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Problematika počátků romantismu v jinoslovnnských literaturách 
je velmi rozsáhlá a dosud nebyla uspokojivé prozkoumána ani romant.ciit 
hnutí v jednotlivých národních literaturách. Právě v období počátku 
romantismu se vsak výrazné projevují shodné literární tendence v celé 
jihoslovanské oblasti a literární materiál nutl i literární historiky 
jedné z jihoslovanských literatur k širšímu ohledu na literatury ostat 
ni. K áiráimu Jiho slovanskému aspektu Je zaměřené i několik následují
cích poznámek. 

Romantismus se začal vyvíjet v Jihoslovanské oblasti v podstaté 
v .roatředí mnohonárodních států - Rakouska a Turecka, protože knižectv 
srbské, založené r.1814, bylo Ještě příliš slabé, aby svou statností 
mohlo výrazněji ovlivnit myšlení nesvobodných slovanských sousedů, sku
tečnost státní přisluánostl k mnohonárodním celkům, v nichž slovánek;,'-
..^oiiiti ;iříslu5elo podřízené postaveni, podmínila jej i c h tzv. národní 

onrozerí a v literatuře citelně zasáhla 1 počátky romantismu, pozname
nané .larodnini aebeuvědoraovanim a vlivem úspěšného osvobozeneckého hnut: 
-.ouaednich Dalkúnských národů. Vedle už jmenovaných Srbů je nutno prip 
menout j Seky, kteří rovněž už r.1821 dosáhli státní samostatnosti. Ia-
k reformy státní a společenské organizace, realizované v Rakousku 
d v Turecku už končen IS.SLCI., jednak zvyšovaly požaduvjty slovanské 
inteligence, jednak je orientovaly kriticky a někdy primo negativně vů 
vládním snahám, nacionalistické reformy v Hakousku a v Turecku púsoLil. 
totiž v opačném směru na podřízené národy, měly v l i v na formování po 
výtce idealistických kulturních požadavků, ozývajících se nu slovansko. 
Jihu. 

V důsledku příbuznosti historických osudů usilovaly jihoslovantire 
národy zároveň i o větší vzájemné srjpěti. Tyto touhy se na jihu pro,:— 
vil y zejména v charvátekém ilyrismu, k němuž se připojila i část SIovin 
ců. Starší představy J.Kollára o nutnosti společného kulturního snad
ní Slovanů ožily přitom v Jihoslovanské oblasti za podmínek, kdy už 
byly zhodnoceny staré slovanské památky a kdy svét projevil zájeic o sic 
vanskou lidovou slovesnoat. Základ nové literatury bylo proto možno 
hledat už v domácím vývoji, přestože spisovné jazyky a posléze básniik" 
Jazyky se v Jihoslovanské oblasti teprve vytvářely. 
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Romantismus se v jihoslovonakých literaturách nerozvil tak jako 
v literaturách světových, většinou v něm hluboko- do 19.století převlá
daly tóny .idové slovesnosti. Sentimentální poměr k vlastnímu folklóru 
a dějinám, chápaným v duchu národně vlasteneckém, posiloval zpočátku 
zejména sentimentálni rysy počínajícího romantismu a sentimentálni tón 
s i romantismus Jižních ilovanů zachoval často opě; až hluboko do 19.sto
letí. Určující ovšem byly organická spoje mezi vytvářejíc! se literatu
rou uměleckou a slovesnosti lidovou. Tendenci k romantismu signalizuji 
ve všech Jihoslovanských literaturách edice lidových písni, také pohádek, 
pověstí, přísloví apod. a týto edice se stávají základem, o nějž se l i 
terát ~a opírá. 

Z hlediska vývoje umělecké literatury není .sice i.ela přesné, ILÍU-
ví-li se o romantismu v souvislosti s dílem Vuka Karadžiče, avšak přitom 
je jisté, že Vukovo dílo je daleko bližší obdo.í romantismu než před
cházejícím klasicistním pokusům, které ostatně Vuk sám nemilosrdně ods--
zovii. - Aby zdůraznil spojeni Vukova literárního snažení s živým re
ziduem staré kultury a se srbským folklórem, označuje srbský badatel 
V.iodrag Popovic směr Vukova literárního úsilí termínem "patriarchální 
romantismus".*^ Je to termín výstižný a lze ho stejně úspěšné užít i při 
charakteristice literárních poměrů ostatních pravoslavných jižních klo
vanů, zvláště Bulharů. 

Plodem obdobných tendencí k romantismu, Jaké charakterizují dílo 
Vukovo, je v srbském prostředí tápající, ale Dojovné dílo Simy iuiluti-
noviče, mající ze základ rovněž lidovou slovesnost, vrcholí; pak v srb
ské literatuře dosahuje tento putriarchálni romanticky směr poezie v epo
su černohorského vladyky Petra 11. Petroviče Njegose Gorski v.lenac. Po
učen jihoslovanskými junáckými písněmi vytváří Njegoš buanické dílo, 
hlušící se k těmto písním už tradičním desetercem, tematikou protitJ-
reckého boje v cyklu kosovském a zejména oživeným životním .'ořádkeai j l i 
neckých písní, zároveň však vytváří dílo strukturně nové - kompoziční 
složité a ve své expresivní a reflexivní složce spjaté s novodobyn. vlas
tenectvím, které v junáckých písních ještě nemohlo mít místa. 

V charvátské literatuře se objevují některé preromantické tendence 
dokonce už v klasicistní poetice M.Katančice, který vedle doporučování 
antické metriky a vedle svých vlastních antizujíclch básnických pokusů 
zařadil do své zpola teoretické práce a zpola básnické sbírky Fructus 

2/ 
siuctuircnsles i lidové písně. První rozkvět romantismu nebo lépe senti-
mpntalismu však nastal v charvátské poezii až za ilyrlsmu, kdy vedle 
.-.r.ír::: lidových písní inarř. Kukuljeviče-Sakcinskéhc, Topalsvicov.v) 
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objevily se i básnické ohlasy lidových písni a konečně také skladby 
ubírající se samostatnými cestami, jako např. lyrika Petra Preradovice. 

Naproti tomu Smrt Smail-age Cengiéa Ivana Uažuranióe nezapře opěi 
souvislost s junáckym eposem, podobně Jako Gorskl vjenac Njegošův. Lát
ka je zpracována tradičním dssetialabi&ným a oamislablčným veršem, ale 
způsobem, který se s tvůrčí technikou junácké poezie už nesrovnává. Ce
lý příběh je opět silně zdramatizovat* a zdůreznšna Je Jeho expresívnost, 
na rozdíl od Junáckých písní, Jejichž hyperbclizact je velmi vzdálená 
od vztahu skutečného života a citové chápání tím téměř vylučuje. Vedle 
lidové slovesnosti a dobových vlasteneckých představ působila na I.ÚÍŮŽL-
ranlce zejména dubrovnická poesie a z ní nejmilněji Jím samým doplněný 
Gundulióův epos Osman. Ani cesty k romantickému národnímu e, asu nebyly 
tedy Jednosměrné, ale vedlo k němu více komponentů domácího vývoje. 

V lyrice dosáhli nejosobitěJSlho tónu biisníci, kteří se dovtali do 
bližSího styku s romantismem německem. Zejména P.Preradovic, který znal 
natolik německý Jazyk i německou pc l i , že .si překládal básně, které 
ho zaujaly, do němčiny, rozvíjel na základě c i z l poezie svůj bohatý 
Désnlcký rejstřík v duchu llyrismu. Ještě výrazněji zasáhla německá ro
mantická literatura do díla Slovince Frana P:-ešerna. Psal formálně do
konalou a opravdovou citovostí naplněnou lyr:iku jak v německém, tak 
v slovinském jazyce. Prostředí charvátskví a ulovinské bylo tak z jiho-
blovanské oblasti nejblíže světovým představám romantismu a ve svýcr. 
významných projevech se nesrovnávalo s patriarchálně romantickými před
stavami pravoslavných oblastí jihoslovanských literatur. 

Obecným znakem počátků romantismu ve všech jihoslovanských l i t e r a 
turách je převaha poezie nad prózou. Dokonce i bulharská a makedonská 
cblast, která po několika ukázkách lidových písní v spisku Vuka Karadži
če Dodatek k Sankt-Peterburgskim r.iečnlcima (1822) předložila svou l i 
dovou tvorbu světu se zpožděním (Bogorovova sbírka vychází ai r.1842, 
SlavěJkov tiskne lidové písně až v padesátých letech, Verkovlcova sbír
ka vychází r.1860 a sbírka bratři lilladinových r.1861), vytváří nejprvr 
národní poezii a potom teprve prózu. Po sentimentálně ohlasové poezii 
Nejdena Gerova navazuje teprve Pětko Slavejkov jak na lidovou sloveanost 
domácí, tak na literatury cizí ve svých naivních básních, dokumentují
cích stále větší Slři básníkových obzorů. Z rámce této poezie nevyboču
je ani bojovná poezie D.Cintulova, tvůrce znárodnělých písní, vyskytu
jících se později i v lidových variantech, lak působí umělecká literatu
ra zpět na lidovou sloveanost, z niž vyšla. 
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Stopy lidové . /esnosti 1 uměleckého epického básnictví Slovanů 
nese poema ňorskl pátnik (Lesní poutník) Bulhara Gergiho Rakovského. 
naplněné autentičnosti syrových revolucionářských zkušeností a úvah. 
Svědčí o velkém záměru autorově a o malých poetických možnostech, které 
siu tehdy mohla poskytnout dosavadní básnická praxe v Bulharsku. A přece 
a n i hajducký entuslasmus Rakovského nezůstal osamocený, ale byl dále 
rozvíjen pozdější poezií.*'' - Naproti tomu romantická melancholie p ř e 
cházející v zoufalatvl, <terá obestlrá téměř všechny básnické projevy 
Makedonce Rajka 2inzifova, básníka osobního i národního smutku, je sice 
jednostrunná, ale je v této oblasti originálním Jevem. Dobové úsilí 
vytvořit národní epiku nevedlo žinzifova k hrdinské poezii, ale k ly-
ricko-epické sentimentální poemě Kárvava košulja. 2inzifovova poezie 
slouží téměř pouze k vyjádřeni expresivity a vlasteneckých reflexí, chy
bí Jí výpravnoat epiky Nj ego sovy a tfažuranicovy. Básníkův sylabotonick,. 
verš je sice modernější než verš starších Jihoslovanských básníků, ale 
ideové zůstává básník věrny patriarchálnímu romantickému vlastenectví. 

Přehlížíme-li nejvýznamnějšl výsledky počínajícího romantismu J i -
noslovani, zjistíme, že v mcn neexistuje jednotný vývoj, třebaže jed
notliví autoři většinou znali hlavni díla svých Jihoslovanských pŤeč-
'jhůdcň. Ve vývojovém proudu směrem k romantismu bývají v konkrétních dí
lech rozvity různé charakteristická rysy romantismu, ale básníci jsou 
především v různé míře spoutáni možnostmi jazykovými a vývojovým stup
něm verše v dané národní literatuře. Poučná Je v tomto ohledu zvláště 
oblast hulhnrská a makedonská, která může ve své poetice navazovat 
takřka výlučné na lidovou slovesnost ^ která nemá ani jazykové otázky 
tak jednoznačně vyřeínny jako nepř. Srbsko. Počátky romantismu se v ní 
posouvají a ž cio nadesát.vch a šedesátých le t . Připomeňme p ř i této příle
žitosti i mukedonskou f a l s i f i k a c i lidových eposů, známou pod názvem 
Veda olovena. Ag jde o dílo a ž šedesátých let minulého století, patří 
poíatkúo. slovanského romantismu nejen Jako žánr literární mystifikace, 
tedy jako iiánr příznačný pro počátky romantismu i v jiných literaturách, 
itle prp ievšíx jako pokus vytvořit velký národní epos, vyplývající z tra
dic lidového podání a dokládající originalitu slovanské mytologie. 

?oicusíme-li se shrnout hlavní tendence romantismu u Jihoslovanů, 
rozpai::;-- ie nám nutně literatura na skupiny jednotlivých iánrů. Přede
vším Jsou to žánry, které se v jihoslovanských literaturách objevují ricc; 
v l i v e i L lidové poezie a jejichž uvedení do umělecké literatury charakte
rizuje celou l i t e r a m i epochu. 



í» prvé je to poezie písňového typu, často paane přímo jako taxty 
k planím. Jako typ poesie, který mel jediný v jihoslovanských zemlcA 
naději na rozšíření, stává ae tento typ velmi populární, přičemž mu ve
řejný ohlas zaručuje pravé blízkost k lidové poezii a zpevni charaktsr. 
V městském folklóru jihoslovanských národa splývají pianě lidové a pís
němi známých básníků, neboí kulturní stav Jednotlivých jihoslovanských 
národů podmiňuje pravé toto přijímaní poezie. Za ilyrismu seznamovaly 
patrně s poezii nejčastěji záhřebské pěvecké besedy^ a podobně revo
luční básně filntulovovy dosahovaly největíí popularity, když byly zpí
vány na prvních bulharských divadelních představeních. V době, kdy 
•/zdělanostni úroveň jihoslovanských národů neposkytovala jeětě autorům 
písní naději, že jejich básnické výtvory budou čteny, znamenalo rozší
ření básni jako textů k písním Jejich největěí úspěch. 

Úkolem dalšího bádání bude ovšem prozkoumat v l i v hudební formy na 
vývoj prozodle od sylabické k sylabotonické a zároveň také otázku fluk
tuace některých oblíbených nápěvů v slovanském prostředí a j e j i c h vliv 
na vznik nových písní. Poučné je v tomto směru rozšíření české písně 
Kde domov můj, vytvořené na základě Goethovy písně Kannat du das Land 
a rozšířené v hudební podobě operou Mignon. Ve stejném nacionalizujícím 
duchu jako v písni české objevily se varianty této pitně v poezii i l y r -
ské, srbské i bulharské. 7 / Dokladem tvůrčího sepětí básnické činnosti 
ae zpěvem jsou i bulharské rukopisné pesiiopo^ky z této doby. Tutc l i t e 
rární oblast nebude ovšem možno zkoumat izolovaně, ale jedině ve spoji
tosti s vydávanými zpěvníky jiných Slovanů, případně i a nápěvy lidových 
písni, které sběratelé folklóru začali zapisovat a vydávat vedle písňo
vých textů. 

EalSí žánr, který jihoslovanské literatury v počátcích romantismu 
usilují vytvořit, je hrdinský epos na způsob eposu jlineckého a hajducké-
ho, případně též mýtický epos. Cestu novým dílům ukazuje jednak lidový 
epos, jednak Qunduliéův Osman. Zejnéna v tomto žánru se projevuji archa
izující tendence Jihoslovanakého romantismu. V podstatě zachována zůstá
vá v něm veršová struktura junáckých zpěvů, po stránce prozodické 1 ja
zykové se v něm vůbec daleko slaběji než v ostatní poezii projevuji nová
torské tendence. Sylabisnms Je v něm téměř pravidlem a také jazykové 
archaizace Jde někdy velmi daleko - např. Bakovski píše svého Lesního  
poutníka míšeninou církevní slovanštiny a bulharítiny. I pro ostatní 
jihoslovanské eposy Jsou charakteristické básnické figury založené na 
mluvnickém paralelismu a opakováni jednotlivých slov, slovních skupin 
nebo celých veršů, tedy opět znaky, které text přibližují poezii lidová. 
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Romantická podoba tohoto žánru s idealizovanými hrdiny a jejich 
černými barvami líčenými odpůrci, pwitrženl národního významu boje 
hrdinů a zdůrazňování expresivní složky v líčených vztazích charakteri
zují tento žánr, v němž po stránce životního pořádku panují stejné po
měry jako v junáckých písních. Taká hrdinství ožívá v eposech této do
by v podstatě v podobě vzaté z junáckých zpěvů, ale zpravidla doplněné 
novým citem oběti za vlast, soucitem s jejím utrpením, reflexemi o osu
dech národa nebo aspoň didaktickým poměrem k vyprávěným dějům u typu 
sentimentální poemy, vědomím, že vyprávění má sloužit k poučení národa. 

2ánr hrdinského eposu je v jihoslovanské literatuře velmi život
ný , ještě v daleko pozdější době láká básníky a obvykle' i později za
chovává svůj vlastenecký národní charakter. Základ lidové slovesr.asti 
je " něm nejzřejmějsí, větSinou právě v souvislosti s ním se mluví i v 
moderních Jihoslovanských literaturách o neoromantismu. 

V próze ae neprojevují romantické tendence tak výrazně Jako v poe
s i i . Určitý okruh překladové literatury přináší sice vzory celé j.iho-
slovanaké próze, také výběr tems: je přitom v celé jihoslovanské oolas-
t i překvapivě jednotný a překlady cizí literatury často nejsou pořizo
vány z originálu, nýbrž z Jednoho j i h o s l ovane Iréh;. jazyka do druhého, 
avěak adaptace děl světové literatury přináší v počátcích romar.tis.iiu 
obvykle jednotné zdůreznžní jejich sentimentální citovosti. Ani v rlot 
koy SP v jednotlivých národních literaturách už hojněji objevují vlastni 
povídky, neurčuje ráz celé epochy próza, ale veňoucí úlohu s i stáje po-
čržuje poezie. 

V počátcích romantismu nraje velmi důležitou iUc' M vývoj Jihoslo
vanských jazyk". Na jedné straně ustupuje starý knižní jazyk'jazyku ho
vorovému, na druhé straně dochází k pokusu vytvořit ns základě slovan
ských vlasteneckých představ umělý literární jazyk (ilyrštinu), v němž 
úpravy směřují k odstranění shluků souhlásek a tím k větší ... lodičnost; 
jazyka. Tyto úpravy dávají poezii možnost většího využit- :ufoníe, v ro-

itické poezii-tak významné. Po jazykové stránce znamenají tedy počátky 
.antismu v jihoslovanských literaturách jednak objevení estetických 

kvalit hovorového jazyka, což vede i k jazykovému sblížení s lidovou 
slovesností, na druhé straně pak přinášejí tendenci vytvořit básnický 
jazyk vzdálený od jazyka sdělovacího. 

P o z n á m k y 

1 / i l . P o p o v i c , Istorl.ia srpske kn.iiževnosti. Romantizam I. 
Bělehrad 1966, 39 n. " . 
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l a T t r e g l e d povijeati nrvatake muzika. Zahfebl922. 

150 n. ; též F. K u n a c . ij-lrakl glazb.iňlcl. Přiloží za povijest 
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jata na Boris Jocov. IV, 1, Sofie 193b, 425-6. 

Í/K. O i i r l n , Goethova p.jeama "Mlgnon" u nrvatsklm preniavimu 
1 Při Je vod Hne. F l i o l o g l j a 1, 1957, U5-175; J . P a t a . "Be dauov 
W-1 v alovanakýnh p*»if»gdech a obměnách. Praha 1934. 

6/ D. c y z e v a k j j , Verglelchende Oeachichte der slavischen Li 
teraturen, II, Berlin 19bB, Jtí. 8  



364 

I£S DÉDUTS BU MiiAHTISiffi DANS LES LITTÉRATUHES DES SLAVES 

MÉHIDIQNAOJC 

La situation pea beureuae des Slavea méridionsux en Autriche et 

en Turquie, Žtats a population bien diaparate, donna au mouvement ro-

mantiqoe dana les littératures de ces peuplea utl de leura traits carae-

téristiques: elle renforca leur sentiment national. Les oeuvrea de Vuk 

Karadjitch, s i importantea pour l a vie culturelle de tous les Slavea du 

Sud, se rattachent déja, du point de vue idéologique, au romantisme. 

C'est surtout a cause.de ces trait s , caractérisant l'oeuvre de Vuk, que 

le chercheur serbe M.Popovitch se sert du terme "romantisme patriarcal" 

pour designér le romantisme débutant chez lea berbes. Le terme cité 

convient auaai a la poesie lyrlque de Sinia lúilutinovitch et rend bien 

létat de choaea chez les Bulgares. 

Le romantisme des Croates, et celui des Slovenes en meme temps, 

n'appaxait qu'evec l a génération des soi-disant "Illyriens". La poesie 

lyrlque du Croate P.Preredovitch et celle du ilovene F.Prechern - c'est 

-a-dire celle des poetes qui ont pris contact avec le romantisme al l e -

mand - s'approche le plus de l'image du romantisme, connue dans le mon-

de entier. Le genre littéraire particulierement important pour le roman

tisme naissant des Slavea méridionaux, c 'est l a poesie lyrique souš 

formě de chensons, figurant, quelquefois, comme un texte composé pour 
une melodie déja existante. 

Cans la poesie épique, les ramantiques slaves du Sud cherchent 
a créer une épopée natioaale. "La mort de Smail-age Tchenguitch", écrite 
par le Croate I.lia jouranitch. trahit l'influence des épopées héroiques 
yougoslaves, l'oeuvre du prince Petr II Petrovitch Niegoch, appeiée 
"Gorski vjenac", de meme. On peut compter a ce genre littéraire, 3ET.Í 
le doicaine des Bulgares, surtout 1'épopée du poete revolutionnaire 
G.S. Bakovski, "Gorski pátnik", et celle de K.Kozlev "Ceren arap i chaj-
dut Sider"; dans le domaine de la Macédoine, c est 1'oeuvre de Ved Slo
ven, qui s e f f b r c a i t a construire une v i e i l l e mythologie slavě, en pre-
nant pour oase un folklore falsifié. 

La langue poétique, qui était en train de se former, pouvait don-
ner toute sa mesure plutot en poéaie qu*en prose. Le mouvement littérai
re romantique, cnerchant a découvrir des qualités ésthétiques dans l a 
langue de tous les Joura et a efforcant a créer une langue a r t i f i c i e l l e 
(.elle "illyrique") camporte, de cette facon, deur tendancea diverses, 
mais qui tendaient au meme but: on voulait créer ur.c langue poétlque 
nouvelle. 

http://cause.de

