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Otty Balcara 

Reflexe pozdně qádžárovské éry v díle Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg 

Tématem bakalářské práce Otty Balcara je dílo Zajnol’ábedína Marágheího, Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg, které 

bylo vydáno na konci 19. století a vzbudilo veliký ohlas na íránské kulturní a politické scéně. Jedná se text 

cestopisného charakteru, jehož autor zasadil fiktivní vyprávění do zcela reálného prostředí. Síjáhat-náme-je 

Ebráhím Beg představuje po všech stránkách průkopnické dílo, a to nejen v kontextu moderní perské literatury. 

Práce je rozdělena do tří částí. První je věnována historickému a literárnímu vývoji Íránu v 19. století, druhá se 

zabývá životními osudy Zajnol’ábedína Marágheího a charakteristikou díla Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg. 

Obsahem třetí kapitoly je analýza vybraných literárních ukázek pojednávajících o těch aspektech života íránské 

společnosti, na které se Marágheí zaměřil ve své kritice. První část 1. kapitoly Historický a literární vývoj Íránu 

v 19. století podává stručnou charakteristiku vlády qádžárovské dynastie; její druhá část se zaměřuje především 

na základní vývojové tendence perské poezie a prózy v 19. století, jakož i na modernizaci íránské kultury a 

školství, k jejímž významným faktorům patří rozvoj knihtisku a založení Dárolfunún. 

Druhá kapitola zahrnuje podrobný a přehledně zpracovaný Marágheího životopis, jakož i obsáhlou 

charakteristiku díla Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg. Otto Balcar zde věnuje náležitou pozornost domácím i 

zahraničním vlivům či zdrojům inspirace a zároveň se zamýšlí nad žánrovým vymezením díla. Neopomíjí ani 

jeho jazykovou stránku, přičemž zdůrazňuje tu skutečnost, že Zajnol’ábedín Marágheí napsal čtivé dílo „ve 

svěžím, lidovém jazyce“ (s. 29). Otázkou zůstává způsob fikčního zpracování reálných míst a událostí 

vypovídajících o Marágheího životních zkušenostech. Součástí druhé kapitoly je také obsah prvního dílu Síjáhat-

náme-je Ebráhím Beg. 

Jádrem práce je třetí kapitola Analýza vybraných společensko-kritických aspektů díla na zvolených ukázkách. 

Prvním ze tří aspektů je zaostalost země projevující se v řadě oblastí – tou první je železniční doprava, s jejímiž 

výhodami se hrdina díla seznámil během svých cest po Egyptě, Turecku, Gruzii a Rusku, a přeje si, aby také 

obyvatelé jeho vlasti měli prospěch z této technické vymoženosti. Další oblastí jsou staré formy myšlení – 

literatura a tisk. Marágheí se prostřednictvím Ebráhíma Bega kriticky vyjadřuje k úrovni soudobé poezie, prózy 

a publicistiky. Třetí oblast představuje školství a vzdělávání, jehož reformu pokládá Ebráhím Beg za základ 

změn myšlení a chování lidí. Druhým aspektem je státní správa, již protagonista Marágheího díla kritizuje za 

svévoli a bezpráví byrokratického systému. V této souvislosti se zamýšlí také nad rolí šáha v íránské společnosti. 

Třetí aspekt zahrnuje idealizaci bližší i vzdálenější minulosti, tj. glorifikaci odkazu slavných předků přinášejícího 

užitek celým generacím Íránců. 

Bakalářská práce Otty Balcara je původní studií, která vychází z dobře promyšleného konceptu a přispívá 

k poznání počátků moderní perské prózy. 

 

 



Otázky, podněty, připomínky: 

1. Tématem bakalářské práce se zabývá mj. publikace Kamran Rastegar, Literary Modernity Between the 

Middle East and Europe, Routledge 2007. 

2. Otázka vhodnosti některých výrazů, např. – Abbás Mírzá měl na svědomí snahy o rozšíření knihtisku (s. 

19), „anti-Írán“ (s. 32), nejvyšších ministrů (s. 66). 

3. Doplnění údaje – „egyptský přístav“ (s. 35), vynechání informace o tom, že se jedná o Alexandrii, 

souvisí s Marágheího rozhořčením nad tím, že Alexandr Veliký vyplenil Persepoli. 

4. Obsahová kompaktnost textu – pojednání o výstavbě železnice ve 20. století (s. 39). 

5. Rozšíření výkladu o další tituly cestopisného zaměření a Závěru o literární prostředky reflektující vztah 

Marágheího ke qádžárovské dynastii. 

 

Závěrečné stanovisko 

Bakalářská práce Otty Balcara splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm „velmi dobře“. 

Doc. Dr. František Ondráš, PhD. 

oponent 

V Praze, 29. 8. 2019 
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