstává

vystavěn kromě

centrem na Athosu, kde byl již v 1O. století

čemž

významnou kulturní lokalitou, o

soustředěna

zde je

vzdělanost. Přesto

mimo jiné

po pádu

však Ochrid

svědčí

také zdejší

architektonická výstavba.
Ochrid hrál i v době bulharské nadvlády úlohu církevního centra, avšak
hierarchický význam Ochridského arcibiskupství byl omezen. Z ochridských
eparchií, které byly pod kontrolou

řeckého

bulharské a v roce 1235 byl Ochrid plně

duchovenstva, byly

podřízen

vytvořeny

eparchie

ta.rnovskému patriarchátu.

Makedonie se tedy nejen v otázkách církevní správy dostala na okraj druhého
bulharského státu. Již nehrála roli politického centra, jak tomu bylo zejména
v dobách Západobulharské (Samuilovy)

říše,

ale mohla se

těšit

jen

dočasnému

střediska.

marginálnímu významu zejména kulturního

*
Kultura Makedonie v
počátku

Již od

době

upevňuje

začínají

80. let 13. století

Srbové. V roce 1282 se stává
v němž se

srbské nadvlády

součástí

ze severu pronikat do Makedonie

srbského státu Skopje. Následuje období,

srbská moc v Makedonii a na jehož konci, v roce 1345, dochází

k rozšíření srbského státu prakticky na celé makedonské území. Téhož roku se
prohlásil Štěpán Uroš IV. Dušan (1331 - 1355) "carem Srbů a Řeků" a do Skopje
přenesl svůj dvůr.

Makedonie se tak stává

opět

centrem významné balkánské

říše

a

přibližně na půl století se opět mění nadvláda nad Makedonie 30
Příchod Srbů

však vyvolal mnohé pozitivní

duchovenstvo. Do Makedonie
církev je povýšena na

přichází

úroveň

změny .

srbský klér,

Znovu bylo
přičemž

zaměněno řecké

srbská pravoslavná

patriarchátu. Ochridské arcibiskupství setrvává i

nadále na stávající úrovni.
V náboženské oblasti však car Dušan krutě pronásledoval bogomilské hnutí, aby
prokázal své pevné vazby k ortodoxní

víře

a aby nedovolil padnout ani náznak stínu

hereze na své carství. Jeho cílem jistě bylo
úlohu v dobách
středověký

největší

zničit

Byzanc a

její historickou

slávy. Z jejích kulturních hodnot však do

srbský stát vycházel,

čehož

je mimo jiné

svědectvím

administrativní terminologie.

230

převzít

Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ), s. 78-81.
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i

značné

řecká

míry

církevní a

Z byzantských vzorů vycházel i Zákoník Štěpána Dušana právní svod zákonů,
jimiž byl určován chod státní administrativy Štěpánovy říše.
Úsilí o obraz velkého Srbska jako ortodoxního státu bylo skutečně veliké.
Tomuto požadavku byla

podřízena

i kultura. Zvláštní úlohu v tomto procesu

měla

Kratovská literární škola, která se rozvíjela zejména od konce 13. a v průběhu 14.
několik

století. Zahrnovala

severomakedonských

klášterů

- Svatého Prochora

Pčinského, Svatého Joakima Osogovského a Svatého Gavrila Lesnovského. 231

Význam tohoto širšího centra nepohasne ani po pádu Makedonie pod osmanskou
nadvládu - až do 19. století bude tato literární škola významným centrem slovanské
vzdělanosti.

V roce 1330 sestavil

(přepsal)

Stanislav Lesnovski,

ústřední

postava

Lesnovského kláštera, tzv. Prolog, který byl následován Krátkým životem Gavrila

Lesnovského, patrona jednoho z klášterů Kratovského komplexu. Jazyk, který se
užíval v Kratovské škole, nese jasné známky srbského vlivu. S Kratovskou školou je
také úzce spjato Lesnovské literární centrum, jež se

soustřeďuje

na Lesnovský

klášter. 232
V celobalkánském
století a spojovaný

měřítku

ještě

vyniká klášter Treskavec, poprvé připomínaný ve 13.

s byzantskými donátory. Avšak období své

největší

slávy

klášter prožíval ve 14. století, kdy jsou jeho donátory srbský král Milutin (1282 1321 ), car Dušan a jeho syn Uroš. Tehdy byl monastýr obnoven. Dochovala se zde
fresková výzdoba z různých historických období,
portréty

obnovitelů

Ze samého

řada

počátku

14. století

době

doplňuje

kontext architektonického a

srbské nadvlády také klášter

Matejče,

uměleckého

který je

podobně

památek severní Makedonie spjata s srbskými cary Urošem a

Dušanem. Fresková výzdoba neznámých zografů však v monastýru
za díly

zajímavé jsou

kláštera, Milutina, Dušana i Uroše z poloviny 14. století.

vývoje Makedonie v
jako celá

přičemž neobyčejně

současníků

Matejče

zaostává

14. století.

Z poloviny 14. století pochází také klášterní kostel svatého Nikoly z obce Psača
(Kriva Palanka). I zde jsou portréty srbských
skutečnost,

1876

že nápisy,

označující

úmyslně zničeny. Přesto

panovníků, přičemž

zajímavá je

krále Volkašina (Vukašin) a Uroše, byly v roce

však fresková výzdoba tohoto kostela náleží k nejlépe

zachovaným v Makedonii.
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CTojqescKa-AHTHK, Bepa: MaKeooHcKama cpeoHof3eK06Ha KHUJtCef3Hocm ( .. . ),s. 442n.
Benes, I1JIHja: KHuJtCefJHU!fU oo JlecHoecKuom KHUJtCeeeH !feHmap, in: CneKTap, ro.n. 1984,
6p. 3, CKonje 1984, s. 21-30.
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76

zasvěcen

Také svatému Nikolovi je
byl v roce 1337 z

prostředků

kostel celkovou rekonstrukcí,
byly navždy ztraceny. I na

jakési

šlechtičny

některé části

těchto

zřejmě

i

šlechtična

Daníce a i když v roce 1928 prošel

freskové výzdoby z 1. poloviny 14. století

freskách jsou zobrazeni - jak to bývalo v době

srbského panování v Makedonii zvykem službách byla

příslušníci

Dušanova rodu (v jeho

Danica).

V roce 1345 byl založen kostel svatého Dimitrije, který byl o
plně dokončen

obnoven králem Volkašinem a

Ze

světského

zakladatelů

stavitelství se

podobně

několik

let

později

a vyzdoben freskami jeho synem

králem Markem (1366 a 1371 - 1372). Proto je nazýván
ve 14. století vyvedeny portréty

Vystavěn

kostel ve skopské obci Ljuboten.

Markův

klášter. I zde jsou

kláštera.

jako v minulých epochách zachovalo jen

málo. Obnovena byla ochridská Samuilova pevnost, ale nad všechny tyto památky
vyniká prilepský hrad. Nejprve zde sídlil jako župan prilepského kraje šlechtic
Volkašin (roku 1365 se tu prohlásil králem) a od roku 1371

měl

na mohutných

granitových štítech až do své smrti v roce 1395 své sídlo jeho syn - král Marko,
podle

něhož

se hrad nazývá Markovy

věže

(Markovi kuli). Po jeho smrti se z

prilepského hradu postupem času staly trosky a již nikdy nebyl obnoven, i když zde
,
.
233
turec k.y gamtzon.
b yl az d o 17 . sto Ietl, umtsten
v

v

Markovy

věže

v širším smyslu symbolizují osudy mocné srbské

říše

po smrti

Štěpána Dušana. Ke slovu se totiž dostal regionální separatismus, přičemž území

Makedonie bylo
rozděleno

těmito

místními vládci nejen odtrženo od

jako takové. Jak již bylo

zmíněno,

Současně

Srbska, ale

Prilepsko ovládl vlastelin Volkašin,

v jehož moci byl i Ochrid. Ochridské arcibiskupství získalo
makedonskými biskupstvími.

původního

opět přímou

správu nad

však vzniká legenda o Marku Králi jakožto

hrdinovi mytologizovaného odporu proti osmanské expanzi? 34
Již od poloviny 70. let 14. století byla
Makedonie, v závislosti na

šířící

část

knížectví, vzniklých na území

se osmansko-turecké

říši.

I panství Markovo se brzy

stane vazalem Turecka, i když si ještě ponechá v rámci možností vlastní nezávislost.
Upevňování

233

tureckých pozic zejména v jižní Thrákii bude

předznamením

zcela nové

baJJa6aHOB, KoCTa; HwKonoBcKH, AHTOHHe; KopHaKOB, ,[(HMHTap: CnoMeHUZfu Ha K)'flmypama

Ha MaKeOoHuja ( ... ),s. 180-181.

Bibliografie k otázce Marka Krále je skutečně velmi široká- v této souvislosti zmíníme jen:
3yKOBI1n, Jby6oMwp: 11cmopujcKu KpCllb MapKo u encKu KpCllbeeun MapKo, HoBH fnac, fiai~:>a flyKa
1995 a CwMwT•meB, Kone: MapKo Kpa!le eo MaKeóoHcKama HapooHa enuKa (eo cnopeo6a co cpncKu
u 6yzapcKu Momu6u), l1HCTHTYT 3a cponKnop "MapKo ~eneHKOB", CKonje 1981.
234

77

epochy, která od

základů změní

kulturní obraz neJen Makedonie, ale celého

Balkánu.

***
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KAPITOLA III.

Kultura v době osmanské
nadvlády

Kultura v době osmanské nadvlády

Makedonie v

době příchodu Turků

Pro poslední desetiletí 14. století je nejen pro
osmanské nadvlády. Turecká nadvláda

změní

kulturní obraz celého Balkánu. V této

době

Balkáně uvědomoval,

jaké

nebezpečí

dějiny

Makedonie typický

prakticky od základu

příchod

společenský

a

si však jen málokdo na slovanském

zanedlouho

přijde

z Malé Asie. Roku 1364 se

Turci zmocnili Staré Zagory a Plovdivu, roku 1382 byla dobyta Sofie, v roce 1386
padá Niš a v roce 1389 dochází k osudné bitvě na Kosově poli.
Postupné dobývání Makedonie bylo však

započato

již po roce 1371, kdy

výsledek prohrané bitvy na Marici ukázal další vývoj událostí. 235 V bojích padli král
Volkašin i Uglješa, načež Turci pronikali dále na západ. 236 Jejich cílem bylo koncem
80. let 14. století vrazit klín mezi jednotlivé jihoslovanské státy a tak zejména
Bulharsko a Srbsko od sebe

oddělit,

aby nemohly

uzavřít

spojenectví a aby se poté

mohli snadněji těchto zemí zmocnit. 237
Bitva na Marici je náznakem dalšího vývoje - Srbsko je v tomto střetnutí poraženo, avšak
osmanským Turkům se nepodařilo plně je pokořit. Další intenzivní útok přišel v roce 1389, kdy došlo
k bitvě na Kosově poli a kde byla završen postupný zánik srbského státu. Mezi těmito dvěma
událostmi došlo roku 1386 k bitvě o Serdiku (Sofii), č ímž Turci potvrdili svoji budoucí nadvládu nad
Bulharskem . Poslední výspou n ěkdejšího bulharského státu bylo "vidinské carství", které padlo v roce
1396. Pád Vidinu je současně obecně chápan jako zánik druhého bulharského carství. Srov.: Rychlík,
Jan: Dějiny Bulharska( ... ), s. 131-135.
236
Jako katastrofu a krveprolití líčí bitvu na Marici ve svých dějinách také Konstantin Jireček,
který mimo jiné píše: "( ... ) OT BCH'lKH cTpaHH TYPUHTe ce xsop111111H s 11arepa. HacTDnH1IO CTPaUIHO
6e3pe.n11e H y)J(acHo Kposonpo11HTHe, B KOeTo H3'le3HaJIH 6pan!Ta Ha Bo11KaumH, Yrnerna H foňKo, a
c T~x Jae.nHo H MHoro 6o11~pH . MH03HHa HaMepH11M CMopTTa CH B'bB B'b11HHTe Ha MapHua. KoraTo Ha
26 CenTeMBpH 13 71 C11'bHUeTO H3rp~ll0 Ha)]. KpbBaBOTO n011e Ha 6HTKaTa, rop.naTa Cpo6CKa BOHCKa
61111a yHHI.UO)J(eHa; MaJIUMHa OT 6oňUHTe BHAe11H naK oTe'leCTBOTO CH." Viz: Hpe'leK, KoHcTaHTHH:
l1cmopU51 Ha 6'bllzapume ( ... ),s. 382.
237
V bulharském i makedonském prostředí je Marická bitva přirozeně hodnocena jako národní
tragédie již na konci 14. století. Vizi dalšího vývoje pro "západní oblasti" výmluvně dokládá letopisná
poznámka svatohorského mnicha Isaie (JlpunucKa Ha c6emozopcKU5l MOHax l1cau om 1371 z.), který
mimo jiné píše (v překladu do dnešní bulharštiny): "KaTO y6Hxa IOHa'lHH~ .necnoT Yr11erna, TYPUHTe
Ce npbCHaxa 11 noneT~Xa no U~11aTa 3eM~ no.no6HO Ha nTHU.H no B'b3Ayxa. EAHM OT XpHCTH~HMTe 6~xa
113K11aHM, .npyrH OTB11e'leHH B n11eH, a OHe3H, KOHTO OCTaHaxa, M T~X CMbpT HeCpeTHa rH nOKOCH,
3aW.OTO nomHaXa OT r11a.n. TaK'bB r11a)J. HaCTaHa TOraBa, KaK'bBTO HHKOra OT C'b3)J.aBaHeTO Ha CBeTa He
e 611san M KaKDBTO, XpHCTOC MH1IOCTHBH, .na He HacTasa HHKora Be'le. KoHTO noK ce cnacMxa oT Ta3H
HanacT, Te no 60)J(He nonymemte 6Msaxa H3nO~)J(AaHH oT B'b11UH . .IJ:eHeM H HomeM Te Hana,11,axa M
pa3KDCBaxa xopaTa. YsM! KaKBO npHCKpo6Ho 3pe11HW.e 6e HacTaHano! OnycT~ JeM~Ta, 11HWH ce OT
BCH'lKHTe CH 611ara, norHHaxa 1110,11,eTe, H3'le3Ha ,11,06HTDK H n11o.nose. He ocTaHa KHll3 H11H BO)J(A, H11H
HaCTaBHHK H~KOH Me)J(.ll,y 1110)J.eTe, Hl!MaWe KOH )].a rH H36aBH H CnacH; BCH'lKM 6~xa 063eTH OT
zypcKH~ CTPaX H IOHa'lHHTe H~Kora copua Ha .n;o611eCTHHTe M'b)J(e cera ce 6~xa o6opHanH Ha c11a6H
)J(eHCKH CbpUa. B TOBa BpeMe Ce .ll,OB'bpWH, MHC11~, H ce.n;MHU B11a,1l,eTe11CKH po.n; Ha Cpo6CKOTO n11eMe.
H HaHCTMHa Torasa )J(HBHTe o6n3)J(asaxa no-paHo yMpe11HTe. Ho, B~psaňTe MM, He caMo aJ, KOHTO
C'bM HeOnHTeH B'bB BCH'lKO, HO M XY.ll,O)J(eCTBeHHliT HliKOra y e11HHHTe JlHBaHHH He 6H MOr'b11 .na
235

80

Turků

Rychlému postupu

navíc napomáhala anarchie, vládnoucí v mnoha

jihoslovanských oblastech. Srbové,

Bulhaři

a ani makedonští Slované nebyli schopni

proti turecké expanzi postupovat jednotně ani v rámci svých vlastních
národů,

společné

natožpak v rámci

carství bylo v období po

bitvě

"mezinárodní" koalice. Samotné druhé bulharské

na Marici

od centrálního Tamovského carství se
(Vidinské carství), zatímco na

vnitřní

oddělil

nesvorností

rozděleno

na

tři části

-

Ivan Sracimir, který vládl ve Vidinu

severovýchodě

Bulharska se ujal moci Ivanko

panství padla v letech 1393- 1394,

stejně

tak Tamovo.

Na území Makedonie se pak dostávalo do tureckých rukou jedno

město

za druhým a

(Dobrudžský despotát).

Obě

středověkých

během dvaceti let byla celá Makedonie začleněna do osmanského impéria. 238

Osmanská expanze na Balkán rychle postupovala i přes odpor místních obyvatel.
Nevyužité

vítězství

spojeneckých vojsk

Srbů

a

Bosňanů

v bitvě u

Pločniku

Toplici roku 1387 však toto pronikání nebylo schopno ani pozastavit.

Stejně

řece

tomu

turečtí

dobyvatelé

Tak rychlé a razantní pronikání na Balkánský poloostrov bylo

umožněno

bylo i se

zvlášť

na

silným odporem místního obyvatelstva, s nímž se

setkali na území Makedonie -mimo jiné v Bitole.

především

říše.

rozpadem

dříve

mocných feudálních

Neschopnost spolupracovat na jednotné

států-

obraně

Srbska, Bulharska, Byzantské
a navíc vzájemné zápolení o

moc mezi jednotlivými feudálními panstvími se tak stanou hlavním viníkem poroby,
jejímž výsledkem budou
proměny
Balkáně

ztráty politické samostatnosti i hluboké kulturní

jednotlivých slovanských

národů.

S jejich projevy se na slovanském

setkáváme dodnes.

Turci
krutě

kromě

při

svém postupu v jihoslovanských zemích s místním obyvatelstvem

zacházeli. Došlo i na deportace místního obyvatelstva - turecká správa

prováděla na jihoslovanských územích etnické výměny podle svých představ? 39

Teprve poté mohlo být dané území prohlášeno za trvale připojené k Osmanské říši. 240

on11we HeBOJIHTe, mo ce H3CHnaxa Ha.ll. xpHCTHliHCKHJI CBliT B 3ana)J,HHTe o6nacTH ... " Srov.: Hpe'leK,
KoHCTaHTHH: JfcmopUJl Ha 6bflzapume ( ... ), s. 382, zde pak další odkaz na Miklosich, Franz:
Chrestomathia palaeo-slovenica, Guilelmus Brazmliller, Vindobonae 1854, s. 72-76.
238
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 82-83.
239
TO.li.OPOBCKH, rnwrop: J(eMozpa<jJcKume npoMeHU 60 MaKei)OHUja 00 Kpajom Ha XIV BeK iJo
6aJlKaHcKume

eojHu co . noce6eH

ocepm

Ha

mypcKomo KO!IOHU3upmve,

nomyp~Jyea/Vemo, aJl6aHU3alllljama u MU2pa11uume eo MaKeiJoHuja,

UC!IaMU3upupa1Vemo,

MaTwu,a MaKe)J,OHCKa, HHCTHT)'T

3a Hall,HOHaJIHa HCTOpHja, CKonje 2000, S. 65-123.
240
V tomto smyslu lze zcela reálně uvažovat o cílené a systematické likvidaci například
bulharské šlechty. Po pádu Tarnova v roce 1393 byla přinejmenším část tamních stavovských
příslušníků vyvražděna. Viz: Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( ... ), s. 136.
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Tento postup

Turků

do nitra evropského kontinentu na

nezastavila ani tatarská invaze z Asie, ohrožující prakticky
osmanský stát. Nezastavila jej však ani

čtvrtá křížová

počátku

dvě

15. století

desetiletí mladý

výprava, kterou vyhlásil

Zikmund Lucemburský a jejímž cílem bylo pomoci byzantskému

císaři

Manuelovi

II. (1391 - 1425) odvrátit hrozící osmanské nebezpečí. 241 Křižácké tažení skončilo
roku 1396 v bitvě u Nikopole drtivou porážkou a sám Zikmund se zachránil složitým
útěkem.
Jedině

Valašsko i v době

Valašský vojvoda Mircea

počáteční

(Mirča)

osmanské invaze odolávalo tomuto náporu.

odrazil turecké útoky,

přičemž

v bitvě u Rovine

padli dva z makedonských despotů- Konstantin Dejanovié a kralevic Marko.
Kultura Makedonie v

době

242

*

konsolidace a upevňování osmanské moci

Řada drobnějších feudálů z Makedonie a Srbska konvertovala v prvním období

osmanského panování z nejrůznějších důvodů k islámu. 243 Vzhledem k tomu, že
říše

Osmanská

byla jako stát založena na náboženském principu a nikoli na principu

národním, bylo jejím
muslimové

prvořadým

v osmanském

náboženství, a proto
možnost volby.

244

státě

rovněž měli

úkolem

šíření

zvýhodňováni

víry, islámu. Proto byli také
před

rájou,

věřícími

jiných

místní feudálové v Makedonii, Srbsku a

Bosně

Konvertují-li k islámu a přijmou-li status vazala Osmanské říše,

jejich majetky i pozice "regionálních panovníků" budou zachovány. 245 Jejich panství,
tzv. timari a baštini, se tak stanou prvním impulsem k islamizaci v oblasti
slovanského Balkánu. V případě války však budou nuceni
sultána. To byl právě příklad mimo jiné také
Islám

říká,

že jeho

šíření

účasti

zúčastnit

se

bojů

po boku

krále Marka v oné valašské bitvě.

nesmí být doprovázeno násilím. Proto byla předkládána

novým poddaným sultána tato možnost volby. V podstatě se jednalo o formu
hospodářského

nátlaku, víra se

kdo islám odmítl

241
242
243

přijmout,

šířila

na

základě

ekonomických výhod a naopak ten,

byl zatížen spletitým systémem daní, které mnohé

/1cmopUR Ha EMzapUR6 'lemupuHaoecem moMa, TOM IV( ... ), s. 23-33.
CwMHT4HeB, Kone: MapKo KpaJle 60 MaKeOOT-ICKama HapoOHa enuKa (. ..), s. 12.
Wyn,p, DwTbp: !OzoU3mO'IfiQ E6pona noo OCMQHCKO 6JIQOU'IeCm60 1354 -

1804,

l13.naTencTso "Knanwu.a Ma6", Co4>m1 2003, s. 79-86.
244
tamtéž, s. 69-79.
245
Islamizace se projevovala zejména v městech. Islamizační procesy na území Makedonie
ilustruje skutečnost, že v rámci městského obyvatelstva dosahují tyto konfesní procesy své kulminace
v 16. století. Tehdy byl tedy téměř každý třetí obyvatel makedonských měst muslimského vyznání,
přičemž se jednalo o konvertitu z prvního kolene. Podrobněji o těchto procesech zpravuje monografie:
CTojaHOBCKH, AneKcaH.nap: Tpaoo6ume Ha MaKeOoHuja oo Kpajom Ha XIV oo XV!! 6eK, 11HCTHTYT 3a
Hau.HoHanHa HCTopwja, CKonje 1981.
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jihoslovanské usedlosti přivedly na pokraj přežití. 246 Jihoslovanští křesťané tak byli
nuceni platit do sultánovy pokladny mimo jiné i

daň

jakoby vykupovali za své náboženské přesvědčení.

z krve, tzv. dev$irme, kterou se

247

Odlišná situace byla u nám již známého bogomilského hnutí. Bogomilové,
byli v době Samuilova carství

přinejmenším

kteří

tolerováni (možná k nim i sám Samuil

cítil jistou náklonnost), byli v době cara Štěpána Dušana krutě pronásledováni.
přivítali

Bogomilové osmanské dobyvatele
krutých

útoků. Věřili,

jako osvoboditele od Dušanových

že po byzantském i srbském pronásledování s Turky

konec Satanovy vlády a v postavě Muhameda
předurčil

Ježíš Kristus. Snadno proto i bogomilové

však dostávali do
krajany

spatřovali

opětovné

izolace,

kvůli přijetí nepřátelského

neboť

přichází

"spasitele", jehož tak

přestupovali

na islám,

čímž

se

byli zavrženi nejen svými slovanskými

vyznání, ale

rovněž

samotnými Turky,

kteří

je

nikdy nepovažovali pro jejich slovanský původ za plnohodnotné muslimy. 248
Neustálé pronikání

Osmanů

dokud spahijové., muslimští držitelé
uspokojovali své materiální

potřeby

půdy,

byli spíše vojáky než

pleněním

nově

hospodářské poměry

i s ohledem na

snesitelné. Toho je

důkazem

dvě

zmiňované daňové

mimo jiné

skutečnost,

že

hospodáři,

dobývaných území. Na

jihoslovanských územích, jež byla obsazena na samém

nevypuklo po celá

způsobilo,

do nitra Balkánského poloostrova

počátku

expanze, byly

zatížení v rámci možností
že na území Makedonie

staletí od jejího pádu pod tureckou nadvládu žádné

větší

povstání či vzpoura.
Vše se však

mění

v momentě, kdy turecká vojska utrpí

vážnější

porážky a budou

nucena se stahovat z nejzazších dobytých oblastí (Uhry, jižní Slovensko a zejména
porážka u chorvatského Sisaku v roce 1593)?49 Tehdy začnou být Makedonie,
Srbsko, Bosna a Hercegovina i Bulharsko doslova drancovány,
zvyšovány, stále

častější

daně

jsou neustále

jsou odvody do tzv. janičárských vojsk (mladí

246

křesťanští

Šesták, Miroslav; Tejchman, Miroslav; Havlíková, Lubomíra; Hladký, Ladislav; Pelikán, Jan:
zemí, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998, s. 121 n.
247
lllyn.p, llHTbp: l020U3mO'lHa Eepona noo OCMaHCKO 6JlaOu'lecmeo ( ... ), s. 86-92.
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Imamovié, Enver: Korijeni Bosne i bosanstva, Medunarodni centar za mir, Sarajevo 1995, s.
165n. a zvláště s. 206-21 O.
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Vhodně naznačuje události obléhání Sisaku práce: Šesták, Miroslav; Tejchman, Miroslav;
Havlíková, Lubomíra; Hladký, Ladislav a Pelikán, Jan: Dějiny jihoslovanských zemí( ... ), Praha 1998,
s. 144.
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mužové,

odvádění

ve

věku

15 - 20 let do sultánova vojska). Tyto

země JSOU

hospodářsky doslova decimovány. 250
příchod Turků

Není pochyb o tom, že
všech stránkách velký krok
Narušeny byly
příslušnosti

zpět

společenské

v

do jihoslovanských oblastí znamenal po

tradičním

chápání jejich

- pravda, stále ještě ve

středověkém

hospodářského

a

společenského

chápání, ale v neposlední
nařízeními silně

ponížení však

vývoje.

vědomí

struktury, v ohrožení se ocitlo

instituce slovanské rodiny byla novými osmanskými
Obraz

předchozího

plně

národní
řadě

také

poznamenána.

korespondoval i

s praktickou likvidací (místních) kulturních hodnot. 251

*

Kultura slovanské Makedonie byla v souvislosti s příchodem

zasažena. Nový dobyvatel
dob,

přičemž

Přeživší

při podmaňování země ničil

byla zpustošena

řada

monastýry se stávají

Turků těžce

mnohé památky

předchozích

makedonských, bulharských i srbských
skutečným

a prakticky jediným

či

střediskem

uměleckých

památek bylo

rovněž

prchlo mnoho

společenskými

centry, kde se

jihoslovanské kultury. Velké množství literárních i
vyvezeno do Valašska, Moldavska

klášterů.

na Ukrajinu, kam

osobnostní kulturního života.
Kláštery se v této

době

stávají i významnými

setkávali obyvatelé ze širokého okolí,

vzájemně

se seznamovali a společně poznávali

památky dochované z předchozích dob. Byla tak posilována nejen
ale také národní

uvědomění. Osvětová činnost klášterů

kulturního odporu proti turecké
relativně

pevného

sepětí

nadvládě.

tedy byla

Již v tomto období je

křesťanská

skutečným

třeba

víra,

jádrem

hledat

kořeny

státu a církve v jihoslovanských zemích.

O obrodu náboženského života a ortodoxní církve usiloval již v průběhu
posledních desetiletí 14. století hésychasmus. Toto hnutí bylo založeno na
askezi.

Prostřednictvím

věřící

dojít samotné spásy. Mystické hnutí

bogomilství a

tváří

neustálé modlitby a vnitřním

v tvář osmanskému

soustředěním

hésychastů

nebezpečí

bylo

přísné

o zření Boha měli
vyhraněno

proti

i v dobách poroby bylo výrazem

V tomto kontextu je možno hovořit o třech fázích turkokracie, jež se intenzivně dotýkaly také
Makedonie. První fáze (14. a 15. století) je dobou postupného opanování jednotlivých
jihoslovanských zemí, jež je doprovázeno násilnostmi. Druhá fáze (konec 15.- polovina 17. století) je
obdobím konsolidace a upevňování osmanské nadvlády na Balkáně, kdy se poměry relativně
uklidňují, do balkánských zemí přicházejí kromě osmanského státního systému také plody orientální
vědy a kultury, které se setkávají s místními slovanskými kulturami a hledají formu vzájemného
soužití. Třetí fáze je obdobím úpadku a rozkladu Osmanské říše, včetně pokusů o její udržení,
mnohdy provázených opětovným krveproléváním. Srov.: Weithmann, Michael W.: Balkán- 2000 let
mezi Východem a Západem, Vyšehrad, Praha 1996, s. 110-113.
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vlastenectví a odhodlání bránit pozice křest'anské víry i kultury. 252 Hésychasmus
vznikl v klášteřích na Athosu, kde jeho teoretik Grigorij Sinait vychoval pro toto
mystické hnutí

řadu stoupenců

z Byzance i Balkánu. Mezi jeho žáky byl i Teodosij

Tarnovski, který v Kilifarevském

klášteře

nedaleko Tarnova

vytvořil

zvláštní

teologickou školu. Tak se dostává hésychasmus do Bulharska a odtud jeho
pokračuje

šíření

zejména po pádu Bulharska i do Makedonie.

I nadále docházelo k přepisování bohoslužebných, filozofických a církevních
knih. Mezi literárními centry vynikly zejména severomakedonské monastýry
(Lesnovský, Svatý Prochor

Pčinský,

Matejče)

a dále pak klášter Treskavec

(Prilepsko ), svatý Jovan Bigorski (Debarsko) či klášter Polog (oblast Tikveš). 253
Silné kulturní vlivy přicházely také přímo z athonských klášterů.
třeba ještě

Mimo kláštery je
které byly

zřizovány při

zmínit jako slovanské kulturní centrum také školy,

tzv. metochách. Metochy byly

původně

mimoklášterní

mnišská obydlí, ale s postupem doby se z nich stala jakási zastupitelství
městech

a obcích.

výchovy a

Kromě

vzdělávání

mniši zvaní taxidioté,

- byly proto
kteří

se

peněžité příspěvky. Současně

řemeslníci.

Tento

ve

této administrativní úlohy se také snažily pokrýt nároky

finanční

starali o

komplexů.

školy, v nichž

vyučovali

zázemí jednak metochijních

Obcházeli

věřící

a získávali od nich

nabádali mladé lidi ke studiu. Na výuce v metochijních

světští učitelé,

vzdělávací

zřizovány zmiňované

rovněž

škol, ale také celých klášterních

školách se podíleli i

klášterů

mezi nimiž byli zejména zkušení a

princip bude za

několik

vzdělanější

staletí prakticky základem a

výchozím bodem jihoslovanského obrození.
Útlum literární tvorby za osmanské poroby však otevřel nové možnosti světské
literární

tvorbě.

Zejména ústní lidová slovesnost s mnohými tématy i žánry po celá

staletí turecké nadvlády hrála významnou roli v kulturním

povědomí

jihoslovanských

národů. 254 Byla protipólem a současně i obohacením literárního procesu církevního
prostředí.

Až v nebývalé kráse vystupují

které jako kulturní
tvůrci

byli

dědictví

povětšinou

různé

jihoslovanské báje, pohádky

či písně,

národa přecházely z generace na generaci, a i když jejich

anonymní, zachovala se tak duše národa, porobeného a

Otázku hésychasmu zejména ve smyslu náboženského hnutí objasňuje monografie: Vopatrný,
Gorazd: Hesychasmus jako tradiční křest'anská spiritualita (pohled na člověka a duchovní život z
pravoslavné perspektivy), L. Marek, Brno 2003.
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poníženého osmanskou nadvládou. 255 Vznikly v tomto smyslu celé cykly epických
písní, které svými motivy přecházely hranice bývalých středověkých slovanských říší
- lidové
Srbsku

písně, vyprávění

či

dokonce i

a pohádky byly srozumitelné lidu v Makedonii, Bulharsku,

Bosně

a

Hercegovině.

Tématicky

čerpaly

prakticky z identické

historické zkušenosti, takže rozdíly mezi nimi jsou sekundárního rázu a vycházejí
především
případě

z regionálních specifik. Z hlediska komparativního je však v každém

možné tuto lidovou tvorbu analyzovat v celobalkánském kontextu.

Neobyčejně
přelomových

zajímavým fenoménem lidové slovesnosti slovanského Balkánu

dob na

počátku

osmanské nadvlády je mytizace a idealizace

historických postav. Ze srbského

prostředí

některých

je známý příklad nejen hlavních účastníků

bitvy na Kosově poli (rok 1389), ale této historické události jako takové. Činy těchto
historických postav,

líčené

v lidové slovesnosti, se mnohdy velmi lišily od

skutečného průběhu dějinných
Kosově

událostí,

často

poli má pro dnešní srbský národ

přetvořena

v národní mýtus, podle

byly dokonce zcela

neobyčejný

něhož pravověmí

opačné.

Bitva na

význam. Porážka zde byla

srbští vojáci

raději

volili

přijetí

do království nebeského, než aby usilovali o vítězství na bitevním poli? 56
Podobně

tomu bude s již

se vyskytuje ve slovesnosti
Makedonců

a

Srbů,

zmiňovanou

většiny

postavou krále Marka.

balkánských

národů.

avšak dosti bohaté zmínky můžeme

Kralevič

Marko

Nacházíme jej zejména u

číst

i u Chorvatů a částečně i

u Bulharů či Albánců. 257 Jedná se tedy o hrdinu, který prostupuje balkánský folklór v
širších souvislostech a není tedy pevně vázán na jediné prostředí. Čím méně toho
víme o Markovi jako historické

postavě,

tím více se toho dovídáme o Markovi jako

hrdinovi epických písní a legend. Jak víme, byl Marko od roku 1371 tureckým
vazalem a

měl

tedy povinnost bojovat ve válkách po boku osmanského sultána.

Marko tak i padl v roce 1394 ve Valašsku. Otázkou zůstává, zda se účastnil kosovské
bitvy, kde by v pozici sultánova vazala bojoval proti Lazarovi, s nímž byl "stejné
krve i jazyka". V písních a legendách je však Marko
junáky",

přičemž

představen

z hlediska komparatistického seznáváme typologicky významné

rozdíly mezi srbskými a bulharskými legendami na jedné
makedonskou na

jako ,junák nad

straně

straně

a slovesnou tvorbou

druhé. V makedonských písních Král Marko nevystupuje

255

Máchal, Jan: Slovanské literatury, díl I.( ... ), s. 93-100.
Srov. studii: Baczkowski, Krzysztof (ed.): 600-lecie bitwy na Kosowym po/u, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego MLXVI, prace historyczne, zeszyt 102, Uniwersytet
Jagiellonski, Kraków 1992.
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jako turecký vazal.
písních

Přesto

představován
tvorbě

v slovesné
především

však bývá Marko v bulharských a srbských legendách a

jako hrdina. Spektrum Markových hrdinských

nepřeberné,

přičemž

transformace historicky

činů

z kulturního hlediska zde zaujme

nepříliš

je

opět

významné postavy v předního národního

hrdinu.
Ačkoliv

první cykly

těchto

písní vznikají v Makedonii ještě za Markova života,
jistě

do Srbska a Bulharska se dostávají zcela
bulharští a srbští pěvci

přicházejí

později

s vlastní tvorbou věnovanou Markovi, se kterou se

v Makedonii nesetkáváme. Ze Srbska se
Dalmácie a Chorvatska. O tom

až po jeho smrti. Teprve

svědčí

i

pravděpodobně

skutečnost,

motivy o Markovi

šíří

že v roce 1556 zapsal jednu píseň

o Markovi chorvatský básník Petar Hektorovié. Do Dalmácie se tak mohly tyto
dostat již v

průběhu

do

15. - 16. století v souvislosti s makedonskou emigrací

písně
před

Turky. Otázku rozšíření "Markových" písní do Bosny a Hercegoviny a na Černou
Horu je třeba

časově řadit

do pozdějšího období.

Do lidové poezie její anonymní
touhy a v neposlední

řadě

autoři

oslavovali

vkládali odhodlanost k boji, své pocity a

statečné

hrdiny. Vedle Krále Marka proto

zaujímají pevné místo v makedonském literárním vývoji také hajduci. 258 Hajducké
hnutí je výrazem protestu proti kulturnímu, politickému i

jihoslovanských
po svobodě.

259

národů,

je bojem proti sociální nespravedlnosti a

258

vyjádřením

útlaku
touhy

Jako fenomén se hajductví objevuje v Makedonii již v druhé polovině

15. století, kdy se však ještě jedná o
především

společenskému

ojedinělé činy jednotlivců,

vlastní (osobní) pomsta. Jako

ideově

jejichž podstatou je

propojené celonárodní hnutí boje za

Ottův slovník naučná definuje Hajduky takto: "Hajduci sluli u Jihoslovanů uprchlíci kře

sťanští, kteří,

nemohouce snášeti déle jařma tureckého, opustili svou rodinu a dědinu a uchýlili se do
kde sestupovali se v branné čety s harambašou v čele a zachovávajíce věrnost Bohu a lásku k
rodné zemi, mstili se na svých utiskovatelích a muhammedánech. Mezi sebou zachovávali vzornou
kázeň a bratrskou lásku a vynikali velikou smělostí a odvážlivostí, tak že lid vzhlížel k ním s úctou
jako ke svým mstitelům a oslavoval je jako národní své hrdiny. Docházejíce podpory u obyvatelstva
křesťanského, byli trnem v oku úředníkům a pánům tureckým, kteří je pronásledovali a jako lupiče a
škůdce trestali smrtí." I tato základní encyklopedie podotýká, že hajducké hnutí procházelo vývojem.
Zejména v souvislosti s anarchií se hajducké čety projevovali jako loupeživá seskupení: "( ... ) Vedle
tohoto vojska byli však v Uhrách také svobodní hajduci, kteří provozovali lupičství ze řemesla;
rozmnožili se tou měrou, že v míru Bělehradském r. 1739 ve čl. 18. bylo pojato usnesení, aby obě
strany svobodné hajduky co nejvíce stíhaly." Viz: Ottův slovník naučný, díl X., Nakladatel Jan Otto,
Praha 1919, s. 753.
259
Slovo "hajduk" je mad'arského původu (hajdú). Původně znamenalo honáka dobytka, ale od
konce 16. století začal být výraz používán také pro sběhlé poddané a nemajetné uprchlíky z území
obsazených osmanskými Turky, kteří se začali shromažďovat za řekou Tisou a podnikali odtud
loupeživé nájezdy jak na území pod osmanskou nadvládou, tak i do habsburské části Uher. Srov.:
Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( ... ), s. 161-162.
lesů,
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svobodu je možné hajductví označit až koncem 16. století. 260 Hajducké písně však
vznikají již v

průběhu

16. století.

V neobyčejně poetických lidových písních bývají hajduci vykresleni jako
přičemž zdůrazňována

zvláště

tehdy,

je-li hajducký hrdina okolnostmi donucen spáchat sebevraždu a volí tak

raději

ochránci národa,

dobrovolně

smrt, než aby se vydal

V této literární

tvorbě

je

bývá jejich hrdinská smrt a to

nepříteli. Rovněž

nejznámější

silný je motiv vyhnanství.

Iljo vojvoda Maleševský z Berova a velmi

populární je také postava Kuzmana Kapidana z ochridské vsi Vrbjana.
Zápisy lidových písní byly
pochází

údajně

pořizovány ojediněle

nejstarší zápis makedonské lidové

již od 16. století. Z této doby

písně. Připisuje

se rakouskému

duchovnímu Silvestrovi a zapsán byl v kosturském kraji. Položena tak byla tradice
folkloristického

sběratelství,

svůj

které

vrchol duchovního

rozkvětu

i tématické

pestrosti prožije až v době jihoslovanského obrození.
Druhá polovina 15. století, kdy se v náboženské
Gramatik (kolem 1420 - 1485), autor mnoha
neboť

propojuje jihoslovanské literatury,

literatuře

sborníků,

objevuje Vladislav

který v určitém smyslu

jeho životní dráha procházela Srbskem,

Makedonií i Bulharskem, otevírá novou literární tradici. 261 Vladislav Gramatik se
narodil ve

městě

Novo Brdo (dnes na území Kosova), ale po jeho ovládnutí Turky

odešel do makedonské obce

Nagoričane,

panegyrik (Rilský sborník). V něm

na 111

životů

kde v roce 1479 sestavil

společně

svatých, jejichž autory byli

svůj

Velký Rilský

s pochvalnými slovy shromáždil také

především autoři

14. a 15. století (Evtimij

Tarnovski a Grigorij Camblak)? 62 Osvětový charakter tohoto literárního díla je zcela
zřejmý.

Vladislav Gramatik psal

středobulharským

jazykem s četnými srbskými

vlivy v pravopise. S bulharskou literaturou jej spojuje jeho snad
práce - tzv. Rilské

vyprávění

o

přenesení ostatků

nejvýznamnější

Ivana Rilského v roce 1469

z Tamova do Rilského kláštera, v němž Vladislav Gramatik navazuje na Život Ivana

Rilského z pera Evtimije Tamovského?63 Z mnoha dalších děl Vladislava Gramatika
připomeňme ještě

Záhřebský

sborník,

vyznačující

260

se krásnými iluminacemi a

neTpOB, neThp: MaKeOOHUJI- ucmopUJI u nonumu4eCKQ CoiJ6a, TOM I,( ... ), s. 129-136.
CToj<JeBcKa-AHTHK, Bepa: MaKeiJoHcKama cpeiJHo6eK06Ha KHUJ/Ce6Hocm ( ... ),s. 469-476.
262
Evtimij Tarnovski a Grigorij Camblak jsou hlavními představiteli Tarnovské literární školy,
jejímž hlavním smyslem bylo navrátit jazykovou úroveň literární tvorby v Bulharsku 15. století
cyrilometodějským principům. Srov.: )J,uHeKoB, fieThp: TopH06CKa KHUJIC06Ha wKona, in: )J,I-meKOB,
n.: II~o6neMu Ha cmapama 6'bll2apcKa numepamypa, n"hJirapcKM nwcaTen, Co<PMJI 1989, s. 106-118.
63
K životopisnému dílu o Ivanu Rilském z pera Evtimije Tarnovkého viz literárněhistorickou
stať P. Dinekova: )J,uHeKOB, fieTbp: Jlu4HOcmma Ha EemUMUU TopH06CKU, in: )J,MHeKOB, n.:
IIpo6neMu Ha cmapama 6'bll2apcKa 11umepamypa ( ... ),s. 253 a 263.
261
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pečlivým uspořádáním.

Vladislav Gramatik pracoval pod vlivem Dimitra Kantakuzina, další
neobyčejně

zajímavé postavy jihoslovanského literárního vývoje 15. století. Dimitar

Kantakuzin (1410 - konec 15. století) pocházel ze slavného byzantského rodu
Kantakuzénů,

který žil na území dnešní Makedonie. V prostředí jižních

Dimitar Kantakuzin slavonizoval a usadil se

rovněž

Slovanů

se

v severní Makedonii (Kratovo a

Novo Brdo). 264 Byl přítelem Vladislava Gramatika, což se odrazilo v díle obou
literátů .

I Kantakuzin se

soustředil

také písemnictví antické. Jeho
jeho

ostatků

balkánských

dvě

na panegyrickou literaturu,

přičemž dobře

práce jsou věnovány Ivanu Rilskému a

znal

přenesení

do Rilského kláštera, který se v této

době

stával kulturní studnicí

Slovanů

Obě

práce s tématem Ivana

pod osmanskou nadvládou.

Rilského pojednávají mimo jiné i o porobení Bulharů, Srbů a Řeků Turky.265 Pro
makedonskou i bulharskou literaturu je významná jeho Modlitba k Bohorodičce,
jeden z mála dochovaných

příkladů středověké básně

z makedonsko-bulharského

území. 266 Je zřejmé, že sestavil také některé sborníky v řečtině. Předpokládá se, že
koncem života emigroval do Anglie.
V 15. století hrály úlohu kulturního centra makedonských
části

severní

Makedonie. Již byl

zmíněn

Dimitar Kratovski a Jovan Kratovski.

Kratovský klášter, s nímž jsou spojeni

Zřejmě

pobýval v roce 1464 - 1465 ve zdejším

Slovanů především

rodák z Kratova Dimitar Kratovski

klášteře ,

aby mimo svých mnišských

povinností pořídil na žádost arcibiskupa Doroteje překlad Nomokanonu. 267 Pro
potřeby

katedrálního chrámu v Ochridu tak vznikl slovanský Nomonakon, který

měl

nahradit dosud stále užívaný Nomokanon řecký.
Cenné rukopisy evangelia zanechal Jovan Kratovski, který byl
spjat s přepisováním a studiem biblických
literární tradice i v 16. století a je velmi

textů.

Je

pravděpodobné,

rovněž

pokračovatelem

úzce

slovanské

že již v roce 1526 sestavil

Jovan Modlitebník, věnovaný rodičům. 268 Předpokládá se, že se jedná o jeho první
samostatnou práci. Jovan je autorem

264

pěti

evangelií a jednoho

liturgiáře,

který je

TpmpyHoBHh, ňoplje: ,aUMumpuje KaHmaKy3uH, CTapa KfhH)I(eBHOCT, HonHT, Eeorpa.n 1972,

s.497-518 .
265

AaH'!eB, reoprw ,aUMumbp KaHmaKy3uH u azuozpatjJcKume mpaOuZfuu Ha TbpHOBCKa
KHUJ/C06Ha ZUKOJW, in: TbpHOBCKa KHUJ/COGHa ZUKOJW 2 - Y'leHUlfU u noc;zeooBameJlu Ha EBmUMuu
TbpHOBCKu, I13.D.aTencTBO Ha EbnrapcKaTa aKa.neMHll Ha HayKHTe, Coqmll 1980, s. 156-168.
266
JfcmopUR Ha EbJI2apUR 8 'lemupuHaiJecem moMa, TOM IV( ... ), s. 276-277.
267
CTojt:teBcKa-AHTHK, Bepa: MaKeiJoHcKama cpeiJHo8eK08Ha KHUJ/CeeHocm ( .. . ),s. 444.
268
HBaHoB, Hop.naH: EbJlzapcKu cmapuHu U3 MaKeiJoHUR ( ... ),s. 152.
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chován v Rilském klášteře. 269 Ve svých pracích se projevuje rovněž jako schopný
iluminátor. Kolem roku 1580 se vydává
šlechtice na delší

čas

talentu

nesměl

zřejmě

dostal do

Zařadil

se tak mezi

zřejmě

na pozvání

základě skutečnosti,

do Craiovy. Na

dvě

valašského

že se k Jovanovi a jeho

hlásit jeho žák Petar, je možné usuzovat, že se Jovan Kratovský
střetu

s místní tureckou mocí, na jejíž nátlak opustil Makedonii.

řadu autorů, kteří

byli v průběhu celé osmanské nadvlády nuceni

odejít ze své vlasti a pokračovat ve svém díle v zahraničí.
ve své práci

nějakého

během

či

uměleckými

připsal

a iluminoval

schopnostmi slul nejen v Makedonii, ale

Bulharsku, a byl proto

jeho osobní poznámka, kterou

i Jovan pokračuje

přepsal

valašského pobytu. V roce 1580 a 1583 zde

krásná evangelia. Svými

také ve Valašsku

Podobně

často

Perličkou jistě

vyhledáván.

bude

na jeden rukopis: "Ruka, která píše, práchniví

v hrobě, avšak kniha zůstává navždy."
Po stopách Jovana Kratovského
který za sebou nechal na

přelomu

přirozeně pokračovali

60. a 70. let 16. století

i jeho žáci- pop Lazar,

tři důležité

rukopisy, dále

již připomenutý pop Petar, který se přihlásil ke svému učiteli jen v jednom tajnopisu
a o němž se soudí, že odešel z Kratova do Bulharska.
Kratovská literární tradice se však v průběhu 16. století
literáty-skriptory - vyniká

zvláště

rozšiřuje

i o další

jeromonach Filimon, který v roce 1515

přepsal

Žaltář a Apostol, a dále zmiňme i jeromonacha Silvestra. 270

Od 15. století se
klášteře. Počáteční
zvlášť

utváří

významné kulturní centrum také ve

impulsy tohoto

talentovaným literátem,

Debarski o

sobě

střediska

se také

a

opisovačem rukopisů.

Visarion

nezanechal prakticky žádné životopisné údaje. Víme, že pocházel

této doby se Visarion Debarski

věnoval

jsou spjaty s Visarionem Debarským,

překladatelem

z Debarska a že skoro celý život strávil
autorů

Slepčenském

textům

právě

v

klášteře Slepče.

soustředil

na liturgické

či

Narozdíl od jiných
biblické texty, ale

s širším filozofickým a teologickým obsahem.

Předpokládá

se, že jeho první dílo vzniklo roku 1540 a poslední pochází z roku 1565. O jeho
talentu není pochyb - dokonce lze v jistém smyslu
neboť

škole,
tvůrců.

hovořit

o

Visarionově

literární

jeho specifický rukopis a styl jsou patrny i v díle dalších literárních

Visarion udržoval kontakty i s dalšími makedonskými centry, mezi nimiž

269

CTOj'-leBcKa-AHTHK, Bepa: MaKeOOHCKama cpeoHoeeKOBHa KHUJ/Ce6Hocm ( ... ),s. 445.
literární tradici v obecným kulturně-historickém kontextu popisuje J. Ivanov,
který mimo jiné zdůrazňuje nesporný srbský vliv (Peéský patriarchát). Ivanov rovněž zmiňuje literární
památky z kratovského regionu, jež jsou časově zařazeny do studovaného období. Viz: HsaHos,
HopAaH: EMzapcKu cmapuHu U3 MmceooHWI ( ... ),s. 152-170.
27
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nechybí ani ochridské arcibiskupství.

Připisuje

se mu na dvacet

děl,

některá

z nichž

jsou čistě autorská. 271 Nebyl jen opisovačem, texty a témata totiž vhodně vybíral a
upravoval tak, aby

plně

představě. Příkladem

odpovídala jeho

toho je

Visarionův

Zlatoust z roku 1548, který - i když není dochován celý - neobsahuje výbor ze

Zlatoustových besed, jak to bylo v této

době

obvyklé, nýbrž formou upraveného

apokryfu tu je představen jeho život, dílo i strádání. 272 Mezi jeho žáky
pravděpodobně patřili mnich Pachomij Slepčenski, Matej Slepčenski a Sisej. 273

V podobném duchu

pokračuje

literární tradice nejen na území Makedonie

náboženskými sborníky mravoučného charakteru, tzv. damaskiny. 274 Z počátku se
jednalo pouze o práce Damaskina Studita (odtud vychází také název), byzantského
kazatele, z jehož díla si zvláštní pozornost zasluhuje zejména sborník Thysavron
(Poklad), obsahující na 36 Damaskinových slov. V letech 1560 - 1580 byla tato

slova přeložena do lidového slovanského jazyka z území Makedonie, což znamenalo
pro vývoj jihoslovanské literatury významný

přelom, neboť

se dosud v písemnictví neměl možnost prosadit. S největší
makedonského

překladatele

Damaskinových

poučných

lidový, mluvený jazyk

pravděpodobností

známe i

slov do slovanštiny. Byl jím

pelagonský episkop Grigorij, který z jihozápadní Makedonie

pravděpodobně

i

pocházel.
Sám Damaskin Studit vkládal již při sestavování svých řeckých
slova z lidového,

novořeckého

sborníků

jazyka, což bylo zřejmě impulsem i při

mnohá

překladech

do

jazyků, jež byly s řeckým kulturním prostředím v živém kontaktu. Živý jazyk

pronikal do

těchto děl

postupně. Zpočátku

jak v řeckém originálu, tak ve slovanských

se jednalo o vkládání

často

užívaných slov, teprve s postupem

doby získávala více prostoru i syntax jednotlivých slovanských
Damaskinových

sborníků podobně

jako

většina

překladech

literárních jevů

jazyků. Překlady

středověku

vznikaly

prakticky ve všech jihoslovanských oblastech. Nejprve je nacházíme v Makedonii a
Bulharsku, později v Srbsku a také v rumunských zemích. 275 Podle prvotního autora

271

MHJIOBCKa, ,[(o6pMJia: KHu:>ICe6HU oejtju u OeJJa, <l>MJIOJIOIIIKH <PaKyJITeT "EJia)J{e KoHeCKH" CKonje, CKonje 2000, s. 192-196.
272
CTOj'1eBcKa-AHTHK, Bepa: MaKeOoHcKama cpeoHo6eKOBHa KHuxeeHocm ( . .. ),s. 435-440.
273
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost, Školska knjiga, Zagreb
1988, s. 81.
274
tamtéž, s. 81-82.
275
V literární historii bývá často tento první překlad řeckého originálu do slovanského jazyka
nazýván jako MaKeooHcKuom npeeoo Ha oa.MaCKUHom a tradičně bývá v makedonském období chápán
jako přelom mezi starou a novou literaturou. Srov.: 11JIMeBCKM, TieTap Xp.: 3Ha'lefbe Ha
oa.MaCKUHapcKa KHU:>ICHUHa eo pa3eojom Ha nucMeHuom u KHU:>ICeBHuom MaKeOoHcKu ja3uK, in:
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se

těmto

spisům začalo říkat

náboženským

později rozšířil

přičemž

damaskiny,

se tento název

i na texty, jejichž autorem nebyl Damaskin Studit. Založena tak byla

literární tradice, která hrála v písemnictví jižních Slovanů po dlouhá staletí osmanské
nadvlády

prvořadou

právě

svůj

pro

úlohu. Literární tvorba damaskinské tradice byla mezi lidmi

živý, jasný a snadno srozumitelný výklad velmi oblíbena prakticky až

do úvodních fází obrození.
s postupem

času

s ohledem na oblibu a

sborníky pestrého obsahu, kde

smyslu ustupovala
Někdy

Právě

problémům

původně

do nich byly vkládány i písně folklorního

nechybí ani poznámky a

či

aktuálního vývoje

historickým reminiscencím.
Na mnohých damaskinech

sestavovatelů,

a

vznikaly

náboženská témata v jistém

původu.

komentáře překladatelů

rozšíření

v nichž se

často

odrážely jejich vlastenecké názory.
neobyčejném

O

mimo jiné i
poučení

významu

skutečnost,

damaskinů

v jihoslovanských literaturách
ještě

že podobné sborníky vznikaly

svědčí

v 19. století. Tato

a kázání, psána v hovorovém jazyce, sehrála jednoznačně významnou roli

v celkovém

procesu

jihoslovanského

duchovního a kulturního

povědomí

obrození.

Otázky

formování

jazyka,

širších vrstev jihoslovanského obyvatelstva

při

tom nelze opomenout.
Kompilativní sborníky tedy kolovaly v
Jejich

autoři

kruhy

vzdělanců

nepocházeli jen z klášterních

sblížení mezi

té doby -

zvláště

nejrůznějších
kruhů,

daskalové

předobrozeneckého

V 18. století

ale byli jimi

(učitelé)

lidem a autorem, což bylo

opisech v 17. a 18. století.

a

především

řemeslníci.

rovněž

široké

Dochází tím ke

významným

aspektem

období.
pořídil nejúplnější překlad řeckých textů

damaskinské tradice

v bulharském prostředí Josif Bradati (1695 - 1757/1760)?76 Dodnes se zachovalo
asi 200

damaskinů, přičemž

nejvíce

rukopisů

se nachází v Sofii. V Makedonii se

chová Krninský damaskin a dále tzv. Sborník z 18. století, v jehož rámci se nacházejí
tři Damaskinova slova. 277

Pro damaskinské sborníky byla typická krásná iluminace, která je však
i dalším památkám slovanského písemnictví, jež v této
vznikaly. Mezi

nejcennější

a

nejdůležitější jistě

době

společná

na území Makedonie

náleží Klimentova gramota,

MaKeooHuja: npawmva oo ucmopujama u Kyllmypama, MaKe.ll,OHCKa aKa.ll,eMHja Ha HayKHTe 11

yMeTHOCTHTe, CKonje 1999, s. 95-109 .
276

11cmopUR Ha EMzapUR 6 'lemupuHaiJecem moMa, TOM IV ( ... ), s. 281-284 a dále odkaz na
monografii D. Petkanové: lleTKaHosa-ToTeBa, .D:oHKa: ,[(aMacKuHume 6 6bllzapcKama !lumepamypa,
EbnrapcKa aKa.~~,eMH~ Ha HayKHTe, Coqm~ 1965, s. 259.
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Slepčenski pismovnik?- 78

ze zmiňovaného slepčenského literárního centra, a

Makedonský damaskin z 16. století, Tikvešský sborník z přelomu 16. a 17. století a
·konečně Treskavecký kodik z 17./18. století. 279
patří

Mezi literární památky osmanské doby
významnější

zaznamenávající

také

Většina

církevní dárce.

nevydržela v konkurenci s šířící se

řeckou

zmiňované

kodexy a knihy,

těchto

památek však

kulturou, která se dostávala nejen do

literatury, ale také do náboženského života. V boji za zachování slovanského vědomí
byla kultura jihoslovanských zemí nucena
politickému útlaku, ale také

čelit

asimilačním

nejen tureckému
řeckým,

snahám

administrativně
později

které se

v obrozeneckých dobách stanou nemenší brzdou prakticky všech snah slovanského
kulturního hnutí.
Řečtina a řecký duch se na území Makedonie nevyhnu} ani tiskárnám. Knihtisk

se dostal do Makedonie jednak

relativně pozdě

v klášteře svatého Nauma v roce 1710) a jednak
(druhá byla v druhé
plně

ve

polovině

správě řeckého

obě

řeckého

bulharská kniha byla

v této

době

založené tiskárny

18. století zřízena v jednom z athonských

klášterů)

byly

duchovenstva. Tiskly se zde církevní knihy pouze v řečtině.

Oproti tomu vývoj bulharské kultury byl i
osmanského a

(první tiskárna byla založena

přes

velmi podobné podmínky

útisku v otázkách prvních tiskáren o mnoho
vytištěna

už

počátkem

úspěšnější.

16. století v rumunském

První
městě

Tirgovi~ti. 280 Jednotlivé výtisky byly porůznu dopravovány do Bulharska. Bulhar

Jakov Trajkov v druhé

polovině

16. století

působil

jako

tiskař

ve slovanské

tiskárně,

která byla otevřena v roce 1519 v Benátkách.Z 81 Ve slovanském jazyce zde vznikly
jeho

péčí čtyři

doplňuje

bohoslužebné knihy. Tradice

počátků

bulharského knihtisku

ještě

postava nikopolského katolického biskupa "velikého Bulharska" Filipa

Stanislavova, který v Římě roku 1651 vydal v cyrilském písmu psanou modlitební
knížku A6azap.Z 82 Vezmeme-li v úvahu, že první makedonská tištěná kniha
(respektive první

tištěná

kniha ve slovanském jazyce z makedonského regionu)

277

Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 109-110.
l1saHoB, l1op.u.aH: EMzapcKu cmapuHu U3 MaKei)oHUR ( ... ),s. 484.
279
Damaskiny jako překladovou literaturu v makedonském prostředí pojímá práce R: UgrinovéSkalovské: YrpHHOBa-CKéUIOBCKa, Pa.U.MHJJa (ed.): /(a.MacKuHu. MaKei)oHcKu npeeoou oo 16 oo 19
eeK, MaKe.U.OHCKa KHHra, CKonje 1975.
28
°Kneidl, Pravoslav: Z historie evropské knihy. Po stopách knih, knihtisku a knihoven, Svoboda,
Praha 1989, s. 92.
281
Srov.: ,[J:pHHOB, MapHH: JlKoe Tpaií.Koe om CopUR u Kapa-TpupyH om CKonue, in: ,[J:p11HOB,
M.: H36paHu Cb'IUHeHUR . TOM II, HayKa 11113KYCTBO, Coqm.fl 1971, s. 371.
282
HcmopUR Ha EbflzapUR e 'lemupuHaOecem moMa, TOM IV( ... ), s. 206-207 a 280.
278
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vznikla někdy mezi lety 1762- 1794, pak je rozdílný vývoj v Bulharsku a Makedonii
v tomto ohledu zřejmý.
Klášterní tzv. kelijní školy (vznikají v 17. a

zvláště

18. století), slovanské
počátky

rukopisy a tvorba lidové slovesnosti byly od konce 14. století až po
národního obrození na
literární
do

činnosti

přelomu

18. a 19. století prakticky jedinými zdroji slovanské

na území Makedonie. Zejména mezi 16. - 18. stoletím tedy vzniká

značné

začíná

míry kulturní vakuum, které
' . obrozenec k'ym1. pracemi.. 283
prvmm1

být velmi pomalu

zaplňováno

až

*
Podobný útlum však prožívalo i stavitelství. Sakrální architektura se v této
době

rozvíjí v mnohem

především

vyznání

na

venkově

(křesťané

skromnějších

a jde

dimenzích. Nové

především

nesměly

přiznat

danou opravu

být chrámy

či

Rovněž

příklad

kostela svatého Spasitele ve Skopji). Jedinou dekoraci

do terénu, aby byly

dřevěných

freskové malby zažívá v jistém smyslu ztrátu
postupům. Představivost

úřadů

a

důvodu

v interiéru.

věží, celkově nenápadně

byly dokonce

starým

a

muslimské náboženské objekty.

mnohdy bez

fresková výzdoba a ikony, vystavené na

z tohoto

především

a zdobeny byly

převyšovat

stavěny

zapuštěny

obřady

závislá na svolení

novou stavbu tolerovat.

nesměly

chrámy jsou proto

chrámů

některé

věrni

nemuslimského

status výše postaveného náboženství. Z tohoto

výstavně zařízeny

V horizontu krajiny pak
Křesťanské

Věřící

o jednolodní kostely.

hlediska byla oprava a tím spíše stavba nových
dobrovůli

chrámy vznikají

a židé) sice mohli i nadále vykonávat své náboženské

úkony, avšak islámu museli

jejich

křesťanské

ještě méně

dynamičnosti,

nápadné (to je

kostelů

ikonostasech.

a

tak

tvoří

Rovněž způsob

zografové jsou i nadále

a nápaditost s postupem

času

upadá a své

místo si vynucuje snaha o imitaci děl z předchozích období. 284
Ubývalo i
rozvíjeli.

zografů, umělců

a jejich

pomocníků, kteří

Přesto zůstala některá malířská

prespanské a lesnovské centrum, zmínit je

by

nástěnnou

malbu dále

centra, mezi nimi vyniká ochridskotřeba

také kláštery Zrze (zde

především

ikona svaté Bogorodice Pelagonitisy z roku 1422) a Treskavec (Prilepsko),
slepčenský klášter a klášterní komplex na Skopské Černé Hoře. Z prací těchto

zografských center vyniká

opět

Ochrid- kostel Svatého Konstantina a Eleny, kde je

mezi freskami také portrét ktitora (zakladatele) Partenije. Cenný je také

283
284

Dorovský, Ivan a kol.: Slovník spisovatelů. Bulharsko, Odeon, Praha 1978, s. 22-26.
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 110-111.
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kříž

v ochridskérn kostele svatého Dimitrije (konec

15./počátek

16. století) nebo výzdoba

v klášteře Kalište na břehu Ochridského jezera. 285 Mezi nejvýznamnějšími
nástěnného malířství

památkami

osmanského období nelze opomenout také kostel

svaté Panny Marie (Bogorodice) Peštanské z 15. století. Prakticky
malířství
kteří

této doby jsou pravidelné

připomínky

hlavních

běžným

donátorů

rysem v

daného kostela,

jsou rovněž na stěnách vymalováni.
O úpadku

křesťanského

osmanské nadvlády
vědeckých výzkumů

jezerem

svědčí

církevního života v Makedonii v době

mimo jiné kostelík svatý Jovan - Kaneo. Na

nejtěžší

základě

zřejmé,

že kostelík na skalním ostrohu nad Ochridským

aktivně působil někdy

do druhé poloviny 15. století. Z roku 1447 je

je

dochován poslední záznam o jeho působení.
kostelík je
pobořeno.

opuštěn

Následně

klášterní život upadá, samotný

a jeho zdivo je dokonce kolem všech

čtyř rohů částečně
opuštěn.

Mezi 17. - 19. stoletím je Svatý Jovan - Kaneo zcela

Znovu

tento nevelký kostel ožil až koncern 19. století. 286 Jeho příběh je příznačný pro celou
makedonskou kulturu v době osmanské nadvlády. Svým
straně

a malebnou polohou nad

straně

druhé se tento

zdánlivě

blankytně

bouřlivým

osudem na jedné

modrou plochou Ochridského jezera na

nenápadný kostelík stal snad

nejznámější

dominantou

Ochridu.
Mnohé kostely na
nacházejí se
neutepa

často

břehu

jezera jsou zajímavé rntrno jiné svojí polohou -

vysoko ve skalách a jeskyních. Podle jihoslovanského neutmepa I

(jeskyně)

jsou tyto zvláštní kostely nazývány jeskynními kostely

(makedonsky: neutmepHu tjpKeu).Z 87 Jsou hmatatelným důkazem náboženských
poměrů

nejodlehlejších míst,
složité,

křesťanství

v Makedonii, kdy

téměř

neboť

bylo

-jak již bylo

zatlačováno

řečeno

-

stavět

nové kostely bylo velmi

až nernožné. Vždyt' v samotném Ochridu, v minulosti velkolepém

centru celé Makedonie, nebyl v průběhu 15. - 16. století
kostel. Budování jeskynních
řešením

do nenápadných a co

kostelů

na

tohoto problému. Z tureckých

nepřístupných

pramenů

se

vystavěn

ani jeden nový

místech bylo v jistém smyslu

současně

dovídáme, že sakrální

objekty, vybudované od základů, byly mnohdy bořeny.

285

'
I>a.na6aHOB, KocTa; HHKOJIOBCKH, AHTOHHe; KopHaKoB,
.ll:HMHTap: CnoMeHUlJU Ha KyRmypama
Ha MaKeooHuja ( ... ),s. 262-267.
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tamtéž, s. 267n.
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Jeskynní kostely a kláštery jsou bohatě zastoupeny zejména v ochridském kraji. Srov.
monografii: AHrenwmH-)I(ypa, foue: flezumepHume lfPK6U Ha 6pezom Ha OxpuocKomo e3epo,
Macedonia Prima, OxpH.n 1999.
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větší malířskou činností přicházejí

S

makedonští zografové v průběhu 16.

století. 288 Mezi nejvýznamnější malířské skvosty této doby patří výzdoba opět
především

ochridských

kostelů

- Svaté Bogorodice Bolnické, svatého Nikoly

Bolnického aj.
Kostel Svaté Bogorodice Bolnické je zajímavý i z architektonického hlediska. Je
zřejmé,

že byl

vystavěn

na konci 14. nebo

počátku

15. století. Písemné prameny o

počátcích

tohoto kostela však nejsou k dispozici. Kostel je v několika vrstvách

vyzdoben

nástěnnou

fresky

překryty

malbou, poslední pochází z období po roce 1834, kdy byly staré

vrstvou malty, na níž byla vyvedena nejnovější výzdoba.

rekonstrukci tohoto kostela v letech 1959 - 1960 byla tato

nejnovější

Při

celkové

vrstva sejmuta

a zakonzervována. Starší vrstvy ze 16. a 17. století byly obnoveny. Na první pohled
jsou patrny rozdíly mezi nejstarší vrstvou freskové výzdoby a vrstvami
Původní

výzdoba

barev, zatímco

zřejmě

pozdější

pozdějšími.

místního zografa vyniká neobyčejným citem pro kompozici
výzdoba je poznamenána do

podmínkami, v nichž vznikala. Na

hrubě

v různých kompozicích. Hrubý povrch i

nanesené
způsob

značné

vrstvě

malby

míry komplikovanými

malty jsou vyvedeni

svědčí

o rychlosti a

světci

spěchu,

s nimiž byl kostel znovu vyzdoben? 89
Jako majetek kostela Svaté Bogorodice Perivleptos je v letech 1342 - 1345
poprvé

připomínán

kostel svatého Nikoly Bolnického. Jeho výstavba a první i druhá

vrstva freskové výzdoby jsou ještě

plně

spjaty s obdobím Dušanova srbského státu

(sám Štěpán Dušan je zde společně s patronem kostela, svatým Nikolou, svým
portrétem zobrazen), avšak z období turecké nadvlády, o
pocházejí
Zmiňme

především

němž

zde

hovoříme,

ikony svatého Teodora Tirana a Teodora Stratilata z roku 1605.

také ikonu Ježíše Krista z 16. století.

V 17. století se spektrum a bohatost freskové výzdoby i nadále
nástěnnou

rozšiřuje.

Novou

malbu získaly mimo jiné kostely v obcích Zrze a Gradešnica. V letech

1617 - 1622 vznikala výzdoba v kostele svatého Atanasije Alexandrijského v obci
Žurče (Bitolsko ), představující slovanské světce Ivana Rilského a Joakima

Osogovského

společně

s ilustracemi jednotlivých

Z roku 1630 byla v klášteře Polog

vytvořena

měsíců

ikona,

znázorňující

Dimitra. Do 17. století spadá také vznik řady vzácných ikon

288
289

a jejich charakteristik.

(například

život svatého
stejnojmenná

Macedonia- cu/tura/ heritage ( ... ),s. 126-129.
EaJia6aHOB, KocTa; HHKOJIOBCKH, AHTOHHe; KopHaKoB, ,ll;HMHTap:

Ha MaKei)oHuja ( ... ),s. 256-257.
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CnoMeHUl/U Ha Ky!lmypama

.i

ikona v kostele svatého Georgiho ve Struze, Svatá Bogorodica

"Troeručica"

a "Ježíš

Kristus" z Lesnovského kláštera, a ikona Narození Kristovo z kostela svatého
Archanděla

Michaila z kumanovské obce Oreovec). V této

Makedonie také ikony z klášterů na Svaté

Hoře

(Athos) a ze

době

Soluně. Svědčí

kulturní i duchovní propojenosti jednotlivých jihoslovanských
Makedonie, Bulharska a Srbska s klášterními centry na Svaté

se dostávají do

klášterů

Hoře .

tak o

na území
těchto

Nejvíce

ikon se na území Makedonie dochovalo v Bitole.
Jako období jistého přelomu v kulturních nárocích výzdoby sakrálních objektů je
možné označit celé 18. století, kdy se uplatňuje v širším měřítku řezbářství? 90
Makedonská

řezba

se stala

ojedinělým

fenoménem. Mistrovství, s nímž vznikaly

především ikonostasy, získalo věhlas i za hranicemi Makedonie. Řezba se jako

ozdobný element užívá již v dřívějších v dobách. Do konce 17. a
je základem

řezbářského umění

nJlemeHulJa),

vyznačující

řezbářství

Jovan

jsou dvoje

Preteča)

se

tzv.

dvoučlenný

počátku

pletenec (makedonsky: oeo'IJleHa

mělkou řezbou. Nejvhodnějším příkladem

vyřezávané dveře

18. století

klášterního kostela v obci

tohoto typu

Slepče

(Svatý

již z druhé poloviny 15. století, na nichž jsou mimo jiné zobrazeny

také postavy lidí a

zvířat.

příkladem

Dalším

v klášteře Treskavec ze 16. století a

kříž

tzv.

mělké řezby

jsou

opět dveře

"kosmitos" ze 17. století. V mělké

řezbě

byly vyvedeny i rámy mnohých ikon (především rám ikony Křtění Kristovo z kostela
svaté Panny Marie (Bogorodice) kláštera ve Slivnici v prespanské oblasti).
Zlom ve vývoji makedonského

řezbářství představuje

formování hluboké

řezby,

které do širšího uměleckého užití přichází na přelomu 17. a 18. století. 291 Tento tzv.
ažurový styl ukázal v prvních desetiletích 18. století své přednosti a krásy v podobě

ikonostasu v klášteře svatého Nauma u Ochridského jezera. Ikonostas ze svatého
Nauma pochází přesně z roku 1711 a je rozdělen do pěti horizontálních pásů? 92
V nejvyšší
makedonští

části

je

mistři

zakončen

velkým

řezbáři, při

křížem,

pod nímž jsou dva draci. Jeho

práci na ikonostasu

jistě

autoři,

využívali zkušeností,

získaných na Svaté Hoře. 293

290

'

KopHaKoB, .D:HMHTap: Pe16apcmeomo eo MaKeommja, 11HCTHTYT 3a HCTpa>KyBalhe Ha
CTapocnoseHcKaTa KynTypa, Tip11nen 1986, s. I On.
29 1
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. III.
292 '
KopHaKOB, .D:HMHTap: MaKeooHcKa cpeoHoeeK06Ha pe36a, in: Coop:>!CuHcKu u MemooonomKu
npamaHJa ( ... ),s. 113-115.

Podrobnější popis ikonostasu v klášteře svatého Nauma nabízí zvláštní studie: KopHaKoB,
.D:HMHTap: lfKoHocmacom eo MaHacmup Ceemu HayM, HayM OxpH.llCKH, OxpH.ll, 1985, s. 111-116.
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Další památky

řezbářského umění

v Makedonii lze nalézt v kostele svatého

Dimitrije v Bitole. Zdejší ikonostas je datován rokem 1775. Mezi
řezbářské

práce však

patří

ikonostas kostela svatého Spasitele (CBeTH Crrac) ve

Skopji. Tento kostel byl postaven koncem 17. nebo
města

nejznámější

začátkem

18. století, po požáru

v roce 1689. Jako mnohé kostely z dob osmanské nadvlády nevyniká ani svatý

Spasitel estetickými specifiky exteriéru.
umělecké

krásy

uvnitř.

Zvenčí nepříliš

Kostel je znám svým

nápadný objekt však skrývá

vyřezávaným

definitivní podobu získal v roce 1824. Jeho autory byli

ikonostasem, který

umělci

z řezbářské dílny

Petra Filipovského "Garky" a bratří Frčkovských z Galičniku? 94 Petre Filipovski
svůj

věnoval tvorbě

život

nejen tohoto ikonostasu, ale z jeho dílny pochází i
kříž

ikonostas klášterního chrámu v Lesnovu, velký
klášteře

v Prizrenu a ikonostas v
řezbářským
shořel

v kostele svatého G'org'ije

svatého Jovana Bigorského. Jeho posledním

dílem byl ikonostas pro kostel svatého Nikoly v Kruševu, který však

v době Ilindenského povstání v roce 1903.

Makedonské

řezbářství

se od 18. století nejvýrazněji rozvíjí v obci

vzniká známá Debarská škola řezbářských mistrů?
Galičnik
Zmiňme
přístupnými

Galičnik,

kde

95

*
- specifický fenomén makedonské kultury

se však o
horami

Krčin

působivost umocňuje

Galičniku

v širším kulturním smyslu. Mezi

těžko

a Stogovo se v pohoří Bistra nachází malebná víska, jejíž

místní specifická architektura. Zdejší domy jsou

z tesaného kamene, mají pravidelný
z kamenných desek jsou široké

půdorys

a

dřevěné "čardaci"

několik

domů tvoří

pater. Pod

střechami

(makedonsky: llapoaK - krytá

veranda, malá pavlac). Malebnosti této vsi dodává i

tvaru amfiteatru, kde poloha

vystavěny

rozmístění

místních

v protikladu ke strmým

svahům

domů

do

okolních

hor uzavřený celek.
Galičnik

zaujímá výrazné místo nejen ve folklóru, ale také v řemeslném

umění.

Je znám svými petrovdenskými svatbami (svatby konané v den svatého Petra- 12.
července),

zvláštním lidovým krojem, lidovými zvyky a tradicemi a mimo jiné také

specifickými hudebními nástroji- zurlou

(dřevěná píšťala)

a tapany (buben), které

hrají významnou úlohu i v obrozeneckém písemnictví (symbol vzdoru) a také

294

•

obecně

Ea.na6aHOB, KocTa; HHKOJIOBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, ,ll;HMHTap: CnoMeHUZfU Ha Kyllmypama
Ha MaKeOoHuja ( ... ),s. 67.
295 •
KopHaKoB, ,ll;HMHTap: MaKeOoHcKa pe36a, CKonje 1988, s. XVII .
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v makedonském folklóru? 96 Jsou neodmyslitelným prostředkem k vyjádření
vůle

makedonské zvláštnosti, identity,
lásky k vlasti.

Dotvářejí

Dějiny Galičniku

Právě

kultury.

kamenického
kteří

z Galičniku pochází celá

řemesla,

uchvatitelům

Makedonie i

i dnes atmosféru tohoto rázovitého kraje.

jsou v jistém smyslu obrazem

z ografů -

se zde narodili a

později

k odporu proti

později

makedonské tajfa -

malířů,

dějin

zvláštnosti makedonské

řada "majstorů"

tzv.

"kopaničarů"

pracovali v tzv. tajfách

řemeslnická

mistrů

-

zednického a
řezbář),

(makedonsky:

(původně

skupina, parta) jako

turecké tayfa,

umělci

na mnoha

klášterech a kostelech po celém Balkáně, a v neposlední řadě také ikonopisců. 297
Galičnik

je

rovněž rodištěm

mnoha

obrozenců,

z nichž vyniká

Zografski a G'org'ija Pulevski (bude o nich podrobněji
Neobyčejné

krásně

a zajímavé jsou i

dějiny

řeč

především

Partenija

v následujícím oddíle).

této obce. Kdysi míval

Galičnik

na 800

upravených stavení, v nichž žilo okolo 5 000 obyvatel. Kvůli tyranii a násilí,

které v kraji v době osmanské nadvlády i po první
mnoho jeho obyvatel donuceno

Galičnik

světové

válce panovaly, bylo

opustit a hledat štěstí v jiných částech země.

Již v osmanské době tak zde byl spuštěn proces postupného vylidňování venkova. 298
Galičnik

je

v jistém

společenského

s utvářením

smyslu

předobrazem

změn

kulturního

a

života, které byly v dobách královské i federativní Jugoslávie spjaty

nových životních podmínek.

společenských vztahů

Hromadné

pozdějších

Právě

Galičnik

ukazuje složitost

"venkov- město" ve své podstatě.

opouštění

této obce však nastává až po druhé

světové

válce. Domy

zde byly ponechány vlastnímu osudu, bez jakékoliv péče podléhaly zubu času. Vývoj
dospěl

do stavu, kdy

Galičnik

je prakticky mrtvá oblast a jeho revitalizace je

Specifika Galičniku půvabně líčí Ludvík Kuba, český malíř, etrnograf a muzikolog, který
Makedonií projížděl v letech 1925 - 27. Kuba se pozastavuje jak nad místními folklórními
zvláštnostmi, tak nad otázkami sociokulurními - například pečalbarstvím , tedy ekonomickou
emigrací. Český cestopisec mimo jiné píše: "Jako pečalbaři nejsou nikdy polními dělníky (neboť
neznají polního hospodářství). Zato dovedou pracovati ve všem možném, díky svému nadání. Jako
odborné mlékaři založí si mlékárny, z nichž vytvoří kavárny a hostince, nebo vyrábějí východní
cukrovinky, pekaří, tesaří, zedničí, staví a budují. V tom jsou balkánskými odborníky. Komíny a
kamna všude na Balkáně staví jen Makedonci. Galičňanci prosluli i jako umělci . Nedaleký klášter
Jana Bigorského je znám svým znamenitým ikonostásem, přepychově a s velikým vkusem ve dřevě
řezaným od zdejšího mistra Makaria Filipovského; ve Skoplji zase budí obdiv ikonostás, překypující
nádherou, od řezbáře Marka z nedalekých Garů. Pověstní jsou zdejší zografové (malíři svatých),
z nichž skutečnou dynastii tvoří rod Frčkovců." Viz: Kuba, Ludvík: čtení o Makedonii. Cesty a studie
z roku 1925- 1927, Družstevní práce, Práce 1932, s. 87.
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JloHOCKH-OrlhaHOBHÍC, PHcTa: Ta11ur.1HUK u Mujal{ume, MaKe.noHCKa aKa.neMHja Ha HayKHTe 11
yMeTHOCTHTe, CKonje 2004.
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Eana6aHOB, KoCTa; HHKOJJOBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, )l.HMHTap: CnoMeHUlfU Ha K)'llmypama
Ha MaKeOoHuja ( .. .), s. 217.
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neobyčejně

tváří

složitá a

problémům rovněž těžko

Na
počátku

Galičniku

- obstoupen jen

kultuře

společenským

uvědomění.

Paradoxem jistě bude i

těžko přístupnými

způsobem

přirozeným

horami - stal

čistota

a

skutečnost,

přirozený

hovořit

že se

Galičnik

centrem obrozenecké

charakter místních kulturních

je i obdivuhodné, jakých kulturních hodnot v nejtěžších
Galičniku

dobách osmanské poroby místní obyvatelstvo dosáhlo. O
slovem

hospodářským

a

je zajímavý jeho lidový charakter, který stál na

makedonské kultury. Nesporná je
hodnot a svým

současným

realizovatelná.

a zdejší

vlasteneckého

v tvář

lze jedním

jako o kulturním propojení makedonského svérázu, folklórního

bohatství i obrozeneckého

přínosu

k pozvednutí nejen tohoto kraje, ale Makedonie

jako takové.

*

Období makedonské kultury 15. - 18. století je obdobím snah najít její nový
koncept. Patrny jsou prvotní snahy zbavit duchovní život makedonských
středověkého

pojetí kultury.

Právě

s ohledem na

pětisetletou

Slovanů

osmanskou nadvládu,

kdy byly Makedonie, Bulharsko a Srbsko izolovány od evropských kulturních
proudů,

je však nutno konstatovat, že její středověký charakter trvá kontinuálně až do

druhé poloviny 18. století? 99
Osmanská poroba celkově změnila obraz jihoslovanské kultury. Útisk vyvolal
vlnu kulturní emigrace. Již nebyly psány pochvalné oslavy

carů,

nebyly

stavěny

výstavné chrámy a nevznikaly zdobené rukopisy slovanského písemnictví.
S upadajícím kulturním životem však dochází k procesu jeho demokratizace - po
pádu jihoslovanských oblastí pod tureckou moc si
Oficiální literární proces ztrácí
slovesnosti.
nejlepším

Středověká

příkladem

Současně

prvořadé

zaměňují

roli literatura a folklór.

místo, které podstupuje

právě

literatura "sestoupila" mezi široké vrstvy obyvatelstva,

lidové
čehož

je apokryfní tvorba.

se nositelem

středověké

národnosti stala víra. Zápas za

víru se stal zápasem za zachování národní slovanské identity ve

křesťanskou
středověkém

chápání. Podstata tohoto odporu dokázala uchránit jihoslovanskou kulturu 15.- 18.
V této souvislosti je na místě připomenout v širším rámci myšlenku o "temných staletích",
která pro jihoslovanskou kulturu na území Makedonie a Bulharska představovala osmanská nadvláda.
N. Genčev podotýká, že v době mezi dvěma světovými válkami tento ideový koncept podléhá
poněkud erozi. Genčev dále píše: "Tosa nOKa3Ba, qe HeHHaTa OTrnmupoaKa ce BRHlle .u.o ronl!Ma
CTeneH OT eBponeHCKaTa HJJ.ell 3a ,TbMHHTe BeKOBe', OTHaClllll:a Ce .U.O cpe.U.HOBeKOBHeTO, HJJ.ell, KOliTO
110CTeneHHO 3ary6Ba CBORTa OCTpOTa, a OT 30-Te fOJl.HHH Ha XX B. HaCeTHe Ce 110JJ.MeHll OT
cxaarn:aHeTo, 'le BCliKa KynzypHa enoxa e ecTeCTBeHo H norH'IHO 3BeHo BbB aepwraTa Ha .u.yxoaHaTa
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století

před

rozsáhlejšími vlivy osmansko-islámské kultury, i když je zcela

pochopitelné, že i osmanské období
vliv.

Právě

přežívá

i ta

každodennost jižních
nejtěžší

nutně

zanechalo zejména v architektuře

Slovanů

svůj

se ukázala být trvající hodnotou, jež
umění obecně

období. Proto má folklór a lidové

takový význam

pro jihoslovanské obrození.
Obrat pro upadající vzdělanost znamenal vynález knihtisku, i když jeho rozšíření
bylo na slovanském

Balkáně

až do vzniku slovanských tiskáren v rumunských

zemích doprovázeno komplikacemi v podobě
slovanského hnutí však

opět

šířícího

se řeckého útlaku. Ve prospěch

pracuje jihoslovanská emigrace. Neodmyslitelným

dílem kulturního bohatství osmanské doby se stane tisk jihoslovanských knih
v Moskvě,

Kyjevě,

Benátkách a v chorvatských městech.

Rozšíření tištěných

(zvláště

knih

slovanských) bude úzce spjato až s dobou

širšího jihoslovanského obrození, kdy Makedonii zcela mine evropsky chápané
osvícenství. V průběhu 18. století se osmanské panství na

Balkáně

dostává do krize,

což je doprovázeno zesilujícím útlakem. Zrušena byla samostatnost Ochridského
arcibiskupství. Posledním slovanským arcibiskupem byl vybrán Arsenij,
"dobrovolně"

z Makedonie, který byl 16. ledna 1767 donucen
hodnosti,

uznat

Cařihradský

původem

se vzdát své

úřední

patriarchát a požádat o zrušení Ochridského

arcibiskupství. 300 Společně s Peéským patriarchátem tak byla udušena dvě zásadní
centra náboženského, kulturního i politického odporu. O významu a dosahu této
události pro slovanské hnutí v Makedonii
arcibiskupství našlo v obrozenecké
Cařihradu

nastává v Makedonii

svědčí

literatuře.

šíření řeckého

mimo jiné i ohlas, jenž si zrušení

Po

přenesení

církevní správy do

jazyka a kultury,

přicházejí řečtí

episkopové a je zaveden řecký systém církevních poplatků. Řekové, pro něž se vžije
termín "pmwpuomu" (podle

cařihradské čtvrti

se stanou co do útisku zcela identickým
nenávist

vůči

Ochrid bude

slovanské

kultuře

zaměněn řeckým

Fanar, v níž sídlí

nepřítelem

dosáhne takových

řecký

patriarchát),

jako osmanští Turci. Jejich

rozměrů,

že samotný název

města

toponymem Lychnidos. V roce 1792 vydal skopský

metropolita Zacharias (Zacharij) zvláštní
slovanské rukopisy v Markově

klášteře.

příkaz,

na jehož

Podobně

základě

byly

zničeny

bude naloženo s některými

esomoum1." Viz: feH'!eB, HHKonaw: EMzapcKama KyRmypa XV - XIX eeK, YHHBepcHTeTCKO
H3)1.aTencTso "KnHMeHT OxpHACKH", Co$Hll 1988, s. 88.
300
IleTpOB, Ilenp: MaKeOoHUR- ucmopUR u no!lumu'leCKa coó6a, TOM I,( ... ), s. 127-128.
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památkami slovanské kultury v klášteře svatého Nauma.
rovněž

se bude

snažit prokázat řecký charakter Makedonie.
nově

Fanarioté byli jádrem

cařihradské úřednické

vrstvu

Působení fanariotů

utvářející

se

elity.

Původně

aristokracie, která odvozovala

se jednalo o úzkou

svůj původ

od starých

byzantských rodů. 301 Později se však do této vybrané společenské skupiny dostávali i
potomci

pořečtěných

cařihradského

albánských, italských

či

rumunských rodin. Nákladný chod

patriarchátu byl financován nejen neustále se zvyšujícími

také

půjčkami právě

od fanariotů. Tyto

elitě

podílet se významným dílem na

bodem pro nové postavení

řeckého

finanční
činnosti

operace

umožňovaly

daněmi,

ale

fanariotské

patriarchátu, což bylo výchozím
říši.

národa v Osmanské

v jihoslovanských zemích stalo slovo fanariot

času

se

duchovního

a

S postupem

synonymem

náboženského útlaku, který bude v jejich kulturách dominovat po celé následující
období.

*
Islámská kultura v Makedonii

Nové životní podmínky, které na
v jistém smyslu
do nového
dějin

střet

prostředí,

kultur.

Balkáně

Společenská

nastolila osmanská expanze, vyvolaly

specifika tureckého dobyvatele se dostávají

v němž jsou nucena hledat své

kultury v tzv. osmanské

době

Turecká expanze otevírá možnosti

míře

Slovanů .

Pro komplexní nástin

je proto nutné podat základní charakteristické

rysy vývoje islámské kultury v makedonském

oblastech jižních

uplatnění.

prostředí.

působení

islámské kultury i v křesťanských

Není pochyb, že zde dodnes zanechala ve

větší či

menší

znatelné památky, jejichž význam je nutno chápat v dobovém kontextu jako

v jistém smyslu prolínání obou kulturních
Jako jedno z prvotních

středisek

systémů.

islámské kultury se nejen na území Makedonie,

ale celého jihoslovanského prostoru formuje Skopje, která se v průběhu 15. století
stává vedle

města

Edirne a Enidže-Vardar prakticky

osmanského státu v tzv. Rumeliji (evropské
správce Skopje Ishak-beg nechává

části).

nejvýznamnějším

centrem

Již v první polovině 15. století zde

vystavět řadu objektů společenského

života. V Ishak-begově medrese bylo možné získat nejlepší

vzdělání

i kulturního
ve smyslu

Ottův slovník naučný o fanariotech píše mimo jiné toto: "Fanarioté - slove řecká šlechta,
vzniklá ve službách Porty. Jméno pochází od čtvrti řečené Fanár, Fanali (nebo Fener) v Cařihradě u
Zlatého Rohu, v níž se nalézá patriarchát cařihradský. Stará aristokracie byzantská za Turkův zanikla,
ale brzo se vyvíjela nová z křesťanských nájemcův daní, dolův, monopolův atd. a z tlumočníkův .
V XVI. století přední místo zaujímal rod Kantakuzenů . " Viz: : Ottův slovník naučný, díl IX.,
Nakladatel Jan Otto, Praha 1895, s. 7
30 1
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orientální kultury. Tato medresa své žáky vedla mimo jiné i k citu pro literaturu.
Působil

zde básník Nihani a po

později

spojuje se skopskou medresou svoji tvorbu také turecký encyklopedista

Ta~hkoprti

něm

Zade (1495 - 1554). Pro

v roce 1516 Ishak <;elebi ze Skopje. O

dějiny

turecké literatury má velký význam i

antologie (turecky: tezkire) tureckého básníka

A~ika

svého života ve Skopji kadijou (turecký soudce).
dokonce sedmkrát jeden z největších
Efendi (1561 - 1628), který zde

<;elebiho, který se stal ke konci

Rovněž

představitelů

podobně

něco

jako

turecké

A~ik

skopským soudcem byl
umělecké

<;elebi také

prózy Vejsi

zemřel.

Postavení

kulturního centra si Skopje (turecky Osktib) udržela až do poloviny 17. století.
turečtí

První

básníci,

kteří

pocházeli ze Skopje, jsou spjati s dobou sultána

Bayezida II. (1481- 1512). Mezi

ně patří především

Atai Uskfibi (Atai Skopjanec),

Zari, Feridi a Haki. 302 Z této generace pochází také největší turecký básník ze Skopje
-

zmiňovaný

Ishak <;elebi, který získal

vzdělání

v Cařihradě a který

působil

na

mnoha místech, mimo jiné také v Edirne a několik let i na Sahn-medresi v Cařihradě.
Zemřel

v letech 1537/38 jako kadija v Damašku. Jeho literární dílo zahrnuje Divan s

340 ghasaly

(básněmi

milostné lyriky) a dále Selim-name (Kronika o sultánu

Selimovi), dva $ehrengfzy - básně o městech, z nichž jedna je věnována rodné Skopji,
druhá městu Brusi. 303 Celý básníkův opus uzavírá munšeat (epistolář). V jeho divanu
jsou zastoupeny prakticky všechny žánry tzv. divanské poezie (divan $iiri), která byla
pěstována

nejen v samotném Turecku, ale také v jihoslovanských zemích.

Nejčastější

žánry této poezie jsou zmiňované ghasaly, dále kasida (óda), murabba' (druh lyrické
básně) a tarih (chronostich). 304

V tureckém písemnictví zjihoslovanského prostoru jsou zastoupeny i jiné
žánry. Mezi nimi vyniká autobiografie ve verši, která se však ve vlastním tureckém
písemnictví

středověku

vyskytuje jen velmi

zřídka.

Mnozí

autoři

psali své divany

(divan - kompletní básnická sbírka jednoho autora) zcela specifickým stylem.
V divanech

převažuje přibližně

čtvrtinu tvoří

75% milostná lyrika (gazeliyat), zatímco zbývající

ostatní básnické formy . Specifikem tohoto básnictví je jazyková

nejednotnost. Básník, pokud se rozhodl, mohl

tvořit

v turečtině nebo

Výjimkou není ani poezie psaná arabsky.

302

Tursko-jugos/ovenski odnosi, in: Enciklopedija Jugoslavije ( ... ),s. 399-402.
tamtéž, s. 399-402.
304
tamtéž, s. 399-402.
303
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perštině.

Význam má pro turecké písemnictví z jihoslovanských zemí také
vědecká (naučná)

próza. Zvláštností této literatury je především

umělecká

skutečnost,

a

že se oba

žánry v jednotlivých dílech snadno prostupují a nemají tak pevné hranice. Pravidelný
pak bývá jazyk, kterým jsou
případů

naučné

spisy i

to je arabština, která na islámském

umělecká

próza psány - ve

Východě měla

v době celého

většině

středověku

podobný význam jako latina na evropském Západě.
Literáti,

kteří

značné

míry

svého

rodiště,

pocházeli z "okrajových"

předurčený

částí

odcházeli do

Cařihradu,

vzdělanci

mecenáše,

a literáti v prostředí

kteří

v medresách na

různých

často

dokončení

cařihradských šlechticů
vzdělaní
úřad

vykonávali

v místě

vzdělání.

kde absolvovali klasické islámské

by je vydržovali. Již jako

islámské kulturní elity,

život do

vzdělání

svým osudem. Poté, co získali prvotní

V jeho rámci byly i znalosti arabštiny a perštiny. Po
noví

říše, měli

Osmanské

studií pak hledali

a vlivných osobností své
představitelé

mužové,

kadiji (soudce) nebo

přednášeli

místech osmanského impéria. Mnohdy se vraceli tyto

vykonávat do svého rodiště, ale po určité

době opět

V 16. století se ve Skopji narodila
centrem spojili také svoji tvorbu. Jsou to

odcházeli do

úřady

Cařihradu.

řada spisovatelů, kteří
především

nové

s tímto kulturním

básníci Muidi, Nijazl, Rijazí' a

V a~l·hd05
1 1.

Na území Makedonie se však ve stínu Skopje formovala menší literární centra
také v Bitole (turecky: Monastir) a dalších makedonských
básníky,

kteří

se narodili v Bitole, dosáhli

městech.

největšího věhlasu

(vlastním jménem Ali <;elebi ben As:ik Kadi, žil a

působil

Mezi tureckými

Háveri Celáll <;elebi
v první

polovině

16.

století), Zuhurl <;elebi, Vahjl, Kátib Hasan a Ajání'. Z Tetova pocházeli dva
spisovatelé Sucudi a Tului. Z Kratova je znám pouze jediný básník - Zaif'i. Své
pevné místo

měla středověká

působila řada autorů,

Ilachi a Garibi.

turecká literatura také ve

mezi nimiž si získali

říše

poloostrova se od poloviny 17. století

básníci Hiyali, Yusuf Sine <;ak,

a jejím pronikáním do hloubi Balkánského
mění

i její kulturní

střediska.

hercegovská města Mostar a Sarajevo. V Sandžaku mají

306

Stávají se jimi

Užice a Prizren (na Kosovu je tradice tureckého básnictví rozvíjena

jako v Makedonii již od druhé poloviny 15. století) a

305

Enidže-Vardar, zde

306

S dalším rozvojem Osmanské

města

věhlas

městě

tamtéž, s. 399-401.
tamtéž, s. 399-402.
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především

větší či

souběžně

bosensko-

menší význam Novi

Pazar. Je

zřejmé,

že

především

kořeny nejhlouběji. Svědčí
neobyčejně

v Bosně a

Hercegovině

skutečnost,

o tom i

zapustí turecká kultura

že zde bude po celá staletí vznikat

plodná a živá literární tradice v orientálních jazycích, zvaná lisani

bosneví nebo lisani Serb - tedy písemnictví v bosenském/srbském jazyce, avšak

psané arabským písmem (tzv. Arabica).
I

přes

úpadek Skopje jako

prvořadého

centra turecké

území Makedonie formují menší regionální

střediska,

vzdělanosti

a kultury se na

kde turecké obyvatelstvo

rozvíjí svoji kulturu a jazyk. 307 Mezi tato města patří především Bitola, Kratovo,
Strumica, Štip a Tetovo. Dodnes jsou v těchto lokalitách patrny stopy, které po sobě
zanechala islámská (turecko-osmanská) kultura. Na poli
především

zabezpečit

i urbanistické

potřeby

architektura, jejímž úkolem bylo
hospodářské

a v neposlední

řadě

Islámská architektura tak do

umění

značné

míry ovlivnila

tvář

dominuje

především

veškeré náboženské,

nového správce

země.

hmotné kultury celého

osmanského období. 308 Urbanistický vzhled nejen Makedonie, ale také Bulharska,
Srbska, Bosny a Hercegoviny a částečně pak i Černé Hory a některých oblastí
Chorvatska byl pod zcela zřejmým tureckým vlivem. Ve
nadvlády

převažovali kromě

osmanského

úřednictva

městech

na počátku turecké

a vojska

především řečtí,

arménští a židovští obchodníci. Balkánští Slované v nich prakticky nežili,
například

na území dnešního Srbska a Bosny a Hercegoviny je možno

srbské pravoslavné

čtvrti

v

zásadě

pouze u

těchto měst: Bělehrad,

přičemž

hovořit

o

Smederevo,

Kruševac, Sarajevo, Banja Luka, Niš, Pirot, Priština či Prizren.309
V tomto smyslu se i
případů

Turci

změnila

po

příchodu Turků

převzali pozdně-antická,

byzantská i

makedonská

města.

středověká města

Ve

většině

a postupem

času je uzpůsobovali k obrazu svému. 310 Jen u několika mála měst vzniká nová
Jako jedno z prvotních středisek islámské kultury se nejen na území Makedonie, ale celého
jihoslovanského prostoru formuje Skopje, která se v průběhu 15. století stává vedle města Edirne a
Enidže-Vardar prakticky nejvýznamnějším centrem osmanského státu v tzv. Rumeliji (evropské části).
Srov.: JoaaHOBHn, TI.C.: 3HCUteHumocmu y CKonJby, in: CKonje u jyJICHa Cp6uja, rnaCHHK
11po<jlecopcKor ,npywTBa, Eeorpa.n 1925, s. 193-207 a ,[J;oj'-IHHOCKH, K11po: CKonje - napOJlellu,
Mamua MaKe,noHCKa, CKonje 1999, s. 37-50.
308
ToMOBCKH, KpyM: ApxumeKmOHCKomo meopemmeo eo MaKei)oHuja 3a epeMe Ha mypcKoocMaHCJIUCKomo eJiaiJeefbe, in: l..{ueWlu3a7JUU Ha no~Jeama Ha MaKeiJoHuja ( . .. ),s. 239-240.
309
11onoBHn, ToMa: CmpyKmypa mypcKoz zpaiJa - 11apmuja u MaxOJle, in: l1c11aM, EOJIKaH u
ee11uKe cWle (XIV- XIX eeK), HcTopHjcKH HHCTHTyT CAHY, Eeorpa.n 1997, s. 81.
310
Z hlediska typologie měst Osmané rozlišovali $ehir, kasaba, varoš, kale a palanku. ~ehir měl
charakteristiku plně rozvinutého města, jež mohlo mít i systém hradebního opevnění. Kasaba byla
městem již poněkud méně rozvinutým, kde převládaly řemeslnické dílny a obecně zde bylo k
dispozici méně veřejně-prospěšných budov. Pro Balkán a do značné míry i Uhry (odkud pochází
mimo jiné i název) bude mít význam varoš, která má spíše agrární charakter předměstského osídlení.
Městskou pevnost, v níž mohly sídlit i místní osmanské úřady, Turci označovali jako kale, zatímco
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městská část vystavěná

Turky. Makedonská

jihoslovanská

města

tvář,

například

zatímco

urbanistických

proměn

století základem

cest).

Mostar, Priština, Bihaé

v Prilepu vzniká nová osmanská

či

Prizren tak

část.

mění

Výsledkem

svoji

těchto

výstavby.

města

čaršija

samotné centrum -

Skopje, Ochrid, Bitola a další

je osmansko-balkánské schéma, jež je prakticky až do 20.

městské

Osou balkánského

křižovatku čtyř

Bělehrad,

jako

města

Město

je

křižovatka

dvou regionálních cest, kde se formuje

r;ar~z

(turecky:

bývá velmi

- trh;

často

původně

jde však

položeno po obou

skutečně

březích řeky,

o

kde

první cesta je paralelní s vodním tokem, druhá jej pak přes most protíná. Centrum je
nutně doplněno

o džámii (kultovní stavba ke
lázně),

hostinec) a amam (turecké

shromažďování věřících),

které zpravidla tvoří základní

čtvrť.

an (zájezdní

V nevysokých

domech jsou dále duk 'ani (obchody) a magazi (dílny a sklady). 311 V tomto smyslu
jsou balkánská města strukturována dodnes.
Čaršija je obstoupena obytnými čtvrtěmi. Každý tento mikrorajon- tzv. maa/o-

zahrnuje

přibližně

50

domů

a v jeho rámci je menší džámie, mekteb (základní škola

při mešitě) , hřbitov, češma (městská kašna) a obchod se základními potravinami. 31 2

Osmansko-balkánské
s přírodou. Využívá

město

zeleně

velmi často obklopují, mají

je vždy budováno se silným

a vodních
svůj

toků. Rovněž

velmi

nejčastěji čtvercový půdorys

často

kupole,

na

souznění

horská údolí a svahy, jež

města

estetický význam.

Ze sakrální turecké architektury jsou
mají

důrazem

nejvýznamnější

džámie. Tyto stavby

s krytým podloubím (tzv. trem).

někdy dřevěný

krov. Jejich staviteli byli

Střechu tvoří

turečtí

vládcové -

pašové a begové, jejichž jména džámie poté nesla. Ve Skopji jsou tak známy Hadži
Ksmova džámie z roku 1420 Gedná se ještě o jednoduchou a skromnou stavbu), dále
již

monumentálnější

Sultan Muratova džámie (Htinkar-cami) z roku 1436, která je

jednou z mála džámií na území Makedonie, sloužící k posmrtné památce jejího
zakladatele. Sultan Muratova džámie byla poškozena
Obnovena byla v roce 1712 na

příkaz

při

požárech 1537 a 1689.

sultána Ahmeda III. (1703 - 1730) a v roce

1912 byly provedeny doplňující úpravy. 313 Při požáru Skopje v roce 1689 byla
palanka měla charakter jednodušší pevnosti. Nejdokonalejšího rozvoje dosahovaly přirozeně ~ehiry .
Srov.: Klusáková, Luď a: Cestou do Cařihradu. Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma
očima , ISV nakladatelství, Praha 2003, s. 123 .
311
Tursko-jugoslovenski odnos i, in: Enciklopedija Jugoslavije ( ... ),s. 402
3 12
tamtéž, s. 403.
313
'
Eana6aHoB, KocTa; HHKOJIOBCKH, AHTOHHe; KopHaKoB,
,[{HMHTap: CnoMeHUlfU Ha KYJtmypama
Ha MaKeiJoHuja ( . .. ),s. 45-46.
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rovněž poškozena Ishak-begova džámie (zvaná též Šarena džamija- tj. "Barevná

džámie "),kterou nechal v roce 1438 postavit správce Skopje Ishak-beg. 314
Dominantně

vysoký minaret a i mohutná kupole jsou charakteristickým

architektonickým znakem džámie Mustafy Paši. Z arabského nápisu na mramorové
desce je patrno, že byla založena v roce 1492 pašou Mustafem, jenž byl významnou
osobností turecké
obce

(Bulačani,

džámie je

říše.

skopské

Creševo, Raštak a Batinci). Po celé Rumeliji držel velké jmění. Jeho

rovněž

postavena z kamene,

Džámie Mustafy Paši
pa~a

čtyři

Jako vezír sultána Selima I. ( 1512 - 1520) dobyl

patří

mezi

střídavě doplněného dvěma řadami

přirozené

cihel.

dominanty dnešní Skopje. Také Yahya-

(Jahjá-paša) nechal postavit na počátku 16. století džámii. Jahjá-pašaje podobně
říše.

jako Mustafa Paša významná osobnost osmanské
jako správce Skopje. Poté se stal
vezíra. Džámie Jahjá-paši
blesk a

během

první

měla

světové

zetěm

Koncem 15. století

působil

sultána Bayezida II. a byl jím jmenován za

v dějinách také pohnuté osudy: dvakrát do ní

války tu byla dílna

německého dělostřelectva.

džámie jsou obloženy mramorovými deskami a i

uvnitř

se nacházejí

četné

udeřil

Zdi této
ozdoby

z mramoru. Impozantní vzhled dodávají džámii Jahjá-paši také mramorové sloupy na
její západní

straně.

Významné sakrální památky islámské kultury se nacházejí rovněž v Bitole. 315
Mezi

důležité

bitolské džámie se

řadí především

Isak-džámie, kterou v letech 1508 -

1509 postavil soluňský kadija Isak <;elebi. 316 Pod názvem Jeni-džámie (turecky yeni
znamená nový) je v Bitole známa další památka islámské kultury, nad jejíž výstavbou
v letech 1558 - 1559 dohlížel stavitel Kadi Mahmud-efendi.

Podobně

jako Aydar-

kadi džámie z let 1561 - 1562 jsou všechny tyto stavby církevního života
čtvercového půdorysu,

společně

s tremem

(nejčastěji

kupolích) standardním architektonickým

řešením.

Monumentální kupole nad

džámiemi jsou typické spíše pro větší

Velmi

který je

města.

často

o

třech

menších

džámii obklopuje hřbitov a

tzv. tii.rbe (mauzelum), v nichž bývají uloženy ostatky zakladatelů příslušné džámie a
jiných význačných osobností. Ttirbe, jež se dochovala v Makedonii, jsou ve srovnání

314

tamtéž, s. 47-48.
ToMOBCKH, KpyM: l,Ja.Muu 60 Eumofla, in: ApxumeKmypa Ha no'l6ama Ha MaKeOoHuja ( ... ),s.
173-188.
316
MoMH.D.HK, Pa.nMwna: !Ja.Mujama lfcxaK-lfeJle6u 60 EumoRa, in: ApxumeKmypa Ha no'l6ama
Ha MaKeOoHuja ( ... ),s. 189-194.
315
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s těmi z centrálních oblastí Osmanské

říše

mnohem menší a

architektonického hlediska výrazně skromnější.
Zajímavým

svědkem

prolínání

rovněž

z umělecko

317

křesťanské

a osmansko-islámské kultury je

džámie Husa Medin-paša ve Štípu, která byla postavena na starém, pravděpodobně
křesťanském

kultním

místě.

Proto je tato mešita místními obyvateli

často

nazývána

jako kostel svatého Jiljí. 318
Pro svůj netradiční vzhled je známá tzv. Šarena džámie (Alac1 cami) v Tetovu.
Zejména výtvarná výzdoba na její jižní

straně činí

z této mešity snad

památku islámské kultury v Makedonii. Její pestrobarevná

vnitřní

nejznámější

i venkovní

dekorace dala této džámii ze 17. století i jméno (turecky alacz a poté makedonsky
šaren znamená pestrý, barevný). 319 U této džámie se nachází také tarbe, které je dnes
dochováno jen

zčásti,

z nejvýznamnějších

tvoří

a také amam, který z centra Tetova

komplexů

islámské kultury na území Makedonie, o

jeden

čemž svědčí

i dervišský klášter v blízkosti města (tek'e). 320 Nese jméno Arabat Baba Tek'e
(tekke) a nachází se na úpatí Šar Planiny. Tento dervišský klášter byl postaven v 18.
století pašou Redžepem,

členem

vlivné rodiny tetovských

pašů,

rozsáhlé pozemky nejen na Tetovsku, ale také v Elbasanu,
Cařihradě.

Tetovské tek 'e

patřilo Bektašům,

jež

měla

Tiraně,

v držení

Soluni a

jedné ze sekt, jichž nejen na území

Makedonie působilo přibližně dvanáct. 321 Přijímání nových členů do dervišského
řádu prováděli

nejpřísnějších

jednotlivých

šejchové jednotlivých tek'e. Tento
pravidel sekty, do níž každý

tariků

Qednotlivé dervišské

řády

obřad

uchazeč

znamenal

přijetí těch

vstupoval.

Příslušníci

se nazývaly arabským termínem tarik,

což znamená směr nebo cesta) byli považování za nejlepší muslimy. 322

317

Nástin dochovaných ttirbe na území Makedonie podává K. Tomovski: ToMOBCKH, KpyM:

flpe2!1eo Ha no3Ha'lajHume myp6w-ba eo MaKeooHuja, in: ApxumeKmypa Ha no'l8ama Ha MaKeooHuja

( ... ),s. 213n.
318
Eana6aHoB, KocTa; HHKOJIOBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, ,[J;HMHTap: CnoMeHUlfU Ha Ky!lmypama
Ha MaKeooHuja ( ... ),s. 126.
319
tamtéž, s. 209.
320
Tekke znamenala v jihoslovanských zemích významnou náboženskou instituci pro šíření
islámu. Je zřejmé, že tyto dervišské kláštery byly zakládány i na území Makedonie záhy po příchodu
osmanské moci. Nejsou však k dispozici podrobnější údaje, jež by naznačily, kolik těchto klášterů
mezi 16. - 19. stoletím v Makedonii fungovalo. Lze však usuzovat, že jejich počet byl relativně velký,
jak tomu nasvědčuje údaj z počátku 20. století, jenž hovoří o 72 tekke v Makedonii (na počátku 20.
století se počet dervišských klášterů přirozeně snižuje). Viz: I1anHKpymesa, r.; TOMOBCKH, K.:
TeKuume 80 MaKeooHuja, in: ApxumeKmypa Ha no'leama Ha MaKeooHuja ( ... ),s. 207.
321
Tekke vznikala po celé Makedonii. Tyto kláštery náležely jednotlivým směrům (sektám)
dervišských klášterů srov.: MaTKOBCKH, AJieKcaH,nap: Omnopom 80 MaKeooHuja 80 8peMemo Ha
mypCKomo 8!laoeel-be, TOM II, MwcJia, CKonje 1983.
322
tamtéž, s. 220.
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Tetovské tek 'e bylo derviši užíváno až do roku 1912, kdy jej opustili. Činnost
byla

opět

obnovena v roce 1941, kde byla celá oblast Tetovska

včleněna

do rámce

Velké Albánie pod italskou správou. Po osvobození v roce 1945 bylo tetovské
definitivně opuštěno.

Arabat Baba tek'e
představitel

tohoto dervišského

Dnes na Tetovsku

nepůsobí

ani jeden

řádu.

svůj

Arabat Baba tek 'e vzbuzuje pozornost pro

rozsah. Disponovalo rozsáhlým

movitým i nemovitým majetkem - poli, zahradami, dobytkem, ale také obchody
(makedonsky: oyl(anu) a any nejen v tetovské, ale i skopské oblasti. Místní dervišové
obdělávali

pole a vedli skromný život v askezi. Zabývali se však také výrobou pušek,

které prodávali dokonce až do Arábie. Všechny tyto aspekty

činily

z tetovského tek 'e

finančně zajištěný subjekt. 323 U mnohých z nich byly k dispozici tzv. musafirani -

samostatné budovy, určené pro náhodné hosty k bezplatnému noclehu.
Poměrně
četných

široké zastoupení dervišských

řádů

tek'e. V polovině 16. století bylo jen ve

dervišských

klášterů,

1660 v této

době

samotná Skopje jich

měla

plných dvacet, mezi nimiž

v Makedonii vyžadovalo výstavbu
městě

zřízeno

na sedm

těchto

podle historických

pramenů

z roku

mělo

Ser

zvláštní význam Emír-sultánovo

tek'e .
víře

S výchovou ve

jež na území Makedonie

a se

vzděláním

úzce souvisí také instituce islámských škol,

rovněž působily.

Již od 10. století islámská

osvěta

rozlišuje

dva typy škol - základní (mekteb) a vyšší (vysoké), tzv. medresy. Mekteby byly
zřizovány

většinou při

zajišťovaly

základní

menších džámiích každého maala (mahaly) a

vzdělání.

V medresách pak bylo možné studovat v zásadě

teologii, filosofii, matematiku a islámské právo. Mezi
území Makedonie

patří

žákům

nejvýznamnější

medresy na

Ishak-begova medresa z roku 1445. Mekteb se však žádný

v původní podobě do dnešních dnů zachovat nepodařilo.

*
Profánní islámská architektura. Jednolitý celek s džámií a školou jako jádra
města tvořil

osmanské

také hamam (makedonsky: aMaM).

společnosti

a byla ji proto

věnována

Lázeň

náležitá

byla

důležitou

péče.

Již od

složkou života

počátečních

dob

osmanské nadvlády vznikaly i na území Makedonie hamami, v nichž voda hrála
kromě

prostředku očisty

procedurou - o tom

svědčí

také estetickou funkci. Samotná

lázeň

byla složitou

složitý systém vedení a ohřívání vody. V centru hamamu

323 tamtéž, s. 220-221. PHCTOBCKH, EJia)l(e: MaKei)oHcKuom Hapoo u MaKeooHCKama Halfu}a 2,
MHcJia, CKonje 1983
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byl vždy šadrvan - prostor s vodotryskem a

přepadem

k odpočinku a v němž bývaly i šatny. Dále byl amam

vody, který sloužil

tvořen přestupným zahřívaným

prostorem, zvaným kapaluk. Pak již následuje vlastní prostor pro koupel -ha/vat.
Složitější

hamamy

šadrvanu) byly

měly

vytápěny

muži a ženy koupat

těchto

halvatů

více. Všechny prostory (s výjimkou

z podlahy. Hamam byl

společně.

uzpůsoben

Proto byly hamamy se

tak, aby se v něm mohli

dvěma

vstupy - zpravidla

západní vchod byl pro muže, severní pro ženy.
Mezi

nejkrásnější

řazen

hamamy v jihoslovanských oblastech je

Daut-paši ve Skopji, postavený v druhé

polovině

15. století. Je spjat s osobou Daut-

paši, který dlouhá léta strávil ve Skopji, kde v letech 1489- 1497
pro celou Rumeliji. Amam nechal postavit z vlastních
amam Daut-paši sloužil

přibližně dvě stě

tzv. amam

působil

prostředků.

let - v roce 1689 byl

jako vezír

Svému

zničen při

účelu

požáru

města. Obnoven byl až v roce 1948. Částečně byl poškozen také při zemětřesení

v roce 1963. Následně byl opět rekonstruován a dnes slouží jako umělecká galerie.
Významnými skopskými lázněmi je také Čifte-amam také z 15. století. Vyniká
dvěma

izolovanými vchody - mužským a ženským, které daly celým lázním i název

(turecky c;ift znamená dvojitý, dvojz}. Dominantou jsou dvě mohutné kupole. Čifte
amam byl

vystavěn

připomínáno

jako posmrtná památka na Isa-bega, což je v roce 1531

i ve vakufu (walif - výsadní forma vlastnictví, jímž disponuje
lázně

muslimské duchovenstvo) Isa-begovy džámie. Jako

sloužil tento amam až do

roku 1912 a je považován za jednu z nejzajímavějších památek islámské architektury
na území Makedonie. 324
Turecké amamy odebíraly vodu z vodovodního systému. Již od 15. století Turci
budovali ve
přičemý

větších městech

voda v nich byla

vodovody. Kapacita

rozváděna

pomocí

trubek. V celém jihoslovanském prostoru
dochované památky vodovodní

sítě

těchto vodovodů

dřevěných, méně

patří

byla

různá,

již keramických

mezi nejdokonalejší a nejlépe

skopský Akvadukt, vybudovaný na přelomu 15.

a 16. století. 325 Dodnes je k vidění nedaleko Skopje 55 z kamene a cihel zděných
oblouků

tohoto akvaduktu, památka je však v zanedbaném stavu. Podle

324

některých

JJ:ojlJHHOCKH, KHpo : CKonje- napaJie!lu ( . .. ), s. 214-215.
Otázka datace skopského akvaduktu byla po dlouhou dobu nejasná; obecně se předpokládalo,
že se jedná o římskou, podle jiných pramenů byzantskou stavbu. Obecně se předpokládalo, že
akvadukt zásoboval antické město Scupi vodou z pohoří Skopska Crna Gora. Avšak na základě
podrobnějších analýz je nutno přiklonit se k názoru, že monumentální akvadukt byl postaven nejspíše
v 16. století, kdy je v souvislosti s úlohou a významem Skopje v té době možno hovořit o vzestupu
325

110

zpráv akvadukt po úpravách, jež
počátkem

19. století

údajně

a významnější džámie,

nařídil

obecně

balkánských

včetně

instituce (Kuršumli-an, amami

pašova saraje).
zmiňované

neodmyslitelně patří

měst.

některé

zásoboval vodou

Na vodovody byly napojeny
kašna), které dodnes

tehdejší skopský správce Hamzi-paša, ještě

šadrvani a

češmy

(turecky r;e$me:

ke koloritu nejen makedonských, ale

Ve Skopji byly k vidění esteticky

ztvárněné češmy

až do

meziválečného období. 326 Některé z nich nesly zvláštní jména, z nichž nejznámější

byly ve skopské čtvrti Čair - Aladža-češma či Sauk-češma, z dalších si naši
například Oruč-pašina češma, Duk'andžik-češma

pozornost zaslouží
begova

češma.

O

češmy

se starali

městem

placení lidé, tzv.

nebo Adži Gali-

češmadžii.

Tyto kašny

zpříjemňovaly pobyt zejména ve čtvrti Čair (dodnes převážně muslimské). Jejich
vhodně

vzhled byl

zakomponován do poklidného

mnoha zakoutí i soukromých

domů.

Na mnoha

prostředí

češmách

nejen

čaršije,

ale také

byly poeticko-filozofické

nápisy, jež hovořily o vodě jako o prameni života. Češmy v původním slova smyslu
představovaly

způsobem

kulturní památky, jež

umocňovaly

poetiku staré Skopje a svým

byly i znamením osmanské doby. Dodnes však

veřejných zdrojů

zůstala

vody, které však již mají se starými skopskými

tradice

pouličních

češmami

jen málo

společného.

společnosti

O vztahu muslimské
stavěny

jak v místech širokého a

k vodě

svědčí

také vzhledné mosty, které byly

mělkého říčního

koryta, tak i nad divokými

soutěskami. Mistři vyspělého mostařského řemesla stavěli

mosty až se 14 oblouky, zatímco nad úzkými koryty
nejznámější příklad

nad širokými

stačil

řekami

oblouk jeden (snad

tohoto mostu je Stari most v hercegovském Mostaru stavitele

Mimara Hajrudina). Jednotlivé oblouky byly
dosahovaly rozponu 1O- 15
Menší mosty byly

buď půlkruhové, méně

již lomené, a

metrů.

stavěny

ze

dřeva,

budovány z kamene. Kamenné mosty

zatímco

patří

mezi

honosnější

velké mosty byly

nejkrásnější

památky islámské

kultury, jež se na území jihoslovanských zemí dochovaly. Velkolepé kamenné mosty
vznikaly především v 16. století. Mezi nejznámější mosty v jihoslovanském prostředí
patří

Kamenný most na Marici nedaleko bulharského Svilengradu, ale

především

Kamenný most ve Skopji.

islámské architektury. Srov.: TieTpoB, KocTa.z:um: AKeaoyKmom Kpa} CKonje u npo6JleMom co
He2060mo oamupmt>e, in: ApxumeKmypa Ha no'leama Ha MaKeOOHuja ( ... ),s. 227.
326
,D.oj<tHHOCKH, Kwpo: CKonje- nap(lJieJlu ( ... ),s. 104.
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některých

Podle

Dušanův) vystavěn

pramenů

tureckých

v druhé

polovině

je skopský Kamenný most (mnohdy zvaný

15. století v době vlády sultána Mehmeda II.

(1444 -1446; 1451- 1481). Avšak na

základě zápisů
polovině

vyplývá, že most byl vybudován již v první

ve vakufu Isa-begovy džámie
15. století za vlády Murata II.

(1421 - 1455). 327 Podobné údaje pravděpodobně uváděla i kamenná deska na
straně

východní

dějin četné

původní

přes

mostu. I

škody, jež na Kamenném mostu

způsobily

v průběhu

záplavy, a opravy z počátku 20. století, si most uchoval prakticky

vzhled. O fortelu, s nímž byl na

vybudován,

svědčí

i

skutečnost,

že

počátku

při zemětřesení

svůj

osmanské nadvlády most

roku 1963 v podstatě jako jediná

památka neutrpěl žádné škody. 328 V souvislosti s regulací koryta Vardaru v 60. letech
20. století došlo k odkrytí
zapuštěny

do

nábřežního

délce. To, že se stal
němž je

skutečným

věž)

jsou poměrně vysoké,

Balkáně

města,

dokládá i znak

spatřit

v celé jeho

města

Skopje, na

saat-kuli

se objevují

rozšiřují

Banja Luce).

dotvářejícími

stavbami,

věže.

Tzv. saat-kuli (z

osamoceně

stojící

zřejmě

často kořist

věží

byla postavena

hodinových

právě

věží

saat- hodina,

s hodinami. Zpravidla mají

ve Skopji. V 17. a 18. století se

"a

saat-kula v bosenské

dřevěné schodiště. Měření času

vidět,

bylo

la turca", což znamenalo odbíjení západu slunce vždy

ve 12 hodin. Obsluhu hodinového stroje,
průběhu

(například

byl hodinový stroj, který mnohdy nebyl

z válečných tažení - a

prováděno způsobem

západu slunce v

turečtiny:

kontext

pod italským vlivem koncem 16. století -jako jedna

i dále do jihoslovanských zemí

Uvnitř

věže

dodnes

osmiúhelný půdorys. Budovány bývaly nedaleko hlavní džámie.

z prvních hodinových

přesně

symbolem

jsou hodinové

čtvercový, zřídka již

zvon -

náspu. Kamenný most je tak dnes možné

architektonickými

měst,

balkánských

Na

mostních oblouků, které byly po dlouhá desetiletí

vykreslena řeka s kamenným mostem a horami v pozadí.

Zajímavými

kule-

několika

propočítávání časového

roku podle zvláštního astronomického

muvekithana (z tureckého: muvakkat -

dočasný, přechodný,

zařízení

rozdílu
zvaného

krátkodobý a an -

okamžik, moment) a pravidelné odbíjení vykonával tzv. muvekit.
Hodinová

věž

ve Skopji byla vybavena hodinovým strojem

v uherském Sigetu po jeho pádu pod osmanskou moc.
Skopje

přiveden

i jeho mistr

hodinář,

Společně

který zde poté pracoval

327

ukořistěným

se strojem byl do

rovněž

jako muvekit.

J1JbOB, BacHn: JycmuHujaHOBuom (KGMeHuom) Maem eo CKonje, in: CmapoxpucmujaHcKama
apxeo!lozuja ( ... ),s. 303n.
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věž

Skopská hodinová

části.

konstrukcí v horní

byla šestistranná,
při

Ta byla

z červených cihel. Tehdy byl

poměrně

vysoká stavba s dřevěnou
zaměněna

rekonstrukci v roce 1904

vyměněn

i hodinový mechanismus, avšak

čas i nadále až do pádu osmanské nadvlády způsobem

"a

Ia turca".

nástavbou

věž

329

odbíjela

Vystavěna

byla v letech 1566 - 1572 nedaleko centrální džámie Sultána Murata (Htinkardžámie).
věže

Hodinové

byly

stavěny

i v dalších

městech. Například

Mesokastro byla v roce 1726 postavena saat-kula
prostého vzhledu.

Věž

konstrukci, která je

je

vystavěna

zakončena

v ochridské

čtvrti

čtvercového půdorysu, poměrně

z tesaného kamene, v horní

části

má

dřevěnou

kuželovým minaretem. V něm je uložen bronzový

zvon, na němž je odlit nápis, připomínající památku Čauš Dere Sulejmana Agy,
zakladatele zdejší věže.

" a !a

Podobně

turca " až do roku 1912.

obyvatelstvu
obnově

čas

jako skopská saat-kula i tato odbíjela čas

Současně pět

k modlitbě. V současné

krát

době

denně připomínala

uvažuje

město

způsobem

muslimskému

Ochrid o celkové

této památky, v jejímž rámci by byla saat-kula vybavena novým hodinovým

mechanismem, který by dvakrát

denně

zahrál legendární ochridskou melodii Bi/jana

platno beleše.
Z počátku 19. století pochází saat-kula v Negotinu
byl spjat s místním

čiflikem

Qižně

od Velesu). Její osud

(turecké 9iftlik- statek, zem ědělské

hospodářstvz),

majitelem byl chadži Tair-aga Sinan. Místní "vládce" (aga- bohatý
v Negotinu postavil mimo hodinové
krámky), který však v roce 1913
metrů

věže

vyhořel.

člověk,

jehož

" pán ")

také bezisten (krytá hala s prodejnami a
Negotinská hodinová

věž

je

přibližně

15

vysoká s šestiúhlou základnou. Zděna je pouze z kamene. Jak bývalo zvykem,

je i zde v její horní

části

dřevěná

konstrukce, kde byl

umístěn

hodinový

mechanismus.
Zvláštní úlohu v osmanské

společnosti

plnily tzv. hany (makedonsky any) a

karavansaraje. Tyto zájezdní hostince sloužily k odpočinku pocestných a posádek
karavan. Rozdíl mezi anem a karavan-sarajem

spočíval

v tom, že nocleh v anu se

platil určitou částkou, zatímco služby v karavan-saraji byly bezplatné. 330 Zde se
pocestný staral sám o své

lůžko ,

o jídlo i teplo. Tyto karavan-saraje zpravidla stavěli

bohatí lidé ve snaze konat obecné dobro. V blízkosti anu byli i
mohli kiradžiové (povozníci)

potřebovat:

329

kováři, koláři,

tamtéž, s. 60.
330 )J;oj'IHHOCKH, Kwpo: CKonje- napaJleJIU ( ... ), s. 128.
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řemeslníci,

provazníci

či

které

sedláři.

času

S postupem

přepravovaného

zde vznikaly také

části,

případný

vyhrazené pro

zboží. Tak se any a karavan-saraje zvolna

měnily

prodej

v předchůdce

obchodních domů.
Nejjednodušším karavansarajem byla budova s jednou velikou místností,
s vyvýšenou estradou, kde bylo možno nabrat nové síly a
úroveň

zatímco nižší
stavěny

byla

určena

pro

odpočinek

připravit

Složitější

koní.

se na další cestu,

karavansaraje byly

již jako patrové budovy. V přízemí byla stáj, sklad zboží a mnohdy i kafana

(kavárna - hostinec). Horní patra byla

vyčleněna

pro

odpočinek

cestujících,

kteří

mohli soukromí a klid najít v jednotlivých pokojích. V těch nejlépe vybavených
anech a karavansarajích bývaly v centrální
podobných zájezdních

hostinců

části

Několik

dokonce i vodotrysky.

bylo ve Skopji, z nichž širokého

věhlasu

získaly

Suli-an a Kuršumli-an.
Skopský Suli-an byl postaven v době Ishaka-bega v první
Podobně

polovině

15. století.

jako mnoho památek z jeho doby, byl i tento zájezdní hostinec jeho

zadužbinou- posmrtnou památkou. 331 Společně s mnoha dalšími objekty na skopské
čaršiji tvořil

patro.

i Suli-an jednolitý urbanistický celek. Budova Suli-anu má

Vystavěn

Předpokládá

přízemí

byl z kamene a cihel, spojovaných relativně silnými vrstvami malty.

se, že v jeho

dvoře

býval vodotrysk. Tuto

domněnku

podporuje i původ

názvu tohoto hostince: turecké su znamená voda a od toho odvozené sulu
přídavné

označuje

jméno vodní.

Fenomén
hluboko

a

anů

zakořenil

- zájezdních

hostinců představuje

velmi zajímavý jev, který se

do balkánského cestování i v dnešní

hostince bývaly na periferii

měst,

což

mělo svůj

době.

Turecké zájezdní

význam. V centrech

měst

se

formovaly v souvislosti s rozvojem povoznictví loupeživé bandy, v nočních hodinách
jimi bylo proto velmi

nebezpečné

projíždět.

v podvečer. Obchodníci a povozníci zde
do

města,

Do

přenocovali

anů

se

většinou

přijíždělo

a v ranních hodinách se vydali

kde nabízeli své zboží. Odpoledne se vydali na další cestu, aby

přes

noc

dorazili k novému městu.
V tomto smyslu byla nejznámější Velešská a Štipská cesta, kde bylo podobných
anů

nejvíce. Na

cestě

ze Skopje do Velesu tak

Katlanovského anu, snad

331

nejznámějšího

měli

pocestní možnost využít služby

a poetikou starých

časů

nejvíce

opředeného

Eana6aHOB, KocTa; HwKonoscKH, AHTOHHe; KopHaKoB, ,ll;HMHTap: CnoMeHUlJU Ha Kyflmypama

Ha MaKei)oHuja ( ... ),s. 48.
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makedonského zájezdního hostince. 332 Katlanovský zájezdní hostinec byl obehnán
mohutnou zdí s branou, která se na noc zamykala, za níž byl rozlehlý
V samotném anu pak byla
něho

kuchyně

a meana

se v zimě sesedávali pocestní a

(krčma)

vyprávěli

si

s ohništěm

šťastné

historky z cest. Z 30. let 19. století bývá tento hostinec
(Turci

označovali

i

dvůr

s kašnou.

uprostřed.

Kolem

méně šťastné příběhy

připomínán

a

jako Kaplan-an

Katlanovo svým toponymem Kaplan, což turecky znamená

tygr.) 333

Tradici zájezdních hostinců významným dílem
an. Zprávy o jeho
nějaké předchozí

výstavbě

jsou kusé,

doplňuje

předpokládá

také skopský Kuršumli-

se však, že vznikl dostavbou

budovy. Byl zbudován jako posmrtná památka Muly Musledina

Hodži, což je vzpomínáno v zápise z roku 1550. Své prvotní poslání zájezdního
hostince však plnil jen do roku 1787, kdy byl přeměněn ve vězení. 334 V letech 19041912 sloužil

opět

jako an. Z hlediska architektonického se nijak

z tradičního schématu

těchto

olověnou

památek. Jeho kupole byly kdysi pokryty
kur~un

- olovo,

Kuršumli-an je tedy jedním z těch, které svým neobvyklým názvem

nastiňují

vrstvou, o

čemž svědčí

nevyčleňuje

mimo jiné i název tohoto anu (turecké

olověný).

historii

či

specifika daného

Tabakli-an a

K'urči-an

města

nebo celého regionu. Mezi nimi vynikaly

- oba spojeny s kožešnictvím (makedonsky:

kožešník), dále také Fenerli-an, jehož zvláštností bylo lucemové
lucerna), jež z tohoto jinak temného hostince v zapadlé

Kale

činilo osvětlený

uličce

například

k'určija

osvětlení

-

(fener -

nedaleko skopského

bod na cestě mnoha obchodníků.

Hany se jako takové ve Skopji udržely až do 20. let 20. století. V této

době

zde

fungovalo na sedm zájezdních hostinců- Ali-begův an, G'akovický an, Živan-an,
Bojali-an, Tek'e-an, Džamli-an a Kapan-an- což je mimo jiné
složitý byl

přechod

od osmanského

způsobu

života. Je

zřejmé,

důkazem

že any a karavan-

saraje lemovaly cesty a stezky po celé Makedonii. Pro zajímavost
nejnebezpečnější

místo na území Makedonie byl

332

obecně

toho, jak

uveďme,

že za

považován Bučuk-an (název

tamtéž, s. 131.
O katlanovském anu vypráví ve svých cestopisných poznámkách rovněž francouzský geolog
Ami Boué (1794- 1881 ). Boué podnikl v letech 1836- 38 cestu po Balkánském poloostrově, v jejímž
rámci navštívil také bulharské země a Makedonii. Na základě své cesty sepsal čtyřsvazkové dílo
Turquie d'Europe; observations sur Ia geographie, Ia géologie, l'histoire naturel/e (Paris 1840) , kde
se zabývá také etnografickými otázkami.
334
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odvozen od tureckého bw;uk- polovina) asi na

polovině

směrem

cesty ze Skopje

na

Kumanovo. 335
V návaznosti na any fungoval v každém
kde bylo dovezené zboží
hala,

uvnitř

rozdělena

individuálně svůj
času

nejčastěji

větším

prodavač

na jednotlivé "boxy", v nichž vedl každý

obchod.

bezisteny na

tzv. hezisten,

prodáváno. Bezisten byla poměrně rozsáhlá krytá

Původně

zde byl prodáván pouze textil, ale s postupem

se stal bezisten synonymem tržnice s pestrou nabídkou

Nejznámější

městě

osmanském

Balkáně

bychom našli

opět

nejrůznějšího

v největších

městech-

zboží.
Skopji,

Bitole, Banja Luce, Sarajevu či Travniku.
vystavěl

Skopský bezisten

rozsáhlý požár v 17. století toto centrální skopské
tak byl

vystavěn

pravděpodobné,

již v 15. století Isa-beg. Je

nový bezisten, který byl

tržiště

zcela

opět zničen

zničil.

že

Po roce 1689

požárem v roce 1908.

Z přelomu 16. a 17. století pak zřejmě pochází také bezisten ve Štípu, podrobnější
informace o vzniku a

dějinném

osudu této památky jsou však

nedostačující, neboť
době

zde chybí tolik typická islámská výzdoba, která nejvíce napovídá o
souvislostech vzniku památky. Jako krytá
postavený o

něco později

čaršija

sloužil i bitolský bezisten,

než tržnice štipská. Po druhé

budovy stržena a nahrazena novými duk'any,

a

světové

čímž

válce byla

část

původní

byl narušen

architektonický celek. Svému prvotnímu účelu však bitolský bezisten slouží dodnes.
Osmanský

způsob

života ovlivnil i výstavbu nových obytných

byly na území Makedonie snad

nejpestřejšího

domků,

komponovaných

domů hospodářsky silnější "občanské"

Příkladem

této obytné architektury je

Domy

charakteru- od symetricky pojatých

jednopatrových

jež v tehdejší

domů.

společnosti

převládaly,

vrstvy tehdejší

především městská

vertikálně

do

společnosti.

zástavba v Ochridu, k

jejímuž zásadnímu rozvoji však dochází až v období makedonského obrození.
Dosud není zcela

podrobně

analyzován význam islámského výtvarného

na území Makedonie. Je však zcela zřejmé, že figurativní
zde budeme jen

ztěží

hledat. V islámském

architektonickou dekoraci,
předchozí

kamene v

přičemž

sochařství

znázornění

dominuje

umění

lidských postav

především

snaha o

v jistém smyslu islámská plastika navazuje na

byzantské vzory. Velkého využití se dostává estetickému zpracování
podobě různých stalaktitů

islámského

umění představuje

(tzv. mihrabi, portály apod.). Významný celek

dekorativní písmo, které se

muslimských náhrobcích, ale také na

různých pamětních

335 .[(oj4HHOCKH, KHpo: CKonje - napalleliU ( ... ), s. 132.
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uplatňuje

nejen na

deskách, které podávají

základní informace o architektonických stavbách, o jejich zakladatelích a
představuje

mecenáších. V tomto smyslu
umění.

islámského

právě

Makedonie specifický obraz

Na rozdíl od Sandžaku či Bosny a Hercegoviny, kde se v průběhu

staletí vyvinul kompromis mezi bogomilskými steéky (steéak - specifický
náhrobek 336 ) a typicky islámskou sochařskou dekorací, se zde totiž zformovalo
kamenické

umění

malířství

Islámské
v Sandžaku.

v původním turecko-maloasijském smyslu.
se rozvíjelo spíše v Bosně a

Ojedinělým příkladem

islámského

malířství

Hercegovině,

na Kosovu a
nesporně

v Makedonii bude

vnější i vnitřní výzdoba Šarené džámie v Tetovu. Prvky islámského malířství jsou

zastoupeny v iluminaci rukopisných knih, které se v různých sbírkách chovají
zejména ve Skopji a Sarajevu.
Zákaz figurativního

znázornění

rozvíjí k dokonalosti kaligrafii. Napomáhá tomu

i charakteristika arabského písma, v němž byly různé citáty psány.
Velkému umění se pod tureckým vlivem těšilo zpracování železa. Neobvyklých
uměleckých

nožířství, kovářství či
vyjádření

řemeslných

hodnot dosahovalo v mnoha

estetického

Rovněž

zlatnictví.

cítění.

výroba

Rytina a filigránství

mečů

patřily

například

oborech, jako
a šavlí byla

mezi

předmětem

samozřejmé umělecké

schopnosti mistrů v Makedonii, Srbsku i Bosně a Hercegovině.
Turecké vlivy se odrazily i ve zpracování textilu, kde vynikla především výroba
koberců.

tkané koberce.

nejčastěji stříbrná

v jednotlivých

Obdobně

z Bitolska,

Debaru a

kam vyváželi své

se pod tureckým vlivem formuje také výšivka,
Ačkoliv

na sametové nebo hedvábné látce.

jihoslovanských

Galičniku,

Smyrně či Cařihradu,

Staré Planiny byli známí až v Soluni,
nádherně

koberců

Makedonští kilimari - výrobci

oblastech

dílčím

se její detaily mohou

způsobem

společná

lišit,

charakteristika balkánsko-byzantsko-tureckého typu je nesporná.
V neposlední
vlivem

rovněž

pestré.

dojem mnohdy
barvení.

řadě

je rozvíjena také
Převažují různé

umocňuje

Méně časté,

užití

o to však

dřevořezba,

jejíž motivy jsou pod tureckým

hexametry, motivy

několika

vzácnější

vrstev

květů

a

větviček.

dřeva, případné

bývá vykládání perletí.

Celkový

pozlacení nebo

Největší uplatnění

našla tato ozdobná dřevořezba tureckého vlivu v interiéru obytných budov.
Oblastí užitého

umění,

kde se turecký vliv projevil jen v minimální

výroba keramiky a skla. Po celý

středověk

míře,

byla

nedošlo k výraznějšímu rozvoji domácí

Steéky jako kulturní výraz bosenských Muslimů vhodně analyzuje ve své monografii E.
lmamovié. Viz: lmamovié, Enver: Korijeni Bosne i bosanstva ( ... ), s. 217n.
336
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keramiky, proto v době osmanské nadvlády
Obdobně

zbožím.

zůstala

fajáns z Východu dováženým

Změna

tomu bylo i s výrobou skla.

v souvislosti s orientací jihoslovanských oblastí na

v tomto ohledu nastala až

průmyslově vyspělý

Západ po

pádu osmanské nadvlády.
Jazykové vlivy

*

turečtiny

nutně

Vliv staletého trvání osmanské nadvlády se

odrazil vedle hmotné a

duchovní kultury také v jazyce. Jazyková otázka jihoslovanských
středověk

rozvíjela ve znamení velmi pozvolného

přechodu

k regionálním variantám lidového jazyka (základu
Od 14. - 15. století však

začíná

národů

se po celý

od církevní slovanštiny

pozdějších

spisovných

na jihoslovanské jazyky bezprostředně

jazyků).

působit

nového dobyvatele- turečtina, jejíž vliv se do této doby omezoval pouze na

jazyk

několik

slovních výpůjček.
Je

zřejmé,

prostředí

že se za celých

vliv tureckého jazyka

nositelé osmanského feudálního

pět

staletí osmanské nadvlády v jihoslovanském

nutně
zřízení,

projevil. Turci

přišli

na Balkán nejen jako

ale také jako představitelé orientální kultury.

V souvislosti s tím bylo nutné nové jevy a kulturní reálie pojmenovat adekvátními
názvy. Avšak vzhledem k tomu, že se
jihoslovanské

společnosti

(případně prostřednictvím turečtiny

jídel,

nápojů,

předmětů

denní

v jihoslovanských jazycích
. k ovou vrstvu. 337
Jazy

Turečtina

arabský

potřeby

zdomácněly

však na makedonštinu

předměty,

a

či

převzít původní

perský) termín. Názvy nových

oděvů

tureckého

a dnes zde již

nepůsobila

jež byly

tvoří

původu

tak

neodmyslitelnou

z hlediska morfologické struktury.
druhé

patří

do typologicky

zcela odlišných jazykových skupin, jejichž struktura ani

přes

dlouhá staletí

na jedné

koexistence

větší

jazyky jižních

straně

jednalo o

dosud neznámy, bylo nejjednodušší

turecký

Turečtina

většinou

a slovanské jazyky na

gramatické prolínání v zásadě

Slovanů

straně

neumožňovala.

Turecké

působení

na

se tak omezuje pouze na slovní zásobu a její kontextuální

zabarvení.
Turecká slovní zásoba - tzv. turcismy -

představuje

v dnešních jednotlivých

jihoslovanských jazycích podíl od více než 3 000 (makedonština) do 7 - 8 000 slov
K problému tzv. turcismů je k dispozici řada odborných prací, z nichž pouze výběrem
uvést následující: MypTe3aHH, IhaHM: Typ!JU3Mume BO jaJuKom 11a 0J16a11cKama u
MaKei)oHcKama 11apoo11a noeJuja (cnopeo6e11o ucmpaxyBaHJe), Man11..1.a MaKe)l.oHcKa, CKonje 2002;
337

můžeme
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(srbština). 338 Pro mnohé z nich je těžké najít slovanský ekvivalent. Jde především o
pokrmů

názvy specifických

či částí oděvů

apod.)
apod.).

Rovněž

nápojů

a

(rakija, baklava, boza, alva, šek'er - cukr

(fez, džeb -kapsa, marama- šátek na hlavu,

abstraktní substantiva - pocity a nálady

čador-

deštník

někdy výstižněji vyjádří

turcismus. Zajímavé je, že se na území Makedonie dochovalo jen velmi málo
toponym tureckého

původu (př.

Kuršumlija). Je

zřejmé,

že turecká osobní jména jsou

úzce spjata s tureckou národnostní menšinou a muslimským obyvatelstvem
Turecká nadvláda

skutečně

kulturním prolínáním. Je

zřejmé,

estetického chápání v literatuře a

*

neobyčejně

znamená

přicházejí

že Turci
umění

obecně.

zajímavé období,

naplněné

do Makedonie s novými vzorci

a pronikavým

způsobem

tak

mění

její

tvář.

Snahou tohoto nástinu bylo mimo jiné ukázat také to, že oba kulturní systémy křesťansko-byzantský

nelze

oddělovat.

její literatury,

na jedné

straně

a islámsko-orientální na

straně

druhé od sebe

Islámská kultura z území Makedonie je integrální složkou vývoje

umění, řemesel či

architektury. Za pět set let pronikl orientální duch do

makedonské kultury a stal se neodmyslitelnou součástí zdejší každodennosti.
Jak již bylo

naznačeno, představovalo

období

upevňování

(druhá fáze turecké nadvlády) stabilizaci a
Balkáně.

Turci jsou

zjednodušeně řečeno

počátku

až do

15. - konce 17. století
osmanského panství na

počátku třetí

fáze své vlády nad

Balkánem národem, jenž k předchozím historickým epochám
kulturní a umělecká bohatství, která jsou však
kulturně-historického dědictví

současně

připojuje

ryze svá

beze sporu integrálním dílem

Makedonie.

*
Odbíjení osmanských hodinových

věží

ale bude

odměřovat ještě

dlouhá

desetiletí osmanské nadvlády. Turecká moc však již nebude schopna v období
postupného

rozpadu

své

říše

potlačit

nové

duchovní

jihoslovanských národů, jejichž snahou bude navrátit
kulturní

rozkvět.

emancipace,

těmto

a

kulturní

proudy

oblastem jejich

někdejší

Makedonští Slované tak vstupují do zcela nové epochy kulturní

obecně

zvané národní obrozeni.

***

Skok, Petar: Prilozi proučuvanju turcizama u srpskohrvatskom jeziku, Slavia, Praha 1937-38, nebo
Škaljié, Abdulah: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1979 aj.
338
Tursko-jugoslovenski odnos i, in: Enciklopedija Jugoslavije ( ... ),s. 408.
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KAPITOLA IV.

Kultura národního obrození
(Úpadek osmanské nadvlády)

Kultura národního obrození
(Úpadek osmanské nadvlády)

Makedonie a ohlasy evropského osvícenství
šťastně.

Do nového období Makedonie nevstoupila

nastává nejhorší období celé osmanské poroby.

V průběhu 18. století totiž

Potlačená

umocňovala zesilující útlak makedonského obyvatelstva.
(nařízení)

buyuruldiji

křesťanských

způsobem

nevybíravým

rodin, neustále je zvyšován

339

řada

povstání jen

Osmanské fermany a

zasahovaly i do soukromí ráji -

počet odváděných dětí

tzv.janičárského

do

vojska, omezována je i svoboda pohybu (obyvatelé nemuslimského vyznání
bez dovolení turecké moci
rovněž

islamizace a
křesťanskému

opouštět

poměry

obyvatelstvu život. V roce

do

značné

v platnost další
obecně)

Soluně,

jenž zakazuje, aby

předměty.

židovské obyvatelstvo -

míry komplikují

křesťanských kostelů

Lerinu, Prilepu, Velesu a Kosturu, a v roce 1758 vstupuje

sultánův příkaz,

nosily ozdobné

vlna

1714 vchází v platnost sultánova

buyuruldija, jež zakazuje již pouhou obnovu a údržbu
v oblastech Janiny,

nejsilnější

svá sídla), probíhá snad

nové náboženské

nesmějí

křesťanské

ženy a dívky (a rája

Podobné nařízení platilo již od roku 1577 také pro

příslušníkům

této konfese bylo dokonce zakázáno nosit šat,

který by byl podobný oděvu muslimů. Účelem všech těchto opatření bylo ve stínu
zvolna se rozkládajícího impéria

ještě

více

zdůraznit

sociální rozdíly mezi

privilegovanými muslimskými elitami a ponižovanou rájou. Samotné turecké
označení

raja

(česky

Společenské poměry

doslovně:

ve všech ohledech makedonské obyvatelstvo decimovaly,

straně uváděly

však na druhé

stádo), se stalo symbolické pro tuto dobu.

do chodu nová ozbrojená hnutí odporu. Kulturní život

v návaznosti na tento negativní vývoj
nevytvářela

čímž

ani islámská kultura. Bylo

přirozeně

zřejmé,

stagnoval. Nové hodnoty již

že Osmanská

říše

je dávno za svým

zenitem.
V západní
který

může

339

je v duchu osvícenství dána ohromná

mimo jiné podat

významu pro
světského

Evropě

společenské

odpověď

na otázky vztahu

jednání. Zatímco zde

národního státu, naopak na

CTojaHOBCKH, AneKcaH.LJ.ap;
MGKeOOHCKUOm 11ap00 ( .. . ),S. 95-97.

Balkáně

KaTapuHeB,

121

důvěra

v moc rozumu,

přírodních zákonů

definitivně vítězil

a jejich

politický rámec

vývoj ustrnul v tradičních islámsko-

HaaH;

3orpa<jJcKH,

,D;aH'IO:

lfcmopuja

Ha

společenských

tureckých
mezi

živelně

v západní a

vzorcích. Položeny jsou tak základy propastného rozdílu
průmyslem, vědou,

se rozvíjejícím

střední Evropě

na jedné

straně

přijetí

nového, osvícenského

národům.

Lpění

hospodářského,

straně

druhé.

Turkům

bylo

k životu znamenalo podporu

pořádcích

na starých

ale především

Skutečnost,

přístupu

společenskými

naukami

a zaostalého osmanského Balkánu, kde se

turecká moc obávala jakéhokoliv pokroku, na
by

kulturou i

zřejmé,

že

potlačovaným

tak stálo na postupném rozkladu neJen

společenského

systému Osmanské říše.

říše

že v rámci Osmanské

nebylo možné v průběhu 18. století

vystoupit s jakýmikoliv novými duchovními a kulturními

podněty,

vedla k ještě

větší

kulturní emigraci. V souvislosti s neúspěšnými válkami, které rakouská armáda na
Balkáně

vedla, odchází mnoho jihoslovanských rodin z Kosova, jižního Srbska a

částečně

také z Makedonie (skopského regionu) do Rakouska, kde získávají záruku

určitých

práv.

Společně

s nimi odchází pod vedením peéského patriarchy Arsenije

III. Crnojeviée i

řada

usazuje v srbské

Vojvodině ,

osobností kulturního a duchovního života.
která byla v této

době součástí

Většina

z nich se

Habsburské monarchie.

Tak se dostává do Nového Sadu a později do Vídně i Christofor Žefarovié, jedna
z nejvýznamnějších osobností

obecně

jihoslovanské kultury

předobrozeneckého

období. 340
Christofor Žefarovié byl považován za Bulhara, Srba, makedonského Vlacha a
později i za Makedonce. Žefarovié se narodil koncem 17. století na území dnešní

Makedonie -

v Dojranu, jeho osobnost se

makedonských

uměleckých

století

(přesný

odtud

pokračoval společně

centrech, nejspíše však v Soluni.
Bělehradu,

rok není znám) odešel do
s

umělecky

několika příbuznými

Vojvodiny. Po území Karlovacké metropolie

často

a

zformovala
Počátkem

právě

v

30. let 18.

kde byl s jistotou roku 1734 a

zřejmě

i se skupinou zografů do

cestoval, pracoval jako

malíř

ikon

a fresek, vytvářel mědirytiny s náboženskými motivy. 341 Roku 1737 vyzdobil klášter
Bodžana v

Bačce

a v roce 1740 odešel do

Vídně,

kde

působil

prakticky až do konce

V souvislosti s šíře chápanou činností obrozeneckých činitelů v rámci jihoslovanského
procesu lze hovořit o náznacích předobrozeneckého hnutí, pro ně ž lze vymezit základní rys intenzivnější proces demokratizace kultury a zvláště pak literárního procesu v duchu osvícenských
společensko-kulturních principů. S ohledem na skutečnost, že se Christofor Žefarovié pohyboval a
tvořil v určitém " jihoslovanském kosmopolitismu", kde se s idejemi osvícenství mohl setkat, lze
hovořit o určitých předobrozeneckých stimulech i v bulharsko-makedonském prostředí. Touto
myšlenkou se zabývá například E. Georgiev. Srov.: reopnteB, EMHJI: XpucmoqJOp )f(eqJap06U'l oeel{ Ha Eb!/capcKomo npeo8b3paJICOQHe, in: reopmes,E. : JlJO!lKa Ha cmapama u Hoeama 6bJicapcKa
nucMeHocm, Hapo.n.Ha npocseTa, Co<f>Hll 1980, s. 96n.
341
Srov.: ,lJ;aBH.D:OB, )J,HHKO (ed.): J(eno Xpucmopopa )f(epapoeulia, ranepHja MaTHu.e CpncKe,
HosH Ca.n: 1961.
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života. Ve Vídni
erbů

společně

mědirytin

s Tomou Mesmerem vydal knihu

ilyrských

- tzv. "Stematografii ", která bude mít velký význam pro jihoslovanské

obrození.

Kromě

(Ponaučeni světců),

jež je

určeno

Následná léta 1743 - 1745

srbským

věnoval

kostelům

středověkého

1746 vyšla

ve

lloy<teHue ceemumeJbcKoje

městech

Džura a Kécskemét.

intenzivní práci, aby mohl odjet

na Svatou Horu, odkud se vrátil o rok

pobytu vznikla další rozsáhlá

bez výjimky s náboženskou

připojuje ještě

tematikou. Roku 1742 se k jeho knihám

Soluň

téměř

této vydává i další knihy,

později. Zjevně

řada mědirytin

přes Bělehrad

a

pod vlivem tohoto

spojených se slavnou minulostí

Srbska (Svatý car Uroš, Svatý kníže Lazar nebo Sremští světci). V roce

rovněž

tematikou velkého

jeho kniha Ilpueufle2u}e (Privilegia), jež je úzce spojena s
stěhování

srbského a

částečně

i makedonského lidu z jižních

oblastí porobeného Srbska a severní Makedonie na jih Habsburské monarchie. 342
Zajímavý je též cestopis Onucmmje Jepyca!luMa (Popis Jeruzaléma, 1750). 343
Následují ještě
nesporně

bylo

tři

léta

přinést

naplněná

jižním

bohatou

Slovanům

osvětovou

nové

a

uměleckou

umělecké

prací, jejímž cílem

a myšlenkové proudy. Celým

Žefaroviéovým dílem prostupuje snaha skloubit klasické hodnoty dávné historie
jihoslovanských oblastí, které si vždy zakládaly na

kultuře

pravoslavné tradice,

s novým osvícenským náhledem na svět a jeho krásy.
Pro literární kontext bude jeho

nejdůležitějším

fija ", která jako taková není originálem, ale

dílem

zmiňovaná

pozměněným

a

"Stematogra-

přeloženým

vydáním

stejnojmenné práce chorvatského básníka a historika Pavla Rittera-Vitezoviée
(1652 - 1713). Celý název Žefarovicovy heraldické knihy zní HJo6paJicenue
opymuu HJlliUpu•-tecKux (Vyobrazeni ilyrských

znaků)

a titul Stematografia tak

poukazuje na skutečnost, že kniha vychází z dřívějšího originálu. 344 Kniha byla
vydána

přesně

v den, kdy se Arsenij III. Crnojevié stává patriarchou, a tak nikoli

náhodně je kniha věnována právě jemu. 345 Předpokládá se, že autorem umělecké

stránky Stematograjie je Christofor Žefarovié, zatímco otázky technického
charakteru - vzhledem k tomu, že

umělecká

342

metoda

mědirytiny

byla tehdy zcela

Srov. )J,aBH)l.OB, )J,HHKO: CpncKe npuBWlezuje l/apcKoc OoMa xa6c6ypwKoz, fariepHja Mamu.e
cpncKe, oaJIKaHOJIOlllKH HHCTHT)'T CAHY, CseTOBH, HosH Ca.ll.- .6eorpa.ll 1994, s. 51-52.
343
)J,aBH./lOB, )J,HHKO: OnucaHuje JepycanUMa. f13pe3ao y 6aKpy XpHcTo<flop )J{e<flapoBHI'i,
[ariepHja Mamu.e CpncKe, HosH Ca.ll 1973.
344
BacHJIHeB, AceH: ,. CmeMamozparjJU.fl" Ha XpucmorjJOp ){{erjJapOBU'I, in: )J{e<flaposw~,
XpHCTo<tJop: CmeMamozparfnm (<l>aKCHMHJIHO H3Jl3HHe KOMeHTHpaHo OT AceH BacHJIHes), HayKa H
H3KYCTBO, Co<fJH» 1986, s. 17-18.
345
MaTKOBCKH, AneKcaH)lap: Tp6oBume Ha MaKeOoHuja (flpWIOc KOH MaKei)OHCKama
xepanouKa), MHcna, CKonje 1990, s. 125.
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nová- pomáhal Žefaroviéovi řešit vídeňský mistr Toma Mesmer.
Stematografii
vládců.

tvoří

celkem ll O stran, celé dílo

začíná

16 portréty

světců

a

Ideu ilyrství (v širším smyslu myšlenku jihoslovanské jednoty) potvrzuje i

velkolepý portrét cara Dušana. Poté následují

dvě

pochvalné

básně,

jedna ku cti

Arsenije, druhá ku cti Žefaroviéově. Za nimi následuje výčet zemských erbů v
abecedním

pořádku.

a dále erb carství

Jako první je dán erb patriarší, pak následuje erb jednotné Ilýrie

Nemanjiéů.

Pak již následují jednotlivé

považované za součást jednotné Ilýrie anebo

země,

země

v tehdejším chápání

v nichž kdysi žili

Vlivy evropského osvícenství byly v Makedonii

skutečně

či

žijí Slované.

jen vzdáleným

ohlasem. Skutečnost, že pouze Žefarovié zaplňuje prakticky čistý list makedonského
písemnictví 18. století, dokládá, v jak tíživé situaci se Makedonie nacházela. 346 Toto
kulturní vakuum však v zásadě potrvá až do prvních desetiletí 19. století.
Kultura Makedonie a

počátky

Makedonští Slované

měli

*
národního hnutí

pro své obrozenecké hnutí mnohem

podmínky, než jak tomu bylo u jejich sousedů. Problém
emancipace

nespočíval

pouze

v dosud

nejasném

makedonského obyvatelstva, ale otázkou, která do
bránila, byla mimo jiné i

skutečnost,

státnosti (považovat Samuilovu

zbržděné

značné

za

středověký

kulturní a politické

národním

uvědomění

míry národnímu obrození

že slovanská Makedonie

říši

složitější

neměla

tradici vlastní

makedonský stát je velmi

diskusní).
Neobyčejně

složité podmínky, v nichž se Makedonie na samém

obrodného procesu nacházela, budou však prostupovat

dějinami,

počátku

národopisnými

specifiky i jazykovou otázkou, takže bude velmi složité ve výkladu rozlišit ryze
kulturní aspekt života tehdejší makedonské

společnosti.

Na poli literárního vývoje konce 18. století

měli Bulhaři

do

značné

míry

rozdílné výchozí podmínky. Vystoupil zde totiž Paisij Chilendarský, jehož
monumentální práce

kronikářské

povahy HcmopuR c!la6RHo6o!lzapcKafl

(Dějiny

slovanobulharské, dílo bylo sepsáno roku 1762) nejen že položilo základ

novodobému bulharskému písemnictví, ale tím, že tento historiograf bulharskému
národu ukázal

potřebu

zachovat rodný jazyk, písemnictví a kulturu, a upevnit tak

346

Bacwmws, AceH: "CmeMamozpacjJWl" Ha Xpucmocpop JKecpapo6U'l, in: )l(e<flapOBH'l,
XpHcTo<flop: CmeMamozpacjJWl (<l>aKCHMHJIHO H3}1.amw KoMeHTHpaHo oT AceH BacHnHeB), HayKa 11
HJKYCTBo, Co<flmi 1986, s. 17-18.

124

národní vědomí, vymezil i program bulharského národního obrození. 347 Paisij mimo
jiné

rovněž naznačuje

i základní periodizaci

dějinného

vývoje bulharského národa,

který se přirozeně rovněž dotýká dějin makedonských Slovanů. 348
V Makedonii se s podobným hlasatelem myšlenky obrození nesetkáváme.
V době posledních desetiletí 18. století
slovesnost, která se stane
později .

jednoznačně

předmětem vědeckého

Literatura z území Makedonie byla v této

převažuje

několik

výzkumu až o
době

ústní lidová
desetiletí

omezena pouze na slovník

mnicha Daniila, jehož smyslem však nebyla podpora slovanského hnutí v Makedonii.
Daniilův

Tetragloson (llemupja3UIJHUK - Slovník čtyř jazyků)

měl

naopak v prostředí

albánského, vlašského (aromunského) a i makedonského obyvatelstva
nástroj pro snazší

šíření řeckého

působit

jako

jazyka.

Daniil Michail Adami Hadžija zahrnul tento alfabetou psaný slovník do širšího

díla Issaogogiku didaskalia (slovansky: Ha'iaJlHOe y'ieHue), jehož obsah byl vskutku
pestrý - od

různých ponaučení, přes

historie. Zahrnut byl

rovněž

soukromé korespondence.
stranách

kromě řečtiny,

počtů

až po základy

tzv. nucMoBHUK - tj. základy

Zmiňovaný

největší část. Svůj

zastoupeny -

základy

úřední,

zeměpisu či

obchodní i

slovník však zahrnuje na celkových 92

název získal na

základě čtyř jazyků,

které v něm jsou

albánštiny, aromunštiny (vlaštiny) je zde i makedonský

dialekt- nejspíše ochridský dialekt

(dříve

se mnohdy literární historie domnívala, že

se jedná o nářečí bitolské). 349
Celé Daniilovo dílo je v zásadě zahaleno tajemstvím.

Nezodpovězená zůstává

nejen otázka jazykových souvislostí "makedonského" sloupce ve slovníku, ale také
zcela zásadní problém, kde a za jakých okolností celá práce vznikla. Pod rouškou
tajemství

zůstává

i první vydání díla Issaogogiku didaskalia, o němž literární historie

nemá k dispozici žádné údaje. Literární

věda

dodnes vychází až z druhého vydání

z roku 1802, které vzniklo v tiskárně v Benátkách. Objevují se názory, že Daniilova
kniha vznikla v tiskárně kláštera svatého Nauma, avšak za

pravděpodobnější

místo

vzniku této literární památky je možné považovat spíše dnes albánskou

347

flaHCHH XHneH.LJ.apcKH: JfcmopUR C!la6RHo6o!lzapcKGR (cpaKCHMHJIHO HJ.LJ.aHHe), Hapo.LJ.Ha
6H6nHoTeKa " CB. es. KHpHn MeTO.LJ.HH", YHwsepCHTeTcKo H3.LJ.aTeJICTBO "Cs. KnwMeHT Oxpw.LJ.CKH",
CoqmH 1998.
348
fleHeB, nOliH: JfcmopUR Ha H06ama 6MzapCKa !lumepamypa, TOM I, Cocpwli 1976, s. 479-480.
349
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost ( ... ),s. 91-93.
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Moskopoli. 350 Obecně je přijímáno tvrzení, že byl Slovník čtyř jazyků vytištěn v roce
1794. 351
třetím

O

vydání Daniilova slovníku již máme více informací. Vyšel v roce 1841

jako Slovník tří jazyků (PellHUK mpujy je3uKa) v tiskárně Teodosije Sinaitského. Toto
vydání hrálo specifickou roli v procesu zvolna se formujícího slovanského hnutí. Na
řada opisů

území Makedonie totiž byla nalezena
neobyčejné popularitě

původně

v Makedonii, pomocníkem na samých

skutečnost,

svědčí

o jeho

mezi obyvatelstvem. V tomto smyslu se stalo zejména

vydání Daniilovy knihy, zamýšlené

samozřejmé,

tohoto slovníku, což

jako katalyzátor

počátcích

opačný

myšlenky

makedonského obrození. Je

že tento protiklad nelze konstatovat v tak

že kniha plnila zcela

řecké

třetí

vyhraněném

tvrzení,

nicméně

cíl, než pro jaký byla napsána, je zcela

zřejmá.

Početné

rukopisy

nejrůznějšího

vznikaly v neobyčejně složitých
památkami
letopisů

počáteční

letopisného obsahu z konce 18. století, které

společenských

podmínkách, jsou dalšími literárními

slovanské obrody. Do dnešních

nedochovalo mnoho,

přičemž nejvýrazněji

dnů

se

těchto

kronik a

se v tomto smyslu do

makedonské literatury a historiografie zapsal Nikola pop Stefanov, známý

dějin

rovněž

jako Stefanija (1770 - 1843). 352 Jeho životní osudy byly zřejmě neobyčejně
zajímavé.
vlasti

(přelom

takových
beg).

Působil

krejčí

v saraji (paláci) Dželadin-bega, odpadlíka od centrální

18. a 19. století je obdobím, kdy sultánovi odmítlo poslušnost více

"samovládců",

Společně

moc. Na

jako

známí jsou především Ali paša Janinský

řada

Dželadin-

- každý ovšem s jinými požadavky - odmítali centrální osmanskou

základě

svých zkušeností Stefanov/Stefanija napsal Ochridské letopisy,

které byly po dlouhou dobu cenným
jako

či právě

svědectvím

o

dějinách

Makedonie.

Podobně

jiných obrozeneckých prací z přelomu 18. a 19. století byly i tyto

dějiny

napsány v řeckém jazyce. Ochridské letopisy mapují dějiny Makedonie v letech 1801
-

1843, dobu nejtěžšího útlaku. 353 Do ochridského nářečí s mnohými vlivy

bulharštiny byly

přeloženy

až v roce 1889,

nicméně

po celou tuto dobu

zůstaly

vyhledávaným pramenem k historii zejména ochridsko-prespanského regionu.
350

To.ll.oposcKH, faHe: EellezuKu 3a np6ama ne'lameHa MaKeOOHCKa KHUZa (KoH ,.Pe'IHUKOm oo
'lemupu }muKa" Ha /{aHUUJI MocKonoflel/), in: TouHHOBCKH, Bac1111 (ed.): MaKeOOHCKa KpumuKa 3a
XIX KHU::JICe6eH 6eK, KHHra I, KHHrOH3.ll.aTencTBO "<l>eHHKC", CKonje 2005, s. 5-19.
351
CTanes, feopr11: 11cmopuja Ha MaKeOOHCKama KHU::J/Ce6Hocm- MaKeOOHCKa Jlumepamypa 60
19. 6eK, I .ll.en, HHCTHTYT 3a MaKe)J.oHcKa JlHTepazypa, CKonje 2001, s. 25-26.
352
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost ( ... ),s. 93-94.
353

tamtéž, s. 94.

126

V kronikářském zápisu se zabývá obdobím přelomu 18. a 19. století také dílo
Trest, který jsem

vytrpěl,

už když jsem se narodil (HaKa3aHue ULmo cyM ja nponamwt

omKaKo cyM ce puoU!l), jehož autorem je G'určin Kokale (1775 - 1824). Kokale

náleží mezi skutečné předobrozenecké osobnosti makedonského kulturního života.
Jako

většina obrozenců

řemeslem.

této doby se i on zabýval

Vlastnil

relativně

354

velká

stáda ovcí, která mu umožňovala zabývat se prodejem masa a vlny. Ve svém díle se
po

počátečních slavnostně

částech věnuje

pojatých

také své

osobě

- vypráví o tom,

jak se vyučil řemeslu a v jakých školách se vzdělával. Jeho živnost mu umožňovala
působit

i jako významný mecenáš -ve složitých společenských poměrech se rozhodl

financovat výstavbu i výzdobu několika kostelů, podporoval tvorbu řady debarských
řezbářů

a všeobecně tak přispíval k oživení slovanské kultury. Přes všechnu svoji

aktivitu nevešel do sporu s osmanskou mocí, ba naopak - povedlo se mu získat si
důvěru

tureckého státu a jako

kariéra si

jistě

zaslouží pozornost,

zanechává autentická
nebezpečných

úředník

svědectví

mohl odejít do služeb vysoké Porty. Tato

neboť

ve svém díle Trest, který jsem
životě

o každodenním

cestách a stezkách, o nejistém postavení

významných historických událostech a v neposlední
moci, páchaných v makedonských vesnicích.
První

dvě

Jankovié. Jeho letopis zahrnuje
pozornosti je zde

věnováno

dění

křesťanského

řadě

říši.

obyvatelstva, o

zvěrstvech

také o

Píše o

turecké

355

literárně

desetiletí 19. století

v Osmanské

vytrpěl ...

zpracoval i

učitel

z Velesu G'org'i

v letech 1813 - 1833,

událostem Velesu v době, kdy byl

přičemž

vězněn

nejvíce

významný

makedonský obrozenec Jordan Chadži Konstantinov-Džinot.
Na rozhraní

malířství

a literární

činnosti

Smirenij Zograf. Maloval fresky a také

stojí dosud prakticky neznámý Daniel

přepisoval

knihy. Jeho život a tvorba je úzce

spjata s klášterem svatého Jovana Bigorského. Srbskému knížeti Milošovi napsal
dopis ve verších, v němž ho žádal o pomoc - o zaslání bohoslužebných knih a o
zajištění zvonu pro klášterní kostel svatého Jovana Bigorského. 356

S prostředím bulharským je spjat bohatý obchodník Marko
který pocházel z Banska. V roce 1792 tiskne
(Slabikář), určený

pro

děti,

které se

Vzhledem k tomu, že ve své

tiskárně

učí číst

svůj

UJIU

Vezjov,

nbpeo y'-leHue

a psát v slavjanobulharském jazyce.

ve Vídni, kde

354

EyKeap

Todorovič

rovněž

pobýval, tiskne práce

To,nopOBCKH, faHe: K11u2a HautUHCKa cupe<t c!laejaHcKa, MaKe,noHCKa KHHra, CKorrje 1990.
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost ( ... ),s. 94.
356
tamtéž, s. 94 .
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především

obrozeneckých

národní literatury.
Je

zřejmé,

že u

vědomí.

národním

která je na

autorů

řazen

z dnešního Bulharska, bývá

spíše do této

357

těchto autorů předobrozenecké

generace nelze

hovořit

o jasném

Jedná se proto o jakýsi koncept bulharsko-makedonské kultury,

počátku

skutečně

dlouhého obrozeneckého procesu

chápána jako
autorů

slovanská - bez další konkretizace, o níž se však budou snažit generace

a

kulturních činitelů prakticky po celé 19. století.

*
Makedonské národní obrození
Počátek

v poslední

slovanského obrození můžeme prakticky u všech

čtvrtině

slovanských

18. století, jeho konec je však složité

národů

je datován koncem 19. století,

Slovanů obecně

jasně určit

- u

případně přelomem

hledat

většiny

19. a 20.

století. 358
Slovanské obrození je procesem, jehož cílem byla

politického

zřízení

u jednotlivých slovanských

národů.

přeměna společenského

V oblasti kulturního života se

pak jednalo o návrat k vlastním, mnohdy zapomenutým tradicím. Je

zřejmé,

jedná o obrodu, v jistém smyslu nové zrození národa, kultury i národního

národů.

Tento

vyznačuje

cítění

přerod

slovanského

původu

příslušnosti

a

že se

vědomí.

Mezi obecnými znaky této obrody lze shledávat "návrat" ke slovanství,
rozumíme obnovené

a

čímž

do rodiny slovanských

je charakteristický i pro Makedonii, kde se však obrození

mnohými originálními aspekty, jež zdejší situaci do

značné

míry

komplikovaly.
Vstup do 19. století nebyl pro Makedonii tak
roce 1815
narůstal,
zjevně

podařilo

za podpory Ruska, jehož vliv na

dosáhnout autonomie v rámci Osmanské

odrážel

souběžně

úspěšný

vnitřní

jako u

Balkáně
říše.

reformu z roku 1826, která

měnila

rovině

druhé.

v této

zřízení

Zmiňme

podmínky vojenské služby

vojenskou službu pro muslimy, zatímco

křesťanům

357

kterým se v

době opětovně

Avšak i v Makedonii se

úpadek osmanské moci a feudálního

probíhající pokusy o reformy v

Srbů,

zvyšovala

v jedné

rovině

a

zejména vojenskou

(zřizovala

daně).

povinnou

Významný byl

Tep311eB, BeHHaMHH: Ebll2apcKUilm xapaKmep Ha c!la6RHCKomo HaceJleHue 6 MaKeooHUil,
YHwsepcwTeTCKO l.f3,ll,aTencTBO "Cs. KnHMeHT Oxp11,ll,CKI1", Cocpwll 1995, s. 31.
358
Platnou typologii obrozeneckých procesů u Slovanů podává ve svých pracích M. Hroch, který
v zásadě slovanská a východoevropská obrodná hnutí rozděluje do tří základních skupin: I. národy a
jejich národní jazyky, jež byly zároveň jazykem státní správy, 2. národy, jež měly ještě v průběhu 18.
století vzpomínku na středověký "národní" stát, 3. nestátní národy, jež nikdy nepoznaly vlastní
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také tzv. Giilhanský vznešený dekret (Gulhane Hatt-z $erifi) z roku 1839, který
hospodářské

zajišťoval

společenské poměry;

i

na celém území Osmanské

osobní a majetkovou svobodu všem

obyvatelům

říše

měnil

formálně

impéria bez rozdílu

národnosti, vyznání či společenského postavení. 359 Tento hatt-i $erifi mění
demografickou strukturu venkova, slovanské obyvatelstvo odchází do
tak slavonizují. S rozvojem obchodu a
mladé

vzdělané

generace a

následně

hospodářství

se objevovaly

i rozvoje domácího

diferencovaného) slovanského jazyka.

360

měst,

potřeby

(přirozeně ještě

ne zcela

částečně

myšlenku rovnoprávnosti všech národností a náboženství Osmanské

Kultura a literární
lidí

zrodu

Obranu proti kulturnímu tlaku řecké

hierarchie posilovaly makedonské školy s lidovým jazykem, které tak jen
naplňovaly

která se

světského

činnost

však byly

charakteru bylo v

většinou

náboženské povahy,

počátečních

říše.

neboť vzdělaných

fázích makedonského obrození jen

velmi málo. Školství, vzdělanost a kultura byly po celou první polovinu 19. století ve
znamení jisté ustrnulosti na náboženských principech. Formující se obrození proto
postrádá v tomto období politický rozměr.
Rozvoj kultury a
přirozeně

vzdělanosti

spjat s církevním

tvorba této doby.

je v této první fázi obrozeneckého procesu

prostředím,

Církevně-náboženské

jak o tom

svědčí

i

relativně

skromná literární

konotace neskrývá ani školství v

mateřském

jazyce a didaktická literatura. Rozvíjející se kulturní obrození má jasné cíle. V roce
1814 vychází Clweo U3Ka3m-tae 3apaou yMupmtue (Slovo o umírání) Joakima
Krčovského,

jež je podle

některých pramenů

první tiskem vydanou makedonskou

knihou Giné prameny uvádějí Lexikon Tetraglosson z roku 1794). 361 Jisté však je, že
vydáním první

tištěné

knihy vstupuje slovanská kultura v Makedonii do první fáze

národního obrození, které lze periodizovat do

tří

základních etap.

*
Periodizace makedonského národního obrození
Problém periodizace makedonského obrození je

neobyčejně

zajímavý.

jako komplikovaná otázka vlastního obrozeneckého procesu v Makedonii
množství jeho

různých pohledů

a chápání, je také snaha vnitřně

rozčlenit

Podobně

umožňuje

toto období

státnost. Srov.: Hroch, Miroslav: V národním zájmu, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999, s. 1416.
359
Gombár, Eduard: Moderní dějiny islámských zemí, Univerzita Karlova, Karolinum, Praha
1999, s. 141-143 .
360

/(OKyMeHmbl O 6opb6e MGKeOOHCK020 HapoOa 3Q CaMOCmOflmeflbHOCfflb U HGlJUOH{]JibHOe
zocyoapcmeo, TOM I (Om Hace.neHWl CJ/aeflH e MaKeOoHuu oo KOHIJa nepeou Mupoeou eouHbz),

YHHBepcJ-neT HMeHH "KHpHnna H Me<\JO.!l.Hll", CKorrhe 1985, s. 187-189.
361

Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost ( ... ),s. 91.
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na významné etapy nutně pod vlivem této názorové nejednotnosti. 362
Obecným

dělením

můžeme

první

jsou však

vytyčit

zmiňované tři

základní etapy, z nichž zejména v

jednotlivá období, charakterizující postupné formování

makedonské kultury. 363 První etapa je vymezena léty 1814 - 1870 a je nazvána
"kulturním obdobím"; druhou fázi vymezuje "národní
1870 - 1903 a

konečně třetí

existovaly ve

větších

začíná

makedonských

slovanském jazyce, ale v jazyce
Nejdříve

popřípadě

"politické

364

první fáze (30. léta 19. století) je období, kdy jsou otevírány školy se

slovanským jazykem. Pozvolna tak
dříve

mezi lety

fáze- tzv. "politické obrození",

dozrávání", v letech 1903- 1944 celý proces uzavírá.
Počátek

uvědomování"

být

řešena

městech

otázka školského systému. Již

školy, které však

řeckém. Potřeba

nevyučovaly

slovanských škol byla

byly školy s výukou v lidových makedonských

nářečích otevřeny

ve

zřejmá.

jen ve

větších a bohatších městech: Skopji, Velesu, Bansku, Štípu, Prilepu, Kumanovu a

Tetovu. Úroveň těchto škol byla ještě nevysoká, nicméně jejich vznik znamenal pro
makedonské obrození jeden z počátečních kroků.
Náboženský život makedonské
křesťanských kostelů

a

chrámů

společnosti

se v této

(od roku 1814 se totiž

době soustředí

nepatmě uvolňují

náboženského života, když je fermanem sultána Mahmuda II.
stavět

nové chrámy),

náboženství - totiž
duchovní obraz

čímž

společně

společnosti.

je
se

vyjadřován
zmiňovanými

Makedonská

v

určitém

křesťanům

se

podmínky
dovoleno

smyslu druhý význam

školami je v tomto

společnost

na výstavbu

otevřeně

směru utvářen

vrací ke své

křest'anské tradici, přičemž právě církev se ujme utváření nové sítě škol. 365

Vznikající

církevně-školské

obce znamenají

začátek

místní samosprávy

Z hlediska literární vědy je možné periodizovat makedonské 19. století v pojetí T. Sazdova ve
smyslu dvou základních fází: první polovina 19. století - období šíření vzdělanosti a osvěty
("npocBennencTBo"); druhá polovina 19. století - období romantismu a počátků realismu. Srov.
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost( ... ), s. 88-89.
363
Problematika periodizace makedonského literárního procesu v průběhu 19. století se rozvíjí
v několika rovinách a lze ji jen stěží vřadit do obecného evropského kulturního rámce, jak správně
podotýká i G. Stalev. Přesto však skutečnost, že je možno hovořit pouze o izolovaných bodech určité
makedonské vazby na srbské osvícenství Dositeje Obradoviée, neznamená překážku pro rámcovou
periodizaci. Viz: CTaneB, reoprH: MaKeOOHCKa JlUmepamypa 60 XIX 6eK, in: CoiJpJICUIICKU u
MemoiJoJIOutKU npauw1t>a ( ... ),s. 167.
364
Nejprostší a nejšíře chápanou periodizaci makedonského 19. století lze vymezit do těchto tří
základních etap, jež zahrnují jak kulturní, tak zejména politicko-společenský smysl obrození (jedná se
o předpoklad samého závěru obrozeneckého hnutí, za který bývá zejména v politickém smyslu
chápáno dosažení státnosti). Uvedené periodizační členění viz: Dorovský, Ivan: Makedonie. Zrození,
nebo obrození národa?, Albert, Boskovice 1995, s. 17.
362
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makedonského národa v rámci Osmanské říše. 366 Spojení vzdělání a náboženské
osvěty

je tedy základní úrovní duchovního života tehdejší Makedonie. Z této

vycházejí i první makedonští obrozenci. Jsou jimi mniši Joakim
-asi 1820) a Kiril

Pejčinovik' (Pejčinovič,

1771 - 1845),

kteří

Krčovski

v této

úrovně

(asi 1750

době začínají

ve své tvorbě užívat místní nářečí lidového slovanského jazyka. 367

*
Makedonské obrození a jazyková otázka
Krčovski

s

Pejčinovik'em

poukazují na jazykovou otázku v Makedonii 19.

století. Ve smyslu formování spisovného (makedonského) jazyka je obrození
uzavřeno

nejspíše až obdobím po balkánských válkách, jak mimo jiné tvrdí i Blaže

Koneski,

nejvýznamnější

podle

jeho

slov

církevněslovanský

společnosti.

makedonský jazykovědec. Ve smyslu sociolingvistickém je

směrodatný

proces

se již dávno ukazuje

nezpůsobilým splňovat

Princip "modernizace v 19. století" proto

spisovnému jazyku, založenému na národním základě.

spočívá

v

současné

přechodu

ke

Tento "národní základ" má
jazyka je

založena na teorii, že formování spisovného jazyka bylo výsledkem

výběrem

určitého

pro bázi lidového jazyka

(nářečí).

369

požadavky

Jazyk

dějin

být

určující

modernizace. 368

jazykové

Makedonská koncepce

dialektu a jeho následného povýšení na

úroveň

spisovného jazyka pro

Makedonii.
Intenzivnější

až v

průběhu

zájem o makedonská nářečí byl u osobností evropské vědy vyvolán

40. let 19. století. Prvním, kdo si

při

svých balkánských cestách rozdílů

mezi východobulharskými (bulharskými) a západobulharskými (makedonskými)
nářečími

s ohledem na tehdejší jejich chápání povšiml, byl ruský slavista Viktor I.

Grigorovič. 370 Podobné názory řady dalších vědců- lingvistů, etnografů i literárních
historiků,

se

později

makedonských

stanou nosným základem jazykové teorie zvláštního jazyka

Slovanů.

G. Stalev toto období označuje jako etapu křesťanské etiky, s nížje spjata také tvorba učebnic
pedagogický směr kulturní činnosti prvních desetiletí 19. století. CTaneo, reopm:
MaKeC)OHCKa Jlumepamypa eo XIX eeK, in: CoopxuHcKu u MemoOOJIOUlKU npaUlalba ( ... ), s. 167.
366
CTojaHOBCKH, AneKcaH.n.ap; KaTapuHeB, I1BaH; 3orpa<t>cKH, ,D:aH'IO: 11cmopuja Ha
MaKeOOHCKUOm HapoiJ ( ... ),S. 110.
367
Z hlediska jazykového je jazyk prvních obrozenců v zásadě archaický, přelom 18. a 19. století
je teprve počátkem modernizace jazyka, jež je úzce spjata také s opožděným formováním makedonské
národní identity v moderním slova smyslu. I samotný Koneski podotýká, že: "XIX BeK He ja H3jacHHn
.n.ooonHo HauHoHanHaTa nporpaMa Ha HarneTo ocno6ot~.HTeiiHO ABmKelbe." Viz: KoHecKH, .6Jia)!{e:
MaKeOoHcKuom XIX eeK. Ja3U'lHU u KHUJ/CeBHo-ucmopucKu npUll03U, Kynrypa, CKonje 1986, s. 24.
368
KoHeCKH, .6na)!{e: MaKeOoHcKuom XIX BeK( ... ), s. 22 .
369
tamtéž, s. 22-24.
370
Dorovský, Ivan: Makedonie. Zrození, nebo obrození národa?( ... ), s. 26.
365

a

obecně zřejmý
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Otázka jazyka je však
jedná o úsilí v

intenzivněji řešena

zásadě několika

byť

až od 80. let 19. století,

i tehdy se

činitelů. Nejaktivněji

samostatných kulturních

v ní

vystupuje Krste Petkov Misirkov (1874 - 1926). Ve svém významném díle 3a

MaKeOOHlJKume pa6omu (O makedonských záležitostech)

přináší jasně

zformulované

důkazy o oprávněnosti makedonské svébytnosti.371 V otázce jazyka, národního
povědomí

naplněno

a svébytnosti bylo 19. století sice
nicméně

koncepcemi a názory,

plně nevyřešilo; nesporně

tyto otázky

základy pro Misirkovovu práci a poté
"makedonistů"

izolovanými idejemi,

ještě

činnost

pro

však položilo

dalších generací

v meziválečném období.

*
Rozsah obrozeneckých kulturních rovin

doplňuje rovněž

vývoj Iiteraturního

procesu. První polovina 19. století je ve znamení boje slovanského kulturního milieu
proti neslovanskému. Zásadním rysem tohoto
obyvatelstva proti

pokračujícímu helenizačnímu

vzestupem nabývá na
utvoření

byl odpor slovanského

tlaku. S rychlým
hnutí;

osvětoví

hospodářským

pracovníci usilují o

národní církve, národních škol a faktické formování národní kultury. Jedná

se o snahu

rozšířit střediska

ji pouze do
pevně

intenzitě kulturně-osvětové

střetu

klášterů.

slovanské (národní) kultury o další oblasti,

První generace makedonských

autorů

nesoustředit

19. století je však

ještě

vázána na tato církevní prostředí.

První generaci makedonských
Pejčinovié

a Teodosija Sinaitski.

pracovníků. Souběžně

autorů

představují

Můžeme

hovořit

Joakim

Krčovski,

Kiril

osvětových

o generaci

s první generací makedonské literatury 19. století zažívá

rozvoj též generace makedonských

pracovníků soustředících

se na publikování

makedonských knih a spisů, mluvíme tak o období makedonských tiskáren? 72
Nenahraditelný význam má v tomto období tiskárna Teodosije Sinaitského v Soluni,
Vatašská tiskárna (podle obce Vataša; dnes
jež je spojena se jménem
ze

Soluně

a dále také

učitele Kamčeta;

cařihradská

administrativně sloučena

s Kavadarci),

tiskárna Kirijaka Držilovik'e

(Držiloviče)

tiskárna MaKe.IJ.OHIUI P. Slavejkova Gejí hlavní

činnost spadá až do druhé poloviny 19. století). 373 Výčet tiskáren, jež byly spjaty
371

MHCHpKOB, KpcTe TI.: 3a MaKei)OHlfKUme pa6omu. Jy6WiejHO U30aHue no
cmozoouwHuHama oo pafalhemo Ha aemopom 1874- 1974, l1HCTHTYT 3a MaKe.JWHCKH jaJHK

noeoo

"KpcTe

MHCHpKoB"- CKonje, CKonje 1974.
372
V makedonské literární historii se věnoval otázce literárního vývoje Ch. Polenakovik', který
ve zvláštní stati také vhodně zpracoval problematiku makedonských tiskáren. Viz: TioneHaKOBHK,
XapanaMnHe: MaKeooHcKume ne'lamapu u net~amHUIJU eo npeama nonoeuHa Ha XIX BeK, in:
ToUHHOBCKH, BacHn (ed.): MaKeaoHcKa KpumuKa 3a XIX KHUJICeeeH BeK( . .. ), s. 39-61 .
373
CTanes, feoprw: 11cmopuja Ha MaKeaoHcKama KHUJICeeHocm ( ... ), s. 73-75.
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s makedonským kulturním hnutím,
Později

byly

makedonských

otevřeny
autorů

doplňuje ještě

tiskárna D. Cankova a B. Mirkova.

další tiskárny v Soluni, Bitole a Skopji, avšak knihy

jsou

tištěny rovněž

v Chorvatsku, Srbsku, Bulharsku a Rusku.

Z hlediska významu makedonských tiskáren získala

největšího věhlasu

tiskárna

Teodosije Sinaitského.

Teodosij Sinaitski (konec 18. století- 50. léta 19. století) pocházel z dojranské
oblasti, jistou dobu pobýval v

klášteře

svaté

Kateřiny

Makedonie roku 1838 otevírá tiskárnu, kde bylo
makedonských

nářečích,

na Sinaji. Po návratu do

vytištěno pět

knih v

různých

v tomto smyslu též úzce spolupracoval s Kirilem

Pejčinovik'em. 374 Teodisij Sinaitski napsal předmluvu k Pejčinovik'ově knize

YmemeHue zpemHUM (Útěcha hříšníkům), přičemž se jedná nejspíše o jedinou

Sinaitského autorskou práci. 375 Pro vzájemnou spolupráci Sinaitského a Pejčinovik'e
je charakteristická snaha zavést lidový jazyk do literatury i školství.

*
Makedonské národní obrození a
Následné období lze

časově

čtyři jazykově

literární koncepce

vymezit údobím od 50. do

počátku

90. let 19.

století. Jedná se o období snah o spisovný jazyk pro Makedonii, kdy jsou proti
postaveny

různé

pohledy a jazykové koncepce

(či předpoklady

pro spisovný jazyk).

V mnoha pramenech proto bývá tato etapa makedonského obrození
období čtyř jazykových koncepcí.

sobě

označována

jako

376

Koncepci jednotného rnakedonsko-bulharského jazyka - jazyka, který by
zajišťoval

kulturní i

hospodářskou

shodu mezi

dvěma

navzájem si blízkými národy

(regionálními subjekty) - zastupoval makedonský vladyka Partenija Zografski
374

noneHaKOBHK, XaparraMnHe: CmpaHUlfU oo MaKeOOHCKama KHU:J/Ce6HOCm, MaKe,UOHCKa
KHHra, CKonje 1969, s. 123-160.
375
Spolupráce mezi oběma obrozenci se intenzivně rozvijela i poté, co Sinaitského tiskárna
vyhořela. Na její nákladnou opravu totiž přispěl značným dílem sám Pejčinovič. Předmluva ke spisu
YmezueHue zpezuHw.t obsahuje kromě Sinaitského poděkování také poznámku o významu lidového
jazyka pro šíření vzdělanosti. Sinaitski mimo jiné píše, že: "l1 He MO)J(aT .na peT.{aT nowTO He MO)J(eMe
,na n03HaeMe OTH eCT nocJiaBl!HCKHH HJUI nopOCCHHCKH li311K. EBe KJbyT.{ T.{TO OTBopyeT cep.nU:eTO
Bawe: He KJb~ OT 3JiaTO 11JII1 OT cpe6po, HO KJb~ OT )J(eJie30 11 T.{l1JI11K, T.{TO .na He Ce 81111. ŮTI1
cpe6pOTO 11 3JiaTOTO eCT MeKO 11 Ce Bl1e CKOpO, HO )J(eJie30TO CO T.{HJII1K He Ce BHe." Srov. fototypické
vydání Sinaitského předluvy v: EbllzapcKu Bb3pO:JICOeHCKU KHU:JICOBHUL!U om MaKeOOHUJl (Jf36paHu
cmpaHUlfU}, l13,naTeJICTBO Ha DbJirapcKaTa aKa.neMI1ll Ha HayKI1Te - l1HCTHTYT 3a 6bnrapcKI1 e3HK,
Co<jl11l1 1983, s. 50-51.
376
Pojetí případné kodifikace makedonského jazyka na základě výběru vyhovující koncepce
mezi čtyřmi modely je do značné míry spjato s makedonskou terminologií, která může být v některých
ohledech zjednodušující. Makedonská literární historie hovoří o jednoznačné snaze kodifikovat
samostatný makedonský jazyk, v němž by vznikala i umělecká literatura. Dále zmíněné jazykové
koncepce budoucího makedonského jazyka odpovídají do značné míry také jazykovým
charakteristikám jednotlivých učebnic a pedagogické literatury. Srov.: Sazdov, Tome; Stojčevska
Antié, Vera: Makedonska književnost ( ... ),s. 109-110.
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(1818 - 1876). 377 Sám Zografski nazývá tuto koncepci "jazykovým dualismem",
který

vychází

ze

základu

západomakedonských

nářečí

s

určitými

prvky

bulharštiny. 378 Jeho následovníkem se stal Kuzman Šapkarev ( 1834 - 1909), který
sepsal

několik učebnic, dvě

náboženské knihy a dílo Ma}'-I.UH ja3UK

(Mateřský jazyk)

v ochridském (západomakedonském) nářečí s příměsí spisovné bulharštiny. 379 Je i
autorem prvního makedonského životopisu - Mamepuaflu 3a :JICueomonucom Ha
6paK.a MU!laOoHoeu, jJUMumpuja u KoHcmaHmuHa (Materiály k životopisu
Dimitra a Konstantina Miladinovových). K této jazykové koncepci je

zmínit

učitele,

jenž

působil

na

různých

bratři

třeba ještě

místech Makedonie i Bulharska,

novináře,

folkloristu a překladatele Dimitra Vasileva Makedonského (1847- 1898). Je mimo
jiné autorem
(Krátké

učebnic

dějiny

KpamKa ceeutmeHa ucmopuja Ha y'iwzuutmama no MaKeiJoHuja

pro školy v Makedonii) a EyKeap 3a ynompe6eHue y MaKeooHcKume

y'iu!luutma (Slabikář pro potřebu v makedonských školách). 380 Pocházel z Egejské

Makedonie, své práce psal na

základě

rodného

nářečí

ochridsko-stružského. V jeho

pracích jsou však patrny i vlivy nářečí bitolského. 381
Druhá jazyková koncepce, projekt srbsko-makedonský srbského lingvisty,
literárního historika a diplomata Stojana Novakoviée, všeobecného znalce
balkánských
tvořit

problémů, předpokládal,

makedonská místní

nářečí

a

že nový jazyk pro Makedonii budou ze 75%

přibližně

z 25% se bude zakládat na jazyce

srbském.382 Jazyk Novakoviéovy koncepce měl mít jednodušší fonetický (srbský)
pravopis a ve chvíli, kdy by se jeho užívání
by se obracel

poměr

rozšířilo

a stalo

obecně

užívaným, zvolna

lexika v neprospěch makedonského. Makedonský jazyk by tak

byl postupně srbizován. 383 V Novakoviéově odkazu se snažili pokračovat Despot

377

KoHeCKH, 6JJa)!{e: MaKeOOHCKuom XIX BeK( ... ), s. 102-105.
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost ( .. . ),s. 110-111.
379
Pro tuto bulharsko-makedonskou koncepci je nutno zmínit také Venjamina Mačukovského ,
jenž si byl vědom toho, že pro žáky makedonských škol je vždy největším problémem osvojit si
pravidla bulharské gramatiky. Tamtéž, s. 113 .
380
IlaHOBCKH, ,lJ;oHe: Y~Je6HuKapu u npoc6emume!lu, Hawa KHHra, CKonje 1992, s 116-123 .
381
PHcTeBCKH, EJJa)!{e: )(uHumap MaKeooHcKu, cn. "Pa3me.nH", ro.n. I, 6p. 1, CKonje 1958, s. 82.
382
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost ( ... ),s. 113-114.
383
Na jazykovou otázku ve smyslu poměru slovní zásoby makedonských dialektů a srbštiny
navazuje také společnost "Srbomakedonci" (Cp6o-MaKe.noHu,H), která měla v Cařihradě
shromažďovat v otázce makedonského problému protivníky bulharských idejí v Osmanské říši a tím
legalizovat působení srbské propagandy. Tento projekt nabízí jednu z variant řešení národní a
jazykové otázky v Makedonii. V pojetích srbské propagandy měl vzniknout ,. srbomakedonský"
národ, který by dával určitý prostor také makedonským specifikům a který se dokonce snažil řešit
jazykovou otázku. Předpokládal psaní "v čistě makedonském jazyce", který však zatím nebyl literárně
zpracován, bylo tedy potřeba odmítnout každý "bulharský" výraz a nahradit jej slovní zásobou
srbskou. Lze tak v jistém smyslu hovořit o další rovině srbsko-makedonského jazykového projektu.
378
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Badžovié, Koste
Třetí

Gupčev či

Milojko Veselinovié.

jeho pokračovatel Isaija Mažovski.

právě

proti fanariotským snahám kulturního útlaku,

z řeckých

řeckého

literátů

národního

a

filozofů , kteří

povědomí

ve

a

Vznik obecně-slovanského jazyka měl být

384

jedním z prvků boje proti denacionalizaci makedonských
namířen

Prličev

teorii - projekt všeslovanského jazyka - zastupuje Grigor S.

Slovanů. Ačkoliv

myšlenkově

byl

však vycházel

hledali inspiraci pro obnovu a sjednocení

starořeckém

jazyce a jeho spojením se

současným

mluveným jazykem. 385 Prličev předpokládal, že základem nového spisovného jazyka
bude

staroslověnština,

jazyk

skvělé

slovanské literatury z dob

tradice. Jazyk Klimenta a Nauma
jazykových

prvků

měl

zjiných slovanských

být dále
jazyků

doplněn

cyrilometodějské

vhodným

výběrem

(zejména ruštiny a bulharštiny).

Velkou roli by ve "slovanském esperantu.", jak bývá tato koncepce nazývána, hrál i
ochridský dialekt, který

měl

ukazovat

právě nepřerušenou

kontinuitu slovanského

písemnictví od cyrilometodějských dob. 386 Symbolickým vstupem tohoto jazyka do
obecného užití

měl

být Prličevův

překlad Iliady.

Čtvrtou, čistě makedonskou koncepci představuje G'org'i Pulevski (1820/28

1895), autor jazykových, slovníkových příruček. 387 V roce 1880 vydal v Sofii
makedonskou gramatiku C!laeJlHCKoe 1-IGCe!leHue - MaKeooHcKa C!I02HUlfa pe'ioecKa
(Slovanské osídlení -

jazyce.

Byl

makedonská mluvnice).

skutečným

"Makedonismus"

otevřeně

makedonistou,
vyjadřuje

388

Psal v národním makedonském

předchůdcem

rovněž

K.

P.

Misirkova.

v dílech CaMoeu!la MaKeOoHCKa

Viz: J..laM6a30BCKH, KnwMeHT: KyJlmypHo-onmmecmeeHume epcKu Ha MaKeOOHZfume co Cp6uja eo
meKom Ha XIX eeK, l1HCTHTYf 3a Hau,HoHanHa HCTOpHja, CKonje 1960, s. 162-163 .
384
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost( ... ), s. 115 .
385
Vytvoření tohoto jazyka velmi koresponduje s tzv. názorovou metamorfózou G. Prličeva (v
roce 1860/61 v souvislosti s uvězněním a smrtí bratří Miladinovců) ; lze v tomto smyslu konstatovat,
že o co jistější byly Prličevovy řecké (helenofilské) pozice, o to razantnější byl zmiňovaný přechod ke
slovanství, jenž se radikálně projevil mimo jiné i v jazykové oblasti Prličevovy tvorby. U Prličeva je
opět patrna duchovní "inspirace" z řeckých literátů a filozofU, kteří hledali inspiraci pro obnovu a
sjednocení řeckého národního povědomí ve starořeckém jazyce a jeho spojením se současným
mluveným jazykem.
386
Pro slovanský jazyk v tomto smysl sepsal G. Prličev také gramatiku, jež byla vydána tiskem
teprve před několika lety - Ilpnw1es, fpwrop: KpamKa CJlaBRHCKa zpaMMamuKa o'lbpmaHa omb
I
KpamKa CJloeeHcKa zpaMamuKa (npwpe.nwne ,lJ,HMHTap IlaH.nes 11 ,D,parw CTe<flaHwja), Pa.n11o Oxpw.n
(H3.nasa'!), OxpM,n 1994.
387
Tzv. makedonistická koncepce je v zásadě prvotním projevem makedonského separatismu
(makedonské emancipace). I když je spjata jen s jednou osobností kulturního života, do značné míry
nastiňuje budoucí charakter a cesty makedonsky chápaného hnutí.
388
Slognica ... je originálním dílem a pro její sestavení Pulevskému posloužila některá ze
soudobých slovanských gramatik, kterou přizpůsobil svým potřebám . Její jazyk díla je poměrně čistý,
slovníky se však vyznačují jazykem do značné míry čistším; Slognica .. . proto byla napsána patrně

r.n.

dříve.
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(Makedonská samovíla) a MaKeOoHcKa necHapKa (Makedonský

zpěvník)

z období let

1878- 1879. Pulevského tvorba i teoretické náhledy jsou nutně poznamenány dvěma
fakty - jednak

skutečností,

straně

že byl na jedné

samoukem, na

straně

druhé pak

také neobyčejným patriotem. Obojí se nutně odrazilo i v jeho tvorbě. 389

*
Otázky jazykových koncepcí jsou úzce spojeny nejen s obdobím makedonských
tiskáren, ale také s šířením didaktické a

osvětové

učebnic).

literatury (rozvoj

Generace těchto autorů (Partenija Zografski, Kuzman Šapkarev, Dimitar V.
Makedonski a G'org'i Pulevski) je vymezena 50. - 80. lety 19. století,
zejména 60. a 70. léta jsou obdobím
"bugarština"

(6yraprn;~ma: původně

bojů

o identitu makedonských

bulharské

cítění,

poněkud

však v Makedonii tento termín stane

přičemž

Slovanů:

tzv.

povaha, s postupem doby se
hanlivým

označením

šíření

bulharského vlivu390) se v Makedonii střetává s helénskými idejemi, určitou roli
sehrává také srbská
povědomí

osvěta.

Blaže Koneski se zamýšlí nad otázkou míry bulharského

v Makedonii, jejímž ukazatelem

může

být

například počet předplatitelů

bulharského tisku v Makedonii. 391 Toto období je tedy často nazýváno jako "odklon
od helénismu ke slovanství". 392 Do Makedonie jsou společně s pedagogy posílány
slabikáře. Skutečnost,

bulharské i srbské knihy a
osvěty

té

či

dostane do

střetu,

působení

srbské a bulharské

je otázkou až dalšího vývoje. Zatím je toto

oné národní ideologie

kultuře

že se

skutečně

výrazem

přechodu

souběžné šíření

od neslovanské

kultuře

ke

domácí, slovanské. Ideologický odklon, jenž provází makedonské národní

obrození, je reprezentován
do Makedonie

přináší

právě učiteli

té

či

oné ideologie. Toto

osvětové působení

nové kulturní kódy - a to i přesto, že s postupem

času přeroste

doslova v ideologický konflikt o ovládnutí dosud nevyhraněné Makedonie.
Odklon od helénismu ke slovanství je typický pro

představitele

makedonské

kultury 60. a 70. let 19. století - R. Žinzifova, P. Zografského, K. Miladinova, K.
Šapkareva i G. Prličeva, jimž všem byl učitelem Dimitar Miladinov (sám původně

389

G' . Pulevski a základní literatura: PHCTOBCKH, Ena)f(e: fopfuja M. llyfleBCKU u Hezoeume
KHUWKU ,.Ca.MOBUJla MaKeOOHCKa" u ,.MaKeOoHcKa necHapKa", l1HCTHT)'T 3a <j>onKnop, Ew6nwoTeKa
Ha cnwcaHHeTo "MaKe,noHCKH <j>onKnop", 6p. 1, CKonje 1973; CaJ,nos, ToMe: fopfu llyReecKu Pf36paHu meKcmoeu, Halila KHHra, CKonje 1985.
39
K této otázce vhodná práce: Ky3MaH lllanKapee: 3a Bo3pa:JICoaHemo Ha 6MzapU{uHama e
MaKeOOHUR (HeU3oaoeHu 3anucKu u nucMa}, DbnrapcKH nwcaTen, Co<j>HH 1984.
391
KoHeCKH, Ena)f(e: KoH MaKeooHcKama npepoo6a (MaKeOOHCKume y'le6Hullu oo XIX eeK),

°

J1HCTHTYT 3a HaUHOHaJIHa HCTOpHja, CKonje 1959, S. 13-14.
392
Tento termín užívá také B. Koneski. Viz: tamtéž, s. 15.
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odchovanec řeckého školství). 393 V druhé fázi vývoje (v průběhu 60. let) je
učitelů, kteří

makedonská kultura obohacena o generaci
jiných slovanských zemích).

Zahraniční

pobyty

se

vzdělávali

intelektuálů

v Rusku (ale i

jsou neodmyslitelným

jevem jihoslovanského obrození.

*

značné

Vývoj didaktické literatury s jazykovou otázkou tedy úzce souvisí. Do
míry je

pečlivě

zvažována forma jazyka, v níž by

pomůcky.

Dilema, zda psát

zda nalézt

určitý společný

jednou z

nejzásadnějších

Prvním

učebnice

v

čistě

učební

vznikat nové

slovanském (makedonském) jazyce,

bulharsko-makedonský jazykový vzorec, stále

otázek i v pedagogické

význačnějším

měly

či

zůstává

literatuře.

autorem didaktické literatury je Partenija Zografski,

zastánce zmíněné makedonsko-bulharské verze jazyka. 394 Tato snaha je zřejmá
zejména v druhé jeho

učebnici.

Zatímco

učebnice

KpamKa C6flUJeHa ucmopua Ha

Bemxo - u - Hoe03aeem11ama f_JbpK06b (Krátké církevní
zákona) je založena a na
y'-leHue 3a Oel.Ja-ma

galičském nářečí

(Počáteční

dějiny

Starého i Nového

se starým ruským pravopisem, Ha'-laJtHoe

učení

pro

děti)

vykazuje jistý odklon od

západomakedonských nářečí. Druhá kniha již nezakrývá snahu o

konkrétnější

jazyka, objevují se rusismy a vlivy církevní slovanštiny. Zografského

normu

učebnice

vyšly

v Cařihradě v roce 1857- 1858. 395
Dále

můžeme

zmínit

podobného obsahu.

přínos

Kromě

Dimitara V. Makedonského, autora

krátkých

dějin

tří učebnic

vyšel z pera tohoto obrozence také

Právě K. Šapkarev však zdůrazňuje, že makedonští Slované byli nuceni se vzdělávat v řečtině
jednoduše proto, že neměli svůj jazyk na vyhovujícím stupni vývoje. Šapkarev píše: "Cnope.n. MeHe
HaWHTe MaKeJJ.OHCKH 6bJJrapH, KaTO Hl!MaJJH 6bJJrapCKJ1ll CBOH li311K o6pa60TeH, HHTO y'le6HHL(J1 Ha
HefO, a HHTO nbK 6HJJO HM Bb3M0)f(H0 JJ.a HanpaBl!T OHOBa, KOeTO HHTO nO-fOJTl!MaTa 6bJJrapCKa MaCa
.IJ.OTOfa He 6e HanpaBHJJa, CHp. ,na o6pa60TliT li311Ka CH, B TaKbB CJJy'laH, Ka3BaM, MaKeJJ.OHCKHTe
6bnrapH He HanpaBHJJH 3ne, .ueTo ca ce y'IHJJH Ha rpbU:KHii li3HK." Srov: Ky3MaH llianKapee: 3a
Bb3paxoaHemo Ha 6b!lcapU/UHama e MaKeOoHUR (HeU3oaoeHu 3anucKu u nucMa), EbnrapcKH
nHcaTen, Coclmll 1984, s. 7-8.
394
S ohledem na Zografského tvorbu je vhodné naznačit příčiny jeho úvah o společném jazyce
s Bulhary. Těchto důvodů je několik: 1. základní snahou bylo eliminovat helenizační tendence
v Makedonii. V tomto kontextu je možno poukázat na určitý časový skluz v makedonském prostředí:
dílo Partenije Zografského bylo v makedonském prostředí v zásadě protihelénistickým apogeem,
zatímco v Bulharsku vrcholily obdobné tendence již v průběhu 30. let 19. století; 2. v jednotném
(společném) chápání obou slovanských prvků - makedonského a bulharského - bylo možno snáze
postupovat v boji proti helénské i proti osmanské nadvládě; 3. jistě směrodatná byla také otázka
"poměrného" zastoupení obou jazykových systémů. Partenija Zografski si byl jistě vědom základních
jazykových rozdílů mezi bulharskými a makedonskými dialekty - především rozdílných střídnic za
původní *tj, *dj (v makedonštině K, f; v bulharštině U/, xo), dále absence redukovaného vokálu (b)
v makedonštině a naopak absence trojího členu v bulharštině (makedonština: zpaoom, zpaooe, zpaooH
X bulharskému zpaobm). Dualismus měl tuto otázku řešit ve smyslu kompromisního zastoupení obou
jazykových prvků . Srov.: KoHeCKH, EJJa)f(e: Ko11 MaKeOoHcKama npepoo6a ( ... ),s. 26-44.
395
CTanea, feopr11: lfcmopuja HaMaKeOOHCKama KHUJ/CeBHOCm ( ... ),s. 78-81.
393
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EyKeapb 3a ynompe6eHue

(Slabikář

MaKeooHcKu-me y'-lWlUUfG

6b

pro

potřebu

v makedonských školách) a CKpameHb npaeoc!laeeHb Kamaxu3UCb, llpeeoob omb
2pblJKU (Zkrácený pravoslavný katechizis,
jihomakedonského

prostředí.

Tyto

překlad

učebnice

z řečtiny). Jako jediný pocházel z

vycházejí v druhé

polovině

60. let 19.

století.
O

přiblížení

jazyka makedonských

Slovanů bulharštině

dále usiloval Kuzman

Šapkarev (1834 - 1909). V jeho jazyce jsou na první pohled patrny snahy o ještě
hlubší propojení makedonských a bulharských nářečí. Čistě pro pedagogické účely
sestavil Šapkarev na osm učebnic - ani v jeho díle nechybí KpamKa CeRUfeHa

lloeecmHUlJa om Bemxbzii u Hoebzu 3aeem (Krátké starozákonní i novozákonní
dějiny). Svůj

význam má mimo jiné i KpamKo 3eMfleonucaHue 3a MG!lei.JKU OelJa Ha

Hape'-lue no-6pG3yMumeflHO Ha MGKeooHcKume 6bflzapu (Krátký
děti

v nářečí

srozumitelnějším

(Bulharský slabikář)
následují

či

makedonským

Bulharům),

zeměpis

pro malé

EbflzapcKuu 6yKeap

To!lflMa 6b!l2apcKa LfumaHKa (Velká bulharská čítanka). Dále

dvě příručky

náboženského charakteru, jejichž úkolem bylo probudit

v makedonském obyvatelstvu vlastenecké

cítění

zejména v

rovině

pravé

křesťanské

víry. Většina Šapkarevových učebnic vychází v letech 1868 - 1869, zatímco
zbývající dvě příručky jsou datovány rokem 1874. Sám Šapkarev svůj jazyk
vymezuje jako "západomakedonský (ochridský) dialekt v propojení s tehdejším
nářečím bulharským". 396

Makedonskou jazykovou koncepci
autor dvou v
příručku

Bělehradě

vydaných

představuje

učebnic.

G'org'i Pulevski (1838- 1894),

V prvním

případě

pod názvem Pei.JHUK om '-lemupu je3uKa (Slovník

však jedná o

"pětijazyčník", neboť

jde o slovníkovou

čtyř jazyků),

v podstatě se

vedle makedonštiny, pojmenovné zvláštním

jménem "jazyk srbsko-albánský", jsou uvedeny ještě srbské ekvivalenty. 397 K těmto
dvěma

jazykovým

předlohám

jsou též uvedeny

(tzv. "jazyk arbansko-arnautský"),
vpravdě

slovníkem, nýbrž spíše

turečtině

a

příslušné

řečtině.

konverzační příručkou

ekvivalenty v

albánštině

Tzv. "Lfemupja3UI.JHUK" nebyl
pro pestré spektrum

uživatelů

-nejen žáky ze školních lavic.
396

K analýze díla tohoto obrozence z makedonského "úhlu pohledu" je vhodný výbor
Šapkarevovy tvorby pod redakci T. Todorovského: To.11,opoBCKH, ToMHCJiaB (ed.): Ky3MaH llJanKapee
- 1136op, M11cna, CKonje 1984.
397
Podle některých poznámek G'. Pulevského můžeme zejména v úvodních fázích jeho tvorby
usuzovat, že i on neměl zpočátku zcela jasnou národní identitu. Pulevski totiž několikráte tvrdil, že
pochází z Albánie a jeho jazyk je albánský Gedná se přirozeně o nářečí jeho rodného Galičniku). Viz:
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V druhém případě se jedná též o slovník. Úkolem Slovníku tří jazyků (PettHUK

mpujy je3uKa) bylo
části

se v této

zpřístupnit

makedonskému obyvatelstvu

Balkánu v Pulevského

době

užívaly turečtinu

místního slovanského dialektu) se jednalo o

tři

kromě

základní jazyky, jež

makedonštiny (resp.

jako jazyk administrativní a

albánštinu, jež bylo v západomakedonských oblastech, odkud Pulevski pocházel,
možno slýchat v běžné denní komunikaci zdejších obyvatel. Řečtina jako jazyk
liturgie a kultury v tomto druhém Pulevského slovníku již zastoupena není.
Pulevski ve svých slovníkových
makedonské národní ideologie. Do
přichází

zvolna

významu. Jako

příručkách

osvětové

představuje

jako první

literatury

právě

v díle tohoto samouka

chápání adjektiva makedonský i v jiném než

důkaz prvopočátků

s Pulevským možno uvést

"Tpuja3UttHuK" totiž

čistě

regionálním

makedonské národní svébytnosti je v souvislosti

označení

představuje

kontury

tří jazyků.

makedonského jazyka ve Slovníku

tento jazyk jako s.-Makedonski (c.-MaKe.n;oHCKH).

Toto malé "s.- " bylo srbskými lingvisty chápano jako výraz
Makedonie je srbsko-makedonský a

tvoří

tak

součást

skutečnosti,

srbského etno-lingvistického

prostoru. Ve výkladech samotného Pulevského však toto "s.-"

"slavjansko-makedonskou" podstatu jazyka.

že jazyk

údajně

znamenalo

398

Mezi Pulevského práce, které dále rozvíjejí myšlenku národního makedonského
jazyka,

patří

pe~JoecKa

také

zmiňovaná

CnaejaHCKO-Hace/beHucKu-MaKei)oHcKa CnocHUIJa

- 3a ucnpaeyealbe npaeocnoeKu-ja3uttecKo-nucaHue

(zkráceně

MaKeOoHcKa

CnoZHUIJa PettoecKa- Makedonská mluvnice). 399 Napsána byla již v roce 1865, kdy
ji Pulevski poslal
Ministerstvem
řada

společně

vzdělání

se žádostí o vydání do Srbska, aby zde byla

a církevních

věcí

balkánských povstání (v Bosně a

posouzena. Události však zkomplikovala
Hercegovině,

Dubnové v Bulharsku a

Razlovecké v Makedonii). Vyjít tak mohla tato mluvnice až v roce 1880. Je
považována za první makedonskou gramatiku,

neboť

i zde je

nastíněna

myšlenka

svébytné makedonštiny.
Jako samouk, který
bádání, se

nicméně

neměl příliš

hluboké odborné

předpoklady

pro lingvistické

stal v makedonském obrozeneckém procesu zcela specifickým.

Na rozdíl od tehdejších intelektuálních elit vyzdvihoval prakticky jako jediný v této
době

makedonskou jazykovou, národní a kulturní svébytnost. Pouze dlouhý

CaJ,noB, ToMe: fopfu flyRe6cKu u Hezo6omo OeRa, in: CaJ,nOB, T. (ed.): fopfu llyRe6cKu: f136paHu
meKcmo6u, Hawa KHHra, CKonje 1985, s. 16-17.
398
tamtéž, s. 18.
399
tamtéž, s. 20-23.
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historický vývoj však dá v boji jazykových koncepcí za pravdu

právě

Pulevského

teorii.

*
Od makedonského romantismu k realismu
Na přelomu 50. a 60. let 19. století se do makedonské kultury pozvolna dostávají
prvky

světské

literatury. V písemnictví tak nachází odraz

které druhá polovina 19. století

přináší.

směry

a proudy nové doby,

Pod vlivem literárního vývoje

kontextu proto můžeme i ve sledovaném prostředí

hovořit

světového

o generaci makedonského

romantismu. 400 Představiteli "makedonských romantiků" jsou již osobnosti, jejichž
přínos

je širší a

překladateli,

nesoustředí

osvětovou činnost;

se jen na

zajímají se o folklór, filozofii

či

dějiny.

stávají se básníky,

Předními

osobnostmi

makedonského romantismu tedy jsou Jordan Chadži-Konstantinov Džinot,

bratři

Andreja a Konstantin Petkovik'ové (Petkovičové) a Rajko Žinzifov.
Jedním z prvních
středověkých

autorů, kteří

*

se osvobodili od dlouho

přetrvávajících vlivů

témat, byl Jordan Chadži Konstantinov-Džinot (1820/21 - 1882).

Jeho umělecké spektrum i životní dráha jsou neobyčejně pestré. 401 Narodil se ve
Velesu, který se stal na
obchodu

hospodářsky

přelomu

silným

50. a 60. let 19. století v souvislosti s rozvojem

městem.

Na

křižovatce

cest ze Skopje do

Soluně,

Bitoly a Štípu tak vzniká společenská vrstva obchodníků, kteří posílali své děti na
studia tam, kde obchodovali - do Srbska, Řecka, Rakouska či Ruska. Hospodářské
podmínky tak

umožňovaly

i rozvoj kultury. Ve Velesu vznikají v této
čítárny

první v Makedonii vyšší školy i první

a

město

se tak stává

době

jako

skutečným

kulturním centrem.
Jordan Chadži Konstantinov-Džinot byl postavou mnoha zájmů. Živě se zajímal
o filozofii, o

dějiny

divadelní tvorby.
Tato

činnost

402

a v neposlední

řadě

s ním jsou spjaty

počátky

makedonské

Ve velešské škole zavedl a vyučoval slovanský lidový jazyk.

však vzbuzovala

nepřátelství

místních

nátlak byl nucen školu uzavřít a poté odejít do

čorbadžijů

Soluně

a fanariotů, na jejichž

a na Svatou Horu. Cestoval po

Je sporné, do jaké míry můžeme v makedonské obrozenecké literatuře hovořit o
propracovaném romantismu ve smyslu umělecky pestrého směru. V souvislosti s náznaky romantické
tvorby je nutno mít u obrozenců pocházejících z Makedonie na paměti, že pozdější prezentace této
jejich tvorby je z národotvorného hlediska do značné míry účelová . Přesto je však vhodné uvést
v tomto smyslu obecné postoje makedonské literární historie.
40 1
IToneHaKOBHK, XapanaMnwe: JopoaH Xa1lu KoHcmaHmuHo6 f,JuHom, in: IToneHaKOBHK, X. : Bo
eKom Ha HapooHomo 6yoefbe, Mwcna, CKonje 1973, s. 9-117.
402
CTaneB, reoprw: Ilpe2!1eo Ha MaKeOOHCKama llUmepamypa 00 XIX 6eK, Kynrypa, CKonje
1963, s. 95-103.
400
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Srbsku i Rumunsku. Po návratu z cest působil jako učitel ve Skopji.
První jeho

významnější

tabule), která není
způsobech

učebnicí,

příručka

prací je didaktická

avšak teoretickým textem o základech

jejich získávání, založený na

překladu

Chadži

Konstantinov-Džinot

vzdělanosti

ao

Obradoviéovy /žice. Jedná se o typ
rozměru.

didaktické literatury, která byla užívána v celobalkánském
Jordan

Ta6!1UlJa nepeaja (První

rovněž

se

vyjadřoval

k otázkám

filozofickým - práce Apopu3MU (Aforismy) je "souborem" dvou knih. 403 V první se
zamýšlí nad vztahy mezi lidmi, v druhé pak nad otázkami života a smrti.
patrný i v dramatické

tvorbě.

rozdělit

Tematicky ji lze

do dvou

okruhů.

Přínos

je

Pro první je

charakteristická jeho všeslovanská patriotická motivika. Hra, která tento cyklus
otvírá, nese název MuHepea u oeeem MY3U (Minerva a devět múz). 404 Je pojatá jako
rozhovor s múzami o možnostech osvobození. V druhé

hře

Cep6uja utemaemcja e

3eMG.fb ceoux (Serbija se prochází po svých zemích) je personifikovaná Serbie
spatřována ,jako svobodná sestra mezi porobenými" jihoslovanskými národy.

Záchranu od politického i kulturního útisku autor

spatřuje

405

ve slovanské spolupráci a

ve vytvoření federativního státu balkánských národů. 406 Druhý okruh se soustředí na
moralisticko-didaktickou funkci.

Tvoří

jej mimo jiné hry Pmzoeop U!IU npaeu

~JoeeK

(Rozhovor neboli slušný člověk) a illKo!la u y~JeHue (Škola a výuka).

Pro makedonské kulturní hnutí mají význam i Džinotovy cestopisecké
literatuře

prvním dílem tohoto žánru v makedonské
statistické údaje o obyvatelstvu,
bohatost oblasti. Jeho cestopisné

představují
články

současně

a

črty.

též

Jsou

přinášejí

lidové zvyky, vyzdvihují kulturní

se zabývají tím, co je

označováno

starožitnostmi. 407 Slovanské hnutí Jordana Chadži Konstantinova bylo kulturně

orientováno zejména na Srbsko. Další dva
makedonskými romantiky,

kteří

však

hleděli

představitelé

s vyhlídkami

velešské skupiny byli

šťastnější

budoucnosti k

Rusku.
Bratři

Konstantin a Andreja Petkovik'ové se narodili v

časovém

odstupu

jedenácti let. Proto Andreja spíše následoval svého staršího bratra Konstantina.
403

TywescKH, BaH'IO: flpw102 KOH npoy'lyealbemo Ha apopU3Mume oo JopoaH Xa'{lu
KoHcmmtmuHoe-!,Jwwm, JlHTeparypeH 36op, 6poj 6, CKonje 1979, s. 75-79.
404
noneHaKOBHK, XapanaMnHe: MaKeOOHCKama numepamypa 00 XIX BeK, CKonje (nakladatel
neuveden, nevročeno- zvláštní otisk), s. 10.
405
KoHeCKH, Ena)!(e (ed.): JopoaH Xa'{lu KoHcmaHmuHoe-J)uHom- H36paHu cmpaHUl/U, M11Cna,
CKonje 1987, s. 119-122.
406
Do jednotného politického celku měly být začleněny Thrákie, Rumunsko, Bulharsko, Albánie
a Makedonie. Srov.: To.ll,opoBCKH, raHe: MaKeooHcKama numepamypa eo XIX- XX" eeK, .lJ:eTCKa
pa.ll,ocT, CKonje 1993, s. 43.
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Konstantin Petkovik' (1826 - 1897) se narodil nedaleko Velesu, již od mládí jej
zaujal fenomén Ruska, spatřoval v něm jedinou spásu pro malé slovanské národy. 408
přivedlo

To jej také

aktivně tvořil-

na studia do Petrohradu. K. Petkovik' již za dob studií v Rusku

psal cestopisy, zabýval se jazykovými otázkami,

rukopisy a lidové

písně,

sám psal

básně. Tvořil

ale který byl fakticky založen na
ruštiny. Své znalosti si

rozšířil

základě

shromažďoval

staré

v jazyce, který nazýval" bulharský",

rodných

středomakedonských nářečí

a

cestováním po slovanských zemích - navštívil mimo

jiné i Prahu.
Již jako ruský

občan

vstoupil do diplomatických služeb. Po dobu patnácti let

vykonával úřad ruského konzula v Dubrovníku.409 Často tehdy navštěvoval Černou
Horu, s níž

mělo

Během

Rusko silné kontakty.

Václavem Hankou. Na

základě

své

návštěvy

v Praze se seznámil s

tohoto setkání vydal Rukopis královédvorský - první

překlad z češtiny do makedonského jazyka. 410 Odcestoval také do Benátek, aby zde
zřídil

přemýšlel

makedonskou tiskárnu,

o založení Matice makedonské.

Literárně

zpracovával athonské starožitnosti, zabýval se cestopisnými zápisky o Dubrovníku,
Černé Hoře, literárních památkách jadranských Slovanů či o životě Černohorců.

Mladší Andrej a Petkovik' (183 7- 1897) následoval svého bratra. Po studiích v
Rusku zde již natrvalo zůstal. Před tím však působil ve Velesu jako učitel. 411 I on po
studiích vstoupil do diplomatických služeb. Zhoršení rusko-tureckých
neumožnilo rozhodli
básně

působit

již

jako celé

ve slovanské

propracovanějšího

Známé jsou
z daleké

podobně

básně

země).

řadě

cizině

dalších jihoslovanských

- návrat do Makedonie.

verše ve velešském

nářečí

vztahů

obrozenců,

Rovněž

mu

jež se

Andreja psal

s četnými ruskými vlivy.

Mozwta e zopa (Hrob v lese) a Dtac oiJ iJafleKa 3eMja (Hlas

Jsou to

básně,

náboženskou propagandou

které vznikly v

fanariotů

a

polovině

uniatů,

později

19. století v souvislosti s
však také bulharských

vladyků.

Pokus o literární zpracování kritiky náboženské i politické propagandy je
stěžejním příspěvkem
Ovlivňovat

Andreje Petkovik' e do makedonského národního písemnictví.

makedonskou kulturu se

dařilo oběma bratřím

407

i

přesto,

že

působili

TioneHaKOBHK, XapanaMnHe: Bo eKom Ha HapooHomo 6yoe111e ( ... ),s. 112.
CTaJJeB, reopm: J1cmopuja Ha MGKeOOHCKama KHU:J/Ce6HOCm ( ... ),s. 208.
409
Cnacos, AneKcaH){ap: AHopeja u KoHcmaHmuH llemKoeu'l, MaTHUa MaKe){OHCKa, CKonje
1998, s. 13-25.
410
Jeho text je vydán paralelně s další anonymním bulharským překladem a Hankovým českým
originálem ve vydáni Ruské akademie věd.
411
CTaneB, reopnt: J1cmopuja Ha MGKeOOHCKama KHU:>!Ce6HOCm ( ... ), s. 212-213.
408
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daleko od své vlasti. Podobný osud měl i Rajko (Ksenofont) Žinzifov (1839 1877), poslední osobnost tzv. velešské skupiny. Žinzifov je prakticky ve všech
ohledech typickým představitelem jihoslovanského obrození. 412 Jako řada dalších
obrozenců

makedonských a bulharských

vyšel i on z helenofilské výchovy. Otec

Joan Dzindzife jej dal studovat do řecké školy ve Velesu. 413 Již v době studií se však
mladý Žinzifov učil z vlastní iniciativy bulharsky, aby mohl v makedonském Prilepu
působit

v místní slovanské škole, kterou vedl již tehdy známý Dimitar Miladinov.

Společně

s ním se podílel na modernizaci výuky,

přičemž

jeho prvotním zájmem

bylo prosadit v neustále asimilované Makedonii slovanštinu jako školní a liturgický
jazyk. Po

ročním učitel ování

odešel na studia do Ruska ( 1858), kde vystudoval

Historicko-filozofickou fakultu moskevské univerzity. 414 V Moskvě zůstal až do
konce života.

Působil

jako profesor klasické

slavjanofilského hnutí.
(L. Karavelov, N.

Společně

Bončev,

V.

s řadou dalších

Popovič,

EpaTCKH Tpy.n., v jehož stejnojmenném
Jako dopisující
Braile. Své

člen

články

řečtiny, účastnil
především
či

N. Gerov

se

činnosti

zdejšího

bulharských

emigrantů

působil

ve spolku

N. Katranov)

časopise zveřejňoval

i své verše a

spolupracoval od roku 1870 s Bulharskou

články.

učenou společností

publikoval v mnoha ruských periodikách, v nichž ruskou

veřejnost seznamoval se situací porobených slovanských národů na Balkáně.

Hluboké poselství nese
přirozené

touhy po

v

rovněž

svobodě

jeho básnická tvorba, která je

a kulturním

rozkvětu.

415

upřímným vyjádřením

Tyto vlastenecké verše jsou psány

v romantickém duchu- s mnoha odkazy do minulosti, jejichž cílem je poukázat na
bohatou kulturní tradici porobených

národů.

Romantickým tónem vyznívají i

překlady ze slovanské poezie, které Žinzifov vydal v Novobulharské sbírce

(Hoeo6bflzapcKa c6upKa, 1863).

416

Tento literární sborník je uveden dvěma citáty z

412

)l(wH3HclJos, Pai1Ko: Co'IUHeHWl, lb.naTeJICTBO 6bnrapcKH riHCaTen (6w6mwTeKa
Bb3pmK.neHcKa KHH)f(HHHa), CoclJHll 1969; )l(wH3HclJos, Pai1Ko: 3a o6Ufa Ma71Ka, 3a EMzapWl,
lb.naTencTBO 6bnrapCKH nwcaTen (6H6JIHOTeKa Bb3pO)f(.D,eHcKa KHH)f(HHHa), CoclJHll 1969.
413
TioneHaKOBHK, XapanaMnHe: Cee'leH co6up noceemeH Ha PajKo )f(uH3uf/Joe oopJICaH Ha 28
f/J eepyapu 1977 z., MaKe.noHcKa aKa.neMHja Ha HayKHTe 11 yMeTHOCTHTe, CKonje 1977, s. ll.
414
tamtéž, s. 15.
415
Významné je v Žinzifovovo publicistické dílo, v němž se věnoval aktuálním problémům
tehdejšího slovanského světa; není pochyb o tom, že jeho pozice byly jasně slavjanofilské, s podporou
slovanského- ruského aspektu i v takových otázkách, jakými byly Lednové povstání v Polsku 1863 či
události na Ukrajině, v Srbsku či Chorvatsku apod . Viz: )l(HH3HclJas, Pai1Ko: Jiy6!lu71ucmuKa (TOM III), CbCTaBHJIH U:seTa YH.ll.)f(Heaa, ,lJ.oiJo JleKoB H 11nHll KoHea, l13.naTeJICTBO Ha 6bnrapcKaTa
aKa.neMHll Ha HayKHTe -11HCTHTYT 3a JIHTepaTypa, CoclJHll 1979.
416
Hoeo6bllzapcKa c6upKa byla vydána v Rusku: )l(HH3HclJoa, Pai1Ko: Hoeo6MzapcKa c6upKa,
MocKaa 1963, s. 15. Její fototypické vydání je rovněž zahrnuto do: EollzapcKu Bo3poJ/CoeHcKu
KHUJ/COBHutfU om MaKeooHWl ( ... ),s. 284-299.
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Dějin

Paisije

slovanskobulharských

Chilendarského. 417

překlady zde našel místo také Rukopis královédvorský.

poéma Kbp6a6a

KOUlY!IR

418

Mezi

Žinzifovovými

Bezvýznamná není ani jeho

(Krvavá košile), která je svědectvím makedonské reality 19.

století. Krvavá košile je tím jediným, co zbylo matce po synovi, jehož zabili Turci.
potřísněná

Košile,

krví tu má hlubokou symboliku. Literárním

přínosem

Je

1

Žinzifovův životopis zejména Dimitra Miladinovova, který byl jeho učitelem.

Snad

nejvýznamnějšími

postavami makedonské obrozenecké literatury 19.

století bývají označováni bratři Dimitar a Konstantin Miladinovové. 419 Mezi
Dimitrem a Konstantinem byl velký
spolupráci. Oba získali základní a

věkový

rozdíl, který však nebránil jejich úzké

střední vzdělání

ve Struze a Ochridu. Dimitar

Miladinov ( 181 O- 1862) je starší z obou bratří. Narodil se ve Struze.

se

začal věnovat

teprve poté, co absolvoval

řecké vzdělání

ve Struze, klášterní škole Svatého Nauma, v Ochridu a
seznámil s Viktorem I.
Mihanoviéem, zcela

změnil

Grigorovičem,

Osvětové

práci

v klášterní (k'elijní) škole

Janině.

Teprve poté, co se

Stefanem Verkoviéem a Antonem

své názory. Cesty do Mostaru, Sarajeva a Nového Sadu

jej dále utvrdily ve slovanství, na

němž měly svůj

vliv také

revoluční

rok 1848,

Všeslovanský sjezd v Praze roce 1848 a probouzející se hnutí slovanské vzájemnosti.
Tento

přerod

byl ještě

staroslověnštinou

umocněn

pobytem v Zografském

Byl

kde se seznámil se

a církevní slovanštinou.

Ve své obrozenecké práci klade
činnost.

klášteře,

učitelem

makedonskou kulturu je

důraz

zejména na folkloristickou a

mnoha makedonským
skutečně

obrozencům.

přínos

Jeho

obrovský - zajímá se o lidové

učitelskou

pro

písně, dětský

folklór, makedonská toponyma, kreslí mapy, jeho zájmu neunikají ani lingvistické
otázky. Z Miladinovova folkloristického díla je nutno jmenovat zcela zásadní práci
obecně
písně),

jihoslovanského významu - Ebll2apCKu HapoOHU necHu (Bulharské lidové
která bývá hlavně v Makedonii

často nevhodně

a zkráceně nazývána 36opHuK

(Sborník). Toto první významné dílo makedonské folkloristiky dostalo
"bulharský" v době, kdy makedonské nacionální
417

cítění

nebylo

ještě

označení

zcela

pevně

Citáty jsou známým "heslem" bulharského obrození: "ro Hepa3yMe i'10po.ne, nopa.nw '!TO ce
cpaMww, .na ce Hapeqewb EonrapHHb H He '!eTHWb no cnow e3HK H He .nyMawb, . . . " a "Tbi EonrapwHe
He npeMwaw ce, 3Hai1 cnoii po.nb H e3HKb H yqw ce no cnoeMy e3HKy; 6one ecn EonrapcKa npocToTa
H He3JI06He, .. . " Srov. titulní list Novobulharské sbírky: EMzapcKu 6b3poxoeHcKu KHUJJC06HUlfU om
MaKeOOHUJl ( ... ),s. 284.
418
EpwxoHoB, Jl.C.: K. )f(uH3upo6 u fl.H. EapmeHe6, in: 1-hnecTH~ Ha H.HcTHzyTa 3a
nwTepaTypa, KHHra XVI, l13.naTeJICTBO Ha ElbnrapcKa aKa.neMH~ Ha HayKHTe - OT.neneHwe Ja
e3HK03HaHwe, JIHTepazypo3HaHHe H H3KYCTB03HaHHe, Co<Pw~ 1965, s. 163-190.
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definováno, takže adjektivum bulharský sloužilo jako jasný kontrast proti" řeckému"
a" tureckému". O faktických rozdílech mezi makedonskými a bulharskými
však

svědčí přibližně

písněmi

119 materiálu, která pochází z bulharského území a která zde

byla uvedena díky spolupráci Vasila Čolakova ze Sofie. 420 Z celkových 660 lidových
písní, her a vyprávění, jež Sborník obsahuje, pochází naprostá většina z různých
Makedonie. Tato významná sbírka vyšla díky

finanční

biskupa Jurije Josipa Strossmayera v Záhřebu.

421

pomoci a morální

částí

podpoře

Na tomto díle spolupracoval i

bratr Konstantin Miladinov.422 Z vlastní tvorby však Dimitar Miladinov nezanechal
mnoho- připisuje se mu dialog TbpK u Ebflzapun (Řek a Bulhar) z roku 1868. 423
Mladší Konstantin Miladinov (1830 - 181 O) se narodil po smrti otce,
vychovávala jej matka a starší bratr. Podobně jako R. Žinzifov odchází i K.
Miladinov na radu P. Zografského v roce 1856 do Moskvy na studia. Svá studia
filologie zde
Vídeň zpět

nedokončil.

Pro nedostatek

finančních prostředků

do vlasti. Setkává se zde se Strossmayerem a

Bakova. Zde Konstantin

přepisuje

všechny

písně,

těchto

diferenčním

přes

společně odjíždějí

do

které sesbíral jeho bratr, z řecké

alfabety do cyrilice. Do tohoto sborníku lidových písní
makedonsko-chorvatským

se proto vrací

ještě přispěl stručným

slovníkem a byl celkovým organizátorem

vydavatelských prací. Nedlouho poté, co "Sborník" v roce 1861 vychází, se

Konstantin Miladinov v Bělehradě dovídá, že jeho staršího bratra Turci obvinili ze
Například v monografii: KHuza 3a MwwouH06lfU /862- 1962, 36opHHK O,ll, CTy,ll,HH, cTaTHH H
npHn03H, Ko'l.o Pau,HH, CKonje 1962.
420
Dílo obsahuje 660 lidových písní (z nich asi 100 bulharských), dětské hry, svatební obyčeje,
legendy, přísloví a hádanky. Lidové písně jsou rozděleny do 12 oddílů na samovilské, církevní,
junácké, ovčácké, hajducké, smuteční ()l(anOBHH), žertovné (cMeWHH), milostné, svatební, žnecké,
lazarské a tzv. jiné staré. Viz: EMzapcKu HapooHu necHu co6paHu om 6pambfl MwwouH06lfU
/JUMumpiR u KoHcmaHmuHa, Bb 3arpe6b, Bb KHHrone4aTHHIJ,a-Ta Ha A. 5IKH4.a, 1861.
421
Dílo Jurije Josipa Strossmayera bylo neobyčejně pestré, mělo zřejmý charakter slovanské
vzájemnosti, čímž imponovalo i tehdejšímu českému kulturnímu prostředí. Ottův slovník naučný
například o Strossmayerovi píše: "Když r. 1888 v Kijevě byla slavena 900letá památka pokřestění
Rusi a Strossmayer zaslal k slavnosti blahopřejný telegram, nenávist Maďarů vůči Strossmayerovi
dostoupila svého vrcholu. Po těchto událostech různá města slovanská jmenovala Strossmayera
čestným členem. Mezi městy těmi byla i Praha. V celém světě křesťanském Strossmayer stal se
známým od r. 1869. Jako člen vatikánského koncilu v I. 1869-70 promluvil deset významných řečí.
Toužil po sjednocení církve východní se západní ( ... )." Viz: Ottův slovník naučný, díl XXIV.,
Nakladatel Jan Otto, Praha 1919, s. 275-276.
422
TioneHaKOBHK, XapanaMnHe: flpeozoeop Ha "36opHuKom Ha HapooHu necHu oo /JUMumpuja u
KoHcmaHmUH MwwauH06Zfu", MaKe)l,OHCKa KHHra, CKonje 1983, s. 8.
423
Vzhledem k tomu, že byla báseň při prvním vydání v bulharském cařihradském časopise
l>bnrapCKH KHH)I(HHIJ,H (ro.ll,. 1., 4acT III., 1858, )l,eKeMBpH, KHH)I(Ka sTopa, N2 24) podepsána jménem
MHnaAHHOBb, nebylo její autorství jednoho z bratří Miladinovových nikdy zpochybňováno. Dohady
však mnohdy vyvolávala otázka, zda se zabýval psaním básní také Dimitar. Podle metriky a výběru
lexikálních prostředků se však soudí, že jejím autorem bude spíše právě starší z bratří, nežli
Konstantin, jemuž bývá připisována. Viz: ITorreHaKOBHK, XapanaMnHe: lfuja e necHama "TbpKo u
419
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špionáže pro

nepřátelské

Rusko a že byl

mříže cařihradské

pomoc, ale i on se dostává za
měsíc

uvězněn

v

Cařihradě. Spěchá

mu tedy na

temnice, kde oba ve stejný rok i

umírají.

Lyrický charakter je
k milované dívce

či

zřejmý

v jeho básnickém díle nejen když se zpovídá z lásky
dětství,

když se ve svých verších vrací do

ale také ve

vzpomínkách na svoji vlast. Z jeho obsahem nevelké autorské poezie, jež Konstantin
začal

psát již za studií v

Moskvě

(1858- 1860), je tak

báseň T'bza Jajyz (Stesk zajihem).
báseň,

která

představuje

424

třeba

jmenovat jeho nejlepší

Jde o skutečný symbol makedonské poezie; o

významný krok

kupředu

umělecké

ve formování

poezie

v makedonském jazyce. 425 Vznikla pod dojmem moskevských studií jejího autora,
kdy citlivý a jemný mladík, takový, jakým byl Konstantin Miladinov, touží po
návratu ze studené, mrazivé severní

země

do teplého a sluncem zalitého domova

v Makedonii. Autobiografické rysy jsou patrné i v další poetické
Miladinova, kterou
nářečí.

426

tvoří

tvorbě

K.

celkem pouze patnáct básní, psaných ve stružském

Přestože jeho básnické dílo není rozsáhlé, je řazen mezi největší

makedonské básníky. 427 Konstantin Miladinov je autorem i několika naučných prací.
Na rozvoji folkloristiky má nesmírný podíl i Marko Cepenkov (1829- 1920)
největší

makedonský

sběratel

důležité

setkání s Dimitrem Miladinovem. Pod jeho vlivem

slovesnou tvorbu, která byla
KHUJICU71U

lidové slovesnosti. Pro jeho další

otištěna

3a npol.{um - Knížky ke

skutečně obrovské.

428

nejprve v Sofii a

čtenz').

Množství

tvůrčí

začal

rozvoj bylo

zapisovat lidovou

částečně

také v Soluni (edice

záznamů

v těchto sbírkách je

Cepenkovem sesbíraný materiál pocházel především z Prilepu

a Prilepska. Cepenkov této slovesné

tvorbě

dodával

konečnou

literární podobu,

čímž

rovněž patří

jeho

mohl prokázat mimo jiné talent umělce.
Do kontextu vývoje makedonské obrozenecké literatury
Aemo6uozpaqJUja (Autobiografie, 1896).

slovesnost

stěžejním

Přesto

však

zůstává především

tématem Cepenkovovy dlouholeté tvorby, o

čemž

lidová

vypovídá i

Eb!12apuHb "?, in: fo,u.HweH 36opHHK Ha <l>HJI030<\JCKHOT <flaKyJITeT Ha YHHBep3HTeTOT so CKonje,

KHHra 7, CKonje 1954, S. 41-49.
424
KoHeCKH, Ena)l(e: MaKeOoHcKuom XIX BeK( ... ), s. 122-127.
425
CTa.neB, reopnt: Jfcmopuja HQ MaKeOOHCKama KHUJ/Ce6HOCm ( ... ),s. 127-129.
426
MHna,u.HHOB, KoHCTaHTHH: JiecHu, MaKe,u.oHCKa KHHra, CKonje 1975.
427
HaHeBCKH, ,[(ywKo: Iloe3ujama Ha KoHcmaHmuH MwraouHOB, in: To._.HHOBCKH, BacHn (ed.):
MaKeOoHcKa KpumuKa 3a XIX KHUJ/CeBeH BeK ( ... ), s. 1O1-107.

Do roku 1900 vyšlo 269 pohádek a pověstí, 85 písní, 389 pověr a proroctví, více než 200
zaklínání, 12 bajek, 8 popisů obyčejů a obřadů, 2727 přísloví a rčení, 100 hádanek, 20
jazykolamů a 67 dětských her. Srov. TieHywnHCKH, KHpHn: MapKo K. f_JeneHKOB (1829- 1920), in:
To._.HHOBCKH, BacHn (ed.): MaKeOOHCKa KpumuKa Ja XIXKHUJ/CeBeH BeK( ... ), s. 137.
428

výkladů snů,
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sbírka Makedonské lidové pohádky (MaKei)OHCKU HapooHu npuKa3HU, 1958 - 1959) a

Makedonská lidová slovesnost (MaKeooHCKU HapooHu yMomeop6u, 1972). 429
Žákem Dimitra Miladinova byl i Grigor Prličev (1830- 1893). Opět trojdomý
básník a

osvětový

získal základní

pracovník, jehož život i tvorba jsou úzce spjaty s Ochridem. Zde

vzděláni

a

podobně

řada

jako

jiných jihoslovanských

obrozenců

vzešla ze studií v helenofilském duchu, odešel i Prličev na studia do Řecka. 430 Studia
medicíny v Aténách však
prostředků,
naplňovalo.

na

straně

Také

času začal ostře

nedokončil. Důvodem

byl na jedné

druhé pak věděl, že medicína není

Prličev

přesně

straně

nedostatek

tím, co by jej v životě

prošel odklonem od helenismu ke slovanství. S postupem

vystupovat proti politice

řeckých fanariotů

a prosazoval zavedení

slovanského jazyka do škol. 431 V roce 1860 získal v Aténách první cenu za řecky
psanou poému Vojvoda (V .ílrmatolos, makedonsky Cepoapom), kde se
námětu

z makedonské lidové

písně

o hrdinských

činech

věnoval

vojvody Kuzmana

Kapidana, bojujícího proti tureckým krutostem na Ochridsku a Debarsku. 432
Další

řecky

psaná poéma Skenderbeg zpracovává okamžiky ze života

albánského národního hrdiny Gjergjiho Kastriotiho Skenderbega, jenž žil v první
polovině

15. století. Epos pojednává i o

obraně

Skenderbegovy pevnosti v boji

s Turky.
V druhém období své tvorby se plně přiklonil ke slovanskému hnutí. Část svého
díla

dodatečně přeložil

byla již zmínka. Byl

z řečtiny do jakési "obecné slovanštiny", o jejíž koncepci

pevně přesvědčen

o budoucím jednotném slovanském jazyce.

V tomto smyslu sepsal Krátkou slovanskou mluvnici (KpamKa

C!taeflHCKa

V roce 1888 se odstěhoval do Sofie, neboť zde získal možnost publikovat své sbírky. Fakt, že
jeho zápisy nevyšly v jednom kompletním díle, nýbrž v několika svazcích Sborníku lidového um ění. ..
(C6opHUK 3a HapooHu yMomeopeHUR, HayKa u KHUJICHUHa), na Cepenkova rovněž vrhl stín
zapomenutí. V samotné Makedonii o Cepenkovově pozapomenutí vypovídá i skutečnost, že jeho dílo
zde vyšlo souborně až dlouho po druhé světové válce a jeho sbírky lidové slovesnosti dokonce až
počátkem 70. let 20. století. Cepenkovovo dílo v Makedonii zpřístupnil B. Koneski, jenž se tomuto
folkloristovi zabýval i v samostatných studiích. Viz: KoHeCKH, Ena)f(e: MapKo L(eneHKOB, in:
KoHeCKI-1, I>.: JluKoeu u meMu 0y6Wle}Ho U30aHue), KynTypa, CKorrje 1990, s. 115-118.
43
°K objasnění života G. Prličeva máme relativně spolehlivý pramen- jeho autobiografické dílo,
jež přináší odpovědi na některé otázky. Viz makedonské vydání: TipnwteB, fp11rop:
Aemo6uozparjJuja, in: )J.HMHTpOBCKH, To.11.op (ed.): Oo6paHu cmpaHUZfu, "Ko<.Jo Pau.HH", CKorrje 1959,
s. 193-194.
431
V tomto kontextu je možno zmínit jeho báseň B xWljaoa u ceoeMcmomuH we3oecem u emopo
nemo, jež byla symbolickým zobrazením zrušeného Ochridského arcibiskupství. Viz: tamtéž, s. 257.
Dále: TyweBCKI-1, BaH'lO: 3a necHama .. B XWljaoa u ceoeMcmomuH Ule3oecem u emopo Jlemo" 00
Tpuzop IlpliU'Ie6, in: )/(ueomom u oeJiomo Ha rpuzop IlpliU'Ie6. 36opHUK Ha mpyooeu 00 Hay'leH
co6up, MaKe.li.OHCKa aKa.ll.eMHja Ha HayKHTe li yMeTHOCTHTe, CKonje 1994, s. 117-128.
432
TioneHaKOBHK, XapanaMrrHe: Tpuzop C. Ilpllu'lee (1830 - 1893), JICUBom u oeRa, in:
TioneHaKOBHK, X.: Bo eKom Ha HapooHomo 6yoelbe ( ... ),s. 214n.
429
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TpaMMamuKa). 433 Neobyčejně cenná je jeho Aemo6uozpacjJuja (Autobiografie), která
patří

k základním dílům memoárové literatury v širším jihoslovanském smyslu.

Z Ochridu pocházel i poslední autor, který generaci literátů a kulturních činitelů
60. a 70. let 19. století uzavírá. O Kuzmanu Šapkarevovi (pseudonym Edin
Makedonec), další významné osobnosti obrozeneckého života, již byla

řeč

v souvislosti s jazykovými teoriemi. Šapkarev je spjat jak s makedonskou, tak i
s bulharskou kulturou a literaturou. Působil především jako učitel a folklorista. 434 I
on byl blízkým druhem a žákem

bratří

Miladinovových, s nimiž byl dlouho

v kontaktu (oženil se s nejstarší dcerou D. Miladinova).
je autorem také

několika učebnic,

folkloristiky pak proslul

Kromě

folkloristických prací

v nichž se odráží vlastenecký duch. V oblasti

především

sběratel

jako

lidové slovesnosti - Sbírka

bulharské lidové slovesnosti (C6opHUK om 6b!lzapcKu HapooHu yMomeopeHuR). 435

*
Makedonská literatura v
sepětí

době kulturně-národního

s obecně jihoslovanským obrozením,

přičemž

hnutí se rozvíjela v úzkém

v hrubých rysech pokládala i

otázky ve vztahu k dalšímu vývoji makedonského národa. Generace

bratří

Miladinovových, R. Žinzifova či G. Prličeva však nemohla na tyto otázky ještě
zdaleka odpovědět.
Povědomí
několika

místech

jednoznačně

s touto

makedonské svébytnosti se formovalo jen zvolna a jak již bylo na

je proto více než

osvětového

mnohodomé (autor, dílo

života
či

můžeme

je stále diskusní, kdy

makedonském písemnictví, jazyce

skutečností

literárního a

připomenuto,

zřejmé,

patří

či

národní

identitě.

hovořit

o již

V souvislosti

většina těchto

osobností

mezi tzv. autory dvojdomé,

případně

že naprostá

literární jev náleží do dvou

či několika

národních

Poznámky k textu Prličevovy gramatiky viz: CTecpaHwja, .[(pam: llpnu'le6uom naHclla6u3a.M,
HwKoJm KocTeCKH - He3aBHCHH H3AaHwja, OxpHA 1988, s. 54-57. Samostatnou stať k problematice
gramatiky viz: .[(HMHTpOBCKH, ToAop: EenewKu 3a paKonucom "KpamKa Cna6JlHCKa TpaMMamuKa"
HQ Tpuzop llpliU'Ie6, )/{u6omom u oenomo HQ Tpuzop llpliU'Ie6 ( ... ),s. 191-200.
434
Šapkarev vynikal jako sběratel kratších folkloristických útvarů - v tomto smyslu vyšel i
zmíněný osmisvazkový C6opHuK om 6bllzapcKu yMomBopemm. Šapkarev ve svých učebnicích bohatě
využívá lidových přísloví a pořekadel. Ve Sborníku ... (prakticky třetím v dějinách makedonské
folkloristické literatury) uveřejnil na stovku krátkých mluvených (folklorních) žánrů - jako např.
6p3o36opKH, 6poeHHUH, 3aJiaraJIKH OA OxpHA H OxpHACKO, OA .[(e6apcKo, KyKyru, lliTHn, fesrenHja,
KocrypcKo, Kot.taHH, PeceH H ConyHcKo ... Srov. : KwTeCKH, MapKo: Ky3MaH IllanKape6 KOKO
co6upa'1 Ha KpamKu cjJonKnopHu xaHpoBu, in: IfcmpaxyBalba Ha MaKeooHCKuom cjJonKllop, HYIIT
"CTyAeHTCKH 36op", CKonje 1996, s. 37-47.
435
Sborník ... byl v Bulharsku znovu vydán v komentovaném vydání koncem 60. let: Ky3MaH A.
IllanKapeB: C6opHuK om 6bn2apcKu HapooHu yMom6opeHUJl 6 'lemumu moMa, l>'hnrapCKH nwcaTen,
Cocpm1 1969.
433
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literatur). 436 Makedonští básníci, prozaici či osvětoví pracovníci jsou tak označováni
v mnoha

různých

významu se však

výjimečné,

ohledech pro makedonské obrození za

těší

iv

dějinách

stejnému

jiných národních kultur (bulharské, srbské,

řecké

apod.).
Společenské poměry,

které se od 70. let 19. století vyhrocují,

kulturnímu rozvoji. Základní problémy - jako
samostatnost

či

například

otázka spisovného jazyka- zůstávají i nadále

opět

zamezují

zápas za církevní

nedořešeny. Vytváření

nových kulturních hodnot je nadále v zajetí politického vývoje.

*
Politické události druhé poloviny 19. století, odehrávající se v Osmanské
zvláště

pak v Makedonii, byly ve znamení

důsledků

říši

a

Krymské války (1853 -

1856). 437 Výsledky tohoto válečného konfliktu si vynutily řadu reforem, které měly
zrovnoprávnit obyvatele celé Osmanské
především

mimo jiné

o tzv. Hatt-i hiimayun

říše.

V tomto smyslu byl významný

(česky: Přenádherné

umožňoval obyvatelům křesťanského

správy, sloužit v turecké armádě apod.

438

poselství) z roku 1856, který

vyznání vykonávat funkce státní

Hatt-i htimayun znamená celkovou změnu

poměrů v systému soudnictví, státní administrativy, policie či v systému daňovém. 43 9

V duchu této reformy tureckého státu
administrativního
(Soluňského ,

členění.

přichází

v roce 1865 i reforma

Makedonské oblasti byly

Bitolského a Kosovského,

později

včleněny

vnitřního

do nových

vilájetů

Skopského sandžaku), které však

Termín dvojdomosti (mnohodomosti) naznačil v roce 1957 Zdeněk Urban, který tehdy psal o
obrozencích, kteří pocházeli z Makedonie, a o jejich dílech jako o pomezních literárních jevech. V
tomto smyslu byla naznačena teorie pozdější dvojdomosti, jež byla rozpracována rovněž Z. Urbanem
na Vl. mezinárodním sjezdu slavistů v Praze a dále byla rovněž ve smyslu meziliterárních
společenství (procesů) rozvíjena slovenskou komparatistickou školou Dionýse Ďurišina.
Z hlediska kulturního, jazykového i literárního vývoje docházelo v tomto pojetí u příbuzných a
navzájem si blízkých národů k prolínání tradic. Toto prolínání pak lze považovat za jev, který ve větší
či menší míře oslovuje estetické cítění či kulturní povědomí daného prostředí, a proto je nutno takové
kulturně-literární jevy brát v úvahu při studiu každého jednoho ze zainteresovaných společenství.
Srov.: Urban, Zdeněk: Z dějin česko-bulharských kulturních styků, Nakladatelství Československé
akademie věd, Praha 1957, s. 30 a dále: Urban, Zdeněk: K problematice srovnávacího studia
jihoslovanských literatur 19. a 20. století, in : Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd
slavistů v Praze, Československá akademie věd, Praha 1968, s. 211-214. Z dalších pramemů viz:
Ďurišin, Dionýz: Teória medziliterárného procesu, Tatran, Bratislava 1985 a Dorovský, Ivan:
Dvojdomí tvůrci v evropském a světovém literárním procesu, in: Dorovský, 1.: Balkán a Mediterán ,
Masarykova univerzita v Brně, Brno 1997, s. 73-97.
437
feHLJeB, HHKonaw : EbliZapo-pycKu KyRmypHu o6zqyBaHWl npe3 Bb3pa:>~eoaHemo, 1'13.1laTencTBO
"JlHK", Co<!Jm! 2002, s. 40n.
438
Hatt-i htimayun ("Přenádherné poselství") je sultánův výnos, jenž měl v době tzv. tanzimátu,
tedy období reforem v Osmanské říši od roku 1839 do poloviny 80. let 19. století, odstranit feudální
přežitky tureckého hospodářství a upevnit tak integritu státu. Tanzimát zvolna končí po roce 1876-77
nastolením moci absolutistického sultána Abdtil Hamida II.
436
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nerespektovaly etnické hranice osídlení.
Skutečnost,

440

že makedonské národní

nové administrativní celky

měly

povědomí

nebylo ještě stále

vyhraněno

a že

mnohonárodní charakter, vedla ke snahám o

ovládnutí makedonského prostoru okolními státy- především Bulharskem, Srbskem
a Řeckem. Tyto snahy tak později vyústí v neobyčejně komplikovanou makedonskou
otázku. 441

Složitý obraz balkánské
poměry

společnosti

tohoto období

doplňují

i náboženské

v Makedonii. V 50. a 60. letech 19. stol. byli v náboženské, ale také

politicky motivované činnosti nejaktivnější Řekové, respektive řecký pravoslavný
klérus, který se mohl nejen v makedonských oblastech spolehnout na podporu
cařihradského

ovládána

patriarchátu.

právě řeckými

Většina církevně-školských

duchovními.

Později

obcí v Makedonii byla

- od 70. let 19. stol. se

připoJUJe

i

bulharská církevně-školská propaganda.
V počáteční fázi obrození vedlo slovanské obyvatelstvo Makedonie a Bulharska
společný

boj proti

cařihradskému

patriarchátu. Osmanští Slované v tomto smyslu

spolupracovali až do roku 1870. Vznik na

Cařihradu

exarchátu pro makedonské Slovany znamenal jen
náboženských

poměrů,

tužby a

očekávání

nezávislého bulharského

částečné uvolnění

a zlepšení

zvolna se diferencujícího makedonského

národa však nemohl naplnit.
Ke slovu se proto dostává požadavek obnovení ochridského arcibiskupství, které
bylo zrušeno v roce 1767. V souvislosti s tímto požadavkem se objevuje snaha
utvořit

makedonskou autokefální církev, a to

třeba

i s pomocí papeže.

Uniatské hnutí v Makedonii. V roce 1858 - 59 byly zamítnuty požadavky

slovanského obyvatelstva na slovanského, podle dobových

pramenů

biskupa. Mnohé makedonské oblasti tak reagovaly na neochotu

bulharského

řeckého

kléru

slovanskou církevní hierarchii akceptovat hromadným přestupem k unii s Římem.
Snad

nejznámější

v tomto smyslu je

případ

z

města

Kukuš, kde slovanští obyvatelé

439

J(oKyMeHmbl O 6opb6e MaKeOOHCKOcO HapoiJa 3a CaMOCmaRmellbHOCmb U HaljUOHaJibHOe
zocyoapcm6o, TOM I( .. . ), s. 192-193 a zde dále odkaz: feHoB, r.n.: MeJK:iJyHapoiJHu aKmo6e, s. 147-

161.
440

Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( . .. ), s. 114-118.
Jako nejlepší prameny ke studiu makedonské otázky jsou obecně označovány práce
zahraničních historiků a etnografů, mezi nimiž svojí objektivitou vynikají zejména badatelé němečtí.
V tomto smyslu lze hodnotit jako přínosné práce Fikreta Adanira. Srov. Adanir, Fikret: Die
Makedonische Frage: ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908, Frankfurter Historische
Abhandlungen, Franz Steiner Verlag Gmbh., Wiesbaden 1979.
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dokládali, že papež Pius IX. ,jim dovolí užívati jazyka slovanského v chrámě."
Unii podporoval i Napoleon III., který v ní
Balkáně.

spatřoval určitou

V Makedonii se tehdy zformovalo na

nacházely v soluňském vilájetu.
~
~
'l a na pravos lav1.' 443
opet
prestoup1
které se

vesměs

několik

Většina

442

možnost vlivu na

desítek katolických vesnic,
z nich však po

určité době

*
Makedonská kultura a cizí propagandy
Zřízení

dopady.

bulharského exarchátu

Především

mělo

na makedonské obrození rozporuplné

znamenalo významný zlom v boji o politické i kulturní ovládnutí

Makedonie a narušilo dosavadní rozložení sil mezi Řeckem, Bulharskem a Srbskem.
těchto

aspirací zejména po Berlínském kongresu 1878
, ciZac
. , h propagan d .444
o bd o b 1m
Dobu

Jak již bylo

řečeno,

řecká

byla z hlediska chronologie

můžeme

proto nazývat

propaganda (národní

agitace) první, předcházela propagandě bulharské a následně srbské. Řecké působení
v Makedonii se
národního
škol.

445

jižní

soustředilo především

povědomí.

Výsledkem této

na

šíření řečtiny, řeckého

činnosti

systému školství a

bylo k roku 1886 na 800

řeckých

Dějištěm mocenského boje řecko-bulharského boje byly především střední a

oblasti

Makedonie.

V

severních

oblastech

byl

řecký

tento

zájem

marginalizován.
O poznání lepší podmínky a

předpoklady

v rámci celé Makedonie

měla

propaganda bulharská. 446 Její cíle se rovněž soustředily zejména na školství,
osvětu

a církevní otázky. Od konce 60. let se navíc

Makedonii ze srbské strany. Srbská propaganda se

připojuje

i živý zájem o

začíná nejasně

rýsovat již od

roku 1868, ale do Berlínského kongresu stále ještě nemá pevnou a konkrétní podobu.
Podrobněji analyzuje otázku uniatského hnutí v průběhu 19. století v makedonské optice
monografie S. Dimevského: JJ:wMeBCKH, CnasKo: MaKeooHCKama 6op6a 3a t/PKOBIIa u 1-tatjUOHartHa
caMocmoj11ocm BO XIX BeK {Y11ujamcKo OBUJ/Celúe}, Ham a KHHra, CKonje 1988, s. 41-67.
443
6HTOBCKH, KpcTe: KoHmuHyumemom Ha MaKeOOHCKume HalfUOHartHOOcflo6ooume;mu 6op6u
ao XIX u no'lemoKom Ha XX BeK, 11HCTHT)'T 3a Ha~HOHaJIHa HCTopwja, CKonje 1998, s. 40.
444
O národních propagandách hovoří zejména makedonská historiografie. Tyto procesy definuje
jako snahu sousedních balkánských států změnit vývoj na území Makedonie ve prospěch svých zájmů
- srov.: CTojaHOBCKH, AneKcaH.n:ap; KaTapuwes, 11saH; 3orpa<t>cKH, JJ:aHqo: 11cmopuja Ha
MaKeooHcKuom Hapoo ( .. . ), s. 135. V tomto smyslu je v rámci propagand rovněž poukazováno na
historické právo, jež jednotlivé státy s ohledem na složitý dějinný vývoj Makedonie na toto území
uplatňovaly . V souladu s teoriemi o typologii obrozeneckých procesů M. Hrocha by bylo vhodnější
hovořit o nacionálních agitacích.
445
AnocTOJICKH, Mwxawno; 3orpa<t>cKH, JJ:aHqo; Kampuwes, 11BaH: 11cmopuja Ha MaKeooHcKuom
Hapoo, KHHra II - o.n: noqeTOKOT Ha XIX seK .no KpajoT Ha npsam cseTcKa sojHa, HHII "Hosa
MaKe.D:OHHja", CKonje 1969, s. 136.
442

I
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Srbské snahy o ovládnutí Makedonie byly v

zásadě

ilegální. Na rozdíl od

propagandy bulharské či řecké byla srbská propaganda řízena ze zahraničí - z již
osvobozeného Srbska.
Jednou z celé

řady příčin,

obracejících pozornost srbské politiky k Makedonii,

byla Tajná konvence mezi Srbskem a Rakousko-Uherskem, jež eliminovala srbskou
směr

expanzi do Bosny a Hercegoviny. Západní

srbského pronikání se tak

jižní. To zesiluje

ještě

v roce 1886, kdy bylo na

základě

Srbsku umožněno

zřídit

ve Skopji, Bitole a Soluni své konzuláty.

mění

na

tzv. konzulární konvence

případě

Dalším rozdílem byla teoretická ochota povolit v krajním

užívání

makedonského nářečí, o jehož zavedení Bulhaři ani Řekové ani v nejmenším
náznaku

nepřemýšleli.

V rámci bulharské propagandy byl v
výbor pro otázky Makedonie, zatímco na
do

náplně

srbského Ministerstva

době

straně

působnost

nejsilnější

a

nejmohutnější

Bulhaři

v Makedonii

Na propagandistickou

finanční prostředky

lze

rozvíjeli

utvořen

označit

ještě

zvláštní

přeneseny

srbské byly politické cíle

zahraničních věcí.

obou stranách tak byly vyčleňovány nemalé
Jako

Stoilovovy vlády

činnost

ze státního

na

rozpočtu.

propagandu bulharskou. Svoji

v dobách dávno

před

vznikem

bulharského národního státu (1878). Bulharská vláda v 80. letech 19. století neustále
zvyšovala

částky

ze svého

rozpočtu

s cílem zajistit tak co

exarchátu a tím celé bulharské propagandy.
dlouho

čekat

-jen v

průběhu

Výraznější

let 1886 - 1888, se

nejúspěšnější působení

výsledky na sebe nenechaly

podařilo

navýšit

počet

bulharských

škol v Makedonii z 306 na plných 748. 447
Odpor proti systematickým snahám sousedních
vědomí,

mělo

charakter i v
V

ovlivnit vznikající národní

velký význam i pro makedonskou kulturu.

propagandy nejen že do
emancipace, ale

států

značné

měnily

míry zpomalovaly a zadušovaly

Církevně-školské

počátky

makedonské

také pohled na Makedonii, její národnostní a kulturní

zahraničí.

rovině

společenského

a politického života se

odpor proti cizím

propagandám projevil vznikem a formováním tajných makedonských

spolků

a

Je zřejmé, že bulharské prameny nehovoří s ohledem na tvrzení o jazykovém a národním
charakteru Makedonie o propagandě bulharské. Srov.: Tep3MeB, BeHI-taMMH: 5bllzapcKURm xapaKmep
Ha CJla6RHCKomo HaceJleHue 6 MaKeOOHUR ( ... ),s. 44-49.
447
AnocToncKM, MHXaHno; 3orpa!\JCKH, LJ:aH'fo; KaTapi,mes, 11BaH: lfcmopuja Ha MaKeOoHcKuom
Hapoo, KHMra II( .. . ), s. 127.
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družin. 448 V prostředí mladé generace makedonských intelektuálů, kteří studovali v
Sofii, vznikl v roce 1886 v Sofii Tajný makedonský výbor (TajHHOT MaKe)l,OHCKH
KOMHTeT). 449 O dva roky později byla rovněž v Sofii zformována Slavenomakedonská literární družina (CnoBeHcKo-MaKe.uoHcKa KHH)l(OBHa J],py)l(HHa), která si
zvláště

kladla za cíl oživit makedonský literární proces. Z hlediska kulturní a
jazykové emancipace je významný Sofijský kroužek makedonských
(Co<I_}HCKH
G'org'i

Kp~oK

Balasčev

studentů

Ha MaKe)l,OHCKHTe cTy)l,eHTH), který vedli Petar Pop-Arsov a
vytvořena

a v jehož rámci byla

Mladá makedonská literární

družina (Mna.ua MaKe)l,oHcKa KHH)l(OBHa J],py)l(HHa). 450 Toto literární sdružení
vydávalo od roku 1892

časopis

n03a (Réva), v

němž

jsou používány prvky

makedonských dialektů. 451 Položeny tím byly počátky fenoménu tzv. Lozarů. 452
V této souvislosti si naši pozornost zaslouží mimo jiné též Makedonská
(MaKe)l,OHCKO

qHTaJIHrnTe),

která

však

makedonských emigrantských organizací

byla

úředně

podobně

jako

čítárna

mnoho jiných

zakázána Stambolovovou vládou.

Obdobná sdružení vznikala i v Srbsku a Řecku.
Odpor proti cizím propagandám však byl stále

ještě

do jisté míry záležitostí

Zejména činnost spolků patřila v této době k těm nejvýraznějším exponentům makedonského
separatismu, přičemž je zřejmé, že tato sdružení působila především v emigraci . Podrobněji se zabývá
činností makedonských zahraničních skupin B. Ristovski. Srov.: PHCTOBCKH, EJia)!(e: MaKeOmtcKuom
Hapoo u MaKeOoHcKama Haquja 2, MHcna, CKonje 1983.
448

Činnost Makedonského výboru byla započata dohodou, kterou uzavřela se srbskou vládou
skupina jeho čelných představitelů - Temko Popov, Kosty Grupčeho a Vasila Karajovova. Výsledky
jednání shrnovala tzv. llpHspeMeHa nporpaMa (Dočasný program) z přelomu let 1887/1888, jež se
mimo jiné zavazovala ke zformování srbského vlivu v Makedonii s tím, že budou vytvořeny
podmínky pro realizaci politických cílů makedonských separatistů. Tento program dále předpokládal
obnovu Ochridského arcibiskupství jako makedonské národní cfrkve. Rovněž měla být v Soluni
otevřena makedonská čítárna (MaKe.noHcKo lfHTMHwTe), která by byla později přetvořena
v centrální kulturní instituci s filiálami ve významnějších makedonských městech. Srov. : CTaMaTOCKH,
TpajKo: flo211eo Ha jmuKom eo cmamujama "Koj je Kpue" Ha TeMKO flonoe, in: CTaMaTOCKH, T.:
Eop6a3aMaKeooHCKUJIUmepamypeHja3uK, MHcna, CKonje 1986, s. 94-95.
450
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 137-139.
451
V souvislosti s makedonským separatismem je možno připomenout dopis T. Popova Despotu
Badžoviéovi, v němž jeho pisatel vyjadřuje zklamání nad tím, že plány Tajného makedonského
výboru není možno realizovat. Rovněž si zde stěžoval na neměnný srbský postoj vůči makedonské
otázce. Právě odtud pochází často uváděná věta: "11 caM Hcyc XpHCToc aKo cne3HT o.n. He6oHo He
MO)!(HT .na ro ysepHT MaKe,noHeu.a OTH e EnrapHH HJIH Cp6HH." Srov.: TeMKO llonos - flucMo oo
/{ecnom Ea710BUK, ConyH 1888, 6 paKonHCHH cTpaHH, objevil jej Kliment Džambazovski, literatura
k problému viz: CTaMaTOCKH, TpajKo : flo211eo ( ... ), s. 96; znění dopisu viz: /{oKyMeHmbi o 6opb6e
MaKeOoHCKozo Hapooa 3a ca.MocmoRme!lbHocmb u HaquoHanbHOe zocyoapcmeo, TOM I ( ... ), s. 304305.
452
MJJa,na MaKe.noucKa KHH:lKeBua .npy:lKnua byla založena v druhé polovně roku 1891 s cílem
"oddělit zájmy makedonské od zájmů bulharských" a dále "povýšit jedno z makedonských nářečí na
úroveň spisovného jazyka". V prvním čísla časopisu Jl03a byl uveřejněn také článek HeKOliKY
6e!leUIKU G'. Balaščeva pod pseudonymem Ezerski, který již v roce 1890 vydal brožuru HeKoliKY
KpamKu !lemonucHu 6e!leUIKU 3a cocmoj6ama Ha 3anaoHume MaKeOOHlfU, kde informoval o minulosti
Makedonie. Viz: PHCTOBCKH, EJia)!(e: MaKeooHcKama Haquja, TOM I, MHcna, CKonje 1983, s. 489.
449
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několika

skupinek

studentů či emigrantů, působících

v

veřejně

historickém okamžiku nebyli s to vzbudit tento odpor
měřítku.

Situace se však

mění

v

v daném

celospolečenském
Vnitřní

po roce 1893, kdy byla založena

makedonsko-odrinská

revoluční

především

řešení

o politické

zahraničí, kteří

organizace (VMRO), která se zasazovala

makedonského problému. Požadavky autonomní

Makedonie jsou však již spjaty s otázkami revolučního boje národního osvobození.
Makedonský separatismus v

*

kultuře

skutečně

Období 80. a 90. let 19. století lze vnímat jako první etapu
makedonského

emancipačního

hnutí, které bývá

především

literatuře

v makedonské

nazýváno obdobím makedonského separatismu.
Podstata makedonské otázky

spočívala

(u nichž byl proces formování národního
soupeřících aspirantů

získat pod

svůj

se

podaří

ve sporu sousedních
vědomí

toto dosud

završen

států

dříve)

a jejich národů

o to, kterému ze

ještě národnostně nevyhraněné

území

plný vliv. Pod vlivem tří propagand přichází ke slovu též makedonský

separatismus, který s sebou ve své prvotní
rozvinutého boje proti cizím propagandám

podobě

především

více

či méně

snahu zavést do

církevně

nesl

kromě

školských obcí v Makedonii místní lidový jazyk. Makedonští "separatisté" byli
prvními faktickými nositeli rodícího se makedonského
makedonský separatismus
jeho

činnost

byla

plně

hnutí makedonských

začíná

formovat již v

době

vědomí.

V náznacích se

cizích propagand,

rozvinuta až v 90. letech 19. století. Ve specifické

separatistů

nicméně

podobě

se

projevovalo do roku 1903, kdy se však již objevují

jiné formy boje za svobodu a snah o kulturní rozvoj.
Spory o postavení Makedonie, o její

společenskou

a kulturní podstatu byly

vedeny snad na všech úrovních. Otázky "separatismu" makedonské inteligence
velmi

intenzivně

časopisů.

Ke

stránkách
ministerský

zvlášť

plnily stránky bulharských i emigrantských makedonských
ostrým

oficiálního
předseda,

výměnám názorů

Stambolovova
byl

se zastánci bulharismu docházelo na
CBo6o.n:a.

listu

zapřísáhlým odpůrcem

Stambolov,

jakýchkoliv snah o

bulharský
odštěpení

makedonských oblastí od bulharského národního a kulturního jádra.
Téma makedonského separatismu se stalo jakýmsi "národním tématem", k
němuž

byl nucen každý

příslušník

vznikající makedonské inteligence

postoj. Jedním z významných makedonských
Gologanov (1846 - 1926), všestranný

člověk,
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činitelů

o

němž

vyjádřit svůj

v tomto ohledu byl Teodosij
lze

říci,

že se v tomto období

podílel na společenském rozvoji "makedonství". 453 Metropolita Skopský prosazoval
především církevní nezávislost makedonských eparchií. 454 Vedl rozhovory s

církevními
obnově

představiteli

skopské a veleské eparchie o možnostech, jak postupovat při

Ochridského arcibiskupství, kterou si T. Gologanov vytkl jako hlavní cíl.

S bulharským exarchátem a
kontakty.

Cařihrad

jej

následně označil

patriarchát i exarchát hledat
k uznání chyby a

cařihradským

způsob,

opětovnému

Teodosij Gologanov navázal

jak

patriarchátem

za schizmatika a
přinutit

přiznání

metropolii, kde Teodosij Gologanov

veškeré

současně začal

místní

odbojného metropolitu ve Skopji

cařihradské

prostřednictvím

s římskokatolickou církví. Jednání se

přitom přerušil

jurisdikce. Mezitím však

rakouského konzula ve Skopji kontakt

uskutečnilo
přednesl

v prosinci roku 1891 ve skopské

následující požadavky: 1. požadavek

obnovení ochridského arcibiskupství pod ochranou a kanonickou jednotou
římskokatolické

církve; 2. v jejím

čele

stane

právě

Teodosij Gologanov; 3. vysoký i

nižší klérus bude jmenován z příslušníků makedonského národa,

přičemž

pouze

biskupové budou potvrzováni papežem; 4. hranice obnoveného Ochridského
arcibiskupství se musí shodovat s hranicemi Makedonie; 5. Ochridské arcibiskupství
nebude mít žádné kontakty s uniatským arcibiskupstvím v Cařihradě a 6.
misionáři

se budou zajímat pouze o

věřící

západního ritu, aniž by

katoličtí

měli

právo

vměšovat se do vnitřních záležitostí ochridského arcibiskupství. 455 Boneti, vyslanec

Kongregace

propagandy

vyjednával, bez

římskokatolické

připomínek přislíbil,

víry,

s nímž

Teodosij

Gologanov

že Gologanovovy požadavky ihned odešle do

Říma, aby bylo obnovení ochridského arcibiskupství co nejdříve schváleno.

Římskokatolická církev však s rozhodnutím v této věci dlouho vyčkávala. Mezitím

se

podařilo

Gologanova

bulharskému exarchátu
přivést

do

Cařihradu,

prostřednictvím

Vysoké porty Teodosije

zbavit jej titulu skopského metropolity a

násilně

jej umístit do jednoho ze sofijských klášterů. 456
Teodosij Gologanov své pole

působnosti

již v roce 1891

rozšířil ještě

o tisk a

vydávání makedonských knih a učebnic pro potřeby místních škol.
G. Todorovski označuje Teodosije Gologanova dokonce za "ideologa makedonského
separatismu". Viz: To.n.oposcKH, faHe: flpw102 KOH npazuaHJemo 3a MaKeooHcKuom HalfUOHaJieH
cenapamU3aM, in: To.n.opOBCKH, r .: flpemXOOHUlfUme Ha MucupK06, MHCJia, CKonje 1968, s. 132.
454
,ll;HMeBCKH, CnasKo: MaKeooHCKama 6op6a 3a lfPK06Ha u HalfUOHaJIHa caMocmo}Hocm 60 XIX
6eK ( .. . ),s. 224-233.
455
tamtéž, s. 227-228.
456
Podrobnou životopisnou monografii o Teodosii Gologanovovi podává S. Dimevski:
,ll;HMeBCKH, CJiaBKo: Mumpono!lumom cKoncKu Teooocuja u lfPK06Ho-npoc6emHume 6op6u 60
MaKeooHuja, CKonje 1965 .
453
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Proces formování národního separatismu se stává přirozenou základnou jasného
národního

vědomí,

znamená vymezení snah o vlastní národní, kulturní i

společenský

život makedonského obyvatelstva, jejichž vrcholem bude revoluční rok 1903. 457
Poslední desetiletí 19. století je
otázka

řešena

současně

obdobím, kdy

začíná

i za hranicemi vlastní Makedonie. Tento problém se dostává nejen do

mezinárodní politiky evropských velmocí, ale také na stránky
společenských časopisů

hlediska tak lze
době

se zvolna

začínají

mít

hodnotí

být makedonská

a denního tisku -

hovořit

utváří

kulturních a

periodika nevyjímaje. Z obecného

o objevování Balkánu evropskou

společností. Právě

v této

kulturní obraz jihoslovanských zemí. Pro makedonské hnutí

neobyčejný

charakter

česká

různých

zahraničních vědců,

význam práce

makedonského

obyvatelstva,

jež

mnohdy

různým způsobem

se

vyjadřují

k makedonistickému hnutí.
především

Za všechny tyto práce jmenujme

dílo Karla Hrona Národnost

makedonských Slovanů (Das Volksthum der Slaven Makedoniens, Vídeň 1894)458 a

Richarda von Macha Makedonská otázka (Die Macedonische Frage, Vídeň 1895).459
Makedonským otázkám

věnuje

Bělehradu

(Reise von Belgrad nach Salonik) a Cesta Podriním a

Povardařím

prací

do

Soluně

pozornost také Johann Georg Hahn v dílech Cesta z

(Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar), dále S. I. Verkovié s

Topograjicko-etnografický

nárys

Makedonie

:JmHozpaif?utteCKuu ottepK MaKeooHuu) anebo Spiridon

Gopčevié

(TonozpaputtecKo-

v knize Makedonie

a Staré Srbsko (Makedonien und Alt-Serbien), Pravda o Makedonii (Die Wahrheit
uber Makedonien) a Srbsko-bulharský spor o Makedonii a Staré Srbsko (Der
Serbisch-Bulgarische Streit um Makedonien und Alt-Serbien). 460 Pro studium

bulharsko-makedonských vztahů je velmi

důležitá stať

457

P. R. Slavejkova Makedonská

Význam makedonského separatismu makedonská historiografie dále konkretizuje jako hnutí,
které neznamená "oddělení", nýbrž jeho snahou je uznat a potvrdit to, co jasně existuje a co cizinci
v Makedonii neuznávají - etnicky vymezená makedonská identita. Viz: PHCTOBCKH, 6na)l(e:
MaKeiJoHcKuom Hapoo u MaKeOoHcKama Haquja 2, M11cna, CKonje 1983, s. 26-27.
458
K. Hron se k etnické identitě makedonských Slovanů staví jako jeden z mála zahraničních
vědců a cestovatelů velmi jednoznačně, když píše (podle makedonského překladu): "( ... )
MaKe.noHUHTe He ce mny Cp611, a ywTe noManKy 6yrapw, TYKY ce noce6eH Hapo.n, HMeHo ,nHpeKTHH
flOTOMUH Ha OHHe CJIOBeHCKH npa,noceneHU.H, KOH ro Hacenysane 6anKaHCKHOT IJonyocTpOB YWTe
.nonro npe.n cpncKaTa 11 6yrapcKaTa J.IHBa3Hja J.I KOH ce JaMewane HHTY co e,neH o.n OBHe .nsa Hapo.na."
Viz: XpoH, Kapn: HapoOHocma HaMaKeOoHcKume C!w6eHu, MaKe,noHcKa KHHra, CKonje 1990, s. 57.
459
Obě práce byly přeloženy do makedonštiny a vyšly v jednom svazku: XpoH, Kapn:
HapoOHocma Ha MaKeOOHCKume CRo6eHu ll <l>oH Max, P11xap,n: MaKeOoHcKomo npauw1be,
MaKe,noHcKa KHHra, CKonje 1990.

156

otázka

(MaKei)oHcKuii

kde

ebnpoc),

připouští

Slavejkov

jistou

odlišnost

českých vědeckých

kruzích -

makedonského obyvatelstva. 461
Zájem vyvolala makedonská otázka
stěžejním

Makedonským

v monumentálních

problémem

Dějinách Srbů

řada českých cestovatelů

českých

novin a

časopisů.

a

se

též

zabývá

Jireček

Konstantin

I., II. (Istorija Srba, I., II.). Makedonii poznávala

novinářů, kteří

se o své

postřehy

podíleli s čtenáři

Makedonské obrození je tedy i dobou rozvíjejících se

česko-makedonských vztahů
společná

v

dílem k této problematice je práce Lubora Niederleho Makedonská

' k a. 462
otaz

také

rovněž

- pro výzkum folklorního bohatství bude mít význam

práce ruského slavisty Petra A. Lavrova a

českého

badatele

Jiřího

Polívky

Lidové povídky jihomakedonské, která vyšla až v roce 1932 v Praze.
Řada zahraničních prací a již systematičtější literární život v Makedonii, který se

neomezuje jen na tzv. publicistickou literaturu (pedagogické
výklady historie apod.), tak uzavírá makedonské
kulturní a

osvětové etapě.

revolučního

Makedonská hmotná kultura v
významnější

společenském,

o to

době

období.

*

národního obrození

pestrá byla kultura hmotná. Výtvarné

především

církevních

ikonografie, rozvíjí se i řezbářství. Mezi

potřeb.

umění zůstává

výtvarně

iv

V této oblasti vyniká zejména

nejvýznamnějšími

makedonskými

v tomto ohledu prosazují Michail a jeho syn Dimitrij (Mnich Danil),
40. let 19. století

obrození v jeho

byl rozvoj makedonské kultury na poli literárním a

méně

19. století pod vlivem

jazykově-literární

slovníky,

Osudy a charakter makedonské literární tvorby se dále

formují a rozvíjejí v rámci tzv.

O co

příručky,

kteří

umělci

se

v průběhu

zdobí mnohé ikonostasy po celé Makedonii -jejich prací

jsou mimo jiné fresky a ikony v kostele svatého G'org'iho v obci
kláštera svatého Jovana Bigorského), v Rilském

klášteře,

v kostele svatého G'org'iho v Resenu, kde pracoval

Rajčica

(v majetku

v klášteře Treskavec

společně

či

se svým mladším

synem Nikolou. 463
Do výtvarných kompozicí svých ikon v jistém smyslu vnáší náznak barokních
Tato Gopčeviéova práce pobouřila mnoho vědců, kteří se makedonským problémem zabývali.
Velmi kriticky se o ní vyjádřil K. Hron, v neposlední řadě však pobouřila i Konstantina Jirečka . Srov. :
Dorovský, Ivan: Konstantin Jireček, život a dílo, Univerzita J.E . Purkyně v Brně, Brno 1983, s. 179.
461
Je složité jasně říci, zda Slavejkov v náznaku připouští jistou odlišnost makedonského
obyvatelstva, nebo zda se jedná pouze o regionální specifika. Viz: B. "MaKe.li.OHIHI", r .V, 6p. 3, 18.1.
1871 a dále v sebraných spisech CnaseH:KOB, TieTKO P.: Cb'leHUHR , TOM ce.li.Mii - lly6!1uZfucmuKa,
I>bnrapcKw nwcaTen, Coqm51 1981, s. 21-24.
462
Niederle, Lubor: Makedonská otázka, Česká Revue (zvláštní otisk), Praha 1903.
460
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tendencí Dimitar (Dičo) Krstevič (1817- 1872/73). 464 Jeho dílo je vpravdě novým
náhledem na sakrální

umění.

Tento protiklad starého a nového je patrný například na

ikoně svaté Panny Marie s Ježíšem z roku 1860.

Nové

společenské poměry,

související s národním hnutím, umožnily rozvoj

Během

sakrální architektury.

30. - 50. let 19. století byly

obnoveny desítky větších či menších kostelů.
s galeriemi nad
vyřezávaným

465

bočními loděmi,

466

vystavěny

nebo

Zpravidla to byly trojlodní baziliky
opět

se systémem arkád a zvonicí, vyzdobeny

ikonostasem a freskovou malbou.

Již v roce 1814 byl ve východomakedonském
svatého G'org'iho, který
V roce 1824 byla

předznamenává

dokončena přestavba

městě Kočani

postaven kostel

výstavbu sakrální architektury 19. století.

skopského kostela svatého spasitele, která

tomuto chrámu dala dnešní podobu. Již v roce 1830 byl pouze z dobrovolných
příspěvků

místního obyvatelstva postaven kostel svatého Dimitrie v Bitole, v němž

byl umístěn vyřezávaný ikonostas pravděpodobně z druhé poloviny 18. století. 467
V dalších letech je postavena celá
Z měst se svého nového chrámu
zanedbatelné nejsou ani
době

v této

tři

řada kostelů

dočkali

desítky

na mnoha místech Makedonie.

obyvatelé Strugy a Krivé Palanky, ale

kostelíků

v mnoha obcích. Po celé Makedonii

vznikají mistrovská díla Andreje Damjanova (1813? - 1878) ze

slavného rodu

Renzovů,

stavitele

kostelů,

ikonopisce i

řezbáře,

který

jiné také klášterní kostel svatého Joakima Osogovského (1851 ).
svatého Pantelejmona ve Velesu je dílem
pocházeli z obce

Tresonče

umělců

tváře

Rovněž

kostel

z rodiny Renzovových,

opět

kteří

Andrej Damjanov, zatímco výzdoba je

dílem zografa G'org'iho Damjanova, jeho syna. Nutno
talentovaný

mimo

z mijackého kraje v západní Makedonii. Hlavním

architektem trojlodní veleské baziliky je

neobyčejně

vystavěl

umělec,

přiznat,

že G'org'ija byl

jehož kresba je precizní a jemná. Barvy jsou živé a

zobrazovaných postav dovedně vykresleny.

Andreja Damjanov

vystavěl

v letech 1835/36 - 1850 také kostel Nanebevzetí

svaté Panny Marie (makedonský název: YcrreHife Ha cneTa EoropoLJ:Ifna) v obci
Novo Selo nedaleko Štípu. Je pravděpodobně, že Damjanov tuto trojlodní baziliku
463

Macedonia- cu/tura/ heritage ( ... ), s. 181-182.
fp03.II.aHOB, l.J,seTaH: 3a MaKei)oHcKama JIUK06Ha yMemHocm u Muja'-lKama utKOlla, in:
l{ueUJIU3alfUU Ha no'-leama Ha MaKei)oHuja ( ... ),s. 200.
465
Macedonia- cu/tura! heritage ( ... ), s. 182.
464

466

tamtéž, s. 183.
6Ma6aHOB, KocTa; HMKOJIOBCKM, AHTOHMe; KopHaKOB, ~MMMTap: CnoMeHUlfU Ha Kyllmypama
Ha MaKei)oHuja ( ... ),s. 200.
467
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vystavěl

O

místě

na

skutečnosti,

tomto

staršího kostela (vybudovaného

nejpozději

na

počátku

18. století).

že kostel Nanebevzetí svaté Panny Marie není prvotní stavbou na

místě, svědčí

fresková výzdoba a také

řada

ikon z dílny samokovského mistra

Christa Dimitrova, které jsou datovány lety 181 O - 1813. V tomto chrámu použil
talentovaný stavitel

některé

nové architektonické formy, mezi nimiž dominuje

zvonice, organicky spojená s vlastním chrámem.
díla

zografů

Vnitřní

výzdoba je

kromě

pestrého

samokovské školy (Samokov - dnešní Bulharsko), mezi nimiž vyniká

zejména Stanislav (Zafir) Dospevski,
malířství.

realistického

doplněna

také o obrazy již profánního,

Za jeho zakladatele je považován Dimitar Andonov-

Popradiški (1859 - 1954)), který ve svém díle opouští

tradičně

vžité

malířské

normy. 468 Kromě ikon je Dimitar Andonov autorem i řady profánních portrétů či
obrazů

s vlasteneckou tematikou. S kostelem v Novém Selu je spojen také

malíř

Kostadin Ivanov Vangelov, původem ze Štípu, jenž působil nejdříve jako fotograf,
poté se však plně věnoval zografskému řemeslu. 469 Výzdobu kostela uzavírá
dřevořezba

z dílny Nikoly Damjanova.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je tak
obrozeneckého výtvarného

umění,

která

skutečnou

důsledně

památkou makedonského
umělecké

reprezentuje nové

hodnoty této doby.
Damjanovovým následovníkem byl G'org'i Novkov Džongar, který
jako jeho

předchůdce

vybudoval mnoho

kostelů

podobně

v Makedonii i jiných balkánských

zemích.
V

době

v Bulharsku
městská

*
obrození se však rozvíjí i profánní architektura.
či

Podobně

jako

Srbsku se i v Makedonii formuje v průběhu 19. století specifická

zástavba (makedonsky: cmapa zpaócKa apxumeKmypa). V Makedonii je

nejznámějším

a dodnes nejlépe dochovaným

příkladem

tohoto stavitelství

město

Ochrid. 470 Již v první polovině 19. století zde byly na svahu od městského opevnění
budovány domy s výhledem na jezero, které vynikaly
stavělo

zvláštností.

Přízemí

se

z neopracovaného kamene, zatímco v patrech již byla užita malta. Zdivo bylo

prokládáno

dřevěným hrázděním

celého domu. Vyšší patra byla
468

řadou

- tyto tzv. !lu6a:JICHU esteticky
stavěna

ze

dřeva

zpestřovaly

vzhled

(tzv. "bondruk"-konstrukce)

fp03,ll.aHOB, lJ,BeTaH: ]a MaKeOOHCKama JIUK06Ha yMemHOCm ( . . . ), in: f.{U6WIU3a71UU Ha

no'l6ama Ha MaKeOoHuja ( ... ),s. 205 .
469
Macedonia- cu/tura/ heritage ( ... ), s . 187.
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s mnoha okny a tzv. llapOGl/U (krytými verandami) na hlavní
starogradské architektury byly

většinou

fasádě.

dvoupatrové, avšak je možné najít

Domy

příklady

s více než třemi patry.
Domy starogradské architektury

určují obecně

Ochridu. Ulice jsou na svahu ostrohu, na

němž

urbanistický charakter starého
neobyčejně

se Ochrid rozkládá,

strmé. Jsou úzké a těsné, neboť domy jsou zde nahuštěny jeden vedle druhého. 471
Tak je navozen dojem, že nikoli kostely se svými kupolemi, ale

právě

starogradská

architektura městu dominuje.
Specifickým

příkladem

starogradské architektury je také

setkáváme s poněkud odlišným typem

městské

čtvercového půdorysu,

tři

kladen na co možná
rozprostřené

zpravidla mají

největší počet

město

Kruševo. Zde se

zástavby. Domy v Kruševu jsou spíše

patra a jsou

uzavřeného

typu.

Důraz

je zde

obytných místností. Kruševské domy jsou rovněž

na strmém vztahu, avšak

město nepůsobí

tak

kompaktně uzavřeným

dojmem jako Ochrid.
Městská
zeměpisná

zástavba vznikala i v dalších makedonských

poloha

určovala

ve Strumici vyžadovala

kde jejich

i základní architektonické principy. Dlouhá a horká léta

stavět

takové domy, které by jejich obyvatelům poskytovaly

dostatek stínu. Proto je zde tak typickým znakem široký
tři

městěch,

čardak,

procházející až na

strany domu. Mohutností a bohatou výzdobou jsou známy domy na Kostursku

(dnes v řecké části Makedonie). 472 Řezba a barevná dekorace svědčí o bohatství
kraje, jež se odrazilo přirozeně i na zdejší
Rozvoj makedonské
poměrech,

městské

architektuře.

architektury byl závislý i na

hospodářských

souvisí s ním též rozvoj obchodu, který umožnil vznik nové

vrstvy - bohaté makedonské buržoazie. Jejími
Robevovi, obchodníci,
nejhonosnější

kteří

měli

své

společenské

nejznámějšími příslušníky

pobočky

byli

bratři

až v Lipsku a Vídni. Mezi

domy starogradské architektury Ochridu, odkud pocházeli,

patří právě

dům Robevových, který mimo jiné vyniká nad okolními domy svoji výškou. 473

Vznik nových

společenských

vrstev, spjatý

především

se snahou slovanského

TOMOBCKH, KpyM : Hacen6u u HapooHa apxumeKmypa, in: EmHono2uja Ha MaKeOOHt~Ume,
MaKe)loHcKa aKa)leMHja Ha HayKHTe 11 yMeTHOCTHTe, CKonje 1996, s. 108-11 O.
471
Eana6aHoB, KoCTa; HHKOJIOBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, AHMHTap: CnoMeHUtiU Ha Kynmypama
470

Ha MaKeooHuja ( ... ),s. 287.
472

TOMOBCKH, KpyM: Hacen6u u HapooHa apxumeKmypa, in: EmHono2uja Ha MaKeOoHt~ume

( ... ), s. 109-111.
473
Tzv. "obrozenecký styl" v architektuře na území Makedonie podrobněji rozpracovává
monografie: fpqes, KoKaH : CmuncKa ep20HOMUja. ApxumeKmoHcKume cmunoeu eo MaKeOoHuja.
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říši,

obyvatelstva dosáhnout plnoprávného postavení v Osmanské
z

klíčových aspektů

tak byl jedním

vzniku makedonské hmotné kultury. Není tedy pochyb o tom, že
umění

i makedonská architektura a výtvarné

mají své pevné místo v rámci

obrozenecké kultury jako takové.

*
Podstata makedonského národního obrození

Pro soubor historických, politických,

společenských

a kulturních otázek, jež

formulují v základních rysech makedonskou otázku na pozadí jihoslovanského a
nejednoznačnost.

balkánského kontextu, je v mnoha ohledech charakteristická
Nejednoznačnou,

ne-li

přímo

makedonské otázky. Nejasné je
obrozeneckých

autorů

a

rovněž

osvětových činitelů,

prakticky až do roku 1903

může

spornou se

víceméně

zdát samotná datace vzniku
cítění

národnostní
takže

můžeme

o

prakticky všech

čistém

"makedonství"

pochybovat.

Tato tvrzení však na druhou stranu nejsou snahou o negování
makedonské otázky v jejím

dřívějším

období.

problém v širším kontextu (od národnostního

Skutečnost,

vědomí

aspektů

že na makedonský

kulturní elity

přes

jazykovou

otázku až po masové snahy ovlivnit podstatu vnímání národních a kulturních tradic
širokých vrstev makedonského obyvatelstva)
působení

li

cizích propagand, je nepochybná.

dočasném

zastavení) geneze celé

Bulharsko-srbské

střety

jedním z hlavních

řady

mělo

Jistě

zde

můžeme hovořit

zbrždění

(ne-

v oblasti kulturního života makedonského obyvatelstva jsou

viníků

společnosti.

zpomalení aktivního vývoje této

snahami o zpomalení rozvoje makedonské svébytnosti do

působení

o

hledisek a rovin makedonského problému.

náboženské - a v širších souvislostech pak i školské - naopak

helénství - tradice

přímé či nepřímé

zásadní vliv

řeckých

"školských a

osvětových

působí

určité

obcí".

V oblasti

se stejnými

míry doznívající

Průsečíkem těchto

je tedy sociokulturní i geopolitická konkurence a snaha o regionální

hegemonii balkánských

států

nad

obecně ještě nevyhraněným

územím v trojúhelníku

mezi Srbskem, Bulharskem a Řeckem.
Určujícím

momentem celého období tzv. makedonské obrody byla snaha o

realizaci historických reminiscencí sousedních
obrozujícího se,

popřípadě

národů.

Velký význam pro fenomén

zrazujícího se makedonství, má a vždy

měla kulturně

historická spojitost Makedonie s jejími sousedy. Proto je nutné na druhé

ApxumeKmypa oo 19 eeK u nepuooom Mefy oeeme ceemcKu eojHu,
~eneHKOB", CKonje 2002, s. ll2n.

161

11HCTM1)'T

straně

3a <!JonKJiop "MapKo

přiznat
právě

úspěšném

fakt, že zásluhy na

vzniku, formování a rozvoji makedonství má
přičemž

snaha "být jiným" - tedy systematické úsilí vyzdvihovat odlišnosti,

podobnosti (a dokonce i shodné znaky) jsou odsunuty do pozadí historického i
společensko-kulturního podvědomí

makedonských

Slovanů.

Brzdy i impulsy svobodného rozvoje makedonského problému jsou tedy
v

průběhu

celého 19. a první poloviny 20. století procházely
Právě

však jejich podstata zachovávala pevné rysy.

zde

různé

změnami, přičemž

můžeme

kořeny

hledat

a
si
i

dnešních nacionálních sporů jednak ve vztahu k Bulharsku, ale i Řecku.
Roztříštěnost

a absence

pevnějšího

nacionálního

sebeurčení

na

osvětových činitelů

hledala

kořeny

skutečnost,

desetiletí

atributů

zpomalily i vývoj jazykové otázky - jednoho ze zásadních
svébytného národa. O tom mimo jiné vypovídá i

řadu

každého

že každá generace

budoucí makedonštiny (respektive spisovného

jazyka pro makedonské Slovany) jinde. Bez významu není ani to, že velký
makedonských
můžeme

vychází z

řeckého vzdělání.

pozorovat nacionální obrat v jejich

umělecká

cítění,

U mnoha osobností tak

jímž se

následně řídí

rovněž

obrozenců

doprovázen odchodem do

zahraničí.

i jejich

řady

tvorba. Tento obrat od helénismu ke slavismu je u celé

makedonských
tedy

obrozenců

počet

nejen

Kulturní emigrace je

charakteristickým rysem a jedním z podstatných

problémů

celého

jihoslovanského obrození.
I
životě

přes

všechny negativní jevy je však touha po vlastním kulturním a národním
Ačkoliv

makedonského obyvatelstva nesporná.

obrozeneckých

autorů

zejména prvním generacím

není zcela jasné, kudy povedou cesty budoucí makedonské

kultury, jejich snahy o kulturní "probuzení" místního slovanského obyvatelstva jsou
nezpochybnitelné. O tom jsou
příručky

(pravda, vydávané v

přesvědčivým

různých nářečích,

důkazem

učebnice

s nejrůznějšími jazykovými vlivy od

církevní slovanštiny po ruštinu), rozvoj tiskáren, jejichž vlastníky byli
vznikající kulturní elity makedonských
se do slovanského jara

národů.

Slovanů,

a celková snaha

těchto

určení.

počáteční etapě

elit zapojit

Je nepochybné, že prvotním

cílem tohoto obrozeneckého procesu bylo vymanit se z okolní
přičemž

představitelé

Makedonským specifikem se tak zdá být snaha o

národní obrození bez bližšího národnostního

neslovanské nadvlády,

a didaktické

turecko-řecké

absence jasného národního programu a

vědomí

v

zatím nebyla na škodu. V prvních fázích makedonské otázky nebylo

regionální hledisko obrodného procesu

důležité.

Nejednalo se o to, zda se

historické Makedonii, historické Thrákii, Bulharsku
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či

hovoří

o

Starém Srbsku. Všechny tyto

oblasti byly slovanské a byly
zvýrazněn

nejčastěji označovány

jako "bulharské", aby tak byl

národům

kontrast k ostatním netureckým

a kulturám Osmanské

říše,

zejména Řekům. Jinými slovy historické označení "bulharský" znamenalo vše
slovanské v evropském Turecku.
Postupem doby, kdy se

daří

omezovat vliv helénismu v Makedonii, se

projevovat i regionální hledisko. Po
nepřítele

se

začíná

učitelů

společného

ukazovat

řada

nových

problémů.

Do Makedonie

největšího

a snad

říše -řeckého

pro všechny porobené slovanské oblasti Osmanské

přichází

stále

vladyky-

větší počet

z Bulharska, což však nebylo cílem obrození v historické Makedonii. V této

souvislosti se na
směr,

odstranění

začíná

scéně

objevuje makedonistické hnutí jako

zdůrazňuje

který vychází z makedonských specifik a

Současně

se objevuje bulharská propaganda - a to

kulturně-společenský

ještě před

místní jinakosti.

vznikem (obnovením)

bulharské státnosti - jako protipól makedonského separatismu. Situaci navíc
ovlivňuje

vznik Bulharského exarchátu.

Makedonským separatismem (v
společného

nadvládě

a

zásadě

bulharsko-makedonského

zápasu

řeckému církevně-školskému

se

proti

osmanské

zřetelněji

Dění

období

administrativní

výrazněji

o získání státní, náboženské a

soustředit

na mezinárodní uznání

makedonského jazyka a národa, zatímco bulharské obrození
cestou.

končí

útlaku. Od této doby bude makedonský

jazykový a kulturní prostor usilovat stále
kulturní svébytnosti; bude

od 80./90. let 19. století)

v Makedonii však bude Bulharsko i nadále

půjde

ovlivňovat

svou vlastní
- bulharské

kulturní a intelektuální elity budou považovat historickou Makedonii za západní

část

bulharského etno-lingvistického prostoru.
V

těchto

*
složitých podmínkách se zvolna rodí tzv. makedonská myšlenka. K

její realizaci budou nápomocny

především

místního duchovního potenciálu a v neposlední
makedonství budou
makedonské

dění

přizvány rovněž

motivy
řadě

mýty, které

ve všech oblastech lidské

čerpající

z lidových tradic,

i odkazu minulosti. Na obhajobu
různou měrou ovlivňují

společnosti.

S hluboce

motivy lidové i historické mytologie se budeme v makedonské
v hojné

míře

i nadále.

***
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další

vkořeněnými

kultuře

setkávat

KAPITOLA V.

Kultura revolučního období
(Léta 1893 -1918)

Kultura

revolučního

období

(Léta 1893- 1918)

Vznik TMORO (VMRO) a makedonská kultura

Makedonská kultura po roce 1893 byla
revoluční

hnutí do

Společenské

značné

poměry

od

míry

ovlivňovalo

počátku

plně

ve znamení doby. Formující se

také literární a

obecně

90. let 19. století byly

kulturní proces.

určovány

zásadním

rozdělením makedonských intelektuálních elit. 474 Podobně jako na samém počátku
ústředí

obrozeneckého procesu, kdy v jeho
vzdělávání společně

stály

především

otázky

osvěty

a

s problémy církevními, byly školství a církev předmětem sporu i

na počátku 90. let 19. století.
Prostředí

makedonských

pedagogických elit

této

doby

rozdělil

vztah

k bulharskému exarchátu. Jeden tábor byl pro úzkou spolupráci s bulharskou církví,
podporoval bulharskou kulturní identifikaci makedonských oblastí a
napomáhal

šíření

tábor si byl
rozhodli
Toto

bulharské kultury a

plně vědom působení

působit

rozdělení

povědomí

celkově

tak

v Makedonii. Naproti tomu druhý

této propagandy a jeho

představitelé

se proto

v rámci odporu proti snahám vnést cizí národní duch do Makedonie.

intelektuálního

prostředí

bylo

nejsilnější

v Soluni, avšak jasně patrné

bylo přirozeně po celé Makedonii.
Odpůrci
společenským

bude

zejména bulharských

centralizačních

vývojem rozhodli založit tajnou

především

zamezit

působení

snah se v souvislosti se

revoluční

organizaci, jejímž cílem

cizích propagand, které

mělo

negativní vliv na

formování makedonské svébytnosti. 475 Organizace měla být vyšší formou odporu,
neboť
spolků
těmito

474

již

před

rokem 1892 existovala po celé Makedonii

a družin, jejichž organizátory byli

především

řada

AneKcaH,ll,ap;

KaTapuHeB,

sobě

nezávislých

makedonští studenti. Mezi

skupinami vynikal mimo jiné revoluční kroužek Goce
CTojaHoBCKH,

na

Delčeva

(1872- 1903),

HBaH; 3orpa<tJcKH, )J,aHqo:

Hcmopuja

Ha

MaKeOOHCKUOm Hapoo ( ... ),S. 145-146.

I v průběhu 90. let 19. století usilovaly o co nejsilnější vliv v Makedonii především řecká,
bulharská a srbská propaganda. S ohledem na historický vývoj je zřejmé, že řecké národní agitace
v této době poněkud ustupují do pozadí; za jedno z posledních jejich vzepětí v Makedonii lze
považovat činnost Cařihradského patriarchátu - prakticky "řecké církve" - která po Berlínském
kongresu zesílila svoji činnost zejména v Bitole, kde působili její dva metropolité Neofit a Alexandr.
Alexandr připravil po dohodě s Aténami vzpouru, jejímž cílem mělo být odštěpení Makedonie od
Osmanské říše a následné připojeni k územně rozšiřujícímu se Řecku. Turecká moc však tyto přípravy
odhalila a Alexandr byl zatčen, jeho spolupracovníci uvězněni. Srov.: AnocTo.JICKH, MHxai·I.IIO;
3orpa<pcKH, )J,aHqo; KaTap!,mee, HeaH: Hcmopuja Ha MaKeooHcKuom Hapoo, KHHra 2 ( ... ), s. 119-121.
475
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později

ideologa a hlavního organizátora makedonského

revolučního

hnutí

přelomu

19. a 20. století. Významná v tomto smyslu byla také Makedonská studentská
družina, jejímiž
Delčeva,

členy

byli Dame Gruev (1871 - 1906), úzký spolupracovník G.

a Petar Pop Arsov (1868- 1941), v pozdějších letech

křídla revoluční

představitel

levého

organizace a bojovník za samostatný rozvoj makedonského národa.

Úkolem revolučního hnutí této doby tedy bylo jednotlivé skupiny odporu
sjednotit a dát jim

vnitřní

strukturu. Ivan Chadži Nikolov, literát a

tiskař,

proto

odchází v roce 1892 do Sofie, aby se prostřednictvím Kasty Šachova, prvního
předsedy Mladé makedonské literární družiny, setkal s Gocem Delčevem.
schůzce

byly dohodnuty

nejzákladnější

odsouhlaseno, že by organizace
měla

měla

476

Na

rysy budoucí tajné organizace: bylo

mít sídlo v Makedonii (nikoli v Sofii), že by
měla

mít charakter tajné organizace a jejím požadavkem

být autonomní

Makedonie podle článku 23 Berlínské dohody. 477
23.

října

(3. listopadu) 1893 se v Soluni sešla šestice

Chadži Nikolov, dr. Christo
- 1933),

zmiňovaný

Tatarčev

mužů

- Dame Gruev,

(1869 - 1952) a učitelé Andon Dimitrov (1867

Petar Pop Arsov a Christo Batandžiev (1868- 1913), aby se

shodli na zahájení přípravných prací vzniku a formování vn itřni tajné organizace. 478
Tato

přípravná

etapa trvala až do dalšího setkání makedonských

počátku roku 1894.

479

na

Na tomto setkání se v průběhu schvalování směrnic vnitřní

organizace projevily probulharské tendence u Ch.
předkládal

revolucionářů

Tatarčeva,

zatímco Pop Arsov

makedonistické pojetí - působnost organizace je třeba omezit skutečně na

geografické a etnografické hranice Makedonie a

důsledně

tak dodržovat její

vnitřní

charakter. Proto Pop Arsov označoval za nebezpečné jakékoliv snahy o sjednocení

476

To.uopoBCKH, faHe: C!JopMupafbemo Ha BMPO Bo cnoMeHume Ha lfBaH Xa'llu HuKOJIOB, in:
To.uopOBCKH, r.: MaKei)OHCKama npa8ocmouHa, MI1CJ1a, CKonje 1985, s. 90-103.
477
Požadavek autonomie, který bylo formálně možné opřít o článek 23 Berlínské smlouvy, měl
jednak zajistit programu VMORO určitou legitimitu, jednak měl učinit program přijatelný i pro
ostatní národnosti Makedonie, mimo jiné i pro Turky, což se fakticky nedařilo, neboť VMORO byla
jako celek považována vždy za bulharskou (slovanskou) organizaci. Navíc byl pojem autonomie
Makedonie vždy velmi široký. VMORO nikdy nespecifikovala, co si pod ním konkrétně představuje a
nedá se předpokládat, že by v této otázce měli všichni její příslušníci jasný a jednotný názor. Viz:
Ilepw, ,ll,aHKaH: floflumuKama Ha mepopom: MaKeOOHCKomo pe80liYlJUOHepHo OBUJ/Cefbe /893- /903,
Marop, CKonje 2001, s. 235-236 ..
478 n
e-rpoB, IleThp: MaKeOOHU5l- ucmopU5l u no!lumuttecKa coiJ6a, TOM I,( ... ), s. 240-245 .
479
Přesné datum založení VMRO (VMORO) neni zcela jasné, nejčastěji je uváděno právě toto
datum. Srov.: Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( . . . ), s. 263.

166

s Bulharskem, jehož mezičlánkem měla být právě autonomní Makedonie.

480

Obecně

makedonské organizace,

později

pak byl jakýkoliv cizí vliv v Organizaci označen za nežádoucí.
vnitřní

V roce 1896 se v Soluni konal kongres
nazvaný
vnitřní

Soluňský,

kodex, v

jehož cílem bylo

němž

bylo

řečeno,

rozšíření působnosti

Přijat

byl

že organizace má za cíl sjednotit všechny

nespokojené prvky v Makedonii a Thrákii (Odrinsku) a
tyto oblasti vydobýt plnou politickou autonomii.

(Tajná makedonsko-odrinská

organizace.

revoluční

481

prostřednictvím

revoluce pro

Takto zformovaná TMORO

organizace) vystoupila s požadavkem

ozbrojeného povstání jako jedinou možností realizace vytýčeného programu. 482

*
Ilindenské povstání a Kruševská republika
Vývoj
vnitřními

vnitřní

spory

organizace byl v posledním desetiletí 19. století neustále provázen
mez1

probulharským

Nejvyšším

výborem,

tzv.

vrchovisty

(BnpxoBeH KOMI:ITeT), a makedonistickým křídlem. 483 S prohlubujícími se rozpory
došlo dokonce k jejímu
Delčevem

a

G'orče

rozdělení

Petrovem

národněosvobozeneckého

na levé a pravé

zůstávalo

křídlo.

Levé

křídlo

v

čele

s Gocem

na pozicích svébytného makedonského

boje, zatímco pravice s Christo Matovem v

dostávala do vlivu vrchovismu,

přičemž

čele

se

se k oficiálnímu bulharskému pojetí

J. Rychlík píše, že minimálně část členů VMORO si přála připojení Makedonie k Bulharsku.
i D. Gruev si však současně uvědomovali, že tento krok nebyl v dohledné době
uskutečnitelný především s ohledem na obyvatelstvo Makedonie, které bylo tvořeno přibližně
z poloviny příslušníky neslovanských národů. Zejména Albánci a Turci by se s připojením Makedonie
k Bulharsku jen stěží ztotožňovali, navíc na severu Makedonie se slovanské obyvatelstvo hlásilo
k srbské národnosti. Viz: Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( ... ), s. 265.
481
Ilep11, .D:aHKaH: JlOJIUmuKama Ha mepopom: MaKeOOHCKomo pe60liY71UOHepHO oeu:J/Ce1be ( ... ),
s.69-73.
482
V průběhu existence VMRO se měnil její název, který byl v různých etapách společensko
politického vývoje přizpůsobován aktuálním požadavkům. Podstata revoluční organizace s ohledem
na dva regiony - Makedonii a Thrákii -je otázkou do značné míry složitou. Především v bulharské
historiografii je prezentován názor, že se jednalo o jednotné revoluční hnuti, tedy že zejména
bulharsky smýšlející kulturní a politické elity v Makedonii i Thrákii měly stejné cíle: prostřednictvím
autonomního statutu dosáhnout postupného připojení těchto historických oblastí k Bulharskému
knížectví. Vzorem v tomto smyslu byla Východní Rumélie, jež v době vzniku VMORO byla již
sjednocena s Bulharskem (rok 1885). Naopak makedonská historiografie chápe VMRO (VMORO)
jako logické vyústění revolučního hnutí, jehož cílem bylo dosažení autonomie. Otázku Thrákie přitom
chápe do značné míry odděleně. Například G. Todorovski tento problém vysvětluje takto: "( ... ) 0.11,
npaKTH'IHH npH'IHHH so HCTOpHorpaqmjaTa, npe.11, ce HarnaTa, ce npaKTHKysa no.11, TepMHHOT BMPO
.IJ,a Ce no.11,pa3611pa ,nepHO.ll,OT BO pa3BHTOKOT Ha OBaa opraHH3aUHja BO CHTe Hej3HHH cpa3H (1893 1912), He3aBHCHO 0.11, TOa IIITO BO Hej3HHaTa .IJ,ejHOCT BO nO'!eTHHOT nep110.11, cpeKaBaMe HeKOJIKY
Ha3HBH'. 3Ha'IH, 0.11, npaKTH'!Ha CTpaHa, ycsojysal:heTo Ha TepMHHOT BMPO, 6e3 oHaa BMeTHeTa
fiO.ll,OUHa 11 0.11, HeCJJO)f(eHH npH'IHHH .ll,O.IJ,aBKa: O.ll,pHHCKa, Ce O)I.Hecysa pe'IHCH Haja)l.eKBaTHO Ha
nepHO.II.OT noMery 1893- 1912." Viz: To.11,opoBCKH, faHe : $opMupa1bemo Ha BMPO eo cnoMeHume
Ha 11eaH Xa~-tu HuKO!IOB, in: TO.II.OpOBCKH, r.: MaKeOOHCKama npaeocmouHa ( . . . ),s. 90-91.
483
Ilep11, .D:aHKaH: JlonumuKama Ha mepopom: MaKeooHcKomo peeony1,fuOHepHo oeu:J/Ce1be ( ... ),
s. 33-51.
480

G.

Delčev

167

osvobozeneckého boje

přikláněli

v prvních letech 20. století také Christo

Tatarčev

a

Dame Gruev.
Spory a neshodami mezi levým a pravým
zmiňovaného makedonského povstání.

povstání mělo propuknout. Zatímco Goce
ještě

povstání zatím

křídlem

naplněny

byly

také

přípravy

Nejasný byl především termín, kdy by toto

484

Delčev

a

G'orče

nenastal vhodný moment,

Petrov byli názoru, že pro

představitelé

pravého

křídla

nepřítomnosti

jednak

prosazovali jeho realizaci co nejdříve.
Na kongresu TMORO v Soluni v lednu 1903 bylo za
delegátů

všech makedonských oblastí, jednak za

rozhodnuto, že povstání vypukne na

jaře

nebo

nepřítomnosti Delčeva
létě

téhož roku.

i Petrova

Vnitřní

rozpory

v organizaci se tak ještě prohloubily.
Přes četné připomínky

zejména Goca

Delčeva

bylo

pevně

stanoveno datum

povstání. Hlavní štáb rozhodl, že povstalecké akce propuknou na den svatého Jiljí
20.

(JfflUH OeH -

Července

1903, podle nového

kalendáře

2. srpna 1903).

V počátečních fázích bylo Ilindenské povstání nejlépe organizováno v okolí
Kruševa, zatímco

největší podpoře

z řad obyvatelstva se

útok následujícího dne osvobodil

město

těšilo

na Bitolsku. Prvotní

Kruševo. Téhož dne byla sestavena

prozatímní vláda osvobozených oblastí, v níž byli zastoupeni
nejpočetnějších

národností (v jejím

čele

představitelé tří

stanul Vangel Dinu). Položeny tak byly

základy Kruševské republiky, jež s ohledem na
neobyčejným

města

revoluční

přístupem

humanismem a demokratickým

nálady vynikala

ke všem státoprávním

otázkám. O tom vypovídá i Manifest Kruševské republiky, v němž je možno
spatřovat orientaci k občanskému soužití všech národů Makedonie. 485

Po deseti dnech však byla

shromážděna

v Prilepské

nížině početná

turecká

vojska, která se vydala do samotného centra odbojného regionu. Dobývání Kruševa
trvalo v průběhu celého 12. srpna 1903. Povstalci byli
na povstalecké pozice
povstalcům znemožněn

útočilo

dělostřelectvo.

Za

obklíčeni
těchto

tureckou

pěchotou,

podmínek, kdy byl

ústup na západ, byl vydán rozkaz rozpustit prozatímní vládu

484

Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... }, s. 150-152.
V souvislosti s Kruševským manifestem je nutno zmínit určité pochyby mnoha literárních
historiků, kteří se domnívají, že tento dokument vznikl až o dvacet let později jako literární tvorba
Nikoly Kirova Majského. Majski však opravdu sepsal Manifest na základě vzpomínek zpětně,
nicméně se aktivně účastnil této doby, a je proto možné, že tento dokument skutečně existoval
v podobě autentického prohlášení. Text Manifestu Kruševské republiky viz: KpyuteBcKu MaHu<jJecm,
11nHH,ll,eH 1903-2003, Kpyrneso 2003.
485

168

a vydat

město

do tureckých rukou. S tímto rozkazem se nebyl s to

smířit

zejména

Pitu Guli, který se rozhodl bránit město do poslední chvíle.
Následujícího dne obsadila turecká vojska Kruševo.

Opětovné

upevnění

osmanské moci však bylo doprovázeno masakry na civilním obyvatelstvu,
represáliemi a rabováním. Ilindenské povstání bylo
dvojice

ideologů

oprávněnými.

makedonského

revolučního

krutě

Připomínky

poraženo.

hnutí se tak bohužel ukázaly

Není však pochyb o tom, že Kruševská republika znamená pro

makedonskou státnost skutečně mnoho. 486
Ilindenské období v
Revoluční

skutečně

*

kultuře

události mohutnému kulturnímu hnutí

nelítostné pacifikaci makedonského

přirozeně

mnoho

národněosvobozeneckého

nepřály.

hnutí

O

svědčí

fakt, že turecké ukrutnosti po ilindenském povstání zaplatilo životem až na 8 800
osob. 487 Je proto zřejmé, že se motivy revolučního boje staly prakticky jediným
nevyčerpatelným

k zásadním

zdrojem

tématům

uměleckých

témat literatury nejen tohoto období, ale

patří

makedonské literatury i z hlediska jejího kontinuálního vývoje.

Témata ilindenského boje se dostala

rovněž

do folklóru a dodnes

tvoří

pevnou

část

v historické paměti makedonského národa. 488
Jako první

literárně

zpracoval téma Ilindenského povstání Christo Siljanov

(1880 - 1920), básník a publicista, sám

účastník revolučních bojů

v Thrákii, který

Je zřejmé, že postupem doby se celá ilindenská epopej transformovala v symbol makedonské
národní minulosti a tradice státnosti, a má proto i kulturně-historický rámec. Pro oslavy stého výročí
Ilindenského povstání v roce 2003 byl dokonce užit oficiální slogan "I 00 ro.zJ:IfHH ÝlJIHH)leH - I 00
ro)lHHH MaKe)loHcKa )lp)!(aBHOCT", který byl mnohdy kritizován. Například makedonský historik N.
Veljanoski podotýká v rozhovoru pro časopis MaKe)loHcKo coHue, že takto uvedené jubileum může
vyznívat jako určitý romantismus, když říká, že: "HeKaKo cTaHa npaKTHKa Kora ce o)l6eJie)!(ysaaT
jy6HJieH Ha BOCTaHHja HJIH Ha .llPYrH HCTOpliCKH HaCTaHli TOa )la Ce IIOBp3yBa CO )lp)!(aBHOCTa ( ... ). ila
Toa MaJIKY 36yHysa, He caMo Kaj Hac, ryKy H Ha)lsop O.ll HawaTa 3eMja Kaj nyfeTo wTo ja npo)"--yBaaT
li ja no3HasaaT HawaTa HCTopwja. HHM Toa HM 3aJIWiysa Ha poMaHTH3aM. Eop6aTa 3a .llp)!(aBa li 3a
.llp)!(aBHOCT e e)lHO, a C03)laBaibeTO H nocToel-beTO Ha .llp)!(aBa e .llpyro npawal-he. 3a MeHe e
nonpH<f>aTJIHBO )la 6H)le ,cTo ro)lHHli l1JIHH)leH H 6op6a 3a )lp)!(asa' ( ... )."Viz: H!lwu)eH- cUM6o!l Ha
HenoKopom, in: MaKe)lOHCKo coHue, 6p. 474,
l.VIII. 2003, internetový odkaz:
http://www. makedonskosonce .com/broevis/200 3/sonce4 74/Tekst08. htm#gore.
487
I. Stawowy-Kawka uvádí, že si Ilindenské povstání vyžádalo na 8 800 lidských životů (z toho
IOOO komitů). Na základě historických pramenů je zřejmé, že do povstání bylo zapojeno na I64 000
tureckých vojáků. Samotného dobývání Kruševa a likvidace kruševské vlády (samosprávy) se
zúčastnilo na 20 000 příslušníků turecké armády, jež bojovali proti oddílům komitů, které čítaly na
I 200 mužů. Do akcí zapojila turecká armáda více než 440 děl. Vypáleno bylo na 12 400
makedonských vsí a více než 70 000 obyvatel Makedonie zůstalo bez přístřeší. Viz: Stawowy-Kawka,
Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 154.
488
H!luHoeH - 1903. JlumepamypeH 36opHuK, Ýl3)laTeJICTBO Ha IIliCaTeJiliTe Ha MaKe)lOHHja,
CKonje 1948.
486

I69

píše několik dnů po povstání svůj Povstalecký pochod (BocmaHUI.{KU Mapw). 489
Prohloubena tak byla tradice

revolučních hrdinů, kteří

vstupují do literárního

povědomí nejen Makedonie, ale obecně balkánského kontextu. 490 V tomto smyslu je
třeba

zmínit bulharského básníka Peja K. Javorova (1878 - 1914), který se

několikráte

účastnil

bojů

v povstaleckých

četách,

byl spolupracovníkem Goca

Delčeva a zastáncem levého křídla po celé revoluční období.

ztvárnil

jak

básnicky

v cyklu

Hajducké

písně

491

Ilindenský motiv

(XaiíoywKu

neom),

tak

v publicistice. 492 Své články s revoluční tématikou, v nichž bulharskou společnost
vyzýval k širší

podpoře

makedonského boje za svobodu,

v listu hnutí Svoboda nebo smrt (Ceo6ooa UllU cMopm).

uveřejňoval především

Podobně

básník Arseni Jovkov (1882- 1924) publikoval své bojovné

statě

také

revoluční

i vzpomínky na

Ilindenské povstání v časopise Hmm.ueH. Také Teodor Trajanov (1882 - 1945)
přináší

ve svém díle ohlasy na ilindenské události. Setkáváme se s nimi

v Jlindenském hymnu (H!lw-tOeHcKu XUMH), který je
velmi

typických

symbolistických

forem

očištěn

jeho

od- pro Trajanova jinak
předválečné

poezte

velkobulharského patosu, vyznívajícího především z Bulharských balad. 493 Básník

Ljuben Dimitrov píše krátkou poému 1903, plnou

smělých

metafor lyricko-

epického popisu povstaleckého hnutí. 494 S básní H!lUHOeH přichází i Nikola Džerov
(1892- 1975), jejímž základním motivem je láska k rodnému kraji. 495
Christo Siljanov (1880 - 1939) se stal členem VMRO po svých studií na soluňském
bulharském gymnáziu, kdy pobývá v Bitole. Absolvoval studium historie na Sofijské univerzitě .
Během ilindenských událostí působil v Thrákii. Účastnil se politického života VMRO i v době
balkánských válek. Siljanov byl rovněž literárně činný, napsal dvě básnické sbírky a řadu
historiografických prací memoárového charakteru. Siljanova je možno rovněž označit jako prvního
historika Ilindenského povstání, který pracoval s archivy bulharského ministerstva zahraničí.
490
M1-npes, ,[J;HMHTap: Oopa3om Ha BocmaHuemo eo yMemHU'lKa numepamypa, in: 11fluHOeHcKu
360pHuK 1903- 1953, l1HCTHT)'T 3a HaUHOHaJIHa HcropHja, CKorrje 1953, s. 260-261.
491
tamtéž, s. 261-262 .
492
K Javorovově tvorbě ilindenské tématiky viz výbor z tvorby: Jlsopos, ITetí:o: XauoymKu
KOnHeHWI, CnoMeHU om MaKeOOHWI, rolle /{efl'l e8, EuozparjJWI, XeMyc, Co<Pml 1934.
493
M11rpes, ,[J;HMHTap: Oopmom Ha BocmaHuemo eo yMemHU'lKa numepamypa, in: 11nuHOeHcKu
360pHUK (. ..),S. 272-274.
494
tamtéž, s. 274.
495
Nikola Džerov (1892 - 1975) je především básník bulharsko-makedonského kontextu.
Narodil se makedonským emigrantům, kteří uprchli do Bulharska. N . Džerov se narodil již v Sofii,
kde absolvoval gymnaziální i slavistické vzdělání. Přesto , že dětství prožil v Sofii, si byl vědom
citového pouta zejména k ochridskému kraji. Jako mladý se angažoval v makedonském
osvobozeneckém hnutí, spolupracoval s časopisy YcrpeMb a MaKe,!J,OHHH, kritizuje však
"bratrovraždy" a nesváry, jež byly vyvolány bulharskou politikou . V rukopise jeho deníku
(EenoMopcKu OHeeHuK) byla nalezena zřejmě první jeho báseň v makedonském jazyce podepsaná
pseudonymem ",n:)l(epoHHMO" OmKaKO me euoorjJ (Když jsem tě spatřil), která byla zveřejněna
společně s dalšími čtyřmi makedonskými bás němi v cyklu OxpuocKa npo!lem (Ochridské jaro), kde
Džerov prokázal své schopnosti napsat autorské básně velmi blízké lidové poezii, přičemž si
zachovává uměleckou úspěšnost. Další tvorba formuje Džerova jako básníka ochridské poetiky, která
489
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Ilindenská tématika prostupuje tvorbu i mladších

autorů

jak makedonské, tak i

bulharské literatury. Jako konkrétní "sociální událost" chápe Ilindenské povstání

Nikola Vapcarov (1909 - 1942) v básni 11JIUHOeHcKa, zapsané v Sofii
ilindenských oslav v roce 1939. Vapcarov v závěrečných verších této
vyjadřuje

svůj

během

básně jasně

postoj také k nastupujícímu fašismu, aktuální otázce tehdejšího

politického dění. 496
Z prostředí

Makedonského

Markovského (1915 -

literárního

kroužku

vychází

1988), básníka a dramatika, který

dílo

nesporně

Venka
oslovuje

bulharskou i makedonskou literaturu. 497 Ilindenskému období se věnuje především
v básních Goce (Tozte, 1940) a

poémě 11JluHÓeH

(1940). Chápe jej jako

revoluční

vzedmutí lidových mas, prodchnutého heroismem a statečností v nerovném boji.
Působivost

poémy

umocňuje

napětí

lyrické

a

vnitřní

neklid,

vyjádřený

rychlým

spádem a členěním verše.
Z dalších
třeba

literátů, kteří

se ve své

tvorbě věnovali

zmínit také beletristiku. V prozaickém

ilindenským událostem, je

ztvárnění

Dimitar Talev (1898 - 1966) a jeho románová trilogie

tohoto období vyniká

Těžká léta (YcUJIHU zoouHu,

1928 - 30) a dále pak cyklus Železný kahan ()J{eJle3HUflm C6emuflHUK, 1944
časopisecky,

1952

knižně),

další

tři

části

díla

tvoří

romány Ilinden (1953),

Prespanské zvony (IlpecnaHcKume KaM6aHu, 1954) a Slyším vaše hlasy (T!laco6eme
6U 'IY6aM, 1966). Celý epos vypráví přípravy, propuknutí i potlačení Ilindenského

povstání,

přičemž děj

tohoto cyklu

začíná

již v dobách rusko-turecké války 1877 -

78 a doveden je až do balkánských válek 1912-13.
Vedle Taleva stojí za zmínku také dílo Mara Stojana Christova, vydané ve
Spojených státech v roce 1939. Jde o
revolučních

příběh

prosté ženy Mary, která ve víru

událostí ztratila své nejbližší - muže a syna. Bezmocná pochopit

samotnou podstatu revoluce, k níž ji

tváří

v tvář osobním ztrátám ani nic neváže,

vychází z jeho nepřímého vztahu ke skutečnému domovu, s nímž se seznámil až z pozdějších návštěv.
Viz: PHCTOBCKH, Bna)f(e: Koza cmuxomeop6ama mpe6ame oa cmanyea necna (J. CJeutMe11uee, A.K.
flonopymee u H. l)epoe), in: cn. "CospeMeHocT", ročník XXIV, 6p. 5-6, CKonje 1974, s. 463-469 a
dále: ,n:)f(epoB'b, HHKona: OxpuocKa npo!lem, CnoMenu, Cocpm1 1923, s. 21.
496
N. Vapcarov píše: "11 aKo Tpli6BaT JJ03YHrH- .no6pe! // ~e s.nHrHeMe nnaKaTH .no nyHaTa!- Jl
Cso6o.na HCKaMe, He meM, ll He meM npoTeKTopaTH!" Srov.: BanuapoB, HHKona: H36panu
cmuxomeopenUR, BnnrapcKH nHcaTen, CocpHll 1959, s. 117-118.
497
Venko Markovski (1915- 1988), bulharsko-makedonský autor, který v roce 1937 odchází
na studia do Sofie, kde se rovněž stává členem Makedonského literárního kroužku . Jeho poezie je
sociálně zaměřená, vyznačuje se hlubokými filozofickými úvahami, v nichž se střídají momenty
jemné lyriky s velkolepými epickými obrazy. Bývá řazen mezi nejplodnější předválečné básníky. Za
sbírku Eue oeanaecma (Odbíjí dvanáctá) z roku 1941, kde předpovídal pád hitlerovského fašismu,
byl uvězněn a poslán do koncentračního tábora. Od roku 1965 působil v Bulharsku.
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útěchu

nachází

v nejasném a mystickém kultu k přírodě, kde hraje významnou úlohu
přirozeného

fatalistické chápání procesu
psáno pod

přímým

rození, vývoje a umírání. Dílo je

čtenáře

Kromě

estetických

především

amerického

vlivem norského literáta Knuta Hamsuna.

hodnot má Mara význam i informativní,

neboť

seznamuje

nesporně

s historickými událostmi vzdáleného a neznámého národa na Balkáně.

Srho lvanovski (nar. 1928) obohacuje spektrum "ilindenských"

autorů

o baladu

ffindenské dary (J1!lWUJeiiCU oap06U, 1951 ), která vedle sebe lyrickým způsobem

klade

společné

obětovat

rysy mezi hrdinstvím a utrpením a všímá si touhy prostých lidí

se ve jménu revoluce.

V poválečné makedonské

literatuře

se pak k tématu

revolučního

roku 1903 vrací

Jovan Boškovski (1920- 1968), prozaik a divadelní kritik, jehož román Solunští
atentátníci ( Co!lyHcKyme
revolučních atentátníků,

ame11mamopu,

se

řadí

mezi

líčící

1962),

nejvýznamnější

poslední

měsíce

života

díla moderní makedonské

'
498
prozy.

O tom, jak významné téma v makedonské
epopej"

představuje,

vypovídá i

20. století "ilindenská

báseň llindenské melodie (11RuHoeHcKu Me!loouu)

Blaža Koneského (1921 - 1993),
poválečného

literatuře

nejvýznamnější

období, v níž se autor za užití

osobnosti makedonské kultury

prvků

zaměřuje

lidové poezie

na

duchovní podstatu sebeoběti ilindenských povstalců ve jménu společné myšlenky. 499

*
Makedonská kultura v revoluci
Revoluční

Poslední

dvě

období prostoupilo také kulturní hnutí ve smyslu jazykové otázky.

desetiletí až do roku 1903 znamenala významnou etapu
době přicházejí

samostatného makedonského jazyka. V této
života, píšící již v makedonském

nářečí

-

nejčastěji

ve

při

osobnosti kulturního
středomakedonských

dialektech (Veles - Prilep - Bitola). Makedonský fenomén se již
vyčleňuje

od bulharského a srbského

formování

hmatatelněji

kulturně-jazykového prostředí,

i když je

Podobně jako G'. Abadžiev, také J. Boškovski se pokouší proniknout především do psychiky
svých hrdinů. Psychologický výjev skupiny mladých mužů, kteří připravují teroristický čin, je u
Boškovského realističtější. Je nesporné, že má tato novela dobře vystavěný děj plný napětí, kde je
pozornost výrazně věnována realistickému vylíčení osudných události, přesto však nemůže soupeřit
s obdobným literárním pokusem Poušt' (llycmuHa) G'org'iho Abadžieva, jehož zajímá především
problematika vnitřního zápasu pochybností a porážky. Srov.: Haj,IJ,OCKH, fopfH: Jlpuoo KOH oeRomo
"CoRyHcKume ameHmamopu" oo JoaaH EoUJ.KOBCKU, in: EowKOBCKH, J.: CoRyHCKume ameHmamopu,
Hawa KHura, CKonje 1990, s. 125-128.
499
Koneského báseň llindenské melodie má naopak lyricko-intimní zabarvení. Poprvé byla
zveřejněna ve sbírce 3eMjama u Jby6o6ma (Země a láska) v roce 1948. Viz: KoHeCKH, nJia)l(e: JlecHu,
KyJITypa, CKonje 1990, s. 32-34.
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zřejmé,

revoluční

že

období je stále

ještě

většinové

epochou, kdy

městské

obyvatelstvo cítí spíše bulharsky, zatímco široké vrstvy venkovské populace jsou
národnostně

dosud

ještě nevyhraněné. Současně

stále

je možno

předpokládat,

kdyby makedonská otázka nenabývala na aktuálnosti do té míry, s níž se
v

revolučním

období rozvíjela, nabyla by i

většina

že

právě

slovanského obyvatelstva

Makedonie nejspíše bulharský charakter. 500
Mezi

nejvýznamnější

osobnosti této doby

patří

Spiro

Gulapčev

(1862- 1918),

pocházející z Lerinu (dnes Egejská Makedonie). I on náleží mezi literáty a kulturní
činitele, kteří

se zapojují do dvou národních literatur. Studoval v Kyjevě a po

osvobození Bulharska se usadil v bulharském

městě

Ruse, kde vydával list

MaKe,n:omul (podařilo se však vydat pouze čtyři čísla). 501 Byl stoupencem
slavjanofilské myšlenky v chápání Ivana Aksakova. Jako jeden z prvních
společenských

Makedonie

činitelů

vystoupil s požadavkem balkánské federace, v níž by

představovala

samostatný prvek.

Další osobností makedonské kultury

revolučního

období je Evtim Sprostranov

( 1867 - 1931 ), literát původem z Ochridu, který však pobýval
Působil

Jeho

jako redaktor

činnost

kulturně

časopisu

převážně

v Bulharsku.

J103a, psal bulharsky i makedonsky novely a

básně.

je spjata zejména se zájmem o folklór, zabýval se však i otázkami

jazykovými. Významná v tomto smyslu je práce O
třeba

Ha zpao Oxpuo). Z básnické tvorby je

nářečí města

Ochrid (llo zoeopa

připomenout

Oplakávání Mary

(OnnaKyeal-bemo Ha Mapa), která v širším smyslu odsuzuje násilnosti turecké

svévole na makedonském obyvatelstvu - téma v dobovém kontextu

neobyčejně

rozšířené. 502
Podobně také Kosta Šachov (1862 - 1916), rovněž původem z Ochridu, prožil
největší část

života v Bulharsku. Jako první

družiny spolupracoval s redakcí

časopisu

předseda

Mladé makedonské literární

Jlo3a. Své publicistické i beletristické práce

psal v makedonském jazyce. V roce 1893 vydal novely CmojaH eojeooa, Kollo
eojeooa a 3yzpa,

kromě

toho však

zveřejnil

úryvky z Verkoviéovy mystifikace Veda

Slavena (sborník slovesných památek z předkřesťanského období, které Stefan

Verkovié vydával za autentické).

Věnoval

se

rovněž

antickým

dějinám

Slovanů.

Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( .. . ), s. 261-262.
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost ( .. .),s. 136.
502
tamtéž, s. 136-137.
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balkánských

Mezi

členy

Mladé makedonské literární družiny lze jmenovat celou

osobností, které v této

době

řadu

dalších

prostupovaly politickým vývojem Makedonie a byly

úzce spjaty s revolučním hnutím - Petar Pop Arsov, Georgi

Balaščev

(vydal

Ochridské letopisné zápisy), Dame Gruev (jeden z teoretiků ilindenského povstání)
či

Christo Matov. V literárním

životě

této skupiny dominovala témata politických

rozprav, kronik a v širším smyslu knih, jež

měly připravit půdu

zařadit

i politické

19. a 20. století hledali

skutečně

autonomii Makedonie. Do makedonské literatury této doby tak lze
traktáty Goca
Někteří

Delčeva

pro politickou

a G'orče Petrova.

z těchto osobností

přelomu

makedonistický koncept pro další vývoj, jiní

autoři

se s postupem doby

přiklonili

k odlišnému pojetí a přijali tak bulharskou, srbskou či dokonce řeckou identitu. 503
Tito literáti přitom v těchto jazycích rovněž psali o makedonském problému.

*
Krste Petkov Misirkov

Stoupenci makedonské svébytnosti však byli v této
případ Krsta P. Misirkova.

která spektrem svých
identity.

Je

době

zapomenuti. To je i

504

Krste Petkov Misirkov (1874 - 1926) je osobností,

zájmů

reprezentuje kulturní hnutí rodící se makedonské

typickým

představitelem

makedonského

separatismu.

Studoval

v srbském Šabacu, poté pobýval v Sofii. Vysokoškolské vzdělání získal, jak bylo v té
době

obvyklé, v Rusku, absolvoval Historicko-filologickou fakultu v Petrohradě. Po

návratu z Ruska
v

Oděse

působil

jako

a Kišiněvu. V této

učitel

době

v Bitole,

později opět

v zahraničí -

především

se utvrdil ve svých názorech o makedonské kulturní

i národní svébytnosti. 505 Jeho intelektuálnímu dozrávání jistě napomohla léta studií
v řeckých školách, v Srbsku, Bulharsku i Rusku, díky nimž mohl chápat balkánské
jazykové i sociokulturní otázky plasticky a v mnoha kontextech.
v Rusku založil studentský spolek Bap.n:ap (Vardar), který se

později

Během

studií

stal vědeckým a

literárním Sdružením Svatého Klimenta (léta 1902- 05).506 Během života napsal na
503

.[{pyrosaQ, MHo.n.par: MaKeooHCKama 11umepamypa oo MucupKoe oo PmJUH, Hawa KHHra,
CKonje 1986, s. 44-50.
504
V obecnějším kontextu analyzují dílo K. P. Misirkova četné práce B. Ristovského. Srov.:
PHcTOBCKH, I>JJa)f{e: Kpcme Jl. MucupKo6 (1874 - 1926). Ilpwwz KOH npoy'ly6albeHmo Ha
pa36umoKom Ha MaKeooHcKama ceecm, Kynzypa- CospeMeHa omuTeCTBeHa MHCJJa, CKonje 1966.
505
K tomuto problému viz monografii: PHCTOBCKH, I>JJa)f{e: HalfUOHaJ/Hama MUCJla Ha MucupK06,
MaKe.D.OHCKa aKa.n.eMMja Ha HayKJne 11 yMeTHOCTHTe, CKonje 1997.
506
V roce 1905 založil v Oděse Krste Petkov Misirkov šíře koncipovaný časopis Bap.n.ap. Vyšlo
však jen jedno číslo , přičemž dlouhou dobu nebylo jasné, zda vůbec časopis spatřil světlo světa.
K tomuto periodiku, jež je pro makedonský separatismus jedním ze základních listů, je možno uvést
tyto bibliografické odkazy: PHCTOBCKH, I>Jia)f(e: ., Bapoap ". Hay'lHO-numepamypHo u onzumecm6eHononumu<tKO cnucmiUe Ha K.fl. MucupKoe, HHcnnyT 3a MaKe.n.oHCKH ja3HK "KpcTe MHcHpKoB",
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šedesát

větších či

menších prací, jež jsou

makedonského spisovného jazyka. Na

neobyčejně

základě

tří

významné pro formování

referátů,

které

přednesl

zasedáních spolku Svatého Klimenta vzniklo jeho

nejvýznamnější

MaKeaonu.«ume pa6omu (O makedonských záležitostech).

507

Misirkov zamýšlí nad
oprávnění

kapitole

dějinami

na samostatný spisovný jazyk, jehož koncepci se

Několik

dílo 3a

V pěti kapitolách se tu

Slovanů,

jazyka makedonských

na

věnuje

dokazuje jejich
zejména v páté

slov o makedonském spisovném jazyce (HeKOflKY 36opou 3a

MaKeOOHlJKUjomja3uK). 508 Budoucí spisovný jazyk měl být podle Misirkova založen

na

středomakedonských nářečích,

která - jak tvrdil - jsou

sousedními jazyky - srbštinou a bulharštinou. Základem tedy
měst

nejméně ovlivněna

měl

Veles - Prilep - Bitola a Ochrid. Jako první autor se tak

být dialekt na linii
vyjádřil vědeckým

způsobem ke specifikům makedonské jazykové otázky. 509

Krste P. Misirkov byl
boje

za

autonomní

členem

Makedonií

VMRO, podporoval její myšlenky
a

schvaloval

celomakedonského povstání. Ve své práci však
předčasné

a

uspěchané.

Osmanské

říše,

označoval

Byl toho názoru, že by

aby makedonský národ

měl

rovněž

dostatek

měla

času

revolučního

nastíněnou

cestu

Ilindenské povstání za
být zachována jednota

k úspěšnému završení své

emancipace.
Kniha O makedonských záležitostech byla vydána v roce 1903 v Sofii. Krátkou
dobu zde byla
Naprostá

volně

většina

k prodeji, avšak posléze byla zabavena bulharskými

nákladu byla

zničena,

dochovalo se jen

několik výtisků,

v soukromých knihovnách opravdovou vzácností. Seznámit se s ní mohli
po druhé

světové

úřady.

které byly
čtenáři

až

válce.

CKonje 1966 a MoKpOB, Eopo; rpyeBCKH, ToMe: flpe2!1eO HQ MQKeOOHCKUOm nettam ( ... ),s. 41. Srov.
také články: PHCTOBCKH, Ena)l(e: rolleM npWIOZ KOH OmKpUBQfbemo HQ OeJlomo HQ MucupKOB npoHajoeH npeuom 6poj Ha cnucaHuemo "Bapoap ", Hosa MaKe.noHHja, ro.n. XXI, 21. III. 1965,
CKonje 1965; tentýž: J(6a Heno3Hamu npUlloza oo MucupKo6uom "Bapoap ", Hosa MaKe.noHHja, ro.n.
XXII, 8.V. 1966, CKonje 1966.
507
MHCHpKOB, KpcTe TieTKOB: 3a MQKeOOHlfKUme pa6omu. Jy6UJlejHO U30GHUe no noeoo
cmozooumHuHama oo pafafbemo Ha a6mopom 1874- 1974, l!I.HCTHTYT 3a MaKe.noHCKH ja3HK "KpcTe
MHcHpKoB"- CKonje, CKonje 1974.
508
MHcHpKOB, KpcTe TieTKOB: HeKOllKY 36opou 3a MaKeOOHlfKUOm JlumepamypeH )muK,
,[J;p)l(aBHO KHHrOH3.naTencTBO Ha MaKe.noHHja, CKonje 1948, s. 11-24.
509
K otázkám Misirkovova jazykového systému viz: CTaMaTOCKH, TpajKo: rpafjJUCKUOm
cucmeM Ha MucupKOB u Ha HeKou Hezo6u co6peMeHUL/U, s. 145-152; dále KoHeCKH, KHpHn; I,lyKeCKH,
AneKcaH.nap: flo2!leo Bp3 npaeonucHama HopMa eo ja3uKom Ha Kpcme MucupKo6, s. 153-160 a
,[J;HMHTpOBCKH, To.nop : 3a JlumepamypHama JleKCUKa Ha MucupKoB, s. 161-169 -všechny stati jsou ve
sborníku Kpcme MucupK06. HaytteH co6up noceemeH Ha 40-zooumHUHama oo cMpmma, CKonje, 2425 jyHH 1966, l!I.HCTHTyT 3a MaKe.noHCKH ja3HK "KpcTe MHcHpKoB", CKonje 1966. Kontext dějin
jazyka s odkazy na další literaturu viz: PHcTeCKH, CTojaH: C03oaeafbemo Ha c06peMeHuom
MaKeOOHCKU JlumepamypeHja3UK, Hl!I.O "Cry.neHTCKH 36op", CKonje 1988, s. 63-75.
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*
Dobová témata se snažil ve svém díle zobrazovat i Vojdan Pop Georgiev
Černodrinski (1875 - 1951 ), makedonský dramatik, který se však do písemnictví

zapsal také povídkami a
divadelních

představení

básněmi.

Působil

rovněž

jako herec. U některých

vedl režii. Stal se tak osobností, stojící na samých počátcích

makedonského divadla. 510 Na počátku své dráhy působil jako starosta, poté byl
popem. Studoval v Ochridu později
společně

s rodinou

pokračoval

v Bulharsku.

makedonských kulturních

činitelů

Zde

této doby

ve studiu v Soluni. Od roku 1890 žil
podobně

strávil
většinu

Makedonská svornost (MaKe.n:oHCKH 3rOBOp), jehož

jako

řada

dalších

svého života. Založil kroužek

součástí

byla také Makedonská

mládežnická divadelní skupina.511 Na ní navázal v roce 1901 další divadelní spolek

Zármutek a

útěcha

(CKp6 H yrexa). Na

základě

novinové zprávy napsal své

nejvýznamnější drama Makedonská krvavá svatba. 512 Tato divadelní hra ze života

lidu, pro níž je typický tragický
motiv - únosy a

poturčování

příběh, měla

premiéru 20. ll. 1900. Její

stěžejní

makedonských dívek osmanskými begy - navazuje do

jisté míry na dobovou divadelní tvorbu. 513
Cveta, hlavní postava dramatu, vešla do makedonského národního
jako symbol odhodlanosti bránit svoji

čest.

Motiv

povědomí

příběhu tvoří skutečná

událost

z obce Varlandovo. Podobné náměty nacházíme i v dalších Čemodrinského
dramatech - Sami si za to

můžeme

(Oo 2flaeama cu naMmUMe), Otrok a aga (Po6om

u azama) či Zlo za zlo (3;w Ja 3.1lo). 514 Společným jevem Černodrinského dramatiky

je

revoluční

romantika a

neobyčejně

silný patos, který však v dobovém kontextu

zesilujícího osmanského útlaku hraje významnou úlohu.
Vojdan Čemodrinski se umělecky vyjádřil také k tématu ilindenského období.
Ve veršované básni -

operetě

Setkání (CpeUtma) se vrací k událostem soluňského

atentátu v roce 1903. 515 Hra je doprovázena množstvím makedonských lidových
písní.
510 n
,w,pyrosau, M HOJJ.par: MaKeOOHCKama Rumepamypa oo MucupKOB oo PalfUHa, Hawa KHHra,
EJJ.HQHja 0JJ.6paHH JJ.ena, CKonje 1986, s. 74-98.
511
tamtéž, s. 76-78.
512
qepHOJJ.pHHCKH, BojJJ.aH: MaKeOOHCKa Kpeaea ceao6a, in : BojOaH lfepHOOpUHCKU - J136pmtu
oeRa (npHpeJJ.HJJ AneKcaHJJ.ap AneKCHes), MaKeJJ.oHcKa KHHra - 0.11. MaKeJJ.OHCKO KHH)I(eBHO
HacneJJ.CTBO, CKonje 1975, s. 21-108
513
Obecně o Černodrinského dramatické tvorbě srov. také vhodnou stať : EowKOBCKH, JosaH:
/Jpa.McKomo meopezumeo Ha BojoaH lfepHoopuHcKu, in: CHnjaH, Pa.11.e: MaKeOoHcKa opa.Ma XIX u XX

BeK( ... ), S. 234-250.
514
BojoaH lfepHoopuHcKu -Jf36paHu oeRa( ... ), s. 177-259 a s. 277-316.
515
qepHOJJ.pHHCKH, BojJJ.aH: Cpezuma, in: BojOaH lfeptoopuHCKU - Jf36paHu OeRa ( . .. ), s. 259-

275.
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Po první
především

světové

válce se znovu vrací k divadelní

prostředí

na

činnosti,

v níž se

makedonské emigrace v Bulharsku. Až do

soustředí

potlačení

protifašistického povstání v Bulharsku v roce 1923 psal makedonsky, poté
psát bulharsky, avšak i nadále se

věnuje

dřívější

v hlubším smyslu zabývá tématy

samotným autorem jsou makedonské

tématům.

makedonským
či

dějiny

novější

začíná

Jeho dílo se tak

minulosti Makedonie a

chápány jako vzkaz pro tehdejší

současnost.

měrou ovlivňuje

Významnou

kulturní obraz Makedonie prvního desetiletí 20.

století Marko Cepenkov (1829- 1920), který však byl již
oddíle.

Přestože

se Cepenkov

věnuje především

zmíněn

folkloristickým

v předchozím

motivům, vyjadřuje

se také k otázkám ilindenského období. Ve svém jediném dramatu Černý vojvoda
(f.JpHu eojeooa)

vyjadřuje

názor, že

jedině

ozbrojeným bojem si

může

Makedonie

vydobýt svobodu a zbavit se osmanské nadvlády. 516 Hra v jistém smyslu posloužila
politické mobilizaci,

neboť

do

značné

míry povzbuzovala nenávist k nepříteli. Nikoli

náhodou proto v Černém vojvodovi nacházíme řadu nejen skutečných postav
tehdejšího protitureckého boje, ale také hrdiny komito-hajdutské tradice, známé
z lidových písní.
Počátky

*
a vývoj makedonské publicistiky

V průběhu obrození

zveřejňovali

makedonští

autoři

své

příspěvky

na stránkách

ruského, bulharského, srbského či řeckého periodického tisku. Čistě makedonská
periodika

začala

vznikat až

později.

periodikum Pa3BHTHe (Rozvoj),
jehož

prostřednictvím

se

Od roku 1880

později přejmenované

soluňský

mělo

vycházet v Soluni

na HoB JJ:eH (Nový den),

valija snažil vnést do Makedonie protiruský

ideový program. 517 S ohledem na tuto skutečnost celý projekt skončil dříve, než
mohl

začít.

Podobně

v roce

1887 ztroskotaly snahy vydávat v Cařihradě

MaKeJJ:OHCKH JIHCT (Makedonský list).

Počátek

51 6

makedonské publicistiky je spjat se

CnUieB, reopnc Hcmopuja HQ MQKeOOHCKama KHUJ/Ce6HOCm- llp6ama nOJI06UHQ HQ 20. 6eK,
II .nen, I1HCTHTYT 3a MaKe,l(OHCKa JIHTepaTypa, CKonje 2003, s. 34-35 a dále: To.nopOBCKH, raHe:
MapKo L{eneHK06- Oo6paHu m6op6u, MaKe,noHcKa KHHra, CKonje 1974.
517
Počátky publicistiky a počátky zájmů o politické slovo jsou tak spojeny s rozvojem tisku
obecně, v jistém smyslu počátkem vztahu mezi periodikem na jedné straně a čtenářem politického
slova na straně druhé je forma korespondence do redakce daného periodika. Takto je možno
posuzovat první dopis prilepského učitele Todora Kuseva, který píše poté, co v Cařihradě vyšlo první
číslo listu MaKe,noHHja, této redakci dopis, v němž sděluje, že nedošly úspěchu staleté snahy o
pořečtění makedonských Slovanů a že se nepodařilo ani vykořenit jejich slovanskou identitu. Srov.:
MoKpOB, l>opo; rpyeBCKH, ToMe: flpeZ!Ieo HQ MQKeOOHCKUOm ne'lam (1885 -1992), HMO
"Cry.neHTCKH 36op", CKonje 1993, s. 13 .
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Sofií, kde v letech 1880 - 1887 vycházel

časopis

MaKe,n;OHCKH rrrac (Makedonský

hlas), v němž převažovaly příspěvky především literárního charakteru.518 Část
makedonské emigrace v Sofii vydávala

zmiňovaný časopis

J103a, kde dominovala

témata úzce související s makedonskou jazykovou otázkou,
netajili separatistickými tendencemi. S ohledem i na tuto

přičemž Lozaři

skutečnost

se

proto mohl

časopis vycházet pouhé dva roky. Jeho činnost byla zastavena v roce 1894. Časopis

J103a byl

současně

prvním makedonským periodikem.

Makedonští intelektuálové však spolupracovali již
periodiky. Makedonští

autoři učebnic,

literáti a

dříve

učitelé přispívali především

časopisu U,apHrpa,n;cKH BeCTHHK (vycházel v letech 1848 publikační činnosti

časopisu

do

1861). 519 Do této

se zapojili prakticky všichni makedonští obrozenci - Jordan

Chadži Konstantinov Džinot, Dimitar Miladinov
do

i s bulharskými

či

Partenija Zografski psali

U,apHrpa,n;cKH BeCTHHK, zatímco do novin MaKe,n;omu1

právě

přispívali kromě

již uvedených literátů také Kuzman Šapkarev, Grigor Prličev či Dimitar
Makedonski.

Prličevovy

stati nacházíme také na stránkách

časopisu

BpeM}l (vychází

v letech 1865- 67) nebo v časopise qHTarrmn:e (1870- 75). 520 Do periodika ITpaBo
přispíval

dále Dimitar Makedonski a Venjamin

Mačukovski

zveřejňoval

příspěvky

v periodiku 113TOlJHO BpeM}l (1858- 61). Mnohé ruské noviny a

své

časopisy

zveřejňují publicistické práce Rajka Žinzifova. 521 V posledním desetiletí 19. století

pak počet novin a

časopisů narůstá

do nových rozměrů.

*
Makedonská kultura do balkánských válek
Poměry

však

v Makedonii po Ilindenském povstání byly i nadále vypjaté.

měla přinést

Změnu

Mladoturecká revoluce se svým centrem v jihomakedonské Bitole,

která si vytkla za cíl

přeměnit

Turecko v moderní

konstituční

stát evropského typu.

Tento list vydávala společnost MaKe,noHcKH rnac; odpovědným redaktorem byl Christo
Tomov. Časopis vycházel v Sofií a usiloval o realizací článku 23 Berlínské smlouvy, jeho cílem tedy
bylo dosažení autonomie Makedonie. Zastával názory boje proti osmanské moci v Makedonii.
V Makedonií byl šířen ilegálně .
519
Časopis QapHrpa,ncKH secTHHK - vycházel v letech 1848 - 1862, založen byl bulharským
obrozencem Ivanem Bogorovem, který působil rovněž v úloze jeho šéfredaktora, po něm převzal
časopis Aleksandr Ekzarch. Účastnil se bojů za bulharskou (a makedonskou) církevní nezávislost.
520
O časopise qHTMHW.e viz podrobnější monografii l1saHoBa, .ll:HaHa: EbllcapcKURm
nepuoOu'leH ne'lam (Bbpxy Mamepuan om cnucaHue " lJumanuUJe" - 1870 - 1875), l13,naTeJ1CTBO
"MaKpoc 2000", nnos,nHB 1994, s. 14-20.
521
)f(I1H3H<}los, Paiíxo: fly6Rul{ucmuKa (TOM I- II), CoCTaBHJlH QBeTa YHtVK11eBa, Aoqo JleKoB 11
l1nmt KoHeB, l13,naTencTBO Ha l:>onrapcKaTa aKa,neMI1H Ha HayKI1Te- l1HCTI1TYT 3a JlHTeparypa, Co<}l1111
1979.
518
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Tyto proměny měly být doprovázeny i novým soužitím národů Osmanské říše. 522
V rámci Mlado turecké revoluce měla být řešena i otázka Makedonie. 523
Přínosem
Společenský

vytvářel

mladotureckých

bylo

především dočasné uklidnění poměrů.

klid a relativní jistota, kterou znamenalo obnovení ústavy z roku 1878,
hospodářské

podmínky pro

předzvěstí

bylo

přeměn

i kulturní oživení. V oblasti

kulturního rozvoje založení učitelské organizace. Od této doby budou

učitelé, působící

v makedonských školách,

jednotně

zásadní ideové

rozdělení.

usiloval o
hově

právě

První proud zastával

zajištění

založenou

církevně-osvětového tradičního

materiální jistoty

učitelskou

učitelů.

organizace provázelo

demokratizační

učitelského

požadavek samostatnosti a nezávislosti

vymanit školství z

organizováni a budou již

Učitelské

nezávislí na církevní hierarchii. Avšak také vznik

předkládal

osvětové činnosti

názory,

stavu, snažil se

vlivu a v neposlední

řadě

též

Cílem druhé ideové linie bylo udržet
čímž

organizaci pod vlivem bulharského exarchátu,

v zásadě respektovala působení bulharské propagandy. 524
Již v roce 1911 se

plně

prosadil

demokratizační

Anastas Mitrev, který byl od roku 1912
YqHTeJICKH rnac
O

uvolnění

(Učitelský

v čele redakce

čele

stanul

soluňského časopisu

hlas).

době svědčila

v této

rovněž

proud. V jeho

také

řada

kulturních událostí, které byly

organizovány v souvislosti s novou strukturovanou podobou makedonského školství.
Byly otevírány knihovny a
umělecké
bratří

programy

či

čítárny,

oslavy

vznikaly divadelní skupiny,

výročí (například

připravovány

byly

jubileum 50 let od vydání Sborníku

Miladinovových).

Nové organizace vznikaly v celé
Makedonie

G'orče

Petrov, který

Strašimirovem (1872- 1937)

začal

společnosti.

společně

vydávat

V roce 1908 se vrátil do

s bulharským spisovatelem Antonem
společensko-literární časopis

KynTypHo

e.LJ:HHCTBO (Kulturní jednota), pod jehož vlivem se zformoval stejnojmenný
kroužek. 525 V roce 1909 vzniká první ženská organizace Bepa, Ha.LJ:e)l()la H Jby6os
(Víra,

naděje

zakoupit

a láska). Ve skopském

zahraniční časopisy,

městském

knihkupectví je poprvé možno

jejichž prodej byl do té doby zakázán.

zakládána makedonská periodika -

především

522

Rovněž

jsou

KoHCTHTJnHOHa 3ap51, která se stala

To.uopsocKH, fJmrop: MaKeiJoHCKomo npauw1be u perjJOpMume 60 MaKeooHuja, Kynzypa,
CKonje 1989, s. 233-259.
523
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( . . . ),s. 159-160.
524
CTojaHOBCKH, AneKcaH.uap; KaTapuHeB, l1BaH; 3orpacpCKH, .lJ:aH'fo: 11cmopuja Ha
MGKeOOHCKUOm HapoO ( ... ),S. 197-198.
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nejvýznamnějším

orgánem makedonských

revolučních

sil v letech 1908 - 12.

K tomuto periodiku se připojil ještě list E.n:HHCTBO (Jednota) jako druhé periodikum

makedonské levice.526 Rovněž socialistické hnutí zakládá svůj periodický tisk
(Dělnická

Pa6oTHIIqKa IICKpa

tisku- BecTII (Zprávy),

jiskra). I bulharský exarchát

později

Hos )I(HBOT (Nový život). V souvislosti s kulturním

rozvojem jsou vymezeny i kontury
činnost

působí prostřednictvím

počátečního

rozvíjí Organizace otomanských

Srbů.

hnutí národnostních menšin. Svoji

Ve Skopji vychází v srbském jazyce

časopis Bap.n:ap, informující své čtenáře o legální srbské propagandě . Řada periodik

vychází v

albánštině

a samozřejmě

Slibný kulturní rozvoj
1912 docházelo k

přeruší

turečtině.

balkánské války, i když již v průběhu let 191 O -

některým opětovným opatřením,

omezujícím získané svobody.

Bulharský exarchát odmítal vzdát se svého vlivu ve školském systému a mnohá
periodika byla zakázána.

Ačkoliv

však nenaplnila veškerá

inteligence, byla Mladoturecká revoluce prodclmuta

řadou

očekávání

makedonské

významných kulturních

impulsů.

*
Makedonská kultura do konce první světové války
Počátek

v ještě

značné

omezení kulturního života

válečný

konflikt, na který plynule

první balkánské války znamenal

nerozdělené

Makedonii. Zahájen byl

navázaly události první

světové

války.

Válečný

požár trvající prakticky plných šest

let na kulturním postavení makedonského národa nic

novou

nadvládu. Boj propagand sousedních státu vykrystalizoval do ozbrojeného

střetu,

svrhla tureckou moc,

nicméně

- první balkánská válka
přinesla

sice

definitivně

nemění

jehož výsledky jsou pro Makedonii tragické.

její druhá etapa

Bukurešťská

mírová dohoda (10. srpna

1913) rozdělila makedonské území mezi sousední státy- Řecko, Bulharsko a Srbsko,
přičemž

nepatrnou

světová

válka toto

část

makedonského území získala také vznikající Albánie. První

rozdělení

jen potvrdí. Ani ve Vardarské Makedonii (nazývané po

roce 1913 jižním Srbskem), ani v Pirinském kraji carského Bulharska a ani v Egejské
Makedonii nebylo makedonskému národu

přiznáno

právo na národní existenci.

Makedonský národ byl vystaven asimilaci, upíráno mu bylo právo užívat mateřského
jazyka. Mnozí z autorů tomuto tlaku podléhají, jiní však i nadále píší svá díla

525
526

tamtéž, s. 198-199.
tamtéž, s. 198-199.
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v makedonských

nářečích. Národněosvobozenecký

boj za svobodný národní život a

kulturní rozvoj s koncem první světové války vstupuje do další fáze.
V makedonském
rozdělení

nářečí

je rozvíjeno

Makedonie je v její vardarské

především

části,

která

drama a poezie. Nedlouho po

připadla

královskému Srbsku, ve

Skopji založeno srbské národní divadlo (CKoncKo KGJa!lmme). 521 Jde tak o první
kamenné divadlo v Makedonii. Jeho
Branislav Nušié. Prvním

představením

ředitelem

se stal známý srbský dramatik

byla ideologicky zabarvená hra Korunování

cara Dušana ve Skopji roku 1346. Za první dva roky své

aktivnímu Nušiéovi

podařilo

realizovat na

dvě

charakteru. Koncem roku 1913 bylo založeno
udržovalo

těsné

stě

činnosti

premiér her

rovněž

se

neobyčejně

nejrůznějšího

divadlo v Bitole, které

kontakty s divadlem v Kragujevci. V bitolském

městském

divadle

působil Michajlo Lazié-Čičo. Činnost skopského i bitolského divadla byla přerušena

v roce 1915

válečnými

událostmi.

***

527

~oj<nmocKH, Kwpo: CKonje- napaJJellu ( ... ),s. 180-182.
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KAPITOLA Vl.

Makedonská kultura
mezi dvěma světovými
válkami
(Léta 1918 -1941)

Makedonská kultura mezi dvěma

světovými

válkami

(Léta 1918 -1941)

Kulturní a společenské

poměry

po první světové válce

Ani vývoj po první světové válce makedonské kultuře příliš nepřál. 528
Makedonie

zůstala

po válce

rozdělena

jež znamenalo již od roku 1913

těžké

mezi

tři soupeřící

narušení

přirozené

balkánské státy.

Rozdělení,

integrity tohoto území, ještě

více zkomplikovalo proces formování makedonské svébytnosti, o níž je stále
složité hovořit v plném slova smyslu.
zůstávaly

i nadále

otevřené

529

ještě

Otázky, za něž bojoval makedonský národ,

- otázka svobodného užívání makedonského jazyka,

problém obnovení Ochridského arcibiskupství, právo na národní literaturu

či

politický rámec makedonského problému. 530 Poměry v Makedonii byly navíc
zkomplikovány složitou

hospodářskou

několikaletého válečného

proto snadno

narůstal

situací, která jen

těžko

odolávala

konfliktu. V souvislosti s ekonomickým

vliv levicových hnutí, mezi nimiž si

následkům

vyčerpáním země

nejvýznamnější

pozice

získalo Makedonské národní hnutí (MANAPO- MaKe,n:oHCKII Hal(IIOHaJIHII rroKpeT)
a velké

popularitě

v makedonském

prostředí

se

těšil

i levicový tisk

obecně,

především Cou:IIjaJIIICTJ:IqKa 3opa (Socialistický úsvit). 531 Své místo měl s ohledem

na sociokulturní kontext měl i list EaJIKaHcKa <Pe.n:epau:IIja (Balkánská federace). 532
Dne 1. prosince 1918 bylo v Bělehradě slavnostně vyhlášeno Království Srbů, Chorvatů a
Slovinců, které vzniklo spojením předválečného Srbska a Černé Hory s územími patřícími do roku
528

1918 Rakousku-Uhersku. I když nový stát teoreticky sjednocoval jižní Slovany a jeho ideovou
základnou byla teorie o trojjediném národě, ve skutečnosti byl spíše velkým Srbskem, jednotným
centralizovaným státem s jedinou vládou a parlamentem. Otázka příslušnosti Vardarské Makedonie ke
Království SHS nebyla předmětem žádných sporů, neboť šlo o území, které patřilo Srbsku již od roku
1913. Epizoda z let 1915-1918, kdy byla Makedonie okupována Bulharskem, byla považována
dohodovými spojenci za pouhou bezprávnou okupaci. Srov.: CTojaHOBCKI1, AneKcaHAap; KaTapu11es,
11BaH; 3orpa<t>cKI1, .D:aww: J1cmopuja Ha MaKeOoHcKuom Hapoo ( ... ), s. 217n.
529
Rozdělení Makedonie a válečné útrapy byly symptomem pro novou dobu; začíná meziválečné
období afirmace makedonské kultury a národní literatury, jež vyvrcholí básnickou sbírkou Eeflu Myzpu
Kosty S. Racina- proto novou dobu formující se kultury je možno i v sociokulturním smyslu nazvat
Racinovským obdobím tak, jak ji označuje M. Drugovac. Viz: .D:pyrosau, Ml1o,ll,par: MaKeOoHcKama
J/umepamypa oo MucupKoB oo Pal{UHa, Hawa KHI1ra, EA11U11ja 0A6paH!1.11:eJia, CKonje 1986, s. 101n.
530
Rozdělení Makedonie znamenalo zásadní předěl v jejím dalším vývoji. Osmanská říše byla
státem národnostně v zásadě tolerantním, kdy otázka národní identity obyvatelstva nebylo pro
osmanskou moc primární. Církve měly proto možnost věnovat se školské a kulturní politice. Naproti
tomu státy, vznikající na troskách rozpadající se Osmanské říše, se definovaly jako státy národní, což
bylo doprovázeno mladým a agresivním nacionalismem. Všechny státy bez rozdílu usilovaly o
homogenizaci připojených oblastí.
531
Pro levicové hnutí bylo primární jednak řešit problém sociální nerovnosti, rovněž se však
snažilo řešit národnostní otázku. V souvislosti s internacionalismem se v levicovém prostředí
formovala myšlenka balkánské komunistické federace, která byla konkrétněji definována v lednu
1920 na III. balkánské socialistické konferenci v Sofii. Z již dříve přijatých usnesení měl každý
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Na poli literární tvorby

meziválečného

období dosáhla makedonská kultura

největších hodnot opět především v oblasti dramatu. 533 Ohlasu u širokých vrstev se
těšila různá
začíná

divadelní

představení

a inscenace. Makedonské drama se teprve tehdy

rozvíjet jako samostatný žánr; v jistém smyslu

právě

drama

předjímá

markanty národní kultury také pro ostatní její oblasti. Již kolem roku 1840 sice
organizoval makedonský obrozenec Jordan Chadži Konstantinov-Džinot (181 O 1882) ve Skopji divadelní

představení,

pro

něž

psal i dialogizované texty (mnohdy

nazývané dramoleta), ale o divadle v pravém slova smyslu

hovořit

zatím

skutečně

nelze. 534 Proto rozvoj makedonské divadelní tradice je spjat až těsně s poválečným
obdobím.
Po

skončení

ředitelem

Branislav Nušié,

opětovně

se stal

skopského národního divadla, které i nadále úzce spolupracovalo

s divadlem
podobaly

opět

válek se do Skopje vrátil

bělehradským.

počátkům

Situace, za níž došlo k obnově, i repertoár se velmi

v roce 1913 - i tentokrát je

jasně zřetelná

snaha srbského

působení ve stylu korunovace cara Štěpána. Divadlo v Bitole se také obnovuje,

avšak prochází vleklou krizí,

často

se

mění

jeho

ředitelé, přičemž

budovy nepřispěje k celkové stabilizaci zdejší situace.
rozhodnuto, že bitolské
Alexandr I.", které

městské

rovněž

divadlo bude

sloučeno

535

ani výstavba nové

V roce 1926 je proto

se skopským divadlem "Král

získává novou budovu. V roce 1923 je

péčí

gymnazijního

profesora Dušana Budimiroviée zformována ve Štipu třetí divadelní scéna, jejíž
činnost však bude do značné míry závislá na jejím zakladateli. 536 Společně s řadou

štipských gymnazijních

profesorů

zakládá Budimirovié

nejdříve

poloochotnickou

Štipskou divadelní společnost, která několikráte hostuje na scéně skopského
balkánský národ (v souladu s třetí internacionálou) právo na státní a národní samostatnost. Proto měla
vzniknout Balkánská komunistická federace jako státní útvar, do níž by byla začleněna i Makedonie.
532
Tento list vycházel od července 1924 jako výsledek dohody komunistických hnutí
jednotlivých balkánských hnutí. List hlavní myšlenku vyjadřoval takto: "Ke ce 6opliMe 3a cno6oAa,
caMoonpe)l,eJiyBalhe li cpeAepanli3lipalhe Ha 6anKaHCKliTe 3eMjli, co rnTo Ke ce ocTBapli 6anKaHCKli
Mlip a o soj Ke noMorHe li Ha onrnToesponCKliOT Mlip ( ... )." Viz: MoKpos, Eopo; fpyeBCKli, ToMe:
flpeZlleO HaMaKeOOHCKUOm ne'lam ( ... ),S. 20.
533
Obecným jevem pro literární, zejména dramatický vývoj v meziválečném období bude snaha
autorů této doby zobrazit na scéně přání a utrpení prostého lidu. Proto zjednodušeně řečeno celé
období bude ve jménu sociálního realismu, kdy pro drama této doby budou sociální témata velmi
významná a jejichž prostřednictvím se bude snažit autor navázat kontakt s publikem - stále jednak
pod sociálním, ale i národním útlakem. Srov.: Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska
književnost ( ... ),s. 145-147.
534
Eana6aHOB, KocTa: flpwwz KOH npoy'lyemMmo Ha OpCZMcKume mpyooeu Ha JopOaH Xa~Ju
KoHcmaHmUHoe-!JuHom, ,ll;paMCKli TeaTap, CKonje 1978, s. 76-79.
535
CTecpaHOBCKH, PwcTo: Teamapom eo MaKeOoHuja, Mwcna, CKonje 1990, s. 69-77.
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národního divadla a která se teprve postupem doby

mění

ve

skutečné

divadlo. V roce

1926 je Budimirovié odvolán do Nového Sadu. Činnost jeho divadla tak začne
zvolna upadat až v roce 1936 zanikne
Přestože

scéně

úplně.

bylo užívání makedonského jazyka

úředně

zakázáno, mohli diváci na

zejména skopského národního divadla makedonský dialekt slyšet. I když

Národní divadlo ve Skopji
uvědomění, podařilo

dialektu.

Společným

opačné

se na jeho

cíle než posilovat makedonské národní

scéně

jmenovatelem

inscenovat

těchto

některé

řadě

hry v makedonském
vylíčit

her byla snaha

venkovského lidu. Pod vlivem srbské realistické literatury,
v neposlední

mělo

i lidové poezie a bohatství folklorních

proudů

motivů

utrpení

sociálních a

se tak dostává na

jeviště divadelní hra plná současných problémů a sociálních konfliktů. 537 S ohledem

na dobovou atmosféru venkovského

prostředí

je v tomto smyslu makedonský jazyk

jako mluva prostého obyvatelstva srbskou mocí tolerován.
Tvorba

meziválečného

makedonského dramatu je spjata se skupinou

dramatiků

Vasilem Iljoským, Antonem Panovem, a Ristem Krlem.
První významnou osobností je v tomto smyslu Vasil Iljoski (1902 - 1995),
kruševský rodák, který prakticky padesát let svého života

věnoval

makedonskému

divadlu. 538 Jednoaktovky, které se hrály na studentských představeních, psal již
v

době

studií. Mezi nimi vynikla

především

hra Ilo Mamypama (Po

v níž na několika místech zazněl makedonský jazyk.

539

maturitě,

1922),

Iljoski absolvoval

gymnázium v Kumanovu, potom studoval Filozofickou fakultu ve Skopji. Jeho
druhá jednoaktovka - Eypa nopaou e!leKmpwwma

(Bouře kvůli elektřině)

- mu

přinesla první uznání kritiky, zveřejněné i v periodickém tisku. Úspěch hry Iljoského

podnítil k jejímu

překladu

nejvýznamnějším

dramatu Eeza!lKa (Uprchlice), které bylo uvedeno na

do srbštiny. V roce 1926

536

začíná

pracovat na snad
scéně

tamtéž, s. 3 I 8n.
V tomto smyslu je možné obecně vytknout několik témat, která jsou pro meziválečné
makedonské drama aktuální: motiv syna, zabitého vlastními rodiči (drama llapume ce omenyea'IKa);
motiv pečalbarství - emigrace za výdělkem; obraz nedopřávané lásky mladé dvojice (sociální
nerovnost jako překážka v milostném vztahu); kritika maloměšťáckých poměrů a způsobu uvažování;
kritika sociálních problémů a nezaměstnanosti.
538
,D;pyrosau, MHOJ1par: MaKeOOHCKama Rumepamypa oo MucupKoe oo Pal{UHa ( ... ), s. 101I 55.
539
I. Dorovský nadneseně hodnotí tato prvotní dramata Vasila Iljoského jako "složenou
maturitní zkoušku z makedonského jazyka dramatické tvorby". Dorovský dále dodává: "ba co víc,
byla obnovena kontinuita s předcházející epochou, byl obnoven dialog s předchůdci dramaturgické
myšlenky a byl zahájen ještě jeden její začátek, už bez jakýchkoliv pochybností, že se zítřejším
rozbřeskem bude vývoj přerušen ( ... )." Viz: Dorovský, Ivan: Dramatické umění jižních Slovanů. J.
část (1918 -1941}, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1995, s. 96.
537
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skopského divadla o dva roky později. 540 Od roku 1945 je toto drama uváděno pod
názvem JlenlJe KyManoelJe

(Lenička

z Kumanova). Podstatou děje je příběh

dospívající dívky z bohaté rodiny, která se
chudému chlapci
základě

vzepře

svým

konflikt tak lze

označit

za základní

Hra se setkala s velkým
(v roce 1974

srbskými

úřady

společenské

úspěchem.

zaměněno

způsob

vlastnosti.

děj

zakazované lásce k mladému

Ti jí vybrali bez jejího souhlasu ženicha na

dohody. Drama odkrývá zastaralý

poukazuje i na negativní

nářečí

rodičům.

kvůli

způsobem

myšlení a svým

Maloměšťácké

hry, odehrávající se na

zvyky a
počátku

generační

20. století.

Z hlediska jazykové otázky bylo kumanovské

v inscenacích spisovnou makedonštinou) chápáno

jako jistý kompromis srbské politiky v Makedonii. Avšak vzhledem

k tomu, že byla neobyčejně
sílícím národním

kladně přijata

uvědoměním

makedonským publikem, byla z obav před

stažena a lljoski byl na deset let

z Makedonie. Jako mladý gymnazijní profesor se protloukal po
v Srbsku, aby se

opět

vrátil do Skopje a

společně

vyhoštěn

různých

školách

s ním v roce 1936 - 37 i jeho

drama Uprchlice, ke kterému se připojuje ještě lfop6a11u Teoooc (Čorbadži Teodos),
komedie původně napsána srbsky pod názvem HazaJuo lJ06eK (Naletěl, 1937). 541 I
v této první makedonské

veselohře

je na

počátku

motiv zakázané lásky- zde naopak

bohatého chlapce a chudé dívky. Dále je rozvinut hlavní motiv, vycházející
z cikánské anekdoty o "násilném" kmotrovství. Podle tradice je nucen ten, kdo jako
první najde cikánské

nechtěné novorozeně,

stát se jeho kmotrem. V Iljoského

komedii se to stává právě Čorbadži Teodos, z čehož se odvíjejí komické momenty.
Obě tyto dějové roviny jsou naplněny jemným humorem.

1945 byla tato hra uvedena jako první

představení

542

Po osvobození v roce

svobodného skopského divadla.

Tato hra - podobně jako drama YlleHUlJKa aeanmypa (Žákovské dobrodružství) - se
na scénu skopského divadla pro své až příliš liberální postoje nedostala.
Po druhé

světové

společenského života.

543

válce se lljoski

soustředil

na motivy

současného

Drama 2:1 je výsměchem přehnaných emocí sportovních

540

I1JbOCKH, Bacwn: Ee2aJIKa. KoMeouja 60 nem •mHa, in: Bac Ull lflbocKu. lf36op (co npe,ll,rOBop
6eneUIKH Ha Auo AneKcHeB), "Kotio PauwH", CKonje 1966, s. 88.
541
Komedie o zbohatlém obchodníku Teodosovi je první ucelenější makedonskou komedií s
realisticky zachycenými sociálními prvky. Srov.: ,n:pyroBau, Mwo,ll,par: lfcmopuja Ha MaKeooHcKama
KHU:J/CeBHocm: XX BeK, Mwcna, CKonje 1990, s. 117-131.
542
Hra se netají naivitou, samotné vykreslení ústřední zamilované dvojice je koncipováno do
značné míry idylicky se značným folklorním zabarvením. V komedii nechybí jemný humor, hra je
doprovázena lidovými anekdotami a žerty. Viz: ,n:pyroBau, MHo,ll,par: MaKeooHcKama Rumepamypa
oo MucupK06 oo Pal/UHa ( ... ),s. 129-133.
543
Eekman, Thomas: Thirty years od Yugoslav Literature (1945 - 1975), Michigan Slavie
Publications, Ann Arbor 1978, s. 167-168.
11
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fanoušků a ve hře l.Jecm (Čest) se vrací k tématice tzv. pečalbarství (emigrace za
výdělkem).

kde se

Historická témata zpracoval v 50. a 60. letech ve

věnoval

lidové písni o

skutečném

hře

Kuzman Kapidan,

makedonském zbojníkovi, zatímco

v dramatu 0KpeaeeH KCMteH (Zkrvavený kámen, 1968) se vrátil k tématice
ilindenského povstání.
Iljoského

současníkem

byl Anton Panov (190711905- 1968), který je

rovněž

specifickým makedonským dramatikem. 544 Působil v meziválečném období, kdy
tvořil

pod srbizovaným jménem Antonije Panovié. Jako první vnáší do

makedonského

dramatu

pečalbarské

motiv

západomakedonských oblastí, kde se

emigrace.

pečalbarství zakořenilo

Všiml

Sl

zejména

hluboko do národního

povědomí.

Panovovi se
hudební školu,
a po velkém

nepodařilo dokončit

přesto

úspěchu

však

působil

své první a

měl již zajištěnu existenci.

545

skutečnost,

ro dmy.
o

v letech 1923 - 1936 ve sboru bělehradské opery,
nejznámější

hry Jlel.laJl6apu (Za

výdělkem,

1936)

důsledků,

jež

měl

odchod za

Prvotním impulsem pro napsání hry Za

výdělkem

výdělkem

na

pak byla

že muži mnohdy natrvalo odešli ze svých domovů, kde zanechali celé své

546

Podobně

jako práce Iljoského měla i hra Za výdělkem jisté problémy se srbskými

úřady. Ačkoliv

tato inscenace byla schválena, nebyla povolena doprovodná hudba,

jež složil Josip Slavenski. I
měli

bělehradskou střední

Motiv pečalbarství Panova nezajímal ani tak z hlediska

tradice, jako spíše z pohledu
společenských poměrech.

ani gymnázium, ani

přesto

se hra setkala s velkým ohlasem,

neboť

diváci

podruhé možnost uslyšet makedonský jazyk. Mimoto poukazuje i Panovovo

drama na sociální nerovnost.
Panov byl

rovněž

básníkem. Napsal nejen

jednoaktovku Cmeza (Disciplína, 1938).

547

přibližně

dvacítku básní, ale také

Zapisoval také lidovou slovesnost

západní Makedonie, kterou využil v díle Za výdělkem. Žádné z jeho meziválečných
544

,ll;pyrosau, MHO.ll.par: Teopewmeomo Ha JlaH08, in: CwnjaH, PaAe: MaKeOOHCKa opaMa XIX u

XX eeK ( ... ),s. 289-311.
545

TiaHOB, AHTOH: Jle'laJI6apu. J(paMa 80 ceiJyM CJIUKU, ,ll;p)!(aBHO KHHfOH3.ll.aTeJICTBO Ha
MaKe.ll.OHHja- TeaTpaJIHa 6w6JIHOTeKa, CKonje 1949.
546
Je zřejmé, že motiv pečalbarství byl pro Panova stěžejní, nicméně je vhodné připomenout, že
jej jako téma zajímal rovněž motiv materiální nouze. Hledání kořenů lidské bídy je v díle Antona
Panova spojováno s určitými charakteristickými rysy makedonského patriotismu. Viz: PwcTOBCKH,
EJia)!(e: MaKeooHcKuom nampuomU3aM Ha AHmoH Jlonoe, in: PwcTOBCI<H, E.: MaKeOOHCKuom HapoiJ u
MaKeooHcKama Hal{uja, TOM 2, Mwcna, CI<onje 1983, s. 606-634.
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děl

úspěchu jako jeho

však již nedosáhlo takového

dvojnásob.

Oslovit

publikum

debut. O díle po roce 1945 to platí

dramaty llpenopooeHu

(Obrozeni,

1947)

či

lluflUKamHUK (Voliéra, 1948) se mu již nepodařilo.
Třetím

autorů

ze skromné plejády

makedonské

meziválečné

litetatury je Risto

Krle (1900 - 1975). 548 Ani tento makedonský dramatik nedosáhl vyššího vzdělání.

Pro literární

činnost

se rozhodl

během

svého

působení

v

kulturně-uměleckém

QpH ,[(pHM (1920- 1924) v rodné Struze. Byl jedním z prvních
chtěl

skupiny, se spolkem byl tedy úzce spjat a tak i on

členů

jeho

spolku

této amatérské

činnost

ovlivnit

autorskou tvorbou. 549 Roku 1925 odešel do albánského Pogradce, kde dodnes žije
početná

makedonská menšina, aby zde po svém otci

řemesle.

Zde se mu

příběhu,

který se v této oblasti stal

drama Peníze jsou

rovněž

zločin

pokračoval

nabízí první literární inspirace. Na
právě

v obuvnickém

základě skutečného

kolem roku 1925, napíše své

nejznámější

později

llapume ce

(napsáno srbsky: Hoea71 je y6ujcmeo,

omenyea'lKa). 550 Děj vychází z dnes již všeobecně známého motivu hrůzné události:
válečných

mladý muž se po dvaceti letech
vzhledem k tomu, že má při

sobě

událostí a

pečalby

vrací

velké množství peněz, je loupežně

domů.

Avšak

zavražděn-

a to

vlastními rodiči, kteří v neznámém cizinci nepoznávají vlastního syna. 551 Je zřejmé,
že toto

dějové

jarmarečních
světové

písních, lidových

literatury

Nedorozumění

Rok po

schéma není originální, setkáváme se s ním jak ve starých
vyprávěnkách či

(nejznámějším

starých kronikách, tak i v dílech

zpracováním tohoto motivu je

jistě

povídka

Alberta Camuse). Dramaticky realizováno bylo dílo až v roce 1938.

premiéře

následovalo uvedení další Krleho hry Al-lmU'tfG (Antica),

navazujícím na motivy Iljoského her o zápasu mladé milenecké dvojice proti
patriarchálnímu

prostředí.

Krle se

rovněž

Hra Mu!IUOH Ma'leHU'tfU (Milion trpících;
se na

scéně

snažil o uvedení svého

rovněž

třetího

dramatu.

napsáno srbsky: Mu!IUOH My'lel-tuKa)

skopského divadla objevuje až po zásazích cenzury a celkových

547

PHCTOBCKH, nJla)f(e: MaKeOOHCKUOm cmux 1900- 1944. JfcmpaJICyBalúa u Mamepuwm, TOM I,
Mwcna, CKonje 1980, s. 126-127.
548
AneKCHeB, AneKcaH.ll.ap: T6opemm8omo Ha Pucmo Kp!le- ucK!Iy•mmeJ/Ha no}a6a Bo Hamama
!lumepamypa, in: CwnjaH, Pa.11.e: MaKeOOHCKa OpaMa XIX u Xť BeK ( ... ), s. 253-263.
549
,D:pyrosau., MHO.ll.par: Jfcmopuja Ha MaKeOoHcKama KHUJ/Ce6Hocm: Xť BeK ( ... ), s. 159-171.
55
° Kpne, PHcTo: flapume ce omenyBa'IKa, Harna KHHra-MaKe.li.OHCKa KHHra-KynTypa-MHcna,
CKonje 1986.
551
Krleho drama flapume ce omenyBa'IKa je protkáno četnými lidovými melodiemi a texty, které
mu dodávají živost a svižnost. Proto je drama často označováno jako folklorně-romantické a je
považováno za jedno z nejhezčích a nejpoetičtějších dramatických děl v makedonské dramatické
literatuře obecně. Srov.: Kpne, PHCTO: Ee!lemKu 3a ,.flapume ce omenyBa'IKa", in: Kpne, P.: flapume
ce omeny6a'IKa ( ... ),s. 87-93.
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úpravách textu. 552 Samotný původní název Eama (Baťa) nebyl cenzurou přijat. Děj
diváka zavádí do

prostředí

obuvnických

dělníků,

kteří

nejsou schopni obstát

v konkurenčním boji s pronikajícím kapitálem a průmyslovou výrobou.
Literatuře

se Risto Krle

ještě dvě nedokončená

věnuje

i po roce 1945, kdy napsal svoji autobiografii a

dramata, jež zůstala v rukopise.

Vývoj makedonské literatury v
s postavou

Koča

předvečer

druhé

světové

války je úzce spjat

Racina. Kosta Racin, vlastním jménem Kosta Apostolov Solev

(1908 - 1943) vstoupil do makedonské kultury

ovlivněn jednoznačně

socialistickým

realismem. 553 Již předchozí trojice makedonských dramatiků naznačovala ve své
tvorbě

obecnou linii zájmu o sociální témata. V díle Kosty Racina se tato tendence

ještě více prohlubuje, což je do značné míry dáno dobovým kontextem. 554 Kosta

Racin pocházel z Velesu z rodiny chudého

hrnčíře.

Mladý K osta z tohoto

důvodu

nemohl studovat a od třinácti let byl nucen zabývat se otcovým řemeslem. 555 Se
sociální nerovností se tak setkáváme i v jeho prvotní poezii. 556 Ještě srbochorvatsky
psaná

báseň

(Výsledek,

CuHoeu cJzaou (Synové hladu, 1928) a prozaická práce Pe3yJZmam
1928 557),

uveřejněné

básníkovu tématickou orientaci.

v záhřebské

Společenská

Kritice,

plně

předznamenávají

tématika - obraz utrpení a smutku

pracujícího lidu- je rozvita i v první makedonsky psané básni J(o eoeH pa6omHUK
552

Kpne, PHcTo: EelleutKa 3a "MUJIUOH Ma'leHuztu", in: Kpne, P.: MUlluoH Ma'leHU!Ju,
KHHrOH3,naTencTBo "Ko'lo PauHH", CKonje 1954, s. 5-7.
553
K hlubšímu poznávání literární postavy Kosty S. Racina je v makedonském prostředí
dostupné velké množství monografií, studii a statí z odborných i populárních periodik. Ke snazší
orientaci je možno užít velmi pestrou a obsáhlou bibliografii v: CMHJieBCKH, Bene: MaKeooHcKa
noe3u)a XX" BeK. Jloe3u)ama Mefy oeama lflluHoeHa (IlpWl03U 3a ucmopujama Ha MaKeooHcKama
KHUJ/CeBHocm), MaKe,noHCKa KHHra, CKonje 1989, s. 539-544.
554
Racina je možno chápat jako relativně samostatného autora, v některých ohledech má totiž
velmi blízko k teoretickým postupům Miroslava Krležy: pro oba je shodná myšlenka, že neexistuje
ani levá, ani pravá estetika ("krása"); podobně oba uvažují o "konceptu čistého estetismu", který
označují jako nepřijatelný, neboť literární "krása" nemůže být takto označena, pokud je ochuzena o
imanenci revolučního smyslu. K tomu sám Krleža dodá již v roce 1927, že "všechna umění byla
tendenční". Srov.: ,n:pyrosau, MHo,npar: MaKeooHcKama Rumepamypa oo MucupKOB oo Paztww ( ... ),
s. 221.
555
,n:pyrosau, MHo,npar: MaKeooHcKama Jlumepamypa oo MucupKOB oo PaztuHa ( ... ), s. 211215.
556
Kosta Racin jako osobnost uměleckého života plně odpovídá sociokulturnímu prostředí
tehdejší Jugoslávie (především ve smyslu jazykovém) - vychováván byl srbochorvatsky a slovinsky
psanou literaturou. Hovořil velešským nářečí, zjevně se snažil psát makedonsky. Tvořit začal v jiném
než rodném jazyce, což je pro tuto dobu příznačný fenomén. Srov.: CnacoB, AneKcaH,nap: Ko'lo
PaztuH- Jf36op ll Spasov, Aleksandar: Kočo Racin- Izbor (3ae,nHH'lKO jy6HnejHo H3,naHHe- Skupna
jubilejna izdaja), MaKe,noHCKa KHHra, Cankarjeva založba, CKonje- Ljubljana 1981, s. 92-98.
557
Povídka Pe3yllmam je náznakem revolučního i literárního programu Kosty Racina, jakýmsi
"Manifestem". Současně to je první povídka v dějinách makedonské literatury, v níž "pe3ymaTHO ce
CHHTeTH3HpaHH pacKa)l{yBa'lKaTa 11 eceHCTH'lKaTa HapauHja". PauHH, KocTa: Pe3yllmam, in: Cmuxoeu
u npma (pe,naKUHja AneKcaH,nap Cnacos), KHHrOH3,naTeJICTBO 3a yMeTHH'lKa JIHTeparypa "Ko'Jo
PaUHH", e.nm.J:Hja MaKe,noHCKH nHcaTeJIH, CKonje 1954, s. 125-127.
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(Dělníkovi, 1936 558 ), uveřejněné v záhřebském časopise Književnik. V Samoboru u
Záhřebu

vydal

ještě před

druhou

světovou

válkou svou první a za života jedinou

vydanou básnickou sbírku Ee.JJu Myzpu (Bílá svítání, 1939), která je protestem proti
těžké práci a nedůstojnému životu. 559 Racin ve sbírce odsuzuje mtmo jiné i
pečalbarstvo

jako formu otrocké práce. Ve své poezii vychází

Kočo

Racin

z bohatství makedonských lidových písní, jejich metafor i rytmiky. 560 Aspekt rytmu
je u Racina zvlášť zajímavý.
Již v mládí se stal
byl odsouzen ke
politicky

působil

vypuknutí druhé

členem

komunistické strany Jugoslávie. Za ilegální

čtyřem rokům vězení,

na

různých

světové

po dvou letech byl

místech Makedonie, v

propuštěn.

Bělehradě

ilegalitě

redigoval

časopis

Záhřebu.

Po

HnHH,n:eHCKH rraT.

Racin nebyl pouze básník. Z jeho prozaické práce je

v chorvatském

Pobýval a

války odešel v roce 1943 do partyzánského oddílu, v němž

téhož roku tragicky zahynul. V

nedokončený

a v

činnost

třeba připomenout

román AqJUoll (Opium, 1934 ), jehož dochované dva úryvky vyšly
časopise

Literatura, a

několik

povídek (zejména srbochorvatsky

napsaná povídka Y KaMeHolloMy - V kamenolomu).

Nedokončena zůstala

CaHOaHcKu (Jane Sandanski). Napsal také esej o

Hegelově

poéma JaHe

filozofii (1931 ), o

bogomilství či národnostní otázce. 561 Zejména stať o bogomilství představuje
významný kulturologický fenomén, který Racin chápal jako problém

především

sociální. 562 Významná je jeho opět srbochorvatsky psaná stať o rozvoji a významu
nové makedonské literatury. 563 Přínos má Racinovo dílo i na řešení jazykové otázky
558

Dorovský, Ivan: Modré nebe nad Ochridem. Antologie makedonské moderní poezie,
Brno 1995, s. 16.
559
V minulosti se můžeme setkat s úvahami, že je tvořena 20 až 23 básněmi, jak o tom informuje
skopský list Harna pe'l, kde se v roce 1939 píše, že: "3611pKa HMa .II.Ba)J.eceT necaMa n11caH11X Ha
Hapo.II.HOM je3HKy. HeKe cy 0.11. lhHX o6jasJbeHe y MHOrHM HarnHM 'laconHcaMa." Viz: Harna pe'l, I, 6p.
8, ll )J.eKeMBpH1939 r., CKonje 1939.
560
Z analýzy této sbírky vyplývá, že Racin znal velmi dobře makedonské lidové písně, zejména
pak ty, které jsou shromážděny ve sborníku bratří Miladinovových, také je zřejmé, že byl seznámen
s Misirkovovu knihou 3a MaKeOOH!fKume pa6omu a literárním děním ilindenského období, což - opět
slovy makedonské literární vědy - upevňuje a dokazuje Racinův smysl pro kontinuální vývoj
makedonské literatury. Viz: KoHeCKI1, nJia:>Ke: KaKO pa6omefl Pa1JUH HaO "Eeflume MY2PU ", in:
CMHJieBCKH, Bene: MaKeOOHCKa noe3uja XX BeK( ... }, MaKe)J.OHCKa KHHra, CKonje 1989, s. 299-323.
561
PaUHH, KocTa: Ha1JUOHaJIHomo npamalbe BO MaKeOoHuja, in: Ko'lo PaUHH - CmuxoBu u
np03a ( ... },s. 258-272.
562
Racinovy studie k problému bogomilského hnutí : CeJlcKomo OBU:J/Celbe Ha 6ozoMUJlume Bo
cpeOHuom BeK; J(paBumcKume 6ozoMUJIU a EozoMUJIUme; in: Ko'lo PaUHH- CmuxoBu u npo3a ( ... }, s.
137-198.
563
Sumární přehled o literárním dění na území Makedonie podává ve studii Pa3BumoKom u
3Hattelbemo Ha eOHa HOBa Hauw KHU:J/Ce6Hocm (Rozvoj a význam naší nové literatury) . V této stati
Racin upozorňuje na skutečnost, že díla nejen tří meziválečných makedonských dramatiků, ale také
okruh literátů a redaktorů spjatých s periodikem Harna pe'l vyvolaly v prostředí makedonského
obyvatelstva živý zájem, který tak představuje v užší rovině snahu mladých generací vytvořit národní
Společnost přátel jižních Slovanů,
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- psal

středomakedonským nářečím,

která budou po druhé

světové

válce postavena

za základ spisovné makedonštiny. Celé Racinovo dílo je prodchnuto
humanismem a soucitem s lidským utrpením.
Ideově

neobyčejným

564

blízký je Racinovi také V enko Markovski (1915 - 1988), který v roce
rovněž

1937 odchází na studia do Sofie, kde se
literárního kroužku.

565

stává

členem

Makedonského

Jeho poezie je rovněž sociálně zaměřená, vyznačuje se

hlubokými filozofickými úvahami, v nichž se
s velkolepými epickými obrazy. Bývá

řazen

mezi

střídají

momenty jemné lyriky

nejplodnější předválečné

Za sbírku Eue OHaHaucem (Odbíjí dvanáctá) z roku 1941, kde
hitlerovského fašismu,

byl

uvězněn

a poslán do

básníky.

předpovídal

koncentračního

pád

tábora. I

Markovského básnické dílo propojuje sociální poezii s motivy lidové slovesnosti. Od
roku 1965 působil v Bulharsku.
Revoluční

tématika

566

stojí

který

svůj

krátký život

literárních

zájmů

také

Koleho

rovněž

makedonského básníka silného sociálního

zakončil

skokem ze šestého patra výškové budovy

N edelkovského (1912 - 1941 ),
cítění,

v popředí

v Sofii, aby nepadl do rukou bulharské fašistické policie. 567 Původně vyučený malíř
pokojů

studuje po

večerech

ve Skopji obchodní školu. Celý život jej

literární život a otázky makedonského jazyka,
Vzhledem ke svým levicovým
podezřelý,

názorům

přitom

současně

zajímá

cítí sympatie k dělnické

třídě .

byl pro režim královské Jugoslávie

v roce 1933 proto odešel do Bulharska, kde se zapojuje jednak do

literárního života, ale rovněž do ilegálního protifašistického hnutí. 568 V prostředí
makedonské emigrace v Sofii se
literárního života -

spřátelil

s řadou osobností makedonského

poznává Nikolu Vapcarova, Dimitra Mitreva, Georgiho

Abadžieva a jiné. Všichni tito literáti byli

členy

Makedonského literárního kroužku.

Do literatury vstoupil v roce 1939 básnickou sbírkou MbllCKa6UlfU (Blesky), po
níž následovala v roce 1941 sbírka JleUl no ceemom

(Pěšky světem),

která

podobně

literaturu. Viz: Pau.HH, KocTa: Pa36UmOKOm u 3Ha'leH>emo Ha eoHa H06a Hauw KHU:>ICe6HOCm , in: Ko'IO
Pau.HH- Cmuxo6u u npOJa ( .. . ),s. 217-220.
564
CTap,ll,eJIOB, reoprH: EcmemU'IKUOm u JIUmepamypHuom KOHljenm Mefy 06eme C6emcKU
60)Hu: Kocma PaljUH, in: CMHJieBCKH, Bene: MaKeOOHCKa noeJuja XX 6eK. JloeJujama Mefy o6ama

( . .. ),s. 162-173
CMaTpaKanes, MHxaHJI: MaKeooHcKuom !lumepamypeH Kpy:>~eoK, (npeBO,ll, H norosop BacHJI
Tou.HHOBCKH), MHcna, CKonje 1993, s. 92-99.
566
Podrobně zpracovává složité momenty Markovského života jeho autobiograficky laděná
monografie: MapKOBCKH, BeHKo: Kpb6ma 6ooa He cma6a, Tpy,ll,, Cmfmll 2003.
567
,ll,pyroaau., MHo,ll,par: MaKeooHcKama Jlumepamypa oo MucupK06 o o PaljUHa ( ... ), s. 281.
568 )l.IiMHTpoacKli, To,ll,op: Kane HeoenK06CKU (1912- 1941), in: CMHneacKH, Bene: MaKeooHcKa
565

noe3uja XX 6eK. noe3ujama Mety 06ama Hnuuoel-ta (ITpU!103U
KHUJtCesHocm), MaKe)l.G\\CKa K\\\\ra, CKan)e \9~9, s. 5\5-532.
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3Q ucmopujama HG MGKeOOHCKama

děl

jako u jiných

makedonských

autorů

této doby

ideově

vycházela z lidové

slovesnosti (i struktura Nedelkovského verše ukazuje na jisté souvislosti). 569
Základní motivy jsou
je zde

vyjádřena

nepřátelům.

570

skutečně

pestré-

kromě

i láska k milované dívce

či

vlasteneckých témat a sociálního citu

odhodlanost bojovat proti fašistickým

Motiv boje za šťastnější budoucnost tvoří v tomto básnickém souboru

zvláštní oddíl.
Protest proti nové okupaci své vlasti

vyjádřil

ve sbírce Dtac oo MaKeOoHuja

(Hlas z Makedonie). 571 Opětovně tak odsoudil fašistický režim, nesvobodu a útlak

makedonského obyvatelstva. 572
Jeho
podobně

vřelý

vztah k Makedonii potvrzuje i

jako jeho

přítel

historikové se domnívají, že

skutečnost,

Racin také ve velešském
právě

že psal makedonsky -

nářečí.

Někteří

literární

Nedelkovski objevil v policích sofijské Národní

knihovny zapomenutou knihu Krsta P. Misirkova O makedonských záležitostech. 573
Byť

se to

může

zdát v mnoha ohledech nadnesené, napomohl i Kole Nedelkovski

rozvoji makedonského jazyka. 574
V meziválečném období psali mnozí makedonští

autoři

svá díla v jiných

jazycích. 575 Poměry v Makedonii stále ještě neumožňovaly svobodné budování a
rozvoj makedonského jazyka. Makedonská spisovatelská generace tohoto období se
proto

kromě

již

zmíněných autorů rozděluje, přičemž

jedni jsou si

vědomi

faktu, že

pokud by psali své práce v makedonském jazyce, šance na jejich vydání by byla
velmi malá, zatímco jiní byli
v jazyce vyššího

plně

společenského

spjati se srbsko-chorvatským

pod vlivem ,jazykové prestiže", a proto

tvořili

uznání. Ang'elko Krstié a Kosta Abraševié byli
prostředím,

zatímco Nikola Vapcarov, Christo

569

Minpes, .D:wMHTap: Ko!le Heoe!lKOBCKU, in: CMHJieBCKH, Bene: MaKeooHcKa noe3uja XX BeK.
floe3ujama Mefy oBama Jf!luHoeHa ( ... ),s. 497-514.
570
.lJ:pyrosau., MHO,ll,par: MaKeooHCKama !lumepamypa oo MucupKo6 oo Pa!.juHa ( . .. ), s. 325329.
571

He,11,eJJKOBCKH, Kone: flec11u, .lJ:pywTBOTO Ha yMeTHHU.HTe, )!(YPHaJJHCTHTe H Hay4HHU.HTe,
CKonje 1945, s. 67.
572
3aqmpocKw, MwTKo: flpeozoBop, in: He,ll,eJJKOBCKH, Kone: flec11u, ( . . . ),s. X.
573
TOU.HHOBCKH, Bacwn: Ko!le HeoeJIK06CKU - JICU60m u oeJIO, MaTHU.a MaKe,li,OHCKa, CKonje
1997.
574
V makedonském jazyce, v němž vznikala ilegální partyzánská poezie i periodika, byla
rozvíjena i tradice dramatu. Srov.: PwcTeCKH, CTojaH: C03oaBa1bemo Ha coBpeMeHuom MaKeooHcKu
!lumepamypeHjmuK ( ... ),s. 124-128.
575
Makedonsky na druhou stranu píší mnozí makedonští vlastenci, kteří jsou v době
Národněosvobozeneckého boje v fašistických žalářích - například vězni bitolského žaláře naznačují,
kudy by se měl rozvíjet budoucí spisovný makedonský jazyk. V jedné jejich poznámce čteme: ,,.lJ;a ce
Y4HMe 0,11, HawaTa 6oram Hapo,li,Ha pH3HHu.a: 36opoj, KOMnpau.ww, nocnoBHU.H, necHw. ,n:a pa6oTHMe
Ha,ll, ycasopwasajHeTO H o6oraTjasajHeTo Ha HawwoT e3HK." Viz: Ma30B, I1saH: Ko11 pa3BumoKom 11a
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Smirnenski (bulharský básník

původem

z Kukuše, 1898 - 1923) a Anton Popov

(1915 - 1945) působili v prostředí bulharském. 576
Nejstarší z této generace makedonských

rodáků tvořících

za hranicemi vlasti je

Ang'elko Krstié (1871 - 1952), který v Makedonii působil jako učitel. Část života
však prožil v Bělehradě, kde se ztotožnil se srbskou identitou. V nejznámějším
románu Trajan (1932) se vrací ke stále aktuálnímu problému pečalbarství. V široce
pojatém díle zde

líčí

osudy

zeměpisném,

smyslu

pečalbara

Trajana, který se své

kdy pobývá v daleké

cizině,

ale

rodině

vzdaluje nejen ve

především

ve smyslu

zpřetrhaných svazků se svými blízkými. 577 Tento román mimo jiné kladně hodnotil

ve své kritice i Kočo Racin.
Kosta Abraševié (1879 - 1898) se
prostředím, ačkoliv

rovněž

zcela identifikoval se srbským

dějin

srbské literatury se zapsal jako

pocházel z Ochridu. Do

jeden z prvních proletářských básníků.
Bulharsko-makedonský básník, dramatik a kritik Nikola Vapcarov (1909 1942) patří rozhodně mezi nejnadanější básníky své doby. 578 Jeho dílo tvoří
v literární historii svým

způsobem

samostatnou kapitolu, i když se

zaměřuje

na tehdy

velmi častá sociální témata. 579 Vapcarov se ztotožnil s dělnickým hnutím (sám
pracoval jako
v třídní

dělník

v papírnách), přijal myšlenku marxismu-leninismu a pevně

přeměnu společnosti.

Pro své politické názory byl pronásledován a

věřil

vězněn

bulharskou policií. V Sofii se podílel na založení Makedonského literárního kroužku.
Následně

po prvním

věznění

se stal

členem

ústředního

výboru Bulharské

komunistické strany, za což byl znovu zatčen a odsouzen k trestu smrti.
společně

s Antonem Popovem, dalším

členem

Zastřelen

byl

Makedonského literárního kroužku.

Vapcarov je autorem jediné vydané básnické sbírky MomopHu necHu

(Písně

MaKeooucKuom !lumepamypeu ja3UK 60 HOE, "MaKe.ll.OHCKH ja3HK", ro.11.. Vll, 6p. 1., CKonje 1956, s.

I Ol.

Je samozřejmě složité hovořit o N. Vapcarovovi jako o makedonském básníkovi, byť se na
území historické Makedonie narodil. Lze předpokládat, že měl jasně bulharské etnické vědomí.
Zejména makedonská literární historiografie se jej snaží vřadit do kulturní a literární tradice
s odkazem na teorii o literární dvojdomosti. Srov. sborník: /fe6eoecem zoou11u oo pafa!Vemo Ha
HuKOJia Ban11ap08 (Mamepujanu oo Hay<muom co6up ... ), HHCTHTYT 3a MaKe.ll.OHCKa JIHTeparypa,
CKonje 200 I.
577
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost ( ... ),s. 168-169.
578
O životě a díle Nikoly J. Vapcarova dostatečně vypovídají práce z pera jeho ženy Bojky
Vapcarovové, zejména: BanuapoBa, EoHKa: HuKo;za Ban11apo6 - Jlemonuc 3a J/Cu6oma u
mBop'lecmBomo My, H3.ll.aTeJICTBO Ha b'hJirapcKaTa aKa.ll.eMHll Ha HayKHTe, Co<PHll 1978, dále pak:
Banu.apoBa, EoHKa: Cpeo co6pamRma cu no nepo, H3.ll.aTeJICTBO Ha b'hJirapcKaTa aKa.ll.eMHll Ha
HayKHTe, Co<!> Hll 1989.
579
TO.ll.OpOBCKH, faHe: )/{u6omom u oenomo Ha HUKO!Ia ]OHK06 Banl/apo6, in: TOAOpOBCKH, r.:
HuKo!la J. Ban71apo6- T6op6u, MHcJia, CKonje 1979, s. 7.
576

193

motorů)

čtyř

z roku 1940, která se skládá ze

tématických

mamKoeuHama (bulharsky: fl ecHu 3a poouHama,
domovině

Písně

sbírky

Vapcarovovy

Písně

o jedné zemi,
neobyčejně

česky: Písně

(např. báseň

a jejím historickým událostem

člověku

o

světové

o vlasti) se

věnuje

své

lffluHoeHcKa). I pro další cykly
Písně

a

činnosti

soustředil

se

jsou charakteristické

přípravu

na

dalších básnických

zahraničních konfliktů

sbírek. V ní dominují historické události domácích i
se druhé

V cyklu flecHu 3a

humanistické pohledy.

Ve své další literární

šířící

okruhů.

světle

ve

války. Až v roce 1949 vyšla sbírka flpo!lem (Jaro). Pro

děti

a

mládež napsal poému Vlak, která vyšla v roce 1947. Zajímal se také o drama.
Redigoval

časopis

zveřejňoval převážně

JhnepaTypeH KpHTHK, kde

své kritické

příspěvky.

Životní i umělecké osudy těchto literátů plně symbolizují i pohnuté okamžiky
doby. Jejich
přinesli

v

oběť,

kterou ve jménu

těsně předválečném čase,

Makedonský

meziválečný

je výmluvným

zřetelná

V tl.sku.

CTapa Cp611ja

J1'zv

či

vyjádřením

dobové reality.

*

od

literatuře

roku

Vardarské Makedonii svá periodika noviny

budoucnosti makedonské kultury

tisk

Podobná situace jako v krásné
580

šťastnější

byla v

1919

přirozeně

meziválečném

vyd'ava1y

CKorrcKH rnacHHK

jasně

st rany

ve

Mezi nimi

zmiňme

(Skopský zpravodaj).

Srbská

v

srbštině.

srb sk'e

období

Demokratická strana v roce 1920 založila ve Skopji deník ,lJ,eMoKpaT a v Bitole

začal

téhož roku vycházet Jy)lma 3Be3,na.
S komunistickým tiskem, jehož vydávání bylo již mezi válkami ilegální, je úzce
spjat velešský list HcKpa (Jiskra), který vycházel v místním
1924).

Rovněž

nářečí

pouhý rok (1923-

pouhý rok vycházel deník Bap,nap, který zastával pozice oficiální

srbské moci. Vzhledem k ekonomickým

problémům

byl zastaven v roce 1926.

Ještě

jednou se však vrátí v letech 1932 - 193 7. Zmínit si zaslouží i významný list Hama
peq. 581
58

°

CTojaHOBCKH,

AneKcaH,ll,ap;

MaKeOOHCKUOm HapoO ( ... ), S.
581

KaTapuHes,

l1saH;

3orpa<IJcKH,

)J;aHlfO:

lfcmopuja

Ha

263-266.

V úvodním a programovém článku, který měl stejnojmenný název jako periodikum - Hazua

pe'l, je mimo jiné uveden základní cíl týdeníku: "HHe ocHoBalfHTe Ha Harna peq CTOHMe Ha rne,ll,HWTe

,ll,eKa Hapo,ll,HaTa HHTenHreHIJ.Hja Tpe6a ,ll,a 6H)l,e so cny)((6a Ha csojoT Hapo,ll, H csojaTa
TaTKOBHHa ... CaKaMe Harna peq ,ll,a pa3BHBa 3,ll,pas naTpHOTH3aM, ,ll,a pa3BHBa 3,ll,pasa CMHcna Ja
ll0)l,06ap )((HBOT, 3a llO,ll,Hrai-be Ha eKOHOMCKOTO H KynrypHOTO HHBO Ha HalllHOT Hapo,ll, ... " Viz:
MoKpos, Eopo; fpyescKH, ToMe: llpe2lleO Ha MaKeOoHcKuom ne'lam ( ... ), s. 85. List byl během své
tříleté existence několikrát pozastaven. Je třeba zmínit, že týdeník kladl důraz na legální formu
opozice.
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Z časopisů vyniká fJiaCHHK CKOIICKOr HayqHor .ll.PYlllTBa (Zpravodaj skopské
vědecké společnosti),
profesorů

který od roku 1925

Bělehradě.

Filozofické fakulty ve Skopji i

rrperne.n. (Jižní

přehled,

zveřejňoval vědecko-populární

Podobný charakter

měl

práce

i Jy)l(mf

od r. 1927) a fo.n.HllllbaK CKorrcKor <l>HJI03o<PcKor <PaKyJITeTa

(Zpravodaj Skopské filozofické fakulty).

*
Rozvoj makedonské hudby
Výrazem makedonských snah dokázat vlastní kulturní hodnoty bylo zakládání
sborů

a hudebních

poněkud

společností.

Na poli rozvoje hudby tak byl proces emancipace

rychlejší. Sbory byly v meziválečném období zakládány ve

větších

makedonských městech - ve Skopji, Bitole, Velesu, Štípu, Tetovu a dalších. Ve
Skopji byly založeny hudební

společnosti,

nejvýznamnější

z nichž jako

lze

označit

sbor Bap.n.ap a KocTa A6pallleBHh. Ve 30. letech pak vznikly první orchestry, které
se již

profesionálně soustředily

na

složitější

koncerty, mezi jejichž protagonisty dosáhl

Džakonovski-Špato.

hudební útvary. Objevují se i samostatné
největšího věhlasu

Vlado Petrov a Vasil

582

Rozvoj hudby byl dále spjat s prvními makedonskými symfonickými koncerty,
které byly

pořádány

pod vedením

vojenskými orchestry. Ve Skopji

dirigentů českého původu

obzvláště

vynikaly koncerty

Václava Neděly, Václava Malého a Leopolda

Dvořáka. 583

Vedle vážné hudby se od 30. let rozvíjí také scénický hudební doprovod. Již
bylo

řečeno,

umocňovalo

přichází

úspěch

že
na

scéně

meziválečných

a popularitu mnohých her

ztvárnění.

Skopského divadla i hudební

i opereta s klasickými motivy- Krásnou Helenou

Kulturním

střediskem

či

dramatiků

Do Makedonie

Polskou krví.

hudebního života se stává díky

činnosti

Sergeje

Michailova také město Štip. Založení hudební školy "Stevan Mokranjac" v roce
1934 znamená položení
hudebníků.

základů

odborného

vzdělávání

Jsou komponovány první skladby makedonských
sbírka HapooHu necuu (Lidové
přichází

s druhou sbírkou pro

582

písně)

autorů.

V roce 1929 vzniká

Stevana Gajdova a v roce 1934 tentýž autor

smyčcový

CTojaHOBCKH, AneKcaHJI.ap;
MaKeOOHCKUOm HapOO ( ... ),S. 270.
583

budoucích makedonských

584

kvartet. V roce 1933 se na hudební

KaTapuHeB,

tamtéž, s. 270.
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HsaH;

3orpa$cKH,

~aH'IO:

scéně

lfcmopuja

Ha

objevuje Živko Firfov a od roku 1934 i Trajko Prokopiev, jehož nejznámější
skladby za druhé

světové

Kame, neH{lepttemo

války jsou KyMaHoeKa I (Kumanovka I) a Omeopu zo,

(Otevři,

Kate, okénko).

V Bělehradě v roce 1935 a následujícího roku ve Skopji jsou uvedeny skladby
Todora Skalovského a Petra Bogdanova, který je autorem i Makedonské
č.

humoresky a Rapsodie
Panča

I. Antifašistická intonace vyznívá ze skladby Zelené klasy

Peševa.

Na rozvoji hudby se podílela
makedonských

studentů

Vzhledem k tomu, že

kulturně-umělecká společnost

Bap.n.ap (Vardar)

v Záhřebu, jež podnikla i turné po Vardarské Makedonii.
společnost

udržovala kontakty s Makedonským národním

hnutím (MANAPO), byla její činnost na území Makedonie zakázána.
Rozvoj makedonského
Meziválečné

*

malířství

období znamená také možnosti rozvoJe pro prvotní impulsy

moderního makedonského malířství. 585 V obecnějším rámci je tuto dobu možno
označit

jako

přechod

umění

od starého

k novým výrazovým formám, jež se snaží

vyrovnat s obrozeneckou tvorbou.
S rozvojem výtvarného

umění

Je spjato založení

společnosti přátel

JeqmMIIja (Jefimija), jejímž cílem byla jeho všestranná podpora. Tato

umění

společnost

stála i na počátku prvních výstav profesionálních makedonských výtvarníků.
Narozdíl od makedonských
G'org'iho J. Zografského,
poloviny 20. století

kteří

především

malířů

konce 19. století Dimitra A. Papradiškého a

si své znalosti osvojili v Rusku, studují
v Bukurešti, Sofii a

Bělehradě.

Jugoslávie proto ve Vardarské Makedonii pracovali poslední
rozvíjela se však

činnost

také akademicky

Významným centrem byla Francie, kde

vzdělaných,

působila řada

Dimitar Avramovski Pandilov (1898 - 1963) po

umělci

první

Do zániku královské
malíři

ikon a fresek,

moderních

umělců.

makedonských

umělců.

skončení umělecké

akademie
uspořádal

odchází do Montpellier a

Paříže,

aby po návratu do Skopje v roce 1927

přibližně

obrazů

a skic. Pandilov si vybíral motivy venkovského

výstavu

stovky

584 OpTaKOB, ,n:parocnas: Cmo!lemuja Ha MaKeooHcKama MY3UKa, m: Coop:J/CuHcKu u
Memooo!IOmKu npamal-ba ( ... ), s. 150-151.
585 Macedonia- cu/tura! heritage ( ... ), s. 212-213.
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života a krajiny, které maloval

především

olejovými barvami. Pedagogicky

až do své smrti při skopském zemětřesení roku 1963.
Lazar

Ličenoski

(190 1 - 1964) pocházel

působil

586

podobně

jako Pandilov z galičnické

rodiny "zagrafů". Studia absolvoval v Bělehradě. Poté odešel do

Paříže,

kde

studoval techniku fresky a mozaiky. Po návratu z Francie žije až do roku 1945
v Bělehradě, kde je tajemníkem a

členem uměleckého

sdružení 06rr.HK (Tvar).

V počátečním období jsou v jeho tvorbě patrny vlivy církevního
věnuje výhradně krajinomalbě

však

nejslavnější

obrazy

patří

a

motivům

z rodného

OxpuocKu pu6apu (Ochridští

malířství, později

Galičniku.

rybáři),

se

Mezi jeho

Eai.JUJW (Salaš)

či

BpaKal-be oo nmap (Návrat z trhu). 587

Zájem o studium
Malířství

renesančního malířství přivedl

studuje také v Bělehradě a v letech 1931 - 1938

profesor v Ochridu. Byl
přináší

formy

působil

členem

do makedonského

Svoji první výstavu
1945

do Itálie Vangela Kodžomana.

uspořádal

působí

jako gymnaziální

skupiny Nezavisni (Nezávislí). Moderní
malířství

umělecké

Tomo Vladimirovski (1904 - 1971).

v Praze, kde v letech 1935 - 1937 studoval. Po roce

ve Skopském divadle jako scénograf. Scénografií se zabýval také

Vasilie Popovik' -Cico ( 1914 - 1961 ). Ve své

tvorbě

se mimo jiné

karikaturu. Jeho satirické kresby významných osobností jsou

soustředí

i na

uveřejňovány

ve skopském tisku. 588
Významnou osobností makedonského výtvarného
moderních

směrů

umění

a

průkopníkem

jeho

je Nikola Martinoski (1904 - 1973). Narodil se v Kruševu,

malířství studoval v Bukurešti a specializaci absolvoval v Paříži. 589 První výstavu
měl

ve Skopji v roce 1929, která se avšak nesetkala s pozitivním ohlasem. Teprve

další výstavy upoutaly pozornost kritiky. Byl
malířů, působil rovněž

do makedonského
Nejznámějším

586

členem Společnosti

ve sdružení 06miK. Martinoski portrétoval

malířství

jihoslovanských
tváře

lidí z ulice,

vnáší motivy sociálních témat, chudoby a bídy.

jeho obrazem je MajKa - l{U2G11Ka co oeme (Matka - Cikánka

CTojaHOBCKH,

AneKcaH,ll,ap;

Kampi,meB,

11BaH;

3orpa<l>cKH,

MaKeOOHCKUOm HapoO ( ... ),S. 271-272.
587
JlHtieHocKa, 3oe: Jlmap llu'leHOCKU - :J/Cueom u oeJlo

Hcmopuja

11a

(1901 - 1964), MaKe,ll,OHCKa KHHra,

CKorrje 1986.
588
CTojaHOBCKH, AneKcaH,ll,ap; KaTapuHeB, 11BaH; 3orpa<l>cKH,
MaKeOOHCKUOm Hapoo ( ... ),S. 272.
589
TieTKOBCKH, Eopwc: HuKOJla MapmuHOCKU, KyJITypa, CKorrje 1982.
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,l1;aHtio:

,l1;aHtiO:

Hcmopuja

Ha

s dítětem), avšak výrazných úspěchů dosáhl Martinoski na poli grafiky. 590 Jako jeden
z prvních byl vybrán za

člena

Makedonské akademie

** *

590

tamtéž, s. 272 .
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věd

a umění (MANU).

KAPITOLA VII.

Makedonská kultura
za druhé světové války
(Léta 1941-1944145)

světové

Makedonská kultura za druhé

války

(Léta 1941 -1944/45)

Makedonská kultura v

době

okupace

Nastupující fašismus nejen v Bulharsku, ale v celé
předpoklady

Evropě

znamenal nové

i pro vývoj Makedonie. Makedonský národ vstupoval do posledního

období svého definitivního formování, které bylo završeno v roce 1944/45
v souvislosti s novými politickými dohodami o

poválečném uspořádání

jugoslávské

federace (zasedání ASNOM). 591
Po bouřlivém rozpadu královské Jugoslávie a po porážce Řecka následuje rychlá
okupace Makedonie italskými vojsky na jedné
na

straně

druhé, která však byla zakrátko

straně

vystřídána

a jednotkami

německé

armády

fašistickým Bulharskem. Nový

vývoj Makedonii opětovně rozdělil- egejská část se dostala po kapitulaci Řecka pod
německou

správu, zatímco území

Rozdělena

byla i Vardarská Makedonie, když oblasti

Kičevo

východně

od

řeky

a Struga byly okupovány fašistickou Itálií a

zatímco východní a
jako výraz

díků

střední části

za

věrnost,

Strumy

měst

připadlo

Bulharsku.

Gostivar, Tetovo, Debar,

připojeny

k "Velké Albánii",

přičleněny

k Bulharsku

kterou Bulharsko prokázalo tím, že

přistoupilo

Vardarské Makedonie byly

k fašistickému paktu.
Po dubnové

katastrofě

královské Jugoslávie byla

vytvořena

nová bulharsko-

italská (albánská) hranice, procházející západní Makedonii. Albánie i Bulharsko se
tak snažily využít stávající politické situace plné
národních

snů.

zatímco Albánie

Bulharsko nebylo daleko od
úspěšně

převratných změn
uskutečnění

k realizaci svých

sanstefanského plánu,

sjednotila prakticky všechna území ve

větší či

menší

míře

osídlená albánským národem. 592 V obou okupovaných oblastech však byl nastolen

Období 40. let 20. století bylo současně dobou závěrečného formování makedonské jazykové
emancipace. Makedonský jazyk se v této době i nadále dotváří zejména v dílech levicových autorů,
kteří jsou spojení s hnutím protifašistického odporu. Makedonsky v tomto smyslu tedy píší zejména
makedonští vlastenci, kteří jsou v době Národněosvobozeneckého boje ve fašistických žalářích .
V dobovém kontextu vznikají i poznámky o jazyce- například vězni bitolského žaláře naznačují , kudy
by se měl rozvíjet budoucí spisovný makedonský jazyk. V jedné jejich poznámce čteme: ")];a ce
Y'-IHMe O.ll Hawam 6oram Hapo.llHa pH3HHI.~a: 36opoj, KoMnpaUHH, nocnoBHUH, necHH . )];a pa6oTHMe
Ha.ll ycaaopwaaajHeTo 11 o6oraTjaaajHeTo Ha HaWHOT e3HK." Viz: Ma3oB, HaaH: KoH pa3eumoKom Ha
MaKeooHcKuom llumepamypeH }a3UK eo HOE, cn. "MaKe.llOHCKH ja3HK", ro.ll. VII, 6p. I., CKonje 1956,
s. 1oI.
592
Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( . . . ), s. 318-319.
591
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přirozeně znemožňoval

pnsný režim, který

jakýkoliv svobodný kulturní rozvoJ

makedonského národa. 593
Po rozpadu

meziválečné

královské Jugoslávie nastalo v prvním období roku

1941 na území Makedonie bezvládí před

strachu
různých

oblasti

představitelé

bulharskou pomstou, zatímco

místech Vardarské Makedonie

převzít

vládu.

Následně

v Bulharský

ústřední akční

KOMHTeT 3a

MaKe.n:oHH~)

srbské administrativy uprchli ze

nově příchozí Bulhaři

akční

organizují na

výbory, jejichž cílem bylo v dané

se všechny tyto bulharské

akční

výbory sjednotily

výbor pro Makedonii (E1.rrrapcKH ueHTparreH aKUHOHeH
s centrem ve Skopji, který

rovněž

prohlásil

připojení

Vardarské Makedonie k Bulharsku. 594
Princip bulharské okupace v Makedonii byl zcela

zřejmý. Obyvatelům

byla

vnucena bulharská podoba jejich jmen (do roku 1941 to byla varianta srbská), do
škol byla zavedena bulharština,
Makedonie byly vyučovány jako

stejně

dějiny

tak do administrativního styku.

bulharské a kultura Makedonie byla podobně

prezentována jako nedílná část bulharského kulturního
Dnes je složité

jasně

Dějiny

povědomí.

definovat postoj makedonského obyvatelstva k bulharské

okupaci. 595 Z bulharské strany bylo obsazení Makedonie chápáno jako osvobození od
srbské nadvlády, zatímco ze strany makedonského obyvatelstva byla bulharská
expanze vnímána zejména v jejích pozdějších fázích jako nová poroba.596 Avšak
593

PHcTeCKH, CTojaH: CoJoaealbemo Ha coepeMeHuom MaKeooHCKU !lumepamypeH }muK, HHO
"CTy)J.eHTCKH J6op", CKonje 1988, s. 119-130.
594
MHH4eB, ,ll;HMHTbp: EMzapcKume GKIJUOHHU KOMumemu 6 MaKeOOHUJl - 1941 2.,
MaKe)J.oHCKJ.f HaY4eH HHCTHTYT, Coqm.11 1995, s. 20.
595
Problém měníciho se vztahu makedonské společnosti k bulharské správě v průběhu let 1941 1944 je nesporně velmi zajímavý a zasluhuje si podrobnější analýzu, neboť se jedná v otázce
formování makedonské národní identity o klíčové období. Je zřejmé, že bulharská správa udělala
několik fatálních chyb, jež vedly k rychlejší národní emancipaci makedonského obyvatelstva. Snad
nejvýraznější chybou byla skutečnost, že bulharská správa dosazovala do Makedonie nikoliv
představitele místní společnosti, ale veřejné, politické a do značné míry i kulturní pracovníky
z vlastního Bulharska, jež nebyli náležitě obeznámeni s místními specifiky. Je tedy možno
konstatovat, že objektivní analýza tohoto období z historiografického úhlu pohledu stále chybí.
596
Příchod bulharské armády do Makedonie je skutečně chápán jako její osvobození, jak o tom
svědčí řada literárně zpracovaných vzpomínek a memoárů. Literárních děl tohoto charakteru je
skutečně mnoho, zmiňme snad jen jedno - práci Sotira Naneva, jenž jako jeden z prvních vstoupil
v roce 1941 do Makedonie. Sotir Nanev byl členem VMRO a důstojníkem bulharské armády, který ve
svém díle zdůrazňoval bulharskou identitu makedonského obyvatelstva. Aktivně se účastnil příchodu
bulharské armády do Makedonie, o čemž podal svědectví ve svých pamětech. Období srbské nadvlády
zde přirozeně chápe jako okupaci. S. Nanev mimo jiné píše: "CKOn.IIHH He MO)f(exa .n.a noHaC.IIT
Cpb6CKHTe fiOJIHUaH B rpa.n.a, KOHTO li Toraaa npOAbJl)f(aBaxa )),a H3fibJIH.IIBaT fiOJntUeHCKHTe CH
3a.!J.bJl)f(eHH51. H.IIKOH OT Te3H fiOJlHUaH 6.11xa Ce OOHTaJlH .n.a CBaJl.IIT 6bJJrapCKHTe 3HaMeHa, Ha6bp30
npHrOTBeHH H OOCTaBeHH no .!J.OMOBeTe. Ta3H .!J.bp30CT HM pa3KpH HCTHHaTa, KO.IITO KaTO 4e He
MO)f(eXa )].a pa36epaT: Te 6.11xa OCTaBeHH )la OO)J..!J.bp)f(aT pe.n.a .!1.0 H.!J.BaHeTO Ha 6bJJrapCKHTe fiOJlHUaH .
Tp.116aa .n.a ce oT6eJJe)f(H, 4e Ha.u cbp6HTe npHWbJJUH He ce H3BbpwHxa HHKaKBH 3JJ04HHCTBa. Ha
3J10TO He Ce OTTOBOpH CbC 3J10. B TOBa OTHOWeHHe 6bJJrapHTe B MaKe)J.OHH.II npO.!!BHXa TOJl.IIMa
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vyčkávalo

obyvatelstvo Makedonie

v jistém smyslu s nadějemi další vývoj

událostí. 597 Makedonská společnost se rozdělila na "příznivce" starých časů, kdy byl
v Makedonii systematicky

šířen

i z momentálního osobního

srbský vliv, zatímco druhá

prospěchu

část

se netajila- mnohdy

- probulharskými sympatiemi. Složitý postoj

v této době je symptomatický i pro levicové hnutí a komunisty. 598 V každém případě
však lze zejména v prvních momentech uvažovat o v jistém smyslu kladném postoji
převážného

obyvatelstva Makedonie k nově

příchozí správě.

události v Makedonii jako její osvobození, jak je chápe

Prezentovat však tyto
především

bulharská

historiografie, není zcela jednoznačně vhodné. 599
Jediným

společensko-politickým

subjektem, který

nepřiznal

okupaci, bylo

levicové hnutí v čele s Komunistickou stranou Jugoslávie. V Záhřebu bylo dne 15.
dubna 1941 vydáno prohlášení ÚV KSJ, v němž byly národy Srbska, Slovinska,
Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Makedonie a Vojvodiny vyzvány k organizaci

boje proti okupaci a proti násilnému

rozdělení

Jugoslávie. V tomto

směru měli

pracovat i makedonští komunisté. Zahájeno tak bylo povstání, které se
válečných

let

změní

v systematický

národně-osvobozenecký

boj

během

(NOB

nomnHlJecKa 3penocT. Ha OHHJI, KOHTO no)f(enaxa .n:a ce H3cemiT, .n:a.n:oxa HM ce Bb3MO)f(HHTe
ynecHeHHSI Ja Tosa." Viz: HaHeB, Conip: MaKei)oHU51. 1941 : 8b3KpeceHue, KHHfOH3.[(aTencKa KbW.a
"Tpy.n:", Coct>HSI 2003, s. 32-33 .
597
Jak správně podotýká J. Rychlík, určitý souhlas s připojením Makedonie k Bulharsku je
možno pozorovat i u těch skupin obyvatelstva, jež jinak bulharskou germanofilskou politiku odmítaly.
Dokonce i v ilegalitě působící oblastní výbor Komunistické strany Jugoslávie pro Makedonii, řízený
pokyny KSJ pod vedením Josipa Broz-Tita, akceptoval připojení Makedonie k Bulharsku a jeho
tajemník Metodija Šatov ("Šarlov") se podřídil vedení BSP. Viz: Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska( . . . ),
s. 319.
598
Problematiku sporu mezi KPJ a makedonskými komunisty vysvětluje i I. Stawowy-Kawka,
která zdůrazňuje činnost Metod ii Šatorova a jeho snahu o vznik makedonského státu. Podstatou sporu
byla mimo jiné také koncepce levicového (komunistického) odporu - Šatorov usiloval o celkové
osamostatnění makedonského hnutí. Příčinou sporu byly rovněž obecné výhledy na státní budoucnost
Makedonie, kterou Tito chápal jako vnitřní součástí jugoslávských problémů, s čímž Šatorov nemohl
souhlasit, neboť tvrdil, že makedonská otázka přesahuje i s ohledem na kulturní specifika hranice
Jugoslávie. Viz: Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( . .. ),s. 225-229.
599
V tomto smyslu bulharské historiografické práce zdůrazňují především nadšení, které
doprovázelo příchod bulharské armády do Makedonie. V mnoha ohledech vyplývá, že okupace
Makedonie v roce 1941 přerostla jako historická událost složité podstaty v bulharský mýtus.
Například D. Mičev líčí příchod bulharských vojsk do Makedonie přesně v duchu tohoto pojetí:
"Pa.n:ocrra Ha MaKe.[(OHCKHTe 6bnrapH e HeonHcyeMa. Te c TpeneT OlJaKBaT .n:a nocpern.HaT
6bJirapcKaTa BOHCKa. bbJirapCKHTe aKUHOHHH KOMHTeTH TpecKaBO Ce nO.[(fOTBSIT 3a Thp)f(eCTBeHOTO
nocpew.aHe no UJIJia Bap.n:apcKa H Erelí:cKa MaKe.LJ:OHHJI. HaBCJ!Kb.[(e - s KpHsa ITanaHKa, KyMaHoso,
Benec, CKonHe H .n:p. 6bnrapcKoTo solí:HCTBO e npwseTcTsysaHo pa.n:ywHo oT MaKe.n:oHCKHTe 6bnrapw
KaTO CBOH HCTHHCKH OCB060.[(HTeJI OT Cpb6CKOTO H rpbUKO po6CTBO. TaKa npH BJIH3aHeTO Ha
6bnrapcKaTa soeHHa KOJIOHa s CKonHe rpa)f(.n:aHCTBOTo Ja.n:pbCTBa ueHTpanHaTa ynHua.
MHo)f(eCTBOTO noeMa oct>HuepwTe Ha pbue, nperpbrn.a 11 uenysa solí:HHUHTe, o6cwnsa m c useTSI ( ... ).
,!J;o KbCHO npe3 HOW.Ta CB060.[(HO CKOnHe eXTH OT 6bnrapCKOTO ,ypa' H 3BYUHTe Ha MaKe.[(OHCKHTe
6bnrapcKH necHH." Viz: MwlfeB, ,!1;.: Bb3cmaH06R8aHe Ha 6MzapcKama 8Jlacm 8b6 BapóapcKa
MaKeÓOHU51., in: fleTpos, Ilenp: MaKeÓoHU51. - ucmopU51. u nOJmmu'leCKa cbó6a, TOM III, ( . .. ), s. 1315.
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HapooHoocno6ooumenHa 6op6a). Na území Makedonie padly první

výstřely

protifašistického povstání v Prilepu a Kumanovu dne ll. listopadu 1941.

Následně

byl zformován První skopský partyzánský oddíl, který podnikl diverzní akci v dole
Raduša. 600 V průběhu let 1941 - 1942 získalo protifašistické hnutí jasnější strukturu.
I za

těchto

podmínek však

pokračuje

*
proces formování makedonského jazyka a

kultury. Jejich rozvoj byl úzce spjat s komunistickým odbojem už proto, že
komunisté jako jediní

počítali

Gazykové i etnické).

Literárněhistorické

právě

ve všech ohledech s uznáním makedonské svébytnosti
období

národněosvobozeneckého

boje se

tedy těší i dnes své platnosti. 601 Jak vyplývá již z předchozích historických etap, byl
rozvoj makedonské kultury vždy v úzkém

sepětí

s dobovým,

především

politickým

vývojem. Ne jinak tomu bylo i v době bouřlivých let druhé světové války. 602 Válečná

makedonská literatura se proto ukazuje ve

světle

partyzánského odboje.

válečných deníků- nejvýraznější

V písemnictví se prosazuje žánr

v tomto smyslu je

Deník I. Makedonsko-kosovské brigády P. Brajloviée-Dureho. Autory tohoto žánru

byli

většinou

prostředím

mladí lidé, v předválečných letech

často

levicové kultury, nebo vycházející z kruhů

spjati

buď

poněkud

s ilegálním

avantgardních

uměleckých proudů.
Skutečnost,

že protifašistický odboj byl na území Makedonie veden v rámci

celojugoslávského

měřítka, zařazuje

i makedonskou

kontextu jugoslávské literatury tohoto období.

válečnou

Umělecké

literaturu do širšího

projevy makedonského

písemnictví však vycházely z místních podmínek antifašistického odboje. Jeho
rozvoji v neposlední

řadě

napomohla i skutečnost, že již v předchozích dobách se stal

makedonský bojovník za svobodu a nezávislost hrdinou lidové poezie a
Opět

se tu

partyzánské

písně

písní.

představuje

byly v

duchovní paralela s ilindenským obdobím. Mnohé

zásadě

jako v roce 1903 není ani v

revolučních

době

adaptací písní ilindenských. Je
druhé

světové

války u velké

zřejmé ,

části těchto

že

podobně

písní znám

jejich autor.
Rozvoj autorské literatury byl vázán na možnosti ilegálních partyzánských
tiskáren, v nichž byly sestavovány a
V partyzánské

tiskárně,

tištěny

letáky, podzemní tisk a bulletiny.

ukryté v pohoří Lopušnik, byla

°

60

například vytištěna

i první

CTojaHOBCKH, AJJeKcaH.u.ap; KaTapuweB, JllsaH; 3orpa<t>cKH, AaHqo: lfcmopuja Ha
MGKeOOHCKUOm HapoiJ ( .. . ),S. 320-323.
601
,n:pyrosau., Mwo.u.par: HOE u Rumepamypa, in: ,n:pyrosau., M .: floBoeHama MaKeOoHcKa
Rumepamypa I, llpocseTHO .u.eno, CKonje 1979, s. 5-17
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básnická sbírka Ee.rzu Myzpu (Bilá svítání) Kosty Racina. 603 Tato samostatná sbírka
básní, vydaná v

ilegalitě,

většina revolučních

je však - nutno

písní byla

přiznat

zveřejňována

- jevem zcela

v průběhu

ojedinělým.

Naprostá

národněosvobozeneckého

boje na stránkách ilegálního tisku. Zde vycházela díla

básníků,

známých již

z předválečných let - Koleho Nedelkovského, Kasty Racina a Venka Markovského,
a také

dramaturgů

Vasila Iljoského, Antona Panova, Rista Krleho . Na literárním poli

se ale objevila i nová jména. Tito

autoři

v poválečné Makedonii, i když jejich
v době

národněosvobozeneckého

však dosáhnou vrcholu ve své

přínos

boje je

tvorbě

až

pro rozvoj makedonského písemnictví

skutečně

nesporný. Mezi

těmito

autory

vynikli především Aco Šopov, Slavko Janevski, Mite Bogoevski či Aco Karamanov.
S jejich debuty se makedonská literatura

nesporně

umělecké

formy. Svoji úlohu zde hrají

dozvuky romantické poezie 19. století,

avšak na

scéně

se

přirozeně

objevují i historická témata makedonského boje za

svobodu. V tomto smyslu je vhodné
podle stejnojmenného

pohoří

ještě

obohacuje o nová témata i

připomenout báseň

Ea6yHa (Babuna, název

v Makedonii), kterou napsal jinak

nepříliš

nadaný

básník Rampa Levkata (1909- 1942). 604 U makedonského obyvatelstva však měla
tato

báseň skutečně

nevídaný

mobilizační účinek.

Vlado Maleski (1919- 1984), jehož revoluční

Dalším významným básníkem je

báseň (píseň) ,L7e1-1ec

Hao MaKeOoHuja

ce pafa (Dnes nad Makedonii vycházl) zasáhla i do kulturního vývoje Makedonie 90.
let 20. století, když se v roce 1991 stala hymnou nezávislé Republiky Makedonie.605
Tato

píseň

byla poprvé zazpívána mladými

revolucionáři

o

půlnoci

1941 na 1. ledna 1942 v domě Vlada Maleského ve Struze, aby

z 31. prosince

přivítala

nový rok.

Maleski však oslovuje literární vývoj ještě intenzivněji v poválečném období. 606
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antié, Vera: Makedonska književnost ( .. .), s. 170-175.
Je třeba poznamenat, že sbírka 5e!lu Myzpu nevychází v Záhřebu tak, jak je uvedeno na
titulním listu, nýbrž v malém městečku Samobor nedaleko Záhřebu- nejpíše v prosinci roku 1939, jak
o tom svědčí opět poznámka v časopise Hawa pe'I. Vytištěna byla v tiskárně Dragutina Špulera
v nákladu 4 000 výtisků, což je nejen na dobový kontext počet relativně vysoký. Dílo bylo vytištěno
tajně a distibuováno bylo poloilegálně po celé královské Jugoslávii, zejména pak přirozeně
v Makedonii. Příčiny pro tuto poloilegální distribuci souvisely především se zesíleným dohledem
jugoslávských úřadů a policie nad Kostou Racinem a jeho revoluční činností.
604
.IJ:pyroBau., Mwo.npar: Hcmopuja Ha MaKei)oHcKama KHU:J/CeeHocm: XX eeK, Mwcna, CKonje
1990, s. 239-240.
605
Dnešní hymnu Dnes nad Makedonií vychází poprvé zazpívala skupina stružských mladých
revolucionářů, členů odboje, kteří v Maleského rodném domě očekávali příchod nového roku.
Melodická píseň, naplněna vlasteneckým obsahem, se ujala a začala se zpívat nejen ve stružském
kraji, ale s postupem času po celé Makedonii. Oblíbily si ji i partyzánské jednotky. Z hlediska textu je
pro ni typická zejména první sloka: .IJ:eHec Ha.n MaKe.noHHja ce pata // HOBO c'Hu.e Ha cno6o.naTa, //
MaKe.LJ.OHU.HTe ce 6opaT ll Ja csojTe npas.nHHH!
606
Vlado Maleski se stal po osvobození významným kulturním činite lem makedonského života,
působil jako veřejný pracovník, zastával řadu významných funkcí- byl ředitelem rozhlasu ve Skopji,
602

603
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K

národněosvobozeneckému

boji vyzýval také Mito Bogoevski (1919- 1942),

který spáchal sebevraždu poté, co ho v lesích nedaleko makedonského Resenu
obklíčila

píseň

bulharská fašistická policie. Jeho

Cmojm-tKa MJlaoa napmu3aHKa

(Stojanka, mladá partyzánka) se stala dnes již lidovou písní. 607 V době války byla
vytištěna

na zvláštním letáku a distribuována mezi obyvatelstvem.

Svůj

význam má i

druhá Bogoevského báseň Tpuecem u oeeem MW-IGa (Prošlo třicet devět). 608
Z prostředí

sofijského

Naumčevski

(1916- 1980), který

Makedonského
rovněž

literárního

kroužku

vycházel

Volče

na stránkách ilegálního tisku zveřejnil

řadu

svých básní. I on psal již v dobách sofijského působení makedonsky. 609
Obsahem
úspěchů

těchto

básní byla radost z každého, byt' sebemenšího

partyzánských jednotek, nebo naopak žal nad ztrátou

spolubojovníků. Autoři
vyjadřovali věrnost
pozdější

tak

líčili

některého

ze

krutosti páchané okupantem, odsuzovali jej a

myšlenkám revoluce.

Duchovně

myšlenky bratrství a jednoty a ve své

dozajista pokládali základy

tvorbě vyjadřovali

položit za ni život. Svá díla psali jak v celách fašistických
nových střetů.

vítězství či

věznic,

odhodlanost

tak v očekávání

610

Ještě nedozněly

poslední

*

válečné výstřely

a už vyšla první básnická sbírka, která

předznamenává kulturní vývoj nové Makedonie. Mnohé básně ze sbírky Aca Šopova

(1923 - 1982) llecHu

(Básně)

z konce roku 1944 byly

v ilegálním tisku, ale jejich knižní vydání má význam
před

skutečně

zveřejněny

již

dříve

obrovský. Vyšly ještě

oficiálním vyhlášením makedonské azbuky a pravopisu spisovné makedonštiny,

což je mimo jiné patrno i na mísení

dialektů

v jednotlivých básních. Sbírka Básně je

básnickým zobrazením tragických zážitků a vlastních zkušeností Aca Šopova
z národněosvobozeneckého boje. 611 Mezi devíti básněmi se nachází i Jby6oe (Láska),
ředitelem Národopisného ústavu, pracoval v diplomatických službách Gako velvyslanec působil
v Etiopii, Libanonu a v Polsku) apod. Literárně působil také jako šéfredaktor literárněvědného
časopisu Pa3rne)l,H. Srov: .LJ:pyrosau., MHo)l,par: BRaoo MaJ/eCKu, in: .LJ:pyrosau., M.: floeoeHama
MaKeooHcKa Jlumepamypa I,( ... ), s. 97-121.
607
Báseň CmojaHKa, MJ/aoa napmuJaHKa byla lidem na Prespě přijata jako vpravdě lidová
(zlidovělá), vyniká jako skutečná příprava ke schylujícímu se boji, kdy nadchází "poslední hodina a
kdy se rozpadají drobné mraky". Patrna je analogie s motivem vycházejícího slunce, které
symbolizuje stržení otrockých okovů. Viz: PHCTOBCKH, l>na)l(e: MaKei)oHcKuom cmux 1900 - 1944.
Hcmpa:J~Cy8mba u MamepuaJ/u, I,( ... ), s. 363-364.
608
PHCTOBCKH, l>na)l(e: MaKeooHcKuom cmux 1900 - 1944. HcmpaJICyeafba u MamepuaJ/u, I,
( ... ),s. 359-361 a 366-367.
609
tamtéž, s. 369-407.
610
.LJ:pyrosau., MHo)l,par: Hcmopuja Ha MaKeooHcKama KHUJ/Ce8Hocm : XX BeK, Mwcna, CKonje
1990, s. 199.
611 •
fyp'IHHOB, MwnaH: Hoea MaKeooHcKa KHUJ/Ce8Hocm /945-1980 (ToM 1- Jl),( ... ), s. 37-40.
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která se společně s první variantou další Šopovovy básně llapmu3aHCKa npo!lem
(Partyzánské jaro) stala symbolem odhodlání a
národněosvobozeneckého

oběti

partyzánky Very Jocié. Z dob

boje zasluhuje pozornost i Maputom Ha III MaKeOoHCKa

6puzaoa (Pochod III Makedonské brigády), kterou napsal rovněž Aco Šopov.
Společně

s hudbou

(umírá v

červnu

předčasně

zesnulého makedonského skladatele

1944) se tato

báseň

Panča

Peševa

stala v obecném kontextu velmi oblíbenou

skladbou.
Tématům národněosvobozeneckého

Slavko Janevski (* 1920).

Počátkem

věnuje

boje se

ve své prvotní poezii i

roku 1945 vychází jeho sbírka Kpeaea HU3a

(Krvavá nit), jež vyniká lyričností a expresivitou.

612

báseň

do sbírky Krvavá nit, ale najdeme

L(eemoeu

(Květy),

která sice není

začleněna

ji prakticky v každé antologii makedonské poezie.
Již bylo

zmíněno,

že

Rovněž výrazná je Janevského

613

básně revolučních básníků

z let 1941 - 1945 byly

uveřejňovány především v ilegálním tisku. 614 Mezi těmito periodiky, které vydávaly
neměli

stranické organizace a vojenské partyzánské jednotky, bychom
list )J,e.IJ.o l1BaH, vycházející na Kumanovsku, dále
HoBa MaKe.IJ.OHHja, který se stal po válce jedním z
deníků,

a také Mrra.IJ. 6opeu (Mladý bojovník)

zaslouží

především

němž

nejvýznamnějších

neformálně

Formy těchto

národněosvobozeneckého

*
válečných

písně

si zmínku

- za okolností, jež

přinesl

divadelních představení

němž

byla

tištěna

ilegální

také dramatickou tradici.
nový aktuální historický

provázely již od počátků

boje partyzánské mítinky, na nichž

složka hrála významnou úlohu. Prezentovány tak byly
bojovné

makedonských

časopisů

MaKe.IJ.OHHja. Z

vznikala básnická díla a v

partyzánská periodika, prohluboval i v dobách

vývoj. 615

ilegální vydání listu

Hmm)l.eHcKH naT (Ilindenská cesta).

Makedonský jazyk, v

Rozvíjel se však i

či

samozřejmě

opomenout

různé

kulturně-zábavní

recitály, lidové i

nebo krátké aktovky, které byly pro obyvatelstvo v okupovaných

oblastech jediným zdrojem národní kultury. Divadelní

činnost

byla rozvíjena také

v letech 1943 - 1944 na osvobozených a polosvobodných územích, na nichž byly
612

JaHeBCKH, CnasKo: Kpeaea HU3a (JlupCKu ppaCMeHmu), Kymypa, CKonje 1945.
Tato báseň se stala v jistém smyslu symbolem rodící se makedonské poezie a dostala se tak
do celojugoslávského povědomí. Zastoupena je například v antologii: AHmollo2uja Ha MaKeOoHcKama
RupuKa, JyrocnoseHcKa KHHra, Eeorpa,ZJ, 1951, s. 168-169.
6 14
lleTKOBCKH, 6op11c: JluKOBHamo meopezumeo eo HOE Ha MaKeOaHuja, in: lleTKOBCI<H, 6 .: 3a
MaKeOaHCKama yMemHocm, Harna KHHra, CI<onje 1989, s. 118-124.
6 15
PHcTeCKH, CTojaH: Co3oaealůemo Ha cOBpeMeHuom MaKeOOHCKU llumepamypeH ja3UK ( ... ),s.
124-128.
6 13
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zmiňované

jednak rozvíjeny výše

dramatické žánry s hudebním doprovodem, jednak

se navazovalo na tradici meziválečného makedonského divadla.

616

V tomto smyslu vznikla na jaře roku 1944 v západní Makedonii kulturně.
. "617
p odo bna, uskupení vznikala i v rámci
osvetova skupma
" K oco R acm
.
v

,

v

partyzánských

oddílů

a divizí, i když je zcela

zřejmé,

jen okrajová. Pro vývoj makedonské kultury
skutečnost

činnost

během válečných

v nich byla

let má však i tato

velký význam. V rámci partyzánských skupin vznikaly také divizní sbory,

mezi nimiž si

největší

slávu vydobyl sbor Padesáté

Zajímavá kulturní akce byla

národněosvobozenecké

uspořádána zmiňovanou

obci Gorno Vranovci, kde se v místní džámii konala
různá

že kulturní

divadelní

významné, že se

představení.
část

Zásluhy

těchto

skupinou

počátkem

kulturních

divize.

"Kočo

Racin" v

podzimu roku 1944

pracovníků

byly natolik

tohoto neprofesionálního souboru stala po osvobození

členy

skopského Národního divadla. Řada z těchto umělců se aktivně podílela na
formování

skutečně

Podobná

kulturně-osvětová

jejich kulturních
rovněž

činohry,

makedonské

pořadech

opery a

později

i baletu.

uskupení existovala i v Egejské Makedonii. Na

se tancovala makedonská ora, zpívaly se lidové

byly inscenovány divadelní hry. V této souvislosti je

třeba

písně

a

zmínit drama

Vojdana Černodrinského Makedonská krvavá svatba, které ve válečných letech
nabývalo nový symbolický

rozměr.

Oficiální - bulharskou správou schválená kultura, se omezovala
válečných

let pouze na

činnost

Makedonie nebylo uzavřeno.
přichází
616

618

během

skopského Národního divadla, které po okupaci

Došlo k výměně vedení- namísto srbského ředitele

Stoil Stojlov se svým souborem, pod jehož režií je uvedena v sezóně

Enciklopedija Jugoslavije, Izdanje i naklada jugoslavenskog Ieksikografskog zavoda, Zagreb

1971, s. 618-620.
617
CTojaHOBCKH,

AneKcaH,nap; KaTapuHeB, 11BaH; 3orpa<PcKH, ,[(aH'lo:

l1cmopuja

Ha

MGKei)OHCKUOm Hapoo ( .. . ),S. 373.

Lze konstatovat, že rozvoj divadla má v létech 1941- 1944/45 v zobecňujícím smyslu dvojí
význam. Skutečnost, že divadlo získává po bulharské okupaci Makedonie jednoznačně bulharský
charakter, se projevuje rovněž na repertoáru jednotlivých scén, jež v té době v Makedonii působily.
Cílem bulharské správy bylo přetvořit skopské divadlo v druhou největší a nejvýznamnější divadelní
scénu, která by po divadle v Sofii neméně upevňovala bulharský duch v připojených zemích. Tomu
odpovídal i repertoár divadla. Kromě změny vedení divadla, kdy byl na místo ředitele "Národního
divadla ve Skopji" dosazen Stoil Stoilov, se mění z velké části i herecký soubor divadla. Noví herci
přicházejí z bulharských divadel v Ruse, Plovdivu, Varny či z Operetního divadla v Sofii. Současně je
po příchodu bulharské správy budova Národního divadla ve Skopji podrobena rekonstrukci (byla
provedena rekonstrukce elektrického vedení, celá budova získala mimo jiné novou fasádu aj .). Rovněž
byly realizovány i dílčí změny- v tomto smyslu byla "královská lóže" přejmenována na lóži carskou,
stejně tak byl zaměněn srbský královský erb znakem bulharského cara. Na druhé straně je však nutno
podotknout, že skopské divadlo pracovalo na relativně vysoké úrovni, režiséři i herci podávali kvalitní
618

II
!

I

I
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194111942 hra Eopuc!lae (Borislav) Ivana Vazova. Repertoár divadla, který
opět

s ohledem na dobový kontext

především

hry bulharských

tvořily

autorů, měl během

válečných let u obyvatelstva upevňovat bulharské národní vědomí.

619

Je tedy zřejmé,

že všechna představení byla prezentována ve spisovné bulharštině. 620
Oficiální Národní divadlo tak bylo nejen z hlediska jazykové otázky proti pólem
partyzánského divadla, které uvádělo své hry v makedonštině. 621

*

Z hlediska výtvarného
probíhající
do

řad

národněosvobozenecký

partyzánských

omezeny, i tak se ale
složitých

umění působí řada

žánrů.

oddílů.

boj

již známých

umělecky

Jejich možnosti

některým podařilo

ve

malířů, kteří

se snaží

zachytit. Mnozí z nich se zapojili
umělecky

válečných

pracovat byly

značně

podmínkách vytvořit díla méně

Nejsnáze se rozvíjela karikatura, v níž i

během

války vynikal

zmiňovaný Vasilie Popovik'-Cico. 622 Vedle již před válkou aktivních umělců Lazara
Ličenovského,

Nikoly Martinovského, Vangela Kodžomana

či Dimča

Todorovského

vynikal také Branko Šotra, který sice neměl možnost v průběhu bojů malovat, avšak
byl jakýmsi "dvorním" grafikem Hlavního štábu. 623 Navrhoval grafickou úpravu

výkony, o čemž svědčí relativně vysoká návštěvnost (hlediště bylo za tři sezóny vždy zaplněno
v průměru z 65%). Srov.: CTeQ>aHOBCKH, PHcTo: Teamapom 60 MaKeOOimja ( ... ),s. 390-423 .
619
O činnosti bulharského národního divadla ve Skopji informovalo během jeho tříletého
působení zejména periodikum "UenoKynHa EonrapHH". Viz především jeho první ročník: B.
"UenoKynHa EonrapHH", 6p. I, CKonHe 1941.
620
)J,oj'-IHHOCKH, KHpo: CKonje- napaJienu ( ... ), s. I80-I82.
621
Postupné ukončení činnosti bulharského národního divadla ve Skopji je spjato s několika
faktory. Především v souvislosti se smrtí cara Borise činnost divadla postupně upadá - úmrtí cara si
totiž vyžádalo na jaře roku I944 čtyřicetidenní přestávku, na níž postupně navázalo přerušení činnosti
kvůli spojeneckému bombardování Skopje. Současně na jaře roku I944 byla část Skopského divadla
přenesena do Krivé Palanky, kde byly realizovány po zbytek bulharské správy v Makedonii především
jednoaktovky, recitály a literární večery. Rovněž partyzánský odboj, který získával postupně stále
větší podpory širokých vrstev obyvatelstva, realizoval z dobového hlediska aktuální formy dramatické
tvorby. V neposlední řadě stále intenzivnější nálety na Skopji vyústily v poslední divadelní
představení, jež se konalo dne 5. června I944. Před samotným začátkem byla divákům přednesena
shrnující zpráva, jež vysvětlovala příčiny, proč divadlo nemůže nadále působit a současně podala
přehled své práce za tři divadelní sezóny. V této zprávě se mimo jiné praví (v překladu do současné
makedonštiny): "Ho, H DOKpaj THe TeWKH, 3a CeKoja KyJirypHa pa6oTa, ycJIOBH, CKODCKHOT Hapo)leH
TeaTap Be)lHaW HanpaBH 06H.ll )la ja npHJiafO)lH CJIO)f(eHaTa MaWHHepHja KOH OBHe Q>opMH KOH HaKO
He CeKoraw BH)lnHBH 3a OKOTO Ha Ha)lBOpeWHHOT rne)la'-1, Ce H3pa3 Ha e.neH HenpeKHHaT TBOpe'-!KH
Tpy.n. TaKa, co MaJIH npeKHHyBalha, HaJIO)f(eHH o.n Ha.naopewHH ycnOBH, HHe .neHec ja npHKa)f(yBaMe
nOCJie)lHaTa npeTCTaBa BO CKonje, 3a )la Ce jaBHMe O)lHOBO BO DO'-IeTOKOT Ha CJie)lHaTa Ce30Ha CO
y.naoeHH CHJIH H co HenoKone6JIHBa aepa ( ... )." Viz: CTeQ>aHOBCKH, PHcTo: Teamapom 60
MaKeoOimja ( ... ),s. 422 a zde dále odkaz na zprávu, jejímž autorem je zřejmě Petar Gorjanski a která
je ve vlastnictví R. Stefanovského.
622
OeTKOBCKH, EopHc: JluK06Homo m6opemm6o 60 HOE 11a MaKeooHuja, in: OeTKOBCKH, E. : 3a
MGKeoOHCKama yMemHocm ( ... ), s. I 04-118.
623
Branko Šotra (1906, Stolac, Hercegovina- 1960, Stockholm) byl malíř a grafik původem
z Bosny a Hercegoviny. Po určitou dobu Národněosvobozeneckého boje působil v Makedonii, kde
pracoval jako grafik makedonského ilegálního tisku. Jeho grafiky a viněty s tématikou války, jež jsou
spjaty s jeho pobytem v Makedonii v letech I943 - 1944, jsou dnes ve vlastnictví Historického muzea
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ilegálního tisku, kreslil
především

v ní

různé

motivy

pokračoval,

skici. Po válce ve své grafice

národněosvobozeneckého

podobně

boje -

zobrazoval
poválečné

jako

umění obecně.

*

sepětí

Také hudba byla v letech 1941 - 1945 v
generace makedonských

hudebníků

a

s politickým vývojem. Mnozí z

skladatelů, tvořících

v

meziválečné

královské

Jugoslávii, se zapojili do protifašistického odboje. 624 Umělecká tvorba i těchto
mladých

umělců

(především

němž někteří

byla spjata s odbojem, v

z nich položili život

již uvedený Panče Pešev).

Do poloviny roku 1943 byla hudba v kulturním obrazu antifašistického boje
zastoupena jen

slabě,

ale její intenzita

na osvobozených územích konala
doprovázena
období,

revolučními písněmi.

případně

Zhudebněná

písně

partyzánská či

především

byla

o

narůstala

zmíněná

přelomu

divadelní

Jedná se o

složené

od

představení,

zhudebněné

spontánně

let 1943 - 1944, kdy se

lidové

pod vlivem

revoluční píseň měla většinou

která byla

básně

nutně

ilindenského

válečných

událostí.

emotivní nábor, významná

její schopnost mobilizovat národ k dalšímu boji. Z těchto písní

národněosvobozeneckého

boje je dodnes

zřejmě nejznámější píseň

Dnes se rodí nad

Makedonií, ale velké popularity dosáhly také Oo MaKeommja z;wc ce LJye (Z
Makedonie je slyšet hlas), A 6pe, MaKeooHLJe! (Ach,

Makedonče!),

A zumo MU e MUJIO

napmuJaHKa oa 6uoaM (Stát se partyzánkou je to, co chci) a mnoho dalších.
melodie však byly do Makedonie
píseň

"přeneseny"

ze

Sovětského

svazu. Jde

Některé

například

o

Bo 6op6a, MaKeOOl-tCKu Hapooe! (Do boje, makedonský národe!), která vznikla

na motivy pochodu sovětských letců. 625
Zmiňovaný Panče

Pešev složil jednu z nejkrásnějších partyzánských písní Ko

LJe!luK cMe Hue (My jsme jako z ocele) s textem od Aca Šopova. Todor Skalovski
zkomponoval

píseň

MaKeOOHCKU nuoHepcKu Mapzu (Makedonský pionárský pochod)

a Bo 6op6a! (Do boje!) na motivy Vlada Malevského, zatímco Petar Bogdanov
přichází s Pochodem I. makedonské brigády (Mapzu Ha I MaKeOOHCKa 6puzaoa). 626

ve Skopji. Tvorba Branka Šotry nesporně znamenala impuls pro relativně rychlý rozvoj makedonské
grafiky ve svobodném období po roce 1945. Srov.: CTojaHOBCKH, AneKcaH.ll.ap; KaTapuHeB, I1saH;
3orpa<tJcKH, ,ll.aH'lo: 11cmopuja Ha MaKeooHcKuom Hapoo ( . .. ),s. 374.
624
CTOjaHOBCKH, AneKcaH.ll.ap; KaTapuHeB, I1BaH; 3orpa<tJcKH, )l.aH'lo: 11cmopuja Ha
MaKeOOHCKUOm Hapoo ( . .. ), S. 374-375.
625
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( . .. ),s. 246-247.
626
K otázce dějin makedonské hudby v širším kontextu: OpTaKoB, )l.parocnas: Cmonemuja Ha
MaKeooHCKama MY3UKa, in: Coop:JICUHcKu u MemoiJonow.Ku npaw.mua ( ... ), s. 150-151 .
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V dějinách makedonské hudby v dobách druhé
zmínit založení mužského souboru

při

světové

války je

třeba

také

Hlavním štábu, který se po osvobození

Makedonie přetvořil ve skopský Armádní soubor.
Ještě

než

skončila

válka v severních oblastech Jugoslávie, v Makedonii se již

rozvíjel svobodný kulturní život. Jakýmsi

"dočasným"

centrem nejen

vědy

a kultury,

ale i politického života, se stala obec Gorno Vranovci. 627 Vzápětí po osvobození však
roli skutečného centra plní opět Skopje. 628

***

Gorno Vranovci je nevelká obec, vzdálená přibližně 30 kilometrů od města Veles.
fázích Národněosvobozeneckého boje zde působil Hlavní štáb partyzánského odboje,
ústřední výbor, formovalo se zde také ASNOM a v neposlední řadě zde pracovala i ilegální tiskárna
"Hosa MaKe)J.OHHja", která vydávala stejnojmenný list, první makedonské periodikum. Tato ves hrála
v průběhu roku 1944 dočasné politické a kulturní centrum na osvobozených územích Makedonie.
628
Definitivně byla Skopje osvobozena během noční akce z 12. na 13. listopadu 1944. Srov.:
CTOjaHOBCKH, AneKcaH)J.ap; KaTapuues, 11saH; 3orpa<lJcKH, ,r:t;aH'IO: ffcmopuja 11a MaKeooHcKuom
1wpoo ( ... ),s. 365-367.
621

V

závěrečných
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KAPITOLA VIII.

Makedonská kultura
po druhé světové válce
(Současná

kultura po roce 1945)

Makedonská kultura po druhé
(Současná

světové

válce

kultura po roce 1945)

ASNOM a základy makedonské kultury

Zcela nové období makedonských kulturních dějin se
závěry

začíná

psát v souvislosti se

prvního zasedání ASNOMu (Antifašistického výboru národního osvobození

Makedonie). 629 Zahájeno bylo 2. srpna 1944 a
základů měnila

postavení makedonských

přijalo

Slovanů .

zásadní rozhodnutí, jež od

Poprvé v dějinách byl uznán
rovněž

makedonský národ jako národ zcela svébytný. Bylo

rozhodnuto o vzniku

Makedonské republiky, která se stane jednou z republik jugoslávské federace a
jejímž nejvyšším zákonodárným a výkonným orgánem bude Antifašistický výbor.
ASNOM

rovněž řešil

otázky spisovného jazyka. Bylo

zavést v novém makedonském
nejvýznamnější
občanská

ustanovení

státě

přijato

rozhodnutí o nutnosti

makedonský jazyk jako jazyk

příslušníkům

makedonského národa

úřední.

přiznávala

Tato

základní

práva. Všechna významná rozhodnutí byla zveřejněna v Manifestu Prvního

zasedání ASNOMu, který se mimo jiné obracel i k příslušníkům národnostních
menšin, jimž v nové federální Makedonii zajišťoval rovnoprávné postavení.
Pro tento sociokulturní

přelom

byla

neobyčejně

významná jazyková otázka. 63 0

Pod vlivem historických reminiscencí na snahy cizích propagand negovat proces
formování makedonského jazyka bylo rozhodnuto o
podobu spisovné makedonštiny. Za tímto

účelem

byl

potřebě
ještě

uzákonit základní

v době války zahájen

proces její kodifikace. Nejprve byly jazykové otázky diskutovány na I. zasedání
ASNOMu v

klášteře

Prochor

Gorno Vranovci vysloveny

Pčinjski

tři

(dnes na území Srbska), poté byly v obci

referáty, týkající se základu a pravopisu spisovné

makedonštiny. Teprve po osvobození Skopje 13. listopadu 1944 byla Prezídiem
ASNOMu sestavena komise, jejímž úkolem bylo

629

předložit

návrh makedonské

Problematika ASNOMuje v makedonské literatuře z objektivních příčin zpracována skutečně

bohatě. Viz např.: ACHOM- Ocmeapyeafbe Ha uoeume 3a C030a6afbe Ha MQKeOOHCKama OpJICaea u

Hezoeuom MefyHapoOeH 002Jiac u oopa3 (CUMn03UYM noceemeH Ha 30-zoouzuHUHama oo ACHOM),
MaKe.ll,oHcKa aKa.n.eMHja Ha HayKHTe H yMeTHOCTHTe, CKonje 1977 a dále: ACHOM, neoecem zoouHu
MaKeOoHcKa OpJ/Caea 1944-1994, MaKe.LJ.OHCKa aKa.ll,eMHja Ha HayKHTe H yMeTHOCTHTe, HHCTHTYT Ja
HaUHOHaJJHa HCTOpHja, CKonje 1995 a v neposlední řadě také: ACHOM eo co30aeafbemo Ha opJ~Caea
Ha MaKeOoHcKuom Hapoo , MaKe.ll,oHcKa aKa.ll,eMHja Ha HayKHTe H yMeTHOCTHTe, CKonje 1987.
630
PHcTeCKH, CTojaH : C03oaeafbemo Ha coepeMeHuom MaKeOoHCKU RumepamypeH)a3uK ( ... ),s.

131-157.
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abecedy (azbuky) a pravopisu. 631 První jazyková komise však ještě nebyla
připravena vyřešit

všechny sporné otázky (problém grafické podoby typických

makedonských hlásek,
vědomi,

dostatečně

některé

a proto výsledky své

otázky gramatické). Její

činnosti

prozatímní s odůvodněním, že je

členové

si tohoto faktu byli
označili

ve dnech 27.11.- 3.12. 1944 sami

za

potřeba vyčkat příjezdu sovětských filologů,

s jejichž pomocí by byly sporné body dořešeny.

632

Sestavena proto byla druhá jazyková komise, na jejíž

činnosti

se podílela vedle

známých členů z předcházející jazykové komise (Kiril Petrušev, Emanuel Čučkov,
řada začínajících literátů

Epaminonda Popandov aj.) také
Petruševski, G'org'i Kiselinov
či

či

Risto Zografski, ale

rovněž

Venko Markovski. 633 Tato druhá komise pracovala až do

byla již

úspěšnější.

Dne 3.

května

a

publicistů

- Michajlo

již známí Vasil Iljoski

května

1945. Její

činnost

1945 byla proto schválena Rezoluce o makedonské

azbuce, která byla téhož dne schválena Národní vládou federální Makedonie. O dva
později

dny

byla nová azbuka

kodifikace makedonštiny

zveřejněna

pokračoval ještě

v deníku Nova Makedonija. Proces

do 7.

června

1945, kdy byl schválen

pravopis. Základem spisovné makedonštiny se stala tzv. centrální
zohledněny

byly i

některé

následně ještě

1948 a

dialektů .

prvky z jiných

nářečí, přičemž

K určitým úpravám došlo v roce

v roce 1950 v souvislosti s druhým vydáním makedonského

pravoptsu.

*
S procesem kodifikace makedonštiny je
(1921 - 1993),

nejvýznamnější

osobnost

neodmyslitelně

vědeckého

Makedonie. Již od svých 24 let se tento literát a
činnosti.

Byl

jazykovědy.

členem

spjat Blaže Koneski

a literárního života

poválečné

jazykovědec věnoval vědecké

druhé jazykové komise, položil základy makedonské

V tomto smyslu

připomeňme

jeho lingvistické práce- FpaMamuKa na

MaKedoncKuom numepamypen jaJUK I- II (Mluvnice spisovné makedonštiny I. ,
II. ) 634 , která vyšla v letech 1952 - 1954, dále Hcmopuja na MaKeooncKuom jaJ UK

(Dějiny makedonského jazyka) z roku 1965 635 či JaJuKom na MaKeooncKama
631

PHcTeCKH, CTojaH: KaKo ce coJÓaBazue coBpeMeHa MaKeÓOHCKa m6yKa, in: PHcTeCKH, C.:
flpWloJu Ja ucmopujama Ha MaKeooHcKuom jaJUK, KHHrOH3)l,aTeJicTBO Macedonia Prima, OxpH.ll,

2000, s. 138-151.
632

PHCTeCKH, CTojaH: C03oa6albemo Ha coBpeMeHuom MaKeooHcKu numepamypeH jaJ UK ( . .. ), s.

136-140.
633

634

tamtéž, s. 167-176.
KoHeCKH, EllmKe: TpaMamuKa Ha MaKeooHcKuom numepamypeH jaJUK, KynTypa, CKonje

1982.
635

KoHeCKH, Ena)l(e: J1cmopuja Ha MaKeooHcKuom )muK, "Ko'lo PaU.HH" - CKonje, " IlpocseTa" Eenrpa.ll, 1965 .
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(Jazyk makedonské lidové poezie). 636 Koneski byl rovněž činný při

napoona noeJuja
přípravě

jaJ UK

prvního výkladového slovníku pod názvem Pe•muK na MaKei>onc«uom

I - III (Slovník makedonského jazyka I - III), který vycházel

v letech 1961, 1965, 1968.
dílo, ale také jeho vlastní

Neobyčejné

umělecká

však bylo nejen Koneského

postupně

literárněvědné

tvorba.

*
Osvobození od fašismu tedy znamenalo pro makedonskou kulturu obrovský
pokrok

kupředu.

To, co jiné národy

"dohnat" během několika let.

637

tvořily

celá desetiletí, v Makedonii se

Prakticky souběžně s uzákoněním spisovné

makedonštiny vychází první makedonský
makedonská univerzita. V

čele

slabikář

vědeckého

kulturního a

Koneski, který se od samého

podařilo

začátku

aktivně

a založena byla i první
života stanul

účastnil

zmíněný

Blaže

budování skopského

univerzitního centra.
Začátkem

roku 1945 Je založena také

Společnost

Společnost

yMeTHIIUH:Te) a koncem roku 1946 i

umělců

()],pyrnTBO Ha

makedonských

spisovatelů

()],pyiiiTBO Ha MaKe,LJ.OHCKH:Te ImcaTeJm) se svým tiskovým orgánem HoB .n:eH, který
vycházel do roku 1950.

Počátkem

časopisy

(Současnost)

- CoBpeMeHOCT

ideologickou arénu pro

50. let pak byly založeny dva
a Pa3rrre,LJ.H: (Rozhledy), které

výměnu názorů

literárněvědné
představovaly

mezi zastánci realistické koncepce a

stoupenci nových, modernistických tendencí.

Makedonská

poválečná

*
poezie

Kodifikace makedonské azbuky a pravopisu i faktické uznání makedonštiny jako
samostatného jazyka byly

přirozeně

velkým impulsem pro svobodný literární

rozvoj. Nejprudší rozmach nastal v poezii. Již koncem války vychází básnická sbírka
mladého básníka Aca Šopova JlecHu (Básně) . Formuje se tak generace prvních
poválečných básníků, v níž se prosazuje kromě Aca Šopova a Blaža Koneského

636

KoHeCKH, .6Jia)i(e: JmuKom Ha MaKeOOHCKama HapooHa noe3u)a, MaKe.noHcKa aKa.neMwja Ha
HayKHTe H yMeTHOCTHTe, CKonje 1971 .
637
V teoretickém smyslu je možno tento fenomén, kdy se určité prvky světového či evropského
kulturního a literárního vývoje dostávají do konkrétního prostředí později (nebo absentují zcela),
nazvat zrychleným vývojem kultury. Tato teorie s odkazem zejména na ruského badatele G. Gačeva je
aktuální v konkrétním případě pro probuzení makedonského národa k novému kulturnímu životu a
jeho zapojení do společného světového historického procesu. Podstatou uvedeného systému je tedy
schopnost během patnácti let (od roku 1945 do konce 60. let) "vystřídat" řadu uměleckých směrů tzv. intimismus nahradil socialistický realismus, modernismus a avantgarda zastoupily realismus.
Během tohoto období jako by makedonská literatura srovnala krok se světem tak, aby mohla již
v souběžném smyslu plně přijímat postmodernismus. Jako teoretické východisko v obecné rovině
srov.: faqes, reopm: YcKopeHomo pa36Umue Ha Ky!lmypama, "3axapHW CTOJIHOB", Co$Hll 2003.
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také Slavko Janevski, Gogo lvanovski a Srbo lvanovski. 638 Tito autoři čerpají náměty
pro své

básně

jednak z prožitku

národněosvobozeneckého

boje, jednak se snaží

literárně zpracovat nové společenské poměry. 63 9 Motivy druhé světové války jsou

patrny zejména ve sbírkách Kpeaea HU3a (Krvavý náhrdelník) Slavka Janevského

či

básnického díla 3a Hoeama npo!lem (O novém jaru) Goga I vanovského (* 1925).
Reminiscence na partyzánské boje a radost z
v prvním
z

poválečném

řecké části

vítězství

desetiletí dominujícími tématy.

nad fašismem se stávají

Rovněž

ohlas egejské tragédie

Makedonie, v níž se tamní makedonské obyvatelstvo postavilo na stranu

levicových sil, je

umělecky

zpracován.

Opět

Slavko Janevski (* 1920)

v roce 1949 se sbírkou EzejcKa 6apymHa 6ajKa (Egejská pohádka

přichází

střelného

prachu). 640 Téma obžaloby egejsko-makedonské tragédie vstupuje do obecného
kulturního

povědomí.

Jak po tématické, tak zejména po

umělecké

stránce se jedná o

motiv plastického znázornění národní tragédie.641 Rovněž Aco Šopov (1923- 1982)
se vrací k tématu občanské války v Řecku svojí sbírkou Ha TpaMoc (Na Gramos)
z roku 1950, kde básnicky vylíčil nejkrvavější boje v pohoří Grammos. 642
Souběžně
zřetelně

s ohlasy

bojů

druhé

světové

války se v makedonské poezii zcela

projevuje radost a budovatelské nadšení v nové Jugoslávii. Typickým

příkladem je básnická sbírka Slavka Janevského a Aca Šopova flpyza Ha M!laoocma
(Trať

mládeže, 1950), v níž se oba básníci

638

věnovali

nadšení mladých lidí z celé

V souvislosti se vznikem první makedonské básnické generace slábne i úvodní silný vliv
poezie Majakovského , zatímco nové následovníky v makedonském prostředí získáva nový, silný vliv
Jeseninův. Mezi básníky, kteří Jesenina přijímají nejvýrazněji, je možno jmenovat právě Goga
!vanovského, Gana Todorovského či Srba !vanovského.
639
)J.pyroBau,, MHoApar: HOE u Rumepamypa, in: )J.pyroBau,, M.: floeoeHama MaKeooHCKa
!lumepamypa I, IlpocBeTHO .11.eno, CKonje 1979, s. 5-17.
640
Básnická sbírka vyznívá v prvním plánu jako dokument obvinění, jehož žalobou je
informbyrovská likvidace řeckého národněosvobozeneckého hnutí a tragického osudu makedonského
národa a jeho bojovníků v egejské Makedonii. Viz: A6auHeB, fopfH: EeRewKa 3a nucame!lom, in:
JaHeBCKH , CnaBKo: EzejcKa 6apymHa 6ajKa, HonoK, CKonje 1950, s. 52-53 .
641
V pojetí nově budované literatury bylo i nadále nutno, aby se básník v zájmu uměleckého
působení za "vyšší" cíle nevyhýbal tématům osudů vlastního národa. Navíc obrázky válečných
událostí z egejské Makedonie a Řecka byly stále ještě živé, proto bojovná a žalující poéma EzejcKa
6apymHa 6ajKa je zcela namístě . Srov. : )J.pyroBau,, MHoApar: floeoeHama MaKeooHcKa !lumepamypa
I,( ... ), s. 151-152.
642
Problém makedonského obyvatelstva v Řecku ovlivnila zcela přirozeně občanská válka. Její
kořeny sahají již do válečné doby, kdy po kapitulaci Itálie (3 . září 1943) vypukly mezi EAM/ELAS a
pravicovými odbojovými skupinami sdruženými v EDES boje o poválečnou orientaci Řecka. Řeckým
komunistům se podařilo upevnit si pozice při albánské hranici a v egejské Makedonii. Levicová
ELAS/EAM sice souhlasila s účastí ve vládě národní jednoty, avšak pravicová EDES se i nadále
obávala, že konečným cílem komunistů je převzetí moci . Velké boje se odehrály právě v pohoří
Grammos, kde došlo k oslabení DSE a její definitivní porážce v létě 1949. Podle makedonských údajů
měla DSE na sklonku občanské války 36 000 vojáků , ze kterých bylo 14 000 Makedonců. Celkem
během války zahynulo 20 000 Makedonců . Téma této války bylo velmi intenzivně zpracováváno i
v literatuře . ·
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Jugoslávie při budování železniční tratě Brčko - Banoviči. 643 Budovatelské nadšení
je zřejmé také v Šopovově sbírce Co Hauw palfe (Našima rukama, 1950). 644
Teprve ve druhé
Literatura se již
rovněž otevřen
poválečném

polovině

začala

50. let nastala nová fáze vývoje makedonské poezie.

ustalovat,

přišlo

dialog s obecnými

celkové obohacení žánrové i tématické, a byl

literárně-teoretickými

období, kdy jsou mnozí básníci

poněkud

fáze literárního vývoje. Básníci této doby se
každodennímu životu a

prostředkem

koncepcemi. Po tomto

těsně

době, přichází

nová

poplatní

začínají

jejich básnického

vracet sami k sobě, ke

vyjádření

se stává intimita,

poetická něžnost. Intimní lyrikou jsou naplněny sbírky Aca Šopova Cmuxoeu 3a
MaKama u paoocma (Verše o utrpení a radosti) z roku 1952 a Bempom Hocu y6aeo
epeMe (Vítr přináší pěkné počasí) z roku 1957. Zejména první z nich byla podrobena

široké diskusi a vyvolala mnohé spory, což bylo ovšem možno chápat jako
literárně

kritického myšlení. V tomto lyrickém duchu debutoval také Srho Ivanovski

(* 1928) sbírkami JlupuKa (Lyrika, 1950), JKeR6u u Mefu

a Cpeo6u u pa30e!l6u (Setkání a
neobyčejně

období.
své

počátek

645

melodickou, se

loučení)

zařadil

(Přání

a meze) z roku 1951

z roku 1953. S touto reflexivní lyrikou,

mezi

nejvýznamnější

básníky

poválečného

Srho lvanovski je lyrickému ztvárnění citových prožitků věrný i v další

tvorbě.

Hledat

"denně

umírající

něhu"

se vydal ve sbírce MafencaH namHUK

(Okouzlený poutník) z roku 1966. 646 Lyricky laděny jsou i básně Goga !vanovského

Básnická sbírka flpyza Ha Mnaoocma ukazuje básníka v prvních řadách revoluce, která nadále
a doznívá ve svém mírovém období. Poezie revolučních a budovatelských témat je v tomto
díle představena jako morální čin - řečeno slovy bojového básnického jazyka jde o počátek cesty
chápání revolučního procesu, nové životní pravdy, před níž stojí básník jako hádanka budoucnosti.
Toto Janevského básnické dílo je tedy nutno chápat jako tvůrčí mezičin - krátký, špatné zrežírovaný,
usilovný, ale také eticky čistý . Viz: JaHeBCKH, CnaaKo; Wonos, Auo : flpyza Ha Mnaoocma, fnaaeH
on6op Ha HaponHaTa MnanHHa Ha MaKeLJ.OHHja, CKonje 1947.
644
PHCTOBCKH, 6Jla)f(e: PaHomo noemcKo meopeUlmeo Ha Al!o Wonoe, in: TeopeUlmeomo Ha
Aeo Won oe, <l>HJlOJlOWKH <jlaKynTeT, 11HCTHTYT 3a MaKenoHcKa llHTepaTypa, CKonje 1993, s . 7-21.
645
Do literatury vstoupil podobně jako Gogo lvanovski v duchu intimismu a hledání lyrických
nálad. Tento básnický "program" plně naznačuje jeho sbírka básní JiupuKa (Lyrika, rok 1950), kterou
se zařadil mezi nejvýznamnější makedonské básnické tvůrce této druhé fáze makedonské poezie.
Podobně jako tvorba Goga lvanovského, je i jeho poezie obsažena jemně meditativní a reflexivní
lyrikou. Lze hovořit o bezprostředním, melodickém básnickém vyjádření, jež vyniká výraznou obrazností. Nejlepším básnickým dílem Srba Ivanovského je sbírka Cpeo6u u pa30e!l6u, v níž jsou jasně
patrny bohémské motivy, označující duch celé básnické generace. Srbo Ivanovski je básník barevného
a melancholického podzimu, básnických snů , sentimentu a barevnosti v poetických obrazech. Srov.:
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antič, Vera: Makedonska književnost ( .. . ), s. 204-205 a 11saHOBCKH,
Cp6o: JiupuKa. flecHu,HonoK, CKonje 1950.
646
Lyricky i emocionálně silně zabarvené básnictví Goga !vanovského s tradičním básnickým
jazykem romantického ducha naznačuje cestu odklonu od velkých slov, prázdných gest a rétoriky,
které byly tak markantní v předchozí fázi. Jako jeden z prvních básníků hodnotí a utváří právě Gogo
Ivanovski poetiku "malých věcí". Zařazuje se do kontextu lyricko-intimního básnictví, které se rozvíjí
i v ostatních jugoslávských literaturách. V makedonské literatuře však bude znamenat toto období
643

pokračuje
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-

ať

již sbírka Cmuxoeu (Verše) z roku 1948, Ilec11u
či

ÓaJiermomo (Stíny dálek, 1954)
Přechod

lyrice

od

motivů

můžeme

(Básně,

1953), CeHKu oo

T!zac (Hlas) a HecoHUlfa (Nespavost, 1960).

partyzánského boje (sbírka Za jitra z roku 1951) ke každodenní

pozorovat i v poezii Gana Todorovského (* 1929). Jeho lyrické

sbírky TpeeoJICHU 36YlfU (Úzkostné zvuky, 1953) a CnoKoeH 'leKop (Klidný krok,
1956) obohacují básnický jazyk i formu. 647
Další vývoj makedonského básnictví nastínil nová pole pro
diskuse. Do literatury pronikají nové

umělecké

umělecké

proudy. Koncem 50. a

a estetické

počátkem

60.

let ovlivňuje makedonskou poezii surrealismus, iracionalismus a modernismus. 648
Ačkoliv

z hlediska

světového

vývoje o "nových" duchovních proudech nelze hovořit,

z hlediska makedonského to je
formovala.

Kromě

opět

nového obohacení žánrového se objevují i nová jména. Mateja

Matevski (* 1939), básník jinak
sbírkou j(oJICooeu
neboť

potvrzení toho, jak rychle se makedonská kultura

(Děště),

autor si zde

nepříliš

přichází

plodný,

přelomem

která je do jisté míry

uvědomuje

v roce 1958 se svoji první
v

jeho dosavadní tématickou

neustále nalézat nová témata. Po

dvojjazyčném,

sbírky z roku 1962 rozvíjí zejména

přírodní

poválečném

básnictví,

vyčerpanost

a nutnost

makedonsko-srbském vydání této
lyriku i ve sbírce PaMHooeHUlfa

(Rovnodennost, 1963). V Matevského poezii se dostávají ke slovu motivy vody jako

symbolu života, motiv stromu, kamene a

kořene

své místo zde mají básnická zobrazení barev a

jako symboly

vůní,

jezer

či

sepětí

s rodnou zemí,

západu slunce. Intimní

lyriku a humanismus nacházíme v básnickém díle Cana Andreevského (* 1930).
Lidství a

něha vyzařuje

jak z prvotiny ,l(o6pw-ta (Dobrota) z roku 1956, tak z dalších

jeho sbírek, zejména Cee'leHocmu (Slavnosti, 1964). Cane Andreevski již v této
píše

rovněž

sbírky básní pro

děti

době

- CoH'leea nopaKa (Vzkaz od sunce, 1951) a llimo

uMa Hoeo (Co je nového, 1959).
Kromě těchto

nejmladších

básníků

i nadále

tvoří autoři střední

generace -

Slavko Janevski vydává sbírku Jle6 u KaMeH (Chléb a kámen, 1957), v níž se
prosazuje metaforika - tentokrát v podobě lyrického návratu k

dětství.

opět

Básnická

"komorních lyrických nálad" přechodné, o to však významnější období. Srov.: fyp'111HOB, MHJlaH:
Hoea MaKeOOHCKa KHUJ/Ce8Hocm 1945- 1980 ( ... ),s. 42-43.
647
Koncem 50. a počátkem 60. let můžeme pro makedonské literární prostředí zcela jasně
hovořit o faktickém působení modernismu, ve větší či menší míře doplňovaném i prvky a vlivy
surrealismu a iracionalismu. Jedním z prvních protagonistů těchto básnických forem byl také právě
Gane Todorovski. Viz: fyp'IHHOB, M11naH: Hoea MaKeooHCKa KHUJ/CeBHocm 1945- 1980 ( ... ),s. 109112.
648
CMHneBCKH, Bene: AcneKmu Ha MaKeooHcKama Rumepamypa 1945 - 1985, Kymypa,
E116n11oTeKa KpHTHKa 11 eceHCTHKa, CKonje 1993, s. 53-55.
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(Vyšívačka,

sbírka Be3U!IKa

Studna

649

)

1955, v roce 1961

doplněna

o cyklus CmepHa -

Blaža Koneského je lyrickým návratem do minulosti, kdy se autor snaží

v jednotlivých básních vystihnout makedonské obrozenecké osobnosti. 650 Srbo

Ivanovski vydává sbírku Ee!lu KpuKoeu (Bílé
Začátek

výkřiky,

1956).

60. let znamená pro makedonskou poezii

příchod

tzv.

třetí

básnické

generace, která usiluje o nový pohled na národní minulost a lidové mýty. Oproti
předchozím

generacím, které se snažily makedonský literární proces

evropským duchovním

proudům

přizpůsobit

a co nejrychleji tak zaplnit trhliny v kulturním

vývoji, se básníci Radovan Pavlovski, Bogomil G'uzel, Vlada Uroševik'
Koteski a Petre M. Andreevski

soustředili

či

Jovan

na otázky vztahu bohatého folklóru

s moderní poetikou. Poukázat na nové formy tohoto soužití se pokoušel i Epický

manifest (EncKo Ha2!lacafbe) z roku 1960. 651 V něm se jeho autoři - Radovan

Pavlovski (* 1937) a Bogomil G'uzel (* 1939) snažili nalézt vlastní poetický
program. Jeho podstatou byl odkaz na epos jako žánr s přísným rytmem verše. Epos
je

označen

jako

prostředek

duchovního spojení národní kultury a lidové slovesnosti.

Pod vlivem Epického manifestu vznikly prvotní sbírky této básnické skupiny -

Cyuw, ceao6a u ce!luo6u (Sucho, svatba a
poetický dialog s

dějinami

stěhování,

1961) Radovana Pavlovského,

a národními mýty ve sbírce MeooeuHa (Medovina, 1962)

Bogomila G'uzela či JlemeH OO;)ICO (Letní déšť, 1967) Vlady Uroševik'e. 652 Všechna
tato díla nabízejí makedonské

literatuře

nový

umělecký přístup

a s ním spjatou novou

básnickou vitalitu. 653
Inspiraci v

dějinném

osudu makedonského národa hledal také básník Ante

Popovski (* 1931 ). Zájem o minulost prochází celým jeho
prvotiny Oo6!leco4u (Záblesky, 1955)
1964),

přičemž

přes

tvůrčím

obdobím - od

Bapoap (Vardar) až po HenoKop (Vzdor,

modernistické verše o vlasti píše i v 70. letech. Poslední Popovovou

sbírkouje TuutuHa (Ticho) z roku 1994.
V 70. letech začíná nové období tvorby Aca Šopova. Básnické sbírky T!leoatJ eo

nene!lma (Divák do popela, 1970), IlecHa 3a l/PHama ;)!Celta
649

(Píseň

o

černé ženě,

KoHeCKH, Ena)!(e: Be3WIKa, in: KoHeCKH, 6.: floe3uja (jy6WiejHo U30aHue), Kymypa, CKonje

1990, s. 153-154.
650

typ4HHOB, MHnaH: Cjaj u ceHKU Ha o3apeHume noepeHUHU, flecHa cmpoza u npocma, in:
MaKeOoHCKU nucame!lu, CKonje 1969.
651
DasnoBCKH, Pa.uoBaH; fyJen, EoroMHn: EncKomo HaZJlacalúe - cit. kniha: ty3en, EoroMHJJ:
11cmogujama KaKo .Mammea, CKonje 1971, s. ll
52
DaBJlOBCKH, Pa.uosaH: flec.Me - flecHu, Hapo.uHa KlhHra, EH6nHoTeKa "HawH BH.UHU.H",
Eeorpa.u (nevročeno) , s. 6-90.
653
CMHJleBCKH, Bene: AcneKmu Ha .MaKeOOHCKama !lumepamypa 1945- 1985 ( ... ), s. 230 - 241.

218

1976) a jJpeo

1-10

puoom (Strom na kopci, 1980) dílo nejstaršího

poválečného

básníka

uzavírají. Podobně jako Šopov pokračuje i Blaže Koneski svými 3anucu (Záznamy,
1976) v lyrické

tvorbě

70. let. Pod vlivem lidové slovesnosti je i Koneského sbírka

lJeULMume (Kašny, 1984). Na samém

iracionalismem

ovlivněná

závěru

70. let vychází surrealismem a
rovněž

sbírka Slavka Janevského Astropeus, prodchnutá

fantastikou.
Sbírkami Topll!lueu zoJZmKu HenpoMO!lK
C~-tey6aeeH

(Hořké

doušky

nepromlčení,

1970) a

oeH (Zošklivený den, 1974) vstupuje do tohoto období i Gane

Todorovski. O tom, že jsou 70. léta obdobím

žánrově

již velmi pestrým,

svědčí

i

básnická tvorba Mateji Matevského a Srba !vanovského. Odchod Radovana
Pavlovského z Makedonie jej inspiruje k napsání básnických sbírek Sunce za koje
zmija ne zna (Slunce, o kterém zmije neví, 1971) a Pir (Hostina, 1973), které jsou

psány srbochorvatsky. 654 Pavlovski se v nich odmítá podrobit duchovní bídě. 655
Historická témata zobrazuje ve svých básních v průběhu 70. let i Bogomil G'uzelEy~-tap

eo epeMe (Studna v čase, 1972). V pozdějších jeho básních najdeme i

některá

témata z antických a byzantských dějin.
Generaci

básníků,

jež do literatury vstupují na konci 50. let, ještě

doplňují

Jovan

Koteski (* 1932), Petar T. Boškovski (* 1936), Jovan Pavlovski (* 1937), ke kterým

se v 60. letech

připojují ještě

Michail Rendžov (* 1936), Atanas Vangelov (* 1946).

V jejich básních se objevují již moderní prvky- včetně jazykových. Jejich dílo je již
skutečně

pestré, bohaté z hlediska

žánrů

talentovanými básníky,

kteří

v průběhu posledních

desetiletí. Z nich si

tří

i forem, navíc doprovázené novými

se do makedonského literárního procesu zapojili
alespoň

(*1950) se sbírkou Tpemuom !lUK Ha epeMemo

zmínku zaslouží Rade Siljan

(Třetí

podoba

času,

1975), Vele

Smilevski (* 1949) a Katica K'ulavkovová (* 1951) a její sbírka EJZazoeecmu
(Radostné zvěsti) z roku 197 5.
Současná

makedonská poezie tak dosahuje

spektra nových

uměleckých impulsů

opravdu

podařilo

více než

zřejmé.

kromě

pestrého a plnohodnotného

také vysokých estetických kvalit. To, že se jí

za posledních padesát let evropský literární proces "dohnat", je

654

,[{pyrosau,, MJ.WJJ.par: I1cmopuja Ha MaKeiJoHcKama KHUJ/CeeHocm: XX eeK ( ... ),s. 444-453.
K básnickým kvalitám Radovana Pavlovského se vyjadřovali kromě Milana G'určinova také
Georgi Stardelov (CTapJJ.eJJOB, reopnt : PaooeaH nae!lfl08CKU - "Cyuw, ceao6a u CeJiu06u ", cn.
"CospeMeHocT", 6p . 7/1961, CKonje 1961 nebo tentýž: PaooeaH flarJRRoecKu - ,.Kopa6uja", cn.
655
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Makedonská

poválečná

poválečné

Situace

*
próza

prózy nebyla v makedonském

prostředí

tak jednoznačná jako

poezie. 656 Její rozvoj nebyl tak živelný, navíc ve srovnání s poezií neměla próza
v podstatě základnu, na níž by mohla navazovat. Rozvíjí se s menším
podobně

odstupem. Jejími tématy jsou národněosvobozenecký

také téma nových

boj,

přičemž

jako v básnictví - vzpomínky na

v průběhu 50. let

společenských poměrů,

časovým

začne

beletristiku oslovovat

budovatelské motivy a s nimi spjatá

kolektivizace.
Jako jeden z prvních se v makedonské próze prosazuje Vlado Maleski (1919 1984), jehož prakticky jediným tématem byla
osvobození

zveřejňuje

právě

druhá

světová

válka. Po

na stránkách časopisů krátké povídky o partyzánských bojích,

na počátku 50. let přichází s prvními knižními vydáními svých povídek- fypfw-ta
aJZoea (Rudá jiřina) a EpaHyeafba (Vlnobití). 657 V roce 1958 vychází snad jeho
nejznámější

že

patří

novela 0Ha, mmo 6eme He6o (To, co bylo oblohou), o níž je možno

mezi nejlepší makedonská díla s válečnou tematikou.
činně účastnil

Maleski se velmi
jako

ředitel

Nejaktivněji

kulturního a

makedonského rozhlasu a televize,

Tyto aktivity mu

scénář

říci,

tak

neumožňovaly plodnější
působil

společenského

působil

literární

života - pracoval

v diplomatických službách.

činnost,

jak sám možná

od konce války do 50. let. Z tohoto období je

očekával.

třeba

zmínit i

k prvnímu makedonskému celovečernímu filmu (/Jpocww (Frosina, 1951 ).

Maleského příběhy vycházejí z vlastních

zážitků

z partyzánských bojů. V dílech,

jež vznikla v padesátých letech pak poukazuje na naivní glorifikaci
jediných a výhradních představitelů pravdy a
rolníků

jako

od Kona'-IKa

skutečně

morálních lidí na

(Statečná

žena z

ideálů

straně

Kopačky,

jako

straně

a makedonských

příklad

díla CeJZaHKama

na jedné

druhé. To je

komunistů

1945), v níž hlavní postava Mitrejca ztrácí

svého jediného syna, který zahynul jako partyzán. I ona se však vydává na
partyzánský pochod. Motiv
večer,

oběti

1946), která popisuje, jak

je

jasně

během

patrný i v povídce llpea ee'-tep (První

svatby jedné rolnické dvojice

vesnice partyzánská jednotka. Vybírá si ženicha jako

průvodce,

přichází

do

který tak odchází od

"CospeMeHOCT", 6p. 4/1965, CKorrje 1965) nebo Atanas Vangelov (BaHrenos, ATaHac: TeKoeu Ha
noemcKama Mucna eo HajHoeama MaKeooHcKa noeJuja, crr. "Pa3rne.n.H", 6p. 3/1967, CKorrje 1967) aj.
656
fyp4HHOB, MHnaH: Hoea MaKeooHCKa KHU:JICeeHocm 1945- 1980 ( ... ), s. 92.
657
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antič, Vera: Makedonska književnost( ... ), s. 185-187.
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nevěsty ještě

srozuměna.

před

svatební nocí.

Nevěsta

Stojanka Je s tímto osudem zcela

658

Dalším prozaikem této generace je Jovan Boškovski (1920 - 1968). Také on
začínal

krátce po druhé

světové

přišel

válce krátkými povídkami, aby v roce 194 7

s sbírkou Pacmpe!l (Poprava), prvním knižním vydáním krátkých povídek, které
v Makedonii vyšlo. 659 Děj většiny příběhů se soustřed'uje na období okupace a
partyzánského boje,

přičemž

mnohé

čtenáři přibližují

okupovanou Skopji. Nejvíce

známá je však Boškovského novela CollyHcKume ame11mamopu (Solunští atentátníci,
1962), tématicky spjatá s ilindenským obdobím. 660 Bohatšímu rozvoj i Boškovského
literární tvorby zabránilo jeho předčasné úmrtí.
V jistém smyslu autobiografickým dílem YllUlJa (Ulice) vstupuje do makedonské
prózy i Slavko Janevski (* 1920), autor velmi pestré tvorby. Ulice je novelou,
předválečnou
přispěla

Skopji a její obyvatele

různých

popularitě. Nejznámějším

k jeho

tříd .

vrstev i

Tato novela

líčící

značně

prozaickým dílem však je hned jeho

následující dílo CellO 3ao ceoyMme jaceHU (Vesnice za sedmi jasany,

dokončeno

1951, vydáno 1952). 661 Toto dílo má v makedonské literatuře zvláštní místo, neboť
se jedná o první makedonský román. Brzy bylo
celojugoslávském
kolektivizace

měřítku

venkova,

kolektivizačních

let

poutalo
problém,

značnou

který

skutečně výrazně změnil.

přeloženo

do srbochorvatštiny a i v

pozornost. Janevski si vybral téma
jugoslávskou
V díle je

starých a nových ideálů, starých a nových pořádků.

662

společnost

naznačeno

během

intrikánství, boj

Střetává se tu předválečná

koncepce života s novými komunistickými myšlenkami. 663 Prvků socialistického
realismu se Janevski držel i v některých dalších krátkých povídkách sbírce Knoe11oeu u llyfe (Klauni a lidé, 1956). Své hrdiny se mu
658

zvláště

ve

přitom daří skvěle

Pro Maleského tvorbu jsou typické dialogy, které v obecném smyslu vyznívají jako více
sofistikované, zatímco děj je méně melodramatický, nutno však přiznat, že to vše je vynahrazeno větší
literární obratností. Srov.: Eekman, Thomas: Thirty Years oj Yugoslav Literature (1945 - 1975),
Michigan Slavie Publications, Ann Arbor 1978, s. 169-171.
659 '
fyplJHHOB, MwnaH: Hoea MaKeOOHCKa KHUJ/CeBHOCm 1945- 1980 ( ... ),s. 101-102.
660
6oiiiKOBCKH, JosaH: CollyHcKume ameHmamopu, Haiiia KHwra, MaKe,ll.OHCKa KHwra, KynTypa,
Mwcna, .IJ:eTcKa pa,ll.OCT, CKonje 1990.
661
JaHeBCKH, CnaBKO: Cello 3aO ceoyMme jaceHu, KHwrOH3.ll.aTencTBO "Ko<Jo PauwH", CKonje
1952.
662
Sazdov, Tome; Stojčevska-Antič, Vera: Makedonska književnost ( .. .),s. 188-190.
663
V románu jsou naznačovány charakteristiky negativně chápaných tradic a předsudků společně
s jejich psanými i nepsanými zákony a dogmaty- osobními i společenskými. Katarze kolektivizace je
synonymem katarze totálních proměn v životě každého jedince. Román Cello 3aO ceoyMme jaceHu
poukazuje jednoznačně na strach z neznámého při přeměně venkova, který však nebyl pouze strachem
individuálním, ale také strachem kolektivním - strachem architektů radikálních přeměn společnosti.
Viz.: ,ll;pyrosau, Mwo.11.par: floeoeHama MaKeooHcKa llumepamypa /,( . .. ),s. 170-172.
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vykreslit i z hlediska psychologické hloubky. Rozpor mezi psychologickým
hrdinů

charakterem

a

společenského

jejich

postavení

ještě

vyniká

lépe

v přepracovaném vydání Cme6Jla (Kmeny) z roku 1965. 664 Zde je v podobném
prostředí

sociálním

člověk-jedinec

je již zcela rehabilitován

a jeho individuální

psychologie. 665
směr

Nový

Janevského prózy,

projevil také v novele /(Be Mapuu
dobovými estetickými
dvě

jeho

po

sobě

měřítky

ovlivněný

(Dvě

Sartrovým existencialismem, se

Marie, 1956), v níž byl autor poznamenán

a ideály. Hlavními postavami

následující lásky, které se

obě

Všechny postavy v příběhu hledají sebe samy,

děje

je chirurg Nikola a

shodou okolností jmenují Marija.

vylíčení

války je tu pojato na

základě

subjektivních pocitů, vzpomínek a snů, metafor a souvislostí. Úlohu tu hraje také
psychologická krize, do níž hrdinové upadají. Tyto aspekty
a také z díla Mece4ap

(Náměsíčník,

činí

z románu

Dvě

Marie

1958) první makedonské psychologické

'
666
romany.

Zdařilá

je dílo H 6ofl u 6ec (I bol i vztek, 1964), která v šesti knihách

psychologicky
zde

zaměřil

představuje

na otázku

šest

různých typů

proměn

morální

partyzánských

tváře

bojovníků.

Janevski se

každého z nich, dostanou-li se do

vypjaté situace.
S tématem historicko-filozofické prózy
(Tvrdohlavci, 1969), odehrávajícím se v

chudých

makedonských

vesničanů

-

přichází

polovině
mnichů,

S. Janevski v díle T6p002Jla6u
30. let 19. století v prostředí
lidových

vypravěčů,

(makedonský specifický fenomén tzv. "apaMuu ") a žebráky, rolníky a
líčící

odpor proti

Kukulino,

asimilačním tlakům, zbabělost

dějištěm

lupičů

mlynáři,

a

i zradu vlastního rodu. S vesnicí

románu T6p002JlG6U, je spjata také trilogie Jle2uoHume Ha cBemu

Aooif.JoHuce (Legie svatého Adofonise), Ky4ezuKo pacnemue (Psí
lfeKajK.u 4yMa (V očekávání moru), která vyšla v roce 1984 pod
MupaKy!lu Ha 2p030MOpama (Mirákly děsu).

zajímavé dílo Janevski doplnil

ještě čtvrtou

664

661

ukřižovánl)

společným

a

názvem

Na tetralogii toto neobyčejně

knihou J(eBem Kepy6uH06U 6eKo6u

JaHeBCKH, CnasKo: Cme6;w, Kymypa, CKonje 1965 .
fyp'IHHOB, M11naH: Hoaa MaKeOOHCKa KHU:JICeBHocm 1945- 1980 (ToM 1), ( .. .),s. 98.
666
Dílo /I.ee Mapuu posloužilo jako základ pro volně zpracovaný filmový scénář. Pod názvem
Ja3on byl natočen v roce 1985 film na základě Janevského novely, kam však autor vnesl nové prvky.
K filmu viz internetový odkaz Makedonského informačního filmového střediska (MaKe,u_oHCKH
HH<PopMal..(HCKH <PHnMCKH l..(eHTap ): http://www.maccinema.com/filmovi detali.asp?IDSORABQTNIK=545&IDMAKFILM=63. Knižní vydání novely /I.ae Mapuu je relativně časté - srov. např.:
JaHeBCKH, CnasKo : /I.ee Mapuu, Hl1H "Hosa MaKe,u_oHHja", CKonje 1993 .
667
.IJ:pyrosau, M11o,u_par: ffcmopuja Ha MaKeooHcKama KHU:J/CeBHocm: XX BeK( ... ), s. 358-367.
665 '
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(Devět Kerubinových stoletl), jejíž děj začíná ve 14. a završen je až v 21. století. 668

Jako makedonská apokryfní bible se prezentuje další Janevského prozaické dílo
lfyoom60pLfu (Divotvorci). Janevského básnická i prozaická tvorba je

rozsáhlá, zasahuje do mnoha literárních

proudů

kultury jako jednoho z nejplodnějších a
poválečného

a témat,

čímž

skutečně

jej zapisuje do

nejzajímavějších literátů

dějin

makedonského

písemnictví.

Blaže Koneski se již v roce 1955
prozaiků čechovovsky laděnou

připoJUJe

k první generaci makedonských

povídkovou sbírkou Jl03je (Vinice) a stylizovanou

autobiografií ,l(He6HUK no MH02Y 200UHU (Deník po mnoha letech). 669 Autorem dvou
povídkových sbírek je také Srho Ivanovski: )/{eHa 60 npo3ope't{om (Žena v okně,
1959) a s

časovým

odstupem také Ko2a memu11 KnUMeHme zuemazue 11ao 2paoom

(Když se strýc Klimente procházel nad městem, 1982). Kole Čašule (* 1921) se ve

své próze z počátku 50. let zabývá

ještě

tématy

národněosvobozeneckého

boje a

nadšení ze získané svobody - povídkové sbírky llpeume 011u (První dny, 1950) a
PacKmu (Povídky, 1951), zatímco ve své

pozdější

revolučním

(Vestoje, 1970) ukazuje paralelu mezi

prozaické

hnutím z

tvorbě

počátku

llpocmyM

20. století a

protifašistickým bojem. Čašule se ve svých dílech zabývá rovněž postavením
člověka

v totalitním režimu.

Literární vývoj v próze v tomto období tedy respektuje podobný vývoj v poezii.
Básníci se

čtenářstvu

nastíněných

konturách

nejvýznamnějším představitelem

je G'org'i

ukazují také jako prozaici. V takto

vzniká i nová historická próza, jejímž

Abadžiev (1910- 1963), který do makedonské prózy vstupuje v roce 1950 sbírkou
povídek H12pe6 (Východ slunce)

či

Enoneja Ha HO:J/Com (Epopej nože, 1951).

V těchto prozaických pracích se zabýval historickými tématy, jejichž zpracování
představuje

také jádro jeho literární tvorby. Pomineme-li známý román ApaMUCKO

211e3oo (Zbojnické hnízdo, 1954), je
flycmu11a

za vlast.

(Poušť,

670

nesporně nejvýznamnější

Abadžievovo dílo

1961 ), jež se zabývá na pozadí historických událostí smyslem oběti

Téma soluňského atentátu z roku 1903 tak zpracovává G'. Abadžiev

v rámci nových uměleckých postupů. 671
668

JaHeBCKH, CnasKo: /{eBem Kepy6uHo6u 6eKo6u, Kymypa, CKonje 1986.
KoHeCKH, 6Jia)l(e: flp03a, Kymypa, CKonje 1990.
670
A6auwes, foptw: flycmuHa, "Ko'-lo Pau,HH", CKonje 1961.
671
Fabule ve smyslu literárního rámce díla takto objímá epizody revolučního vření, kdy
makedonští teroristé-revolucionáři jsou rozhodnuti zemřít při realizaci atentátu. Jen náhodou z celé
skupiny zůstávají naživu pouze Arso a Gligor. První z nich - Arso - se dostává do těžkého
depresivního stavu. Tím, že přežil, si připadá jako zrádce společné myšlenky. V protikladu k ostatním,
669
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poválečné

V kontextu

makedonské prózy nelze opomenout dílo Staleho Popova

(1903 - 1965) Kpne11 JICUeom (Látaný život, 1953), které

čtenáře

zavádí do dob

osmanské nadvlády. 672 Popovův román je současně do určité míry laděn
regionálně . 673 Z konce 50. let je také Kaneut A11fa (Kaleš Ang 'a), která dobový

kontext Popovových prací
neobyčejně fundovaně

prostých

vhodně doplňuje.

seznamuje

společenských

čtenáře

Popov se jeví jako spisovatel, který

svých

děl

s kulturním odkazem

především

vrstev.

*
Další vývoj makedonské prózy poznamenává snaha o její modernizaci.
Modernismus jako
je reprezentován

umělecký směr

především

se do makedonské prózy

mladou generací

prozaiků

nepochybně

prosazuje a

- Taškem Georgievským,

Ternem Momirovským a zejména Dimitrem Solevem, který se stává hlavním
představitelem

modernistického chápání literárního procesu.

Taško Georgievski (* 1935) je "egejský emigrant". Tato
odrazila v jeho prozaické

prvotině

Různé

se

nutně

Hue 3aO 11acunom (My z druhé strany náspu,

1957), v níž se systematicky zabývá motivy
vlastní jazyk.

skutečnost

asimilačních

snah a upírání práva na

tragické momenty zachycují i jeho další romány !.JpHo ceMe

(Černé sémě, 1966) a osudy hrdinů z románu 3MUCKU eemap (Hadí vítr, 1969) jsou

také spjaty s

řeckým

propojeny s díly
rovněž

konfliktem. Další Georgievského romány jsou navzájem

předchozími

a zabývají se podobnými motivy. T. Georgievski je

plodným autorem divadelních her.

Národněosvobozenecký

boj je základní složkou prozaického díla také Toma

Momirovského (* 1927). Tyto motivy jsou typické pro román TpeutHa Heoe!la
(Hříšná neděle,

1960) a Toou11u HeCOHUlfU (Léta nespavosti, 1972). Momirovski se

ukazuje v makedonské
Poslední z této
začátku

50. let

literatuře

také jako významný autor děl pro děti a mládež.

třetice autorů

Dimitar Solev (* 1930) oslovuje své

časopisecky zveřejňovanými

čtenáře

již na

pracemi a v roce 1956 také svojí první

kteří podle úmluvy položili své životy, si připadá zahanben. Druhý, Gligor, je symbolem dalšího
života a dalšího boje. Zůstává i nadále nezlomným revolucionářem. Mezi oběma hrdiny v osmanském
žaláři se začíná odehrávat těžký konflikt, který je zakončen motivem sebevraždy. Arso, poté co ztrácí
smysl dalšího života, se rozhodne vzít si život. Naopak Gligor- znamení života a naděje -se rozhodne
k útěku . Srov. : Mojcwesa-fyrnesa, JacMHHa: lyHaZfume eo poMaHom "flycmuHa" u HU6Humo ooHoc
cnpe.Ma pea;/Hocma, in: fopfu A6a11uee- xueom u oeno. 90 zoouHu oo pafa~-bemo ( ... ),s. 56-62.
672
Román KpneH xueom je uveřejněn nedlouho po Janevského prvním makedonském románu
Ceno 3ao ceoyMme jaceHu, přičemž je nutno zdůraznit překvapení, které v protikladu k Janevského
práci vyvolalo pojetí regionalismu právě u Popova. Srov.: CMHJJeBCKH, Bene: AcneKmu Ha
MaKeOOHCKama numepamypa 1945- 1985 ( ... ),s. 122-123 a dále 128-132.
673
K problému románu KpneH xueom viz více v další práci M. Drugovace: ,ZJ:pyrosau.,
MHo)l,par: flooeuxHo o2JieOaJio, MaKe)I,OHCKa Kmira, CKonje 1968, s. 9-24.
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povídkovou sbírkou 0Konuemu cnezoeu (Tající
tehdejším literárním poli
tradicionalisty,

kteří

stoupence mladých

bouřlivé

sněhy,

1956). Toto dílo vyvolalo na

reakce, makedonští literáti byli náhle

neshledávali na

Solevově

kritiků, kteří oceňovali

debutu nic

věnuje

otázkám nejen druhé

otázkám širšího vymezení vztahu k novému

členů

příběh

přístupy,

jež

Solev se jako první

světové

společenskému zřízení.

yceumeuocm (Pod žhavým nebem, 1958) vypráví

mladých

autorů.

na

hodnotného, a na

Solevovy moderní literární

byly charakteristické i pro nové pokolení makedonských
makedonský modernista též

umělecky

rozděleni

války, ale také
V románu Iloo

o tom, jak se skupina

komunistického svazu mládeže snaží eliminovat bývalého komunistu,

který nyní působí jako udavač. 674 Mezi nejlepší sbírky povídek nejen Solevových, ale
poválečné

makedonské prózy

svobody, 1968), která svým

Skopje.

obecně,

bezesporu

patří

vyprávěním čtenáře

3UMama na cflo6ooama (Zima

odkazuje do prvních let svobodné

675

Současně

s těmito "novými" autory

působí

i nadále Slavko Janevski a také

Simon Dra kul (* 1930), jehož první sbírka povídek Il!lanuuama u Oa!lelJuuume
(Hora a dálky, 1953) se řadí mezi makedonská literární díla pečalbarské tématiky. 676
Prostředí

západní Makedonie bylo Drakulovi blízké nejen v této povídkové sbírce,

ale také v díle Ee!lama OO!lUHa (Bílé údolí, 1962). I zde jsou
kolektivizace. Do ilindenského období uvádí

čtenáře

znázorněny

motivy

svým nejrozsáhlejším románem

... u!lu CMpm (. .. nebo smrt, 1987).

Poté, co ustaly spory mezi modernisty a realisty, dochází k celkovému
umělecké

uklidnění

roviny makedonské literatury. Jakoby po bouři dochází k vytvoření nových

podmínek, v nichž se literatura obohacuje jak v oblasti žánrového využití, tak
v oblasti

uměleckých postupů.

Mezi autory, obohacujícími makedonskou prózu,

vynikne nesporně Živko Čingo (1936 - 1987), který debutoval sbírkou povídek
IlacKBe!luja (Paskvelie, 1962), na níž navázal sbírkou Hoea JlacKee!luja (Nová
Paskvelie, 1965). 677 Dílo Živka Činga představuje specifický umělecký svět, jenž

674

Obecně je možno Solevovo dílo floiJ yceumeHocm chápat jako první skutečnou průrvu
modernismu (zkušenosti evropské avantgardy) z první poloviny 20. století do makedonské literatury.
Srov.: Cones, )J;HMHTap: floo YCfJUmeHocm, Kynrypa, CKonje 1957.
675
reoprHeBCKH, XpHCTO: MaKeOOHCKUOm poMaH 1952- 1982, MHCJia, CKonje 1983, s. 129133.
676
JJ:pyrosau., MHo,ll,par: Hcmopuja Ha MaKeiJoHcKama KHu:J/CeeHocm : XX eeK ( . .. ), s. 441-447.
677
4HHro, )J{HBKO: flacKeenuja, Kymypa, CKonje 1963 a Hoea flacKeenuja, Kymypa, CKonje
1965 (první vydání).
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vymezuJe

postoj

mez1

realitou

a

literární

smyšlenkou. 678

Čingo

vychází

z předpokladu, že život formuje autora, zatímco autor formuje dílo - literární
souvislosti jsou nesporné. Za dílem je nutno

spatřovat

i život jeho autora. Dva

procesy - vidění autora Geho života) a vidění díla, je u Živka Činga obzvlášť
platné. 679
Do těsně poválečného období se Čingo vrací v románu To!leMama eooa (Velká

voda, 1971 ), který je metaforou touhy po
se nachází nikdy

nespatřené

svobodě

jezero, které je

- za zdmi chlapeckého internátu
uměleckým

středobodem

všech

symbolických rovin příběhu. 680 Na základě románu Živka Činga vznikl stejnojmenný
film v režii Iva Trajkova. 681 Nutno dodat, že toto filmové zpracování představuje
velmi kvalitní počin. 682
Jedním z

neobyčejných úspěchů

makedonské prózy je také prozaické dílo Petra

M. Andreevského llupej (Pýr, 1980), které do této literatury vstupuje jako první
román, věnovaný první světové válce. 683 Práce Živka Činga i Petreho M.

Mytologickým kódem svého vyprávění vytváří Živko Čingo z každodennosti zázračnou
událost. O tom svědčí skutečnost, že v (polo)smyšlené imaginární zemi v odzrcadlení představuje
reálné procesy všedního, skutečného života. Jeho Paskvelie je vpravdě odrazem reálného světa. Proto
můžeme hovořit o dvou komplexech, které ovlivňují a utvářejí literární svět ž. Činga- na jedné straně
stojí ambientně-sociální kontext, který je předurčen venkovským původem Živka Činga, na straně
druhé je jazykový kontext, jenž je formován bohatým potenciálem slovní zásoby, která je u Činga
navíc doplněna výbornou znalostí folklórního prostředí ajehojazykového bohatství. Srov.: Mojcwesafywesa, JacMHHa: lfuH206ama anapmHa noemuKa, I1HCTHTYT 3a MaKe.uoHCKa JII!ITepaTypa - CKonje,
CKonje 2001, s. 15-22.
679
tamtéž, s. 15-16.
680
qi!!Hro, )l{wsKo: To!leMama 6oaa, MaKe.UOHCKa KHI!Ira, CKonje 1971.
681
Ivo Trajkov- režisér, scenárista, dramaturg a producent, narozen v roce 1965 ve Skopji. Žije
a pracuje v Praze. V letech 1986 - 1992 studoval na FAMU. Od roku 2004 přednáší na FAMU. Po
ukončení studií na FAMU se rozhodl zůstat v Praze a začít svou kariéru v České republice.
682
Rozruch, který panuje kolem převozu starého muže jménem Lem Nikodinoski do nemocnice,
naznačuje, že je v zemi významnou osobností. Známý politik je na hranici mezi životem a smrtí.
Odtud musí překonat Velkou vodu, aby opět vstoupil do světa svého dětství a postavil se tak svému
svědomí. Ve zhmotněném světě vzpomínek se starý Lem prochází svým dětstvím. Právě skončila
druhá světová válka. Malý Lem je lapen kdesi uprostřed polí a uvězněn v sirotčinci určeném pro děti
"padlých nepřátel". Po čase do sirotčince přijde i čerstvě zajatý třináctiletý Izak. Všem je jasné, že se
z Izaka stane ten, kdo naruší zaběhnutý řád ... Izak je prvním, kdo má odvahu vzdorovat autoritě a
klidně snášet drastické důsledky svých rozhodnutí a činů. Citováno podle oficiálních internetových
stránek stejnojmenného filmu. Viz: http://www.falcon.cz/film/velkavodal pk.doc.
683
Zásadním heslem románu Ilupej je makedonská snaha o přežití, tedy vyjádření odhodlanosti
postavit se čelem vůči špatným osudovým chvílím (jakými jsou například válečná strádání). V zásadě
je možno tuto tendenci o přežití chápat jako jev typický pro makedonský literární proces již od dob
Prličeva. Představuje základní literární motivaci makedonského písemnictví dlouho do poválečného
období (možná s určitým přesahem až do postmoderny). V románu má tato snaha přežít svoji
symboliku, jež je uvedena v samotném názvu knihy -pýr. Pýr je rostlinou, která se nedá zničit, která
přežívá a které stačí jen málo, aby se mohla znovu rozvíjet - podobně je charakterizována v literární
analogii i podstata makedonského národa. Oba fenomény - pýr i makedonský národ - nelze vykořenit,
což je dokumentováno i úvodními slovy knihy: "TIJieMeTo Hawe e nwpej 1!1 He ro HI!IWTI!I Hwe.uHa
BOjCKa. AMa Tl!! KOliKY caKaW KOWKaj ja, KOpHI!I ja, Ky6H ja, Taa naK He YMHpa. CaMO MaJIKY .ua ce
678
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Andreevského jsou i v
poválečném

zahraničí

hodnoceny jako jedny z nejlepších v celém

makedonském písemnictví.

Makedonská

poválečná

Největších úspěchů

*
povídka

dosahuje

poválečná

próza

především

na poli povídky.

Žánrová i tematická pestrost je patrna u všech generací makedonských povídkářů. 684
Při

periodizaci makedonské

poválečné

prózy, v jejímž rámci se

těší

specifické

oblibě

právě povídka, je nutno označitjako vhodný přístup pojetí K. K'ulavkové. 685
V

době

formování makedonského jazyka a stabilizace moderního modelu

povídky vystupují

autoři

první generace: Stale Popov (1902 - 1965), G'org'i

(Georgi) Abadžiev (1910- 1963), Ivan

Točko

(1914- 1973), Radoslav Petkovski

(1916- 1955), Vlado Maleski (1919- 1984), Jovan Boškovski (1920- 1968), Jordan
Leov (* 1920) a Kole Čašule (* 1921 ). Mezi autory této generace lze zařadit i Blaža
Koneského, svým

způsobem

"patriarchu" moderního makedonství. Koneski

s žánrem tzv. "záznamu" (tedy

básně

v próze),

ačkoliv

přichází

z jeho pera vzešla pouze

jediná sbírka povídek Vinohrad.
V 50. letech 20. století se v jasném konfliktu s realisty
generace. Mezi autory této avantgardní skupiny

patří

vyčleňují autoři

druhé

Branko Pendovski (* 1927),

Tome Momirovski (* 1927), Srho Ivanovski (* 1928), Meto Jovanovski (* 1928),
Tome Arsovski (* 1928), Petar Kostov (* 1928), Boris Višinski (* 1929), Simon
Drakul (* 1930), Dimitar Solev (* 1930) a řada jiných. 686
Ustálenost literárního vývoje této druhé generace potvrzuje jak žánrová, tak i
tématická bohatost. Ta je ilustrována jemným psychoanalytickým vnímáním tiché
tragiky

obyčejných

lidí

u

Srba

!vanovského,

osvobozeneckou válku u Tome Momirovského

existenčními tématy Branka Pendovského.
Dimitar Solev. Jeho obrázky z

687

či

vzpomínkami
v neposlední

na

národně

řadě současnými

Zvláštní pozornost si však zaslouží

městského prostředí či sociálně

kritické a ironické

fikce bolestné současnosti patří dnes již mezi klasiku makedonské povídky .

.n,onpe .n,o 3eMjam, H naK Ke ce <jlaTH, Ke O)((HBH, Ke noTepa. HHlliTO He ja HHlliTH ma Tpesa." Viz:
AH.n,peescKH, TieTpe M.: flupej, Ta6epHaKyn, CKonje 2006.
684K'ynaBKOBa, K aTHUa: T"
"A HmOli02UJa
. Ha MaKeuoHcKuom
A
aJHa o.n,aJa.
pacKm Ha XX BeK, Tp11,
CKonje 200 l.
685
K'ulavkovová, Katica: Metafyzika stísněného prostoru, in: Tajemná komnata. Antologie
moderní makedonské povídky, Nakladatelství Albert, Společnost přátel jižních Slovanů , BrnoBoskovice 2002, s. 230-240.
686
tamtéž, s. 234-235 .
687
,r:t;pyrosau, MHo.n,par: 11cmopuja Ha MaKeOOHCKama KHU:J«:eBHocm: XX BeK ( ... ), s. 464-469.
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Šedesátá léta otvírají pole působnosti další generaci makedonských novelistů,
z nichž nejvýznamnější nesporně bude Živko Čingo, dále Petre M. Andreevski a
sbírka Sedmý den
makedonských

či

poválečných autorů

píše stále

patrno zejména na díle Bogomila G'uzela. Do
světové

třetí

Suchý vítr Taška Georgievského. Tato
ještě

ve znamení moderny, což je

popředí opět přicházejí

zaměřením

války, avšak již s neskrývaným

generace

témata druhé

čtenáře.

i na mladšího

To je

typické pro Jovana Pavlovského. Šedesátá léta jsou rovněž obdobím, kdy do
literatury vchází celá

řada

nových

motivů

-

například

jemný konflikt mezi reálnem a

nereálnem, tolik typický pro fantastiku Vlady Uroševik'e. 688 Tento neobyčejně
zajímavý autor je

skutečně předznamením

blížící se postmoderny; v jeho

tvorbě

je

možno například spatřovat hledání vazeb mezi literaturou a výtvarným uměním. 689
Kromě

témat druhé

světové

války získávají své pevné literární

události z Egejské Makedonie a trauma makedonského exilu,
zmiňovaných

znázornění

také

představené

ve

povídkách Taška Georgievského.

Období makedonské moderny uzavírá celá
1940, z nichž je nutno zmínit

alespoň

řada autorů,

narozených kolem roku

bilingvního autora Luana Starovu (* 1941 ),

který reprezentuje na makedonském literárním poli albánskou menšinu. Lze
konstatovat, že Starova formuje svoji tvorbu v duchu
Balkánu, když zejména s ohledem na

dějiny

tohoto regionu

kulturně

sjednoceného

říká,

"EaJIKaHI.~HTe

že :

)l.eHeC TeiiiKO fO KOHTpOJIHpaaT CBOeTO MHHaTO, a CO TOa YIIITe IIOTeiiiKO ja
KOHTponHpaaT HHBHaTa H)l.HHHa!" 690 O tom svědčí i cyklus jeho románů, mnohdy

jednotně nazývaný jako Balkánská sága. 691

*
Sedmdesátá až devadesátá léta jsou v makedonské

literatuře

ve znamení

postmoderny. 692 Postmodernistický literární vzorec se dotkl i povídky, která je
688

BaHreJJoB, ATaHac: He8UOJIU6ume Hewma, in: CMHJJeBCKH, BeJJe: MaKeooHcKuom pacKa3,
MaKe,noHcKa KHHra, CKonje 1990, s. 415-422.
689
Uroševik'ovy knihy věnované vztahům literárního procesu s výtvarným uměním vyšly
v esteticky velmi kvalitně ztvárněné podobě ve skopském vydavatelství Marop - edice He1mo
noMefy (Něco mezi). Viz: Ypowesm(, BJJa,na: lfyoa u 'lyoo8uwma. 3a ljJaHmacmuKama 80
cJiuKapcmeomo, Marop, CKonje 2001 a Ypowesm<, BJJa,na: H3MUCJieHu c8emoeu. 3a Haopea.Jlu3Mom
80 CJIUKapcmeomo, Marop, CKonje 2003.
690
.. KoHmpoRupm-be" Ha ucmopujama (pa3rosop co JiyaH CTaposa), in: cn. IlyJJc, 6poj 687,
ro,nHHa XIV, 22. cemeMspn 2004, CKonje 2004.
691
To.nopOBCKH, faHe: floMefy ucnoeeo u npono8eo, in: CTaposa, JiyaH: EaJIKaHCKU KliY'I,
MaTHLJ,a MaKe,noHcKa, CKonje 2001, c. 265-275.
692
Jako významný teoretik makedonského (a obecně jihoslovanského) postmodernismu se
projevuje spisovatel Aleksandar Prokopiev, který rovněž podává jeho obšírnější periodizaci. Viz:
IlpoKonnes, AJJeKcaH.nap: flocmMooepeH Ba8UJIOH, HHCTHTYT 3a MaKe,noHcKa JJHTeparypa, CKonje
2000, s. 198-205.
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reprezentována tvorbou

autorů

narozených v rozmezí let 1949 -

makedonské postmodernisty mezi jinými

patří

Vase

Mančev

1965. Mezi

(*1949), Krste

Čačanski (* 1949), dále Dimitrie Duracovski (* 1952), Aleksandar Prokopiev (* 1953),

Jadranka Vladova ( 1956 - 2004 )693 , Ermis Lafazanovski (* 1961 ), V enko Andonovski

(* 1961) a mnozí další. 694
Vývoj makedonské povídky je zatím
kteří

či méně

- více

uzavřen

zveřejňují

již vyprofilovaní -

makedonského tisku. Z nich je

třeba

novou generací

autorů

90. let,

své povídky na stránkách

jmenovat zejména Slobodana Mickovik'e

(* 1935), Biljanu Stankovskou (* 1951 ), Dimitra Pandeva (* 1958), Gordanu
Stojkovskou (* 1961 ), Milča Mančevského (* 1959) a celou řadu dalších autorů. 695
Tím je průřez

vývojem

makedonské

moderní

Makedonská literatura Je již

skutečně

plnohodnotný literární systém.

Zároveň

povídky vskutku ucelen. 696

všestranně

značné

míry se svojí

izolovaností. S tím je spjata i jeho jen zdánlivě regionální podstata.

se

může

literátů

zdát

kulturu ve

překonat

schopno

určující.

Skutečnost,

že je

Paradox posledních patnácti let, kdy je zájem o makedonskou

středoevropském

uměleckého

určitou

svými díly zájem pouze makedonského publika,

prostoru vázán ve

většině případů

etnického konfliktu, by mohl navozovat dojem
chudšího

současný

však lze podotknout, že je

makedonský literární proces nucen se potýkat do

jen málo

představuje

zastoupena a

na reálie balkánského

jednostranně

spektra. Opak však je pravdou -

vybíraných témat a

současná

makedonská

literatura rozhodně udivuje svojí pestrostí a bohatostí. 697

*
Makedonské

poválečné

drama

Na poli dramatu po druhé
hra,

ačkoliv

nadále

k tomu

předválečná

měla

světové

válce nevzniká žádná

makedonská literatura nesporné

trojice

autorů, významnější

divadelní

významnější

předpoklady.

divadelní

I když

počiny přináší

tvoří

i

až koncem

Jadranka Vladova za sebou zanechala literární dílo v podobě dvou sbírek povídek CKap6o
60 Mojom 060p (Scarbo na mém dvoře, rok 1986) a BooeH 3HaK (Vodní znamení, rok 1990),
dramatického textu Kyka (Dům , rok 2000), nevšedního románu v e-mailech JfcmoK- 3anao (Východ
- Západ, rok 2002) a čtyř románů pro děti a mládež, např . /(eBoj'lemo co 06e UMU/úa (Děvčátko se
dvěma jmény, rok 1993), inspirovaného Jadrančinou "českou misí"- začátkem 90. let pracovala čtyři
roky jako lektorka makedonštiny na Karlově univerzitě v Praze.
694
K'ulavkovová, Katica: MetafYzika stísněného prostoru, in: Tajemná komnata ( .. . ), s. 238240.
695
Do obecnějšího povědomí nejen v rámci Makedonie vstoupil především Milčo Mančevski.
Velmi úspěšný je tento mladý autor zejména jako filmový režisér. Podrobnější informace o tomto
autorovi viz na internetovém odkazu: http://manchevski.com.mk/.
696
K'ulavkovová, Katica: MetafYzika stísněného prostoru, in: Tajemná komnata( ... ), s. 240.
693

229

50. let Kole Čašule s dramaty Be}Ka Ha Bempom (Větvička ve větru, 1957) a l(pHWla
(Temnoty, 1961 ). 698 Nové podoby nabývá divadelní tvorba Tome Arsovského.

V pozdějších desetiletích však dosahuje velkého
Stefanovski

(* 1952),

kterého

lze

zařadit

úspěchu

mez1

dramatik Goran

představitele

jugoslávské

neoavantgardy. 699 Mezi nejvýznamnější jeho hry patří /(uBo Meco (Divoké maso,

1979) a dále drama o
v roce 1985
talentovanou

střetu

připojuje

propracovanou

Je

nutno

označit

tvorbu

"nejsoučasnějšího" makedonského dramatika Dejana Dukovského (* 1956).
konstatovat, že

právě

ještě

hra TemoBupaHU oyuw (Tetované duše). Jako velmi

žánrově

a

dvou generací Xaj-$aj (Hi-Fi, 1982). K nim se

Dukovski se snaží o nové,

nesporně

zajímavé

snad
700

Lze

umělecké

ztvárnění balkánského konfliktu v průběhu 90. let 20. stolett1° 1 V posledních

desetiletích se divadelní tvorba
umělecké

zpestřuje

a

řadí

tak drama mezi rovnoprávné

žánry makedonské kultury.

*
Makedonská
S počátky
umělecký

poválečná

poválečné

hudba

makedonské hudby jsou spjaty osobnosti, jež tento

žánr zakládaly již v meziválečných letech. V roce 1947 byla založena

Společnost tvůrčích

a

reprodukčních hudebníků

(,ll.pyi.IITBO Ha npo):{yKTHBHHTe

ll

penpo):{yKTHBHHTe MY3H'IapH), v jejímž vedení stanuli mimo jiných také Petre

Bogdanov Kočko, Slavko Kostovski či Živko Firfov. 702 Jejím úkolem bylo
rozšiřovat

a

upevňovat

folklorní

materiál a

hudební tradice, zakládat hudební školy,
obecně

odborně

najít co možná optimální formy

makedonského zájmu o hudbu. Téhož roku byl

rovněž uspořádán

zpracovávat
současného

první koncert

symfonického orchestru Radia Skopje. Jeho dirigentem byl Todor Skalovski (1909
697

Kouba, Miroslav: Postmoderna a jiné nové proudy: Současná makedonská literatura,
Navýchod, speciál/2005, Praha 2005, s. 28-30.
698
Kole Čašule je spjatý se samými počátky makedonské prózy v 50. letech. Následně se na
delší dobu v próze odmlčel a až do roku 1970 se věnoval v zásadě pouze dramatické tvorbě.
699
CHnjaH, PaJJ.e: MaKeOOHCKa opa.Ma XIX u XX BeK, MaKeJJ.oHcKa KHHra, CKonje 1990, s. 403431.
700
Dejan Dukovski napsal několik divadelních her, mezi nejznámější nesporně patří EaJ/KaHcKu
6a.Mnup (Balkánský vampýr, rok 1991 ), EaJ/KaHom 11e e MpmoB wzu Mazu) a eoellf3ajc (Balkán ne ní
mrtvý aneb kouzlo protěže, rok 1992), která získala hlavní cenu za nejlepší domácí text na festivalu
v Prilepu; premiéra této hry se konala v roce 1993 v Bitole a následně se uskutečnila repríza na
festivalu BITEF v Bělehradě. Známá je rovněž hra Eype 6apym (Sud prachu, rok 1994), jež se stala
předlohou pro stejnojmenný film (na scénáři se Dukovski také aktivně podílel). Film byl oceněn
několika cenami doma i v zahraničí.
701
V širším kontextu Dukovského tvorby je možno poukázat na souborné vydání divadelních her
tohoto nadějného dramtika- viz: )zyKOBCKH, ,[(ejaH: Jl.pa.Mu, ITpo apTc, CKonje 2002.
702
OpTaKoB, ,r:t;parocnas: CmoRemuja Ha MaKeooHcKama My3uKa, in: CoopJ!CuHcKu u
MemoOOJIOZUKu npauwlúa ( ... ), s. 15 0-151.
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- 2004). 703 Zmiňovaná společnost byla v roce 1950 přeměněna ve Společnost
skladatelů

(.lJ:pyrnTBO Ha KOMIT03HTOpHTe ), v níž v počátečních fázích vynikal
Současně

zejména Kiril Makedonski, autor první makedonské opery Tow (Goce).
přichází

Todor Smokvarski s prvním makedonským baletem MaKei)oHcKa noeecm

(Makedonská povídka). Formuje se již solidní generace makedonských

skladatelů,

mezi nimiž vyniká Tomislav Zografski, Blagoja lvanovski, Sotir Golabovski, Dragan
Šuplevski a řada dalších. Položeny byly základy makedonské hudební tradice, kterou
žánrově

obohacují i

umělci

nejmladší generace makedonských

hudebníků

v

čele

či

s Alexandrem Džambazovem, Stojanem Stojkovem, Ljubomirem Brang'olicou

Tomou Mančevem. Žánrovou a estetickou pestrost doplňuje také Dimitrie
Bužarovski, Goce Kolarovski či Jana Andreevska.
kultury a

umění,

704

Podobně jako všechny oblasti

i makedonská hudba se v poválečném období rychle formuje a

v poměrně krátkém

čase

dosahuje

úspěchů,

srovnatelných s okolním

světem.

*
Makedonské výtvarné
Základy moderního

umění

malířství

po osvobození tato generace
Ličenoským,

s Lazarem

Kodžomanem

či

položili první výtvarníci

umělců pokračuje

Dimitrem

ve své

meziválečného

tvorbě

opět

-

období. I

se setkáváme

Avramovským-Pandilovem,

Vangelem

Tomem Vladimirským a Ljubomirem Belogaským. 705 Po

osvobození je založena ve Skopji

Umělecká

škola a v roce 1946 je zformována

Společnost výtvarných umělců (.lJ:pyrnTBO Ha JIHKOBHHTe yMeTHH:UH). 706 Obě instituce

významným dílem napomohou vzniku
čemž svědčí
závěru

i první výstava této

40. let je založena Galerie

skutečně

makedonského výtvarného

společnosti, uspořádaná
umění.

doplňuje

(My3ej Ha coBpeMeHaTa yMeTHOCT), která vznikla na
architektů

ničivém zemětřesení

později.

Spektrum nových institucí, jež

solidní základnu pro makedonské výtvarníky,

polských

o rok

i Galerie

umění,

o

Na samém
utvářejí

již

současného umění

základě společného

projektu

J. Mokszynského, E. Wierzbyckého a W. Kliszewského po

v roce 1963.

703

Todor Skalovski byl významný makedonský skladatel, pro jehož tvorbu bylo typické užívání
archaických folklorních motivů. Konzervatoř studoval v Bělehradě a Salzburku. Po druhé světové
válce působil od roku 1944 jako šéfdirigent nově vzniklé Makedonské filharmonie. Je autorem hudby
k makedonské hymně,L7eHec Hao MaKeooHuja. Působil rovněž jako autor duchovní hudby.
704
Stawowy-Kawka, Irena: Historia Macedonii ( ... ),s. 322.
705
IleTKOBCKH, Eopwc: Co6peMeHa MaKeOOHCKa yMemHocm: cnuKapcm6o - cKynnmypa o6jeKmu, in: IleTKOBCKH, E.: 3a MaKeooHcKama yMemHocm ( ... ),s. 28-34.
706
O činnosti
Společnosti
viz nedokonale vypracovanou internetovou stranu:
http://www.nubsk.edu.mk/-dlum.html .
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V této
Skopji,

době

již působí

umělci, kteří

Bělehradě či Záhřebu.
umělecké tvorbě

v jehož

odborné vzdělání získali již v Jugoslávii- ve

Mezi nimi vyniká Dimitar Kondovski (1927 - 1993),

nacházíme nejen portréty, ale i obrazy neživé

přírody

(nejčastěji zátiší). 707 Kondovského tvorba je spjata s počátky profesionálního

makedonského

malířství,

o

čemž svědčí

také jeho

působnost

v rámci skupiny Myrpn

(Svítání). 708 Mimo jiné je představitelem tzv. geometrické abstrakce. Mezi
Kondovského

nejznámější

obrazy

patří

To!leMomo COHlJe (Velké slunce). Dragutin

Avramovski-Gute (1931 - 1986) vyniká v oblasti grafiky, která navazuje na již
předválečné

tradice. Po válce se tak

řady

mladých makedonských

o Božina Barutovského, Dragana Bikova, Tomislava Krmova
řady

dalších. Nutno podotknout, že

uměleckých

forem

současného

Zmínit si zaslouží i

eo Be!lec

(Památeční

právě

obohacují

Biljany Unkovské a

grafika je jednou z nejvíce propracovaných

makedonského

některá

či

grafiků

umění.

konkrétní díla této doby: CnoMeH KOHcmpyKZJU}ama

konstrukce ve Velesu), mozaika z dílny Petra Mazeva (1927-

1993). Naopak )J{eHa eo o6!lalJU (Žena v oblacích) je zřejmě nejznámější dílo Spasa
umění

Kunovského ( 1919 - 1978), který výtvarné

studoval v Záhřebu. Zdejší

akademii absolvoval také Ordan Petlevski (1930 - 1997), který
malířům

řada umělců, kteří malířství

nadrealismu (surrealismu) poté

působili

dosáhli Rodoljub Anastasov, Dušan
především

vnášejí do makedonského
také

malíře

společně

malířství

nejmladší

vystudovali v Bělehradě a pod vlivem

v Makedonii. Mezi nimi

Perčnikov

na mozaiky. Na druhé

Lozanofski, Katja Eftimova,

nutno

ke známým

i za hranicemi Jugoslávie.

Vyniká i

se

patřil

straně

a Ana Temkova,

největšího věhlasu

malířka soustředící

Mile Korubin, Pece

s Trajčem

Jančevským

Vidimče,

a Ristem

Risto

Kalčevským

nové, mnohdy fantastické motivy. Zmínit je

generace

Slavča

Sokolovského,

Aleksandra

Stankovského, Jovana Šumkovského či Žanetu Vangeli, jejichž dílo slibuje nové
estetické hodnoty.
V makedonském

sochařství

si zasluhuje pozornost tvorba Dima Todorovského

(1907- 1983) s nejznámějšími díly YMemHuKoeama MajKa

Svatého Klimenta Ochridského. Z dalších

sochařských

(Umělcova
umělců

matky) nebo

vynikají Boro

Dimitar Kondovski vystudoval akademii výtvarných umění v Bělehradě. Byl členem
výtvarných skupin, jež v Makedonii působily. Mezi jeho zájmy kromě malířství a ilustrace
patřila také scénografie, grafika či kritika. V oblasti výtvarného umění působil též jako profesor na
Pedagogické akademii ve Skopji.
707

několika

232

Mitrik'evski, Jordan Grabulovski, Petar Chadži Boškov, Olga Milik' a mnoho

dalších. 709

*
Počátky

poválečného

a vývoj makedonského

Film do Makedonie

přichází

pouhých deset let po slavné prezentaci

Lumiérů v pařížském Grande Café roku 1895.

první balkánský fotoateliér

bratří

kulturního i

společenského

710

bratří

Již v roce 1898 vzniká v Janině

Janakiho (1878-1960) a Miltona (1882-1964)

působí

Manakiových. Od roku 1905

filmu

bratři

oba

svůj

života a pro

v Bitole. Zde se brzy zapojují do

talent a

umělecké

schopnosti se jim

zanedlouho podaří získat primát v oblasti jejich zájmu- fotografii.
přesněji řečeno

Balkán, a
prozřetelnosti
bratrů

Makedonie, se tedy díky technické a
zařazuje

J. a M. Manakiových

průkopníky
svědkem

filmování na

Balkáně.

Mladoturecké revoluce (1908).

-

bratrů

skutečnými

Manakiových se stane

Ilindenského povstání roku 1903 a

Rovněž obě

světovou

v letech 1912-13 a první

Manakiové se stávají

Filmová kamera

převratů

dvou balkánských

pouhých 12 let po geniálním vynálezu

"střediska".

Lumiérových mezi filmová

společenské

velké války na

Balkáně

- zachytí jejich kamera,

- Balkánskou

podobně

jako další

významné události. 711
V meziválečné

době

pak

rozšířili

svoji

V roce 1921 vzniklo letní kino a o rok

činnost

později

filmů.

byly v Bitole položeny základy

prvního "kamenného" biografu. I v tomto

směru

činnost

Divákům

držela krok se západní produkcí.

i o promítání hraných

vždy usilovali o to, aby jejich
tehdejší Makedonie nabízeli

prakticky vše z tehdy dostupné evropské kinematografie.
Další vývoj makedonského filmu je spjat
kteří

se snaží

přinášet svědectví

o

roku 1945 pak mezi makedonskými
Georgiho Zankova,

v oblasti filmu lze

autorů

označit

revolučních
filmaři

především

se

zahraničními filmaři,

událostech ilindenského období. Do

vyniká snad jen dílo Arsenie Jovakova a

dokumentu MaKeooHuja z roku 1923. Jako profesionála
Risteho Zerdeského, který v Záhřebu

natočil

film Tue

oeajlJa (Ti dva).
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neTKOBCKH, Eopwc: Ha2JiaCeHa U30u<j;epeH1JUpaHOCm, in: neTKOBCKH, E.: 3a MaKeOOHCKama

yMemHOCm ( ... ),S.
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275-278.

DeTKOBCKH, Eopwc: CoBpeMeHa MaKeOoHcKa yMemHocm: CllUKapcmBo - cKyllnmypa o6jeKmu, in: neTKOBCKH, E.: 3aMaKeOOHCKamayMemHocm ( ... ),s. 36-38.
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HoHeBCKH, Eopwc: flpUlloz KOH ucmopujama Ha <jJUJIMom BO MaKeiJoHuja, in: CoopJJCuHcKu u
MemoOOllOUlKU npaUlaH:Ja ( ... ),s. 241-243.
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EpaK.a MaHaKu: fluoHepu Ha <jJUJIMom Ha EaJIKaHom, KwHOTeKa Ha CP MaKe)l.OHHja, CKonje

1986.
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Osvětově působí filmová činnost Ústavu hygieny ve Skopji 30. let. Zde je třeba

zmínit film Ma;wpuja (Malárie, 1932). Úlohu dokumentární plní film Blagoje
Drnkova EoM6apiJupa1bemo 1w Eumo;w (Bombardování Bitoly, 1940).
První filmová organizace na území Makedonie vzniká až po roce 1945.
tak

skutečná

historie makedonské kinematografie, jejíž první

FIDIMA, zabývající se distribucí

filmů

řádky

Začíná

plní organizace

a organizací jejich promítání. I když v roce

1947 vzniká známý "Vardar film", první makedonský

celovečerní

film se objevuje

až v roce 1952 (zmiňovaná Frosina). 712 Až do konce 50. let v makedonské
kinematografii dominují

především

dokumentární filmy. V roce 1958 je

natočen

slavný film Muc Cmo11 (Miss Stone) režiséra Žiki Mitrovik'e. 713 Systematičtější
rozvoj makedonské kinematografie byl zahájen až
filmy

natočil

počátkem

70. let, kdy své první

Kiril Cenevski - MaKeOOHCKU Oell oiJ neKoJZom (Makedonská

část

pekla, 1971) a f_Jp11o ceMe (Černé sémě, 1971 ). Válečný film f_Je11ama 11a zpaiJom
(Cena

města,

1970) si

rovněž

zaslouží zmínku.

Z pozdějších makedonských

režisérů

vynikají

především

Branko Gapo

s filmem BpeMe 6e3 eoj11a (Čas bez války, 1969), o exodu makedonského národa
vypráví film f_Jpee11uom K01b (Ryzák, 1981) režiséra Stala Popova. V roce 1991
přichází

se svým debutem Vladimir Blaževski- film Xaj-C/Jaj (Hi-Fi, 1987). Po něm

debutuje

řada

dalších makedonských

režisérů

- Aleksandar Popovski, Dimitrie

Osmanli, Srg'an Janik'ievik' a Darko Mitrevski. Prvním filmem, který dosáhl
skutečně

mezinárodního uznání a obliby je snímek Ilpeo Oo:JtCOom

z roku 1993,
zatím

natočený

"nejslavnějšího

(Před deštěm)

v makedonsko-anglicko-americké koprodukci. Režisérem
makedonského

filmu"

Je

Milčo

Mančevski,

jehož

kinematografické dílo se i nadále úspěšně rozvíjí.
Stejně úspěšný

je i vývoj makedonského krátkého filmu (snímky TpaHUlJa -

Hranice Branka Gapa, 1962; Oza11 -

Oheň

Stala Popova, 1974

či

ToJZzoma -

Golgota Meta Petrovského, 1979 a mnoho dalších). V animovaném filmu pak
712

lllenesa, Emna6eTa: $pocuHa - qmzypa Ha omcymHocma, in: lllenesa, E.: OmeopeHo
nucMo, Marop, CKonje 2003, s. 252-257; základní informaci k filmu pak viz:
http://maccinema.com/filmovi -detali.asp.
713
Snímek Muc CmoH byl natočen v roce 1958 a představuje celkem čtvrtý makedonský hraný
film. Miss Stone však představuje v mladé makedonské kinematografii určitý zlom, neboť filmoví
tvůrci se poprvé inspirovali historickou tématikou. Obecně lze konstatovat, že filmové zpracování
historických momentů bylo pro makedonskou kinematografii nesporně velkou výzvou. Zajímavý byl
tento příběh na základě scénáře G'org'iho Abadžieva a Trajčeho Popova mimo jiné i tím, že motiv
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Stone makedonskými revolucionáři, jež se takto snaží upozornit evropskou veřejnost na složité
poměry v této části Osmanské říše. Srov. internetový odkaz: http://maccinema.com/filmovi detali.asp.
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dosáhli

úspěchu

Darko Markovik' (Stop, 1976), Petar Gligorovski (Fenix, 1976) a

Boro Pejčinov ( Omnop - Odpor, 1978).

*
Makedonský film tedy má krátkou historii,
vakua

úspěšně zaplňovat. Důležitým

vztahu k filmu je

se mu zvolna

momentem v kulturních

rovněž skutečnost,

makedonská kinematografie

nicméně

že po

překonávat

dějinách

několika úspěšných

svědčí zvláště

snímcích

hranice místního národního

zahraniční

eooa (rok 2004). Lze také konstatovat, že makedonský film na
překonal určitou

začíná

prostředí.

zahraničním

filmy flpeo oo:JICoom (rok 1993, snímek získal

Zlatého lva a byl nominován na Oscara v kategorii

století

všechna

Makedonie ve

Makedonské filmy jsou zejména v posledních letech vyhledávány i
publikem, jak o tom

daří

krizi, což se

přirozeně

produkci. V tomto smyslu tedy kulturní

dějiny

***
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projevilo i na

film) a To!leMama
přelomu

20. a 21.

intenzivnější

nemohou být uzavřeny.

filmové

SLOVO ZÁVĚREM

závěrem

Slovo

Dějiny

kultury na území Makedonie jsou
přirozeně

jehož konkretizace

vědních oborů . Předkládaná

nejen

čistě

skutečně

velmi složitým procesem,

zasahuje do mnoha oblastí

především

humanitních

práce se v tomto smyslu snažila s ohledem na kontext

regionální - tj. ve vztahu k otázce vlastního geografického vymezení

pojmu Makedonie -vnímat historiografický zápis kulturních

dějin

v širším, zejména

geopolitickém a geokulturním kontextu.
Je zjevné, že v
součástí

logickou
či

průběhu

kulturněhistorických

širšího geokulturního rámce -

jihovýchodní Evropy.

skutečně

všech

nepřeberná

Stejně

tak je

přirozeným vyústěním

dobově

širší zákonitosti kulturního

geokulturních

svědčí

celků,

kulturněhistorického

dění

skutečně

s ohledem na jejich

společenství

v rámci konkrétního

neobyčejně

mimo jiné

příslušnost právě

měla

těchto

tvářnosti

dědictví

či nepřímé

tohoto regionu, jeho byzantský

se rozvíjely
epochami,

v perspektivě

stěžejní

hodnotit

civilizační

odkaz a

také období osmanské nadvlády. V každé z těchto základních etap
určitých

rovněž

na formování

V tomto smyslu jednotlivá

Jejich realita a recepce

zjednodušeně řečeno

období

vývoje, ale jsou do

vědomí-

nezřídka

se podílejí

(moderní) kulturní identity Makedonie.

kulturněhistorická

společenského

historického a kulturního

současné

kulturních hodnot, jež
pilířů.

i podstatu dnešního kulturního obrazu -

z kapitol jejího

rovněž

linii možno jako

nabývají kontury dokonce jakýchsi kulturních

tyto faktory

vzorců

společenskými

nejen v průběhu historie, ale

historického vývoje dochází k formování

ovlivňuje

kulturních

také

být z našeho výkladu patrna.

Makedonie je v přímé

řadě

několika

zároveň

vývoje také Orient (období osmanské nadvlády) a

Pro vývoj kulturní

v neposlední

složitou recepci

jakými jsou zejména Balkán, v určitých údobích jejího

kulturní dialogy tohoto regionu s konkrétními

antické

naznačuje

Makedonie do rámce

rovněž

především

kdy každá

kulturněhistorických

a s ním spjatých aktuálních

v určitých náznacích Mediterán. Od

současné

dějin",

více než platné -

alespoň

jejichž podstata by

staletého vývoje

i geograficky zabarveného potenciálu. Pojetí

geokulturních vazeb je v případě Makedonie

O tom

už Balkánu, Mediteránu, Orientu

vrstevnatost "makedonských kulturních

epocha využívá svého

požadavků.

ať

epoch je Makedonie

značné

nepředstavují

míry

součástí

pouze jednu

kolektivního

a to bez ohledu na mnohé národní mytologizace
237

či

etnické mýty, jež jsou v neskromné

především

řadě případů příčinu nejrůznějších sporů

se sousedními národními a kulturními

společenstvími.
například

V pojetí moderní makedonské identity je tedy
Makedonie jedním z

faktorů,

jež

makedonského etnika. Na druhé
chápat jako epochu, která je

naplňují
straně

důležitá

Byzanc stává v souvislosti s

měrou

tvářnosti

současného

národotvornou funkci také

je pak období byzantské nadvlády možno

pro formování kulturní identity - v této

inspiračními

vzory do

značné

kulturního života na makedonském území. V neposlední
kulturní

odkaz antické

míry

řadě působí

době

recepční

jako

se

zemí

určitý pilíř

Makedonie také období osmansko-turecké nadvlády, jež výraznou

poznamenává prakticky po naši

současnost především

každodennost,

život obyvatel tohoto regionu bez rozdílu národní identity či náboženské
V podobných intencích je tedy strukturován

rovněž

příslušnosti.

předkládaný

Pochopení kulturní podstaty tak složitého fenoménu, jakým Makedonie
vyžaduje širší nadhled; je

zřejmé,

všechna historická období,

že kulturní identitu

přičemž

ovlivňují

ve

běžný

nesporně

větší či

hledání vzájemných provázaností a

nástin.
je,

menší

míře

vztahů

mezi

nimi je neobyčejně komplikované. V případě Makedonie to platí dvojnásob .
Zvolený metodologický
neolitu prakticky po
téma

příliš

přístup,

současnost,

jehož podstatou je výklad
oprávnění, byť

má proto své

širokým a rozsáhlým. Z výkladu totiž

kultury na území Makedonie jsou

skutečně

poznání je nezbytné pro pochopení také
makedonské

společnosti . Předkládaná

práce

jen z části.

***
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dějin

kultury od

by se mohlo zdát toto

jednoznačně

vyplývá, že

dějiny

souborem složitých otázek, jejichž

současných
může

sociokulturních tendencí

tyto otázky

zodpovědět přirozeně
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Abstrakt

Cílem předkládané práce je podat kontinuální přehled dějin kultury na území Makedonie.
se neomezuje pouze na kulturní dějiny makedonského národa, ale pojímá v úvahu
kontinuálně lidskou činnost na území Makedonie, kterou lze od dob neolitu prokazatelně
ilustrovat na základě památek především hmotné kultury. Počátek dějin kultury je tedy na území
Makedonie datován 6. tisíciletím před n.l., což přirozeně dokládají především archeologické
památky.
Předkládaná rigorózní práce se snaží periodizovat vývoj dějin kultury v souvislosti se
základními etapami obecně pojímaných dějin lidstva. Celé období je proto rozděleno do osmí
kapitol, v nichž se zdůrazňují nejvýraznější markanty příslušných etap kulturních dějin. Práce tak
mapuje v jednotlivých kapitolách zvláštní fenomény duchovní i materiální kultury v době
pravěku, starověku a středověku, který je z hlediska koncepčního nutně ovlivněn příchodem
Slovanů na Balkánský poloostrov. Významné místo má zcela jistě v kulturních dějinách
Makedonie též cyrilometodějské období, které znamená počátek literární tradice slovanského
prvku nejen v Makedonii. Od třetí kapitoly je tedy pozornost významnou měrou soustředěna také
na literární činnost. Podobný přelom raezi tradičně pojímanými epochami kulturních dějin
představuje pro makedonské (obecně balkánské) prostředí osmanská expanze, která mění do
značné míry od základů tvářnost tohoto regionu, a proto je o ní pojednáno také ve zvláštní
kapitole.
Období tzv. národního obrození má v Makedonii specifický rámec složitého formování
novodobé identity, přičemž práce naznaooje především literární charakteristiky daného období.
Procesy složitě se vyvíjející makedonské etnické svébytnosti vyústí ve zvláštní revoluční období.
které přibližuje vývoj kulturního života od přelomu 19. a 20. století v zásadě do roku 1918.
Přesto však v makedonském prostředí i v meziválečném období nadále přetrvávaly
v patrnosti rozpory mezi kulturní a etnickou identitou, jež neumožňovaly všestranný kulturní
rozvoj makedonské společnosti v etnickém (makedonském) smyslu. Kapitola šestá tedy mapuje
kulturní vývoj jednotlivých částí rozdělené Makedonie v době mezi dvěma světovými válkami;
v obdobném duchu pak následující kapitola ukazuje kulturní život v době bulharské okupace
Makedonie v letech 1941 - 1944 a formování předpokladů makedonské samostatnosti ve všech
oblastech společenské činností.
Poslední kapitola tedy zobrazuje' postupné zaplňování kulturních vakuí makedonské
kultury, kdy jádrem je zcela jasně především neustále se obohacující literární život. Toto
svobodné období po roce 1945 je podobně jako jiné předcházející etapy pojímáno v souhrnu
s dalšími oblastmi kulturního života. Cílem celé práce je tedy snaha najít obraz sociokulturmích
vztahů. jež spoluutvářejí tvářnost také etnické identity makedonského obyvatelstva.
přičemž

,

*

250

PŘÍLOHY

Kultura

pravěku
--···-·--··--· · -·-

--- -·-

Velká matka- bohyně plodnosti, kultovní
neolitu, obec Madžari, Skopsko

- - - - - - - - - - - · ··- -- - - - -- -

předmět

z doby

středního

*

Keramické národy z doby raného neolitu, lokalita
Anzabegovo- Ovče Pole

*

Keramické zoomorfní

předměty ,

oblast Govrlevo, Skopsko

*

Keramický model ve tvaru domu -kultovní
oblast Porodina, Bitolsko

předmět

doby neolitu,

*

Keramický kalich s ozdobnou kresbou z doby neolitu, Tumba
- Madžari, Skopsko

*
Keramické sošky bohyní- kultovní
Šuplevac, Bitolsko

*
ll

předměty

z doby eneolitu,

•
.10'

o

Ozdobné a kultovní

předměty

doby železné- obec Suva Reka, Gevgelijsko

*
PRAMENY:

Macedonia- cu/tura/ heritage, Misla, Skopje 1995, s. 30-44
hnp://my.opera.com/macedonianarcheologylalbums/
http://www. vardarskirid.org.mkldefault.aspx?SectioniD=72&selection=8

*

III

Kultura

starověku

Zlatá

pohřební

maska- Trebeništa, 7. - 4. století

před

n.l.

*

Bronzová soška

Tančící

menády- Tetovo, doba železná

*

IV

\

Hliněné

vázy s figurální výzdobou, 5. - 4. století

*

Hlava Dionýsa Taurobola, Jabolci, Skopsko

*

Theodosiův

palác- Stobi, Velešsko

*

v

před

n.l. - Demir Kapija

Mramorová busta Alexandra III. Makedonského (dnes v Louvru)

*

Alexandr III. Makedonský v boji s perským králem Dariem III. na mozaice v
Pompejích

*

Vl

Archeologické pozůstatky královského dvoru ve Vergině (makedonsky Kutleš,
dnes na území Řecka)

*

Pohřební

hrobka ve

truhla Filipa ll. (larnax) se symbolem ,.verginského slunce·' - královská
Vergině, 4. století před n.l.

*

Symbol "verginské

hvězdy''-

slunce s šestnácti paprsky

*

Vll

Socha ženy - Velké Herculaneum, Stobi, Velešsko

*

Heraclea Lyncestis- ústřední pohled na odkrytou

*

VIII

část města-

Bitolsko

Heraclea Lyncestis- možná podoba rekonstrukce centrální části
Mikulčik'e)

*

\

Heraclea Lyncestis -

půdorys

odkryté

části města

*

Heracela Lyncestis- mozaiky z Velké baziliky, Bitolsko

*
IX

města

(podle Ivana

Motiv Jošua a Kaleb na keramickém reliéfu- obec Vinica,

Kočansko,

5.-6. století

*

Motivy na terakotových ikonách z Vinického Kale- vyobrazení archanděla Michaela
a Vítězný křič, Vinica, Kočansko, 5.-6. století

*
PRAMENY:

Macedonia- cu/tura! heritage, Misla, Skopje 1995, s. 74-88
MHKY114HK, YlsaH: AHmU'IKU zpaOo6u 6o MaKeOoHuja, MAHY, CKonje 1999
http:/ /mv .opera.com/ancientmacedonia'albums/shO\,v .dmi ?id= 1623 27

*
X

Kultura

středověku

Půdorys raněkřesťanské

baziliky (Polykonhální chrám)- Ochrid, 5.-6. století

*
Rajská

řeka

Středověký

Geon -detail mozaiky z Polykonhálního chrámu- Ochrid, 5.-6. století

šperk z Makedonie- 7.- 14. století

XI

*

Detail fresky Cyrila (Konstantina) a Metoděje- kostel Sv. Klimenta v Římě, 9.
století

*

Svatí Cyril a Metoděj šíří slovanskou vzdělanost a křesťanství
menologie Vasilie ll., ll. století (Vatikánská knihovna)

*
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Kodex Zografský- hlaholská památka sepsaná na

přelomu

I O. - ll . století

*

Detail iluminace z Asemanova evangelia, hlaholsky psané památky
z konce I O. století (Vatikánská knihovna v Římě

*
XIII

Kliment a Naum, žáci a
(Galerie ikon v Ochridu)

pokračovatelé

Cyrila a

Metoděje

na ikonách ze 14. století

*

Chrám Svaté Panny Marie Perivleptos, dnes chrám sv. Klimenta,
13. století- Ochrid

vystavěn

koncem

*

Fresková výzdoba chrámu sv. Klimenta- Oplakávání Krista, rok 1295- Ochrid

*
XIV

Klášter sv. Nauma, na jižním břehu Ochridského jezera, založen na místě Naumova
kostela sv. Archanděla Michealajiž na přelomu 9. a I O. století- Ochridsko

*

Chrám svatého Panteljemona, obnovené jádro Ochridské literární školy. Klášter byl
vybudován koncem 9. století, jeho rekonstrukce do dnešní podoby byla dokončena v
roce 2002.

*
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Cyrilice- nové slovanské písmo z konce 9 . století

*

XV

b

~

.-s ro m ffi

ll P
~

G
ltl\ lil.

Chrám Svaté Sofie v Ochridu, jehož hlavní

část

pochází z ll. století

*

Freska Nanebevzetí Kristovo v chrámu Svaté Sofie - Ochrid, ll . století

Chrám Svaté Sofie- apsida

*
XVI

Chrám Svatého Pantelejmona v obci Gorno Nerezi, Skopsko- 12. století

*

Chrám Svatého Georgiho v obci Kurbinovo, Prespansko- rok 1191

*

Chrám Svatého Georgiho v obci Kurbinovo - freska Ježíše Krista, rok 1191

*
XVII

Freska

anděla

v chrámu Svatého Georgiho v Kurbinovu, rok 1191

*

Ikona Ježíše Krista, Ochrid- rok 1262-63

*

XVIII

Panna Marie Spasitelka,
Ochridu

počátek

14 . století- dnes se nachází v Galerii ikon v

*

Ostrov Svatého Achila, prvotní sídlo cara Samuila, maloprespanský region
- I O. - ll. století

*

Samuilova pevnost v Ochridu- letecký pohled

*
XIX

Památník cara Samuila ku cti rodiču a bratra, pravděpodobně rok 993,
Prespansko

*

Obnovené hradby Samuilovy pevnosti , Ochrid

. ;~''"';. '":~_ -:.:.;_··. ::.:·"i1~~ -:~* ;;
' -- .:-c-~ : ď •f-iA.i .
•

.. ' .

Vyobrazení Popa Bogomila - miniatura (dnes ve Státním historickém muzeu
v Moskvě)

*
XX

Markovy

věže,

Prilepsko- zbytky hradu Krále Marka, 13.-14. století

*

Rekonstrukce Markova hradu nad Prilepem v představách

*

Portrét Krále Marka na

ikoně

z Markova kláštera, Skopsko -léta 1376-77

*
XXI

Kostel Svatého Jovana- Kaneo,

vystavěn

a freskami vyzdoben ve 13. století-

Ochridsko

*
Svatý Jovan ve freskové

výzdobě,

kostel Svatého Jovana, Ochrid

*

Staro

Nagoričane,

významné centrum náboženského života

*
XXII

Srbský car Štefan IV. Dušan (1308- 1355) na dobové fresce

Štefan Dušan je korunován srbským carem- obraz Paji Jovanoviée

XXIII

Centrální části Markova kláštera, Skopsko- 14. století

*

Vyobrazení svatého Gavrila Lesnovského ve stejnojmenném
oblast Krivé Palanky- Zletovo, 14. století

klášteře,

*
PRAMENY:

6aJia6aHOB, KoCTa; HHKOJJOBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, .ll:HMHTap: CnoMeHUZJU Ha
Kyflmypama Ha MaKeOoHttja, MHcna, CKonje 1980
Macedonia- cu/tura! heritage, Misla, Skopje 1995, s. 132-159
MaTaHoB, XpHcTo: Kpaw MapKo: Mexoy ucmopu<JecKume pea'IHocmu u
Mumo.7ozuRma, in: AHaMHecHc, 6p.2, internetový odkaz:
http :/iwww .anamnesis. in ťo/broi2/ M atanov .php
Mole, Wojstaw: Sztuka Slowian poludniowych, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich
(Ossolineum), Wroclaw- Warszawa- Kraków 1962
http:/lwww .ohrid.org.mk 'eng icrkvi/crk vi. htm
http :i'www .kralemarko.org.mk/
http :i.i\vww .soros.org.mk 'arch ive/G02:mar02 .htm

*

XXIV

Kultura v

-- --- --

---

době

osmanské nadvlády
..

------·----····

__ __ ___ ___________ --- ·"

...
I

Plán Sultán Muratovy džamie ve Skopji- 15. století

*

Skopje v době osmanské nadvlády- veduta Jacoba Harevina z roku 1594

*
Půdorys chrámu Svatého Pantelejmona, na němž byl v 15. století postaven tzv.
lmaret- Ochrid

*
XXV

·.;-

..

I I
I ..

_Ilit .

Imaret- vystavěn v 15. století, rozbořen v souvislosti s chrámem sv. Pantelejmona

•

M ustafa-Pašina džámie, Skopje- vystavěna v roce 1492

•

f."--r·

. . ~-.~~

N~'l<,.,:,''r::..

.
'

. ·-- -"'""-"'~4. ~"~t .......~~f<"'

:~·· ..

{

·~ ...P.·_

.";,.s-

Sultan-Muratova (Hyunkar) džamie, Skopje- postavena již v roce 1436

*
XXVI

Jeni džamie ze 16. století- Bitola

I
__ ._... ->-

t--.
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._

,...,._ _ .......__ -:-- .

;~.......

·

I

. ... .

I I

*
lsak begova džamie ze 16. století- Bitola
XXVII

*

Zbytky skopského bezistenu- vybudován v 15. století,
1689 a v letech 1899 - 1900 jen částečně obnoven
· T ·-·-- ·

zničen během

požáru v roce

- · - - -·- - - -~·

•

*
Bitolský bezisten na historické fotografii

*

XXVIII

Bitolský bezisten v současné

době

*

Bitolský bezisten. V

původní podobě vystavěn

Bezisten ve Štípu - přelom 16. a 17. století

*
XXIX

na

přelomu

16. a 17. století

Husa-Medin pašova džamie (kostel Sv. Jiljí) ve Štípu

*

Šarena džamie v Tetovu z roku 1495 -celkový pohled

*

XXX

Šarena džamie v Tetovu - detail výzdoby

*

Arabat Baba tek'e- dervišský klášter nedaleko Tetova, 18. století

*

Šarena džamie v Tetovu- detail interiéru

*
XXXI

---·---------.-- -----

--

------~ -- ,

-:

-

----.-

.A..

Daut-pašin a mam ve Skopji- bývalé turecké lázně, jejichž výstavba byla dokončena
roku 1484

*

Daut-pašin a mam -detail interiéru

*

Čift-amam- druhé turecké lázně ve Skopji, vystavěny v druhé polovině 15. století

*

XXXII

Kuršumli-an- skopský zájezdní hostinec, poprvé se připomíná v roce 1550.
Na fotografii vzhled z počátku 20 . století

*
Kuršumli-an- dnešní vzhled

*

XXXIII

Kuršumli-an- současný stav atria

*

Suli-an- skopský zájezdní hostinec z první poloviny 15. století. Pohled do atria

*

Suli-an - rekonstrukce původního vzhledu. Památka byla poškozena během zemětřesení
v roce 1963 (A- vnitřní dvůr /atrium ; B- tzv. Irem; C- tzv. čardak /zastřešený ochoz;
D -pokoje hostů)

*

Skopský akvadukt- postaven nejspíše koncem 15. nebo
16. století Mustafem pašou

*

XXXIV

počátkem

...

Kamenný most ve Skopji- fotografie z

počátku

20. století

*

Kamenný most ve Skopji kolem roku 1960

*

Kamenný most ve Skopji - dnešní podobu získal

*
XXXV

pravděpodobně

v 15 .-16. století

Radio most v Kratovu- vystavěn v druhé

polovině

*

Vzhled

původní češmy (veřejné

fontány)- Bitola

*

XXXVI

15. století

Saat kula ve Skopji (hodinová věž) na snímku z
podobě. Vybudována byla v letech 1566- 1573

přelomu

19. a 20. století a v současné

*
Saat kula v Bitole dříve a dnes. Postavena byla snad v 16. století

XXXVII

- -- -- -

·:·:,-. :.--··------.-------,-.::-·-·-·

*
Saat kula ve Velesu- nejspíše konec 17. století

*

Saat kula v Ochridu

(část

Mesokastro)- rok 1726

*

XXXVIII

- - - - - · - --

-

-

-

- --

Saat kula v Prilepu- postavena r. 1858

*

Skopská stará

čaršija

na

přelomu

19. a 20. století

*

Skopská stará

čaršija

v dnešní

podobě

*
XXXIX

Prilepská

čar~ija

na fotografii z

počátku

20. století a v dnešní

podobě

*

Čaršija v Bitole- tzv. Širok soka k na fotografii z počátku 20 . století

*

XL

Čaršija v Bitole v současné podobě

*
PRAMENY:

oa.Jia6aHOB, KocTa; H11KOflOBCKI1, AHTOHHe; KopHaKOB, )li1MI1Tap: CnOAteHUt{U HQ
Kyflmypama Ha MaKeiJoHuja, M11cna, CKonje 1980
J(oj'IUHOCKU, Kupo: Cmapama cKoncKa 4apuwja, MaTHUa MaKellOHCKa, CKonje
1997
Macedonia-cultural heritage, Misla, Skopje 1995, s. 160-161

http://www.stip.gov.mk/?jazik= I &id=0204030 I 08
http :1lbi to la.gordsvs.net/?znamen itost i
http: //www.skopje.gov .mk/DesktopDefault.aspx?tabindex= I &tabid= 148
http://www.mng.com.mk!mk/permtekst.html
http://www.gomacedonia.com/daut pásha.shtml
http:/ /www. makedonskosonce .com/broevis/2003/sonce4 71 /Tekst3 8.htm
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Kultura národního obrození
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llyrská myšlenka -výchozí ideál jihoslovanského předobrození.
Ilyrský společný erb a znak Makedonie- oba z Fojnického erbovníku- rok 1675
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Christofor Žafarovič: HJoópa:»ceHue opy:»cuu UJ1UpU'IecKux, titulní listVídeň 1741
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Joakim

Krčovski:

PaJ./lU'IHa noy~tumelma nacmaBJleHUR,rok 1819 a Kiril

Pejčinovič: Knuza euR JOBO/HaR Omeoano,

rok 1816 - počátky pedagogické literatury

*

Hrob Kirila

Pejčinoviče

v klášteře Lešok (Tetovsko)
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Tiskárna Teodosije Sinaitského: Ha'la.moe y'lenue... - detail výzdoby díla

Rodný

dům bratří

Miladinovových ve Struze- fotografie z počátku 20. století

*

Rodný

dům bratří

Miladinovových- dnešní podoba
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Titulní list sborníku li1>.uapcKu napoouu necuu - rok 1861
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Struga v roce 1919
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XLIII

Saat kula ve Struze- konec 19. století

Chrám Svaté Sofie v Ochridu v 19. století

*

Panoramatický pohled na Ochrid- 19. století

*

Panoramatický pohled na Ochrid dnes

*

XLIV

Grigor Prličev (1830- 1893), ochridský rodák, za mladých let a v pokročilém věku

*

Ochridská architektura obrozeneckého stylu- stav po balkánských válkách a dnes

*

Prličevův

rodný

dům

v Ochridu -

souč asná

*

XLV

podoba

Hrob Grigora Prličeva za chrámem Sv. Klimenta v Ochridu na počátku 20. století

*

Hrob Grigora Prličeva v současné podobě
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Grigor

Prličev-

titulní list

úspěšného

XLVI

díla Cepoapom- rok 1860

*
Pohled na Ochrid z konce 19. století- symbol obrozeneckého procesu v Makedonii

*

Rodný

dům

červeným

Grigora
kroužkem

Prličeva

v Ochridu koncem 19. století -

*

XLVII

dům

je

označen

Detail rodného domu Grigora

Prličeva

s jeho bustou- současný stav

*

Rukopis

Prličevovy

Krátké slovanské gramatiky

*

Obrozenecký Ochrid jen
koncem 19. století a dnes

zřídka měnil

*

XLVIII

svou

tvářnost-

postranní

ulička

Veles v 19. století- panoramatický pohled

*
Veles v současné

době-

panoramatický pohled

*

Rajko Žinzifov ( 1839 - 1877) - velešský rodák a významný
bulharsko-makedonský obrozenec

*
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Titulní strana Novobulharské sbírky Rajka Žinzifova- Moskva, rok 1863
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Chrám Sv. Pantelejmona ve Velesu z roku 1840- významné obrozenecké centrum
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Titulní list časopisu 6paTCKH TPYLl,jehož vydání se Žinzifov aktivně účastnil
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Rodný

.

dům

Jordana Chadžikonstantinova Džinota ve Yelesu- dnes památník
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Záhlaví listu LJ.aperpaLlCt.:H secTHHK, do
často přispíval
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něhož

Jordan Chadžikonstantinov-Džinot

Rodný

dům

G'org'iho Pulevského v Galičniku

*

Galičnik

na konci 19. století- rodiště G' org' iho Pulevského
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G'org'ija Pulevski a rukopis jeho díla C.wejaHCKO-MaieóoHCKa onwma ucmopuja
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Kuzman Šapkarev (1834- 1909)- významný obrozenec a folklorista
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redakci se Šapkarev aktivně podílel
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Záhlaví listu MaKC!lOHHH, do kterého Šapkarev přispíval
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Oslava dne slovanské vzdělanosti a písemnictví (24. květen) na Bulharském
gymnáziu v Soluni- (blíže časově neurčeno)

•
Ikona Svatého Eliáše v chrámu Sv. Spasitele ve Skopji- rok 1867.
obrozeneckého ikonopisectví

Příklad

•

LIV

Klášter Sv. Jovana Bigorského- panoramatický pohled
na vyřezávaný ikonostas, 30. léta 19. století a celkový pohled

*

Detail Adama a Evy na ikonostasu v klášteře Sv. Jovana Bigorského
- příklad makedonské obrozenecké dřevořezby

*

Kosta Vangelovik': Obchodník ze Štipu- příklad makedonského obrozeneckého
malířství,

rok 1914

*
PRAMENY:
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Eb.??apc,.;u 6b3poJICOeHc,.;u I{HUJIC06HULfll om Mar.:eOOHUR (H36paHu cmpmtUlfU},

vl3naTeJlCTBO Ha DbJlrapcKaTa aKarleMH51 Ha HayKHTe, CocpH51 1983
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se sídlem v Sofii- rok 1892
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Titulní list časopisu JIOJa, orgánu Mladé makedonské literární družiny- Sofie, rok
1892, a pečeť Ústředního výboru Makedonské revoluční organizace- rok I 896
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Titulní strana práce Cma.wóo.106UI,UIIama 6 MaKeOOHUR u Heimume npeocmaeumeRu
od Petra Pop-Arsova- Vídeň 1894. Petar Pop-Arsov ( 1869- 1941)
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Teodosij Gologanov- hlavni představitel myšlenky samostatné makedonské církve.
Dopis Teodosie Gologanova cařihradskému patriarchovi -rok 1891.
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Šifrovaná podoba azbuky pro konspirační potřeby, jež sestavil Goce Delčev

*
LVI

( 1872- 1903)- jeden z nejvýznamnějších vůdců makedonského
hnutí a představitel VMRO a Nikolav Karev ( 1877- 1905), vůdce
Ilindenského povstání

Coce

Delčev

revolučního

*

Borko Lazeski: obraz

Me'IKUII Ka.~tell

na poštovní známce Makedonské pošty

*

Povstalecká vlajka llindenského povstání a Kruševské republiky- rok 1903

*
LVII

Vojdan Černodrinski ( 1875- 1951)- zakladatel makedonského dramatu
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Vojdan Černodrinski: titulní list dramatu MaKei)OHCW
rok 1900

Kbp6G6G

csao6a- Sofie,

*
Záhlaví časopisu Bap!lap, prvního makedonského vědeckého periodika, na jehož
se podílel Krste P. Misirkov

tvorbě

*

LVIII

Krste Petkov Misirkov (1872- 1926)- filolog, publicista a jeden
z nejvýznamnějších představitelů makedonské etnické a jazykové svébytnosti
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Krste Petkov Misirkov a titulní list jeho
pa6oTH - Sofie,rok 1903

nejdůležitějšího

spisu 3a MaKeLIOHUKHTe
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Záhlaví listu ABTOHOMHa MaKeLIOHHja, který vycházel v
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Bělehradě-

rok 1905
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List MaKeJlOHCKiH roJiocb- periodikum s programem nezávislé Makedonie. Sankt
Petěrburg, rok 1913
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Mapa zamýšlené nezávislé Makedonie Dimitrije Čupovského- makedonská emigrace
v Petrohradě, rok 1913
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LX

Branislav Nušié ( 1864- 1938)- srbský komediograf, po roce 1913 ředitel skopského
divadla, kde pobýval do roku 1915 . Stará budova skopského divadla- rok 1914
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Bratři Milton (1882- 1964) a Janaki Manakiové (1878- 1954)celobalkánském měřítku . Od roku 1905 žili v Bitole

průkopnici

filmu v

*
PRAMENY:
6ana6aHOB, KoCTa ; HHKOIIOBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, ,[{HMI1Tap: Cno.HeHUlfll Ha
")'.7mypama 11a Mm.-eiJmlllja, M11c.1a, CKonje 1980
)loj•IHHOCKH, K11po: CJ.:.onje - napa.?emt, MaTHUa MaKeLlOHCKa, CKonje 1999
hrr p:' ·w\\ w .soros.onunk arch i ve ' i ndeks. htm
http ::.·ww\v .unet.co m. mk· manak i9 7: manaki e .htm
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Makedonská kultura mezi

dvěma světovými

válkami
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Apel k bývalým činitelům VMRO k obyvatelstvu Makedonie s požadavkem její
nezávislosti - rok 1919
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List 6aJ1KaHcKa !f>eLlepauHH, který vydávala VMRO,
Makedonie- 20. léta

patřil

ke

kritikům rozdělení

*

Záběr

Goca

z filmu MaKeOonuR s Arsenim Jovkovem, jenž zachycuje
Sofie, rok 1923

Delčeva-

*
LXII

přenesení ostatků

Kino

bratří

Manakiových - Bitola, rok 1922

*

Fotografický salón

bratří

Manakiových- Bitola, 20. léta

*

&:te:=- ..
Nová budova Skopského národního divadla , postavena v letech 1921 - 1927
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Vasillljoski (1902- 1996), významný meziválečný makedonský dramatik a plakát na
jeho drama lleH~Je KywaH06rJe (5eza.7Ka) - Skopské národní divadlo, rok 1928

*

Anton Panov, Risto Krle a Dimčo Stefanovski, herec Bitolského divadla
na společné fotografii.
Anton Panov: lle11a.1óapu- obá lka prvního poválečného vydání
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Risto Krle (1900- 1975)- makedonský dramatik sociálních témat.
Krleho hra AHmul(a - premiéra v roce 1940
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Kosta Solev Racin (1908- 1943) patří mezi zakladatele moderní makedonské poezie.
Kosta S. Racin: Ee.lU ;uyzpu- obálka prvního vydání sbírky
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Kole Nedelkovski (1912 -1941)- makedonský revoluční básník.
Obálka Nedelkovského sbírky M"bcKaBUl(u- Sofie, rok 1940
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Abecedar- slabikář pro děti z egejské Makedonie, vydán v Athénách v roce 1925

*

Centrum Skopje mezi

dvěma světovými

*
LXVI

válkami - letecký snímek

Budova Parlamentu Republiky Makedonie, jejíž výstavba byla dokončena
v roce 1938 podle projektu českého architekta Viktora J. Chudáka jako sídlo
tehdejší místní srbské správy

*

Tzv. Důstojnický dům, dokončen v roce 1927- dominanta meziválečné Skopje

*
Lazar Ličenoski ( 190 I - 1964) a jeho obraz Oo.wn a A6monopmpem Nikoly
Ma rtinoského ( 1903 - 1973). Oba malíři patří nesporně k zakladatelům makedonského
výtvarného umění

LXVII

*
PRAMENY:

6a.na6aHOB, KocTa; H11KO.lOBCKI1, AHTOH11e; KopHaKOB, ,A11M11Tap: Cno.HeHUt{U Ha
Ky_'lmypama Ha MaKeOoHuja, M11cJJa, CKonje 1980
,Aoj411HOCKI1, K11po: CKonje- napane,7u, MaTHUa MaKe,LJ.OHCKa, CKonje 1999
Macedonia- cu/tura! heritage, Misla, Skopje 1995
He.LI.eJJKOBCKH, Kone: CTI1XOBI1, "Ko4o Pau11H", CKonje 1958
Bacesa-,AHMecKa, JIH,LJ.Hja: Jla1ap Jlu'leHOCKu, fypfa, CKonje 1997
http://www.sobranie.mk 1 mkldefault.asp?vidi=palata
http:/lwww.soros.org.mk/archive/G06 1 mar06.htm
http://belimugri.digimak.org/
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Makedonská kultura za druhé

světové

Manifestace ku cti bulharských národních

války

buditelů-

okupovaná Skopje, rok 1941

*

Oslava svátku sv. Cyrila a

Metoděje

v okupované Skopji- 24.

květen

*

-------·-- - -·--- _.,...;. Ml..;.. -.

Národní divadlo ve Skopji pod bulharskou správou- léta 1941 - 1944

*

LXIX

•

1941

Volče Naumčevski (1916- 1980)- makedonský básník Národněosvobozeneckého boje
a Vlado Maleski ( 1919- 1984)- partyzánský básník, autor básně J]eHec HaiJ
MaKeiJoHuja, jež se později stala hymnou Republiky Makedonie

*

Borko Lazeski a jeho výtvarné ztvárnění
v Makedonii- léta 1941 - 1944

Národněosvobozeneckého

boje

*

Partyzánská divadelní skupina

Kočo

Racin pod vedením Vlada Maleského-

Karaorman (Gorno Vranovci), rok 1944

*

LXX

pohoří

Klášter Svatého Prochora Pčinjského (dnes na území Srbska), kde se
konalo zasedání ASNOM -rok 1944

*

Klášter Svatého Prochora

Pčinjského

v současné

době

*

Sv. Prochor

Pčinjski-

slavnostní sál, v němž probíhalo I. zasedání ASNOMu

*
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Metodija Andonov-Čento ( 1902 - 1957) - první předseda Prezidia ASNOMu.
Manifest ASNOMu- významný dokument pro makedonské dějiny
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Rozhodnutí ASNOMu o zavedení makedonštiny jako
makedonském státě- 2. srpen 1944

úředního

jazyka v

*

u.otia.

•

MaKcaoa.~MJa
-- ---

~,

.

•
Příklad

První

.

...-

makedonského partyzánského tisku- Hapo.aeH sojHHK, rok 1944
listu Hosa MaKe.aoHHja- Gorno Vranovci, 29 . října 1944

číslo

*
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PRAMENY:

Ea.Jla6aHOB, KocTa; HHKOJJOBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, ,UHMHTap: Cno:ueHUlfU Ha
Ky,7mypama Ha MaKei)oHuja, MHcna, CKonje 1980
,[(ojl!HHOCKH, K11po: C"onje - napa7enu, MaTHUa MaKe,aoHCKa, CKonje 1999
Macedonia- cu/tura/ heritage, Misla, Skopje 1995
HaHeB, CoTHp: MaKeiJoHuR 1941: Bb3KpeceHue, KHHrOH3,aaTeJJcKa Kbma "Tpy.a",
Coqm~ 2003, internetový odkaz
http://www .promacedonia.org/bugarash/mac 1941 /mac41.html
http://www.mactheatre.edu.mk/main/timeline mac.html
http://,vww .soros.org.mkiarchive/G07 /mar07 .htm
http://www.makedonskosonce.com/broevisi2005/sonce565 .566.pdf,i22 24 cento.pdf
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LXXIII

Makedonská kultura po druhé

světové
..

-

-

válce
---

Usnesení ASNOMu o zavedení makedonské azbuky- významný krok ke kodifikaci
makedonského jazyka- 16. května 1945

*

Členové první jazykové komise- listopad 1944. Mezi členy byl také V enko
Markovski

*
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Venko Markovski ( 1915- 1988)- makedonský a bulharský literát, dodnes
kontroverzní postava kulturních dějin
Blaže Koneski ( 1921 - 1993)- filolog , literární historik, básník a kodifikátor
spisovné makedonštiny.

*

A"BETARE
'--'--

- _J

EyMap- první slabikář v kodifikované makedonštině- rok 1945
Abetare- slabikář pro žáky albánské národnostní menšiny v Makedonii

*

Filozofická fakulty Skopské univerzity, založena r. 1945 (stará budova)
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Blaže Koneski - významný pře d s ta vitel makedonské literární historie .
z roku 1945
První gramatika makedonského jazyka Kru ma Kepeského- rok 194 7
Přednáš ka

*

Rodn ý

dům

Blaža Koneského v obci Nebregovo, Prilepsko

*
&t\t\::4>\E

KOHECKU

UCTOr'UJA
HA MAKE.t:..OHCKUOT
JA3UK

Blaže Koneski: lfcmopuja 11a .ltal\eOoncKuomjaJUK- významná
teoretická práce makedonské j az yko v ě dy

*
LXXVI

Slavko Janevski a Aco Šopov: Ilpyla Ha .u.~1aoocma, jedna z prvních sbírek
makedonské poezie- rok 1950.
Básník Aco Šopov ( 1923 - 1982)
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*
Aco Šopov: Bempom Hocu yóaao ape.•te, básnická sbírka, jež napomohla změnit
parametry makedonského básnictví- rok 1957
Slavko Janevski: Elejcl\a óapymHa óajl\a, reakce na občanskou válku v egejské
Makedonii- rok 1950

*

Slavko Janevski: Ce:w Jao ceoy.Hme jacenu , první makedonský román - rok 1952
Slavko Janevski ( 1920- 2000) -významný makedonský básník i prozaik

LXXVII

•

List Hen01copeH, orgán

Národněosvobozenecké

fronty, vycházel

během občanské války v Řecku v makedonštině- rok 1948

*

Podpis tzv. Bledské dohody mezi Titem a Dimitrovem o užší spolupráci mezi
Jugoslávii a Bulharskem a potvrzující kulturní autonomii makedonského obyvatelstva
v pirinské Makedonii -rok 194 7

•

n·HPMHCHD,.AEifO.i
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Záhlaví listu nHpHHCKO
kulturní autonomie

lleJlO,

i :...T ... ··~a·,··:· :..;;;~;f/

tiskového orgánu pirinských

LXXVIII

Makedonců

v době

*

Kole Čašule: PacKaJu, počátky makedonské povídky- rok 1951
Kole Čašule (* 1921)- významný makedonský prozaik a také zakladatel dramatu

*

Živko Čingo: Hoaa nacKBe.1uja, úspěšné povídky- rok 1965
Živko Čingo ( 1936- 1987)- jeden z vrcholů makedonské literatury

*

-·

...

První výkladový slovník makedonského jazyka - 60. léta 20. století

LXXIX

*

COBPEMEHOCT

PdJG\PA\1

-
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Záhlaví literárněvědných časopisů CospeMeuocT a PauJJeJIH - 50.-60. léta

*
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1

•
Vlada Uroševik': llapucKu npuKaJHU- jedna z novějších sbírek povídek.
Vlada Uroševik' (* 1934) - vý značn ý autor, naznačující v makedonské literatuře
přechod od moderny k postmoderně

*

Tome Arsovski (* 1928)- jeden ze zakl a datelů moderního makedonského dramatu
Tome Arsovski - rozhlasová dramatizace Ceemu K7U.HeHm- enuCKon c.weeHcKu

*

Vf/ůrtPIT8PtH366P

,_ .

Záhlaví

časopisu

zaměření

JlHTep3Typeu Jóop, třetí periodikum filologického
v Makedonii

*

LXXX

rOPA KCTl~lKOIUM

Goran Stefanovski (* 1952)- současný makedonský dramatik, jehož tvorba
přesahuje

hranice Makedonie.

Goran Stefanovski a titulní list souborného vydání jeho divadelních her
(Co6paHu iJpaMu).

*

Dejan Dukovski (* 1969)- dramatik posledních let, jemuž se
daří překonávat

oslovuje evropský kontext.

Dejan Dukovski: J(pa.~tu- souborné vydání jeho

nejznámějších

divadelních her.

*

Jadranka Vladova ( 1956- 2004), Ermis Lafazanovski (* 1961) a Venko
Andonovski (* 1964)- tři výrazní autoři makedonského literárního postmodernismu

*
LXXXI

Aleksandar Prokopiev (* 1953), významný teoreti jihoslovanské postmoderny.
Aleksandar Prokopiev: llocnuwoepeH Ba6U.10H- Skopje 2000

*

Nejúspěšnější beletristická díla posledních let- V enko Andonovski: llanoKom Ha
ceemom a Goce Smilevski: Pa1zoeop co CnuHoJa, oba autoři jsou držiteli ceny
Kniha roku.

*
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Film tPpocuHa, první makedonský hraný film podle
1952

*

LXXXII

scénáře

V lada Maleského- rok

Film Bo.111a HOK z doby bulharské okupace- rok 1955 -a film l(pHo ce.we,
zpracovávající téma občanské války v egejské Makedonii - rok 1971. Oba filmy
dnes patři ke klasice makedonské kinematografie.

*

Film llpeo Oo:HCoom v režii Milča Mančevského je snad nejúspěšnější makedonský
film, oceněn byl řadou mezinárodních cen- rok 1994.
Milčo Mančevski (* 1959)- úspěšný makedonský režisér, scénárista a literát.
Film llpamuna- další úspěšný projekt Milča Mančevského- rok 200 I.

*

Scéna z filmu !lpauama

*
LXXXIII

Makedonsko-český film To.r1e-wama Booa na motivy stejnojmenné novely Živka Činga
v režii makedonského režiséra lva Trajkova, trvale žijícího v České republice- rok 2005

*

Dimitar Kondovski ( 1927 - 1993)- jeden ze zakladatelů makedonského
výtvarného umění. Obrazy 3a6opa6eHuom C6em a nommmux- 60 . léta

*
Kondovského Tpunmux na známce makedonských pošt

LXXXIV

poválečného

*

Katastrofální

zemětřesní

tragicky

pozměnilo téměř

celou Skopji- rok 1963

*

Po

zemětřesení

se

definitivně

vytratil

předválečný

*

LXXXV

kolorit staré Skopje

Skopské Kale bylo jednou z dominant,

zemětřesení je

z velké

části zničilo-

rok 1963

*

Architektonická obnova Skopje po zemětřesení nebyla vždy zcela úspěšná- budova
Makedonského národního divadla a Makedonských telekomunikací- 70.-80. léta

LXXXVI

*

- -- -·-· -·---

-·------- -- - -------·-- .

- - - - -- - - -Metoděje

Budova Univerzity svatého Cyrila a

ve Skopji

*

Budova Makedonské akademie

věd

umění

a

ve Skopji- dokončena v r. 1974

*
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Záhlaví makedonských periodik- YTpHHCKH secHHK, .L1,HeBHHK, Hosa MaKenoHHja,
CTapT a BeCT.
Logo Makedonské radiotelevize

*
LXXXVII

Lidová kultura je dodnes aktuální

součástí

makedonské kulturní identity

*

Dodnes se

těší popularitě nejrůznější

folklórní soubory

*

Makedonská lidová hudba má i dnes

řadu

LXXXVIII

talentovaných

interpretů-

Vaska llieva a

Aleksandar Sarievski

*

Motivy lidové hudby jsou úspěšně komponovány i do moderních směrůskupiny AHacTacHja a .Z:Ul CHHTe3HC jsou v makedonské etnická hudbě již legendami

*
PRA\IE:\Y:

naJJa6aHOB, KocTa; HHKOnOBCKH, AHTOHHe; KopHaKOB, ,UHMHTap: CnwtteHWfU HQ
J...Y!Imypama Ha MaKeiJoHuja, MHCJJa, CKonje I 980
,Uoj4HHOCKH, K11po: CKonje- napa1e.w, MaTHUa MaKe.UOHcKa, CKonje I 999
KouescKH, ,UaHHno: Ee.wwKu Ha ocaHeHuom wema'-1 , A3-6yKH, CKonje 2002
Macedonia- cu/tura! heritage, Misla, Skopje I 995
http:iiwww .blesok.com.mk/avtor.asp?lang=mac&id=545
http :.'.'www.dpi sm.org.mk/clenovi mac.asp
http :/1www.soros.org .mkfarchive G09/mar09.htm
http ://www .pen.org.m k' publ ications/mem bers/tekst.asp? lang=mac& id=43
http:/.' www.blesok.com .mk /gallen.asp?lang=rnac&izdanie=33&avtor=
884&media1D= I 589

http: //www. macci nema.com ť fi Imovi .asp
http ://www .soros.org. mk,konkurs ·07 6 / angver'ťól k denes. html
http ;//www .s in tezi s .com .m k.·

*
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Seznam obrazových
Kultura
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

příloh

pravěku

Velká matka- bohyně plodnosti, kultovní předmět z doby středního neolitu, obec Madžari, Skopsko
Keramické národy z doby raného neolitu, lokalita Anzabegovo- Ovče Pole
Keramické zoomorfní předměty, oblast Govrlevo, Skopsko
Keramický model ve tvaru domu- kultovní předmět doby neolitu, oblast Porodina, Bitolsko
Keramický kalich s ozdobnou kresbou z doby neolitu, Tumba- Madžari, Skopsko
Keramické sošky bohyní- kultovní předměty z doby eneolitu, Šuplevac, Bitolsko
Ozdobné a kultovní předměty doby železné- obec Suva Reka, Gevgelijsko

*

Kultura
8)
9)
10)
ll)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

starověku

Zlatá pohřební maska- Trebeništa, 7.- 4. století před n.l.
Bronzová soška Tančící menády- Tetovo, doba železná
Hliněné vázy s figurální výzdobou, 5. - 4. století před n.l.- Demir Kapija
Hlava Dion)·sa Taurobola, Jabolci, Skopsko
Theodosiův palác- Stobi, Yelešsko
Mramorová busta Alexandra III. Makedonského (dnes v Louvru)
Alexandr 111. Makedonský v boji s perským králem Dariem III. na mozaice v Pompejích
Archeologické pozůstatky královského dvoru ve Vergině (makedonsky Kutleš, dnes území Řecka)
Pohřební truhla Filipa II. (lamax) se symbolem "verginského slunce"- královská hrobka ve Vergině,
4. století před n.l.
Symbol .. verginské hvězdy "- slunce s šestnácti paprsky
Socha ženy- Velké Herculaneum, Stobi, Velešsko
Heraclea Lyncestis- ústřední pohled na odkrytou část města- Bitolsko
Heraclea Lyncestis- možná podoba rekonstrukce centrální části města (podle Ivana Mikulčik'e)
Heraclea Lyncestis- půdorys odkryté části města
Heracela Lyncestis- mozaiky z Velké baziliky, Bitolsko
Motiv Jošua a Kaleb na keramickém reliéfu- obec Vinica, Kočansko, 5.-6. století
Motivy na terakotových ikonách z Vinického Kale- vyobrazení archanděla Michaela a Vítězný
křič. Vinica, Kočansko, 5.-6. století

*
Kultura

středověku

25) Půdorys raněkřesťanské baziliky (Polykonhální chrám)- Ochrid, 5.-6. století
26) Rajská řeka Geon - detail mozaiky z Polykonhálního chrámu- Ochrid, 5.-6. století
27) Středověký šperk z Makedonie - 7.- 14. století
28) Detail fresky Cyrila (Konstantina) a Metoděje- kostel Sv. Klimenta v Římě, 9. století
29) Svati Cyril a Metoděj šíří slovanskou vzdělanost a křesťantví- menologie Vasilie ll., ll. století
(Vatikánská knihovna)
30) Hlaholice - první slovanské písmo
31) Kodex Zograťský - hlaholská památka sepsaná na přelomu IO. - ll . století
32) Detail iluminace z Asemanova evangelia. hlaholsky psané památky z konce 10. století (Vatikánská
knihovna v Římě)
33) Kliment a Naum, žáci a pokračovatelé Cyrila a Metoděje na ikonách ze 14. století (Galerie ikon.
Ochrid)
34) Chrám Sv. Panny Marie Perivleptos, dnes chrám sv. Klimenta. vystavěn koncem 13. století- Ochrid
35) Fresková v)·zdoba chrámu sv. Klimenta- Oplakávání Krista. rok 1295 - Ochrid
36) Klášter sv. Nauma, na jižním břehu Ochridskéhojezera. založen na místě Naumova kostela sv.
Archanděla Michealajiž na přelomu 9. a I O. století- Ochridsko
37) Chrám svatého Pantelejmona. obnovené jádro Ochridské literární školy. Klášter byl vybudován
koncem 9. století. jeho rekonstrukce do dnešní podoby byla dokončena v roce 2002
38) Cyrilice - nové slovanské písmo z konce 9. století
39) Chrám Svaté Sofie v Ochridu. jehož hlávní část pochází z ll. století
40) Freska Nanebevzetí Kristovo v chrámu Svaté Sofie- Ochrid. ll. století
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41)
42)
43)
44)
45)
46)
4 7)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

Chrám Svaté Sofie- apsida
Chrám Svatého Pantelejmona v obci Gomo Nerezi. Skopsko- 12. století
Chrám Svatého Georgiho v obci Kurbinovo, Prespansko- rok 1191
Chrám Svatého Georgiho v obci Kurbinovo- freska Ježíše Krista, rok 1191
Freska anděla v chrámu Svatého Georgiho v Kurbunovu, rok 1191
Ikona Ježíše Krista, Ochrid- rok 1262-63
Panna Marie Spasitelka, počáttek 14. století- dnes se nachází v Galerii ikon v Ochridu
Ostrov Svatého Achila, prvotní sídlo cara Samuila, maloprespanský region- 10.- ll. století
Samuilova pevnost v Ochridu- letecký pohled
Památník cara Samuila ku cti rodičů a bratra, pravděpodobně rok 993, Prespanko
Obnovené hradby Samu ilovy pevnosti, Ochrid
Vyobrazení Popa Bogomila- miniatura (dnes ve Státním historickém muzeu v Moskvě)
Markovy věže, Prilepsko- zbytky hradu Krále Marka, 13.-14. století
Rekonstrukce Markova hradu nad Prilepem v představách
Portrét Krále Marka na ikoně z Markova kláštera, Skopsko- léta 13 76- 77
Koste::! Svatého Jovana- Kaneo, vystavěn a freskami vyzdoben ve 13. století- Ochridsko
Svatý Jovan ve freskové výzdobě , kostel Svatého Jovana, Ochrid
Staro Nagoričane, významné centrum náboženského života
Srbský car Štefan IV. Dušan ( 1308- 1355) na dobové fresce
Štefan Dušan je korunován srbským carem - obraz Paj i Jovanoviée
Centrální části Markova kláštera, Skopsko- 14. století
Vyobrazení svatého Gavrila Lesnovského ve stejnojmenném klášteře, oblast Krivé PalankyZletovo, 14. století

Kultura v
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91 )
92)
93)
94)

době

*
osmanské nadvlády

Plán Sultán Muratovy džamie ve Skopji- 15 . století
Skopje v době osmanské nadvlády- veduta Jacoba Harevina z roku 1594
Půdorys chrámu Svatého Pantelejmona. na němž byl v 15. sto letí postaven tzv . lmaret- Ochrid
lmaret- vystavěn v 15 . století, rozbořen v souvislosti s chrámem sv. Pantelejmona
Mustafa-Pašina džámie, Skopje - vystavěna v roce 1492
Sultan-Muratova (Hyunkar) džamie, Skopje- postavena již v roce 1436
Jeni džamie ze 16. století- Bitola
!sak begova džamie ze 16. století- Bitola
Zbytky skopského bezistenu- vybudován v 15 . století, zničen během požáru v roce 1689 a v letech
1899 - 1900 jen částečně obnoven
Bitolský bezisten na historické fotografii
Bitolský bezisten v současné době
Bitolský bezisten. V původní podobě vystavěn na přelomu 16. a 17. století
Bezisten ve Štípu- přelom 16. a 17. století
Husa-Medin pašova džamie (kostel Sv. Jiljí) ve Štípu
Šarena džamie v Tetovu z roku 1495- celkový pohled
Šarena džamie v Tetovu- detail výzdoby
Arabat Baba tek'e - dervišsk ý klášter nedaleko Tetova, 18 . století
Šarena džamie v Tetovu- detail interiéru
Daut-pašin amam ve Skopji- bývalé turecké lázně. jejichž výstavba byla dokončena roku 1484
Daut-pašin amam - detail interiéru
Čiťt-amam - druhé turecké lázně ve Skopji, vystavěny v druhé polovině 15 . století
Kuršumli-an- skopsk~ zájezdní hostinec. poprvé se připomíná v roce 1550. Na fotografii vzhled z
počátku 20 . století
Kuršumli-an- dnešní vzhled
Kuršum Ii-an - současn)· stav atria
Suli-an- skopský zájezdní hostinec z první poloviny 15. století. Pohled do atria
Suli-an- rc::konstrukce původního vzhlc::du. Památka byla poškozena během zemětřesení v roce 1963
Skopský akvadukt- postaven nejspíše koncem 15. nebo počát kem 16. století Mustafem pašou
Kamenný most ve Skopji- fotografie z počátku 20. století
Kamenn ý most ve Skopji kolem roku 1960
Kamc::nn~ most ve Skopji -dnešní podobu získal pravděpodobně v 15.-16. století
Rad in most v Kratovu- vystavěn v druhé polovině 15. století
Vzhled původní češmy (veřejné fontány)- Bitola

XCI

95) Saat kula ve Skopji (hodinová věž) na snímku z přelomu 19. a 20. století a v současné podobě.
Vybudována byla v letech 1566- 1573
96) Saat kula v Bitole dříve a dnes. Postavena byla snad v 16. století
97) Saat kula ve Velesu- nejspíše konec 17. století
98) Saat kula v Ochridu (část Mesokastro)- rok 1726
99) Saat kula v Prilepu- postavena r. 1858
I 00) Skopská stará čaršija na přelomu 19. a 20 . století
I OI) Skopská stará čaršija v dnešní podobě
I 02) Prilepská čaršija na fotografii z počátku 20. století a v dnešní podobě
I 03) Čaršija v Bitole- tzv. Širok sokak na fotografii z počátku 20. století
I 04) Čaršija v Bitole v současné podobě

*

Kultura národního obrození
105) llyrská myš lenka- výchozí ideál jihoslovanského předobrození. llyrský společný erb a znak Makedonie - oba z F ojn i ckého erbovníku- rok 1675
I 06) Christofor Žafarovič: flJo6pa:J~CeHue opy:J~CuŽl u.?Upu'leCKZLr , titulní list - Vídeň 1741
I07) Christofor Žefarovič a vyobrazení zemských znaků Makedonie a Bulharska z jeho .. Stematograjil!"
(lhoópa.JICeH ue opy:)l(.:uií lL7upu'leCKZLr)

1819 a Kiril Pejčinovič: KHuza euR
rok 1816- počátky pedagogické literatury
109) Hrob Kirila Pejčinoviče v klášteře Lešok {Tetovsko)
ll O) Tiskárna Teodosije Sinaitského: Ha'la?Hoe y'leHue... -detail výzdoby díla
III) Rodný dům bratří Miladinovových ve Struze- fotografie z počátku 20. století
I 12) Rodný dům bratří Miladinovových- dnešní podoba
I 13) Titulní list sborníku 5n.vapo:u HapoóH u necHu- rok 1861
114) Struga v roce 1919
I 15) Saat kula ve Struze- konec 19. století
I 16) Chrám Svaté Sofie v Ochridu v 19. století
I 17) Panoramatický pohled na Ochrid- 19. století
I 18) Panoramatický pohled na Ochrid dnes
119) Grigor Prličev ( 1830 - 1893 ). ochridský rodák, za mladých let a v pokročilém věku
120) Ochridská architektura obrozeneckého stylu - stav po balkánských válkách a dnes
121) Prličevův rodný dům v Ochridu- současná podoba
122) Hrob Grigora Prličeva za chrámem Sv. Klimenta v Ochridu na počátku 20. století
123) Hrob Grigora Prličeva v současné podobě
124) Grigor Prličev - titulní list úspěšného díla Cepoapom- rok 1860
125) Pohled na Ochrid z konce 19. století- symbol obrozeneckého procesu v Makedonii
126) Rodný dům Grigora Prličeva v Ochridu koncem 19. století
127) Detail rodného domu Grigora Prličeva s jeho bustou- současný stav
128) Rukopis Prličevovy Krátké slovanské gramatiky
129) Obrozenecký Ochrid jen zřídka měnil svou tvářnost - postranní ulička koncem 19. století a dnes
130) Veles v 19. století - panoramatický pohled
13 I) Vel es v současné době - panoramatický pohled
132) Rajko Žinziťov ( 1839 - 1877)- velešský rodák a významn~ bulharsko-makedonský obrozenec
133) Titulní strana Novohulharské shírk.v Rajka Žinzifova- Moskva, rok 1863
134) Chrám Sv. Pantelejmona ve Velesu z roku 1840 - významnt! obrozenecké centrum
135) Titulní li st časopisu 5paTCKit Tpyn.jehož vydání se Žinzitov aktivně účastnil
136) Rodn) dúm Jordana Chadžikonstantinova Džinota ve Ve lesu- dnes památník
137) Záhlaví listu Uaperpanc~-:H BeCTHHK, do něhož Jordan Chadžikonstantinov-Džinot často přispíval
138) Rodný dům G'org'iho Pulevského v Galičniku
139) Gal ičnik na konci 19. století- rodiště G 'org' iho Pulevského
1-10) G'org'ija Pulevski a rukopis jeho díla CwBjaHCKO-.Haf.:I!!'JoJtcJ.:a onwma ucm opuja
l-Il) Kuzman Šapkarev ( 1834 - 1909)- významný obrozenec a folklorista
1-12) Titulní strana práce C6opHm:n omb 6n."!,'apcl<.'u Hapo<)Hu _\".ltomeopeHuR, na jehož redakci se
Šapkarev aktivně podílel
1-13) Záhlaví li stu MaKellOHIHI , do kterého Šapkarev přispíva l
1-14) Oslava dne slovanské vzdělanosti a písemnictví (24 . květen) na Bulharském gymnáziu v Soluni(blíže časově n e určeno)
1-15) Ikona Svatého Eliáše v chrámu Sv. Spasitele ve Skopji- rok 1867. Příklad obrozeneckého

I08) Joakim

Krčovski: Pa"J.7 U'IHa noy'lume.ma HacmaBMHUR, rok

JOIW.\IaR O::.•Jeoaw,

XCII

ikonopisectví
146) Klášter Sv. Jovana Bigorského- panoramatický pohled na vyřezávaný ikonostas, 30. léta 19. století
a celkový pohled
147) Detail Adama a Evy na ikonostasu v klášteře Sv. Jovana Bigorského- příklad makedonské
obrozenecké dřevořezby
148) Kosta Vangelovik': Obchodník ze $tipu- příklad makedonského obrozeneckého malířství, rok 1914

*

Kultura

revolučního

období

149) Zakládající listina Mladé makedonské literární družiny, osvětové organizace se sídlem v Sofii- rok
1892
150) Titulní list časopisu JloJa, orgánu Mladé makedonské literární družiny- Sofie, rok 1892, a pečeť
Ústředního výboru Makedonské revoluční organizace - rok 1896
151) Titulní strana práce Cma~t6o.we utullama e MaKei)oHufl u HeiíHume npeocmaeume.1u od Petra PopArsova - Vídeň 1894. Petar Pop-Arsov ( 1869- 1941)
152) Teodosij Gologanov- hlavní představitel myšlenky samostatné makedonské církve
153) Dopis Teodosie Gologanova cařihradskému patriarchovi- rok 1891.
154) Šifrovaná podoba azbuky pro konspirační potřeby, jež sestavil Goce De1čev
155) Goce De1čev ( 1872- 1903) - jeden z nejvýznamnějších vůdců makedonského revolučního hnuti a
představitel VMRO a Nikolav Karev (1877- 1905), vůdce llindenského povstání
156) Borko Lazeski: obraz Me'IKlllt KaweH na poštovní známce Makedonské pošty
157) Povstalecká vlajka 11indenského povstání a Kruševské republiky - rok 1903
158) Vojdan Černodrinski ( 1875 - 1951)- zakladatel makedonského dramatu
159) Vojdan Černodrinski: titulní list dramatu MaK€001/C/W t•:bp(W6(1 ceao6a- Sofie, rok 1900
160) Záhlaví časopisu Bapnap, prvního makedonského vědeckého periodika, na jehož tvorbě se podílel
Krste P. Misirkov
161) Krste Petkov Misirkov ( 1872- 1926)- filolog, publicista a jeden z nejvýznamnějších představit e lů
makedonské etnické a jazykové svébytnosti
162) Krste Petkov Misirkov a titulní list jeho nejdůležitějšího spisu Ja .HaKeOoHl{Kume pa6omu- Sotie.
rok 1903
163) Záhlaví listu ABTOHOMHa MaKenoH~Ija, který vycházel v Bělehradě- rok 1905
164) List MaKe.'loHcKii1 ro11ocb- periodikum s programem nezávislé Makedonie. Petrohrad. rok 1913
165) Mapa zamýšlené nezávislé Makedonie Dimitrije Čupovského - makedonská emigrace v Petrohradě ,
rok 1913
166) Branislav Nušié ( 1864- 1938)- srbský komediograf, po roce 1913 ředitel skopského divadla, kde
pobýva l do roku 1915. Stará budova skopského divadla- rok 1914
167) Bratři Milton ( 1882- 1964) a Janaki Manakiové ( 1878 - 1954)- průkopnici filmu v celobalkánském
měi"ítku. Od roku 1905 žili v Bitole

*

Makedonská kultura mezi

dvěma světovými

válkami

168) Apel k býva lým činitelům VMRO k obyvatelstvu \1akedonie s požadavkem její nezávislosti- rok
1919
169) List 5MKaHcKa <j)enepau~u!, který vydávala VMRO. patřil ke kritikům rozdělení Makedonie- 20.
léta
170) Zábťr z ti lm u ,\ 1w;edollllfl s Arsenim Jovkovem. jenž zachycuje přenesení ostatků Goca Delčeva Sotie. rok 1923
171) Kino bratří Manakiových - Bitola. rok 1922
172) Fotogratick~· salón bratří Manakiových- Bitola, 20. léta
173) Nová budova Skopského národního divadla, postavena v letech 1921 - 1927
174) Vasi I lljoski ( 1902 - 1996). významný meziválečn~ makedonský dramatik a plakát na jeho dram a
.7<'11't C f( ntallfWIC (Ee,'(Wú7)- Skopské národní divadlo. rok 1928
175) Anton Pan o v. Risto Krle a Dimčo Stefanovski, herec Bitolského divadla na společné fotografii.
176) Anton Pan o v: n e'lmóapu- obálka prvního poválečného vydání
177) Risto Krle ( 1900 - 1975)- makedonský dramatik sociálních témat
178) Krleh o hra Allmllt(a- premiéra v roce 1940
179) Kosta So le v Racin (I 908- 1943) patří mezi zakladatele moderní makedonské poezie
180) Kosta S. Racin: Ee.•tu .\ty.·pu - obálka prvního vydání sbírky
181) Kole Nedelkovski ( 1912- 1941)- makedonský revoluční básník
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182) ObáiJ...:a Nedelkovského sbírky MocKaeuztu- Sofie, rok 1940
183) Ahecedar- slabikář pro děti z egejské Makedonie, vydán v Athénách v roce 1925
184) Centrum Skopje mezi dvěma světovými válkami -letecký snímek
185) Budova Parlamentu Republiky Makedonie, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1938 podle
projektu českého architekta Viktora J. Chudáka jako sídlo tehdejší místní srbské správy
186) Tzv. Důstojnický dům, dokončen v roce 1927- dominanta meziválečné Skopje
187) Lazar Ličenoski ( 190 I - 1964) a jeho obrazf(o.wn a Aemonopmpem Nikoly Martinoského ( 1903 1973). Oba malíři patří nesporně k zakladatelům makedonského výtvarného umění

*

Makedonská kultura za druhé

světové

války

Manifestace ku cti bulharských národních buditelů- okupovaná Skopje, rok 1941
Oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje v okupované Skopji- 24. květen 1941
Národní divadlo ve Skopji pod bulharskou správou- léta 1941 - 1944
Volče Naumčevski ( 1916- 1980)- makedonský básník Národněosvobozeneckého boje a V lado
Ma lesk i ( 1919- 1984)- partyzánský básník, autor básně J]eHec 1taó Mm.:eóoHuja, jež se později
stala hymnou Republiky Makedonie
192) Borko Lazeski a jeho výtvarné ztvárnění Národněosvobozeneckého boje v Makedonii -léta 1941 -

188)
189)
190)
191)

1944
193) Part) zánská divadelní skupina Kočo Racin pod vedením V lada Maleského- pohoří Karaorman
(Gorno Vranovci), rok 1944
194) Klášter Svatého Prochora Pčinjského (dnes na území Srbska). kde se konalo zasedání ASNOM rok 19-1-1
195) Klášter Svatého Prochora Pčinjského v současné době
196) Sv. Prochor Pčinjski- slavnostní sál, v němž probíhalo I. zasedání ASNOMu
197) Metodija Andonov-Čento ( 1902- 1957)- první předseda Prezídia ASNOMu.
198) Manifest ASNOMu- významný dokument pro makedonské dějiny
199) Rozhodnutí ASNOMu o zavedení makedonštiny jako úředního jazyka v makedonském státě- 2.
srpen 19-1-1
200) Příklad makedonského partyzánského tisku- Hapo11eH sojHHK, rok 1944
20 I) První číslo listu Hosa MaKellOHHja- Gomo Vranovci, 29. října 1944

*

Makedonská kultura po druhé

světové

válce

202) Usnesení ASNOMu o zavedení makedonské azbuky- v)znamný krok ke kodifikaci makedonského
jazyka - 16. května 1945
203) Členové první jazykové komise -listopad 1944. Mezi členy byl také Venko Markovali
204) Konečná verze makedonské cyri I ice
205) Venk o Markovski ( 1915 - 1988) -makedonský a bulharský I iterát, dodnes kontroverzní postava

kulturních

dějin

206) Blaže Koneski ( 1921 - 1993)- filolog. literární historik. básník a koditlkátor spisovné

makedonštiny
207)
208)
209)
2 I 0)
211)
212)
213)

5yr:riLtp- první slabikář v kodifikované makedonštině- rok 1945

.-lheture- slabikář pro žáky albánské národnostní menšin: v Makedonii
Filozofická fakulty Skopské univerzity, založena r. 1945 (stará budova)
Blaže Koneski -významný představitel makedonské I iterám í historie. Přednáška z roku 1945
První gramatika makedonského jazyka Kruma Kepeského- rok 1947

Rodn~ dúm Blaža Koneského v obci Nebregovo, Pri lepsko
Blaže Koneski: 1/cmopuja 1w .llw:ei!mtcr:uom }mm:- v)"znamná teoretická práce makedonské
jaz: I--o\ ed:
214) Slavi--o Janevski a Aco Šopov: Rppa Jta .H.wóocma. jedna z prvních sbírek makedonské poezierok 19.:'0
215) Básnil-- Aco Šopov ( 1923 - 1982)
216) Aco Šopov: Bempom f/Ocu yóufJo epe11e. básnická sbírl--a. jež napomohla změnit parametry
mal--edonského básnictví- rok 1957
217) Slavi--o Janevski: Dejcr:a óap1-mHa óajr:a, reakce na občanskou válku v egejské Makedonii- rok

1950
218) Slavko Janevski: Ce.w JarJ ceJ_n-tmejaceHu, první makedonský román- rok 1952
219) Sl a\ 1--o Janevski ( 1920- 2000)- významný makedonsl--ý básník i prozaik
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220) List HenoKopeH, orgán Národněosvobozenecké fronty, vycházel během občanské války v Řecku v
makedonštině - rok 1948
221) Podpis tzv . Bledské dohody mezi Ti tem a Dimitrovem o užší spolupráci mezi Jugoslávií a
Bulharskem a potvrzující kulturní autonomii makedonského obyvatelstva v pirinské Makedoniirok 1947
222) Záhlaví listu nHpHHCKO .!leJIO, tiskového orgánu pirinských Makedonců v době kulturní autonomie
223) Kole Čašule: PacKa3u, počátky makedonské povídky- rok 1951
224) Kole Čašule (* 1921)- významný makedonský prozaik a také zakladatel dramatu
225) Živko Čingo: Hoea flao.·eeml}a, úspěšné povídky- rok 1965
226) Živko Čingo ( 1936- 1987)- jeden z vrcholů makedonské literatury
227) První výkladový slovník makedonského jazyka- 60. léta 20. století
228) Záhlaví literárněvědných časopisů CospeMeHOCT a PaJmenH- 50.-60. léta
229) Ylada Uroševik': flapucKu npuKmHu- jedna z novějších sbírek povídek
230) Ylada Uroševik' (* 1934)- význačný autor, naznačující v makedonské literatuře přechod od
moderny k postmoderně
231) Tome Arsovski (* 1928)- jeden ze zakladatelů moderního makedonského dramatu
232) Tome Arsovski- rozhlasová dramatizace Ceemu K7l.Hteflm- enucKon c.weeHCKU
233) Záhlaví časopisu IIHTepaTypeH 36op, třetí periodikum filologického zaměření v Makedonii
234) Goran Stefanovski (* 1952)- současný makedonský dramatik, jehož tvorba přesahuje hranice
Makedonie
235) Goran Steťanovski a titulní list souborného vydání jeho divadelních her (Co6paHu opawu).
236) Dejan Dukovski (* 1969)- dramatik posledních let, jemuž se daří překonávat oslovuje evropskj
kontext
237) Dejan Dukovski: JlpaHu- souborné vydání jeho nejznámějších divadelních her.
238) Jadranka V Iadova ( 1956- 2004 ), Ermis Lafazanovski (* 1961) a Venko Andonovski (* 1964)- tři
v)Tazní autoři makedonského literárního postmodernismu
239) Aleksandar Prokop iev (* 1953), významný teoreti jihoslovanské postmoderny .
240) Aleksandar Prokopiev: flocm.Hoóepe11 BaezLWH- Skopje 2000
241) Nejúspěšnější beletristická díla posledních let- Venko Andonovski : flanoKom Ha ceemom a Goce
Smilevski : Pa:v oeop co Cm11101a, oba autoři jsou držiteli ceny Kniha roku
242) Film C/>pocuHa, první makedonský hran)· film podle scénáře Vlada Maleského- rok 1952
243) Film Bo:t'lu HOK z doby bulharské okupace- rok 1955- a film lipHo ce.we, zpracovávající téma
občanské války v egejské Makedonii- rok 1971. Oba filmy dnes patři ke klasice makedonské
kinematografie
244) Film flpeiJ aw1cóom v režii Milča Mančevského je snad nejúspěšnější makedonský film, oceněn byl
řadou mezinárodních cen -rok 1994
245) Milčo Mančevski (* 1959)- úspěšný makedonský režisér . scénárista a literát
246) Film flpautuHa- další úspěšný projekt Milča Mančevského - rok 200 I
24 7) Scéna z filmu flpauulf/a
248) Makedonsko-český film íme.\wma eoda na motivy stejnojmenné novely Živka Činga v režii
makedonského režiséra lva Trajkova . trvale žijícího v České republice- rok 2005
249) Dimitar Kondovski ( 1927- 1993)- jeden ze zakladatelů makedonského poválečného výtvarného
umění. Obrazy JaóopaeeHuom ceem a flo.wnmtL'(- 60. léta
250) Kondovského Tpunmur na známce makedonských pošt
251) Katastrofální zemětřesní tragicky pozměnilo téměř celou Skopji - rok 1963
252) Po zemětřesení se definitivně vytratil předválečný kolorit staré Skopje
253) Skopské Kale bylo jednou z dominant.. zemětřesení je z velké části zničilo -rok 1963
254) Architektonická obnova Skopje po zemětřesení nebyla vždy zcela úspěšná- budova Makedonského
národního divadla a Makedonsk}·ch telekomunikací- 70.-80. léta
255) Budova Univerzity svatého Cyrila a Metoděje ve Skopji
256) Budova Makedonské akademie věd a umění ve Skopji - dokončena v r. 1974
257) Záhlaví makedonských periodik- YTpHHCKH secHIIK . ~HeBHHK . HoBa MaKellOHHja, CTapT a Becr.
258) Logo Makedonské radiotelevize
259) Lidová kultura je dodnes aktuální součástí makedonské kulturní identity
260) Dodnes se těší popularitě nejn:'lznější folklórní soubory
261) Makedonská lidová hudba má i dnes řadu talentovaných interpretů- Vaska Ilieva a Aleksandar
Sarievski
261) Motivy lidové hudby jsou úspěšně komponovány i do moderních sm ě rů - skupiny AHaCTacHja a,/],~
CI·IHTeHIC jsou v makedonské etnická hudbě již legendami
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