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

 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje perské literární trilogii z přelomu 19. a 20. století, 
Síjáhatnáme-je Ebráhím Beg autora Zajnol’ábedína Marágheího. Jedná se o stěžejní dílo 
perské literatury zachycující proměny íránské společnosti v předvečer konstitučních událostí a 
reflektující úpadek tehdejší vládnoucí qádžárovské dynastie. Navzdory svému bezpochyby 
výjimečnému postavení bylo doposud dílo mezi literárními vědci íránské i zahraniční 
provenience spíše opomíjeno, čehož si student všímá a kriticky komentuje v úvodu své práce. 
 
Bakalářská práce je dobře strukturovaná a cíle jasně definované. Je rozdělena do dvou 
tematicky provázaných částí, teoretické a praktické, formálně pak do tří kapitol. 
V teoretickém oddílu student hodnotí stav dosavadního literárně-vědního bádání v oblasti 
dané problematiky a popisuje historický a literární vývoj Íránu 19. století. Věnuje se životu 
Marágheího, rozebírá překladovou situaci trilogie ve světovém kontextu a shrnuje děj prvního 
dílu. Praktická analytická část pak sleduje vybrané společenské jevy v díle a na ukázkách a 
jejich rozboru reflektuje dobový kontext, jakož i kritické postoje autora díla vůči tehdejší 
qádžárovské společnosti.  
 
 
Hlavním cílem analytického zkoumání bakalářské práce je Marágheího sociální kritika 
zachycená v prvním díle trilogie. Student vhodně zredukoval jinak početná témata 
společenské kritiky v díle obsažená na tři stěžejní „obrazy“, jež nejmarkantněji reflektují 
úpadek tehdejší íránské společnosti (technologická nedostatečnost demonstrovaná na absenci 
železničních tratí v Íránu, zaostalý tisk a neutěšená situace ve školství). V samostatné stati se 
rovněž věnuje korupci ve státní správě. Na přeložených ukázkách sleduje vybrané jevy, které 
následně analyzuje z pohledu současného historického výzkumu. Zachycuje také Marágheího 
nástin a výklad možných příčin úpadku perské společnosti.  
 
Neopominutelnou, takřka klíčovou rovinou rozboru Marágheího díla představuje percepce 
Západu; v trilogii je všudypřítomná. Student v závěru bakalářské práce správně upozorňuje na 
to, že právě konfrontace íránských negativ se situací na Západě je jedním z hlavních 
prostředků Marágheího argumentace. Tou druhou je pak glorifikace určitých období íránské 
historie, která opět slouží jako jakási protiváha tehdejšího všeprostupujícího společenského 
marastu. 
 
Poznámky a podněty: 
 

1) Vzhledem k tomu, že se student zabývá prakticky jen první částí trilogie, bylo by 
vhodné tuto skutečnost více zohlednit v úvodu práce a především nastínit, proč je 
právě první díl literárně i čtenářsky přitažlivější na úkor ostatních dílů.  

 



2) Za nedostatek formálního rázu považuji absenci alespoň stručného vývoje perské 
cestopisné či sociálně kritické literatury či přinejmenším rozvoje perské prózy. Lze 
samozřejmě polemizovat, zda je Marágheího cestopis žánrově cestopisným dílem, či 
se spíše jedná o kritický autobiografický román s prvky reportáže. Tuto skutečnost 
student v teoretické části práce zohledňuje, ovšem dále se vývoji cestopisné či sociálně 
kritické perské literatury vůbec nevěnuje. V teoretické části práce pouze vyzdvihuje 
poezii jako hlavní literární druh klasické perské literatury, na úkor prózy, 
k cestopisnému žánru pak zmiňuje toliko postavu Násera Chosroua z 11. století a 
cestopisný žánr redukuje na poznámku, že: typickým tématem tohoto typu cestopisné 
prózy byla např. líčení účastníků poutě do Mekky apod. Z uvedeného popisu tak jaksi 
nechtěně vyplývá, že mezi cestopisem Násera Chosroua z 11. století a Marágheího 
trilogií z konce 19. století existuje jakési vakuum, a rovněž i díla cestopisného či 
sociálně kritického charakteru v tomto mezidobí prakticky neexistovala, což je 
samozřejmě chybné.  

 
3) Další poznámka je spíše podnětem a pobídkou, aby se student věnoval tématu i 

v budoucnu, protože se domnívám, že disponuje veškerým předpoklady k zdárnému 
rozšíření práce. Student akcentuje důležitost díla v kontextu formování nových 
literárních forem a žánrů perské literatury a opakovaně se podivuje nad tím, že je tak 
významné dílo z hlediska literárně vědní analýzy upozaděné. Jistě by ale stálo alespoň 
za krátké kritické zamyšlení, proč tomu tak je. Existují nějaké společenské, vědecké, 
nacionální tlaky, proč se tomuto dílu věnovalo méně pozornosti? (narážím na etnický 
– azerský – původ autora, případně i na prezentaci Západu v díle, apod.). Dalším 
podstatným kritériem může být i hodnotnost z literárního hlediska, tedy nejen 
z hlediska sociálně kritického. Zamyslet se nad trilogií z pohledu estetického, 
čtenářského - tedy ze stylistického úhlu, zhodnotit autorovu spisovatelskou dovednost 
či neobratnost, poutavost díla apod. To sice nebylo hlavním záměrem autora studie, 
práci by tím ale získala komplexnější záběr.  

 
V kontextu výše zmíněného bych především ráda upozornila na podkapitolu „charakteristika 
díla“ v 2. kapitole práce, v níž se student zaměřuje na formální aspekty trilogie, tedy žánrové 
zařazení, stylistické prostředky (četné užívání dialogů, pamfletizace, mravokárná a 
nacionalistická dikce) a jakož i důraz na lidový, srozumitelný jazyk díla. Tato podkapitola je 
velmi stručná, ovšem nástin témat i to, že je student tyto aspekty v práci vůbec registrovat a 
zamýšlet se nad nimi, je pozitivním příslibem do budoucna. Domnívám se, že právě tato 
kapitola by nejvíce stála za rozšíření a zevrubnější rozbor. 
 
Celkově bych na předložené bakalářské práci vyzdvihla zejména dva aspekty, které práci 
povyšují nad zmiňované formální nedostatky. Prvním jsou vynikající stylizační a interpretační 
schopnosti studenta, jež se potýkal s mnohdy nelehkou úlohou, kterak dílo uchopit a 
srozumitelně čtenáři zprostředkovat. Marágheího trilogie je totiž právě díky své žánrové 
rozkročenosti ne zcela jednoduchým dílem k rozboru. Vykazuje navíc mnohé neduhy zvolna 
se formující moderní prózy v perské literatuře konce 19. století, což je možná i jednou 
z příčin, proč k tomuto stěžejnímu dílu přikračují literární vědci poněkud váhavě či vůbec.  
 
Nespornou devizou bakalářské práce jsou rovněž početné ukázky z originálního díla, které 
student překládal ze zdrojového jazyka, byť si napomáhal i anglickým překladem, jak 
v poznámce k překladům přiznává. Tyto ukázky jsou tak vůbec první v českém jazyce 
uváděné.  
 



Závěrečné stanovisko 
 
Bakalářská práce Otty Balcara splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení „velmi dobře“ až „výborně“. 
 
 
 
 
V Praze, dne 1. 9. 2019                                                           PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. 
 
 
 
  
 
 
 
 

  

 

 

 

 


