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Práce Karla Jiráska se týká vývoje kajkavského nářečí a jeho vlivu na formování standardního 

slovinského a chorvatského jazyka a tím i druhotně také na vznik a upevnění národní identity 

Slovinců a Chorvatů. Téma není zcela nové, jak je zřejmé i z literatury, kterou autor uvádí (s. 

159-167). Přesto práci považuji za přínosnou, neboť přináší částečně nový pohled na celou 

problematiku. Stěžejní myšlenka tohoto pohledu je formulována v předmluvě: "V období 

vzniku prvních literárních památek na území dnešního Slovinska dnešního severního 

Chorvatska ještě nebyly konstituovány ani spisovné jazyky, ani národní identita v dnešním 

slova smyslu. Pokládám proto za přínosné pojednat ve své práci i o klíčových faktorech a 

meznících, které přispěly k formování spisovných jazyků a národních identit, respektive ke 

krystalizaci a vyčlenění jazykových a národních celků ze slovanského dialektálního 

kontinua." (s. 6). 

Práce je rozdělena na předmluvu (s. 5-7), úvod (s. 8-13), čtyři kapitoly a závěr (s. 149 

151). V předmluvě autor vysvětluje, proč si zvolil uvedené téma. Jirásek navázal na svou 

diplomovou magisterskou práci, která se týkala čakavského nářečí a čakavské literatury. 

V úvodu se Jirásek zabývá některými teoretickými aspekty vzniku moderního 

standardizovaného literárního jazyka. Jirásek konstatuje, že "kodifikace normy spisovného 

jazyka byla pro slovanské národy jedním z projevů dovršení jejich národní emancipace, 

předpokládala však předchozí ujasnění a definování příslušné národní identity." (s. 8) Platí 

zároveň, že "nezbytnou podmínkou úspěšnosti kodifikace spisovné normy je také rovnováha 

tří složek - aktuální podoby mluveného jazyka, literární tradice a lingvistického popisu 

jazyka" (tamtéž). V literatuře vidí Jirásek stabilizační faktor, který upevňuje pocit národní 

sounáležitosti a udržuje současně znalost společného jazykového kódu. S tím lze jistě 

souhlasit. Domnívám se nicméně, že v procesu standardizace jazyka hraje vždy značnou 

úlohu jazyková situace v mocenském centru (zpravidla hlavním městě). Je celkem běžné, že 

za základ normy je brán dialekt, kterým se hovoří v hlavním městě a okolí, neboť zde je 

poměrně velká koncentrace obyvatelstva a také centrální úřady, které v procesu vytváření 

novodobého státu musejí nutně používat jazyk srozumitelný obyvatelstvu. Specifická situace 

Chorvatska je dána právě tím, že zde vlastně neexistovalo přirozené mocenské centrum pro 
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celé území, neboť jeho část se nacházela pod nadvládou osmanské říše a další části pod 

nadvládou Benátek, resp. tvořily součást Dubrovnické republiky. V další části úvodu se autor 

věnuje zeměpisnému vymezení kajkavské jazykové oblasti. Poukazuje na to, že kajkavské 

dialekty tvoří postupný přechod mezi dialekty slovinskými na severozápadě a dialekty 

štokavskými na jihovýchodě, tedy přechod mezi současnou literární slovinštinou a literární 

(srbo)chorvatštinou, která je - jak známo - založená na štokavštině. Autor se věnuje dále 

jazykové situace na území, označovaném jako "slovinské země", čímž se myslí území širší, 

než dnešní Slovinská republika (zahrnuje v autorově pojetí Kraňsko, Korutany, Štýrsko, 

Gorici a Istrii, tj. také části dnešního Rakouska a Itálie) a na území označovaném jako 

"chorvatské země", čímž míní území někdejšího chorvatsko-slavonského státu spojeného 

personální unií s Uhrami a nepodléhaj ící osmanské říši a tu část Dalmácie, která nepodléhala 

Benátkám (s. 13). Pro oblast, kde se používá kajkavské nářečí, používá také termín 

"chorvatský sever", zatímco oblast pod vládou Dubrovnické republiky tvoří "chorvatský jih". 

Chápeme-li tyto pojmy jako pomocné termíny, lze s nimi souhlasit. 

První kapitola se týká vývoje knihtisku a jeho významu pro literaturu. Kapitola je 

rozdělena na několik podkapitol: situace před vynálezem knihtisku (s. 14-16), vynález 

knihtisku (s. 17-19), rozšíření knihtisku v Evropě (s. 19-26) se zaměřením nejprve na střední 

Evropu (s. 20-21) a pak na slovinské a chorvatské území (s. 22-26). Dále se Jirásek zabývá 

objemem knižní produkce (s. 26-28) a na otázku významu knihtisku pro rozvoj národních 
, 

jazyků (s. 28-35). Udaje zde podávané pokud jde o všeobecný popis vývoje knihtisku jsou 

celkem známé, pro českého čtenáře mohou být zajímavá statistická data ohledně počtu 

vytištěných chorvatských knih. V porovnání se zeměmi západní Evropy, ale např. i s českými 

zeměmi jde o množství překvapivě malé. Těžiště kapitoly je v části o významu knihtisku. 

Knihtisk dával po technické stránce možnost rozšířit myšlenky mezi mnohem větším okruhem 

osob, než dříve opisované texty. Podmínkou ovšem byl jednak vzrůst gramotnosti, jednak 

vyřešení otázky jazyka. Latina, středověký jazyk vzdělanců se v období renesance již 

nehodila, protože potenciální konsumenti tištěného slova - měšťanské a nižší šlechtické vrstvy 

- latinu neovládaly bud' vůbec, anebo jen nedostatečně. Bylo proto třeba zvolit jazyk 

srozumitelný širším vrstvám. V jihoslovanském prostředí to znamenalo zvolit takový dialekt, 

kterému by rozumělo co nejvíce lidí na co největším zeměpisném územÍ. V oblasti 

jihoslovanské (v Dalmácii) bylo nutno vyřešit i otázku používání abecedy. Vedle latinky byla 

přechodně používána i hlaholice, která se však neosvědčila. 

Druhá kapitola se týká vlivu státu a církve na vývoj literaturu. Tato kapitola pojednává 

o vzniku cenzury, která byla v rukou katolické církve (s. 37-39). Uvedená kapitola shrnuje 
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obecně známé poznatky a má informativní charakter. Bylo by ale vhodné zdůraznit, že vedle 

církevní cenzury se i v habsburské monarchii postupně etabluje i cenzura státní, především 

v 18. století. Důvod je zřejmý a autor jej vlastně sám uvádí: v době, kdy okruh lidí znalých 

čtení a psaní byl malý, nemusel se žádný politický režim příliš obávat šíření nebezpečných 

politických či filozofických myšlenek, avšak především od 18. století dochází v tomto směru 

ke značnému posunu. V habsburské monarchii kromě toho můžeme hovořit i o určité státní 

cenzuře nad církví (potřeba souhlasu státní moci s publikováním papežských bul - tzv. 

placetum regium). 

Třetí kapitola pojednává o literatuře a jazyku v době reformace. Jirásek nejprve 

podává výklad o samotné reformaci (s. 41-43), aby si pak všiml jejího politického rozměru (s. 

44-45). Další podkapitoly se týkají Tridentského koncilu a protireformace (s. 45-47) a šíření 

reformace ve Slovinsku a Chorvatsku (s. 47-52). Jirásek správně podotýká, že reformace měla 

mezi Slovinci jen dočasný úspěch a pokud jde o Chorváty, byla spíše jevem marginálním, 

který se týkal především části vyšších vrstev, zatímco široké lidové masy zůstávaly katolické. 

Protireformace pak do počátku 17. století jak u Slovinců, tak i u Chorvatů definitivně 

zvítězila. Ovšem, pro rozvoj národních jazyků měla reformace značný význam, neboť 

protestanti potřebovali šířit v těchto jazycích bibli a další náboženské spisy. Do slovinštiny 

přeložil bibli Jurij Dalmatin (1547-1589). Obdobný význam, jaký měl pro stabilizaci spisovné 

němčiny měl pro slovinštinu Primož Trubar, které mu autor věnoval poměrně hodně místa (s. 

54-61). Trubarův koncept směřoval postupně k vytváření samostatného slovinského jazyka. 

Konec reformace ovšem celý proces zpomalil, protože katolické duchovenstvo se na literaturu 

vydávanou v místním jazyku dívalo s nedůvěrou a knihy v tomto jazyce považovalo - často 

bezdůvodně - za heretické. Při vývoji chorvatského jazyka se autor soustředil na rozdíly mezi 

severem, kam zasahoval určitý vliv reformace ze Slavonie, a kde byla i možnost využívat 

kajkavštiny a jihem, kde byla kajkavština nevhodná, protože by byla lidem špatně 

srozumitelná, a kde díky existenci samostatné Dubrovnické republiky situace zcela jiná. 

Jirásek soudí, že "kulturní vliv dubrovnické literatury byl tak silný, že záhy i autoři střední 

Dalmácie do svých děl vnášejí její jazykové prvky. Na chorvatském jihu se tak v literatuře 

vytvořila jazyková koiné, kterou můžeme považovat za počátek vývoje spisovného jazyka, 

ačkoli nešlo ještě o uvědomělé naplňování jednotné jazykové koncepce, nýbrž o proces 

spontánní a postupný." (s. 88). V důsledku toho se na území současného Chorvatska vyvíjejí 

vedle sebe dva jazykově-literární okruhy. 

Čtvrtá kapitola se týká slovinské a chorvatské literatury v období baroka. Autor 

podává přehled jednotlivých slovinských a chorvatských autorů. Poukazuje na to, že literatura 
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má především náboženský polemický charakter. Objevuje se ovšem i lyrika a literatura 

odborná. Kajkavština se prosazuje především v Záhřebu a okolí. 

V "Závěru" autor konstatuje, že kajkavština se v Chorvatsku až do počátku 19. stol. 

udržuje jako jazyk regionální, ve kterém se i píše. Ovšem, v delší časové perspektivě neměla 

velké šance na přežití a byla postupně vytlačována štokavštinou, která měla přirozené 

předpoklady stát se dorozumívacím jazykem na mnohem širším územÍ. 

Předložená práce leží z hlediska svého zaměření na pomezí mezí historií, etnologií, 

jazykovědou a literární historií. Chci proto předem přehlásit, že jako historik a etnolog ve 

svém posudku nehodnotím otázky jazykovědné a literárně-historické, které po odborné 

stránce nespadají do mého oboru, ale všímám si výhradně problematiky formování moderního 

slovinského a chorvatského národa, tj. posuzuji práci jako historik a etnolog. V předmluvě si 

autor nepřímo položil otázku, proč se kajkavská nářečí nestala základem společného 

literárního jazyka pro Slovince a Chorvaty na "chorvatském severu" (autor říká: "Nemám 

v úmyslu oživovat žádné překonané panslovanské koncepce ani zpochybňovat kulturní a 

historický vývoj - svou prací bych naopak rád přispěl k osvětlení souvislosti a identifikaci 

těch momentů, které vyloučily, aby se tento vývoj ubíral jiným směrem" - s. 6). Autor 

správně osvětlil, že už v době Baroka se mění jazyk, který používají Slovinci a kajkavštině se 

vzdaluje, pro Chorvaty se pak kajkavština nehodila jako literární jazyk z praktických důvodů, 

protože by vylučovala z literární jednoty chorvatský jih. To je jistě správné, pokud se 

zabýváme jen jazykem. Poněkud jinak však stojí otázka možné jednotné identity. Podle mého 

názoru otázku formování národní identity nelze redukovat jen na problém možnosti vzniku 

společného literárního jazyka. Pro formování moderní chorvatské národní identity mělo 

zásadní význam vědomí existence svébytné chorvatské státnosti, která ani v rámci uhersko

chorvatské unie nezanikla. Do koncepce chorvatského historického státu se ovšem Slovinci 

nevešli, protože chorvatský stát nikdy nepovažovali za svůj. Problém zde byl obdobný jako u 

česko-slovenské vztahu. Jednotný československý národ nevznikl nikoliv proto, že tu nebyl 

společný jazyk, ale proto, že Slováci neměli žádný vztah k české státnosti - český stát byl pro 

ně stejně cizí, jako třeba stát polský. Ani v případě, kdyby skutečně z kajkavštiny vznikl 

jednotný literární jazyk pro Slovince a Chorvaty, by zřejmě nevznikla jednotná národní 

identita. Důkaz je zcela zřejmý: zavedení štokavštiny jako společného literárního jazyka pro 

Srby a Chorvaty v polovině 19. stol. sice vedlo ke vzniku srbochorvatského jazyka, ale 

nikoliv srbochorvatského národa. 

Uvedená moje poznámka nemá za cíl zpochybňovat celkovou hodnotu disertační 

práce. Z hlediska věcného mohu konstatovat, že jsem v práci nenašel žádné chyby, po stránce 
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koncepční je pak práce postavená logicky a jednotlivá tvrzení jsou podepřena v dostatečné 

míře fakty. Proto práci doporučuji k přijetí. 

UA 
V Praze, 2. května 2008 PhDr. Ja Rychlík, D Sc. 
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