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BULHARSKÁ LITERATURA 90. ROKOV MINULÉHO STOROČIA
V OSVOJOVANÍ SI POSTMODERNÉHO PRIESTORU
Cvetana Georgieva

Historické vedomie od vzniku modemy až po súčasnosť fragmentarizuje
čas, označujúci počiatok a koniec určitej historickej epochy. Táto skutečnost'
předurčuje aj tužbu po zhrnutí toho, čo sa odohralo v bulharskej literatuře za posledné desaťročie. Zhromaždiť „to odlišné" na prehl'adné miesto, usporiadať
chaos 90. rokov a vyprovokovať dialog medzi rozdielnosťami. Rok 1989 je vel'mi
dóležitý aj v bulharskej literatuře, do ktorej sa vnášajú prudké zlomy a elementy
revolučnosti. Pokusy o zovšeobecnenie najnovšej bulharskej literatury privádzajú
kritiku a literámu teóriu k terminologickým neujasnenostiam: hovoří sa o literatu
ře medzi storočiami, o „dovršovaní" literámeho procesu a o „stave nejasného očakávania", o „literatuře ani starej ani novej". Jednoznačné však možno konsta
tovat', že bulharská literatura 90. rokov 20. storočia podlieha prudkým kvalitatívnym změnám: post socialistický realizmus a soc-art uzatvárajú svoju vývinovú
etapu a nadobúdajú novů kvalitu. Populámy postmodernizmus prináša aj nové
štýly ako internetová literatura či nový autentizmus.

V poezii 90. rokov dominujú neoavangardné a postmodemé tendencie, pričom poézia postmoderny sa postupné oslobodzuje od parodujúco-deštruktívnych
poetik. Búra sice tradicie, ale nepokládá ani za potřebné stavať na „tradičných"
poetologických determinantoch ako komunikácia, subjektivná výpověď, alebo
akákolVek estetika a faktura jazyka. Postmoderna poézia koresponduje s ironic
kým výsmechom například v básňach Zlatomira Zlatanova a v zbierke Rozpadávajúci sa chlapec (Pa3nadatifomo
ce MOMne, 1993) Plamená Antonova, v ktorých
sa lyrický subjekt pluralizuje alebo jednoducho rozpadá.. Ide o poéziu, ktorá ne
chce hovořit' o ničom a ruší všetky snahy o vytvorenie významu. Deštruktívnosť
postmodernej poezie vedie často aj k bezprecedentnému oživovaniu tradicií.
Návrat ku koreňom sa spája s rušením mumifikovaných svatyň a recyklovaní národných mytologém. Jasné to vidieť v poezii Aniho Ilkova, konkrétné v cykloch
Mená a zvieratá

(HMeHa u DKueommi) Milenci (JIiočoeHuifu)

a Práce (PaOomu)

ako aj v zbomíku Prameň škaredokrásných
(H3eop-bm na zpo3Hoxy6aeume,\994),
ktorý tvoří podl'a kl'úča postmoderného pohl'adu na národné obrodenie. Jeho bás
nické zbierky vyznievajú postavantgardne a kubisticky. Prirodzene 1'udské v nich
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splývá s mechanicko-geometrickým. Deštruktívnosť zasahuje syntagmatiku a paradigmatiku jazyka, čím vzniká úplné nový typ básnickej výpovede. Zbierky Alen
dekadans (Anen deKadaHc,\992) Bójka Lambovského a Zbierka básní (Cmuxoc6upKa,\992) od Bójka Penčeva sa vyznačujú paralogikou a neproduktívnou
absurditou.
Najznámejší básnici 90. rokov, ku ktorým patří aj Plamen Dojnov (Post
festům, 1992, Milenec a maestro (JIioóoeHUKbm u Maecmpomo,\993), Visiace zá
hrady Bulharska (Bucxufume zpaduHu na Bweapux, 1997), búrajú ošumělé vzory
poezie predchádzajúcich desaťročí. Hra, irónia a paródia a všeobecná kamevalizácia oberajú „staré spósoby veršovania" o dóstojnosť, zosmiešňujú ich a robia
neakceptovatelnými. Erotizmus v novej bulharskej lyrike odhal'uje skryté „súkromné" stránky literámej historie - naše epištolárne dedičstvo, ktoré nebolo
vždy správné přečkané. U Plamená Dojnova sa to uskutočfluje prostredníctvom
sadistického estetizmu a u Marina Bodáková sa prejavuje ako návrat k panenstvu.
V prvom případe nás k tomu prirodzene nasměruje stylistika, odvážná vol'ba
zvukomalebných technik ako aj rozkladanie syntaxe, ktoré je u Bodáková naviac
navrstvené nad tradičnou ikonosváteckou problematikou.
Postmoderna poézia ruší dogmy v písaní a „dehermetizuje" verš, čím sa dekonštruuje paradigma, určujúca čo je a čo nie je literatura. Poézia postmodemizmu nie je výpoveďou určitej society, ale jedinca, ktorý experimentuje, vytvára
vlastný svet a osobnú mytológiu, ktorá nepotřebuje spoločnosť, aby sa v niečom
utvrdzovala. Inšpirácie čerpá len zo svojich ego - priestorov, ktoré sú uzavřete
buď paranojou alebo depresiou. Individuálny mýtus neopakuje mýtus niekoho
iného. Každý život a legendy, ktoré pre seba produkuje sa tak stávajú unikátně
a neopakovatelné. Uvedené okolnosti nachádzajú výraz v takých stylových konkretizáciach ako hermetická obraznosť a metaforickosť, slangovosť a dialektizácia konkrétného poetického jazyka. Príkladom sú povedzme zbierky básní BG
infanty (BG UH<paHmú) Ralicu Červena a Pastier a levantinky (Uacmupbm u neeaHmuHKume) Soni Nikolovej.
V bulharskej poezii 90. rokov vyniká aj ženská tvorba, ktorú charakterizuje
najma vzťah poetiek k tradíciám a ich „múzeám". „Ženské písanie" sa pokúša odzrkadliť „předlohové" kolísanie metafyzického jazykového poriadku, a preto hl'adá jazyk bez prázdnoty a rozkúskovania, jazyk fluidový, rozpínajúci sa všetkými
smermi. Irina Batková vo svojej zbierke Obrátené katedrály (06-bpuamume
Kamedpanu,\99\) předkládá básně - hieroglyfy, ktoré sú odcudzené, vynikajú vo
svojej artefaktnosti a přitom si zakladajú na efekte určenej znakovosti. Amélia
Ličeva (Oko upreté na ucho - OKO, empemeno eyxo, 1992) prostredníctvom pa
radoxu rytmickej rozpadnutosti a primitívnej syntaxe, posúva jazyk na hranu jeho
komunikačných možností. Maria Kirčeva (Aíy vás očakávame, my vás chceme Hue eu onaKeaMe, nue eu otcenaeM, 1993) ruší nielen syntax, ale aj samotnú materiálnosť jazyka, ktorý je presiaknutý afektami. Stráca sa nielen zmysel, ale aj
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všetko, čo je s ním porovnatďné - pieseň, gesto, mlčanie. Miglena Nikolčina
v Asymbólii (ACUM60JIUH,\995) bojuje za to, aby kultura a jazyk nadobudli ženský
zmysel.
Okrem toho poézia 90. rokov inklinuje aj k lapidámosti. Upřednostněme
krátkých východných žánrov v tomto období prebieha súčasne s rozkolísáním
a zneistením lyrického subjektu. Povedzme básnická forma haiku nepotřebuje
subjekt. Haiku sa azda najvydarenejšou poetickou štylizáciou jazykového před
mětu stává v zbierke Lapidárium (JJanudapuyM) Georgiho Gospodinova. V najrozličnejších formách a podobách sa objavuje v poezii aj mystifikácia. Například
pře Kirila Merdžanského v zbierke Vybrané epitafy zo zániku Římského impéria
(H36panu enumacpuu om 3ane3a Ha PuMcxama uMnepun,\99T) je to maska, ktorú
si nasadzuje lyrický subjekt. Tým, že sa odvolává na intonácie a hru s maskami
v lyrike Konstantina Kavafisa, stává sa poézia Merdžanského mystifikáciou. Táto
forma parodie, neskoroantického sposobu písania však celkom neočakávane
vstupuje do bulharského kultúmeho priestoru .
Charakter bulharskej poezie 90. rokov vytvárajú aj antologie, ktoré sú vždy
výsledkom tužby po muzeálnosti a po paradigmatizácii hodnot. Charakteristické
pre antológiu je to, že „ukrývá" súkromné a náhodné na úkor ich zakomponovania do vačších reprezentatívnych celkov. Prostredníctvom antologie sa dosahuje
kompaktná vel'ká narácia, ktorá je výrazom nostalgie po poriadku a systematizácii světa. Antológia Začiatok storočia. Najnovšia bulharská poézia
1989-2001
(Havano Ha sena. Haů-noea ówzapcKa noe3un /1989 -2001f), ktorú zostavil Svetozar Igov, prezentuje básnikov poslednej dekády. Iná antológia - Lyrika 2001
(Jlupuxa 2001) - tiež katalogizuje a vytvára obraz jedného „poetického roku".
Antológia Dázď (JJ-boicd-bm), ktorú zostavila Ludmila Malinova, je príkladom tematickej antologie, kde určujúcim princípom selekcie je motiv, umělecký obraz.
Třeba spomenúť aj antológiu Súčasná bulharská poézia (CtepeMemia 6-bJizapcKa
noe3uÁ), zostavenú Valentinou Radinskou a antológiu ženskej poezie pod názvom
Sto rokov lásky: Bulharská ženská lyrika 20 storočia (Cmo zodunu mo6oe: ET>MzapcKa OKencKa jiupuKa na XX eex, 2000). Antologie majů ambíciu uchopit'
problém zo všetkých stráň. Ich úlohou je aj vyriešenie problému nepřehlednosti
v súčasnej bulharskej poezii. Antologický charakter majů aj nové knihy básnikov
staršej generácie ako napr.: Nič nové (Huiuo noeó) Ekateriny Josifovej, Strom na
kopci (JJhpeo na xbJíMa) Ivana Caneva a Amfiteáter (AMípumeam-bp) Ivana Teo
filova.

Čo sa týka prózy a najma románu, postmodemizmus, ako priliehavo konsta
tovala literáma kritika, „ničí Literaturu, aby sa uvofnil priestor pre literatury".
Niektorí autoři navrhujú, aby sa nehovořilo o románe, ale o „románovom písaní",
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pretože literatura sa oslobodzuje od „vyššieho" moralizovania a jednoducho sa
mení na nevyhnutnosť písania.
Literatury už nie sú dielom spoločnosti, kolektivu a národa, ale jedinca,
a preto sú fragmentárne, montážně, individualizované. Od začiatku 90. rokov na
stupuje aj v románovej tvorbě masovost', ktorá je sprevádzaná upřímnou oslobodenou dokumentámosťou. Niektoré diela vytvárajú atmosféru exotiky, parapsy
chologie a růžový odtieň erotiky. V iných dielach (najma od polovice 90. rokov)
vulgárně písanie koexistuje s mytologickou naráciou a kriminálně sa spája s tradíciou klasického rozprávania autorov ako Dimitar Talev a Dimitar Dimov. Román
je velmi produktívny a očividné zodpovedá potřebám novej „románovosti", spojenej s přestavbou dominantnej paradigmy románového písania. Symptomatické
je však nejasné vymedzenie hraníc medzi „vysokými a nízkými" realizáciami ro
mánu. Na konci 90. rokov sa objavuje v bulharskej próze nová románová vlna,
ktorá nastolila problém „Aktivnosti" a to tak, že na jednej straně skutočne fiktivně
diela vzbudzujú dojem dokumentámosti založenej na faktoch a na straně druhej
dokumentárně texty sú akoby memoárové.
Celé obdobie sa vyznačuje aj snahou autorov pomenovať svoje diela variantnými prívlastkami všeobecnej žánrovej kategorizácie, čo móže byť zárukou
komerčného úspěchu: „smutný román" Angela Angelova a „fazetový" román
(fazeta - každá strana vybrúseného krystalu) Georgiho Gospodinova. Objavuje sa
však aj „román partitura", „román denník", „vulgámy román" a pod.
Dekonštruktivistické formy románu sa objavujú aj při probléme modelovania „bulharského vedomia", ktoré je v procese preorganizovania a premodelovania. Na druhej straně román generuje priestor virtuálnej alternativy reality v obdo
bí sociálneho přechodu. Ponuka existeneiálne opory a kompenzujúce hypotetické
mechanizmy v odolnosti voči tejto realitě. Bulharský román 90. rokov je v princi
pe seriózny a existenciálny, gravituje okolo postmodemého prežívania a rieši
,,1'udské" problémy. Vel'ký počet diel sa zaoberá aj tradičnými problémami individuálnej psychologie, pričom táto téma sa stává zvačša doménou ženských autoriek. Právě tzv. „ženské románové písanie" předkládá istú alternativu. Bulharský
nonfiction, autobiografický žáner, příznačný pre memoárovú knihu NakolTco si
spomínam (JJOKOJIKOTO CH CITOMHJIM) Georgia Danalova, sa pokúša o mystifikáciu
a fabrikovanie faktov so spatným dátumom. Medzi úspěšné dokumentárně prózy
patria Příhody (EHBajiHira) Viery Mutafčievy a Květy zla (UBCTA Ha 3JIOTO) Jor
dána Ruskova.
A k určíme vekovú hranicu medzi „starými" a „novými" tvorcami, zistíme,
že klasickí autoři ako Jordán Radičkov prekvapujú novým štýlom písania (zbierka
Akustický hmiec {AtcycmuuHomo zbpue, 1996). V širšom aspekte by sa dalo hovoriť o postmodernizme v beletristike (Uzretie obzoru - TlpozjieoKÓane Ha znedKama, 1996 Ljubomira Milčeva, Jazyk a jeho tieň - E3UKbm u uezoeama CMHKO,
1996 Zlatomira Zlatanova a Prirodzený
román - Ecmecmeen poMan Georgiho
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Gospodinova), ale aj o „degeneratívnych procesoch" v bulharskej próze: diela
Ivana Kulekova, Ljudmila Staneva, Rumena Balabanova, ktoré rozprávajú jednu
a tu istú příhodu: ja a moja normálnosť oproti absurdnosti světa a nenormálnosť
všetkého mimo mňa. Táto textualizácia vyvolává zakonzervovanie každodenného
vedomia . Diela ako Nadšený a divý (BwmopMceH u due) Vláda Daverova, Hranica (rpamufa) Emila Toneva, Povedz nie (Kaotcu ne) Stepaná Poljakova, Jukebox
UÍOKyčoKc) Stefana Kisiova, Opozícia {Ono3uuun) Krasťa Pastuchova a Ljubena
Lačanského, tematizujú aktuálny životný štýl v podobě dobrodružno-bulvárnej li
teratury pre mládež V tejto problémovej rovině sa niesla aj intenzívna diskusia na
stránkách Literárnych novin a Kultury o svojráznych prózách Christa Kalčeva,
najma o jeho textoch Neroň Vlk (Hepon BhJiKhm), Kaligula Běsný (Kcuiuzyna
EecHiwm) a Cyklus Mesaliny (IJuK-bjfbm na Mecanuud). Kalčev vzbudil záujem
nie ani tak neobvyklou produktivitou (za 14 rokov 5 románov a 2 románové trilo
gie), ale skór zjednodušenou estetikou a stylistikou. „Vulgárně romány" Christa
Kalčeva rozprávajú příběhy o zle, pričom spisovatel' sa stylizuje do roly „bulhar
ského Balzaca". Zaujímavé je, že tieto romány sa vydávajú v Bulharsku vo výnimočne velTcom náklade okolo 50 000 výtlačkov. V skutočnosti romány Christa
Kalčeva nastolujú problémy „literatury a antiliteratúry", oficiálnej a undergroundovej literatury. Třeba však spomenúť aj Aleka Popova, ktorý ako úspěšný súčasný autor transformuje realistické písanie smerom k undergroundovému. V zbierke
Neslušné sny (MphCHu nnutifa, 1994) ruší Popov pevné hranice medzi vysokým
a nízkým uměním a kvóli samotnému rozprávaniu demonstruje krátké postmoder
ně rozprávanie. V novelách a poviedkach Hra na magie (fíepa na MOZUU, 1995)
a Kapustový cyklus (3eneeufim uutcbji, 1997) stvárňuje ducha dvoch desaťročí ako
amalgam folklómej magie, pouličného žargonu, filozofických odkazov a nečakaných rozuzlení. Román Púť do Syrakúz {Tlamám KbM Cupaicy3a, 1999) je podobenstvom o súčasnom politickom živote, ktoré překvapuje svojou dvojzmyselnosťou a iróniou.
Druhá vel'ká časť textov - romány a poviedky postmodernistov - sa vyzna
čuje rďadaním novej osobnej identity a inovácie, ktorá sa objavila v dósledku sebavytvárania alebo sebaodcudzenia. Také sú knihy Passion alebo smrť Alice
(Passion wiu cMtpmma Ha A/iuca, 1995) Emílie Dvorjanovej, Pareidolie (Tlapeůdojiuu) Ljubomira Kanova, Tiene Babylonu (CeHKume na BaewioH) Koštu Radeva, Príbeh Kadama a Harmonie {Mcmopunma na KadhM u XapMonusC) Vladiho
Kirova, Útek zajaca (Emcmeomo na 3aexa) Plamená Antova, Lomské poviedky
(JIOMCKU pa3K03u, 1996) Emila Andreeva. Beletristika postmodernistov si kladie
otázku čo je to „som", aké má hranice, ako sa vzťahuje na vonkajšie ja, „odkial"'
a „kam" sa uberá, připadne stráca svoj zmysel v nelineárnom priestore času vnútomej skúsenosti. Na konci 90. rokov sa bulharský román zjednocuje okolo jedného základného toposu: je tvorcom a vykonávatel'om útekov, neuznává a nepřijí
má svet, ale skór sa správa k nemu zhnusené a odmietavo.
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Pani G {TocnooKa T.) Emílie Dvorjanovej opúšťa manžela kvóli jeho brato
vi. V románe Emině (EMUHC) Teodore Dimovej, hlavná hrdinka rovnako opúšťa
svojho manžela. V Katalogu duší Po (Kamanoz Ha dytuume TIo) Marie Stankovej,
každý odkiaFsi utéká, ale nikde nenachádza útočisko. V Modrom schodisku (CuHfíma crm>Ji6a) Eleny Aleksievy vládne nekompromisně presvedčenie, že skór či
neskór musí člověk opustiť svoj domov. Pre hrdinku Fany je všetko hodnotné
a podstatné sústredené do útěku - z blázinca alebo z domu, k internetu alebo k fotografovaniu (Fany po nebezpečných

cestách

světla

- @anu no onacmime m>mu-

ufa na ceenviuHama Rajny Markovej). Hrdina Albert v texte Antoniho Georgieva
sa neúspěšné pokúša utiecť pred vlastnou minulosťou (román Viedeň - Buená).
Pomarančové lopty zase symbolicky „utekajú" na kurt alebo na prax do Balčiku
{Život v očakávaní pomarančovej
lopty - )Kueom-bm e onamane na nopmoKanoeama monxa Borisa Minkova). Kateřina z Misie Londýn (Mucm JIOHÓOH) Aleka

Popova zase pri pokuse o útek, dojde až k ďalekým Andám. Hrdinovia utekajú,
aby sa distancovali, pretože iba tak móžu skúmať sami seba a to, čo sa okolo nich
deje. Ale utekajú aj kvóli tomu, aby sa zachránili pred bulharskými reáliami.

***
Aké sú literárně diskusie posledného desaťročia?
V bulharskom literárnom živote 90. rokov dominuje postmodemistický diskurz, ktorý je nepřetržitý: zjavný, skrytý, ale aj vášnivý. Diskusia, ktorá přeběhla
v prvom roku nového tisícročia v Novej Bulharskej univerzitě v Sofii, zhmula
tendencie v poslednom desaťročí, ale sformulovala aj rad nedokončených konfliktných procesov spojených s postmodemizmom. Neujasněnou zostáva otázka,
či postmodemizmus v bulharskej literatuře už vyčerpal všetky svoje možnosti ale
bo sa transformuje a směruje k novým tendenciám .
Rovnako doležitá bola aj diskusia o vzťahu medzi mocou a literaturou, ktorá
sa změnila po roku 1989. Objavili sa najma následovně problémy: genealógia
vzťahov bulharskej literatury s nacionálnymi ideológiami a politikou (k tomuto
problému sa vzťahuje aj téma poslbja spisovateFov ku svojim dielam z totalitnej
doby a ich uplatnenie v postsocialistickej kultuře) a taktiež problémy jazyka a konania spisovatele (tvorba a existencia, bibliografia a biografia), hodnoty a mrav
nost' spisovatelského řemesla, písanie na objednávku a pod. Osobitným problémom je aj kádrovanie v bulharskej literatuře a kultuře: prepisovanie biografií
a tvorba nových dejín bulharskej literatury, dějiny napísané počas socializmu
a o socializme. Znamená to aj nevyhnutnosť tzv. sociologického čítania bul
harskej literatury. Nemenej doležitá je aj diskusia o literatuře na internete a o intemetovej generácii, ktorá móže byť širšie formulovaná aj ako debata o globalizácii v bulharskej kultuře.
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Dóležité pře bulharský kultúrny a vědecký život sú aj diskusie okolo literárneho kánonu a literámeho vzdelania v trojuholníku: univerzita - spisovatelia - l i 
teratura a téma o rozličných víziách bulharskej literámej historie. V bulharskej
literámej vede sa objavujú knihy, ktoré riešia problémy literámeho kánonu.
Monografia Literárna inštitúcia (JlumepamypHama wtcmumyuwi, 1995) Valerija
Stefanova si stavia otázku o zmysle trvalého upevňovania spisovatelských profilov, diel a žánrov ako aj pevnej hierarchie, ktorá tento systém udržiava. V zbomíku Bulharský kánon? Kríza literámeho dedičstva (E-bjízapcKiisím Kanou? Kpu3ama na Jiumepamypnomo naaiedcmeo, 1998) niektorí literární vědci (Alexander
Kjosev, Bójko Penčev, Blagovest Zlatanov a Galin Tichanov) nastol'ujú otázky
o klasických a neklasických textoch, o korpuse literámych diel, ktoré formujú národnú identitu a kreujú literárnu históriu.
Založenie Bulharskej asociácie univerzitných Hen (Sofia, 1991) by sme
mohli označit' aj ako svojrázny feministický projekt. Asociáciu reprezentujú l'udia, ktorí majů predovšetkým akademický záujem o feminizmus a chcú spolupra
covat' na výskume problémov žien. Asociácia vydává prekladovú literaturu o feminizme. Osobitnú pozornosť si zasluhujú překlady z tvorby po francúzsky píšucej Bulharky Julie Kristevy. Z umeleckej prózy sú přeložené knihy: Starec a vlci
(Cmapeu-btn u ewifume, 1992), Ovládanie (Oójiadaeane, 1998), Cierne slnce.
Depresia a melanchólia {Mepno aihm/e. Menpecun u MejiaHxonuR, 1999) a z vě
deckých prác Na začiatku bola láska. Psychoanalýza a viera (B Hananomo 6e JIK>6oema. TTcuxoaHajiu3a u esipa, 1992), ako aj články a úryvky publikované v roz
ličných periodických časopisoch. Medzi prvé úlohy prekladatefov patří nevyhnutnosť vypracovania bulharského feministického jazyka. Právě počas medzinárodných seminárov a konferencií vystupuje do popredia aj problém hovoriť o žen
ských problémoch mužským jazykom. K najdiskutovanejším otázkám patří do
bulharčiny nepreložitePný termín gender (džender). V polovici 90. rokov je v Bul
harsku ešte stále otvorená otázka, či feminizmus má hovoriť po bulharsky a ak
áno, potom akým smerom bude orientovaný vo feministickom priestore. O eta
pách vo vývoji bulharskej feministickej kritiky je ťažko hovoriť, pretože všetky
tieto javy - diskusie, kánon, překlady klasikov, gynokritika, zvlášť feministická
literáma produkcia, sa odohrávajú v bulharskej kultuře synchronně - v priebehu
jedného desaťročia.
Z autoriek feministickej kritiky třeba spomenúť dielo Migleny Nikolčiny
Zmysel a matkovražda. Cítanie Virginie Woolfovej cez Juliu Kristevu (CMUChJi
u Maúueyóuůcmeo.

Tlponum na Bupdotcunusi yyji(p npe3 IOJIIIH Kptcmeea, 1997),

ktoré vymedzujú nové intencionálne polia k interpretácii bulharských textov.
V článku Rodokmen nesmrtelnosti (Zmysel, pauza a ženské písanie) (Podocnoeue
na 6e3CMT>pmuemo/CMUci}jt, naysa u oKencKo nucaite/, 1994) autorka označuje
rozličné konfigurácie problémov píšucej ženy a pozastavuje sa nad tvorbou Virgi
nie Woolfovej, ktorá má dvojitú pozíciu medzi jazykom a mlčaním. Nikolčina
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patří medzi priekopníčky feministického „ženského písania" a anályzovania intertextuálnych vzťahov medzi ženami-spisovatelTcami a ženskou literámou tradíciou. Tvorbě vďkých bulharských poetiek ako Dora Gabe (1886-1983) a Elizaveta Bagriana (1893-1991) prisudzuje autorka nový zmysel v článkoch Odvykanie
od jazyka: „Hlbiny" Dory Gabe (Omeuxeane om e3ma: „rji-bóuHu" Haflopa Ta6e), Elizaveta Bagriana a história bulharské)
ženskej literatury (Ejwcaeema
EazpHHa u ucmopuxma Ha 6*jieapcKama otcencKa Jiumepamypa) a Ženská krv.
Šrafovanie jedného
prezitia QKeucKa Kpte. IUpuxu xtM edno ouejixeaHe).

V inom článku - Vyparovanie mora (M3napneaHe na Mopemo) - věnuje pozornosť aj tvorbě vefkej bulharskej poetky, spisovatelky a autorky textov o ženskej
tvorbě Blage Dimitrovej. Dóležitá je aj kniha Ireny Ivančovej Breky chov. Hlasy
žien v bulharskej poezii (Epezoee Ha nyecmeomo. rnacoee HO oiceHU e 6-bJizapcKama noe3UH, 1995), v ktorej autorka píše najma o obnovenom zaujme o ženskú
literaturu a zdórazňuje význam spolupráce poetiek s tvorcami a literátmi ich do
by. Autorky feministickej kritiky sa snažia realizovat' úlohu konštruovania platnej
ženskej identickosti. Monografiami a článkami realizujú feministický projekt
v bulharskej literatuře.

***
Na závěr by sme vyzdvihli ešte jeden dóležitý aspekt literárneho života 90.
rokov 20. storočia, ktorý je spátý so sociokultúrnym rozmerom. Ide o „šlatút
a formu" literárnych spoločností a krúžkov. A k sa vrátíme trochu do historie,
zistíme, že literárně kaviarne v Bulharsku od začiatku 20 storočia a literárně krúžky sformované okolo časopisov v 20. rokoch 20. storočia sa v rokoch socializmu
změnili na oficiálně fóra Zvázu bulharských spisovateíov,
na známe aprílové lite
rárně diskusie, ktoré prebiehali v Park-hoteli „Moskva" za účasti vysokých před
stavitelův politickej a vládnej moci. Paradoxně, činnost' neformálnych kruhov od
konca 80. rokov sa spája s .Jcrízou diskusného prostredia rokov deváťdesiatych.
Zanikajú literárně knížky, literárně salóny, ale aj stále fungujúce kluby. V poslednom desaťročí stráca bulharská literatura svoje spoločnosti. Dochádza k fragmentarizovaniu a zneprehl'adneniu literárneho života, čo vedie ku krize: spisova
telských spoločností, vědeckých a univerzitných spoločností, ale aj čitatďských
spoločností. Rozpadávajú sa taktiež podmienky na výměnu textov a myšlienok.
Formy komunikácie strácajú svoje kontury. Stráca sa prvotný zmysel akademic
kých vědeckých seminárov či konferencií. Zdá sa, že sa zachovávajú iba súťaže
poezie, tematické a jubilejně konferencie, pričom akademická a literárna spoločnosť sa zoskupuje okolo nich. Idea jubileí sa samozřejmé odzrkadl'uje v postmodemej ironii. Ale napriek tomu sa jubilea ukazujú ako stabilná a nevyhnutná mož
nost' širšej reflexie jednej spisovatďskej púte, jednej spisovatďskej osobnosti.
Známými sa stali oslavy jubilejí Ivana Caneva (Sofia), Ivana Teofilova a Veselina
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Carieva (Plovdiv), Binja Ivanova (posmrtné v Kjustendili), Ekateriny Josifovej,
Blagy Dimitrovej a Vaťa Rakovského. Počas posledného desaťročia 20. storočia
sa objavujú a zanikajú nové časopisy, okolo nich sa formujú a rozpadávajú krúžky. Oproti tomu možno hovořit' priam o lavině překladových vydaní.
Zdá sa, že na konci storočia sa formuje niekoflco bulharských literatur. Tento
proces postupné zaniká a tak sa na přelome tisícročí literárně časopisy už dajú
spočítat' na prstoch jednej ruky (najdóležitejšie z nich sú Literárně noviny (JlumepamypeH eecmmix), noviny Kultura (Kyjimypa), Demokratický
prehíad (J^eMOKpamuuecKii npezjied) a časopis Súčasník {C-bepeMennuK).
Objavujú sa denníky

s literámymi rubrikami, ktoré ponúkajú široký žánrový diapazón - od kriminálok
cez romány a dokumentaristiku po poéziu a drámu.. Kríza vzťahu medzi spisova
telem a čitateFom, ktorá je vyjádřená v praktických problémoch knižného trhu, sa
zosilňuje ešte viac pod vplyvom médií. V hFadaní spósobu predaja autorského
„image", spisovatelia používajú rozličné mediálně strategie: promotion kampaně,
ba dokonca aj umělo vyvolávané skandály. Literárně spolky si přitom vymieňajú
knihy v náklade 300 kusov a týmto gestom sa aj vyčerpává poetické „bytie" kni
hy. Básnik přestává b y ť v očiach veřejnosti autoritou.
Operatívna kritika sa střetává s minimálnym ohlasom. Všetko diktujú média,
ktoré rozhodujúco vplývaljú aj na formovanie veřejného čitatďského vkusu. Reakciou na krízu je socioliterárne skíbenie kolektívov a synkretických akcií:
poetické plenéry, literárně predstavenia a klipy, inštalácie, spievanie textov, mul
timediálně realizácie textu a pod.
Všeobecné povedané, 90. roky charakterizuje sloboda slova a vznik pluralis
tických kultúmych prostředí, kde sa rozšiřuje ponuka rukopisov a vydává vel'a
knih.
Z bulharčiny

přeložili

Sofia Miteva a Zuzana

Demjanovičová
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