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jem, Ïe druhá moÏnost bude pravdûpodobnûj‰í.
Posledním textem, o nûmÏ jsem dosud
nehovoﬁil, je práce „Vliv angliãtiny na bengál‰tinu“ (s. 217-231). Zab˘vá se zejména
pﬁejímáním anglické slovní zásoby do bengál‰tiny, pﬁiãemÏ dÛvodem je prostá skuteãnost, Ïe nic jiného neÏ slovní zásobu a s tím
nûkteré bûÏnû uÏívané fráze angliãtina neovlivnila. Text je opût zajímav˘ spí‰e pro laické publikum.
Za zmínku stojí, Ïe recenzovanou publikaci doprovází bohatá obrazová pﬁíloha
v podobû série ãíslovan˘ch barevn˘ch fotografií na kﬁídovém papíﬁe. Fotografie postrádají popisky, ale odkazy k nim se nacházejí na patﬁiãn˘ch místech pﬁímo v textech,
k nimÏ fotografie patﬁí. Jedná se o texty
Martina Hﬁíbka o DurgápúdÏi, Kláry ·imeãkové o svitkov˘ch obrazech a Eriky Pieckové o svatebních obﬁadech. Esteticky velice
pﬁíjemnû pÛsobí obálka knihy, ozdobená fotografií bohynû Kálí. Povedené je i celé grafické zpracování knihy. Nûkolik pﬁeklepÛ
v knize najít lze, ale není jich mnoho a redakãní práci editora a vydavatelství lze
oznaãit za solidní.
Souhrnem se dá ﬁíci, Ïe recenzovan˘
sborník pﬁedstavuje v ãeském kontextu celkem ojedinûlou sbírku pﬁíspûvkÛ k rozmanit˘m tématÛm zajímav˘m nejen pro bengalisty a jiné indology, ale i pro religionisty,
sociální a kulturní antropology ãi historiky
umûní a spoleãnosti. Vût‰ina pﬁíspûvkÛ
nepﬁiná‰í nic inspirujícího a nového po teoretické stránce, ale v‰echny se zamûﬁují na
témata, kter˘m se doposud ãesky psaná odborná a odbornû-popularizaãní literatura nevûnovala. Navíc se jedná vût‰inou buì o témata ze souãasnosti ãi nedávné minulosti,
nebo témata spojená s Ïitou kulturou a náboÏenstvím ãi se sociálními dûjinami. Pokud tedy jde o ãistû faktografick˘ obsah,
ãe‰tí ãtenáﬁi mohou mít z recenzovaného
sborníku nemen‰í uÏitek neÏ ze zmínûn˘ch
sborníkÛ oxfordsk˘ch. Doãtou se v nûm ﬁadu dÛleÏit˘ch podrobností o skuteãnostech,
kter˘m se uãebnicové pﬁehledové knihy
zpravidla nevûnují. Pﬁitom tyto skuteãnosti
jsou právû tím, co umoÏÀuje alespoÀ trochu
nahlédnout do zpÛsobu, jak˘m se obecné
formulky o rozmanit˘ch -ismech projevují

v kaÏdodenním Ïivotû. Kdyby tato kaÏdodennost ve vzdûlávání ãastûji slouÏila objasÀování teorie, mûli by studenti a laici moÏná ménû ãasto myln˘ dojem, Ïe praxe je to,
jak vûci fungují, zatímco teorie jsou nûjaké
chytré ﬁeãi, kter˘m vlastnû nikdo nerozumí.
Toto zamy‰lení nás v‰ak znovu pﬁivádí
ke zmínûn˘m oxfordsk˘m sborníkÛm. Právû tím, Ïe pﬁíspûvky v nich obsaÏené jsou
ãasto teoreticky hodnotn˘mi pﬁípadov˘mi
studiemi, nabízí podle mého soudu cenn˘
vhled do toho, jak spolu vÛbec souvisí teorie a kaÏdodennost, k ãemu teorie slouÏí, jak
teorii hodnovûrnû tvoﬁit a jak o ní psát. Tuto
sluÏbu uÏ, bohuÏel, recenzovan˘ sborník
z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ sv˘m ãtenáﬁÛm
poskytnout nemÛÏe.
MILAN FUJDA

Du‰an Zbavitel,
Bengálská literatura:
Od tantrick˘ch písní
k Rabíndranáthu
Thákurovi,
Praha: ExOriente 2008, 358 s.
978-80-904246-0-9.
Kniha Bengálská literatura z pera na‰eho pﬁedního indologa Du‰ana Zbavitele byla pÛvodnû vydána v angliãtinû (Bengali Literature, Wiesbaden: Otto Harrassowitz
1976). Anglick˘ text byl vysoce hodnocen:
„… dlouho bude trvat, neÏ bude kdokoli jin˘ schopen napsat takovou historii bengálské literatury … V‰ichni jsme mûli uÏitek
z jeho díla, inspirováni, ale také ohromeni
jeho mistrovstvím,“ napsal pﬁední britsk˘
bengalista William Radice v roce 2000. âeskou doplnûnou verzi nepﬁivítají jen zájemci
o dûjiny indick˘ch literatur; je téÏ bohat˘m
zdrojem informací i námûtÛ k zamy‰lení pro
v‰echny, kdo se zajímají o indická náboÏenství ãi tradice. Z Bengálské literatury se dozvíme mnohé o buddhistické, náthovské,
vi‰nuistické, ‰ivaistické, ‰aktovské a dal‰ích
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star˘ch indick˘ch tradicích, stejnû jako o jejich setkávání s islámem a pozdûji s kﬁesÈanstvím britsk˘ch kolonizátorÛ. Text je ãlenûn z historické perspektivy, vût‰ina kapitol
charakterizuje dÛleÏité fáze v prÛbûhu promûn bengálské literatury od jejích prvopoãátkÛ aÏ do doby pÛsobení Rabíndranátha
Thákura a jeho pokraãovatelÛ. Bibliografick˘ esej od Lubomíra Ondraãky doplÀuje
k jednotliv˘m kapitolám novûj‰í literaturu,
jelikoÏ pÛvodní ZbavitelÛv anglick˘ text byl
napsán pﬁed více neÏ tﬁiceti lety. Lubomír
Ondraãka napsal téÏ poznámku o autorovi
díla a sestavil dÛkladn˘ rejstﬁík i seznam literatury. Pﬁedesílám, Ïe následující ﬁádky se
zamûﬁí pﬁedev‰ím na témata dÛleÏitá z perspektivy religionisty, pﬁípadnû historika,
a Ïe nemohu hodnotit ZbavitelÛv pohled na
jazykovou a vÛbec umûleckou úroveÀ jím
popisovan˘ch a interpretovan˘ch dûl.
V úvodu ãlení autor tisíc let v˘voje bengálské literatury do tﬁech období. Na poãátek ﬁadí dobu mystick˘ch ãarjí (zhruba 11.
a 12. století). Poté po dvou stoletích jakéhosi „temna“ zpÛsobeného vpádem a usazováním muslimÛ následovalo období stﬁedovûké bengálské poezie (od 15. do 18. století).
Zaãátek etapy moderní literatury klade do
19. století. „UÏ mnohokrát bylo konstatováno, Ïe ve‰kerá pﬁedmoderní bengálská literatura, epická i lyrická, je nejen sv˘m obsahem náboÏenská, ale také sv˘m charakterem
sektáﬁská“ (s. 13). Pojmem „sektáﬁská“
ov‰em míní autor ãastou vyhranûnost básníkÛ co do následování konkrétní tradice (‰ivaistické, vi‰nuistické atd.), nikoli negativní
obsahy dnes s pojmem „sekta“ zhusta spojované. Mezi dal‰ími z osmi uveden˘ch charakteristik pﬁedmoderních bengálsk˘ch dûl
figuruje emocionalita, která „jako podstatn˘
prvek bhakti (postoje absolutní oddanosti
a intenzivní lásky k Bohu) pﬁispívala ve
stﬁedovûku k roz‰íﬁení Kri‰nova kultu a zvy‰ovala krásu bengálsk˘ch vi‰nuistick˘ch
padÛ“ (s. 15). TatáÏ emocionalita byla v‰ak
podle Zbavitele jednou z hlavních pﬁíãin,
proã v bengál‰tinû nevznikla Ïádná velká
epika.
Tématem první kapitoly (s. 17-32) jsou
mystické ãarje, písnû buddhistick˘ch tantrikÛ. Tyto písnû pﬁedstavují nejstar‰í dochované dílo ze v‰ech tzv. novoindick˘ch

literatur. Aãkoliv se badatelé neshodují v datování jejich vzniku (od osmého do jedenáctého století), zachycují ãarje jednoznaãnû
ranou etapu v˘voje bengál‰tiny. Nevyjadﬁují nûjaké jednotné uãení (evidentnû mûly
mnoho autorÛ), pﬁesto mÛÏeme hovoﬁit
o spoleãném smûﬁování: vyzpívání touhy po
osvobození, touhy po dosaÏení stavu nedvojnosti. Buddhismus v severní Indii ve
druhé polovinû prvního tisíciletí pﬁijímal
tantrické a jógové praktiky sv˘ch sousedÛ,
pﬁiãemÏ duální principy svûta byly nûkdy
vyjadﬁovány sexuální symbolikou. Neortodoxní praktiky, vãetnû speciálních praktik
sexuálních, zámûrn˘ odstup aÏ opovrÏení
vÛãi vnûj‰ím projevÛm tradic, to byly nûkteré charakteristiky tantry. V návaznosti na tuto linii uãí pûvci ãarjí o cestû z nevûdomosti, pﬁekonání iluzí a dosaÏení stavu jednoty.
Písnû jsou sloÏeny pﬁeváÏnû v jazyce plném
alegorií a zakódovan˘ch sdûlení, takÏe mnoh˘m z nich mohli rozumût jen lidé vedení
zasvûcen˘m uãitelem. Zbavitel zde také shrnuje domnûnky o ãarjích jakoÏto zdroji vi‰nuistické sahadÏije a inspiraci lidov˘ch pûvcÛ báulÛ, znám˘ch z pozdûj‰í doby. Krásné
pﬁeklady ukázek ãarjí ilustrují autorÛv rozbor (s. 25-27).
Druhá kapitola (s. 33-42) je vûnována
promûnám vznikající bengálské literatury
(lépe ﬁeãeno poezie a písní) pod vládou islámsk˘ch panovníkÛ. Pﬁíchod muslimsk˘ch
dobyvatelÛ na zaãátku 13. století znamenal
násiln˘ konec pﬁedchozího rozkvûtu buddhistické i hinduistické tvorby, protoÏe
mnoÏství intelektuálÛ ode‰lo do oblastí
muslimy je‰tû neobsazen˘ch. Tﬁinácté a ãtrnácté století nepochybnû znalo lidovou tvorbu ve staré bengál‰tinû, ale doklady o ní
jsou nepﬁímé – aÏ z dûl století patnáctého.
Nejvût‰í prostor vûnuje Zbavitel prvku báromásí neboli písni dvanácti mûsícÛ. Jedná
se o poetické vypsání dûjÛ v prÛbûhu jednotliv˘ch mûsícÛ v roce. Najdeme je v celé
‰kále tehdej‰í tvorby, od písní na oslavu bohyní aÏ po vi‰nuistickou, ba i muslimskou
poezii. Na zaãátku kapitoly se autor zmiÀuje
i o situaci za vlády dynastie SénÛ (10951204), na jejichÏ dvoﬁe zﬁejmû vznikla vi‰nuistická Gítagóvinda od básníka DÏajadévy. Tato bhaktická oslava lásky mezi
Kri‰nou a Rádhou je mnoha literárními his-
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toriky povaÏována za vyvrcholení v˘voje
sanskrtské lyrické poezie. Pro bengálskou
i dal‰í novoindické literatury se Gítagóvinda stala zdrojem velké inspirace. Kromû
vi‰nuistÛ byli ov‰em v tehdej‰ím Bengálsku
také mnozí ‰ivaisté a ctitelé rÛzn˘ch bohyní
(Manasy, âandí, ·a‰thí a dal‰ích).
Kapitoly tﬁetí, ãtvrtá a pátá (s. 43-54, 5566, 67-86) sledují nová zpracování námûtÛ
ze star˘ch sanskrtsk˘ch eposÛ a purán.
V kapitole „Pﬁevlékání starovûk˘ch hrdinÛ“
se autor zaobírá pﬁedev‰ím první bengálskou verzí Rámájany, kterou sloÏil Krittibás
OdÏhá snad na poãátku patnáctého století.
Aãkoliv znal básník velmi dobﬁe Válmíkiho
originál a pracoval s ním velmi tvÛrãím zpÛsobem, pouÏíval téÏ motivÛ z purán i vlastních nápadÛ. Pﬁíbûhy o Rámovi byly nejãastûj‰ím námûtem i v písních patujÛ (pûvcÛ,
kteﬁí kombinovali zpûv s pﬁedvádûním dûje
na sérii sv˘ch obrazÛ). Mnohem men‰í oblibû se v Bengálsku tû‰ila pﬁevyprávûní Mahábháraty. Pátá kapitola „Pﬁíbûh o Pánu
Kri‰novi“ pﬁedstavuje dal‰í velmi populární
díla své doby. ·ríkri‰nabidÏaj dokonãil v roce 1480 Máládhar Basu a získal tak pﬁízeÀ
vládce Júsufa ·áha. Je‰tû více neÏ Basuovo
dílo oceÀuje Zbavitel ·ríkri‰nakírtan od Barua âandídáse; ústﬁedním námûtem je v nûm
láska Kri‰ny a Rádhy. UÏ brzy po objevení
textu vypukly mezi badateli spory, zda je
autorem tent˘Ï Baru âandídás, kter˘ skládal
vi‰nuistické pady oblíbené reformátorem
âaitanjou. Zbavitel se v tûchto sporech kloní spí‰e k názoru Asitkumára Bandjopádhjáje, jednoho z nejvût‰ích znalcÛ bengálské literatury, a sice Ïe stejnojmenní básníci byli
alespoÀ dva (cit. aÏ v sedmé kapitole,
s. 101). Pﬁíbûh o Kri‰novi a Rádze je téÏ
spoleãn˘m motivem zmínûn˘ch dûl a lidového divadla zvaného dÏátrá. Oslavy bohyní Manasy, âandí, ale téÏ „men‰ích bohyní“
·ítaly, ·a‰thí a dal‰ích jsou tématem páté
kapitoly. Tvoﬁí homogenní Ïánr (ãasto zvan˘ mangalkábja), ve kterém se vypráví o zápasech bohÛ a lidí; bohové tu pﬁitom nejsou
vykresleni nijak lichotivû. ·iva se zaplétá
v mnoÏství milostn˘ch afér, jeho choÈ je
mstivá a zuﬁivá, bohynû Manasá ubliÏuje,
zastra‰uje a zabíjí dle své libosti. Nebudu se
vûnovat dÛkladnému a velmi zajímavému
literárnímu rozboru v této pasáÏi. Chci v‰ak

upozornit na dvû problematické interpretace, které se ve tﬁetí a páté kapitole objevují.
Zbavitel uvádí uÏ po generace orientalisty opakované tvrzení o ztotoÏnûní Rámy
s bohem Vi‰nuem, tedy o zboÏ‰tûní pÛvodnû epick˘ch hrdinÛ (s. 43, 51). Pokud se podíváme aÏ ke zdrojÛm zmínûné interpretace,
najdeme ji pﬁedev‰ím v tvrzeních kﬁesÈansk˘ch misionáﬁÛ (napﬁ. Williama Warda ze
‰rírámpurské misie). V˘kladov˘ rámec
a zdroje kﬁesÈanské teologie misionáﬁÛm
ostatnû mnoho jin˘ch interpretací nekﬁesÈansk˘ch kultur nenabízely: zboÏ‰tûní hrdinÛ znali z perspektivy sv˘ch pﬁedchÛdcÛ
v antickém svûtû. Otázkou je, nakolik první
církevní otcové skuteãnû mohli rozumût pozicím sv˘ch „pohansk˘ch“ protûj‰kÛ a zda
vÛbec mÛÏe dovolávání se stejného interpretaãního rámce pomoci porozumût indick˘m tradicím. Misionáﬁskou teologickou interpretaci pﬁevzaly dal‰í generace autorÛ,
ale problém s porozumûním zÛstává stejn˘.
Napﬁíklad otázky ohlednû toho, jestli Ráma
nûkdy skuteãnû Ïil (aby vÛbec mohl b˘t posléze zboÏ‰tûn), nemusí b˘t pro pravdivost
pﬁíbûhu nijak zásadní. Pﬁi rozhovorech s lidmi povaÏujícími Rámájanu za pravdivou
mÛÏe Evropan s pﬁekvapením zjistit, Ïe status pravdivosti pﬁíbûhu vÛbec nesouvisí
s tím, jestli se nûkdy opravdu stal. A tudíÏ
není pro ãlovûka „zevnitﬁ“ tradice vÛbec
otázkou, zda byl Ráma nûkdy historickou
postavou a pak byl zboÏ‰tûn, ãi ne.
Ná‰ pﬁední indolog také vidí velk˘ rozdíl
mezi charaktery bohÛ „klasické sanskrtské
mytologie“ a pojetím bohÛ mangalÛ (s. 73).
UÏ jsem se v˘‰e zmínil o „problematick˘ch“ stránkách jejich chování (·ivÛv nezvladateln˘ sexuální apetit, mstivost jeho
Ïeny, krutost bohynû Manasy). Lidé z pﬁíbûhÛ vlastnû vycházejí morálnû lépe neÏ mocná boÏstva. „Je moÏné pﬁisoudit tento rozdíl
[mezi bohy sanskrtsk˘ch dûl a bohy mangalÛ] neárijskému pÛvodu mangalÛ,“ pí‰e
Zbavitel a cituje na podporu Á‰uto‰e Bhattáãárju. Citovan˘ bengálsk˘ literární historik nejprve tvrdí, Ïe pr˘ ze strachu se v dûtském období lidské civilizace vyvinula
pﬁedstava bohÛ, a následnû rozli‰uje mezi
„niÏ‰í spoleãností mangalÛ“ (stále s pojetím
bohÛ zrozen˘m ze strachu) a „pokroãilou
spoleãností ÁrjÛ“ (s. 73-74). Árjovskou spo-
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leãnost mûl charakterizovat „ideál milostiv˘ch a dobrotiv˘ch boÏstev“ (s. 74).
Skuteãnû v‰ak existuje zásadní rozdíl
mezi charakterem bohÛ v eposech a puránách na jedné stranû a v mangalách na stranû druhé? Zbavitel uvádí motiv z mangalu,
kde ·iva pocítil sexuální chtivost po vlastní
dceﬁi, totéÏ se v‰ak praví v klasick˘ch
sanskrtsk˘ch textech o Brahmovi (podle nûkter˘ch verzí incest spáchal). Bohové klasick˘ch sanskrtsk˘ch dûl se vzájemnû proklínají, pﬁi rÛzn˘ch jejich ãinnostech padá
z nebe kamení, krev, kosti a jiné nechutné
vûci. Jedna z purán vypráví i o tom, jak se
vzájemnû urazili ·iva a jeho tchán PradÏápati Dak‰a a skonãilo to nejprve hádkou mezi Dak‰ou a jeho dcerou Satí, ·ivovou Ïenou. Ta se vzápûtí upálila, ·iva zuﬁil, svût se
tﬁásl v základech. ·ivou stvoﬁen˘ démon
s hordou skﬁetÛ násilnû zastavil védsk˘ rituál poﬁádan˘ Dak‰ou a samotnému Dak‰ovi
usekl hlavu. Podvodné triky Kri‰novy, které
umoÏnily PánduovcÛm porazit mocnûj‰í
Kuruovce (dle vyprávûní Mahábháraty),
jsou povûstné. Citovaná pasáÏ od A. Bhattáãárji navíc jen reprodukuje koloniální stereotypy o dávn˘ch vzne‰en˘ch Árjích, kteﬁí
pr˘ kdysi pﬁinesli „vy‰‰í civilizaci“ do Indie, a jejich „nejvyspûlej‰ích potomcích“
Britech, kteﬁí pr˘ jako „star‰í bratﬁi“ pﬁi‰li opût pomoci „degenerovan˘m“ hinduistÛm.
Dnes je diskuse o Árjích bohuÏel znaãnû
zpolitizovaná, nicménû bezpeãnû mÛÏeme
hovoﬁit o zásadním zpochybnûní základÛ této teorie a také o prokázání její provázanosti s ideologiemi rasismu a kolonialismu.
V ‰esté a sedmé kapitole (s. 87-95, 96108) se autor zab˘vá postavou v˘znamného
vi‰nuistického reformátora âaitanji (asi
1486-1533) a sleduje jeho vliv na bengálskou tvorbu ve dvou liniích – „jako hlavní
postavy mnoha biografií a jako iniciátora
velikého vzestupu bengálské kr‰novské poezie“ (s. 90). Zbavitel chválí básnické kvality díla ·ríãaitanjabhágabat od Brindábana
Dáse, zmiÀuje dvû stejnojmenné práce (·ríãaitanjamangal) autorÛ Loãandáse a DÏajánandy z Kográmu, GaurángabidÏaj od âúrámaniho Dáse a dal‰í. Nejvût‰í pozornost
vûnuje vysoce oceÀovanému textu uãence
a básníka Kri‰nadáse KavirádÏe ·ríãaitanjaãaritámrta (dokonãena zﬁejmû po roce

1592). Kri‰nadás studoval velkou ãást svého Ïivota pod vedením ‰esti gósváminÛ
z Brindábanu, pﬁedních âaitanjov˘ch ÏákÛ
a patrnû nejvût‰ích myslitelÛ celé tradice.
„Kri‰nadásova intelektuální úroveÀ je vysoká a není sporu o tom, Ïe dokonale ovládá
i ty nejjemnûj‰í detaily vi‰nuistického uãení; ale navíc je dokáÏe zaãlenit organicky do
svého díla a podﬁídit hlavnímu cíli – oslavû
âaitajnovy osobnosti“ (s. 93).
Vi‰nuistická strofická poezie (pada ãi
pad) byla urãena ke zpûvu, kter˘ vyjadﬁoval
cit básníka ke Kri‰novi. Podle rÛzn˘ch bengálsk˘ch literárních historikÛ právû vi‰nuistické pady pﬁedstavují „nejvy‰‰í vrchol, jehoÏ dosáhla stﬁedovûká bengálská poezie“
(s. 96). Pady se velmi ãasto sborovû zpívaly
(kírtan) a staly se tak souãástí Ïivé ústní tradice a jednou z nejdÛleÏitûj‰ích forem vyjadﬁování a spoluproÏívání oddanosti vi‰nuistické komunity. Od zaãátku osmnáctého
století byly shromaÏìovány do antologií;
nejrozsáhlej‰í antologie zvaná Padakalpataru obsahuje pﬁes 3100 písní. Za hlavní zdroj
inspirace padÛ b˘vají povaÏovány Gítagóvinda básníka DÏajadévy a poezie Vidjápatiho sloÏená v mithil‰tinû. Mezi pﬁední tvÛrce vi‰nuistick˘ch padÛ patﬁili Balarám Dás,
DÏÀánadás, Narottam Dás, Gobindadás KabirádÏ, Ráj‰ekhar a Basantaráj. Ukázky padÛ v pﬁekladu najdeme na stranách 97, 104105 a 108. O velkém vlivu této poezie
svûdãí i skuteãnost, Ïe motivy lásky Rádhy
a Kri‰ny zÛstávaly po staletí v lidov˘ch písních uÏ dávno konvertovan˘ch muslimÛ v˘chodního Bengálska.
Jednoznaãné Zbavitelovo tvrzení o âaitanjovi, Ïe „sotva lze hovoﬁit o nûjakém specifickém uãení jako o základu jeho náboÏenské praxe a záÏitkÛ. Byl prostû bhakta“
(s. 89), je problematické (aã ho najdeme
v ﬁadû publikací). âaitanja po sobû sice zanechal jen nemnoho sanskrtsk˘ch ver‰Û,
podle jeho ÏivotopiscÛ v‰ak vedl dlouhé diskuse s pﬁedními uãenci své doby i se sv˘mi
vzdûlan˘mi Ïáky. Zbavitel se ostatnû o debatách s védántistou Vásudévou Sárvabhaumou a s Rámánandou zmiÀuje (s. 93). V Ïivotopisech se také popisuje, jak âaitanja
uãil po dva mûsíce Sanátanu, jak pro skupinu uãen˘ch sannjásinÛ interpretoval Védántasútry, atd. Îivotopisy jsou samozﬁejmû in-
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terpretací a rozvedením uãení jeho Ïáky;
proã bychom ale mûli pochybovat o tom, Ïe
sám âaitanja poloÏil základy, ze kter˘ch díky jeho ÏákÛm a dal‰ím generacím vznikla
nová védántská ‰kola (aãintjabhédábhéda,
neboli uãení o nemyslitelné jednotû a odli‰nosti)?
Osmá kapitola (s. 109-128) popisuje dal‰í v˘voj nejen vi‰nuistické tvorby, ale téÏ
motivÛ náthovsk˘ch, ‰aktovsk˘ch a islámsk˘ch. Autor nejprve nastínil politickou
i náboÏenskou situaci let 1650-1750. První
polovina osmnáctého století byla dobou
úpadku centrální moci MughalÛ. Vláda nezávisl˘ch navábÛ nepﬁinesla ani politickou,
ani ekonomickou stabilitu, navíc pod tlakem
vládnoucí vrstvy konvertovalo mnoÏství lidí
k islámu. Vnitﬁních rozporÛ nakonec vyuÏili Britové a po bitvû u Palá‰í zaãínají fakticky ovládat a také vysávat Bengálsko. Vedle
pokraãování vi‰nuistické tvorby vznikala
ﬁada dûl mangalového typu spojen˘ch
s kultem bohyní Manasy a âandí, ale také
s kultem boha Dharmy. Mezi zpracováním
puránsk˘ch námûtÛ vyniká ·ibájan od Rámkri‰ny Kabiãandry. Ze sedmnáctého století
pocházejí také náthovské pﬁíbûhy o Gorak‰anáthovi (Gorak‰abidÏaj v nûkolika
verzích) a téÏ o královnû Majnámatí a jejím
synu Gobindaãandrovi. Zajímavé jsou mangaly, kter˘mi Kri‰naráma Dása oslavuje pût
rÛzn˘ch boÏstev. Z bohaté muslimské tvorby této doby vûnuje Zbavitel nejvût‰í pozornost Daulat Kázímu a Saijádovi Áláolovi.
Tito dva básníci ãerpali z persk˘ch a arabsk˘ch zdrojÛ, ale v mnohém také z domácích bengálsk˘ch tradic. Pozoruhodné je, Ïe
aã byli muslimové, skládali mnoÏství vi‰nuistick˘ch padÛ.
V deváté kapitole (s. 129-142) se doãteme o Bháratãandrovi Rájovi a dal‰ích tvÛrcích konce pﬁedmoderní doby. Bháratãandra
Ráj byl zbûhl˘ v sanskrtu, hind‰tinû i per‰tinû, coÏ mu nakonec zajistilo místo dvorního
básníka v Nabadvípu. Annadámangal je
hlavním dílem talentovaného básníka. Oslava bohynû Annady (Párvatí) je ve druhé ãásti díla spojena s pﬁíbûhem o lásce Bidji
a Sundary a ve tﬁetí dokonce s oslavou Bhabánandy Mazumdára, pﬁedka mahárádÏe
Kri‰naãandry (kter˘ byl básníkov˘m patronem). Na oslavu ·ivovy choti Párvatí sklá-

dali své písnû mnozí dal‰í tvÛrci, Zbavitel
ale hodnotí jejich literární kvality jako velmi nízké, s v˘jimkou tvorby Rámprasáda
Sena a Kamalákánty Bhattáãarji. Osmnácté
století bylo také dobou rozvoje rÛzn˘ch typÛ písní, pﬁedvádûn˘ch jako „jakési poetické souboje mezi dvûma rivalsk˘mi skupinami zpûvákÛ za doprovodu malé kapely“
(s. 137). Vedle tradiãních námûtÛ lásky
Kri‰ny a Rádhy ãi mateﬁské lásky Ménaky
k Umû se v nich objevily i písnû o lásce obyãejn˘ch lidí. Pﬁíbûhy o Kri‰novi a Rádze,
·ivovi a Párvatí, epizody z Rámájany a dal‰í zpracovával téÏ zajímav˘ typ pﬁedstavení
zvan˘ páÀãálígán – „smí‰ené hudební, taneãní a hlavnû básnické pﬁedstavení“
(s. 140). Mezi tvÛrci tohoto Ïánru vynikl
Dá‰arathi Ráj (1806-1857).
Od desáté kapitoly (s. 143-160) mÛÏeme
sledovat zrod moderní literatury, a to jak
v promûnách dramatu a poezie, tak ve vzniku bengálské prózy. Samotná desátá kapitola je uvedením do historického kontextu
modernizaãních zmûn, které v Bengálsku
probíhaly od zaãátku devatenáctého století.
Postupné ovládnutí zbytku Indie britskou
V˘chodoindickou spoleãností vytvoﬁilo zcela nové politické i kulturní prostﬁedí, ve kterém se ãást elit pﬁimkla k tradicím, kdeÏto
ãást se je pokou‰ela odhodit a zcela akceptovat britskou kulturu. Nûkteﬁí hledali jakousi „stﬁední cestu“ mezi tím. Zásadní roli
v reformaãním úsilí sehrál Rámmóhan Ráj
a jeho BráhmasamádÏ. Zbavitel popisuje
i ãinnost dal‰ích modernizátorÛ, vznik ﬁady
periodik, nov˘ch spolkÛ, vzdûlávacích institucí a nástup literatury jednoznaãnû didaktického charakteru, vãetnû bengálské historiografie. Za pozornost stojí, Ïe muslimové,
aã mnohem poãetnûj‰í neÏli hinduisté, nesehráli v modernizaci bengálské literatury
a kultury Ïádnou v˘znamnûj‰í roli. Zbavitel
to pﬁisuzuje odporu tehdej‰ích bengálsk˘ch
muslimÛ k modernímu vzdûlávání (s. 145).
Jedenáctá kapitola (s. 161-173) pojednává o moderním dramatu. Zajímavé je, Ïe
„skuteãnû revoluãní událost v oblasti bengálského dramatu“, hra Rod je pro kulína
v‰ím (1854), byla Rámnárájanem Tarkaratnou napsána na objednávku. Hra byla zamûﬁena proti zvyklosti tzv. kulínského sÀatku,
kter˘ umoÏÀoval jedné bráhmanské skupinû
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uzavírat sÀatek s mnoÏstvím dcer z bráhmansk˘ch rodin, aniÏ se tito bráhmani museli starat o Ïeny a téÏ o dûti ze sÀatku vze‰lé. Drama se tak stalo nástrojem boje
modernizátorÛ se star˘mi zvyklostmi
a v dal‰ích desetiletích se jich objevily stovky. Námûtem slavné hry Modré zrcadlo
(1860) od Dínabandhu Mitry bylo utrpení,
které zpÛsobovali bengálsk˘m rolníkÛm
brit‰tí majitelé indigov˘ch plantáÏí.
Moderní poezií a Madhusúdanem Dattou
se zab˘vá Zbavitel v dal‰í kapitole (s. 174183). Modernizace poezie byla vlastnû
v první fázi pﬁijímáním evropsk˘ch podnûtÛ
a stylu: básníci zaãínali ãasto vlastní anglickou tvorbou nebo se evropsk˘mi vzory velmi inspirovali. V pﬁípadû konvertity ke kﬁesÈanství Madhusúdana Datty sledujeme
„pﬁehodnocení“ tradice. Hrdinou jeho eposu
je Rávana a jeho milovan˘ syn Meghnáda
(IndradÏit), naopak Rámou a „celou tou vete‰í“ básník opovrhoval (s. 178). Nabíãandra Sén napsal trilogii, o které AlokraÀdÏan
Dá‰gupta a Debíprasád Bandjopádhjáj napsali: „Tato trilogie korunuje sv˘m zpÛsobem zrození nového hinduismu.“ Zbavitel
k Sénovû „novému hinduismu“ ﬁíká, Ïe „vûnuje vût‰í pozornost lidem neÏ bohÛm“
(s. 181).
Ve tﬁinácté kapitole (s. 184-194) se doãteme o vzniku moderního, pﬁeváÏnû historického bengálského románu. I tento Ïánr
pﬁejímal mnohé z evropsk˘ch vzorÛ. Asi
nejv˘raznûj‰í osobností románové tvorby
byl Bankimãandra âattopadhjáj (18381894). Religionisty mÛÏe zaujmout kritika
jeho tradicionalismu (s. 188 a 191). Mezi
dal‰í v˘znamné tvÛrce románÛ se ﬁadí napﬁ.
Svarnakumárí Debí, star‰í sestra slavného
Rabíndranátha Thákura.
Autor charakterizuje první polovinu
19. století tvrzením, Ïe Britové „témûﬁ bez
odporu pﬁebírali vládu a ekonomické vykoﬁisÈování stále ‰ir‰ích ãástí Indie z neschopn˘ch rukou upadajících MughalÛ a drobn˘ch rádÏÛ“ (s. 143). Zde nelze neÏ
konstatovat, Ïe ve skuteãnosti byl odpor ﬁady indick˘ch vládcÛ siln˘ a Britové vítûzili
pﬁedev‰ím pro svou pﬁevahu ve vojenské
technice a bezskrupulózní politikou vedenou prostﬁednictvím intrikování a podplácení. AÏ ve ãtvrté válce byl v pﬁedveãer nástu-

pu devatenáctého století poraÏen Majsúr
(1799). Následnû probûhly dvû války s Maráthy (1803-1804, 1817-1818), ﬁada povstání (napﬁ. povstání KhásíÛ v Ásámu v l.
1828-1833, více neÏ dvû dekády úspû‰ného
odporu nágsk˘ch kmenÛ a dal‰í), boje v Sindhu v r. 1843. HouÏevnatû se bránili Sikhové v bojích let 1845-1846 a 1848-1849
a obsazení drobn˘ch státÛ za Dalhousie
podnítilo ﬁadu jejich vládcÛ k úãasti na velkém povstání let 1857-1859.
Pﬁi popisování prÛbûhu modernizace
straní Zbavitel jednoznaãnû a ponûkud nekriticky reformátorÛm. Je‰tû neÏ se vÛbec
k pasáÏi o Rámmóhanu Rájovi a jeho stoupencÛm dostaneme, autor uÏ pﬁedesílá, Ïe
názory reformátorÛ „prokázala historie jako
nejsprávnûj‰í a nejplodnûj‰í“ (s. 145) a oznaãuje novátory za „hlavní nositele osvícenství a hlavní hlasatele pokroku“ (s. 146).
Bylo by k del‰í diskusi, zda a které Rámmóhanovy názory historie prokázala jako nejsprávnûj‰í. Pomineme-li potíÏ s tím, co se
míní oním prokazováním díky historii, zb˘vá problém. Jak by bylo moÏné prokázat
platnost Rámmóhanova jednoznaãného pﬁesvûdãení o nadﬁazenosti kﬁesÈanské morálky
nad morálku ostatních náboÏenství ãi jeho
pojetí Krista jako první stvoﬁené bytosti?
Tím také odkazuji na studie, podle kter˘ch
se Ráj jeví mnohem více jako indick˘ unitáﬁ
a deista neÏli jen jako reformátor domácích
tradic. Poevrop‰tûní, ãi je‰tû pﬁesnûji pobrit‰Èování bengálské kultury a vzdûlání popisuje Zbavitel jako „pokrok v‰eobecného
osvícenství“ (s. 153-154). Neargumentovali
podobnû uÏ kolonizátoﬁi, kdyÏ tvoﬁili své
plány pﬁev˘chovy IndÛ na „hnûdé britské
dÏentlmeny“?
âtrnáctá a patnáctá kapitola (s. 195-244)
jsou vûnovány velikánovi bengálské tvorby
Rabíndranáthu Thákurovi (1861-1941).
Zbavitel nám zde nabízí smetanu sebranou
z mléka jeho dlouhodobé práce na pﬁekladech ãetn˘ch Thákurov˘ch dûl. Pokou‰í se
vystihnout ThákurÛv vnitﬁní v˘voj ve vztahu k náboÏenství. Mlad˘ Thákur byl vzhledem k rodinné tradici hluboce ovlivnûn reformním uãením BráhmasamádÏe (od roku
1884 pÛsobil jako její sekretáﬁ). První období je dobou hledání vlastní spirituality, ale
téÏ obdobím „odsuzování náboÏenského
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zpáteãnictví“. Drama BisardÏan (ObûÈ) pran˘ﬁovalo úklady ctiÏádostivého knûze, kter˘
usiluje o Ïivot svého vládce a zastra‰uje lid.
Zbavitel toto „základní protiortodoxní zamûﬁení dramatu“ vysoce oceÀuje (s. 199).
V dal‰ích dílech Thákur brojil proti „prázdnotû hinduistického konzervatismu“ (ãlánek
Nútan o purátan) a proti dûtsk˘m sÀatkÛm
(sbírka Mánasí). Ve sbírce âitrá dostává
konkrétnûj‰í tvar Thákurova pﬁedstava jakéhosi osobního boÏstva. Ta v‰ak postupnû
pﬁerÛstá do pojetí v‰udypﬁítomného Boha:
„Jeho BÛh není ani nedostupná bytost
v nadoblaãn˘ch v˘‰inách, ani jiÏ soukromá
dÏíbandebatá, ale sídlí ‚v kaÏdém ‰tûstí,
v kaÏdém domû, / ve v‰ech myslích, ve
v‰ech srdcích, v kaÏdém úsilí‘“ (s. 210211). Epická sbírka Kathá (Vyprávûní) je
básníkov˘m zpracováním star˘ch pﬁíbûhÛ
buddhistick˘ch a vi‰nuistick˘ch, ale také
maráthsk˘ch a rádÏasthánsk˘ch povûstí.
Román Gorá vydávan˘ od roku 1907 odráÏí i ThákurÛv rozchod s BráhmasamádÏí,
kterou vnímal jako „sektáﬁsky omezenou“
a „lhostejnou vÛãi ‰ir‰ím vrstvám“. NáboÏenskou problematiku vykresluje rovnûÏ
drama Aãalájatan.
Vyvrcholením Thákurovy duchovní poezie je sbírka GítáÀdÏali (1910), za kterou
dostal jako první ãlovûk z Asie Nobelovu
cenu za literaturu. Ale i v letech první svûtové války a po ní se básník zamûﬁil na kritiku hinduistick˘ch spoleãensk˘ch zvyklostí. Stále více jej, pochopitelnû, zamûstnávaly
soudobé události, které pak nacházely své
umûlecké zpracování v jeho tvorbû. Pozornost vûnoval boji za osvobození Indie od
britské nadvlády, problematice nacionalismu, ale téÏ lyrick˘m námûtÛm a mnohému
dal‰ímu. Ve tﬁicát˘ch letech odsoudil italskou agresi proti Habe‰i, krutosti páchané
japonsk˘mi vojáky v âínû a stal se pﬁedsedou Indického v˘boru Ligy proti fa‰ismu.
Jímav˘ je jeho zájem o osud âeskoslovenska v dobû pﬁed Mnichovem a po nûm. Obû
kapitoly obsahují krásné pﬁeklady z Thákurovy tvorby.
Závûreãná kapitola (s. 245-271) dÛkladnû rozebírá pÛsobení mnoha souãasníkÛ
i pokraãovatelÛ Rabíndranátha Thákura. Pro
religionisty zde mÛÏe b˘t zajímavá napﬁíklad pasáÏ o islamizaãních snahách ve V˘-

chodním Bengálsku (v letech 1947-1971
souãást Pákistánu), které se projevily i potlaãováním uÏívání bengál‰tiny a snahami
o její „oãi‰tûní“ od ãetn˘ch sanskrtsk˘ch
prvkÛ. Tûmto snahám se nepodaﬁilo zvítûzit,
naopak vût‰ina muslimsk˘ch autorÛ této oblasti navazovala na pﬁedchozí v˘voj.
Na nûkolika místech knihy se ukazuje jeden zásadní autorÛv interpretaãní rámec, vyjádﬁen˘ dvojicí opozit. Zbavitel staví do
protikladu „náboÏenské“ a „svûtské“, poprvé uÏ v úvodu, kde pí‰e o preferenci náboÏensk˘ch námûtÛ pﬁed svûtsk˘mi v lidové
poezii (s. 14). V souvislosti s vi‰nuistick˘mi
pady rozli‰uje mezi „pouhou náboÏenskou
oddaností“ a „osobním a subjektivním proÏívání básníka“ (s. 103), kousek dál pí‰e
o osobních citech „odûn˘ch do náboÏenského roucha“ (s. 107) a dûlení na náboÏenské
a svûtské se objevuje i jinde. Dichotomie je
nám tak známá a samozﬁejmá, Ïe mnohdy
neuvaÏujeme o její kulturní podmínûnosti.
Tím spí‰e, Ïe se v rÛzn˘ch podobách stala
standardní souãástí v˘kladÛ v humanitních
vûdách. JenÏe to by nás nemûlo odradit od
hledání pÛvodu a sledování v˘voje vlivného
konceptu. Svûtské a náboÏenské je pﬁeci
teologick˘m zpÛsobem nazírání na ve‰kerenstvo. KﬁesÈanská teologie vymezila mezi
nimi hranice a sv˘m zpÛsobem si tak nárokovala vyãerpávající v˘klad existence.
KdyÏ tuto perspektivu odloÏíme, mÛÏe b˘t
jasnûj‰í, proã se nám jevila v‰echna pﬁedmoderní poezie v Bengálsku (ale nejen tam)
jako pouze „náboÏenská“ a nikoli „svûtská“.
Jednodu‰e proto, Ïe toto dûlení nedává
v kultuﬁe vystavûné na jin˘ch neÏli kﬁesÈansk˘ch základech smysl.
Lubomír Ondraãka velmi peãlivû pﬁipravil jak bibliografick˘ esej, tak seznam literatury. Esej je pﬁehlednû tﬁídûn do ãástí podle názvÛ kapitol, autor uvádí aktuální práce
a pﬁidává své hodnocení. Prokazuje pﬁitom
‰irok˘ rozhled ve svûtové odborné produkci,
a tudíÏ je esej v˘born˘m vodítkem pro zájemce o hlub‰í studium jednotliv˘ch témat.
V kapitole o âaitanjovi a jeho biografiích
v‰ak zaznívá neúnosnû pau‰ální odsouzení
produkce „z per nekritick˘ch stoupencÛ“
(s. 282). Pﬁedev‰ím je tu otázka pozice, perspektivy jakéhokoli autora. âernobílé dûlení
autorÛ na „kritické akademiky“ a „nekritic-
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ké stoupence“ náboÏensk˘ch tradic je uÏ nûjak˘ ãas zpochybnûno v hermeneutick˘ch
a metodologick˘ch diskusích. Uznávání badatelé dnes poukazují na potíÏe nárokÛ akademikÛ na objektivní, jedinû správnou platformu, vystavûnou na pﬁedpokladech
a metodologii západní vûdy. Hovoﬁí se o v˘chodiscích a vztahu pozic lidí „vevnitﬁ tradice“ (insiders) a lidí stojících „vnû“ zkoumané tradice (outsiders). I ti stojící „vnû“,
na zdánlivû pevné, racionální, ba „jedinû
správné“ pÛdû akademie, jsou pﬁi bliÏ‰ím
zkoumání ovlivÀováni omyly, pﬁedsudky
a ãasto nekriticky pﬁijat˘mi teoretick˘mi
a metateoretick˘mi rámci sv˘ch disciplín.
Co se t˘ká pramenn˘ch textÛ, oddaní vi‰nuisté pr˘ „vût‰inou nemají schopnosti pﬁipravit kvalitní kritické vydání, ale co hÛﬁe, do
textu ãasto v‰elijak svévolnû zasahují“
(s. 282-283). Proã by oddaní vi‰nuisté nemûli zasahovat do textÛ své vlastní tradice
a znovu je interpretovat, kdyÏ se tak v Indii
dûlo po staletí a je to tradici vlastní? A proã
by mûli pﬁipravovat vydání sv˘ch textÛ dle
pﬁedstav západních akademikÛ? Je moÏné,
Ïe vût‰ina novûj‰ích publikací o ãaitanjovské tradici „neunese nároãnûj‰í akademická
mûﬁítka“ (s. 282). Za zmínku nicménû stojí
„lidé zevnitﬁ“, kteﬁí o tradici dle akademick˘ch mûﬁítek fundovanû psali, v nûkter˘ch
pﬁípadech pﬁitom zásluÏnû pracovali na „poli neoraném“. Zbavitel jiÏ v textu odkazoval
na práci Walthera Eidlitze (s. 88), k dal‰ím
bezesporu akademicky kvalifikovan˘m ãaitanjovcÛm patﬁí O. B. L. Kapúr, ·rívatsa
Gósvámí, Jan Brzezinski, Neal Delmonico,
·ukavak Dás, Kenneth Valpey (a dal‰í z Oxford Centre for Hindu Studies) nebo Steven
Rosen (zakladatel a editor Journal of Vaisnava Studies). Z v˘znamn˘ch akademikÛ
stojících „vnû“ tradice mi chybí aspoÀ
zmínka o Josephu O’Connellovi, jehoÏ kritické pﬁipomínky ãásteãnû pﬁijal a do nového vydání své knihy Place of the Hidden
Moon zaﬁadil Edward Dimock (reprint
z r. 1989). O’Connell je mimo jiné editorem
Bengal Vaisnavism, Orientalism, Society
and the Arts a autorem dÛleÏit˘ch statí o ãaitanjovské tradici.
Bengálská literatura je velk˘m dílem,
prozrazujícím ohromnou erudici, hloubku
porozumûní tématÛm i jazykov˘ a básnick˘

talent Du‰ana Zbavitele. Pﬁedev‰ím v‰ak
vypovídá o jeho lásce k BengálcÛm a jejich
kultuﬁe. Pokud jste knihu je‰tû neãetli, vﬁele
ji doporuãuji.
MARTIN FÁREK
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The present study was approved as
a doctoral dissertation, and represents
another recent study on the phenomenon of
Korean Shamanism in its alleged struggle
with modernity that has been published in
German next to Berno Stoffel, Schamanismus in Südkorea und die Wirtschaftskrise
1997/1998: Die Interaktion zwischen Anomie und Religion (Bern – Wien et al.: Peter
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Musok, Mugyo or Mu is commonly referred to as Korean Shamanism, a supposedly indigenous religious tradition that
ranks prominent within Korea’s pluralistic
religious landscape. Korean Shamanism
dates back to the Three Kingdoms period
(57 BC-668), and as far as several scholars
are concerned probably even beyond that.
As Grayson states, Korea’s primal religious
tradition seems to have descended from ancient Siberian Shamanism (James Huntley
Grayson, Korea: A Religious History, Oxford et al.: Clarendon Press 1989, 23) but
nonetheless formed a unique setting in

