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DISKUSE 

?E2£iP2íŠ23Mx_2r2ÍJ2i Promluvil mj.o 'existenci několika kulttrně 
historických okruhů, v nichž se v průběhu dějin realizoval balkánský vý
voj: antika, Byzanc, staroslověnská sféra, bofiomilství, osmanská kultu
ra atd. Tureckou okupaci pokládal Dolanský za důležitého činitele pro 
specifický vývoj balkánských literatur, nebol se v době tuhé osmanské 
nedvlády mohly vyvíjet v relativní uzavřenosti před světem, kdežto euro-
pe.isace pronikající do balkánských l i t e r a t u r od 19.stol. stírala a osla
bovala je j i c h specifický balkánský ráz. 

°£2ii'!'22írs!£.i_§EI?2i "i" zdůraznil rozdíl mezi hlediskem historic
kým a literárněvědným, pokud jde o balkánskou problematiku. Podle jeho 
názoru z historického hlediska etistu;e balkánské specifikum, z hlediska 
literárněvědného, jež se obírá předevšilm ideologií, jazykem a aspekty 
estetickými, boto specifikum neexistuje. 

Dr.Síasxný_A Brno. K problému vymezení bali-ánistiky upozornil na 
skutečnost, že pojem Bal kán se teritoriálně v Jednotlivých obdobích •=> té
matech historického zkoumání teritoriálně mění. Siršlm východiskem pro 
balkenistiku by měly oýt dějiny národu & dějiny států na tomto území. 
Balkanístika bude r.o-lle jeho názoru stéle více soustřeďovat svou pozor
nost na minulost, protože v dnešním světě to, co dřlalo Balkán oalkánec, 
se vytrácí. 

Prof.Šindelář. Brno. Podtrhl nutnost teamového bádáni v oblasti 
tak diferencované, jako je balkanisti i s , nebol tak nejspíš lze dospět 
k žádoucím syntetickým pohledům. 

Doc.Kole.1ka. Brno, i/rátil se k vymezení pojmu Balkán a upozornil, 
že dosavadní termíny, a l už Sudosteuropa či jihovýchodní Evropa jsou pro 
tento prostor pojmy pomocné, zdůraznil význam kontinuity s prostředím 
středoevropským. 

Dr. D eáki_Brat i ala ya^ Připojil se x. tomuto názoru s tím, že novo
věký pojem Balkánu se stírá, zejména po 1.světové válce. Upozornil ovsem 
i na zajímavý fakt, že v okamžiku krize '"íalá Dohody na sklonku 30.let 
najednou vyniklo specifikum Jugoslávie a Rumunska oproti československu, 
jež v obdobích klidných zůstávalo nepozorováno. Balkanistika má své místo 
i v nejnovějšl h i s t o r i o g r a f i i . Obsah' pojmu "balkánské" přechází z "výluč
ného, exotického" na kvalitativně rovnocenný, osobitý prvek mezinárodní
ho vývoje, určovaný mj. jak tradičními, tak v nové době vznikajícími 
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rozpory specifického charakteru, při čemž se stírá donedávna silně pa
trný civilizační rozdíl oč ostatní Evropy. 

Dr.Staatn^_a_dociPražáki_Brnoi Upozornili na skutečnost, jak typo-
logická bádání v oblasti balkanistiky sbližuj? Její jednotlivé d i s c i p l i 
ny-

?rof.?oucha i doc.Pražák_a_dr.Loosi_^aia. Promluvili na téma ša-
manismu a bogomllismu. Poucha zdůraznil souvislost šamanistické nábo
ženské ideologie s prvky dálně východními, Pražák s bogomllismem, Looa 
pak podtrhl maloasijský původ bogomllismu. 

Doc.Zéčekj Praha. Poznamenal na adresu naší balkanistiky, že pro 
19.století se z velké části věnuje stále Ještě jenom problematice l i t e -
rárněhistorické, a že by bylo třeba zaměřit se na zajímavý a neprobáda
ný vývoj ekonomický. 

í2ii2ii?6?_doDoledne_: 

Prof.Macůrek^ Brno i Označil použití pojmu Eurasie pro Balkán, jak 
učinil prof.Poucha, za významné novum, dotud mu známé Jen pro Jějiny 
Ruska. Upozornil dr.Havlíka, že nepokládá za vhodné používat pro 1.tisí
ciletí n.l. pojmu Valašská kotlina v souvislosti a Avary, když tento ná
zev pro Dolní Podunají je užíván až od 14.století. Sále vznesl dotaz 
na dr.Kučerovou, zda stěhování rumunského elementu v Karpatech a sedmi
hradsku od 14.stol. a zejména a konci 15. a v 16.století nebylo rovněž 
podmíněno tureckými vpády, bez analogie mezi Chorvaty a Rumuny. 

2EiK2íSr2I§i_§£aÍiiiSZ2i Prohlásila, že podle výsledků jejích vý
zkumů prameny na nic podobného neukazují. 

Er2£i£°y£Í}§x-EE§!í2i Vrátil se K pojmu Eurasie, jak Jej použil ve 

svém referátu. Upozornil na existenci řetézu oblastí s určitou kulturní 
atmosférou, pro něž by snad bylo možno použít starěího názvu "Kultur—  
kreis"• vňe uspf. o Cínu, střední A s i i a průchodní oblast pouště kipčat-
ské, kudy se zejména šířily kulturní a národní vlivy po stereotypních 
cestách, prošli tudy např. i Hunové a kruhovou úsečí tato oblast zasá
hla Balkán antropologicky, státněpoliticky, mocensky, kmenově, kulturně 
apod. Upozornil např. na turkestánský zvířecí s t y l , jehož Šedesátileté 
a dvaašedesátileté cykly zvěrokruhu se zachovaly u Bulharů. 

Doc.Válka^ Brno. Vyšel ze zjištěni, že to, co je všem poměrně růz
norodým referátům společné, se koncentruje k pojmu historického Balkánu. 
Chceme-li pokročit dále, bude třeba aplikovat na Balkán pojem " c i v i l i 
zace" blízký pojmu "Kulturkrela" v pojetí prof.Pouchy, pojem v moderní 
historiogrEfii již dobře propracovaný. Vznesl k přítomným balkanologům 
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otázku, zda Je tento pojem na zmíněný prostor aplikovatelrjý. Zdá se to 
podle jeho nézoiu být právě v možno.rteeh československé balkanlstiky, 
která je prosta národních a historických zábran a předsudků, jež v ze
mích bezprostředně zainteresovaných bráni historikům docenit funkci 
dvou velkých státních útvarů - Byzance a Ofjnanské říše - Jež balkánskou 
c i v i l i z a c i vytvářely a dávaly jí rámec, tvořený právem, státem, kultu
rou, zvyky, náboženstvím apod., rámec, jimž Je jej i c h civilizační okruh 
vymezen. Jak ukázal už prof.Kabrda, civilizační úroveň osmanské říše 
n£př. ve srovnání se současnou feudální Evropou není možno podceňovat 
a často je třeba jí přiznat vyšší stupeň. Naše balkanistlka, prostá na-
eionáiních interpretací, by právě ve směru zdůraznění role byzantsko-
osmanské civilizace mohla přinést mnoho nových podnětů. 

Pro příspěvky ze staršího období byzantsko-avarskéhu je charakte
ristické, ie sledují spíše kulturní vlivy, práce z oblasti osmanské ma
jí zase spíš charakter strukturálních analýz. Pokud jde o studium vlivů, 
nrobiéir. recepce terminologie, jak se jim zabývá prof.Poucha, třeba bra
t i velmi obezřele, protože ne vždy převzetí terminu znamená převzetí je
ho Dosahu, spíš obyčejně cizí písař pojmenuje cizí skutečnost termínem 
Jemu běžnýiL. 

Poíle názoru doc. Války ukázal příspěvek dr.Hrochové velké pole, 
na r.ěiž Eůže balkanistika spolupracovat s obecnou medievlstikou a obec
nou historiografií, totiž studium struktur. Balkán Je strukturálně 
r.eoby^ejně složitá záležitost, oblast, Jež se vyvíjela pod naprosto jiný-
IUÍ vlivy než západní a střední Evropa a právě strukturální studium mů
že ukázat hloubku a povahu rozdílů. , 

tliíěiSííSi.iíSliSSi Navázal na vystoupení doc.Pražáka o maďarském 
bogomilismu a šamaniamu a nadhodil problém vhodnosti překladu středově-
k4ho terminu magos. mágus, jak se vyskytuje napr. v košickén kodexu, 
termínem Šaman, jemuž se maďarští medievisté brání. 

Prof.roucha. Upozornil na skutečnost, že řecké prameny, Jimž Je 
termín Šaman neznám, označují termínem mágus uprchlého nejvyššlho šama
na usídlivšího se u Avarů. (Samanistická církev má svou organizaci 
a hierarchii stejně jako církve Jiné.) Právě v MaSarsku bylo dokázáno, 
že termín šaran není původu sanskrtského, jak bylo míněno dříve, nýbrž 
že pochází z altajského prostředí, kde se šamanismus pěstoval. Cistou 
paralelou lze připustit překlad magoe-šaman i pro uvedený případ maďar
ský, zvláště, když se studium Samanstvl v Uhrách intenzívně rozbíhá 
a jeho existence je mi.-ic vší pochybnost. 

2S£ií!taIé!íi._ŠE22• Vnesl na pořad jednáni otázku mongolských vlivů 
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na ugrofinskou oblast, zejména pokud jde o nejstaršl ugrofinskou poezii 
ze 3.-4.stol.př,.n.l. Mongolské vlivy lze pozorovat v uplatnění galileov-
ského názoru, Jak byl tradován u nomádnich společností apod. Pozoruhod
né jsou proměny postavy Tátoáe, původně ohnivého koně bohyně Buzogény, 
která byla v matriarchálním období bohyní dobra, ctnosti, později však 
dostala pejorativní význam (srov.maí.boszorkény-čarodějnlce). Tátoš se 
v patriarchální etfcpě s t a l názvem ..pro Šamana, který v ugrofinské verzi 
nebyl knězem, nýbrž obětnlkem, a někteří badatelé pojí jeho funkci jak] 
předstupeň k postavám středověké jokulátorské tradice, alespoň v uher
ském prostředí. 

P£i?^SÍěESléi_?ES!!Si Vystoupila s názorem, že otázka původu Avarů, 
jíž se zabýval prof.Poucha, je Jeden z nejsložitějšícb. problémů dnešní 
historiografie. Avaři se spojují jednak s žuan-žuan, jednak s Keftality. 
Avaři přišli do Evropy r.558. 553-555 r o z d r t i l i středoazijští Turci 
žuan-žuan a téhož roku,'kdy přlSli Avaři do Evropy, byl rozprášen kme
nový svaz Heftalitů. Z této náhodné koincidence se usuzuje na avurskr. 
příslušnost k jednomu z těchto kmenových svazů. Pomůckou k rozluštěn 
problému by mohlo být zkoumání kmenových a zeměpisných jmen ve stře*-
A s i i . Ovšem už starší* literatura upozorňuje na to, že jména Uar a KUR, 
jména dvou kmenů Avarů, Jež přišly původně do Evropy se vyskytují v růz
ných asijských etnických prostředích. Přínosná Je myšlenka prof.Pouchy, 
že by bylo třeba zkoumat "chování" Avarů, jelikož se zdá, že j e j i c h 
způsob života je spíš mongolský než, řekněme, turecký, ačkoli s Turky 
blízce souviseli také ve Střední A s i i . Při zlomkovité pramenné základně 
je ovšem otázka, zda bychom sehnali dostatek dokladů, abychom to skuteč
ně prokázali. 

V referáte dr.Havlíka se objevil problém byzantské etnografie 
a chápání etnik byzantskými autory. Vyžaduje velmi hlubokého pramenného 
záběru, má-li být řešen s definitivní platnosti. Etnografie v koncepci, 
jak j i přejali Byzantinci, byla vypracována už ve starověkém tlecku jako 
filosoficky podložený vědecký systém a pojetí jednotlivých etnik se 
přejímalo do Byzance takřka beze změn. Určité etnika sídli La na sever 
a na Jih od Byzance a měla určité vlastnosti. Tato topol se přebírala 
a Je to třeba mít na vědomí například tehdy., když se setkáme s názvem 
Qetové pro Slovany, o němž mluví dr.Havlík. Pro světový názor Byzance 
byl příznačný princip setrvalosti, neproměnnosti, takže okolní svět se 
pro ni po staletí neměnil. Etnika, se kterými se na okraji své říSe 
setkávala, byla táž, jako řekneme za Herodota ve starověku a odtud i je
j i c h názvy. 
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S uznáním se vyjádřila diskutující o Avenariově pozoruhodné 
interpretaci Theofanova výroku "tas legomeneas hypo ton pairton ontas". 
který na rozdíl od dřívějších názoru nevykládá Jako důkaz závazku 
"sedmi kmenů" k Bulharům, nýbrž Jako vyraz rozkolu mezi Avary a Slove
ny v Mézii a vázanosti "sedmi kmenů" k Byzanci. 

Dr^AvenariU9 A_BratÍ3lava i Zdůraznil, že zmíněná interpretace nr 
Jeho vlastní od původu. Dodal.pouze historické a stylistické zdůvodn 
ní nejnovějěím výsledkům filosofického rozboru zmínění ho výroku, jal: 
Je provedli bulharští Jazykovědci. 

Profjllacůrek. Uzavřel dopolední zasedaní s tím, že balkanistick 
výzkum Je úkol, Jak se opět ukazuje, pro naši h i s t o r i o g r a f i i svrcho-. 
ně zajímavý a užitečný, a je potřebná, aby se jím zabývala více, nei 
činila a činí, a že je potřebné získávat odtud jak pro národní dějin 
tak pro uplatnění v mezinárodním světě a obecné h i s t o r i o g r a f i i . 

PSÉÍSSISJÍSÍ Připomenul, že Balkán Jako politický terč In je zál-
žltost poměrně nová. V socialistickém tisku se mluví o "bfclkénské otc--
ce" teprve od r.1889, definitivně na rozdíl od dosavadní "Orientfraf-e" 
se tohoto názvu používá až od r. 190?, rozšíření došel v letech 1912-i 

Dr.VeBelá, Praha. Vznesla dotaz na dr.Krajčoviče, záa měly nan-
srbské organizace, o nichž hovořil ve svém referáte, spojen' s organi
zacemi, které se sdružily např. na sjezdu tladoturki v Soluni 1891,' 
arménskými, řeckými a makedonskými, zda se Srbové z jzercí tehdy eston
ského podíleli na Jejich tajných podnicích. 

Er. Krajčovič, Bratislava. Odpověděl, že něco podobného by se sns ' 
mohlo týkat organizace "Druětvo sv.Savu" a Sástečně "Pobratimstva" z 
co vznikly po r.1890. Sám ale přímých dokumentů o tom nemá, zaměřil 
9e .spíě na otázku kontinuity s národním hnutím v habsburské monarchii. 

P2Si?é?2Íi Upozornil na skutečnost, že zájem evropské veřejnosti 
o balkánskou problematiku se datuje od JO. let 19.století, od smlouvy 
rusko-tureekó. V té době se ve Francii objevuje několik brožur s tont 
tématikou, stejně Jako v A n g l i i . Hlavním informátorem byla na dlouho 
Revue des Deux Mondes. Dalěí vlna literatury se vynořila v souvislosti 
s krymskou válkou a v 60.letech 19.stol. ^vláStě hojně publikovali 
angličtí novináři, trvale sídlící v balkánských městech v Bělehradě, 
Dubrovníku apod. Jen o Černé Hoře např. vyěla samostatná publikace 
Inglesl o CrnoJ Gorl. o NJegoěovl a Jeho době. 
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Prof.Šindelář^ Brno. Upozornil v souvislosti se zmínkou doc.2áčkr> 
o Slovácích na Eolní zemi na pozoruhodnou problematiku kolonizace této 
oblasti z Moravy, jak j i prováděla vídeňská kancelář kardinála Kolloni-
che, nevyhýbající se ani únosům obyvatelstva v masovém měřítku. 

Doc.Žáček, Praha. Zmínil se o pendantu k této záležitosti, Jíž byl 
ve 40.letech 19.stol. postup tvořící se srbské buržoazie. Srbský ministr 
zahranili dovlekl tehdy do Srbska 200 sklářů z Cech, z nichž polovina 
do roka zemřela. Skandál se řešil až na diplomatické úrovni. Zmínky lze 
najit v Zapových relacích a jistě by mnohé objasnily vídeňské archivy. 

DriStastníi_5rno. Pokusil se shrnout výsledky zasedání historické 
sekce s tím, že celý jeho průběh svědil o tom, že setkání bylo velmi 
užitečné, zvláště, když nelze pochybovat ani o úspěšnosti jednání 
v ostatních sekcích. Náplni prvního dne byly zásadní referáty metodolo
gické a programové a diskuse o obsahu balkanistiky. Jednání dne druhého, 
obsahově velmi různorodé, které pojalo balkánský prostor od poloviny 
1.tisíciletí n.l. až takřka Ao současnosti, ukázalo a ještě přinese 
svoje konkrétní výsledky i pokud Jde o pojetí balkanistiky. Ukázalo se 
v něm, co z teoretické diskuse už dochází naplněni a které otázky jsou 
tak nosné a do té míry balkánskému prostředí společné, aby mohly být 
pojaty do balkanistiky. Záměr symposia se ukázal Jako dobrý a kabinet 
a katedra s i Jej mohou přičíst k aktivům. Poděkoval z pověření Kabinetu 
balkanistiky a hungaristlky 1 Katedry dějin střední a jihovýchodní Evro
py FF UJEP v Brně účastníkům za aktivní vystoupeni a ze svého místa 
zdůraznil, že symposium bylo dobrou přípravou ča.účasti na balkanolo-
gickém kongresu v Aténách, poněvadž ve vhodném časovém předstihu přine
slo leccos nového. Jelikož delegace na kongresu nebude asi příliš počet
ná, doporučil, aby kabinet uvažoval nejen o tom, přenést k nám Jeho jed
náni referáty v časopisech, ale zda by nebylo vhodné časem zorganizovat 
dalSl akce, při nichž by se ukázalo, které tématické okruhy jsou dnes 
z mezinárodního hlediska v centru pozornosti a kam směřuje badatelský 
trend. 

Na závěr jednáni historické sekce bylo přijato toto usnesení: 
Jednání historické sekce se ukázalo prospěšné zejmína pro chápáni 

balkanistiky ze zorného pole historie. 
Balkanistika zahrnuje komplexní studium problematiky Balkánu z hle

diska několika vědních oborů. Jeho základ tvoři studium historického vý
voje Balkánu za spolupráce lingulstlky, literární vědy, etnografie, 
archeologie, dějin uměni aj. Tento komplexní výzkum se zabývá 
1/ problematikou dějin Byzance na Balkáně, dějin balkánských Slovanů 

a dalších národů (např. Avaři aj.) 
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2/ dějinami osnanské říše a sousedních slovanských národů 
3/ problematikou formování novodobých národů na Balkáně a j e j i c h 

hospodářským, politickým a kulturním vývojem. 
Jde o obor důležitý z hlediska obecných evropských dějin, z hle

diska vztahu jednotlivých národů a z hlediska obecně evropsko-asijských 
kulturních vztahů. Balkanistika zaujímá významné místo nejen v česko
slovenské historiografii, ale i v mezinárodním historickém bádání, kde se 
leskoslovenské balkanistika může uplatnit právě svým svébytným nezauja
tým přístupem. 

Zapsala dr.M.Romportlová 




