
186 

VÁCLAV F H O L E C 

LIDOVÍ KULTURA A JEJ Í MÍSTO V HABODHÍM OBHÓZENÍ BULHARŮ 

Obsazeni Bulharska Turky, doprovázené po pět století trva
jícím všeobecným útlakem, přerušilo přirozený vývoj a znamenalo 
zpomaleni hospodářského, společenského 1 kulturního vývoje bul
harského národa. V oblasti lidové kultury došlo dokonce k roz
šířeni, oživení a konzervováni primitivních kulturních Jevů a 
starých Torem společenské organizace, které začaly ve středově
ku zanikat nebo se alespoň Jejich význam^oalabovsl.1 Výstižně 
charakterizoval tuto situaci-Ludvik Kuba ve svých Cestách za 
slovanskou písní: "Turek zde převzal nejen politickou nadvládu, 
ale, Jsa svrchovaně konzervativní a v zásadě snáienllvý, spolu 
1 úřad - abych tak řekl - muzejního kustoda. Jeho vinou - v na-
Sem případě zásluhou - tady vSa zůstalo stále při starém." 
Díky tradielm lidová kultury, Jei nabyly na bulharském území 
velmi osobitých forem, udržoval s l bulharský n/rod své speci
fické kulturní znaky, Jichž bylo možno využít v procesu národ
ního obrozeni /1750 - I&7E/. 

Velký kulturní rueh, který zaznamenávají evropské země 
v l f i . a 19.století, nepominul ani Bulharsko. Národní probuzení 
Bulharů, spojené s bojem za osvobozeni z turecké nadvlády a s 
duchovního útlaku řecké církve, probíhalo v úzké souvislosti 
s tehdeJSl politickou, sociální a hospodářskou situaci v oeman-
ské říái, kde došlo k hluboké k r i z i ekonomické a sociální. 
/Šekové a 3rbi se osvobodili z tureeké poroby, v bulharských 
místech doálo k výraznému rozvoji řemesel,rozšířily se obchodní 
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•tyky Bulharů s Francii, Anglii, Rakouskem a jinými aeoSmi./ 
Rozvoj řemeslné a průmyslové-výroby znamenal zvyšovaní hmotné
ho postaveni části bulharského obyvatelstva a Jaho aktivní ú-
Sastl na hospodářském a politickém živote Bulharska. Mladé bul
harská buržoazie začala, ovlivňovat také kulturní vývoj země. 

V.duchu romantických a osvícenských názorů, v duchu Bousssau-
ovského hesla "c'est la peuple de la campagne qui f a i t l a nation", 
Jež ovládaly duchovní život tehdejší Evropy, obrací se pozornost 
vzdělaných vrstev na venkovský l i d a Jeho kulturní projevy. 
Začínají se odkrývat historické tradice bulharského národa, dochá
zí k bojí proti nepřátelům národní a kulturní svébytnosti. Národ
ní jazyk, lidové slovesné projevy, obyčeje, výtvarné a jiné kul
turní projevy se považují za symbol národnostního počátku. 
Apoteózu na bulharskou národní Individualita zobrazenou v ústním 
podáni nacházíme už a Paislje, , Jemuž jsou m i l e j i ! prostí Bulha
ři, ačkoli jsou Jen oráči, pastýři a řemeslníci, nežli řečtí bis
kupové, kupci a velmoži. "Ty Bulhare," vyzývá F a i s i j , "nedej se 
obelstít, znej svůj národ a Jazyk i uč sa svým Jazykem1." Proti 
řecké "závisti" a "nenávisti" staví Paisij patriarchální bulhar
ský způsob života. Palslova "Istorlja slavenobolgarska", která 
se v početných přeplseeh rychle áířila po bulharských zemích a 
stala se neJoblíbenějším čtením v širokých vrstvách národa, byla 
silným Impulsem k oživení národního védomlf

nNe zbraní a krvepro-
lévánlm," poznamenává v této souvislosti Konstantin Jireček, 
"ale knihami a školami stala se tato nevídaná proměna v mysli 
lidu. Národ stal se celkem živoucím a nabyl takové s i l y , že by 
zhola nemožno bylo, mocné toto prouděni mysli zastaviti." ̂  

Národní význam lidové kultury a zejména folklóru vyzvědá-
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v a l l po celé období bulharského národního obrozeni bulharští re
voluční básnici, spisovateli, vidci, kulturní a političtí čini
telé. Podnět Ukrajinee Venelina seznámit po přikladu Karadžiče 
prostřednictvím folklóru evropskou kulturní veřejnost s bohatými 
tradicemi Bulharů, nasel odezvu u řady bulharských buditelů; ̂  
Svědectvím toho Jsou Šatné! sbírky lidových písní, slovesného f o l 
klóru, obyčejů a Jiných projevů tvorby lidu, Jez vznikly v té do-
bg. Vlastenecké tendence ve vztahu k lidové kultuře Jsou nejzře
telnější u generace narozené ve dvacátých a třicátých letech 19. 
století, která začíná sa systematickou praeí za kulturní a ná
rodní pozvednuti Bulharů. Vlastenecké snahy sa tu nejednou mísí 
s romantickými názory a představami. Úpadek starých obyčejů se 
spojuje s úpadkem národnosti: • ...doba mine, mravy se míní,sta
robylé mizl, národnost hyna," píše v roce 1858 v dopise G.S.Ra-
kovakéna básník Patko Račov Slayajkov. ̂  Spisovatel, revolucio
nář a védea Ljuben Karavelov hledá v lidové píani odraz tiiké s i -
tuaee bulharského lidu za turecké nadvlády. Ve svých Zápiseich 
o Bulharsku a'Bulharech, které pocházejí z Jeho cest pe Bulhar
sku v létech 1650 - lfl? 7 , vysoce vyzvedává význam lidové kultury 
pro národní existenci Bulharů 1 "Když hovořím o starýeh bulhar
ských obyčejích," píše Karavelov, "současné musím poznamenat, že 
velké připoutání - připoutáni k starým lidovým památkám /"korenna 
starlnaV - udržela, a udržuje do dnešního dne, bulharský národ 
přes Jeho strašná neStěstl a nedala mu umřít. Proto také vysoko 
cením lidové mravy, obyčeje a obřady."' 

Kulturní proměny, k nimž docházelo v období bulharského ná
rodního obrození, zanechaly výrazné stopy 1 v hmotné kultuře Bul
harů, zejména v Jejich oděvu a architektuře, 18.století znamená 
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V3 vývoji odívíni Bulherů přelomovou etapuj zatímco v první po
lovině tohoto století se udržuji prvky typické pro 17.stol3tí, 
v druhé polovině IP.století narůstá v l i v tureckého oděvu, který 
se projevuje nejprve v odíváni městského obyvatelstva /předeváía 
Jeho řemeslnické a obchodnické vrstvy/, které mělo bližší kontakt 
8 Turky. Ve vesnickém kroji bylo tureckých vlivů daleko méně. Je
ho základem zůstávaly starobylé součásti, rozšířené v bulharské? 
lidovém kroji u2 před příchodem Turků. Nová politická, společen
ská a hospodářská situace, Jež mátala v Bulharsku v 19-století, 
se odrazila i ve způsobu odíváni bulharského obyvatelstva. Do 
Bulharska se dostává prvni vlna evropského vlivu, přicházející ze 
západoevropských zemí a z Rugka, ktsrá se projevuje především v 
kruzích bulharské buržoazie a inteligence. Lidové vrstvy bulhar
ského obyvatelstva dále udržují a rozvíjejí své tradiční kroje, 
jež dosahují značného stupně regionální diferencovanosti. ^ 

Hospodářské a kulturní povznesení bulharského národa v době 
obrození tte odrazilo rovněž v rozsáhlé výstavbě. Mění se vzhled 
bulharských měst a vesnic, v nichž vznikají osobité řemeslnické 
čtvrti a obchodní střediska, budují se církevní stavby, hodinové 
věže, kašny, klášterní komplexy /jako projev boje za národní bul
harskou církev/, rodí se nová bulharská architektura, Jež bývá 
pro své specifické znaky v architektonické koncepci a členění, 
v řešení fasád, v prostorové kompozici, konstrukci a stavebním 
materiálu označována jako "obrozenecká" /"vázraždenska"/. 1 1 

Osobitý vzhled bulharské "obrozenecké" architektury se formuje 
především v bulharských místech, která se stávají centry řemesl
né a manufakturní výroby, centry obchodu, kultury a umění. 
V nejvýraznější podobě probíhalo vytváření "obrozenecké" obytné 
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architektury v Bertě Plovdiva, Jehož urbanisticky 1 architekto
nický vývoj ovlivnil 1 výstavba v mnoha dalších bulharských 

12 

městech. Snaha zámožných vrstev bulharských řemeslníku a. 
obchodníků ukázat navenek své společenské Dostaveni a bohatství, 
se projevila v budováni výstavných domu, které v zásadních T r 
sech měnily vzhled bulharských měst z období tureckého feudalis
mu, v nichž dominantní umí stání míly doay feudálůi Jejich ar
chitektura udAvala charakteristický romantický vzhled křivolakých 
uliček, jejiohí rozměry byly dány tehdejším pouličním ruehea a 
pohybem. V období bulharského národního obrození zastiňujeme v 
bulharských městech dvě velké skupiny obytných staveb, Jejichž 
dispoziční, architektonické a Jiné zvláštnosti Jsou podmíněny 
dobou, v které vznikaly. První skupinu tvoří domy, jejlehl pů
vod spade do druhé poloviny 18.století, do období tuhého tu
reckého feudálního režimu. Budovy mají prostou architekturu a 
odpovídají tehdejší poměrně nízké kultuře bydlení. Domy dru
hé skupiny, pocházející z konce 16.století a z 19.století, z 
období hospodářského rozvoje a rozkvetu mést a ekonomického i 
společenského vzestupu jejich bulharského obyvatelstva, vychá
zejí- z mínících se požadavku na způsob bydlení bohatých vrstev 
a z jejich snahy o okázalou demonstraci nabytého společenského 
1 hospodářského postavení. Během doby prodělávaly výstavné měst
ské domy bohatých řemeslníků a obchodníků proces "zlidověni". 
Měnila se koncepce půdorysu, zmenšovala se velikost a snižovala 
dekorativní přebujelost staveb. Výsledkem tohoto vývoje byl 
vznik lidového městského domu, který byl dostupný 1 širším vrst
vám. S nejvýraznějšími projevy této architektury se Betkáváme v 
Plovdivu, Pazardžiku, Asenovgradě, Karlovu, Kazanlaku, Panagju-
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rištl, Koprivštiei a dalších městechi jako obydli zámožnějšího 
obyvatelstva ae vyskytuje také v řadě bulharských vesnic, jež 
ai jinak po celou dobu bulharského národního obrozeni podržova-
ly své osobité znaky a specifické regíonálni zvláštnosti. Nové 
urbanistické a architektonické projevy, Jež vznikly v období 
bulharského národního obrození, Jaou přeáevšlm výtvorem bulhar
ských stavitelů, z nichž mnozí, jako Nikola Fiíetov, b y l i neoby
čejné talentovanými umělci. Jejleh tvorba udává dodnes charakte
ristické rysy památek bulharské architektury z doby' obrození. 

HSkolik let po osvobozeni Bulharska ruskými vojsky z turec
ké nadvlády, jímž také konci období bulharského národního obro
zení, český historik Konstantin Jireček, působící tehdy ve vy
soké státní funkci v Bulharsku, ve svýeh Cestách po Bulharsku 
napsali "Pozoruje se Již, Jak ona ohromná pro mé na, která národ 
bulharský stihla Jeho osvobozením, začíná s t l r a t i ústní, mnoho-
všká podáni a starobylé obyčeje. Kářeči začínají se ztráceti, 
staré, krásné písni národní nahrazuji se novými, bezbařevnými, 
národní obyčeje a kroje se proměňuji, rozliSné zpomínky se zapo
mínají pod vlivem četných nových dojmuv, a s usnadněním konunl-
kael mizejí 1 zvláštnosti, které prve vyznamenávaly rozličné 
ojedinélé krajiny horské. Ještě jedno pokolení a ze starého tra-
dicionálniho bulharstvl /bálgarština/ na mnohých místech se budou 
viděti jen slabé pozůstatky." 1^ Jirečkova předpověď, směřují
cí především k probuzení zájmu o sběr a studium tradičních fo
rem kultury bulharského národa, se v mnohém splnila, v mnohém 
upřesnila. Lidová kultura se po osvobozeni Bulharska dala do po
hybu, který měl za následek její strukturální proměny, nové for
my Její existence i včleňování do současných kulturních poměrů. 
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Úzké sepjetí tradice a současnosti je také charakteristickým 
rysem kulturního života Bulharska těchto dnů. 
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Daa rege kultnralle Qetriebe, das dia europalachen Lander 
im 18. und 19. verzeiehnen, ging auch an Bulgarien nioht vorbei. 
Dle nationala Wiedergeburt in VarMndung mit dem Kampf far Be-
fralung von der turkiachen Oberherrachaft und der geiatigen der 
UnterdrQckung der griecnieehen Klrche verllef in engam Zuaam-
menh&ng mit der damaligen politisehen, eozialen und wirtschaft-
lichen Situation im Oemananreieh, wo ea zu elnar tiafgahandan 
51conomiachan und aozialen Kriae kam. 

Die nationale Bedeutung der Volkakultur und inabeaondere 
der Folklore wird wahrend der ganzan Zeit der bulgariaehen na-
tionalen Wledergaburt von den bulgariaehen revolution&ren Di«h— 
tem, Schriftatellern, Wisaanaehaftlern, Kulturscbcffandan und 
Polltikern hervorgehoben. Dle Anregung dea Ukrainere Venelin, 
nach dem Beiapiel Karadžléa durch Vennittlung der Folklore dia 
europaische KulturOffentllchkeit uber dle reichen Traditlonan 
j e r Bulgaren zu informlaran, fand bel zahlrelchan bulgariaehen 
Erneuerern Anklang. Diaa beweiaen dle zahlreichen Sammlungen von 
Volkaliedern, literarischer Folklore, Brauchen und anderen 
AuBsarungen dea volkatumllchen Schaffena, die damala entatenden. 
Dle patriotiachen Tendenzen i n der Beziehung zuř Volkakultur 
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•Ind bel der ln den zwanzigar und dre-ieaiger Jehren daa 19.Jehr-
hundarta geborenen Generationen am deutlichsten, dle mlt etnar. 
ayrteaatiechen Arbelt fur dan kultura 11 en und natlonalen Auf -
B t i a g der Bulgaren baginnt /P.R.SlaveJkov, LJ.Karavelov, G.S.Ra-
kovakl u.a./. 

Die kulturallen Veranderungen, za denen ea la Zaťtraum dar 
bulgarlaehen natlonalen Wiedergeburt kam, hinter liesaan aarkan-
te Spuran auch in der matarlellen Kultur der Bulgaren, ihabeson-
dere in lhrer Kleldung und Architektur. Nach der Befreiung Bul-
garlens von der tOrkiachen Oberherraehaft aetze eieh die Volke-
kultur ln Bewegung | ihre Folga waren StrukturOndarungen, neue 
Exlatenzformen und Eingliederung in dle damaligen kulturallen 
Verhaltniaae. Die enge Verknupfung von Tradition und Gegenwart 
lat auch aln chařakterlstlacher Weaenazng daa Kulturlebena dar 
Bulgaren diaaar Tage. 


