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Přes svůj novátorský potenciál pro bulharskou literaturu zůstal jev, označovaný jako 

bulharský diabolismus, na dlouhá desetiletí na okraji literárního diskursu. Novodobý zájem 

postmodernistických spisovatelů i kritiky vede k vyzdvižení některých dílčích aspektů tvorby 

Svetoslava Minkova, Vladimira Poljanova, Georgiho Rajčeva a Čavdara Mutafova. 

S výjimkou monografie Thomase Martina Der bulgarische Diabolismus. Eine Studie zur 

bulgarischen Phantastik zwischen 1920 und 1934, která vyšla v roce 1993, však chybí práce, 

které by ozřejmovaly podstatu tohoto jevu v bulharské literatuře. 

Synkretická díla bulharských diabolistů, v rámci jejichž zpravidla expresionistického 

základu se prolínají doznívající individualistické modernistické tendence s prvky romantické 

fantastiky hrůzy, byla ve své novosti a nečistotě pro své současníky nesnadno zařaditelným 

jevem. Nedostatek studií, které by se tématu zevrubně věnovaly, vedl v následních 

desetiletích k značně amorfnímu vnímání pojmu diabolismus v bulharském prostředí.  

Ve společnosti, jejíž beletrii vládlo „realistické“ zaměření na vesnickou prózu 

s doznívajícími didaktickými tendencemi obrozenecké literatury a sentimentálním 

vyzdvihováním patriarchálních hodnot, byl patrný hlad po novém druhu fantastiky odlišném 

od známých folklórně-mytologických představ, ale i od vědeckofantastických utopií 

zahraničních autorů, těšících se jinak již od osmdesátých let 19. stol. oblibě v bulharské 

společnosti. Tento hlad měl být částečně nasycen překlady děl fantastiky hrůzy temných 
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romantiků, ale i novodobých tvůrců. Zpravidla jsou právě mladí autoři, kteří začali překládat 

E. T. A. Hoffmanna a E. A. Poea, ale také G. Meyrinka a H. H. Ewerse těmi, kdo záhy sami 

zkusili v podobném duchu tvořit a využívat motivy, z nichž se pro světovou literaturu 

k danému okamžiku již stala klišé. Svetoslav Minkov, Vladimir Poljanov a Čavdar Mutafov 

se přitom během svých studií v Německu a Rakousku dostali do styku s německou 

expresionistickou literaturou a filmem, skrze které si začali osvojovat techniky změny 

perspektivy ve vyprávění a hry se čtenářem. Oslovily je manifesty expresionistů. Dočasně 

podlehli také okouzlení módními okultními školami. U Georgiho Rajčeva, jakožto zástupce 

starší generace prozaiků, se vůdčím stal psychologismus a individualismus, kterým se 

vyznačují díla severoevropských a polských modernistů.  

Vzniklo tak svébytné spojení expresionismu s recepcí fantastiky hrůzy, především 

německé a americké, u Minkova a Poljanova. U Rajčeva se sociopsychologický a 

psychoanalytický modernistický pohled spojily s expresionismem tematizovanou ošklivostí (i 

z hlediska zaměření na excesivní lidské reakce) a zájmem o psychická onemocnění jakožto 

prostředku k dosažení neobvyklého nahlížení na svět, ale i senzačního, provokativního útoku 

proti pruderní a pokrytecké měšťácké morálce. Mutafov mezitím budoval provokativní 

poetické modely na základě avantgardních teorií o uměleckosti. 

Bulharským spisovatelům-diabolistům chybělo vědomí sounáležitostí. Ačkoliv je 

částečně spojovaly některé koncepty a ideje1, je obtížné najít klíč, na základě kterého by bylo 

zcela oprávněné spojit Minkova, Poljanova, Rajčeva a Mutafova v jednu skupinu a označit za 

diabolistický poměrně rozmanitý soubor textů – počínaje texty vyzdvihující pocity mystické 

hrůzy, prvky nadpřirozena a obrazy rozkladu, zkázy a smrti přes povídky poznamenané spíše 

povrchním zájmem o okultismus anebo folklórně-mytologickými představami až po prózu 

zaměřující se na problémy moderní psychiky individua, patologické duševní stavy a narušené 

mezilidské vztahy, včetně novějších vědeckofantastických utopií Minkova i elitářských, 

provokativních a intelektuálních experimentů Mutafova. Dílo posledního jmenovaného autora 

se navíc značně vymyká řadě diabolistů svou krajní formalizovaností. Mutafovovy texty 

vznikají na základě syntézy velkého množství kódů z různých oblastí (filozofie, výtvarného 

umění, architektury, techniky, literatury) a popírají mimetickou funkci jazyka, kterou se autor 

pokouší nahradit funkcí kreativní.  

                                                 
1 Zájem o psychoanalýzu, o lidské instinkty, temné stránky psychiky, naturalistickou popisnost, představu skryté 
podstaty věcí a sociálních navrstvení, za nimiž lidské Já již není schopno nalézt sebe sama, nakonec i účast 
Minkova, Mutafova a Poljanova v literárním kruhu Стрелец, prosazujícím myšlenku pronikání do duchovní 
podstaty rodného, avšak na základech západoevropské vzdělanosti, jsou rysy, na základě kterých vzniká 
provázanost mezi spisovateli v různých rovinách, nikoliv však mezi všemi texty označovanými za diabolistické. 
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Nicméně kritika pro takto rozmanitá díla využívá zastřešující pojem diabolismus  – a 

to spíše intuitivně. Jasně vnímá provokaci vůči tradiční realistické obraznosti. Důraz byl a 

dodnes bývá kladen na vidiny, blouznění, šílenství, dvojnictví, ale i čistě fantaskní imaginaci 

a strašidelné efekty. Zajímavější a k danému okamžiku v kontextu bulharské prózy inovativní 

jsou však spíše techniky změny vypravěčské perspektivy a porušování kauzálních vztahů. 

Bulharským spisovatelům se, nutno podotknout, přitom většinou nedaří pracovat se 

stupňováním strašidelného napětí a zpravidla sklouzávají k naturalistickým popisům zrůdnosti 

nebo dekoru, skládajícího se z klišovitých symbolů průniků do jiného světa, jako jsou zrcadla, 

obrazy, hřbitovní scenérie, pavučiny, ale i dalších příznaků nadpřirozena v podobě ožívajících 

předmětů, marionet apod.  

Pocity strachu a úzkosti jsou pro díla bulharských diabolistů skutečně příznačné, avšak 

realizují se spíše v rovině existenciálního strachu ze smrti, z ubíhajícího času, z temnoty, a 

neznáma, jinými slovy strachem z naší vlastní nevědomosti (hojně exploatovaným 

expresionismem), ale také z rozpadu lidské identity v jejím totálním odcizení světu i sobě 

samé. Démoni jsou abstraktní. Lze je ztotožňovat především s mašinérií lidské společnosti a 

masovou banálnosti, způsobující krach individualistické estetiky i postromantické snahy o 

dosažení celistvosti: člověk není schopen dojít k sobě, neboť je znetvořen nepřeberným 

množstvím diskursů a zaměněn imitacemi. 

Univerzálním klíčem k označení tvorby Minkova, Poljanova, Rajčeva a Mutafova za 

diabolistickou se v tomto světle jeví být její pesimistický postoj vůči lidstvu, ale i vůči vlastní 

lidskosti, chápané jako slabost. Tradičně vnímané jako satanské, respektive ošklivé a 

nepřátelské (ve smyslu vzpoury proti řádu) je samotné zpochybňování stávajících hodnot – 

provokacemi a tíhnutím ke skandálnosti a excentričnosti.  

Údajné mystické sugesce jsou tak ve skutečnosti přeneseny do polohy „přízemnější“ 

filozofické problematiky. V řadě kritických prací však zůstávají stranou právě filozofické a 

umělecké koncepce, z nichž spisovatelé ve své próze vycházejí. Na základě toho dochází také 

k záměně impulsů, které působily na bulharské diabolisty, s nahodilými paralelami s dalšími 

spisovateli. Pro bulharskou kritiku je navíc charakteristická tendence přenášet pojem 

diabolismus na zahraniční autory zastupující různé umělecké směry. Tato skutečnost 

potvrzuje neopodstatněnost chápání diabolismu jakožto směru (proudu) a nabádá spíše 

k interpretaci pojmu ve smyslu motivické manýry. Nasvědčuje tomu také užívání pojmu v 

anglicky mluvícím, francouzském, německém a ruském prostředí, přičemž německé a ruské 

zdroje vypovídají o největší blízkosti k bulharské interpretaci diabolismu, a sice jeho širšího 

abstraktního, nikoliv úzce teologického chápání. 
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Jednoznačný je přístup badatelů k diabolismu jakožto k cizímu jevu – možná 

nezbytnému, avšak ne zákonitému ve vývoji bulharské literatury. I stávající práce dochází na 

základě analýzy textů bulharských diabolistů k závěru, že se jedná o  cizí impuls; ve výsledku 

však dospívá k zúžení košaté linie autorů, u nichž se předpokládá, že jejich díla mohla působit 

na bulharské diabolisty. Upozorňuje spíše na ideové aspekty a poukazuje na dosud 

nezaznamenané odrazy celosvětových a evropských trendů v životě a myšlení Bulharů ve 

dvacátých letech 20. stol. 

Jako předpoklad k vzniku literatury, deformující novým, neobvyklým způsobem 

empirickou skutečnost, práce vnímá čerstvě nabyté (sebe)vědomí vlastní emancipace umělce 

od problémů národa. Diabolismus  se distancuje od pragmatické funkce umění a k poetickému 

diskursu přistupuje jakožto k jedinému,který dokáže uniknout zákonům a zákazům. Poprvé 

tak do bulharské prózy pronikají principy menippského karnevalového diskursu, který má 

sloužit k vysvobození od všech podmíněností. Samotní bulharští spisovatelé však postrádají 

bezprostřednost v přístupu k člověku nedotčeného civilizací („člověku-primitivovi“), a s tím i 

uvolněnou živelnou imaginaci. Pořád zůstávají blízko didaktickým tradicím bulharské 

literatury, vykazujícím idealistickou snahu o intelektuální pozvednutí společnosti a jejího 

začlenění do evropské kultury. 

 


