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Abstrakt: 

Předmětem diplomové práce je analýza díla uznávaného hindského spisovatele, esejisty a 

překladatele Nirmala Varmy (1929–2005), zejména pokud se v něm odráží vztah k 

Československu, kde žil od konce 50. let do r. 1968. Vzhledem k tomu, že v českém prostředí 

dosud osobnosti tohoto spisovatele nebyla věnována soustavnější pozornost, bude práce 

založena do velké míry na primárních literárních a archivních pramenech. Důraz bude 

kladen především na texty, které jsou buď přímo zasazeny do československého prostředí, 

nebo jsou jeho československou zkušeností zřetelně ovlivněny. Kromě analýzy Varmovy 

vlastní autorské činnosti se práce zaměří i na jeho překlady českých autorů do hindštiny. Ve 

své pozdější literární a esejistické tvorbě Varma reflektoval mj. vztah Indie a Evropy jako 

svébytných kulturních světů. Práce se pokusí představit Varmův pohled na Evropu a uvést 

jeho pobyt v Československu do širších kulturních a historických souvislostí. 

 

Abstract: 

 

The topic of this thesis is the analysis of the work of the acclaimed Hindi writer, essayist and 

translator Nirmal Varma (1929-2005), especially his relationship towards Czechoslovakia, 

where he lived from the end of the 1950’s until 1968. The work will be based to a great extent 

on primary literary and archival sources. Special emphasis will be laid on literary works 

situated in the then Czechoslovakia, as well as on texts which have been influenced by his 

Czechoslovak experience. Apart from the analysis of Varma’s writings, the thesis will also 

concentrate on his translations of Czech authors into Hindi. In his later literary and essayist 

works Varma looked at the relationship of India and Europe as two distinctive cultural 

entities. The work will seek to introduce Varma’s view of Europe and his stay in 

Czechoslovakia in a broader cultural and historical context. 
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1 Úvod  

Když ve věku sedmdesáti šesti let skonal významný indický spisovatel, esejista a 

překladatel Nirmal Varma, napsala indoložka PhDr. Dagmar Marková, CSc.: „Dne 25. října 

2005 ztratilo nejen Sdružení přátel Indie a nejen naše indologická obec, ale česká země 

vůbec věrného celoživotního přítele…“1 Tématem této diplomové práce je Varmův vztah 

k Praze, potažmo k celému Československu, který vyústil k výše zmíněnému citátu, a to 

hned v několika rovinách. Přestože Nirmal Varma patřil už za svého života k oceňovaným 

hindským spisovatelům, není jeho život strávený v Československu doposud soustavně a 

uceleně probádán. 

První kapitola se pokouší především s pomocí dostupných archivních2 a literárních 

pramenů o přesné vymezení a osvětlení umělcova pobytu v Československu. Už samotná 

datace se jeví problematickou. Podle některých zdrojů žil Nirmal Varma v Československu 

od roku 1959 po dobu sedmi let, jiné uvádějí pobyt delší až desetiletý. Dále si práce klade 

za cíl Varmův osobní příběh uvést do kontextu jednak podmínek zahraničních studentů 

žijících v Československu a za druhé do kontextu doby, kdy je kladena otázka, jak bylo 

vůbec možné, aby do Československa přijel koncem 50. let 20. století mladý indický 

absolvent na několikaletý pobyt. Kromě získaných archivních materiálů jsou pro tuto část 

využity také literární prameny. Za všechny zde uveďme soukromou korespondenci mezi 

Nirmalem Varmou a jeho starším bratrem Rámkumárem, vydanou pod názvem Priy Rām, 

(Milý Ráme). Přínosnými se také ukázalo několik dobových článků z tehdejšího tisku.  

Následující kapitola, která se věnuje představení Varmovy překladatelské činnosti, 

vychází z autorových originálních hindských překladů českých literátů. Varma byl velmi 

činný a už za svých magisterských studií historie v Indii přeložil několik povětšinou ruských 

děl do hindštiny. Za médium překladu si zvolil angličtinu. To ovšem neplatí o jeho překladu 

například Čapkova dramatu R.U.R., Otčenáškově novele Romeo, Julie a tma či o výboru 

povídek obsahujícím tvorbu mimo jiné Milana Kundery, Ludvíka Aškenazyho a Bohumila 

Hrabala, při nichž použil přímo český originál. Seznámení s Varmovými translatologickými 

počiny v českém prostředí taktéž chybí.   

 
1 Bulletin Sdružení přátel Indie. 14. 2006. 

2 Rozsah archivních pramenů týkajících se přímo Nirmala Varmy není natolik velký, aby mohla být 

diplomová práce vystavena pouze na nich.  
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Třetí část se zaměřuje na spisovatelovu svébytnou autorskou tvorbu, jejíž nedílnou 

součástí jsou díla buď přímo zasazená do Československa, anebo evidentně ovlivněná jeho 

životní zkušeností z pobytu zde. Taková tvorba nemá pouze uměleckou výpovědní hodnotu, 

nýbrž i nabízí určitý přesah, který je zvláště pro českého čtenáře pozoruhodný. Především 

v jeho esejích a cestopisných črtách můžeme pozorovat i jasné vyjádření spisovatelových 

politických postojů, třeba k pro Československo převratným událostem roku 1968.  

Text je členěn do několika různorodých částí, jejíchž společným jmenovatelem je 

umělcova česká stopa. Vzhledem k plodnosti autora by jistě bylo možné další prohloubení 

poznatků učinit, avšak daný rozsah textu a jasně vymezené téma tomu brání. Konkrétní 

možnosti dalšího zkoumání budou v každé kapitole zmíněny.  

Metodologie a teoretický rámec jednotlivých částí jsou vždy představeny a přesně 

vymezeny v úvodních kapitolách daných celků. S přihlédnutím k již zavedenému přepisu 

umělcova jména v českém jazyce je použit český přepis vlastních jmen. Pro názvy děl je 

použita transliterace.  
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2 Nirmal Varma v Československu 

2.1 Prameny a literatura 

Pobytu Nirmala Varmy v Československu nebyla věnovaná soustavná pozornost, 

proto bylo zapotřebí začít archivním bádáním. Z prozkoumaného se pro potřeby práce 

ukázaly cenné níže zmíněné archivy. 

Archiv Ministerstva zahraničních věcí (AMZV) je specializovaný archiv zaměřený 

především na zahraniční politiku. Mapuje činnost ministerstva zahraničních věcí a uchovává 

dokumenty a originály mezinárodních smluv. Většina archiválií je z let 1918–1989. Pro 

práci byly využity fondy Teritoriální odbory-obyčejné (TO-O) a Teritoriální odbory-tajné 

(TO-T). Oba tyto fondy jsou členěné chronologicky a podle jednotlivých zemí. Můžeme zde 

nalézt kulturní dohody a korespondenci československého ministerstva zahraničí s dalšími 

subjekty. 

Archiv bezpečnostních složek (ABS) spadá do stejné rozpočtové kapitoly jako Ústav 

pro studium totalitních režimů. Pro účely této práce byly využity údaje uvedené v osobním 

spisu z fondu Správa pasů a víz s evidenčním číslem 57225/C, kde se bohužel uchovaly 

pouze dokumenty od roku 1959 do roku 1962.3 

Archiv Univerzity Karlovy, přesněji řečeno fond Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy.  

Materiály v péči Národní galerie v Praze4, která se mimo jiné stará o část pozůstalosti 

indologa RSDr. Miloslava Krásy, poskytla bližší informace o bratru spisovatele, malíři 

Rámkumárovi. Svou pozůstalost RSDr. Krása rozdělil a dnes je možné do části nahlédnout 

i ve sbírce Archivu Náprstkova muzea a v Masarykově archivu Akademie věd České 

republiky.  

Velkým problémem v získávání kýžených informací byla jednak skutečnost, že 

bádání bylo zaměřené na konkrétní osobu, což možné potenciální objevy přirozeně eliminuje 

na úplné minimum, a za druhé fakt, že mnohé fondy, které by pro práci mohly být přínosné, 

jsou zcela či z větší části nezpracované, některé dokonce nepřístupné, a proto je systematické 

bádání velmi obtížné. Z důvodu zákonné úpravy nelze bez oprávnění nahlédnout do 

 
3 Na tomto místě bych ráda poděkovala za urgenci vyřízení žádosti svému vedoucímu PhDr. Jaroslavu 

Strnadovi, Ph.D. 

4 Děkuji kurátorce NG v Praze PhDr. Zdence Klimtové, která mi umožnila materiály uložené ve sbírce vidět. 
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osobních složek před uplynutím třiceti let. Při práci s informacemi získanými z archivů je 

potřeba vzít v potaz dobu, ve které záznamy vznikly. 

Mezi důležité literární zdroje patří především publikace vydané v hindštině. První, 

Priy Rām5 (Milý Ráme), je dopisová komunikace mezi Nirmalem Varmou a jeho starším 

bratrem Rámkumárem, který působil jako malíř a opakovaně vystavoval v Praze. 

Korespondence vyšla v roce 2006 a obsahuje především dopisy Nirmala Varmy z let 1967–

1995. Dále jde o rozhovory vydané knižně pod názvem Saṃsār mẽ Nirmal Varmā 6(Nirmal 

Varma ve světě) na počátku roku 2020, jejichž editorkou je Varmova druhá manželka Gagan 

Gil7, která je taktéž sama literárně činná. Takové prameny autobiografického rázu mohou 

být selektivní z několika důvodů, ať už se jedná o úmyslné či neúmyslné zamlčování 

informací, třeba pro pouhé zjednodušení nebo z domnělého pocitu nedůležitosti informací.  

Také byl využit dobový tisk. Specificky články publikované v Kulturní tvorbě, 

Novém Orientu, Kmeni, Lidových novinách a Rudém právu. 

Z historiků se tématu vysokých škol v komunistickém Československu a studentům 

z třetího světa8 dlouhodobě věnuje Mgr. Marta Edith Holečková, Ph.D. Relevantní pro tuto 

diplomovou práci je především její monografie Příběh zapomenuté univerzity. Universita 

17. listopadu (1961–1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a 

společnosti9. Přímo cizincům studujícím v Československu jsou věnovány dvě diplomové 

práce. První z roku 2013 nesoucí název Arabští studenti v Praze v padesátých a šedesátých 

letech 20. století od Daniely Hannové10 a druhá o dva roky mladší práce Zahraniční študenti 

v Československu v 60. a 70. rokoch od Márie Medvedcové11.  

 
5 VARMĀ, Nirmal. Priy Rām. Vyd.1. Naī Dillī: Bhāratiyā Jńānpīṭh, 2006. 

6 GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varmā. 1.Naī Dillī: Vānī prakāśan 2020. 

7 S Gagan Gil se mi i přes snahu nepodařilo spojit. 

8 I přes problematičnost se označení stále užívá. 

9 HOLEČKOVÁ, Marta Edith. Příběh zapomenuté univerzity: Universita 17. listopadu (1961–1974) a její 

místo v československém vzdělávacím systému a společnosti. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy, 2019. 

10 HANNOVÁ, Daniela. Arabští studenti v Praze v padesátých a šedesátých letech 20. století. Praha. 2013. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova. 

11 MEDVEDCOVÁ, Mária. Zahraniční študenti v Československu v 60. a 70. rokoch: vzájomné súžitie a vzťah 

k československému obyvateľstvu. Praha. 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova. 
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Problematice vytváření nových globálních vztahů mezi tzv. státy druhého (v tomto 

případě komunistickými státy pod vlivem SSSR) a třetího světa (členskými státy Hnutí 

nezúčastněných zemí) se především v kontextu migrace za účelem akademické výměny 

věnují projekty: Socialism goes global12 a francouzská iniciativa, která se zaměřuje na 

africké elity a studenty: ELITAF13. Tímto tématem se také zabývají akademici Constantin 

Katsakioris a kulturní výměnou s tímto jevem spojenou Rossen Djagalo 

2.2 Dva bratři 

Nirmal Varma byl jedním z osmi dětí úředníka indické britské koloniální správy. 

Narodil se 3. dubna 1929 v horské Simle, která byla kvůli svému příznivému klimatu 

v letních měsících administrativním sídlem Britské Indie. Z počátku se každoročně v zimě 

společně s koloniální administrativou stěhovala i Varmova rodina do Dillí. Později však 

natrvalo zakotvila v Simle. S přesunem administrativy se město vylidnilo a školy byly 

zavřené a děti se musely naučit užívat si samoty. 14 Mladý Varma se do Dillí vrátil později, 

a coby student se zde věnoval historii, kterou byl podle vlastních slov posedlý.15 Vzdělání 

se mu dostalo na elitní St. Stephen's College Dillíské univerzity, kde úspěšně zakončil 

magisterské studium. V Dillí také žila jeho babička. „Moje babička bydlela v oblasti 

Čándníčauku, v Nímové uličce, kde bývalo ve starobylých vilách poměrně hodně volného 

prostoru. Lidé odjinud se ovšem v těch úzkých uličkách necítili dobře a obvykle tam 

zabloudili. Přijel jsem ze Simly do Dillí na studie, a protože jsem v Dillí začal i psát, 

připoutalo mě to město k sobě.“16 Oba motivy, samota i popisy uliček a zákoutí měst, se 

často objevují ve spisovatelově tvorbě.  

Varma začal přispívat do studentských časopisů a v 50. a 60. letech psal například 

pro periodikum Hindustan Times recenze soudobých hindsky psaných knih.17 Mimoto se 

 
12 Více: http://socialismgoesglobal.exeter.ac.uk/ 

13 Viz: https://www.fmsh.fr/fr/recherche/24205 

14 VARMĀ, Nirmal. Priy Rām. s. 157.  

15 GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varmā. s. 17.  

16 MARKOVÁ, Dagmar. Daleko z Indie [antologie současných indických povídek]. V Praze: Sdružení 

Kontinenty, 2010. Kontinenty. s. 13–14.  

17 GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varmā. s. 133. 

http://socialismgoesglobal.exeter.ac.uk/
https://www.fmsh.fr/fr/recherche/24205
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krátce věnoval pedagogické činnosti.18 Jeho další životní cestu jednoznačně ovlivnil jeho 

druhý, téměř o pět let starší bratr Rámkumár19 (1924–2018), který dodnes patří 

k nejvýznamnějším moderním indickým malířům. Rámkumár bývá někdy spojován 

s Progressive Artists Group, mezi jejíž členy se řadili například Makbúl Fida Husain či S. 

H. Ráza. Starší bratr kromě malířství také sám psal.  

Ačkoliv nepatřila rodina obou bratrů k nejbohatším, rozhodl se Rámkumár brzy po 

dokončení univerzity stát malířem a odjel do Francie. Zdejší studium pod vedením Andréa 

Lhotea a Fernanda Legera završil v letech 1950–1951 v Paříži.20 První zmínky 

z československého tisku o Rámkumárovi můžeme najít v roce 1950, a to mimo jiné v 

Novém Orientu21, kde je indický pokrokový malíř jmenovaný mezi dalšími osobnostmi, které 

cesta na mírový kongres a zpět přivedla do Prahy.22 Umělcovo jméno opět vypluje na povrch 

v září 1951, kdy je přítomen na slavnostním otevření Jiráskova muzea v letohrádku Hvězda. 

Mezi hosty byli i zástupci Čs. výboru obránců míru.23  

Rámkumár také několikrát vystavoval své obrazy v tehdejším Československu. 

Poprvé v roce 1955 v malé výstavní síni na Slovanském ostrově v Praze. Tato událost neušla 

pozornosti českého malíře Mikuláše Medka. V dopise svému příteli, malíři a sochaři Zbyňku 

Sekalovi píše následující: „V Praze má výstavu indický malíř Ram a ještě nějak. Některé 

obrazy jsou myslím dobré a jeden velmi dobrý. A právě u toho jsme s Emiliou [manželkou] 

usoudili, že by se Ti velmi líbil. Myslím, že by ti byl blízký hlavně formou. Jen jedna věc je 

 
18 SVOBODOVÁ, Renata. Vývoj hindské povídky: Psychologicky laděná povídka na cestě od starší k „nové“. 

Praha, 2009. Disertační práce. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Vedoucí práce PhDr. Dagmar Marková, 

CSc. s. 80. 

19 Osobě malíře a spisovatele Rámkumára se v současnosti věnuje rakouská kunsthistorička Dr. Simone Wille.   

20 KNÍŽKOVÁ, Hana. Dva indičtí malíři v Praze. Nový Orient. Orientální ústav, 1967, 22(2), s. 40–43. 

21 Nový Orient: odborný čtvrtletník Orientálního ústavu AV ČR. Praha: Orientální ústav, 15. 12. 1950, 5 (12–

13). s. 303. [Navštíveno: 10. 5. 2021] Dostupné také z: https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:87e23b32-4c6a-

11e1-1418-001143e3f55c.  

V pořadí druhý kongres Světové rady míru se konal v listopadu 1950 ve Varšavě.  

22 Na sklonku téhož roku zachytila československá tajná policie Krásův dopis adresovaný Rámkumárovi do 

Paříže. Krása vyjadřuje zájem o Rámkumárovu malířskou i literární tvorbu. Navíc indickému umělci vrací dvě 

jeho povídky v hindštině, které mu v Praze nechal k přečtení. Celé znění dopisu naleznete v: Archiv 

bezpečnostních složek, Historický fond Státní bezpečnosti, H-137 (tematický svazek „Orientální ústav“). 

23 Lidové noviny. Praha: Syndikát českých spisovatelů, 4. 9. 1951, 59 (208). s. 1. [Navštíveno: 10. 11. 2020] 

Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:7aaf3664-f795-4d26-9be4-5f41b5ad2ed6   

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:87e23b32-4c6a-11e1-1418-001143e3f55c
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:87e23b32-4c6a-11e1-1418-001143e3f55c
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:7aaf3664-f795-4d26-9be4-5f41b5ad2ed6
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nejasná: jak je možné, že to zde vystavili. Je to totiž „bohapustý formalismus…“24 V roce 

1965 se pak konala společná výstava s M. F. Husainem v Dienzenhoferově domě25. O dva 

roky později26 byla naplánována exhibice opět ve stejném personálním složení v Galerii u 

Řečických, ale do Československa dorazil pouze jeden umělec. Aby Rámkumárovu absenci 

M. F. Husain návštěvníkům vynahradil, nakreslil malířovu podobiznu na plátno umístěné u 

dveří. 27 V zimě 197928 byl v rámci souborné putovní výstavy moderního indického umění 

prezentován i Rámkumárův obraz. Expozice byla výsledkem spolupráce Národní galerie 

v Praze a Národní galerie moderního umění v Novém Dillí, která zapůjčila své exponáty.  

Je zřejmé, že mladý Ind se pohyboval mezi levicově orientovanými umělci a 

angažoval se v Hnutí obránců míru. Při jednom z těchto pobytů navázal kontakt s indologem 

RSDr. Miloslavem Krásou29, který byl po profesní stránce pro oba prospěšný. Z 

korespondence a archivních materiálů plyne, že oba, později i mladšího Nirmala, pojilo 

dlouholeté vzájemné přátelství.  

2.3 Zakřiknutý mladík 

Právě RSDr. Miloslav Krása (1920–2004), původně zaměstnanec ministerstva 

školství a osvěty, později akademický a vědecký pracovník v Orientálním ústavu ČSAV, se 

ukazuje jako instrumentální osoba v příběhu Nirmala Varmy.  

Osudovou informaci o možnosti získání stipendia za účelem studia českého jazyka a 

následného překládání české literatury do moderních indických jazyků zprostředkoval 

Varmovi jeho starší bratr navrátivší se z ciziny. Nirmal Varma už byl v tu dobu obeznámen 

 
24 MEDEK, Mikuláš, HARTMANN, Antonín a Bohumír MRÁZ, ed. Texty. 1. Praha: Torst, 1995. s. 188.  

25 Třeba: Kulturní tvorba: Týdeník pro politiku a kulturu. Praha: Rudé právo, 9. 12. 1965, 3 (49), s. 11. 

[Navštíveno: 16. 5. 2021] Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KultT/3.1965/49/11.png  

26 Zpráva z dobového tisku: Lidová demokracie: orgán Československé strany lidové. Praha: Nakladatelství 

Lidová demokracie, 31. 1. 1967, 23 (31). s. 5. 

27 Z vernisáže se dochovala fotografie, na které vedle sebe stojí manželé Krásovi a Nirmal Varma.  

28 Např: Lidová demokracie: orgán Československé strany lidové. Praha: Nakladatelství Lidová demokracie, 

1. 2. 1979, 35 (27). s. 1. 

29 Podle knihy věnující se umění a životu Rámkumára, do které mimo jiné přispěl dr. Miloslav Krása, se oba 

muži poznali při návštěvě indického malíře v Praze v roce 1950. (Viz. GILL, Gagan, ed. Ram Kumar: A 

Journey Within. Vyd.1. New Delhi: Vadehra Art Gallery, 1996. s. 234) 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KultT/3.1965/49/11.png
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s českými spisovateli a oblíbil si poezii Miroslava Holuba30, a navíc to vnímal jako 

jedinečnou možnost vidět Evropu. 

Podle spisovatelových vlastních slov přijel do Československa na pozvání ředitele31 

Orientálního ústavu ČSAV dr. Miloslava Krásy. Realita je poněkud komplikovanější, 

protože dr. Krása nikdy nebyl ředitelem Orientálního ústavu, ale přibližně v době Varmova 

příjezdu přešel z ministerstva do Orientálního ústavu, avšak na udílení stipendia se ještě na 

ministerstvu organizačně podílel, což možná celou věc o něco více znepřehlednilo, navíc se 

zdá vysoce nepravděpodobné, že by si Orientální ústav mohl takové stipendium dovolit 

financovat.32 Jako možné vysvětlení spisovatelova tvrzení se nabízí jejich vřelý přátelský 

vztah a snad i literátův respekt k Miloslavu Krásovi, který se roky neúnavně angažoval v 

budování československo-indické spolupráce. Na umělcově vyjádření o příjezdu do Prahy 

na pozvání Orientálního ústavu staví své texty novináři a akademici, kteří jeho pobyt v drtivé 

většině spojují s Orientálním ústavem. V některých případech je Orientální ústav dokonce 

označen za Varmovo pracoviště, eventuálně jako místo studia českého jazyka.33  

Z provedeného archivního bádání vyplývá, že Nirmal Varma obdržel stipendium pro 

překladatele zaštítěné Československým ministerstvem školství a kultury v roce 195934. 

Udělení předcházely značné peripetie. Československý velvyslanec shledával kandidáta 

nevyhovujícím. Z opakované korespondence mezi ministerstvem zahraničích věcí a 

Ministerstvem školství a kultury Československé republiky můžeme vyčíst, jak přesně 

působil mladý Ind na československé zástupce v Novém Dillí. Místní velvyslanectví 

informuje v dopise z 15. ledna 195935 o setkání s uchazečem o čs. stipendium Nirmalem 

 
30 Miroslav Holub (1923–1998) byl český imunolog a básník, který více než ve své rodné zemi proslul v 

zahraniční, především v anglofonním světě. Básně psal povětšinou ve volném verši a projevovalo se v nich 

jeho povolání vědce. Byl také autorem poezie všedního dne.  

GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varmā. s. 243. 

31 Post zveličuje také v případě doc. Viléma Frieda. Viz níže o Letní škole slovanských studií.  

32 Toto také potvrdila PhDr. J. Strnadovi, Ph.D. barmanistka Mgr. et Mgr. Dagmar Bečková, jež byla 

dlouhodobě zaměstnána v Orientálním ústavu.  

33 Kupříkladu: ZEE News India websites.Nirmal Verma- Master of Hindi fiction (1929–2005). [online]. Indie: 

2005 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://zeenews.india.com/home/nirmal-verma-master-of-hindi-fiction-

19292005_251372.html 

Singh, A. (2010), Progressivism and Modernism in South Asian Fiction: 1930–1970. Literature Compass, 7: 

836–850. https://doi.org/10.1111/j.1741-4113.2010.00744.x 

34 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory tajné 1955–59, Indie, k. 2. 

35 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory obyčejné 1945–59, Indie, k. 8. 

https://zeenews.india.com/home/nirmal-verma-master-of-hindi-fiction-19292005_251372.html
https://zeenews.india.com/home/nirmal-verma-master-of-hindi-fiction-19292005_251372.html
https://doi.org/10.1111/j.1741-4113.2010.00744.x
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Varmou, o kterém mluvil dr. Miloslav Krása, a který byl na to konto pozván na čaj, aby 

pohovořil o svých budoucích plánech. Velvyslanec Ing. Jiří Nosek jako přílohu do Prahy 

posílá knihu, novinové výstřižky a životopis zájemce, protože se sám necítí být povolán 

hodnotit jejich hodnotu bez znalosti hindštiny. „Omezujeme se jen na charakteristiku jeho 

osoby, jak vyplynula z osobních dojmů, které v nás vyvolal za návštěvy. Nelze říci, že by 

byla právě nejlepší. Pan Nirmal Verma vypadal jako zakřiknutý, pasivní mladík, který nemá 

rozhodně nazbyt energie, průbojnosti, jeho zevnějšek nebyl nijak representativní. 

Domníváme se, že by sotva dobře splnil vše, co se od něj očekává. I kdyby konečně se stal 

plodným a schopným překladatelem, zbyla by ještě otázka, zda dovede své práce pak dobře 

umístit.“ Závěrem nelichotivého hodnocení osobního vystupování velvyslanec dodává, že 

jeho dojmy nemusí být rozhodující, pakliže spisovatelské a překladatelské kvality převyšují 

ony zmíněné nedostatky.  

Na tento dopis reagovalo ministerstvo školství a kultury v březnu roku 195936 

opětovným zdůrazněním zájmu o získání mladých literárně činných Indů, kteří by měli chuť 

se naučit česky a trvale se věnovat překládání československé literatury do indických jazyků. 

Podle jejich úsudku byl Nirmal Varma vhodným kandidátem. Nedostatek průbojnosti není 

nikterak na škodu, pokud by se práci překladatele věnoval svědomitě, protože by se mělo 

jednat o kooperaci s československým nakladatelstvím Artia37, které by mu samo zadávalo 

a tisklo překlady. V neposlední řadě, dodává ministerstvo, že se se stipendiem počítá už od 

příštího školního roku, a proto prosí o případné konzultování uchazečovy vhodnosti 

s indickými přáteli z literárních kruhů nebo o návrhy jiných vhodnějších žadatelů o 

stipendium.   

Následující dopis zastupitelského úřadu v Novém Dillí informuje o trvajícím zájmu 

uchazeče o studium v Československu a o tom, že nebyl nalezen další kandidát na udělení 

stipendia.  

V červenci ale z Prahy přichází zamítavá odpověď ze zahraničního odboru 

ministerstva školství a kultury, který nemá zájem přijmout uchazeče mimo kvótu oficiálně 

dohodnutou mezi oběma vládami a doporučuje, aby se uchazeč obrátil na indickou stranu. 

Tato informace podle zástupců v Novém Dillí způsobí zájemci patrně hořké zklamání, neboť 

nabyl dojmu, že žádost bude vyřízena v jeho prospěch, a návrh, aby se pokusil zařadit na 

 
36 Ibid. z 23. 3. 1959. 

37 Artia bylo cizojazyčné nakladatelství založené z iniciativy ministra zahraničního obchodu v roce 1953. 

V kompetenci mělo dovoz a vývoz kulturních statků.  
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seznam studentů vyslaných přímo indickou stranou se zdá nereálný, protože podle všech 

informací velvyslanectví indická vláda žádná studijní stipendia do Československa 

neposkytuje. 

Ani ne za měsíc se situace obrací k lepšímu. V srpnu odcestoval Varma s indickou 

mládežnickou delegací přes Prahu do Vídně a při této příležitosti je osobně pozván na 

ministerstvo školství a kultury. Schůzka se později opravdu uskutečnila a o definitivním 

zrušení platnosti předchozího výnosu a rozhodnutí o přidělení stipendia ke studiu českého 

jazyka na československé vysoké škole informuje Ministerstvo školství a kultury 

Československé republiky ministerstvo zahraničních věcí dne 27. srpna 1959. V mezičase 

odjel stipendista z Vídně do Londýna, kde čekal na zprávy z vízového oddělení. Dne 23. 10. 

1959 vstoupil Varma do Československa na jednorázové třicetidenní vstupní vízum přes 

hraniční přechod Cheb (dnešní Pomezí nad Ohří). Není jasné, jestli toto jednorázové vízum 

posléze zůstalo platné až do ukončení jeho prvního studijního pobytu na našem území, nebo 

musel nově příchozí stipendista krátce vycestovat, protože na některých žádostech o 

československé výjezdní vízum sám uvádí říjnové datum vstupu do ČSR a jindy datum 14. 

listopad 1959. 

2.4 Vězení a komunistická strana 

Možná mladý Ind působil na první pohled nevýrazně, nicméně zdání mohlo klamat, 

neboť se Varma dostal do křížku s indickou policií právě kvůli svému politickému 

přesvědčení a byl zadržen38 jakožto sotva dvacetiletý mladík. Ve svých interview Varma 

opakovaně deklaruje, že jako mladý student byl členem komunistické strany a během studia 

cítil potřebu být politicky činný a angažovaný. Svého členství ve straně se vzdal v roce 

195639 po událostech odehrávajících se při Maďarském povstání, kdy mu lapidárně řečeno 

přišlo nepochopitelné, proč jedna socialistická země napadá druhou. V jednom z rozhovorů 

se svými indickými kolegy z umělecké branže vzpomínal Varma, jak se mu jako cizinci 

vedlo v komunistickém Československu. „Jakožto Ind jsem měl i to štěstí, že na mě vláda 

ani cenzura tak přísně nedohlížela jako na Evropany nebo Američany, protože vztah Indie 

s východními zeměmi zůstával přátelský. Proto se vůči mně chovali dost hezky.“40 

 
38  Na tento incident jsem narazila pouze zde: VARMĀ, Nirmal. Priy Rām. s. 158.  

39  GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varmā. s. 458. 

40  GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varmā. s. 91. 
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2.5 Studium a život v Československu do roku 1962 

Češtinu studoval v Houšťce41 v okrese Brandýs nad Labem-Stará Boleslav42, kde se 

nacházelo jedno ze školících středisek. Tato střediska byla zpravidla mimo hlavní město a 

studenti zde také bydleli. Kurzy trvaly rok a měly cizince připravit nejen po jazykové stránce 

na další studium na československých vysokých školách, ale i je seznámit s novým 

kulturním prostředím. Varma mezi svými spolužáky poznal svou budoucí ženu Bakul Ghóš, 

která přijela studovat medicínu. 

Kromě toho navštěvoval Letní školu slovanských studií43, jak zmiňuje ve svých 

cestopisných črtách, které jsou v indickém prostředí označovány jako yātra-samsmaran, 

tedy doslova vzpomínky z cest. V jedné črtě emotivně popisuje zážitky z exkurze do Lidic44, 

kterou absolvoval se zahraničními studenty slovanských jazyků v doprovodu děkana 

Filozofické fakulty UK Viléma Frieda.45 Právě při návštěvě Lidic si Varma vybavuje, jak si 

jako mladík v Indii všiml vylepeného plakátu s nápisem Lidice will live a jak nemoha 

zapomenout na onen plakát hledal Lidice v atlasu. Následovalo však jen zklamání, protože 

si tehdy ještě neuvědomoval, že takové detaily na mapě nenajde. Druhá črta je dílem jiné 

nálady, i když taktéž nikoliv obzvláště veselé (jako ostatně ve všech jeho textech). Bart 

rāmka: ek śām46 (Bertramka: jednoho večera) pomyslně spojuje zážitky Wolfganga Amadea 

 
41 Tento údaj pochází z dobového tisku: Ze života SČS. Kmen. 1989, 2 (28), 2. [Navštíveno: 10. 5. 2021]. 

Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Kmen/2.1989/28/2.png a VANĚČKOVÁ, Dagmar. 

O exotickém Československu. Kulturní tvorba: Týdeník ÚV KSČ pro politiku a kulturu. 1966, 4 (52), 24. 

[Navštíveno: 10. 5. 2021]. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KultT/4.1966/52/24.png   

42 Na dobové fotografii, viz příloha 1 fotografie č. 3, která je popsaná jako institut českého jazyka, Stará 

Boleslav, se Nirmal Varma nachází nejspíše před budovou Domov Kim-Ir Sena. Domov Kim-Ir Sena patřil 

Univerzitě Karlově.  

43 Více informací o historii Letní školy slovanských studií nabízí online verze výstavy uspořádané 

k výročnímu 60. běhu LŠSS. https://sites.ff.cuni.cz/ubs/wp-

content/uploads/sites/92/2016/12/FF_vystava_L%c5%a0SS_700x1000_01_opravy_01.pdf  

44 VARMĀ, Nirmal. Cīṛoṁ par cām̐dnī. Vyd.1. Dillī: Vānī Prakášan, 2017. s. 119–129. 

45 Doc. Vilém Fried byl významný český anglista a germanista. Spolu s dalšími stál u obnovení LŠSS v roce 

1959. Proděkanem Filozofické fakulty UK byl v letech 1956–1959 a 1966–1968. Varma mu ať už záměrně či 

nevědomky přisuzuje vyšší postavení.  

46 Dostupné online v českém překladu Vojtěcha Diatky. 

VARMA, Nirmal. Bertramka. Nový Orient: odborný čtvrtletník Orientálního ústavu AV ČR. Praha: 

Orientální ústav, 13. 6. 2013, 68 (1), 59–61. ISSN 0029-5302. [Navštíveno: 10. 5. 2021] .Dostupné také z: 

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:e8c1cd78-c98b-43ab-b64c-26d5a5441255 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Kmen/2.1989/28/2.png
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KultT/4.1966/52/24.png
https://sites.ff.cuni.cz/ubs/wp-content/uploads/sites/92/2016/12/FF_vystava_L%c5%a0SS_700x1000_01_opravy_01.pdf
https://sites.ff.cuni.cz/ubs/wp-content/uploads/sites/92/2016/12/FF_vystava_L%c5%a0SS_700x1000_01_opravy_01.pdf
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:e8c1cd78-c98b-43ab-b64c-26d5a5441255
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Mozarta z uvedení premiéry opery Don Giovanni, pitoreskní popisy hlavního města se svými 

vlastními prožitky studenta češtiny, který lecčemu nerozumí, přesto si navýsost užije koncert 

uspořádaný pro účastníky letní školy pražskou filharmonií. Když Varma později vzpomíná 

na své začátky v cizí zemi, vyzdvihuje právě klasickou hudbu, jako ono prvotní pojítko 

s novou krajinou a možnost kulturního vyžití, třebaže ještě neovládáte jazyk na takové 

úrovni, abyste si mohli naplno užívat divadla či filmu.  

Během svého prvního pobytu, který ukončil v roce 1962, podnikl také mnohé cesty 

po Evropě. O těchto cestách se dochovaly záznamy47, protože musel žádat o výjezdní víza. 

První cestu za hranice ČSSR podnikl do Polska, kam přijel na pozvání přátel v prosinci 1960. 

V tu dobu bydlel na adrese Pod Klaudiánkou 6, v Podolí u profesora Boučka48. Na žádosti o 

zpětné vízum je Varma označen za aspiranta studujícího češtinu na Filosofické fakultě 

University Karlovy. Žádost je doplněna razítkem Vysoké školy ekonomické v Praze Katedry 

pro zahraniční studenty49. Brzy poté, v období Vánoc, se vydal do Paříže, aby navštívil svého 

staršího bratra Rámkumára. 

V následujícím kalendářním roce odjel Varma znovu do Francie, podle informací 

přiložených k žádosti o vízum se mělo tentokrát jednat o studijní pobyt. Varma je zde 

označen za aspiranta VŠE. V této době už bydlel na Koleji 5. května (dnešní Švehlova kolej, 

ulice Slavíkova 22, Praha 3). Ve Francii strávil víc jak měsíc od 5. 4. do 22. 5. 1961. V létě 

(12. 6. – 17. 7. 1961) podnikl měsíční cestu na Island, kde strávil čas se zdejším nositelem 

Nobelovy ceny Halldórem Kiljanem Laxnessem50. Itálie byla poslední destinací, kterou před 

návratem do vlasti navštívil. Na dokumentu se tentokrát nachází razítko University 17. 

listopadu. Varma ukončil studium a odjel zpět do Indie 5. září 1962.  

Tyto administrační změny ve výjezdních doložkách korespondují se změnami 

strukturálními, kterými vzdělávání cizinců v Československu prošlo. S rostoucím počtem 

zahraničních studentů rostla i potřeba systematizace. Od roku 1955 byli zahraniční studenti 

přijímáni Ministerstvem školství a kultury.51 Zajišťování jazykových kurzů bylo 

 
47 Archiv Bezpečnostních složek, Osobní spis C 57225 - VERMA č. svazku 531911. 

48 Profesora Boučka se mi nepodařilo identifikovat. 

49 Vznesla jsem dotaz, jestli se na VŠE dochovaly nějaké záznamy o Nirmalu Varmovi, a podle pracovníků 

Centra pro dějiny VŠE Ing. Jakuba Drábka. Ph.D. a Ing. Jana Hladíka nemá personální oddělení o této osobě 

žádné záznamy.   

50 Více o jejich setkání najdeme v hindštině ve sbírce Cīṛoṁ par cām̐dnī s. 183–194. 

51 HOLEČKOVÁ, Marta Edith. Příběh zapomenuté univerzity: Universita 17. listopadu (1961–1974) a její 

místo v československém vzdělávacím systému a společnosti. s. 57, poznámka 161. 
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v kompetenci jednotlivých fakult, na kterých měli v budoucnu studenti studovat.52 Katedra 

pro zahraniční studenty při VŠE byla zřízena na podzim 1959 a měla za úkol starat se jak o 

jazykovou přípravu zahraničních studentů, tak částečně i o odbornou a politicko-výchovnou 

činnost. V této době se jednalo asi o dva a půl tisíce zahraničních studentů.53 V září roku 

1961 pak byla zřízena Universita 17. listopadu, jež měla primárně vzdělávat studenty ze 

zemí třetího světa a stát tak u vzniku nových elit, které by byly pozitivně nakloněny 

socialistickému bloku.    

2.6 Druhý studijní pobyt 

Vezmeme-li opět v potaz spisovatelovo vlastní vyjádření, odjel posléze na přibližně 

dvouleté prázdniny do Indie. V této době se věnoval psaní a překládání. Z června roku 1963 

se dochovala krátká zdravice zaslaná z Dillí, jejíž autorkou byla Bakul Ghóš, nikoliv Varma 

sám. Zpráva je ale vedena pod jeho jménem a je zde představen jako postgraduální student 

Filozofické fakulty University Karlovy. „Píšeme vám oba (Nirmal Verma a jeho žena Bakul 

Ghosh studující IV. ročník fakulty lékařské v Praze), že jsem šťastně dorazila do Indie. Po 4 

letech je to tu pěkné. Ale je tu strašné horko. Praha se nám stala druhým domovem, 

postrádáme ji a vás všechny. Zejména když je nesnesitelné horko, vzpomínám si na Prahu 

ve sněhu. Nirmal nerad píše. A proto píši za něj, měl velkou radost, že se tu sešel s dr. Krásou 

z Orientálního ústavu ČSAV v Praze. Předal také několik svých literárních studií. O tom, že 

přeložil také Otčenáškovu novelu Romeo, Julie a tma do hindy, jistě víte.“54 Přerušení 

pobytu nerozporují žádné nalezené archivní či jiné materiály.  

Do Prahy se vrátil až na podzim roku 1964. Tuto informaci nám přináší krátká zpráva 

v odborném časopisu Nový Orient.55 „Indický spisovatel Nirmal Varma, autor hindského 

překladu Otčenáškovy novely Romeo, Julie a tma, přijel opět do Československa za účelem 

dalšího studia naší literatury. Nirmal Varma vydal v uplynulých dvou letech tři knihy 

povídek a reportážních črt inspirovaných posledním pobytem v Praze i cestami po Evropě a 

 
52 Medvedcová, Mária. Zahraniční študenti v Československu v 60. a 70. rokoch: vzájomné súžitie a vzťah k 

československému obyvateľstvu. s. 31 

53 Centrální spisovna Vysoké školy ekonomické v Praze, Kolegium rektora VŠE, 3. 11. 1959, Zápis z 2. 

zasedání kolegia rektora ze dne 3. 11. 1959, s. 11–12. 

54 HEGAR, Milan. My a svět: [sborník]. Praha: NPL, 1965. s. 134.  

55 Nový Orient: odborný čtvrtletník Orientálního ústavu AV ČR. Praha: Orientální ústav, 1964, 19. s. 288. 
[Navštíveno: 10. 5. 2021]. Dostupné také z: https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:90231d9e-4c6a-11e1-1418-

001143e3f55c                  

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:90231d9e-4c6a-11e1-1418-001143e3f55c
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:90231d9e-4c6a-11e1-1418-001143e3f55c
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připravuje se k překladu dalších děl moderní české prózy.“ Zmiňovaný návrat ke studiu 

české literatury potvrzují seznamy zapsaných přednášek a praktických cvičení.56 Během 

akademických roků 1964/65 a 1965/66 byl tedy Nirmal Varma s určitostí postgraduálním 

studentem oboru česká literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mezi zapsanými 

přednáškami uvádí jednu volitelnou přednášku o F. X. Šaldovi (Šalda a vývoj české 

literatury)57, vedenou Františkem Buriánkem, a mezi povinnými předměty udává Českou 

literaturu 20. století taktéž od F. Buriánka a od Antonína Jelínka Česká „Avant Garda“ 

literatura (Česká literatura 20. století). V této době došlo k jistému politickému uvolnění a 

to se projevovalo i na sylabu, proto bylo možné na fakultě přednášet též avantgardu a jiná 

témata, která nebyla v souladu s názory komunistické vlády. Členství v žádné politické 

straně či jiné masové organizaci Varma ve formulářích neudává. V kolonce zaměstnání, 

které zastával před vstupem na univerzitu, se označil za překladatele. Trvalé bydliště měl 

oba akademické roky v Řeznické ulici 17 na Praze 1. Seznam zapsaných přednášek 

z následujícího akademického roku, 1965/66 již žádné názvy přednášek ani seminářů 

neposkytuje. Vyplněna je pouze přední část listu s osobními daty. Ve formulářích a v již 

výše popsaných cestovních povolenkách leckdy spisovatel při vyplňování zaměňuje křestní 

 
56 Archiv UK, fond Filozofické fakulty, Katalogy posluchačů, 1965–1966. 

 Archiv UK, fond Filozofické fakulty, Seznam cizinců, (složka Nacionály cizinců zápisové formuláře vyplněné 

1964/1965) inv.č.1846. 

57 Názvy přednášek a jména vyučujících jsou v souladu s údaji uvedenými v knize Tato fakulta bude rudá! 

Katedra české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy očima pamětníků a v dokumentech 

redigovaných Jiřím Holým za spolupráce Katky Volné. Kurzíva reprezentuje Varmův zápis v seznamu, 

závorky upřesňují dle informací knihy. V rámci snahy o získání bližších informací a potvrzení Varmovy 

přítomnosti na Katedře české literatury byla kontaktována PhDr. Věra Menclová, která v 60. letech 

vyučovala na této katedře a věnovala se i vzdělávání zahraničních studentů. Dr. Menclová si velmi ochotně 

vzpomněla na Nirmala Varmu, i když s ním sama nepřišla do bližšího kontaktu, ale vybavuje si, že se 

jmenovaný na katedře pohyboval a často navštěvoval docenta Antonína Jelínka, který se rád setkával se 

svými studenty i mimo akademickou půdu. Antonín Jelínek vydal řadu literárněkritických publikací, mimo 

jiné třísvazkovou monografii Vítězslav Nezval a studii Krajina dětství Františka Hrubína. Poté, co mu byla 

v 70. letech zakázána pedagogická činnost, pracoval na japonském velvyslanectví. Mezi lety 1996–2002 byl 

předsedou Obce spisovatelů. Docent Jelínek skonal na jaře 2008. Blíže se o této osobě, která se prokazatelně 

znala s Nirmalem Varmou, můžeme dočíst v knize Tato fakulta bude rudá!..., ale i v rozhovoru, který poskytl 

literárnímu obtýdeníku Tvar v roce 2006. (Dostupné online: 

http://archiv.ucl.cas.cz/getpdf?path=Tvar/2006/15.pdf) Bohužel se nepodařilo dohledat další osobnosti, 

se kterými se Varma znal a stýkal, přesto pro pochopení poměrů, které panovaly na katedře české literatury 

v 60. letech, mohou přispět výpovědi pamětníků z výše popsané knihy.  

http://archiv.ucl.cas.cz/getpdf?path=Tvar/2006/15.pdf
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jméno za příjmení. Chybu následně opraví. Jindy opomíjí diakritická znaménka zpravidla 

čárky. Píše například: česka místo česká literatura nebo Antonin Jelinek místo Antonín 

Jelínek. 

V neposlední řadě se z listopadu 1964 dochovaly fotografie58 ze sympozia 

uspořádaného při příležitosti nedožitých 75. narozenin indického státníka Džaváharlála 

Néhrúa. Mezi diváky přednáškového cyklu je zachycen i Nirmal Varma. 

Jak již bylo řečeno, spisovatel a překladatel bývá hojně spojován s Orientálním 

ústavem, výjimku tvoří některé německé zdroje, které odkazují na předmluvu německého 

překladu jeho románu Rāt ka riportar59 (Noční reportér), v nichž je napsáno, že během 

jednoho ze svých vědeckých pobytů na Univerzitě Karlově v Praze vedl překladatelský 

projekt, který měl za úkol překlad české literatury do hindštiny.  

Velmi cenným zdrojem informací o zahraničních studentech studujících v 60. letech 

v Československu a o jejich literárních počinech je článek O exotickém Československu60 

Dagmar Vaněčkové61 uveřejněný v Kulturní tvorbě 27. ledna 1966. „Na našich vysokých 

školách studují čtyři tisíce cizinců a postgraduálů. Jejich národnostní složení většinou 

odpovídá současným dobrým či horším stykům s tou kterou zemí a záměru pomáhat mladým 

rozvojovým státům ve výchově vlastní inteligence. Samostatnou a zajímavou kapitolu tvoří 

literární výboje mladých cizinců na půdě „exotického“, pro jednoho starobylého, pro 

druhého moderního Československa. U několika to vydalo na knížku, u jiných se zrodil verš, 

další se z lásky k Čapkovi, Fučíkovi, Otčenáškovi a druhým léčí překlady do své 

mateřštiny.“ Po tomto úvodu následuje medailonek několika cizinců-spisovatelů. První 

přichází na řadu Nirmal Varma. Ten se podle článku seznámil poprvé s československou 

literaturou a hudbou koncem čtyřicátých let na Československém velvyslanectví v Dillí. 

 
58 Fotografie účastníků sympózia jsou součástí pozůstalosti, kterou sám dr. M. Krása věnoval Náprstkovu 

muzeu. Archiv Knihovny Náprstkova muzea, Miloslav Krása, inv.č. 259 Kulturní styky s Indií (1946-1970), 

karton 7.  

59 Bohužel si autorka překladu a úvodu knihy Dr. Lötzke nepamatuje, odkud informaci čerpala. VERMA, 

Nirmal. Ausnahmezustand. Vyd.1. Z originálu přel. Hannelore BAUHAUS-LÖTZKE a Harald FISCHER-

TINÉ. Heidelberg: Draupadi Verlag, 2006. s 7.  

60 VANĚČKOVÁ, Dagmar. O exotickém Československu.  

61 Záměrně uvádím poměrně extenzivní pasáže z jejího článku, protože odpovídají dobovému postoji 

komunistické vlády k zemím třetího světa. Navíc Dagmar Vaněčková byla ve styku se zahraničními studenty 

a pracovala na Universitě 17. listopadu. Taktéž se podílela na vydávání studentského časopisu Fórum 

zahraničních studentů.  
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Česká poezie v anglickém překladu upoutala jeho pozornost natolik, že se rozhodl o 

stipendiu ministerstva školství vážně uvažovat. Počátky svého studia češtiny prý absolvoval 

v již jmenované Houšťce. Vzpomíná na ně následovně: „Tam jsem navázal přátelství se 

zahraničními studenty, kteří přišli z různých částí světa. Vyvinulo se mezi námi složité 

tkanivo vztahů, ovlivněné zálibami i napjatými situacemi, příznačnými pro lidi, kteří jsou 

mladí a daleko od svých domovů. Okouzlovali mě svými výstřednostmi, svou láskou a 

nenávistí, svými vášněmi a předsudky. Mezi nimi – a potom v pražských kolejích – jsem 

objevil námět pro knihu, kterou jsem napsal později v okamžicích tichého vzpomínání.“ Ona 

kniha, Vé din (Ty dny), vyšla v roce 1964 a přinesla příznivé ohlasy mezi mladou inteligencí, 

a podle autorky článku ještě posílila prestiž Československa, které v Indii co do obliby 

patřilo k předním socialistickým zemím.  

2.7 Dlouhodobá koncepce kulturních styků s indickou stranou 

Dne 7. července 1959 byla v Novém Dillí podepsána Dohoda o kulturní spolupráci 

mezi Československou republikou a Indickou republikou. Za zdroj informací o postoji 

komunistické vlády ČSSR k Indické republice v 60. letech můžeme využít koncepci 62 

školských a kulturních styků mezi Československem a Indií vypracovanou pro kolegium 

MŠK 16. 12. 1960. Podle této téměř třicetistránkové komplexní zprávy jsou sympatie 

indické inteligence k československému lidu podmíněné naší podobnou historií. Tím je 

myšlena možnost srovnání nesvobody Čechů a Slováků pod vládou rakouské monarchie 

s dlouholetým útlakem kolonizátorů. Jako hlavní strůjce popularizace Indie na našem území 

je vyzdvihována indologie s vůdčí osobností profesora Vincence Lesného, i když zpráva 

podotýká, že v souladu s buržoazními tendencemi se zaměřovala na starověkou Indii, 

podnítila zájem o tuto asijskou zemi mezi československou veřejností. Kromě toho v té době 

hrály prim ekonomické zájmy.  

Potom, co Indie získala nezávislost, ale nedošlo podle československých úřadů 

k prohloubení vzájemných vztahů, v něž doufaly. „Indie se politicky i hospodářsky 

orientovala zcela na západní svět a styky s SSSR a zeměmi lidových demokracií omezovala 

na nejmenší míru.“63 I přes změnu indické zahraniční politiky a proklamovanou zásadu 

neutrality se podle hodnocení MŠK začaly vztahy obou států pozitivně vyvíjet až po roce 

1954.  

 
62 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory tajné 1960–1964 Indie, k. 3. 

63 Ibid. Školské a kulturní styky mezi Československem a Indii, s. 3. 
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 „Naši kulturní spolupráci s nesocialistickými zeměmi pásma míru zaměřujeme 

v duchu politické směrnice především na pomoc při rozvíjení kultury, vědy a techniky a jako 

nástroje k oslabování vlivu ideologie a kultury imperialismu v těchto zemích. Indie je jedním 

z nejdůležitějších států tohoto pásma, je proto jedním z centrálních bodů naší pozornosti 

v této oblasti.“ 64 Aby ČSSR těchto cílů dosáhlo, byly navrženy konkrétní kroky, podle 

kterých by se měly jednotlivé kulturní, vzdělávací a propagační akce řídit. Mezi jiným tu 

najdeme pasáž týkající se překladů československé literatury pro indický trh. „K zlepšení 

situace v překládání čs. literatury v Indii udělilo MŠK 2 stipendia indickým překladatelům, 

jednak do hindštiny /Nirmal Varma/ a jednak do bengálštiny prostřednictvím Thákurova 

výboru /N. S. Bisvas65/. Nirmal Varma již studuje, N. S. Bisvas, který byl úředníkem 

indického velvyslanectví v Praze, však zatím nedostal souhlas indických míst. 

Knihy, vydávané Artií, jsou cenově pro naprostou většinu Indie neúnosným luxusem. 

V Indii jsou obvyklá nejlevnější vydání na novinovém papíře. Za nejúčinnější formu 

považujeme proto překlady do indických jazyků vydané přímo v Indii.  

Rok 1961 bude v Indii rokem oslav 100. výročí narození R. Thákura, kterým indické 

instituce věnují mimořádnou pozornost. Prostřednictvím Čs. výboru pro oslavy 100. výročí 

narození R. Thákura, který připravuje řadu akcí v ČSSR, bude možno navázat cenné konexe 

v oblasti literatury i v jiných oborech. Činnost Čs. výboru bude proto z naší strany správné 

maximálně podporovat.“66 

Náklady na dlouhodobé stipendium překladateli čs. literatury byly na rok 1960 

vyčísleny na 10 000 Kčs.67 V následujícím kalendářním roce 1961 se počítalo se stipendiem 

pro dva překladatele čs. literatury a rok později mělo přibýt ještě jedno stipendium tentokrát 

pro překladatele do tamilštiny.68 

Kromě toho v roce 1960 československá vláda poskytovala stipendia pro UNESCO 

v rámci projektu „Východ-Západ“. Jedna z předkládaných kategorií stipendií byla určena 

 
64 Ibid. s. 9. 

65 Podle oficiálních stránek Muzea Boženy Němcové vyšel v roce 1964 překlad Babičky v bengálském jazyce. 

Autorem tohoto překladu je S.P. Biswas. 

66 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory tajné 1960–1964 Indie, k. 3. Školské a 

kulturní styky mezi Československem a Indii, s. 19. 

67 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory tajné 1960–1964 Indie, k. 3, složka Plán 

vědeckých styků s Indií 

68 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory tajné 1960–1964 Indie, k. 3. Školské a 

kulturní styky mezi Československem a Indii, s. 27. 
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pro tři „orientální“ slavisty nebo překladatele české literatury prostřednictvím jiných jazyků, 

a to na dvouměsíční pobyt v ČSSR a účast na letní škole slovanských jazyků.69 

V souladu s tímto narativem popisuje zahraniční politiku Československa po roce 

1956 Marta Edith Holečková, která píše o výhodné geografické poloze Československa a 

možnosti navazovat na kontakty budované po vzniku samostatného státu, jež byly tehdy 

zpravidla vytvářeny kvůli ekonomickým zájmům nového státu hospodářsky orientovaného 

na export a z tohoto důvodu představovalo Československo pro Sovětský svaz ideálního 

prostředníka pro šíření jejich vlivu. Pomoc poskytovaná zemím Asie a Afriky podléhala 

dobovým ideologickým kritériím a v průběhu času se její forma měnila.  

2.8 V mých rukou krásné věci moc dlouho nevydrží 

S blížícím se koncem pobytu v Československu píše svému staršímu bratru: „…Na 

nový rok byla Bakul v Praze…O dvanácté jsme se napili šampaňského a pak jsme se šli na 

chvilku toulat po Václavském náměstí. Tento rok bude v Praze posledním. Celou noc jsem 

se nemohl zbavit té myšlenky. Ale potom, co jsem se napil, jsem si pomyslel, že je to 

dobře… krásné věci nevydrží dlouho, alespoň v mých rukou ne. Zmizí. Nebo je zničím 

sám!“70 

V Československu se nejen seznámil se svou budoucí manželkou, ale potkala ho tu i 

další zlomová životní událost, narození dcery Putul, jeho jediného potomka. Porodu 

předcházely značné zdravotní obtíže rodičky.  

Po odchodu z Československa (pravděpodobně v létě 1968) přesídlil Varma do 

Velké Británie, kde jeho žena pracovala v nemocnici. Jejich přímé spojení 

s Československem ale nebylo úplně zpřetrháno, jelikož v začátcích jim s dítětem v Anglii 

pomáhala česká chůva. Varma se v Anglii živil jako korespondent. Z dopisů s bratrem 

Rámkumárem vyplývá, že manželství nebylo příliš šťastné, a že jednou z třecích ploch byla 

touha Varmy vrátit se do rodné země, což manželka rezolutně odmítala. Do roku 1972 

působil jako korespondent indického deníku Times of India, kam přispíval články o dění 

v různých evropských zemích. Nicméně v roce 1972 se vrátil do Indie a stal se členem The 

Indian Institute of Advanced Studies v Simle. Přibližně v téže době, v roce 1972, získal film 

Māyā Darpaṇ (Zrcadlo iluze) natočený podle stejnojmenné Varmovy povídky ocenění za 

nejlepší film roku. V roce 1977 se účastnil International Writing Program, jenž organizovala 

 
69 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory tajné 1960–1964 Indie, k. 3. 

70 VARMĀ, Nirmal. Priy Rām. s. 18. 
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univerzita v Iowě. Od roku 1980 do roku 1983 žil v Biháru, ve městě Bhópál a pracoval pro 

Bhārat bhavan, kde vedl oddělení kreativního psaní. V letech 1988–90 byl ředitelem 

oddělení kreativního psaní Jašpálovy vzdělávací komise v Simle. 

Varma byl taktéž známý pro svůj politický aktivismus. Otevřeně se vyjadřoval proti 

výjimečnému stavu, který v roce 1975 až 1977 vyhlásila premiérka Indira Gándhíová, a 

podporoval hnutí za svobodný Tibet. 

2.9 Účelové opomenutí či osobní konflikt 

Naši pozornost si také zaslouží samotný fakt, že ačkoliv Nirmal Varma patřil a stále 

patří k relevantním indickým osobnostem, víme o jeho životě v Československu, ať už 

z jakýchkoli důvodů, velmi málo. Jedná se o předního autora hindské literatury, který za rok 

1999 vyhrál Jñānpīṭh puraskār, nejvýznamnější indické literární ocenění, v roce 2002 třetí 

nejvýznamnější ocenění Padma bhūṣaṇ udělované civilnímu obyvatelstvu vládou Indické 

republiky či Řád umění a literatury v hodnosti rytíře udělený francouzským ministrem 

kultury v roce 2005. Jeho díla jsou stále překládána. Například v listopadu 2013 vydalo 

nakladatelství Penguin v rámci řady Moderní klasiky anglický překlad stěžejního Varmova 

románu Ve din71 odehrávajícího se v zimní Praze. Díky své četné vlastní tvorbě situované 

do prostředí Československa, esejům o Evropě a překladům českých autorů přímo 

z originálu do hindštiny, přispěl k popularizaci české literatury, kultury a České republiky 

jako takové. V tomto kontextu je to bez pochyb jedinečná osobnost česko-indických vztahů. 

Ale přes výše popsané mu doposud nebyla věnovaná soustavná pozornost. 

Čestnou výjimku představuje přední česká indoložka dr. Dagmar Marková, která celý 

svůj život zasvětila hindské literatuře, její propagaci a intenzivní překladatelské činnosti. 

Právě díky jejím překladům nebyl autor u nás zcela zapomenut.  

 Dr. Marková konstatuje, že byl Varma pro komunistický režim persona non grata 

kvůli svému jasně vyjádřenému a odsuzujícímu stanovisku k invazi vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa a následnému období normalizace. Toto tvrzení dokresluje 

vyjádření pamětnice72, která se dlouhodobě pohybovala v indických uměleckých kruzích. 

Dle ní byl Varmův pohled na komunismus ovlivněn zkušenostmi s realitou každodenního 

 
71 Tento román přeložila dr. Marková do češtiny, ale pro nezájem nakladatelství, které by vydání financovaly, 

nebyl doposud uveřejněn.  

72 Dle vyjádření pamětnice, paní Doris Kumárové, která osobně znala Nirmala Varmu. Od roku 1968 

propagovala českou kulturu v Indii a pracovala pro zastupitelský úřad České republiky v Novém Dillí. 
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života v Československu. Tyto zážitky se neshodovaly s levicovým idealismem mnohých 

indických umělců. Rozdílné pohledy vedly až k tomu, že ač byl Varma váženou osobou, byl 

izolován od levicové pokrokové skupiny autorů. Také to mohl být možný důvod, proč byl 

v následujících letech po návratu do vlasti Československem ignorován.  

Na základě elektronické komunikace s Arvindem Kumárem, dlouholetým přítelem 

Nirmala Varmy, jenž taktéž v šedesátých letech minulého století studoval češtinu 

v Československu, se objevuje další faktor, který mohl hrát roli v potlačení zájmu o 

spisovatelův odkaz a vztah k Československu a české literatuře. Podle jeho vyjádření měl 

Varma spory s Odolenem Smékalem dlouhodobě působícím na katedře indologie a 

vyučujícím hindštinu a hindskou literaturu. Je možné, že i tato nevraživost sehrála roli 

v zapomenutí spisovatelova jedinečného spojení s Prahou a českou literaturou. 

Ani po změně politického systému nedošlo k výraznému oživení vztahů s indickým 

literátem či vůbec širšího zájmu z řad českých indologů a badatelů o jeho osobu nebo jeho 

dílo. V létě 1989 přijel na pozvání Svazu spisovatelů73 a v 90. letech se měl sejít s Václavem 

Havlem74. 

Situaci výmluvně ilustruje knihovna indologického semináře Ústavu asijských studií 

FF UK, která sice vlastní nejvíce veřejně dostupných děl tohoto spisovatele v celé České 

republice, ale v současnosti podle svého katalogu disponuje pouze čtyřmi Varmovými 

překlady českých autorů do hindštiny, jedním autorským výborem povídek a antologií 

současných indických povídek zpracovanou dr. Markovou, ve které je věnován prostor i 

tvorbě Nirmala Varmy, což přihlédneme-li k jeho činorodosti, není mnoho a chybí i zásadní 

romány a povídkové sbírky. Navíc všechny dostupné knihy vyšly v nových vydáních, a proto 

musely být zakoupeny až po roce 2010.75 Ve směrodatné a obsáhlé publikaci Dějiny Indie76, 

v níž najdeme mimo jiné kapitolu přímo věnovanou československo-indickým, potažmo 

 
73 Např. Ze života SČS. Kmen. 1989, 2 (28), 2. [Navštíveno: 10. 5. 2021]. Dostupné také z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Kmen/2.1989/28/2.png,  

 MARKOVÁ, Dagmar. Daleko z Indie: [antologie současných indických povídek]. V Praze: Sdružení 

Kontinenty, 2010. Kontinenty. s. 13. 

74 Viz poznámka 72. 

V září 1990 byl Varma se svou druhou manželkou v Praze.  

75 Minimálně jeden překlad byl zakoupen speciálně pro tuto diplomovou práci. Zbytek pravděpodobně 

z iniciativy Mgr. Nory Melnikové, Ph.D., která působila na UJCA mezi lety 2015–2018.  

76 STRNAD, Jaroslav a kolektiv. Dějiny Indie. Vyd. 1., dopl. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2013. Dějiny států.  

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Kmen/2.1989/28/2.png
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česko-indickým vztahům s prozaickým názvem Indové a my, není o Nirmalu Varmovi 

zmínka.  
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3 Překladatelská činnost 

3.1 Překladatelská činnost: východisko a úvodní poznámky 

  Následující kapitola se bude věnovat nejen překladatelské tvorbě Nirmala Varmy, nýbrž 

také jeho postřehům k překladu a důležitosti této činnosti obecně. Dále i jeho vztahu k české 

literatuře v kontextu děl, která sám přeložil, kterých autorů si všímá a snaží se s nimi 

seznámit indickou veřejnost. 

Jako primární zdroje posloužily nashromážděné překlady českých autorů, které 

Nirmal Varma sám přeložil do hindštiny přímo z českého jazyka, a Varmova vyjádření 

v různých interview k této tematice. Opět jsou to mimo jiné rozhovory vzniklé v průběhu 

autorova života a souborně publikované v roce 2020 pod názvem Saṃsār mẽ Nirmal 

Varmā77 (Nirmal Varma ve světě).  Z českých zdrojů příspěvek78 Dagmar Vaněčkové pro 

Kulturní tvorbu z roku 1966 a krátká informativní zpráva79 z besedy Klubu spisovatelů 

vydaná v Kmeni v létě 1989. Situaci znepřehledňuje skutečnost, že jsou nově Varmovy 

knihy vydávány nakladatelstvím Vānī Prakāśan, nikoliv již vydavatelstvím Rājkamal 

Prakāśan, s kterým spisovatel téměř od počátku své kariéry od 60. let spolupracoval, protože 

na sklonku autorova života došlo ke konfliktu kvůli výši vyplacených autorských honorářů80. 

V současné době spravuje literátova autorská práva vdova po spisovateli Gagan Gil81, jež 

 
77 GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varma. Vyd. 1. Naī Dillī: Vānī Prakāśan 2020. 

78 VANĚČKOVÁ, Dagmar. O exotickém Československu. Kulturní tvorba: Týdeník ÚV KSČ pro politiku a 

kulturu. 1966, 4 (52), 24. [Navštíveno: 10. 5. 2021]. Dostupné také z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KultT/4.1966/52/24.png   

79Ze života SČS. Kmen. 1989, 2 (28), 2. [Navštíveno: 10. 5. 2021]. Dostupné také z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Kmen/2.1989/28/2.png 

80 MEHTA, Nandini. If You Were To Write An Epitaph...: The war of words between two heavyweights of 

Hindi literature. Outlook [online]. 16. 1.2006 [cit. 21. 6. 2021]. Dostupné z: 

https://magazine.outlookindia.com/story/if-you-were-to-write-an-epitaph/229828 

81 Viz zpráva z pozůstalostního řízení.  

Smt. Gagan Gill vs State And Anr. on 28 February, 2006 [online]. [cit. 21. 6. 2021]. Dostupné z: 

https://indiankanoon.org/doc/1393422/?__cf_chl_jschl_tk__=dfb5b9346330f42b832c10e6ddcf86a830d062d

1-1623672073-0-AeEBGy6ejwf9EkQ7G6lV82g6u4qiWBNMQ9zKn15ndSL7rYfinjOeTmuC46Dj-

9d9SgVKWC99wGWHdnLAFPQ1zuqX_PTR6SDrE-

3oeSWgYZUvCsphx7NwYOk9nJ4vVS7mSsTfhjtLeuZa7vADfsPGcWQfZI609-

cVUskQ5Q3gaHzHzEq1hUN40C5FskXt-

w1vvibSAmiDGbpWVEvdjPvsY4RKLdlrG6vLTV4owRJzrWnGRDCBS_jdVS1pTY6iHV02ZYCnHigLk3

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KultT/4.1966/52/24.png
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Kmen/2.1989/28/2.png
https://magazine.outlookindia.com/story/if-you-were-to-write-an-epitaph/229828
https://indiankanoon.org/doc/1393422/?__cf_chl_jschl_tk__=dfb5b9346330f42b832c10e6ddcf86a830d062d1-1623672073-0-AeEBGy6ejwf9EkQ7G6lV82g6u4qiWBNMQ9zKn15ndSL7rYfinjOeTmuC46Dj-9d9SgVKWC99wGWHdnLAFPQ1zuqX_PTR6SDrE-3oeSWgYZUvCsphx7NwYOk9nJ4vVS7mSsTfhjtLeuZa7vADfsPGcWQfZI609-cVUskQ5Q3gaHzHzEq1hUN40C5FskXt-w1vvibSAmiDGbpWVEvdjPvsY4RKLdlrG6vLTV4owRJzrWnGRDCBS_jdVS1pTY6iHV02ZYCnHigLk3YbIymfIGpjNL3waFuJAuMLLBCJYrGAayvKilbR41PbPtmCJGjrEvXT1dT0PdEh4eYE1q36T8P8ZLBWvs2xkyviHgNNSX2Jfpc_fPXC9DIKRBGENero1FfSzNlvW2CHoGi09BPLEexF_CCJdPsFvgbNL0AkYcBFPRRnMVJafoDot9LxHA9Z96e_ChypHqyZ_mrHDOUbEu8kkGXea2SutJmUdKekpUIQPqLK
https://indiankanoon.org/doc/1393422/?__cf_chl_jschl_tk__=dfb5b9346330f42b832c10e6ddcf86a830d062d1-1623672073-0-AeEBGy6ejwf9EkQ7G6lV82g6u4qiWBNMQ9zKn15ndSL7rYfinjOeTmuC46Dj-9d9SgVKWC99wGWHdnLAFPQ1zuqX_PTR6SDrE-3oeSWgYZUvCsphx7NwYOk9nJ4vVS7mSsTfhjtLeuZa7vADfsPGcWQfZI609-cVUskQ5Q3gaHzHzEq1hUN40C5FskXt-w1vvibSAmiDGbpWVEvdjPvsY4RKLdlrG6vLTV4owRJzrWnGRDCBS_jdVS1pTY6iHV02ZYCnHigLk3YbIymfIGpjNL3waFuJAuMLLBCJYrGAayvKilbR41PbPtmCJGjrEvXT1dT0PdEh4eYE1q36T8P8ZLBWvs2xkyviHgNNSX2Jfpc_fPXC9DIKRBGENero1FfSzNlvW2CHoGi09BPLEexF_CCJdPsFvgbNL0AkYcBFPRRnMVJafoDot9LxHA9Z96e_ChypHqyZ_mrHDOUbEu8kkGXea2SutJmUdKekpUIQPqLK
https://indiankanoon.org/doc/1393422/?__cf_chl_jschl_tk__=dfb5b9346330f42b832c10e6ddcf86a830d062d1-1623672073-0-AeEBGy6ejwf9EkQ7G6lV82g6u4qiWBNMQ9zKn15ndSL7rYfinjOeTmuC46Dj-9d9SgVKWC99wGWHdnLAFPQ1zuqX_PTR6SDrE-3oeSWgYZUvCsphx7NwYOk9nJ4vVS7mSsTfhjtLeuZa7vADfsPGcWQfZI609-cVUskQ5Q3gaHzHzEq1hUN40C5FskXt-w1vvibSAmiDGbpWVEvdjPvsY4RKLdlrG6vLTV4owRJzrWnGRDCBS_jdVS1pTY6iHV02ZYCnHigLk3YbIymfIGpjNL3waFuJAuMLLBCJYrGAayvKilbR41PbPtmCJGjrEvXT1dT0PdEh4eYE1q36T8P8ZLBWvs2xkyviHgNNSX2Jfpc_fPXC9DIKRBGENero1FfSzNlvW2CHoGi09BPLEexF_CCJdPsFvgbNL0AkYcBFPRRnMVJafoDot9LxHA9Z96e_ChypHqyZ_mrHDOUbEu8kkGXea2SutJmUdKekpUIQPqLK
https://indiankanoon.org/doc/1393422/?__cf_chl_jschl_tk__=dfb5b9346330f42b832c10e6ddcf86a830d062d1-1623672073-0-AeEBGy6ejwf9EkQ7G6lV82g6u4qiWBNMQ9zKn15ndSL7rYfinjOeTmuC46Dj-9d9SgVKWC99wGWHdnLAFPQ1zuqX_PTR6SDrE-3oeSWgYZUvCsphx7NwYOk9nJ4vVS7mSsTfhjtLeuZa7vADfsPGcWQfZI609-cVUskQ5Q3gaHzHzEq1hUN40C5FskXt-w1vvibSAmiDGbpWVEvdjPvsY4RKLdlrG6vLTV4owRJzrWnGRDCBS_jdVS1pTY6iHV02ZYCnHigLk3YbIymfIGpjNL3waFuJAuMLLBCJYrGAayvKilbR41PbPtmCJGjrEvXT1dT0PdEh4eYE1q36T8P8ZLBWvs2xkyviHgNNSX2Jfpc_fPXC9DIKRBGENero1FfSzNlvW2CHoGi09BPLEexF_CCJdPsFvgbNL0AkYcBFPRRnMVJafoDot9LxHA9Z96e_ChypHqyZ_mrHDOUbEu8kkGXea2SutJmUdKekpUIQPqLK
https://indiankanoon.org/doc/1393422/?__cf_chl_jschl_tk__=dfb5b9346330f42b832c10e6ddcf86a830d062d1-1623672073-0-AeEBGy6ejwf9EkQ7G6lV82g6u4qiWBNMQ9zKn15ndSL7rYfinjOeTmuC46Dj-9d9SgVKWC99wGWHdnLAFPQ1zuqX_PTR6SDrE-3oeSWgYZUvCsphx7NwYOk9nJ4vVS7mSsTfhjtLeuZa7vADfsPGcWQfZI609-cVUskQ5Q3gaHzHzEq1hUN40C5FskXt-w1vvibSAmiDGbpWVEvdjPvsY4RKLdlrG6vLTV4owRJzrWnGRDCBS_jdVS1pTY6iHV02ZYCnHigLk3YbIymfIGpjNL3waFuJAuMLLBCJYrGAayvKilbR41PbPtmCJGjrEvXT1dT0PdEh4eYE1q36T8P8ZLBWvs2xkyviHgNNSX2Jfpc_fPXC9DIKRBGENero1FfSzNlvW2CHoGi09BPLEexF_CCJdPsFvgbNL0AkYcBFPRRnMVJafoDot9LxHA9Z96e_ChypHqyZ_mrHDOUbEu8kkGXea2SutJmUdKekpUIQPqLK
https://indiankanoon.org/doc/1393422/?__cf_chl_jschl_tk__=dfb5b9346330f42b832c10e6ddcf86a830d062d1-1623672073-0-AeEBGy6ejwf9EkQ7G6lV82g6u4qiWBNMQ9zKn15ndSL7rYfinjOeTmuC46Dj-9d9SgVKWC99wGWHdnLAFPQ1zuqX_PTR6SDrE-3oeSWgYZUvCsphx7NwYOk9nJ4vVS7mSsTfhjtLeuZa7vADfsPGcWQfZI609-cVUskQ5Q3gaHzHzEq1hUN40C5FskXt-w1vvibSAmiDGbpWVEvdjPvsY4RKLdlrG6vLTV4owRJzrWnGRDCBS_jdVS1pTY6iHV02ZYCnHigLk3YbIymfIGpjNL3waFuJAuMLLBCJYrGAayvKilbR41PbPtmCJGjrEvXT1dT0PdEh4eYE1q36T8P8ZLBWvs2xkyviHgNNSX2Jfpc_fPXC9DIKRBGENero1FfSzNlvW2CHoGi09BPLEexF_CCJdPsFvgbNL0AkYcBFPRRnMVJafoDot9LxHA9Z96e_ChypHqyZ_mrHDOUbEu8kkGXea2SutJmUdKekpUIQPqLK
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také stojí za znovu vydanou tvorbou svého zesnulého manžela. Pro příklad sbírka povídek 

šesti českých autorů vyšla v posledním nákladu pod názvem Khel-Khel mẽ82 (Ve hře), 

zatímco předtím nesla pojmenování po jiné povídce z kolekce, Itne baṛe dhabbe83 (Takové 

velké skvrny). Část z tohoto souboru povídek vyšla v roce 2003 spolu s Legendou Emöke 

v nakladatelství Rājkamal Prakāśan pod názvem Prāg varś Emeke tathā any cek kahāniya ̄̃84 

(Pražský rok, Emöke a jiné české povídky). Vānī Prakāśan vydalo Škvoreckého dílo ve 

Varmově překladu samostatně v roce 2010.  Na druhou stranu jsou díla díky novému nákladu 

nepochybně dostupnější. Tato nová vydání jsou opatřena předmluvou od dnes už bývalého 

profesora Dillíské univerzity, který je uznávaným odborníkem v oboru translatologie a 

postkolonialismu Haríšé Trivédího. Kromě své erudice se s Nirmalem Varmou osobně znal. 

Knihy taktéž obsahují původní předmluvu psanou Nirmalem Varmou z doby prvního vydání 

a v již zmíněné verzi souboru povídek českých spisovatelů nechybí na závěr ani rozhovor, 

ve kterém překladatel vyzpovídal představitele české literární scény. 

I zde uvedený seznam překladů do češtiny může být neúplný, protože je 

pravděpodobné, že některé texty mohly být publikovány časopisecky. Navíc Varma 

v rozhovorech udává další jména českých autorů, jejichž tvorbu přeložil nebo v blízké 

budoucnosti plánoval přeložit, avšak bohužel se mnohé nepodařilo dohledat, tedy jejich 

existenci spolehlivě dokázat či vyvrátit. 

Mimo knižně vydané překlady byly v rámci této práce nalezeny překlady české 

poezie vydané v hindském měsíčníku Kṛti (Dílo) z listopadu 1960 85. V tu dobu byli editory 

magazínu dva indičtí spisovatelé a básníci Naréš Méhta a Šríkánt Varma. Obálka časopisu 

byla opatřena ilustracemi86 a toto periodikum obsahovalo jednak poezii, ale také prózu 

 
YbIymfIGpjNL3waFuJAuMLLBCJYrGAayvKilbR41PbPtmCJGjrEvXT1dT0PdEh4eYE1q36T8P8ZLBWvs

2xkyviHgNNSX2Jfpc_fPXC9DIKRBGENero1FfSzNlvW2CHoGi09BPLEexF_CCJdPsFvgbNL0AkYcBFP

RRnMVJafoDot9LxHA9Z96e_ChypHqyZ_mrHDOUbEu8kkGXea2SutJmUdKekpUIQPqLK 

82 VARMĀ, Nirmal. Khel-Khel mẽ. Vyd. 1. Naī Dillī: Vānī Prakāśan, 2010. 

83 VARMĀ, Nirmal. Itne baṛe dhabbe. Vyd.1. Naī Dillī: Rādhākṛṣṇ Prakāśan, 1966. 

84 VARMĀ, Nirmal. Prāg varś: Emeke tathā any cek kahāniya ̄̃. Vyd. 1. Naī Dillī: Rājkamāl Prakāśan, 2003. 

85VARMĀ, Nirmal. Adhūnik cek kavitāẽ. Kṛti. 1960, 3, 138–142. [cit. 27. 7. 2020]. Dostupné také z: 

http://kavitakosh.org/kk/otherapps/sajha-

manch/?m=17egz4mFFHTVameYrB5f4tLZCcgca1XFD&patrika=kritipatrika 

86 Není bez zajímavosti, že autory ilustrací jsou kupříkladu M. F. Husain a Nirmalův starší bratr Rámkumár. 

V časopise také najdeme jejich literární tvorbu. Dalším přispěvatelem byl Bhíšm Sáhní, který obdobně jako 

Varma vyjel do zahraničí, v jeho případě do Sovětského svazu, kde roky pobýval a podílel se na překladu 

ruských děl do hindštiny, a stejně jako Varma byl úspěšným spisovatelem.  

https://indiankanoon.org/doc/1393422/?__cf_chl_jschl_tk__=dfb5b9346330f42b832c10e6ddcf86a830d062d1-1623672073-0-AeEBGy6ejwf9EkQ7G6lV82g6u4qiWBNMQ9zKn15ndSL7rYfinjOeTmuC46Dj-9d9SgVKWC99wGWHdnLAFPQ1zuqX_PTR6SDrE-3oeSWgYZUvCsphx7NwYOk9nJ4vVS7mSsTfhjtLeuZa7vADfsPGcWQfZI609-cVUskQ5Q3gaHzHzEq1hUN40C5FskXt-w1vvibSAmiDGbpWVEvdjPvsY4RKLdlrG6vLTV4owRJzrWnGRDCBS_jdVS1pTY6iHV02ZYCnHigLk3YbIymfIGpjNL3waFuJAuMLLBCJYrGAayvKilbR41PbPtmCJGjrEvXT1dT0PdEh4eYE1q36T8P8ZLBWvs2xkyviHgNNSX2Jfpc_fPXC9DIKRBGENero1FfSzNlvW2CHoGi09BPLEexF_CCJdPsFvgbNL0AkYcBFPRRnMVJafoDot9LxHA9Z96e_ChypHqyZ_mrHDOUbEu8kkGXea2SutJmUdKekpUIQPqLK
https://indiankanoon.org/doc/1393422/?__cf_chl_jschl_tk__=dfb5b9346330f42b832c10e6ddcf86a830d062d1-1623672073-0-AeEBGy6ejwf9EkQ7G6lV82g6u4qiWBNMQ9zKn15ndSL7rYfinjOeTmuC46Dj-9d9SgVKWC99wGWHdnLAFPQ1zuqX_PTR6SDrE-3oeSWgYZUvCsphx7NwYOk9nJ4vVS7mSsTfhjtLeuZa7vADfsPGcWQfZI609-cVUskQ5Q3gaHzHzEq1hUN40C5FskXt-w1vvibSAmiDGbpWVEvdjPvsY4RKLdlrG6vLTV4owRJzrWnGRDCBS_jdVS1pTY6iHV02ZYCnHigLk3YbIymfIGpjNL3waFuJAuMLLBCJYrGAayvKilbR41PbPtmCJGjrEvXT1dT0PdEh4eYE1q36T8P8ZLBWvs2xkyviHgNNSX2Jfpc_fPXC9DIKRBGENero1FfSzNlvW2CHoGi09BPLEexF_CCJdPsFvgbNL0AkYcBFPRRnMVJafoDot9LxHA9Z96e_ChypHqyZ_mrHDOUbEu8kkGXea2SutJmUdKekpUIQPqLK
https://indiankanoon.org/doc/1393422/?__cf_chl_jschl_tk__=dfb5b9346330f42b832c10e6ddcf86a830d062d1-1623672073-0-AeEBGy6ejwf9EkQ7G6lV82g6u4qiWBNMQ9zKn15ndSL7rYfinjOeTmuC46Dj-9d9SgVKWC99wGWHdnLAFPQ1zuqX_PTR6SDrE-3oeSWgYZUvCsphx7NwYOk9nJ4vVS7mSsTfhjtLeuZa7vADfsPGcWQfZI609-cVUskQ5Q3gaHzHzEq1hUN40C5FskXt-w1vvibSAmiDGbpWVEvdjPvsY4RKLdlrG6vLTV4owRJzrWnGRDCBS_jdVS1pTY6iHV02ZYCnHigLk3YbIymfIGpjNL3waFuJAuMLLBCJYrGAayvKilbR41PbPtmCJGjrEvXT1dT0PdEh4eYE1q36T8P8ZLBWvs2xkyviHgNNSX2Jfpc_fPXC9DIKRBGENero1FfSzNlvW2CHoGi09BPLEexF_CCJdPsFvgbNL0AkYcBFPRRnMVJafoDot9LxHA9Z96e_ChypHqyZ_mrHDOUbEu8kkGXea2SutJmUdKekpUIQPqLK
http://kavitakosh.org/kk/otherapps/sajha-manch/?m=17egz4mFFHTVameYrB5f4tLZCcgca1XFD&patrika=kritipatrika
http://kavitakosh.org/kk/otherapps/sajha-manch/?m=17egz4mFFHTVameYrB5f4tLZCcgca1XFD&patrika=kritipatrika
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v podobě povídek, cestovatelských črt, překladů, komentářů předních indických uměleckých 

osobností své doby.  

Teoretický rámec tato kapitola staví především na Praséndžítovi Guptovi, jehož 

kniha Indian Errant:Selected stories by Nirmal Verma87 obsahuje 14 Varmových povídek 

přeložených do angličtiny a opatřených detailním komentářem k (jeho) překladu. Stěžejní je 

také úvod od výše jmenovaného profesora H. Trivédího.  

Překlady poskytují prostor pro bližší a detailnější bádání. Jistě by třeba bylo možné 

texty přeložené z českého originálu do hindštiny podrobit hlubší analýze, ať již čistě 

z lingvistického hlediska – prozkoumat určité vybrané jazykové jevy či se zaměřit na rozbor 

vlastní Varmovy překladatelské práce.88 

3.2 Od ruské literatury přes Rājyā sabhā 

Nirmal Varma se začal věnovat překladatelské činnosti ještě za studií (1947–1952) 

na St. Stephen´s College, kam také spadají jeho beletristické počátky. Rodina neměla 

existenční problémy, proto si mohl dovolit studovat a věnovat čas svým zájmům. V Dillí se 

také spřátelil s lidmi s podobnými zálibami, spisovateli jako Šríkánt Varma, Naréš Méhta či 

Manóhar Šjám Džóší. Naréš Méhta stál za časopisem Kṛti a Varma mu pomáhal a psal pro 

časopis povídky a různé články. Slušné honoráře dostával za recenze hindských knih psané 

pro anglický indický tisk. Učil historii a politické vědy na soukromé škole. Zajímavé 

zaměstnání s pevnou pracovní dobou získal v roce 1957 — místo překladatele v 

sekretariátu Rājyā sabhā neboli horní komory indického parlamentu, kde bylo jeho náplní 

překládat rozpravy do hindštiny.  

Vedle toho byl aktivním členem komunistické strany a podle jeho vlastních slov byl 

jeho čas přibližně od roku 1950 asi až do roku 1954 vyplněn prací pro komunistickou 

stranu.89 Toto období tematicky souvisí s překladem tří ruských děl. Nejednalo se podle 

všeho o přímý překlad z ruštiny, nýbrž o překlad přes angličtinu do hindštiny. Od Lva 

Nikolajeviče Tolstého přeložil Dětství. Dále se zaměřil na tvorbu Alexandra Kuprina, která 

 
87 GUPTA, Prasetjit a Nirmal VARMA. Indian Errant: Selected Stories of Nirmal Verma. Vyd. 1. New Delhi: 

Indialog Publications Pvt.Ltd., 2002.  

88 V rámci této práce bude vzneseno jen několik poznámek a postřehů k Varmově překladatelské práci. 

Komplexní hodnocení je potřeba podložit rozsáhlou analýzou všech Varmových překladů z českého originálu 

a takové bádání by mělo být předmětem jiné samostatné práce nebo studie.  

89 GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varma. s. 478. 
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vyšla pod jednoduchým názvem Kuprinovy povídky90 a obsahuje osm povídek včetně 

Molocha. V neposlední řadě přeložil první román Alexandra Fadějeva Porážka. Všechny 

tyto překlady vyšly v Dillí v 50. letech minulého století nákladem People´s Publishing 

House, vydavatelstvím Komunistické strany Indie. Stejné vydavatelství91 publikovalo i 

Varmovu prvotinu, povídkovou sbírku Parindé (Ptáci) v roce 1958. 

Uvědomíme-li si dobu vzniku těchto překladů, není nikterak překvapivé, že existoval 

zájem o jinou než anglofonní literaturu a s tím spojený náhled na svět, pokus o vymanění a 

nalezení nové inspirace a myšlenek, když teprve před pár lety skončila koloniální nadvláda 

Britů. Otázkou zůstává, jak dodává Haríš Trivédí, do jaké míry byl Varma idealistou a zda 

pro něj, ostatně jako pro mnoho jiných spisovatelů, nebyl překlad zdrojem přivýdělku. Na 

tuto myšlenku ho přivedl Varmův komentář v předmluvě k novému vydání Kuprinových 

povídek. „Poprvé se mi zdá, že práce na překladu nejenom do určité míry řeší finanční 

problémy začínajících spisovatelů, ale rovněž obdobně jako „psychologická terapie“ 

odstraňuje bolest a samotu.“92 

3.3 Překlad české poezie 

Když Varma přijel jako třicetiletý do Československa, měl už za sebou literární 

ostruhy. Netrvalo dlouho a v roce 1960 se v časopise Krti objevil Varmův příspěvek o české 

poezii, v němž představil jednotlivé básníky a přeložil ukázky z jejich tvorby. Podle 

informací z článku O exotickém Československu93 přeložil tyto básně z angličtiny94– o 

českou poezii, především soudobou, byl mezi indickým čtenářstvem zájem. V zimním čísle 

roku 1960 byly dohledány překlady poezie níže zmíněných básníků, i když autorka článku 

O exotickém Československu jmenuje další autory poezie jako J. Seiferta a K. Biebla, jejichž 

básně měly ve Varmově překladu taktéž vyjít.  

Varma se ve svém příspěvku s názvem Moderní česká poezie nejdříve věnuje 

Vítězslavu Nezvalovi. Svůj popis dokresluje básní Noc akátů ze sbírky Praha s prsty deště. 

Od Jiřího Wolkera vybral báseň Umírající. Z díla Jindřicha Hořejšího přeložil Noc. Z tvorby 

Františka Halase vybral báseň Tiše, kterou pojmenoval Tumhāra śarīr (Tvoje tělo). 

 
90 V novém vydání nakladatelství Vānī Prakāśan nese název Aulesya tathā any kahāniya ̄̃. 

91 GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varmā. s. 479. 

92VARMĀ, Nirmal. Khel-Khel mẽ. s. 9. 

93 VANĚČKOVÁ, Dagmar. O exotickém Československu.  

94 O překladu z angličtiny je zmínka pouze v tomto článku. U hindského překladu Varma zdroj ani jazyk 

předlohy překladu neuvádí.  
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Pro ilustraci Varmova vhledu do české poezie poslouží kratší výňatek 

z charakteristiky Jiřího Wolkera. „Ve čtyřiadvaceti letech umřel na tuberkulózu. Přesto 

básně, které napsal v tak mladém věku, i dnes zneklidňují srdce a mysl… V jeho raných 

básních je k vidění naivní, posvátná víra v život, ale v pozdějších básních vydaných ve sbírce 

Těžká hodina (psáno i česky, leč v tomto tvaru Ceśkā hojina) se objevuje bolest 

z přechodového období, niterné hloubání a cit pro třídní boj. V jistém slova smyslu můžeme 

Wolkera nazývat zakladatelem české proletářské poezie…“95 

3.4 Překlad české prózy 

   Za čtenářsky nejúspěšnější Varmův překlad bývá označována novela Jana Otčenáška 

Romeo, Julie a tma, která vyšla v hindštině v roce 1964, tedy v období po návratu z jeho 

prvního studijního pobytu v Československu. Dagmar Marková k pozitivnímu ohlasu tohoto 

překladu mezi indickou veřejností poznamenala, že „tragický příběh lásky, kterou násilně 

přervala cizí moc, je indickému čtenáři blízký.“96 

Tato novela Jana Otčenáška situovaná do období druhé světové války vyšla v roce 

1958 a záhy, již následující rok, byla zfilmována Jiřím Weissem. Film získal několik 

zahraničních filmových cen. O popularitě toho díla také svědčí řada překladů, kterých se tato 

kniha dočkala.  

V roce 1961 oslovil zástupce československých úřadů a institucí Sadžád Zahír97 

(v originále jméno v anglickém přepisu Sajjad Zaheer), básník a člen Národní rady 

Komunistické strany Indie, s nabídkou vzájemné kulturní spolupráce.98 Tato spolupráce se 

měla týkat hned tří tematických okruhů. V první řadě vydávání indických překladů v ČSSR, 

kde v tu dobu podle záznamů99 panovala nahodilost a nepřekládalo se z více indických 

jazyků, jako například maráthštiny a paňžábštiny. Za druhé vydávání překladů 

 
95  VARMĀ, Nirmal. Adhūnik cek kavitāẽ. Kṛti. 1960, 3, 138–142. [cit. 27. 7. 2020]. Dostupné také z: 

http://kavitakosh.org/kk/otherapps/sajha-

manch/?m=17egz4mFFHTVameYrB5f4tLZCcgca1XFD&patrika=kritipatrika 

96 Bulletin Sdružení přátel Indie. 14. 2006. 

97 Pravděpodobně se jedná o urdsky píšícího spisovatele, který mimo jiné proslul tím, že spolu s dalšími třemi 

autory stál za ve své době kontroverzním sborníkem Angāre (Řeřavé uhlíky), čímž byl předznamenán vznik 

Progressive Writer´s Movement. Tuto epizodu uvádím jako důkaz toho, že byl o československou kulturu a 

spolupráci v Indii zájem, a také v korelaci Varmova překladu Otčenáškovy novely.  

98 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory tajné 1960–64, Indie, k. 3. 

99 Přepis celé zprávy naleznete v příloze 2.  

http://kavitakosh.org/kk/otherapps/sajha-manch/?m=17egz4mFFHTVameYrB5f4tLZCcgca1XFD&patrika=kritipatrika
http://kavitakosh.org/kk/otherapps/sajha-manch/?m=17egz4mFFHTVameYrB5f4tLZCcgca1XFD&patrika=kritipatrika
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československé literatury v Indii a distribuce československé literatury v angličtině na 

komerčním základě. Zahír nabízel, že za finanční podpory 2-3000 rupií za vydání jednoho 

titulu zajistí náklad 1000 kusů daného překladu. Sám četl novelu Romeo, Julie a tma 

v anglickém překladu a podle jeho soudu by to bylo vhodné dílo k překladu do hindštiny či 

urdštiny. V neposlední řadě studium indických studentů na československých školách. 

Reakce MŠK na tento návrh se nesla v odmítavém duchu právě kvůli 

plánovanému hindskému vydání Otčenáškovy novely. „Vydávání překladů čs. literatury 

v Indii za takto nevýhodných podmínek je devizově neúnosné a nepovažujeme ho za 

správné… je možno – zvláště pokud jde o knihu Romeo, Julie a tma – vydávat překlady čs. 

literatury v Indii za podstatně výhodnějších podmínek, než je uvádí s. Zahír… považujeme 

za nejvhodnější vydat knihu Romeo, Julie a tma hindsky prostřednictvím Rajkamal 

Publications Ltd., kde by vyšla v populární sérii “knih do kapsy“, v poměrně velkém nákladu 

(5–10 000) a kde nakladatelství uhradí i obvyklý autorský honorář. Jedinou pomocí je zde 

z naší strany pořízení hindského překladu, což bylo zajištěno v ČSSR… Je možné, že pokud 

jde konkrétně o knihu Romeo, Julie a tma, je možné vzhledem ke kvalitě díla dosáhnout 

relativně výhodnějších podmínek… však nemůžeme v Indii vydávat překlady čs. literatury 

takovým způsobem, že prostě sami uhradíme veškeré náklady.“100 

S odstupem času nemůžeme určit, co přesně stálo za rozhodnutím přeložit to či ono 

dílo, zvláště když některé zdroje mluví101 o překladatelském programu, který měl mladý Ind 

v Československu vést. Konkrétní finanční nebo institucionalizovaná motivace vyjma 

popsaného však nebyla dohledána. Nabízí se tedy otázka, jestli byl tak dobře informován a 

obeznámen s českou literární scénou, že mohl sám rozpoznat kvalitní díla, anebo byl veden 

některým ze svých učitelů, kteří pro něj mohli představovat autoritu a ovlivňovat tak směr 

jeho výběru? Na tomto místě se taktéž sluší uvést, že svému bratru Rámkumárovi z Prahy 

v únoru roku 1968 píše, že se snaží pracovat na překladu několika povídek, které se mu 

zalíbily102, a podle generálního ředitele nakladatelství Rājkamāl Prakāśan Ašóka 

Mahéšvárího vyšly v tomto nakladatelství kromě Romea, Julie a tmy dvě knihy překladů 

z češtiny a jejich vydání inicioval sám Nirmal Varma. Jednalo se o vybrané Čapkovy 

povídky a o knihu s názvem Prāg varś tedy Pražský rok.103 Čapkovy povídky vyšly v novém 

 
100 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory tajné 1960–64, Indie, k. 3. 

101 Viz první kapitola. 

102 VARMĀ, Nirmal. Priy Rām, s. 28. 

103 Na základě mé vlastní e-mailové komunikace s nakladatelstvím Rājkamāl Prakāśan. 
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nákladu pod hlavičkou vydavatelství Vānī Prakāśan. Obsahují vybrané povídky ze tří 

povídkových sbírek českého spisovatele. Toto nové vydání nese název po jedné z Povídek 

z druhé kapsy, konkrétně Ṭikaṭ-saṁgarh (Sbírka známek), v původním znění Sbírka 

známek. Zatímco u autora velikosti a obliby typu Karla Čapka si můžeme představit, že by 

překlad jeho díla mohl vzniknout na zakázku, u jiných autorů, kteří ještě neprošli sítem času, 

je to méně pravděpodobné. V Prāg varś je přeložena i lyrická novela Legenda Emöke od 

Josefa Škvoreckého, která vyšla v českém jazyce v roce 1963, a dále od stejného autora dílo 

kratšího rozsahu s názvem Pan učitel (Māstarjī).104 

Povídková sbírka Itne baṛe dhabbe (1966) se obsahově částečně kryje se sbírkou Prāg 

varś (2003) a její nejnovější verze nese název Khel-khel mẽ (Ve hře, 2010). Právě u těchto 

povídek, bývá vyzdvihován Varmův překladatelský přínos pro indické čtenářstvo, a to 

především v souvislosti s překladem Milana Kundery, jehož Varma přeložil předtím, než se 

mu dostalo mezinárodní pozornosti.105 Varma přeložil dvě Kunderovy povídky, které 

později souborně vyšly ve Směšných láskách, Já truchlivý bůh (1963) a Falešný autostop 

(1965, tato povídka se ve sbírce Prāg varś nenachází). Od Bohumila Hrabala zpracoval 

Podvodníky ze sbírky Perlička na dně (1963). Z povídek Démanty noci (1958) od Arnošta 

Lustiga přeložil Sousto. Dále sbírka obsahuje Takové velké tečky z knihy Pozvání k soudu 

(1964) napsané Jaroslavem Putíkem. Ze sbírky Ivana Klímy Milenci na jednu noc (1964) 

vybral povídku Poprava koně. Z knihy Dětské etudy (1955) přeložil Jednoho člověka a čtyři 

z Pěti malých preludií, jejichž autorem je Ludvík Aškenazy. Všechna tato díla vyšla během 

50. a 60. let, a kromě Bohumila Hrabala se jednalo o Varmovy vrstevníky. Varma nabídl 

indickým čtenářům velmi aktuální výběr z tvorby tehdejších československých umělců. 

Popularitu těchto autorů také dokazují filmová zpracování, kterých se jejich díla dočkala. 

Podíváme-li106 se zběžně na jednu z těchto povídek ve Varmově překladu, například 

na tu poslední Jeden člověk od L. Aškenazyho, zjistíme, že Varma se jednoznačně pokouší 

o věrný překlad a zachování „atmosféry“ originálu. Česká jména píše v hindském přepisu, 

ostatně tak to činí i ve své autorské tvorbě. Namátkově například takto: Strnad (Staranād), 

Karel (Kārel), Koutecký (Koteskī) či Jarouš (Jārūś). Místy se dopouští nepřesností, které 

 
104 Nejspíše povídka ze Sedmiramenného svícnu Pan učitel Katz (české vydání 1964). Bohužel ze sbírky Prāg 

varś mám k dispozici pouze seznam díla.  

105 Například: GOVIND, Nikhil. Verma, Nirmal (1929–2005). Routledge Encyclopedia of Modernism [online]. 

London: Routledge, 2016 [cit. 10. 7. 2021]. Dostupné z: doi: 10.4324/9781135000356-REM693-1  

106 Pro porovnání byla využita vydání Dětských etud z roku 1955 a poslední vydání Khel-khel mẽ z roku 2010.  
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nebrání porozumění, avšak lehce modifikují původní význam. „Nejlepší je najít album 

v zimě.“ Tato věta ve Varmově překladu zní: „Pro album jsou nejlepší zimní dny.“ Nebo 

„Nejlíp umí všechno vysvětlit maminka…“ Zatímco v hindské verzi najdeme toto: 

„Maminka všechno povídá a pěkně vysvětluje.“ Dojde také k vypuštění jednoho adjektiva 

(mladý) a jedné vložené věty. „A tohle je dědeček Strnad, který rozvážel mléko,…“. Část 

„který rozváží mléko“ v překladu nenajdeme. 

Varma se také odkloní od originálu v několika případech, kdy místo „narodili se mu 

dva synové“ použije „dvě děti, oba dva chlapci“. Taktéž z předlohy nahradí „jednoho“ a 

„druhého“ na konkrétnější „staršího“ a „mladšího“. V hindské verzi oslovuje častěji přímo 

matku, zatímco v originále není dotaz směřován explicitně na ni. Varma častěji, než 

Aškenazy používá tři tečky.107 Ještě kupříkladu dodejme, že pravděpodobně pro snazší 

pochopení indického čtenáře zamění hodnost kaprála za kapitána. 

Dalším z překladů, jimž se Varma věnoval, je novela Časová tíseň od Jiřího Frieda 

(1923–1999). Hindská verze tohoto díla vyšla v roce 1969 pod názvem Bāhar aur pare 

(Venku i mimo). Pravděpodobně pro dnešní českou laickou veřejnost méně známý Fried 

debutoval v roce 1954 svou básnickou sbírkou Rozsvícená okna, od poezie se však odklonil 

a věnoval se próze a scenáristice. Jeho v pořadí druhé knižně vydané dílo, novela Časová 

tíseň, spatřilo světlo světa v roce 1961 a podle všeho se dočkalo pozitivních reakcí od 

literárních kritiků.108 Hlavní postavou této psychologizující novely psané v ich-formě je 

šachový mistr, který se dostává do životní krize a pochybuje o tom, jestli mají jeho 

celoživotní úsilí a vztahy nějakou cenu. Fried byl v roce 1970 vyloučen z komunistické 

strany a bylo mu znemožněno publikovat. Varmův překlad tohoto díla tudíž nejspíše 

ponejvíc vypovídá o jeho dobrém přehledu v dobových československých literárních 

kruzích.  

Varma se ale neorientoval pouze na povídky a novely, nýbrž i na jiné žánry, jak 

dokazuje Čapkovo drama R.U.R, které bylo poprvé publikováno v roce 1972 pod záštitou 

indické Sāhitya Akādamī, literární akademie, jež se stará o podporu a propagaci literatury v 

indických jazycích.  

 
107Výpustku často používá ve své vlastní tvorbě. Více následující kapitola.   

108 Například recenze: JUNGMANN, Milan. Prvotina NEzačátečnická. Literární noviny. 1961, 10 (34), 5. [cit. 

1. 7. 2021]. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/?path=LitNII/10.1961/34/5.png  

Dále: PŘIBÁŇOVÁ, Alena a Drahomíra VLAŠÍNOVÁ. Jiří Fried. Slovník české literatury po roce 1945 

[online]. [15. 7. 2021]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1225  

http://archiv.ucl.cas.cz/?path=LitNII/10.1961/34/5.png
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1225
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3.5 Václav Havel a další 

 Kromě popsaných překladů se v rozhovorech a různých článcích objevují jména 

dalších českých autorů, na jejichž díla měl Varma zaměřit své překladatelské schopnosti. 

Mezi často skloňované jméno patří Václav Havel.109 Podle českého dobového tisku uvažoval 

indický literát o překladu novely Věry Linhartové, Jana Trefulky a Ladislava Fukse.110 Tato 

díla se nepodařilo dohledat, není jasné, jestli své plány vskutku uskutečnil. 

Mimo překlady z českých originálů a vybraných děl ruské literatury přeložil několik 

básní islandského spisovatele S. Steinarra111 a v druhé polovině 60. let minulého století vyšel 

knižně Varmův překlad112 povídek politicky angažovaného rumunského romanopisce 

Mihaila Sadoveanua. Tento překlad byl zhotoven během jeho pražského pobytu a první 

vydání publikovala indická literární akademie, Sāhitya Akādamī. Tento text vyšel pod 

názvem Jhoṃpṛī vāle aur any kahāniya ̄̃ (Domkaři a jiné povídky). 

3.6 Pohled na českou literaturu v historickém kontextu 

 Jak je vidno, Varma byl velmi činorodým překladatelem, ale odmítal, že by překlady 

byly pro jeho tvorbu určující, spíše mu rozšiřovaly obzory. „Četba Karla Čapka byl úžasný 

zážitek. Jak vnitřní hloubka a životní tajemství mohou lehce změnit váš život, je něco, co 

jsem se naučil od Karla Čapka a z jeho díla Obyčejný život…“113  

Další autorkou, která ho zaujala, byla Božena Němcová, a především její dílo Babička 

(to v hindštině mylně nazývá otcovou matkou Dādī māṃ), které sice nepovažuje za vrchol 

beletrie, ale vnímá ho jako stěžejní. „Pochybuji, že nějaká kniha tak ovlivnila literaturu, vkus 

veřejnosti a způsob myšlení nějaké země jako román Boženy Němcové Babička.“114 Dále 

dodává: „Božena Němcová umřela v roce 1862, přesně před sto lety. Za těch sto let vyšla 

 
109 Například: SILBER, Martine. Nirmal Verma, auteur de romans et nouvelles en langue hindie. Le 

Monde [online]. 2005 [cit. 28. 6. 2021]. Dostupné z: 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2005/10/28/nirmal-verma-auteur-de-romans-et-nouvelles-en-

langue-hindie_704373_3382.html 

110 VANĚČKOVÁ, Dagmar. O exotickém Československu a Ze života SČS. Kmen.  

111 GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varmā. s. 77.  

112 Není mi známo, z jakého jazyka byla kniha přeložena. 

113 Itvindia, 2012, FTF Nirmal Verma 1 3 2003.YouTube video, 21:30–22:00. [28. 6. 2021]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=qW3mAGdKRXA  

114 VARMĀ, Nirmal. Cīṛõ par ca ̄̃dnī. Vyd. 1. Naī Dillī: Vānī Prakāśan, 2017. s. 200. 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2005/10/28/nirmal-verma-auteur-de-romans-et-nouvelles-en-langue-hindie_704373_3382.html
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2005/10/28/nirmal-verma-auteur-de-romans-et-nouvelles-en-langue-hindie_704373_3382.html
https://www.youtube.com/watch?v=qW3mAGdKRXA
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Babička ve více než dvou stech vydáních. Alespoň nyní se nezdá, že by její obliba 

v budoucnu klesla.“115  

Když v roce 1962 popisuje soudobou českou literaturu v Kafka aur Cāpek: samkālīn 

cek sāhitya (Kafka a Čapek: současná česká literatura) ve sbírce Cīṛõ par ca ̄̃dnī (Měsíc nad 

borovicemi), začíná obšírně. Vidí paralelu mezi Československem a Charliem Chaplinem, 

protože ve dvacátém století historii obou pojí tragické a komické momenty. Toto tvrzení 

dokresluje dvěma představiteli české literatury – Jaroslavem Haškem a Franzem Kafkou. 

„Jeden byl ve všech ohledech satirikem naší doby, druhý největší tragický spisovatel.“116 

Zmiňuje časté dilema, kterým myslitelé Československa trpí, a tím je rozervanost mezi 

Východem a Západem. Kvůli malé rozloze je taktéž potřeba vybojovat si mezi oběma svou 

jedinečnost, a přitom Varma ukazuje, že propojenost s oběma světy je tu dlouho přítomná.    

Ve svém pojednání vyjmenovává několik stěžejních autorů pro vývoj české literatury. 

Mezi nimi věnuje některým z nich více prostoru, jednou takovou postavou je Jan Neruda. 

„Přinejmenším takovou důležitost, jakou má Dickens pro Londýn, má Neruda pro Prahu. Ne 

pro celou Prahu, ale pro starou část města, která je známá pod jménem „Little Quarter“ [v 

hindštině přepsáno i česky] (Mālāstrāvā). Neruda byl vším, schopným básníkem, kritikem, 

novinářem, ale dnes je jeho obliba založena na těch několika povídkách, které napsal o 

obyvatelích „Little Quarter“.117 O Janu Nerudovi a jeho spojení s Malou Stranou plné 

barvitých popisů této čtvrti a jejích obyvatel také píše ve své autorské cestopisné črtě 

Bartrāmka: Ek śām. Neopomene se detailněji zaměřit na Jaroslava Haška a jeho Dobrého 

vojáka Švejka, jemuž se podle Varmy nedostalo dostatečného světového ocenění, které by 

si zasloužil. „Můžeme to považovat za úděl malých zemí, že ani dnes se Haškově 

nevídanému talentu nedostalo řádného uznání.“118 A na tomto českém spisovateli 

vyzdvihuje, jak se mu podařilo zvěčnit charakter svých spoluobčanů. „Občas v rámci 

literatury nějaké země vznikne takové dílo, které se proslaví ztvárněním „typického“ 

charakteru duše oné země s jejími všemi limity, slabostmi a zvláštnostmi. Švejk je přesně 

takové dílo.“119 

 
115 VARMĀ, Nirmal. Cīṛõ par ca ̄̃dnī. s. 201. 

116 Ibid. s. 195. 

117 Ibid. s. 201. 

118 Ibid. s. 204-205. 

119 Ibid. s. 205. 
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Jak byl v obraze s českým kulturním prostředím, můžeme rovněž vidět třeba na jeho 

komentářích k období po Bílé hoře, jež „…pro český lid a kulturu nebylo ničím méně 

strašlivým než „dobou temna.“120 Dále navazuje. „Mějte na paměti, že Hitler nebyl prvním 

Němcem, který se chopil zničení svébytné existence české literatury a kultury, on chtěl 

pouze dotáhnout proces „germanizace“, která započala před třemi sty lety, do finálního 

stádia.“121 „Počátkem 19. století se české společnosti podařilo dostat z „období temna“ a 

vydat se vpřed směrem „obrození“. 122 Zajímavý je jazyk (hindské ekvivalenty českých slov 

uvádí pro indického čtenáře v uvozovkách) a terminologie (doba temna, obrození, 

germanizace), kterými tyto historické události a české umělce popisuje. Je zřejmé, že byl 

detailně obeznámen s naším kulturně-historickým výkladem a ať již zásluhy za to přináleží 

jeho učitelům, umělecky aktivním přátelům či jemu samému, je nepopíratelné, že se na věci 

díval místním prizmatem a oficiálním narativem. Na dobovou československou literární 

kritiku také odkazuje komentář k osobě Karla Čapka. „Čapkova literatura není literatura 

víry, ale snahy o to ji nalézt a z tohoto pohledu (přestože byl buržoa) v porovnání s 

takzvanými „pokrokovými“ spisovateli, kteří zničehonic podle dějinného vzoru slouží 

„víře“, byl mnohem čestnější.“123 Nakonec dospěje k názoru, že neví, jak lépe Čapka 

charakterizovat, než že byl demokratem v pravém slova smyslu.  

Dále v Kafka aur Cāpek: samkālīn cek sāhitya cituje jména těchto významných 

spisovatelů a myslitelů: Karla Hynka Máchy, Jaroslava Vrchlického, F. X. Šaldy, Václava 

Černého, Jana Husa, Julia Fučíka, Aloise Jiráska, Josefa Jungmanna, Josefa Dobrovského, 

Jána Kollára, S. K. Neumanna, Karla Tomana, Jiřího Wolkera, Josefa Hory, Vítězslava 

Nezvala, Ivana Olbrachta, Jaroslava Durycha, Vladislava Vančury, Josefa Čapka, Jaroslava 

Seiferta, Františka Halase, Jana Drdy, Norberta Frýda, Milana Jariše, Jana Otčenáška, Jana 

Weisse, Ludvíka Aškenazyho, Jiřího Marka, Arnošta Lustiga, Jarmily Svaté, Arnošta 

Vaněčka a Fráni Šrámka.        

 Varma si je také dobře vědom, že slovenská literatura se nedá ztotožnit s tou českou, 

protože každá má svá specifika.124 Ke slovenské literatuře se nevyjadřuje.  

 
120 VARMĀ, Nirmal. Cīṛõ par ca ̄̃dnī. s. 198. 

121 Ibid. s. 199. 

122 Ibid. s. 200. 

123 Ibid. s. 209. 

124 VARMĀ, Nirmal. Khel-Khel mẽ. s. 34. 
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Za pozornost stojí i interview, které vedl Varma s českými spisovateli a z kterého 

můžeme zjistit, jaká témata týkající se české umělecké scény mu přišla nosná. V rozhovoru 

položil několik otázek Jaroslavu Putíkovi, Ivanu Klímovi, Ladislavu Fuksovi, Ivanu 

Vyskočilovi a Antonínu Jelínkovi125, a jak sám Varma na počátku dodává, nebylo pro něj 

setkání s českými umělci ničím novým: „Během pobytu v Praze se mi čas od času naskytla 

příležitost neformálně mluvit s mnoha českými spisovateli.“126 Tento rozhovor byl 

uveřejněn jako součást sbírky cestopisných črt Har bāriś mẽ (Za každého deště), která úplně 

poprvé vyšla v roce 1970.  

Ve světle jeho zážitků z pobytů v ČSSR ho také později velmi zaujaly Havlovy Dopisy 

Olze.  

3.7 Důležitost přímého překladu 

 O důležitosti přímého překladu se Nirmal Varma zmiňuje v předmluvě 

k povídkovému souboru Itne baṛe dhabbe, později publikovaném pod názvem Khel-khel mẽ 

z roku 1966. Varma opakovaně argumentuje a brojí proti překladům děl za pomoci 

anglického jazyka. Jako vzor udává Japonsko, kde jsou přímé překlady francouzských, 

ruských či německých děl vytvořeny téměř okamžitě po zveřejnění v té či oné zemi. 

V ideálním případě by tu pro indickou čtenářskou veřejnost měl být dostupný okruh 

schopných expertů, kteří by sledovali aktuální, zajímavé literární počiny a bez dlouhého 

otálení by je přeložili do hindštiny. „Bude to mít i tu velkou výhodu, že se budeme moci 

vymanit z područí oblíbených děl anglických překladatelů, ve kterém se doposavad 

nacházíme. Sám na jazyku pocítit chuť a sám si něco vybrat je něco jiného, ať už se jedná o 

jídlo nebo literaturu!“ 127 Varma tedy vnímá překlady přímo z originálu jako jakýsi nástroj 

emancipace umožňující svobodně nahlédnout mimo nalinkované, oprostit se od diktátu 

cizích elit, jako možnost seznámit se podle vlastních preferencí s jinou kulturou a poskytnout 

tak indickým čtenářům možnost rozšířit si obzory a vytvořit si vlastní názor. „Víme o 

literatuře těchto [malých] zemí málo, a protože víme málo, netoužíme vědět více. Ve své 

podstatě je to smrtící a sebevražedný kruh, který budeme muset jednou někde přetnout. Je 

zjevné, že vinit z tohoto čtenáře, alespoň toho hindského čtenáře, je nesmyslné. Kromě 

anglických nebo amerických knih mu pravděpodobně literatura žádné jiné země není lehce 

 
125 Viz kapitola druhý studijní pobyt. 

126 VARMĀ Nirmal. Har bāriś mẽ. Vyd.1. Dillī: Vānī Prakāśan, 2017. s. 112. 

127 VARMĀ, Nirmal. Khel-Khel mẽ. s. 32. 
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dostupná a pokud je vůbec k mání, tak skrze anglický překlad – ten sám o sobě není velmi 

spolehlivým prostředkem.“128 Jak dále konstatuje, jen hrstka nakladatelství vydává 

zahraniční literaturu, přičemž dává přednost laciné popularitě před uměleckou úrovní. 

Varma žehrá i na vládní instituce, které by měly zodpovídat za podporu literárně hodnotných 

překladů. 

  

 
128 VARMĀ, Nirmal. Khel-Khel mẽ. s. 31. 
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4 Literární činnost 

4.1 Literární činnost – úvod 

Tématem této kapitoly je autorská tvorba Nirmala Varmy. Hlavní důraz bude kladen 

na díla přímo či nepřímo situovaná do Československa. Charakteristickým rysem autora je 

snaha o víceznačnost, proto často není explicitně zmíněno, kde se příběh odehrává, přesto to 

čtenář znalý reálií může místy vytušit. Práce se jako v předcházejících kapitolách opírá o 

primární zdroje, povídkové sborníky, cestopisné črty a eseje psané v hindštině. Velký prostor 

bude věnován zejména Varmově první novele Ve Din (Ty dny)129 a jeho postřehům a 

komentářům k událostem roku 1968, které najdeme ve sbírce cestopisných črt Har bāriś mẽ 

(Za každého deště)130. 

Ze sekundární literatury se ukázaly užitečné následující knihy, příspěvky a studie: 

The poetics of Nirmal Verma and his stylistics 131 od Annie Montaut, od Prasendžíta Gupty 

kniha Indian Errant:Selected stories by Nirmal Verma132, článek Refusing the Gaze: Identity 

and Translation in Nirmal Verma's Fiction od téhož autora133 a disertační práce indoložky 

Renaty Svobodové z roku 2009 s názvem Vývoj hindské povídky: Psychologicky laděná 

povídka na cestě od starší k „nové“134.  

Z českých indologů, kteří se věnují hindské literatuře, je bezpochyby nejvýraznější a 

uznávanou autoritou dr. Dagmar Marková. Varmovi věnovala několik svých článků, 

například Nirmal Varmā, writing in Hindi about Prague a Nirmal Varma o Pražském jaru a 

srpnu 1968, a rovněž přeložila povídky Praha na podzim, Dva domovy, Host na jeden den, 

Loni v létě135.  

 
129 VARMĀ, Nirmal. Ve din. 1. Dillī: Vānī Prakāśan, 2017.  

130 VARMĀ, Nirmal. Har bāriś mẽ. Vyd.1. Dillī: Vānī Prakāśan, 2017. 

131 MONTAUT, Annie. The poetics of Nirmal Verma and his stylistics. Voices of South Asia. 2006, (5), 247–

296. 

132 GUPTA, Prasetjit a Nirmal VARMA. Indian Errant: Selected Stories of Nirmal Verma.Vyd. 1. New 

Delhi: Indialog Publications Pvt. Ltd., 2002. 

133 GUPTA, Prasenjit. Refusing the Gaze: Identity and Translation in Nirmal Verma's Fiction. World 

Literature Today. 2000, 74 (1), 53–59.  

134 SVOBODOVÁ, Renata. Vývoj hindské povídky: Psychologicky laděná povídka na cestě od starší k 

„nové“. Praha, 2009. Disertační práce. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Vedoucí práce PhDr. Dagmar 

Marková, CSc. 

135 Všechny povídky naleznete v: MARKOVÁ, Dagmar. Daleko z Indie [antologie současných indických 

povídek]. V Praze: Sdružení Kontinenty, 2010. 
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Velmi informativní byl i rozhovor136 s profesorem Haríšem Trivédím vedený 

Akhilem P. Vítilem v rámci jeho magisterské práce Nirmal Verma: Hindi Literature's Global 

Icon. 

4.2 Kritika 

Nirmal Varma patří k poměrně plodným spisovatelům, v průběhu života napsal mimo 

jiné pět románů, osm povídkových sbírek, divadelní hru a řadu esejů, cestopisných črt a 

reportáží, přesto byl především zpočátku podroben kritice z řad indické literární kritiky.  

Mezi nejhlasitější kritiky patří Džaidév, který ve své knize s názvem The Culture of 

Pastiche: Existential Aestheticism in the Contemporary Hindi Novel137 rozebírá díla 

soudobých indických autorů jako Nirmal Varma či Kršna Báldév Vaid a označuje je za 

pouhé napodobeniny západních autorů. Jejich díla jsou podle jeho soudu natolik ovlivněná 

existencialismem a modernismem, že ztrácí na relevanci a na provázanosti s indickou tradicí, 

ba co víc, jejich díla jsou: „…obviňována z kulturní nedbalosti a nedostatku loajality 

k vlastní tradici a považována zároveň za směšná a nebezpečná.“138 

Annie Montaut, emeritní profesorka hindštiny a hindské literatury na INALCO 

v Paříži, která přeložila řadu děl hindských autorů včetně Nirmala Varmy do francouzštiny, 

popisuje jeho setkání s kritikou následovně: „[Nirmal Varma] vysvětlil v mnoha esejích 

specifickou funkci a skutečnou kvalitu umění a obzvlášť literatury, hlavně indické literatury. 

Takové teorie byly v minulosti opakovaně odmítané jako umělá touha vytvořit si kořeny v 

indické tradici, aby bylo možné legitimizovat románový styl, který z velké části sestává z 

cizích vlivů. Názor, že románové dílo Nirmala Varmy je adaptací evropských technik a 

představ, je skutečně docela rozšířený mezi indickou literární kritikou.139 Tato četná 

hodnocení zanechávají dojem, že Varma je hindský autor, který píše hindsky o západních 

(anglických) tématech, staví obsah i postavy na základě západních literárních zásad, 

 
136 Sahapedia, 2018, In Conversation with Prof. Harish Trivedi on Nirmal Verma, YouTube video. [cit. 10. 7. 

2021]. Dostupné z: https://youtu.be/CWMICJhRPZM 

137 JAIDEV. The culture of pastiche: Existential aestheticism in the contemporary Hindi novel. Shimla: Indian 

Institute of Advanced Studies, 1993. Tuto knihu nemám k dispozici, vycházela jsem pouze z příspěvků, úryvků 

a komentářů od renomovaných autorů, kteří se k této knize vyjadřují.  

138 SVOBODOVÁ, Renata. Střetávání indického a evropského myšlení v moderní hindské literatuře. Svět 

literatury. 2007, 17 (35), s. 178. 

139 Mezi další kritiky patří například MADAN, I. Āj kā Hindī upanyāsa:'Godān' se 'Ve din' tak, 1966. BĀNDIVADEKAR, 

C., Upanyās, Sthiti aur gati. Naī Dillī: Pūrvoday Prakāśan, 1977. 

https://youtu.be/CWMICJhRPZM
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obzvláště nového románu, kde postavy často nemají jména a jejich motivace a pocity 

zůstávají zahalené tajemstvím.“140 

Ale jak se ironicky ptá Haríš Trivédí: který indický autor píšící v 60. a 70. letech 

nebyl nařčen z toho, že je existencialista?141 Varma bývá také kritizován pro svůj jazyk. H. 

Trivédí dodává, že Varma si hraje s jazykem záměrně a vnáší do něj nové cizí prostředky, 

které pak z pochopitelných důvodů vzbuzují pozornost. Uvádí větu Ve camkīle din the,142 

jež vznikala po vzoru anglické věty Those were bright days. Trivédí argumentuje, že takové 

konstrukce byly vědomé a promyšlené.  

Podle Annie Montaut kritických hlasů na Varmovou adresu ubylo poté, co získal 

cenu Jñānpīṭh v roce 1999, nejvyšší indické ocenění pro spisovatele. Již v roce 1995 při 

příležitosti udělení jedné z významných literárních cen vyjádřil umělec své díky slovy, 

z kterých je patrné, jak moc pro něj takové ocenění bylo důležité: „To je jeden důvod, proč 

jsem vděčný Bhārtīya Jñānpīṭh, za cenu, která byla udělena na paměť ženy – jaké krásné 

jméno je Mūrtidevī – mé knize esejů. Svým způsobem kniha byla svědkem mých osamělých 

let, kdy jsem měl neshody s převažujícími populistickými názory literárního establishmentu. 

V těch těžkých dnech izolace, jsem vždy čerpal inspiraci z esejí Orwella a Camuse, Václava 

Havla a Agjéje – kteří měli odvahu říkat, co jim diktovalo svědomí, i přes riziko hanby a 

ostrakizace. Vzdávám skromný hold jim všem a ještě jednou chci vyjádřit hluboký vděk 

Jeho Svátosti, dalajlamovi, že mě poctil svou přítomností v tento den.“143    

Je důležité též připomenout fakt, že Varma zůstává populární mezi hindsky 

mluvícími čtenáři a jeho povídky a další díla vycházejí stále v nových reedicích. Jeho tvorba 

byla přeložena do několika jazyků, kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny, češtiny i do 

polštiny, italštiny a islandštiny. Za všechny můžeme uvést úryvek od indické novinářky 

Prijanky Dubej, která při příležitosti nedožitých 88. narozenin umělce vylíčila, jak na ni 

zapůsobilo jeho dílo: „Moje setkání s Nirmalem Varmou začalo hned poté, co zesnul, v říjnu 

2005. Byla jsem studentkou prvního ročníku žurnalistiky v Bhópálu, když mi přítelkyně 

věnovala jeho román Ve Din – Ty dny.  Odehrává se v Praze na počátku 60. let, Ve Din je 

 
140 MONTAUT, Annie. The poetics of Nirmal Verma and his stylistics. Voices of South Asia. 2006, (5), s. 1. 

141 Sahapedia, 2018, In Conversation with Prof. Harish Trivedi on Nirmal Verma, YouTube video. [cit. 10. 7. 

2021]. Dostupné z: https://youtu.be/CWMICJhRPZM 24:48–24:59. 

142 Ibid. 13:20–15:12. 

143 VERMA, Nirmal, BHALLA, Alok, ed. India and Europe: Selected Essays. Vyd. 1. Delhi: Indian Institute 

of Advanced Study, Shimla, 2000. s. 4–5. 

Cenu dostal za sbírku esejů Bhārat aur Yūrop. Pratiśruti ke kṣetr. 

https://youtu.be/CWMICJhRPZM
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milostný příběh – mezi hlavním hrdinou, Indem, jehož jméno zůstává celou knihu neznámé, 

a Rakušankou… Ve Din byl magnetický, magický (román) – jeho četba byla pro mě jednou 

z nejdelikátnějších zkušeností života. Po více než desetiletí pro mě zůstává nejopojnější 

knihou, jakou jsem kdy četla.“ 

4.3 Angličtina versus hindština 

Pravděpodobně kvůli výše popsaným inovativním konstrukcím se objevují výhrady 

vůči Varmově hindštině. V rozhovorech často spisovatel čelí otázkám, proč nepíše 

v angličtině či jestli si je vědom skutečnosti, že kdyby psal své dílo anglicky, nebyl by 

omezen pouze na mluvčí hindštiny a mohl by patrně zaujmout širší publikum.144 Nejspíše 

v tom ale hraje roli i skutečnost, že vystudoval na prestižní St. Stephen's College v Dillí. 

Ovládal angličtinu, a měl tak možnost volby, v jakém jazyce bude psát. Některé své eseje 

sice napsal anglicky, avšak beletrii psal výhradně v hindštině. I dnes pro velkou část indické 

populace zůstává angličtina jazykem vládnoucí třídy, vzdělanců a ukazatelem statusu jejích 

mluvčích. O to více budí jeho výběr jazyka mezi některými údiv.  

Varma se narodil v době koloniální nadvlády. Jeho otec byl poměrně vysoce 

postavený úředník v indické britské státní správě. Jaká očekávání měl otec od svých dětí je 

zjevné, ale rovněž to odráží indickou realitu a postavení hindštiny v té době. Varmův starší 

bratr, malíř a spisovatel Rámkumár, vzpomíná: „Můj otec a starší bratr byli oba studenti 

urdštiny a perštiny. V Paňdžábu [Simla byla v té době součástí svazového státu Paňžáb] si 

ve škole vybírala hindštinu, sanskrt jen děvčata. My oba jsme si vybrali hindštinu a sanskrt 

a v budoucnu nám to bylo ku prospěchu.“145 Ani Rámkumár ani Nirmal Varma nenesli 

takovou odpovědnost, neboť nejstarším synem v rodině byl jejich bratr Rádžkumár, a proto 

si mohli vybrat a studovat jazyk „vhodný pro děvčata“, nikoliv perštinu, která byla do roku 

1835 oficiálním správním jazykem Britské Indie, než ji nahradila angličtina. Všem synům 

se ale v první řadě dostalo anglického vzdělání.  

Prasendžít Gupta dává Varmovo rozhodnutí psát hindsky do souvislosti 

s postkolonialismem, kterému se věnuje. Vnímá tak spisovatelovu volbu jazyka částečně 

politicky a cituje Varmovo stanovisko: „Volba hindštiny pro mě byla úžasným požehnáním 

 
144 Například: Itvindia, 2012, FTF Nirmal Verma 1 3 2003. YouTube video. [28. 6. 2021]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=qW3mAGdKRXA 

Taktéž: GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ, s. 133. 

145 VARMĀ, Nirmal. Priy Rām, s. 154. 

https://www.youtube.com/watch?v=qW3mAGdKRXA
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– spojilo mě to s různými důležitými hnutími mé doby… Jedním slovem mohu říct, že mě 

to přiblížilo mé sociální situaci… hindština jako trpící jazyk mě propojila s trpícím lidstvem: 

jazyk, kterému se nedostávalo oficiální podpory, mě propojil s lidmi, kteří byli zbaveni tolika 

práv.“146 

 Dívat se na výběr jazyka jako vědomého politického rozhodnutí prizmatem 

postkolonialismu nemusí být od věci, dáme-li do souvislostí Varmovy názory vyjádřené 

v eseji India and Europe: Some Reflections on the Self and the Other. Varma se mimo jiné 

zamýšlí nad tím, jestli to že Evropa „objevila“ Indii, nebylo spíš neštěstí. Evropa má totiž 

jinou představu o historii. Musí ji rozškatulkovat do kategorií a období, proto je toho názoru, 

že Indie měla velkolepou minulost, ze které ale nezůstalo v přítomnosti nic. Podle Varmy se 

hinduisté nezajímají o evropské pojetí historie a filozofie, protože si vytvořili svůj vlastní 

metafyzický systém, jenž jim dával odpovědi na všechny jejich potřeby a otázky. Evropští 

filozofové jako Hegel a Max Müller žili v domnění, že ta „pravá“ Indie existovala jen 

v minulosti a neviděli její pokračující tradice. Evropská kolonizace neusilovala jen o převzetí 

území, ale žádala přerod Indie po vzoru Evropy. A skutečně pro mnohé Indy se Evropa stala 

jakýmsi nedostižným ideálem. To se týkalo filozofie, kultury, jazyka i dalších oblastí. Varma 

k tomu dále dodává: „Takový byl idealizovaný obraz Evropy představený Indům, když 

poprvé viděli bílé muže jako své vládce. Dnes po dvou světových válkách, hrůzách 

holokaustu, Hirošimy a gulagů, představa „civilizovaného Evropana“ mohla ztratit hodně 

z lesku a slávy, ale pro Indy v té době sama Evropa symbolizovala vrchol lidské 

civilizace.“147 Během let koloniálního útlaku došlo ke zničení domácích řemesel a zavedení 

povinného anglického jazyka ve školách. Romantická představa o ideální Evropě se 

vytrácela. Britové se na rozdíl od ostatních dobyvatelů a kolonizátorů nestali součástí Indie. 

Neintegrovali se jako ostatní. „Od Indů se očekávalo, že Evropě odpoví jazykem, který nebyl 

jejich vlastní, pomocí myšlenkových kategorií, které byly evropské a v sociálním nastavení, 

které bylo koloniální.“ 148 

 
146 GUPTA, Prasenjit. Refusing the Gaze: Identity and Translation in Nirmal Verma's Fiction. World Literature 

Today. 2000, 74 (1), s. 56. 

147 In: VERMA, Nirmal, BHALLA, Alok, ed. India and Europe: Selected Essays. s. 33. 

148 Ibid. s. 34. 
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4.4 Charakteristika Varmovy tvorby 

4.4.1 Pohled Prasendžíta Gupty149 

  Již zmiňovaný Prasendžít Gupta ve své eseji Refusing the Gaze: Identity and 

Translation in Nirmal Verma’s Fiction rozebírá některé typické aspekty Varmova díla. „O 

Varmovi se říká, že je významně ovlivněn evropskou a americkou beletrií a jeho indické 

postavy, většinou muži, jsou často situováni na Západ. Z toho se dá vyvodit, že píše 

přeneseným způsobem o lidech, kteří byli transplantováni.“150 Přenesený způsob nebo jakýsi 

„překlad“ evropského stylu psaní je ale víc než jen jednoduchá výpůjčka. Varmovo dílo je 

novátorské v tom, že píše hindsky a věnuje se určitým tématům existencialismu, kterými se 

zabývají i jiní autoři mladé generace, představitelé takzvané „Nové povídky“. Některá 

z opakovaných témat tohoto směru se skutečně dají ztotožnit s tématy evropského 

existencialismu. Na indické autory musel nevyhnutelně zapůsobit tento filozofický směr, 

který se plně rozvinul po první světové válce v Německu. V literární tvorbě to byli hlavně 

francouzští filozofové a spisovatelé Jean-Paul Sartre a Albert Camus, kteří psali ve 40. letech 

20. století a po druhé světové válce. Tito autoři se soustřeďují na jednotlivou existenci, na 

individualitu. Navazují na tragické zkušenosti vojáků z obou světových válek. Hrdinové 

jejich děl mají sice možnost se rozhodovat svobodně, ale zároveň se dostávají do mezních 

situací, cítí úzkost, marnost a často vinu. Indičtí autoři píší o nesmyslnosti a bezvýznamnosti 

života, osamění, vyhnanství, smrti a jejich postavy jsou si vědomy své nicotnosti. U Varmy 

jde o věčný problém člověka, jenž stojí sám tváří v tvář neznámému a zoufale hledá 

odpovědi na základní otázky života. Jeho hrdinové často opouštějí Indii, ale na Západě se 

cítí odcizeně a při návratu do Indie je jim země zrovna tak cizí, stejně jako jejich rodina. 

Tato myšlenka se také promítne ve Varmově eseji Returning to one´s country. „Nemám to 

samé potěšení jako cizinec. Ten to vidí všechno poprvé – ženy, slunce, pohupující se sárí 

schnoucí na střechách. Všude se zastavuje, má radost z nových objevů. Já se taky zastavím: 

bolí mě oči ze smítka poznání, které se ani nevyplaví ani nerozpustí. Necítím uspokojení 

místního obyvatele, který obchází tuhle nekonečnou pustinu, nekončící bídu. Ani nemiluji 

Indii jako cizí turista, který vidí všechno a nic se ho nedotkne. Jsem domorodý cizinec, který 

 
149 Kromě eseje Prasendžít Gupta přeložil čtrnáct Varmových povídek do angličtiny a opatřil je komentářem i 

rozsáhlou předmluvou. Navíc měl možnost konzultovat se samotným autorem. Kniha vyšla pod názvem 

Indian Errant: Selected Stories of Nirmal Verma. Gupta se zevrubně seznámil s Varmovou tvorbou.   

150 GUPTA, Prasenjit. Refusing the Gaze: Identity and Translation in Nirmal Verma's Fiction. s. 53. 
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se vrátil. Jsem cizí Ind, jenž je podezřelý všude, nejvíc sám sobě.“151 Jako typický příklad 

povídky, kde se hlavní hrdina setkává s problémy odcizení a ztracené identity, Gupta uvádí 

povídku Jaltī jhāṛī (Hořící keř), kde je protagonista, jenž se nachází v nějakém 

nejmenovaném cizím městě, naprosto odcizen a není schopen navázat jakýkoli kontakt 

s ostatními, a nakonec si není jist ani svou identitou. Tento pocit umocňuje pobyt 

v neznámém městě a jeho permanentní osamělost. 

Zajímavá je rovněž skutečnost, že i když Varma často až lyricky popisuje krásy 

přírody, jeho hrdinové se zdají být vzdáleni i přírodě kolem sebe. Je mezi nimi jakýsi odstup, 

přestože jsou přírodou obklopeni. Příroda pro ně představuje svého druhu vězení. Jako 

příklad Prasandžít Gupta cituje z povídky Dūsrī duniyā (Jiný svět). 

„Jsi v pasti.“ Byla celá rozrušená. „Teď už neutečeš.“ 

Nechápal jsem. Stál jsem bez hnutí. 

„Jsi v pasti…“, opakovala, „stojíš na mém území.“ 

Rozhlédl jsem se. Viděl jsem trávu, květiny, po jedné straně prázdné lavičky, tři 

stálezelené stromy a statný dub. Ani památky po nějakém jejím území. „Promiň,“ 

řekl jsem a otočil se k odchodu. 

„Ne, ne… Nemůžeš odejít.“ Děvčátko se mi postavilo do cesty. Oči jí zářily. 

„Nenechají tě odejít.“ 

„Kdo mě nenechá odejít?“ zeptal jsem se. 

Ukázala na stromy, které teď na sebe vzaly podobu vysokých a silných strážců.  

Nevědomky jsem se chytil do jejich neviditelné pasti. 

Tento pocit zajetí v cizí krajině není u Varmy ojedinělý. Je to zřejmě další stupeň 

odcizení postav, které odmítají být spojeny s nějakou zemí a oblastí, s určitým zeměpisným 

územím. 

4.4.2 Postřehy Annie Montaut152 

Vraťme se k Annie Montaut, která také sledovala některé aspekty Varmovy stylistiky 

a interpunkce. Nazývá jeho interpunkci „velmi podivnou“. Jednotlivé věty nebo fráze bývají 

 
151 In: VERMA, Nirmal, BHALLA, Alok, ed. India and Europe: Selected Essays. s. 63. 

152 Hodnocení Varmova stylu od Annie Montaut je zařazeno hned z několika důvodů, předně se kromě výuky 

věnuje také překladu hindské literatury, a tak může disponovat o to větším vhledem. Z Varmovy tvorby 

přeložila dva romány do francouzštiny Toit De Tole Rouge (Lāl ṭīn kī chat) a Bonheur En Lambeaux (Ek 

Chithṛa Sukh). Dále také díla jiných spisovatelů, Kršny Báldéva Vaida, Gítandžalí Šrí. Napsala několik 
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často spojovány pomlčkami, spíše než čárkami, za slovy nebo tečkami. Hodně často se 

setkáváme s tím, že jeho věta končí v jakémsi prázdnu třemi tečkami. Montaut tvrdí, že 

Varma dává čtenáři možnost se zastavit a zamyslet se nad tím, co četl nebo dává prostor 

postavě v povídce, aby se nadechla, nebo chce zdůraznit prázdnotu, jež následuje. „Když si 

představíme, že interpunkce v psaném textu označuje logické celky a pomáhá vysvětlit 

logická spojení, zde máme co do činění s procesem deintelektualizace, což dává možnost 

paralelní četby s nelogickou interpretací, vztahu rovnocennosti, a nikoliv závislosti a 

hierarchie, jež co nejlépe vyhovuje rejstříku pocitů místo intelektu.“153 

4.4.3 Naī kahānī nebo a ̄̃calik upanyās 

Zatímco komentáře Gupty spíše rezonují typickými rysy naī kahānī, Annie Montaut 

mluví o Varmově užití interpunkce, která je specifická pro jeho tvorbu a můžeme ji 

pozorovat i v jeho překladech. Varma bývá tradičně označován za pionýra Naī kahānī.  

V období padesátých a šedesátých let minulého století postupně vznikal nový způsob 

psaní, kterému se v hindské literatuře říká „nová povídka“ – naī kahānī. Hlavními 

představiteli a teoretiky nové povídky byli Rádžendra Jádav (1929–2013), Móhan Rakéš 

(1923–1972) a Kamléšvar (1932–2007). Bývá k nim řazen i Nirmal Varma, který ale toto 

zařazení odmítal. Existují různé charakteristiky „nové povídky“. Obecně by se dalo říct, že 

pro „novou povídku“ je typický individualismus. Povídky psané v tomto duchu nejsou 

většinou založeny na ději nebo zápletce, spíše je pro ně důležitá celková atmosféra a vnitřní 

prožitek. Soustřeďují se na vnitřní život postav a odhalují intimní myšlenky a pocity. Často 

se jedná o pocity osamělosti, odcizení, beznaděje, pesimismu, melancholie a nostalgie. 

Protagonisté nejsou schopni navázat kontakt s ostatními lidmi. Pokud se „nová povídka“ 

zabývá sociální tématikou, kritické postoje nejsou většinou vyjádřeny otevřeně, explicitním 

způsobem, vzhledem k tomu, že jejich autoři nechtěli poučovat a předkládat vlastní soudy. 

To nechali na čtenáři. V padesátých a šedesátých letech se dostalo do popředí další literární 

hnutí. Jedná se o takzvaný „regionální román“ - a ̄̃calik upanyās, který, jak už napovídá název, 

 
článků týkajících se Varmovy tvorby: MONTAUT, Annie. The poetics of Nirmal Verma and his stylistics. 

Voices of South Asia. 2006, (5), 247–296. 

MONTAUT, Annie. Translating a Literary Text as Voicing its Poetics without Metalanguage: with reference 

to Nirmal Verma and Krishna Baldev Vaid. In: BURGER, Maya a Nicola POZZA. India in Translation 

Through Hindi Literature: A Plurality of Voices. Vyd.1. Bern, Switzerland: Peter Lang CH, 2010, s. 103–

126. 

153 MONTAUT, Annie. The poetics of Nirmal Verma and his stylistics. s. 11. 
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přibližoval situaci v nějakém regionu a kladl důraz na tamní životní podmínky a zvyklosti. 

Většinou se soustředil na indický venkov, často v odlehlých, okrajových oblastech, například 

v kmenových územích. Nicméně se může jednat i o život v zahraničí nebo v nějakém cizím 

městě. K představitelům regionálního románu patřil např. Phaníšvar Náth „Rénu“ s románem 

Mailā a ̄̃cāl (Špinavý kraj), Rádžendra Avasthí (1930–2009), jenž napsal Jangal ke phūl 

(Květy džungle). 

V roce 2008 publikovala dr. Dagmar Marková článek Nirmal Varmā, writing in 

Hindi about Prague, v němž navrhuje řadit Varmu (především jeho novelu Ve din) k a ̄̃calik 

upanyās nikoliv k naī kahānī. Argumentuje mimo jiné tím, že Varma používá názvy ulic, 

stromů v češtině, místo aby použil anglické ekvivalenty, jejichž užití by u indických autorů 

bylo obvyklejší. V novele také najdeme vysvětlení tykání a vykání a kolokviální zvolání154.  

Následující části představí vybraná155 díla Nirmala Varmy a pokusí se poukázat na 

charakteristické rysy jeho tvorby především v souvislosti s teorií dr. Markové.  

4.5 Ve din 

 Novela Ve din (Ty dny) vypráví milostný příběh mezi mladým indickým studentem a 

rakouskou turistkou Rainou. Děj se odehrává v Praze v období kolem vánočních svátků. 

Novela poprvé vyšla v roce 1964, nápad napsat tuto knihu se zrodil v Římě. Varma byl bez 

peněz a připadal si osamělý. Náhodou tu potkal ženu, která pracovala jako turistická 

průvodkyně, a protože v Itálii nebylo moc lidí, co by uměli anglicky, dali se přirozeně do 

řeči. Když posléze knihu psal, zvolil pražské prostředí, které dobře znal. 

Hlavní postavou románu a zároveň vypravěčem je zahraniční student, žijící v Praze. 

Čtenář se nikdy nedozví jeho jméno, z náznaků ovšem zjistí, že se jedná o indického 

studenta, protože ho ostatní oslovují Indí. Je období zimních prázdnin a mnozí studenti odjeli 

domů, on však na koleji zůstal. Nečekaně se mu ozvou z cestovní kanceláře s nabídkou práce, 

a přestože se mu nechce a necítí se být kvalifikovaný, práci přijme, potřebuje si přivydělat. 

Za úkol dostane provázet mladou Rakušanku, která se svým synem přijela na pár dní do 

Prahy. Mohlo by se zdát divné, že Rakušanka potřebuje indického průvodce a tlumočníka, 

 
154 Více důvodů: MARKOVÁ, Dagmar. Nirmal Varmā, writing in Hindi about Prague. Archiv orientální: 

Quarterly Journal of African and Asian Studies. Praha: Academia, 11.2008, 76 (3), 359–378. 

155 Pro výběr děl jsem použila dvě kritéria. Hlavní roli hrála skutečnost, že předkládaná díla nebyla doposud 

přeložená do češtiny. Za druhé jsem se po vzoru Guptova řazení v Indian Errant pomyslně pokusila 

reprodukovat umělcovu zkušenost od jeho studentských let až po „finální“ rozčarování z událostí roku 1968.  
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ale Varma uvádí věci na pravou míru. Jednak je období svátků a tlumočníci mají dovolenou 

a za druhé v průběhu děje vypravěč podotýká, že se stává zbytečným, když někteří prodejci 

umí německy. V průběhu třídenního poznávání památek navážou aktéři milostný vztah. 

Studentský život je tu nepřikrášlen, na kolejích často neteče teplá voda, nefunguje 

topení, studenti, kteří ačkoliv dostávají stipendia, o volných dnech pracují, aby si alespoň 

trochu přivydělali. Zazní i tragičtější osudy například mladého Jugoslávce, který se nemůže 

vrátit z politických důvodů domů, ačkoliv tam má rodinu. Po nocích vyhrává na akordeon, 

aby ulevil svému žalu. Na plno se politická realita projeví, na vztahu mezi vypravěčovými 

dvěma přáteli. Kamarádka Marie je Češka, zatímco její přítel je cizinec a do Československa 

přijel studovat film. Marie se pokouší dostat povolení, aby s ním mohla vycestovat do 

Německa. Autor se nezaměřuje na příliš negativních rysů a nevolí kritický tón, spíše suše 

konstatuje skutečnost. Patrné je rozladění hlavního hrdiny, když se dokola setkává se 

stereotypními otázkami, které ho již nebaví zodpovídat. Evidentní je to, když se setká se 

šéfem cestovní kanceláře, který ho zve domů, protože manželka ještě nikdy žádného Inda 

neviděla. „Mohl bys u nás strávit nějaké prázdniny. Moje manželka bude mít velkou radost, 

víš, ona ještě nikdy neviděla žádného Inda. Myslí si, že všichni Indové nosí turbany. Až tě 

uvidí, bude zklamaná. Pak bude mít radost, ale ze začátku bude vskutku pěkně zklamaná.“ 

„Zkrať to!“ pomyslel jsem si.156 

Popis hlavního města působí na čtenáře velmi přesvědčivě, navíc čtenář v rámci knihy 

„nenavštíví“ pouze nejznámější památky a ulice, dostane se i do místních restaurací, barů, 

klubů a hospod, jako je Pelikán, Alfa, restaurace Mánes, Jizera. Postavy pijí pivo, tokajské 

víno a na zahřátí slivovici (v hindském přepisu slībovitse). Kouří cigarety Lípa. Procházejí 

se Prahou a míjejí stromy jako lípy, topoly, vrby, jejichž názvy nechává autor přímo v češtině 

nebo je modifikuje. Z vrby se tak ve Varmově podání stane barvā.  

Varma se ale nespokojí jen s pouhou modifikací českých výrazů. V knize najdeme 

dialog mezi indickým průvodcem a kytaristou hrajícím v podniku, kam s Rainou přišli. 

Rozhovor je veden v češtině a přepsán v dévanágarí a v závorkách je uveden hindský 

překlad.  

„Jste cizinec?“ 

„Ano.“ Podíval jsem se na něj s úsměvem.  

„Tāke vāśe zenā?“ 

„Je Rakušanka,“ řekl jsem.  

 
156 VARMĀ, Nirmal. Ve din. 1. Dillī: Vānī Prakāśan, 2017. s. 17. 
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„Belmī haiskā!“…  

„Nenī moy zenā!“ řekl jsem.  

„Ye stene haiskā!“ odvětil.  

….. „Vi ne tāncite?“157 

Právě tyto věty a česká slova, jež nechává v originálu, popisy skutečnosti každodenního 

života v Československu, kterou nijak nevysvětluje, korespondují s teorií dr. Markové. 

4.6  Antar158  

   Povídka Antar neboli Rozdíl vypráví příběh muže, cizince, který jede navštívit svou 

milou do nemocnice na maloměsto. V průběhu děje se čtenáři dozví, jak se vyvíjel jejich 

milostný příběh, než se dostali do tohoto bodu.  

Žena leží v nemocnici, kus cesty od svého bydliště, aby se nikdo z jejích známých 

nedozvěděl, že podstoupila interrupci. Ona sama interrupci podstoupit nechtěla, bylo to přání 

jejího partnera.  

V příběhu se nedozvíme jméno ani jednoho z protagonistů. To, že je muž cizincem, 

zjistíme pouze proto, že na něj personál mluví anglicky.  

Zajímavá je už samotná úvodní pasáž, kdy vypravěč hodnotí příjezd na maloměsto z pozice 

člověka žijícího v metropoli. „Byl tu sice poprvé, ale nic se mu nezdálo nějak jiné. Kdykoli 

přijel z Prahy do nějakého menšího města, všechna se mu zdála úplně stejná. Uprostřed 

náměstí obecní úřad s kostelem a ospalá prázdnota.“ 

Kromě již výše zmíněného názvu stromu vrba najdeme další inovativní tvar, kterým 

se autor co nejvěrněji pokusil přiblížit čtenáři „realitu“ nemocničního zařízení. „Ženy seděly 

v županech (dlouhých sukních) na postelích.“ V hindštině užil tvaru jupanõ, tedy použil 

český výraz župan, který po vzoru indických gramatických pravidel upravil do nepřímého 

pádu. Pro čtenáře z jiného prostředí doplnil závorku.159 Jako u názvů stromů, mohl použít 

anglický výraz, u něhož by vysvětlení nebylo třeba, přesto takovou variantu nezvolil. 

Než se muž vydá za partnerkou, dojde jí nakoupit potraviny do samoobsluhy. 

Indickému čtenáři objasní, jak takový obchod funguje, a bezděky ho zpraví o dalších reáliích 

 
157 Ibid. s. 173. 

Kurzívou jsou přepsány věty v hindštině.  

158 Povídku Antar najdete v českém překladu v příloze 3. 

Antar (In: Jaltī jhāṛī. Vyd. 4. Naī Dillī: Rājkamal prakāśan, 1973. s. 132–144.) 

159 Pro zajímavost překladatel P. Gupta přeložil v anglické verzi pouze závorku.  
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komunistického státu. „V tu dobu nebylo žádné čerstvé ovoce ani k vidění.“ Nakoupí 

konzervy s ananasem a broskvemi a přirozeně nechybí ani krabička cigaret Lípa.  

Pozoruhodné je, že v baru, kde si dá pivo, barmanovi vyká, když se ptá na cestu. Āp batā 

sakẽge, aspatāl kis taraf hai? (Můžete mi říct, kudy do nemocnice?). Troufám si tvrdit, že 

tento projev úcty není v indickém kulturním prostředí v takové situaci běžný. Zatímco český 

barman se ho ptá. Kyā Prāg se āye ho? (Přijel jsi z Prahy?). V případě tykání barmana 

navrhuji vysvětlení, že se jedná o vyjádření určité povýšenosti vůči cizincům.  

Stejně jako jiné Varmovy povídky zaměřené na partnerské vztahy působí i tato povídka 

velmi sugestivně. Důraz není kladen na děj, nýbrž na pocity partnerů, kteří čelí nelehké 

situaci, a jejichž vnímání je odcizuje.  

4.7 Ādmī aur laṛkī  

V povídce s názvem Muž a dívka nás Varma přivádí do cizího neznámého města, kde 

studený podzim již od začátku navozuje pocit odcizení a chladu. Příběh je soustředěn kolem 

dvou nejmenovaných protagonistů – staršího muže, cizince, který má za úkol přeložit nějaké 

místní dílo do angličtiny, a mladé dívky, s níž se seznámil v knihkupectví, jež je zároveň 

antikvariát. Zde nám vytane na mysl, že by se mohlo jednat o socialistickou Prahu, protože 

zahořklý šéf obchodu vede bývalý rodinný obchod, kde knihy nakupoval už jeho otec i 

dědeček, a teď je obchod zestátněný a „jeho vztah ke knihám je trochu jako otce, jehož děti 

jsou v sirotčinci, i když je ještě naživu.“ 160 

Muž se seznámil s dívkou, když prodával do antikvariátu své anglické knihy, protože 

jeho překladatelská mise má už brzy skončit a on se má vrátit domů. Postupně se dozvídáme, 

že dvojice má milenecký vztah, ale setkávají se většinou za tmy, často v mužově pronajatém 

bytě. Tentokrát za ní přišel do obchodu, protože dostal telegram od manželky, jež žije 

v nedalekém městě, že je nemocná. Je zřejmé, že odjíždí z povinnosti. S manželkou už se 

dávno odcizili. U obou protagonistů je znát, že k sobě mají blízký vztah, ale zároveň cítíme 

určitou beznaděj a nulovou snahu proměnit milostný vztah v něco trvalejšího. Oba tento 

vztah trápí, přesto se zdá, že muž se srovnává se situací o mnoho lépe, jak sám přiznává, je 

zvyklý lhát, ale i on je znepokojen tím, jak se jeho život vyvíjí. Ke konci povídky říká dívce 

ve svém jazyce, že chce zemřít, ale svá slova jí nepřeloží. Je si vědom toho, že by si pravdu 

nikdy nemohla přeložit a pochopit. S tématem překladu se setkáme v povídce několikrát. 

 
160 VARMĀ, Nirmal. Dūsrī duniyā. Vyd 1. Naī Dillī: Vānī Prakāśan, 2018. s. 190. 
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Zde je evidentně symbolem toho, že vše se nedá převést a interpretovat. I to umocňuje pocit 

odcizení, míjení se a marnosti. 

4.8 Rok 1968 a následná reflexe 

      Varma sleduje bedlivě politickou situaci roku 1968 a informuje o místních poměrech 

svého bratra. V lednu roku 1968 mu z Prahy píše: „Teď právě probíhají ve straně velké 

změny, možná jsi o tom četl v novinách. Na Západě se hodně novinářů podivuje, že 

Československo je první komunistickou zemí, kde i stěžejní změny probíhají ve velmi 

poklidném a demokratickém duchu.“161 V únoru pokračuje v popisování proměn, které 

postihují téměř každou sféru společnosti. Všímá si otevřenosti, s jakou lidé beze strachu 

diskutují. I v následujících dopisech zmiňuje oživění, které změna politické atmosféry 

přinesla. „V rádiu, v televizi je každý den otevřeně a ostře kritizován starý systém. Ve 

východní Evropě je to zcela nový druh revoluce, kde byla přes noc odstraněna cenzura.“162 

Avšak neochuzuje o informace ani své čtenáře. O létě roku 1968 pojednává stať Prāg – ek 

svapn (Praha – sen) z Har bāriś mẽ. Varma v ní vypráví o náhodném setkaní s přesvědčenou 

komunistkou, která nechce uvěřit, že by Sovětský svaz mohl na Československo zaútočit. 

Vývojem je velmi znepokojená a Varmu považuje za jednoho z novinářů, kteří do země 

dorazili, aby mohli referovat o politických změnách. Nechce v Sovětském svazu vidět 

mocnost, která by obdobně jako před několika lety Hitler napadla její malou vlast, vždyť 

Dubček je pravým komunistou a v Československu panuje klid.  

„Za chůze se zdá, jako by se pozvolna vznášející tma Evropy nahromadila zde, uprostřed 

tohoto náměstí [Staroměstského náměstí], kde leží srdce Evropy, uprostřed sklíčeného a 

zkamenělého města, Prahy.“163 Čtenáře informuje o schůzce československých a sovětských 

politiků v Čierne nad Tisou, která předcházela invazi vojsk Varšavské smlouvy.  

„Společně se svými českými přáteli jsem také já po několik měsíců žil onen sen, jenž 

dnes leží pošpiněn pod sovětskými tanky. Nebylo mi ani tak líto konce mé iluze. Spíš mě 

souží pocit bezmocnosti. Také je smutné, že v budoucnu už pro mě Sovětský svaz nebude 

tím, čím kdysi. Vždy se nad ním bude vznášet stín Československa. Rozplynul se tak jako 

dětské sny.“ 164 

 
161 VARMĀ, Nirmal. Priy Rām, s. 26–27. 

162 Ibid. s. 31. 

163 VARMĀ, Nirmal. Har bāriś mẽ, Vyd. 1. Naī Dillī: Rājkamal Prakāśan, 2017. s. 81. 

164 Ibid. s. 91. 
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Stejná sbírka obsahuje také cestopisnou črtu Andhere ke khilāf (Proti temnotě)165, 

která zachycuje Varmovy pocity z návštěvy ČSSR po invazi vojsk Varšavské smlouvy. 

Kromě zachycení strachu, nejistoty a zklamání, jež mezi mnohými panovalo, nás spisovatel 

pomyslně seznamuje se svými českými známými – Marií Drbalovou (1906–1996), 

zaměstnankyní ministerstva školství a později pedagožkou na Universitě 17. listopadu, která 

byla již na ministerstvu v kontaktu se zahraničními studenty a byla mezi nimi natolik 

oblíbená, že ji nazývali maminkou. Dále se Varma zmiňuje o manželském páru Evě a Janovi. 

Eva je učitelka a Jan literární kritik a poradce tehdejšího předsedy vlády. Zdá se velmi 

pravděpodobné, že Varma změnil křestní jméno svého českého přítele a popisuje návštěvu 

u Evy a Antonína Jelínkových, neboť zaměstnání obou odpovídá. Jelínek v této době dělal 

premiérovi Oldřichu Černíkovi poradce a psal pro něj projevy. Navíc mezi Jelínkovy přátele 

patřil také japonský postgraduální student a překladatel Karla Čapka Isao Onoda.166 

Za tímto obdobím se Varma rovněž ohlíží v eseji Cek trāsadī kī ek bhūlī-bisrī yād 

(Zapomenutá vzpomínka na českou tragédii) z roku 1978. 

O co víc byl rozčarován z politického vývoje v ČSSR, o to víc upínal své myšlenky 

k poslání literatury: „Většinou odvádějí mou pozornost věci, které nikam nevedou, nebo 

věci, jež vyžadují okamžité a radikální řešení a kterým se často vyhýbám. A přesto, ať to zní 

možná divně, má víra v hluboký smysl literatury (jako zdroje osobní spásy) ještě zesílila. 

Třeba je tomu tak kvůli mé osobní deziluzi z českých událostí.“167  

Podle některých zdrojů nevystoupil Varma z komunistické strany po invazi 

Sovětských vojsk do Maďarska, nýbrž až po událostech roku 1968 v Československu. 

Současný hindsky píšící spisovatel Udaj Prakáš popisuje význam tohoto kroku: „Byl to 

ojedinělý projev odvahy. Tehdy to pro spisovatele bylo téměř něco jako sebevražda.“168 

Varma ztratil iluze, co se týkalo politické ideologie. Indická novinářka a spisovatelka Mrnál 

Pándé spatřuje ve Varmově literatuře boj proti útlaku. Jak říká: „Jeho literatura, beletrie i 

reportáže jsou výkřikem proti pošlapání lidské duše a výzvou k civilizovanému chování.“169 

 
165 Český překlad Andhere ke khilāf naleznete v příloze 4.  

166 Viz vzpomínky Antonína Jelínka k dispozici v: HOLÝ, Jiří a VOLNÁ, Katka, ed. Tato fakulta bude rudá! 

Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a v dokumentech. 

167 VARMĀ, Nirmal. Priy Rām, s. 40. 

168 The Times of India. Nirmal Verma: Noise in silent cemetery. [online]. Indie: 2005 [cit. 18. 7. 2021]. 

Dostupné z: https://timesofindia.indiatimes.com/india/nirmal-verma-noise-in-silent-

cemetery/articleshow/1276350.cms  

169 Ibid. 

https://timesofindia.indiatimes.com/india/nirmal-verma-noise-in-silent-cemetery/articleshow/1276350.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/nirmal-verma-noise-in-silent-cemetery/articleshow/1276350.cms
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Na Nirmala Varmu silně zapůsobila setkání s osobnostmi kultury a umění tehdejšího 

Československa i atmosféra staré historické Prahy. Dlouholetý pobyt v ČSSR mu přinesl 

náměty pro četné povídky, cestopisné črty a román Ve din. Na druhou stranu zažil také 

negativní zkušenosti každodenní reality života v socialistické zemi. Největším zklamáním 

pro něj pak byla invaze vojsk Varšavské smlouvy a konec ideálů Pražského jara.  
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5 Závěr 

Tato práce si primárně kladla za cíl přiblížit a osvětlit, kdy a za jakých podmínek 

pobýval indický literát v ČSSR. To se do určité míry podařilo, i když některé otázky zůstaly 

a zůstávají nedořešeny, především z důvodu toho, že od jeho pobytu uplynulo mnoho let, a 

nebylo proto možné kontaktovat více pamětníků a osob, které se s ním v té době stýkaly. 

Druhým neméně důležitým důvodem jsou doposud nezpracované, nezpřístupněné archivní 

prameny170, které by třeba mohly přinést kýžené informace. I přes zmíněné komplikace bylo 

na základě provedeného archivního bádání zjištěno, že Nirmal Varma obdržel v roce 1959 

stipendium pro překladatele od Ministerstva školství a kultury ČSSR. Českému jazyku se 

začal učit v Houšťce, kde probíhaly jazykové kurzy pro cizince. Během svého prvního 

pobytu podnikl několik cest do zahraničí. Vydal se do Polska, Francie, Itálie a na Island. 

Svůj první studijní pobyt ukončil v roce 1962 a odjel na dva roky do Indie, kde se věnoval 

psaní svých nově nabytých zážitků z Evropy. V tomto období mu také v Indii vyšel první 

přímý překlad z češtiny do hindštiny, konkrétně překlad Otčenáškovy novely Romeo, Julie 

a tma.  

Varmův v pořadí druhý studijní pobyt v ČSSR probíhal od roku 1964 až do roku 1968. 

Z této doby se dochovaly archiválie, které potvrzují, že byl Varma ve školních letech 

1964/1965 a 1965/1966 postgraduálním studentem oboru česká literatura na Filosofické 

fakultě University Karlovy a navštěvoval hodiny literárního kritika a historika prof. PhDr. 

Františka Buriánka, DrSc. a literárního kritika a spisovatele doc. PhDr. Antonína Jelínka. 

Docent Jelínek byl společensky aktivním člověkem, který se rád scházel nejen se svými 

studenty, ale také s četnými literáty. Okruh takových přátel přirozeně mladého cizince 

ovlivnil a pomohl mu proniknout do problematiky české literatury.   

Další instrumentální figurou, která Nirmala Varmu na jeho české „cestě“ od počátku 

provázela, byl RSDr. Miloslav Krása, jenž se neúnavně angažoval v rozvíjení 

československo-indických vzájemných vztahů. Organizačně se podílel na shánění vhodného 

uchazeče pro post překladatele české literatury do hindštiny a poté, co Varma místo obdržel, 

navázali oba muži dlouholeté přátelství.  

Kromě historických pramenů čerpá tato práce také z těch literárních. Varma přeložil 

přímo z originálů díla celkem od deseti českých autorů, jmenovitě od již zmíněného 

 
170 Například fond Ministerstva školství a kultury, University 17. listopadu nebo osobní fondy českých 

bohemistů, spisovatelů a literárních kritiků uložené v Památníku Národního písemnictví. 
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J. Otčenáška, dále J. Škvoreckého, K. Čapka, J. Frieda, M. Kundery, J. Putíka, L. 

Aškenazyho, A. Lustiga, I. Klímy a B. Hrabala. Nad rámec knižně vydaných překladů byly 

dohledány překlady celkem čtyř básní českých básníků V. Nezvala, J. Wolkera, F. Halase a 

J. Hořejšího, které vyšly v literárním periodiku Kṛti v roce 1960.  

Kouzlo Varmova psaní tkví v tom, že píše velmi osobně a emotivně. Ve čtenáři 

vyvolává pocit přinejmenším inspirace reálnými situacemi, díky tomu dosahuje takové 

jedinečné atmosféry a propojení se čtenářem, který se může lehce vžít do emocí a postojů 

postav. Varma si rád všímá hořké ironie života, kterou neopomene nikdy zmínit. Pro českého 

čtenáře jsou jeho díla o to zajímavější a jímavější, protože v nich najde stará známá pražská 

zákoutí, nepříjemné kontrolory jízdenek, ale i pochopení pro obyvatele malé země, kteří 

milují pivo. 

Pro Varmovo další směřování byla zkušenost z každodenního života v socialistické 

zemi a konec ideálu Pražského jara určující. Když na svůj pobyt strávený v ČSSR zpětně 

vzpomínal, parafrázoval171 slavnou větu z Dickensova románu Příběh dvou měst: „Byly to 

časy ze všech nejlepší, byly to časy ze všech nejhorší.“ 172   

Spisovatelův jednoznačně odmítavý a kritický postoj k politice po invazi vojsk 

Varšavské smlouvy v roce 1968 můžeme směle označit za důvod, proč se do Československa 

nevracel častěji a snad i proč nebyl o jeho tvorbu zde větší zájem, ačkoliv nebyly nalezeny 

žádné konkrétní historické prameny, které by tuto domněnku přímo potvrzovaly. 

Třebaže se mu nedostalo zasloužené pozornosti a jeho přínos v propagaci české 

literatury a celého Československa v Indii i mimo ni nebyl z naší strany dostatečně 

vyzdvihován a oceňován, Varma na Československo zcela nezanevřel, což dokazuje nejen 

jeho vlastní tvorba, překlady českých autorů do hindštiny, opakované zmínky o 

Československu v rozhovorech a konec konců i jeho dvě návštěvy po roce 1989. Poslední 

plánovanou cestu v roce 2002 mu znemožnily zdravotní problémy.  

  

  

 
171 GIL, Gagan, ed. Saṃsār mẽ Nirmal Varmā, s. 245. 

172 V překladu Zděnka Urbánka. 
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Příloha 1: Fotografie 

 
 

Fotografie 1: Rámkumár (v popředí) a M. F. Husain cca v 1960 v Dillí, vyfoceno 

Richardem Bartholomewem 

Zdroj: https://khwabgah.tumblr.com/page/5 
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Fotografie 2: Nirmal Varma na pivu 

Zdroj:https://www.facebook.com/NVwriter/photos/a.370805019675234/375835895838

813/a 
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Fotografie 3: Nirmal Varma se svým přítelem z Cejlonu před jazykovým centrem 

v Houšťce (Domov Kim Ir-Sena), kde probíhala výuka češtiny. Rok 1960. 

 

Zdoj: Fotografie zaslaná dr. Lötzke, součást Varmovy sbírky Sūkhā aur any kahāniya ̄̃ 
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Fotografie 4: Obálka hindského překladu Čapkova dramatu R.U.R. 
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Příloha 2: Sadžád Zahír 

Zdroj: Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory tajné 

1960–64, Indie, k. 3, složka 3 

 

Věc: Sajjad Zaheer, člen Národní rady KSI – vyjádření MŠK, zaslání opisu. 

 

Velvyslanectví Československé socialistické republiky  New Delhi: 9. 1. 1962 

 

Ministerstvo zahraničných vecí  

c/ MO-ÚV KSČ 

c/ Ministerstvo školstva kultury 

Praha 

 

Vec: Sajjad Zaheer, člen Národnej rady KSI – jednania o indo-čs. kulturnej 

spolupráci 

Indický básnik a člen Národnej rady KSI Sajjad Zaheer navštívil v júni 1961 

v súvislosti s účasťou na sjezdu nemeckých literárnych pracovníkov v Berlíne 

Československo a na MO ÚV KSČ vo Sväze čs. spisovateľov a v Orientálnom ústave ČSAV 

jednal z poverenia generálneho tajomníka KSI Adzoja Ghoša o niektorých problémoch čs.-

indickej kulturnej spolupráce a možnostiach študia indických komunistických študentov na 

čs. vysokých školách. Podľa informácie s. Zeheera jednal o týchto otázkách na Sväze čs. 

spisovatľov s dr. Kupkom, na Orientálnom ústave s dr. Miroslavom Krásom a o prekladaní 

čs. literárných diel do indických jazykov a o vydávaní prekladov indických literatúr v ČSSR 

jednal v Štátnom nakladateľstve krásnej literatúry so s. Dášou Steinovou. S. Zaheer navštívil 

dňa 21. decembra 1961 pracovníka ZÚ s. Kanku a o prejednávaných otázkach v Prahe 

poskytol tieto informácie:  

1/ Vydávanie prekladov indických literatúr v ČSSR 

Podľa názoru indických súdruhov sa vydávanie prekladov indických literárnych diel 

v ČSSR prevádza neplánovite a veľmi náhodne. Vydávané preklady nielenže nepredstavujú 

vývoj modernej indickej literatúry, ale sa tiež obmedzujú obyčajne len na literárne diela 

hindskej, urdskej a bengálskej literatúry, zatiaľ čo si náš výber nevšíma literatúr ďalších 

indických rečí, ako napr. maráthskej, tamilskej, pandžábskej a ostatných literárnych 

jazykov. Súdruh Zaheer z tohto dôvodu navrhol, aby sa preklady indických literatúr v ČSSR 

prevádzali na základe výberu diel zo všetkých indických literatúr a na základe vhodnosti 
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vybraných diel pre čs. [nečitelné]. Návrh diel na preklad by prevádzali indickí pokrokoví 

literárni pracovníci, ktorých by zo všetkých indických literatúr doporučili vedúci 

predstavitelia KSI. Z tohto návrhu by diela vhodné pre čs. pomery vyberala čs. strana.  

2/ Vydávanie prekladov čs. literárnej tvorby v Indii:  

Vydávanie čs. literárných diel v Indii sa dá prevádzať len s prípadnou finančnou 

pomocou, ktorá by podľa bežného odhadu predstavovala asi 2-3.000,- RS za vydanie 

jedného titulu v preklade s nákladom 1.000 výtlačkov. V tomto zmysle informoval s. Zaheer 

aj s. dr. Kupku, s. Dášu Steinovú a pracovníkov MO ÚV KSČ.  Finančná subvencia 

prekladov by sa v rovnakom pomere rozdeľovala medzi prekladateľa a náklady tlače. Podľa 

s. Zaheera došlo v Prahe v tejto záležitosti k zásadnej dohode. Preklady by sa vydávali na 

základe výberu Sväzu čs. spisovateľov.  

Sajjad Zaheer čítal v anglickom preklade “Romeo, Júlia a tma“ a zdá sa mu vhodným 

na prelozenie buď do hindštiny alebo do urdštiny, alebo do oboch jazykov. Za uvedených 

podmienok by sám mohol zariadiť preklad a vydanie knihy.  

3/ Distribúcia čs. literatúry v angličtine na komerčnej základni: 

Sajjad Zaheer doporučil presadiť do kontingentných listín v jednaniach s indickou 

stranou aj určitú položku na dovoz čs. kníh. Na základe obchodného dojednania dovážajú 

knihy do Indie Veľká Británia, Spojené štáty a Sovietsky sväz. People´s Publishing House 

je registrovaným dovozcom literárnych diel a v prípade zaistenia kontigentov by bol ochotný 

dovážať čs. literatúru, vydávanú PZO Artia.  

4/ Štúdium indických študentov na čs. vysokých školách:  

Indickí študenti študujú na vysokých školách v ČSSR na štipendiá, poskytované čs. 

vládou vláde Indie. KSI však nemá žiadnu možnosť vplývať na výber týchto študentov 

a preto chodia do ČSSR študenti všetkých politických strán okrem KSI. Predstaviteľom KSI 

sa podarilo presadiť niekoľkých komunistických študentov do SSSR. V prípade ČSSR by to 

podľa s. Zaheera bola hlavne otázka zaistenia pasu a ochoty čs. orgánov prijať takýchto 

študentov a poskytnúť im štipendiá bez sprostredkovania indickej vlády. S. Zaheer dostal 

v Prahe údajne prísľub dvoch až troch štipendijných miest na čs. vysokých školách za 

predpokladu, že by KSI včas oznámila svoj záujem vyslať študentov do ČSSR s udaním 

mien a oboru štúdia.  
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Ministerstvo školství a kultury                                                                 21. srpna 1962 

 

Ministerstvo zahraničních věcí  

8. odbor  

Praha 

Věc: Indie – Sadžád Zahír – jednání o spolupráci.             

 

          K Vašemu dopisu č. 020.718/62 sdělujeme Vám připomínky k námětům 

indického básníka Sadžáda Zahíra podle záznamu československého velvyslanectví 

v Novém Dillí.  Ministerstvo školství a kultury se nemůže odvolávat k vlastnímu jednání, 

které bylo vedeno v Praze, protože se ho nezúčastnilo a nebylo o něm informováno. 

 

1. Vydávání překladů indické literatury v ČSSR: 

                     Návrh indických literárních děl pro překlad do češtiny a slovenštiny 

v každém případě uvítáme, i když je možné, že jeho konkrétní využití narazí na překážky 

(nemáme dosud překladatele na některé moderní indické jazyky a překlad pouze 

prostřednictvím angličtiny je někdy zkreslený: indická moderní literatura má mnohdy 

nedostatky, které znemožňují její vydání u nás, jako zálibu v naturalismu apod.). Seznam 

děl, vybraných indickými pokrokovými literárními pracovníky, bude však v každém případě 

cenným vodítkem pro vydávání překladů indické literatury v ČSSR. 

 

       2. Vydávání překladů čs. literatury v Indii: 

            Vydávání překladů čs. literatury v Indii za takto nevýhodných podmínek je 

devizově neúnosné a nepovažujeme je ani za správné. Jak vyplývá z dřívější korespondence 

čs. velvyslanectví v Novém Dillí (viz MZV č. 118.606/61-8) je možno – zvláště pokud jde 

o knihu Romeo, Julie a tma – vydávat překlady čs. literatury v Indii za podstatně 

výhodnějších podmínek, než je uvádí s. Zahír. Jak jsme již v dřívějším jednání se ZÚ uvedli, 

považujeme za nejvhodnější vydat knihu Romeo, Julie a tma hindsky prostřednictvím 

Rajkamal Publications Ltd, kde by vyšla v populární serii „knih do kapsy“, v poměrně 

velkém nákladu (5-10,000) a kde nakladatelství uhradí i obvyklý autorský honorář. Jedinou 

pomocí je zde z naší strany pořízení hindského překladu knihy, což bylo zajištěno v ČSSR 

a překlad byl již patrně velvyslanectvím nakladatelství předán. 
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       Je možné, že pokud jde o knihu Romeo, Julie a tma, je možné vzhledem ke 

kvalitě díla dosáhnout relativně výhodnějších podmínek, než tomu bude u jiných děl, i za 

těchto okolností však nemůžeme v Indii vydávat překlady čs. literatury takovým způsobem, 

že prostě sami uhradíme veškeré náklady. 

 

        3. Distribuce čs. literatury v angličtině na komerční základně.  

             Netýká se ministerstva školství a kultury, je nutno projednat přímo 

s podnikem zahraničního obchodu Artia. 

 

          4. Studium indických studentů na čs. vysokých školách: 

               Přijetí pokrokových indických studentů bez zprostředkování indické vlády, 

jak to navrhuje s. Zahír, by bylo možno prakticky uskutečnit pouze na stipendia University 

17. listopadu udělovaná na základě konkursu mezi žadateli.  

 

          Právě pro Indii se však prozatím od této formy stipendií upustilo, vzhledem 

k výrazně negativnímu postoji indické vlády a zkušenostem sovětských přátel. 

 

 

                                                                                   Vedoucí odboru: 

                                                                                       M. Hudeček    v.r. 

Za správnost vyhotovení: 

Havlíčková 
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Příloha 3: Rozdíl 

 

Vystoupil z autobusu a stál na křižovatce u obchodu. Před ním byla budova 

národního výboru173 – dlouhá a hrůzu nahánějící. V prvním patře měla velká a 

špinavá okna, na skle se odráželo večerní světlo, a proto se zdála ještě špinavější. 

Opodál bylo několik obchodů. Jedna hospoda, jedno kadeřnictví a dva konzumy. 

Kousek před nimi se rozprostíralo náměstí.  

„V kolik odjíždí poslední autobus?“ zeptal se průvodčího autobusu, kterým 

právě přijel.  

„V deset.“ průvodčí se na něj zběžně podíval a vytáhl si z kapsy u kabátu 

láhev piva.  

Vydal se k obchodům. Byl tu sice poprvé, ale nic se mu nezdálo nějak jiné. 

Kdykoli přijel z Prahy do nějakého menšího města, všechna se mu zdála úplně 

stejná. Uprostřed náměstí obecní úřad s kostelem a ospalá prázdnota.  

Vzduch byl chladný, ačkoliv už květen značně pokročil. Vytáhl si 

z cestovní tašky šál. Rukavice měl v kapse. Ale nechtěl si je teď nasadit. Na 

zádech měl spacák. Když nechytí noční autobus, přespí někde venku. Pohrdal 

hotely, spát venku se mu vždy moc líbilo – pokud tedy není moc velká zima.  

Když s ním byla minulé léto na Moravě, tak celou dobu spali venku. 

V jednom spacím pytli. Takhle projeli celou Moravu. S ní si zvykl spát venku. 

Ušetřené peníze za hotel vždy utratili za pivo.  

Chvilku přemýšlel o minulém létě. Pak se pořádně zabalil do šálu a vytáhl 

ho až k uším. Je hrozná zima – pomyslel si, ale ne nesnesitelná.  

Nesnesitelné asi není vůbec nic. Ani pro ni ne. Ze začátku se velmi bála. 

Teď už bude v pořádku. Teď už se není čeho bát… pomyslel si. Teď už se není 

rozhodně čeho bát – znovu si opakoval.  

Nějakou dobu stál před potravinami, pozorně se díval do výlohy, pak si na 

něco vzpomněl a vešel dovnitř.  

 
173 V hindském originále ṭāun hāl. 
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Obchod byl samoobsluha. Z pod pokladny si vzal košík. Různé konzervy 

byly vystaveny ve dvou řadách. V tu dobu nebylo žádné čerstvé ovoce ani 

k vidění. Dal si do košíku pár konzerv s broskvemi a ananasem. Nechal si zabalit 

půl kila salámu a plátkového francouzského sýra. Francouzský sýr měla vždy moc 

ráda. Kdykoli u něj v noci spala, tak jako myš uštipovala sýr. 

Před odchodem z obchodu si na něco vzpomněl a znovu se usmál. Koupil 

krabičku cigaret Líp. V nemocnici asi nebude mít cigarety, pomyslel si.  

Všechno zboží si uložil do cestovní tašky. Když vyšel z obchodu, pociťoval 

žízeň. Mám dost času – říkal si. Moc ne, ale na jedno malé pivo to stačí. Přešel 

náměstí a šel do hospody.  

Nesedl si. Stál před pokladnou na baru. „Jedno malé pivo,“ řekl. Aniž by se 

na něj podíval, postavil barman sklenici pod výčep. Jakmile začala pěna přetékat 

přes okraj sklenice, zastavil pípu. Špinavým hadříkem otřel sklenici a postavil ji 

před něj.  

Pozvedl sklenici k ústům. Pivo bylo docela zvětralé a vlažné, přesto se mu 

nezdálo špatné. Barman si mezitím vytáhl z kapsy klobásku a začal ji jíst. Byl to 

muž středního věku. Měl smutné modré oči. 

„Můžete mi říct, kudy do nemocnice?“ zeptal se. 

Barman se na něj pozorně zadíval. Pak jeho pohled sklouznul na spací pytel: 

„Přijel jsi z Prahy?“ 

Souhlasně přitakal. 

Barman se na něho dlouze zadíval s určitým podezřením. „Od národního 

výboru doprava…půjdete kolem hřbitova,“ řekl. „Je to hodně daleko?“ zeptal se. 

 Zvedl obscénně napůl snězenou klobásu, „asi jeden kilometr,“ řekl se 

smíchem.  

Poděkoval mu, položil na bar modrou tříkorunovou bankovku, a aniž 

počkal na drobné, odešel.  

Venku „zářilo“ jaro, ale ne tak tíživě jako v létě. Jen takové lehké tlumené 

světlo, které přicházelo po dlouhých zimních měsících. 
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Cesta trvala deset minut a on šel rychle. Teď už nebyl tak nervózní. Ted´ 

už nebyl tak nervózní, jako předtím v autobuse. Po pivu se cítil lehčeji. Poté co 

opustil náměstí, se vydal na otevřenou silnici. Vítr ustal. Občas se z polí ozýval 

chrčivý zvuk traktoru, který zněl podobně jako bzučení mouchy.  

Když došel ke hřbitovu, zapálil si cigaretu. Pak si přehodil cestovní tašku z 

jednoho ramene na druhé. Kolem hřbitova rostly vrby a jejich nové listy se 

ponořené do slunečního svitu třpytily. Na nedlážděné cestě se tu a tam objevovala 

bahnitá místa po rozpuštěném sněhu a v nich stopy po dodávkách a nakláďácích. 

Vykasal si nohavice kalhot a byl rád, že ho tu nikdo nevidí. Ale až ho uvidí ona, 

určitě bude překvapená. Snad bude i šťastná, ale nebyl si tím jistý. Když odjížděla 

z Prahy, tak mu zakázala, aby za ní jezdil. Nechtěla, aby měl někdo nějaké 

podezření. Dohodli se, že dva dny zůstane tady v nemocnici, a až se vrátí do Prahy, 

tak nikdo nic nezjistí.  

Před vstupem do nemocnice se zastavil. Její budova na malém kopečku 

vypadala spíše jako nějaký internát – tak přátelsky a nevinně. Nebyla vůbec tak 

chladně strohá jako většina nemocničních budov. 

Stáhnul si nohavice svých kalhot. Otevřel dveře a vstoupil dovnitř. Před 

ním byla dlouhá chodba. Podél ní květináče s rostlinami. Na zářivě bílé podlaze 

chodby se odrážely pokřivené stíny sloupů.   

U schodiště byl vidět velký pult. Na něm byl položený štítek s nápisem 

recepce. Za ním seděla žena v uniformě zdravotní sestry. Četla si noviny a nebylo 

jí vidět do obličeje.  

Váhavě se vydal k pultu. Sestra zvedla hlavu od novin a podívala se na něj. 

„Koho chcete navštívit?“  

Řekl jméno. Zdálo se mu, že to není jen sestra, ale žena oblečená jako sestra. 

To pomyšlení ho trochu uklidnilo. Ze zásuvky stolu vytáhla nějaký seznam.  

„Je v porodnici?“ zeptala se.  

Chvilku zůstal stát v rozpacích, pak si setřel pot z čela.  

„To nevím. Jsem tu poprvé. Můžete se podívat do seznamu?“ zeptal se. 

Nemusel to ani říkat, protože ona už se do seznamu dívala.  
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„V porodnici jméno vaší paní není,“ podívala se na něj sestra významně.  

„Ona není má manželka,“ řekl, „tedy tím myslím, že zatím nejsme 

sezdaní...“ Byl zoufalý a pokusil se o úsměv. Pak mu došlo, že tohle objasnění 

bylo nejen prázdné ale i hloupé.  

Sestra se na něj podívala nebývale chladně a pak si pomalu odhrnula vlasy 

dozadu.  

„To jste mi měl říct hned.“ řekla. V jejím hlase teď nebyl náznak mrzutosti, 

jen strohého nezájmu. Ze stolu vytáhla jiný seznam. Znovu se zeptala na jméno.  

Potichu čekal.  

„První patro, chirurgické oddělení vpravo.“ Zběžně se na něj podívala a 

začala opět číst noviny.  

Když dorazil na konec chodby galerie, začal stoupat po schodech. Dveře na 

obou stranách byly otevřené. Ženy seděly v županech (v dlouhých sukních) na 

postelích. Za dveřmi na šnůře se sušily nylonové punčocháče, podprsenky a 

spodní prádlo. Ve vzduchu se držel vlhký nakyslý pach, který převážně pocházel 

z intimních částí ženského těla nebo z oblečení. Na kovovém zábradlí byly 

pověšené červenomodré kyblíky s pískem. Asi k uhašení ohně – pomyslel si.  

Když chtěl zatočit na chirurgii, zdálo se mu, že ho někdo chytil zezadu za 

ruku. Poněkud plaše se otočil. Před ním stál dobře stavěný muž. Měl dlouhý bílý 

plášť a volné kalhoty, které tu doktoři nosí.  

„Za kým jdete?“ zeptal se.  

Znovu řekl jméno.  

„Dobrá, ale tohle tu budete muset nechat.“ ukázal prstem na jeho spacák.  

Sundal spací pytel ze zad a položil ho do kouta.  

„Co je v tom?“ díval se na jeho cestovní tašku.  

Mlčky sundal tašku z ramen a postavil ji před něj. Doktor se zběžně podíval 

dovnitř a uviděl konzervy. Pak se tiše zasmál.  

„So you are the man.“ přestal mluvit svou řečí a přešel do angličtiny.  

„Co tím myslíte?“  

„Nic…“ znovu přešel do svého jazyka.  
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„Postel číslo sedmnáct… Jen půl hodiny. Ještě je hodně slabá.“ řekl 

strohým profesním hlasem. „Můžete jít dovnitř.“  

Ale potom nebyl schopen jít rovnou dovnitř. Nějakou dobu stál a držel 

cestovní tašku oběma rukama jako malé dítě.  

U dveří bylo prázdné kolečkové křeslo. Před ním velká hala. Po obou 

stranách malé kabinky, mezi nimiž byly pověšeny dlouhé závěsy růžové barvy. 

Za každou kabinkou bylo nevýrazné světlo. V jednom koutě haly bylo lehátko. Na 

něm několik špinavých bavlněných obvazů – asi je tu nějaká sestra ve spěchu 

zapomněla.  

Šel dovnitř. Poté, co sundal svůj spací pytel ze zad, cítil se lehčeji. Přišel 

k posteli číslo sedmnáct a zůstal stát. Uvnitř bylo naprosté ticho. Asi spí – 

pomyslel si.  

Zpočátku nebyla ani vidět. 

Před ním byla docela velká postel, která byla urovnaná a čistá. Na ní dvě 

dlouhá prostěradla. Byla úplně bílá. Bylo těžké vůbec pochopit, kde je hlava 

postele. Nikde nebylo žádné vyvýšené místo. Chvilku mu připadalo, že je postel 

prázdná.  

Nebyla prázdná. Z prostěradla vykoukla její hlava, pak oči. Dívala se na 

něho, pak se trochu zasmála a na rtech jí zůstal úsměv. Poznala ho.  

Podívala se směrem k židli a naznačila, aby si ji vzal. Byl na ní položený 

hrnek plný mléka.  

„Ty jsi ho nevypila?“ řekl a naklonil se.  

„Později… Dej ho dolů.“ 

Přitáhl si židli blíž k posteli. 

„Kdy jsi přijel?“ 

„Jen před chvílí…“ 

Její rty byly tmavě fialové. Místy se jí rozmazala rtěnka.  

„Kdy?“ zeptal se jí.  

„Ráno… Sundej si kabát.“ sundal si kabát a postavil cestovní tašku za židli. 

Okno bylo zavřené. Vedle ležel její kufr, který si s sebou přivezla z Prahy.  
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„Netrvalo to dlouho?“ zeptal se. 

„Ne, dali mi chloroform. O ničem jsem nevěděla.“ řekla.  

„Říkal jsem ti, že nic neucítíš… Nechtělas mi věřit,“ pokoušel se usmát.  

Mlčky se na něj dívala.  

„Řekla jsem ti, že nechci, abys přijel…“ řekla.  

„Vím… ale teď jsem tady.“ 

Naklonil se nad postel. Políbil ji do jejích hnědých vlasů… pak na ústa. I 

přesto, že v pokoji bylo teplo, její tvář byla úplně ledová. Líbal ji. Stále měla hlavu 

na polštáři.  

„Jsi teď šťastný?“ její hlas byl velmi slabý.  

„Šťastní jsme byli oba už předtím,“ řekl. 

„Ano… a teď jsi šťastný?“ 

„Víš, že… Je to správné pro nás pro oba… Už jsem ti to říkal.“ 

Zpod prostěradla jí vyklouzla hruď. Měla na sobě zelenou noční košili, na 

níž byly černé květy. Když je viděl u sebe v pokoji, tak ho příjemně rozechvívaly. 

Ted’ mu byly trnem v oku. 

„Co v tom je?“ podívala se směrem k jeho cestovní tašce.  

„Ale nic… Jen jsem tu koupil pár věcí.“ Z tašky vytáhl jednu věc po druhé 

a začal je pokládat na postel. Konzervy broskví a ananasu, salám, francouzský sýr 

a krabičku Líp. 

„Dáš si teď sýr?“  

„Ne… později.“ Dívala se na věci na posteli. 

„Teď bys neměla být nezodpovědná s jídlem a pitím,“ řekl.  

„Ptal se tam někdo po mně?“  

„Ne… nikdo neví, že jsi tady,“ řekl. Na chvilku zavřela oči. Její vlasy byly 

už předtím krátké… teď přitisknuté na polštář vypadaly ještě kratší. Minulé léto 

si je obarvila na černo – jen pro něj, aby měl radost. Jí se zrovna moc nelíbily. Od 

té doby vlasy pomalu zesvětlaly, ačkoliv dodnes jsou některá místa černá.  

„Nejsi unavená?“ vzal ji za ruku.  
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„Ne…“ podívala se na něj. Pak vzala jeho ruku a stáhla ji pod prostěradlo. 

Pomalu ji položila na své břicho.  

„Cítíš nějaký rozdíl?“ zeptala se. Jeho ruka ležela na jejím nahém břiše.  

„Máš snad nějaké bolesti?“  

„Ne.“ slabě se zasmála. „Teď se cítím velmi lehká. Teď, když tam nic není.“ 

Podíval se na ni. Její zaschlá rtěnka se na světle třpytila. Pomalu odtáhl svou ruku.  

„Neměla bys moc mluvit,“ řekl. 

„Připadám si tak lehká,“ řekla. 

„Říkal něco doktor?“  

„Ne… jen kdybych přišla o měsíc dřív, tak bych nebyla tak slabá.“ 

„Cítíš se hodně slabě?“ zeptal se. 

„Ne, přijdu si hrozně lehká.“ 

„Už předtím jsem ti říkal, že máš jít hned. Ty jsi to odkládala.“  

„Všechno víš dopředu nejlíp,“ řekla.  

Mlčel a díval se jinam.  

„Zlobíš se?“ opřela se o loket a posadila se. Podívala se na něj.  

„Ne. Ale neměla bys moc mluvit.“ Hladil ji po vlasech, když to říkal.  

„Podívej… teď už se není čeho bát,“ řekla. „Jsem v pořádku.“ 

„Ale ještě pořád na to myslíš?“ řekl. „Nemyslím na nic,“ odpověděla.  Pak 

mu rozepnula kabát. – „Ty nemáš svetr?“ – „Dnes nebyla moc zima,“ odpověděl. 

Nějakou dobu byli oba zticha. Mezitím přišla sestra. Byla blondýna a od pohledu 

veselé povahy. Na oba se podívala a pak šla blíž k posteli. 

„Neměla byste teď takhle sedět,“ sestra jí položila hlavu na polštář. Pak se 

podívala na něj. 

„Neměla by se moc stresovat.“  

„Za chvilku půjdu,“ řekl. 

Sestra se podívala na nakoupené věci ležící na posteli. Otočila se na něj a 

usmála se. „Příště byste měl být opatrnější,“ řekla. V hlase měla náznak, že 

žertuje. Byl zticha a díval se jinam. Na odchodu se zastavila.  

„Máte dost vaty?“ zeptala se. 
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„Ano, děkuji,“ řekla a sestra odešla.  

„Na chvilku se prosím otoč,“ řekla tiše. Něco vytahovala z pod polštáře.  

„Půjdu ven,“ řekl. 

 „Ne, to není potřeba. Jen se otoč.“  

Začal se dívat na stěnu vzadu. Vzpomněl si na noci v minulosti, když vstala 

z postele v jeho pokoji a oblékala se a on se otočil ke zdi a naslouchal šustění její 

sukně. 

„Hotovo… Už můžeš,“ řekla.  

Otočil si židli a přitáhl ji k posteli. Ve vzduchu byl slabý zápach, který byl 

jiný než vůně chloroformu. Jeho oči náhle zabloudily k umyvadlu pod postelí. 

Bylo tam mnoho zakrvavělých kousků vaty. Nemohl uvěřit tomu, že by to mohla 

být všechno její krev. 

„Ty ještě…“ zastavil se.  

„Ne… Jenom trochu.“ 

Naklonila se a umyvadlo šoupla pod postel.  

„Máš cigarety?“ zeptala se. Znovu si lehla. 

Vytáhl z krabičky Líp dvě cigarety a strčil si je do pusy. Obě zapálil 

zápalkou a jednu jí dal.  

„Můžeš tady kouřit?“ 

„Ne… ale nikdo mě nevidí.“ Hodně potáhla.  

Když vyfukovala dým, rozšířily se jí nozdry. Pak cigaretu hodila do 

umyvadla.  

„Nemůžu kouřit,“ slabě se zasmála. Usmívala se. Vytáhl cigaretu 

z umyvadla a uhasil ji. Na cigaretě zůstaly stopy po její rtěnce. 

„Dáš si teď sýr?“ 

„Ne… měl bys jít.“ 

„Už půjdu. Ještě je čas.“ 

Zavřela oči.  

„Chceš spát?“ tiše se zeptal. 

„Ne…“ otevřela oči. Vzala ho za ruku a lehce ji stiskla.  
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„Myslela jsem si, že přijdeš.“ řekla. 

Mlčky se na ni díval. 

„Poslyš… teď můžeme žít jako předtím,“ v jejím hlase byl patrný údiv.  

„Vzpomínáš…“ tiskl jí ruku a řekl: „Minulé léto jsme chtěli jet do Itálie… 

teď tam můžeme.“  

„Teď můžeme kamkoli,“ podívala se na něj, „už nám nic nebrání.“ 

Znovu se mu zdálo, že zní nějak divně, ale usmívala se, tak tomu nevěnoval 

pozornost. 

Z chodby se ozývalo skřípání kolečkového křesla. Z vedlejší kabinky někdo 

hlasitě křičel. Nějaká žena odtáhla závěs a nakoukla dovnitř, ale když ho tam 

uviděla sedět, prudce se otočila.  

Podíval se na hodinky a pak si začal oblékat kabát.  

„Měla bys ty věci sníst,“ řekl anglicky.  

Přikývla. „Rozumělas, co jsem ti řekl?“ 

„Řekl jsi, že mám sníst ty věci,“ zopakovala jeho větu v angličtině. Slabě 

se zasmáli. 

Omotal si šálu kolem krku. Prázdnou tašku si dal na rameno a vstal ze židle. 

Zůstal stát: „Odcházíš?“ 

„Ano, ale zítra přijdu ve stejnou dobu,“ řekl. Hleděla na něj bez mrknutí. 

„Pojď sem,“ řekla. 

Naklonil se nad postel. Stáhla si prostěradlo z těla a oběma rukama objala 

jeho obličej a položila si ho na prsa. 

„Někdo přijde,“ řekl slabě.  

„Tak ať přijde,“ řekla.  

Chvíli poté, co vyšel ven, se setmělo. Byla jarní noc. Ve vzduchu se linula 

lehká vůně půdy. Bezstarostně se nadechl chladného vzduchu. Po stísněné a 

přetopené kabince mu přišla atmosféra venku obzvláště osvěžující. Podíval se na 

hodinky. Ještě má deset minut. Zaradoval se, že si před odjezdem do Prahy stihne 

dát ještě pivo.  
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Nějakou dobu ležela na posteli se zavřenýma očima. Když si byla jistá, že 

už musí být od nemocnice daleko, tak pomalu vstala. Otevřela okno. Venku ve 

tmě zářila světla toho malého města. Vzpomněla si na svůj pokoj na ubytovně 

v Praze. Odešla odtud jen před dvěma dny. Ale jí přišlo, jako by to už byly celé 

věky. Nějakou dobu tam jen tak stála. Z porodnice se ozýval křik nějakého 

novorozence, pak všechno utichlo.  

Potichounku přešla k posteli. Vytáhla z kufru starý ručník. Důkladně 

zabalila všechny věci, které jí přinesl, do ručníku. Přišla k oknu a všechny je 

vyhodila ven do tmy.  

Když se vrátila k posteli, točila se jí hlava. Na židli ještě zůstal balíček Líp. 

Jednu si zapálila, ale znovu jí chutnala divně. Uhasila ji o podlahu a lehla si. Jen 

jedna teplá slza jí stekla z očí a ztratila se ve vlasech, ale ona si jí nevšimla. V klidu 

spala.  

 

Přeloženo z hindského originálu: Antar (In: Jaltī jhāṛī. Vyd. 4. Naī Dillī: 

Rājkamal prakāśan, 1973. s. 132–144). 
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Příloha 4: Proti temnotě 

Když jsem znovu usedl do vlaku, nepřišlo mi nijak zvláštní, že jsem za těch 

deset pražských dnů nehovořil o literatuře ani o spisovatelích. Otázky, s kterými 

jsem přijel z Londýna, stejně tak zůstaly nevyřčeny. V Praze se jejich význam, 

relevantnost ba dokonce i jejich „literárnost“ ukázala vskutku lichá. Co se v 

současnosti píše? Bylo hrozné, jak teď byla ta otázka směšná. 

Vrátil jsem se do Prahy v hrozných dnech. Cesta z Londýna do Prahy trvala 

den a půl. Celá střední Evropa se třpytila ve slunečním svitu. Dlouho jsem nemohl 

uvěřit, že to je tatáž cesta, kterou jsem už několikrát absolvoval. Když jsme 

dorazili na hranice Československa, začali moji londýnští společníci vyhlížet z 

oken ven. Vůbec poprvé se jim naskytla příležitost cestovat do „socialistické“ části 

Evropy. Pro mě to bylo také poprvé, co jsem cestoval do země obsazené vojáky a 

tanky jiných „socialistických“ zemí. 

Bylo to poprvé od sovětské invaze, co jsem přijel do Prahy. Opravdu mě 

potěšilo, když jsem před pár dny dostal od svých českých přátel z Londýna 

pozvání na nadcházející konferenci v Praze. Ta myšlenka se na promočených a 

mlhavých ulicích Londýna zdála nemožná. Představa, že se vrátím do toho města, 

které není mojí vlastí, ale které je už roky mým domovem: do toho města, o jehož 

osudu, naději a smutku přemýšlím dnem a nocí — že tam znovu přijedu, sednu si 

do svých starých známých hospod a hospůdek a setkám se se svými přáteli, kteří 

mi v posledních dnech nemohli ani otevřeně napsat dopis, že překonám řeku ve 

starých, skřípajících pražských tramvajích, že uslyším češtinu z úst Čechů. Jen 

samotné pomyšlení na to mi přinášelo nezměrnou radost, přesto jsem se až do 

poslední noci nedokázal rozhodnout. Uvnitř mi znovu a znovu cosi bránilo. Nebyl 

to strach. Byl to slabý pocit studu za sebe sama. Když nejsme s to zůstat s nějakou 

zemí v dobách nouze, člověka zrovna nešlechtí, když tam pak přijede jako 

pozorovatel. 

Před měsíci, to bylo v srpnu, v tu dobu, co jsem opouštěl Prahu, jsem se 

dlouho do noci pohyboval v davu tisíců lidí po Praze. Vzduchem se znovu a znovu 



Kateřina Rührová, Nirmal Varma a Československo 

- 83 - 

 

nesla jen jedna věta: „Chceme slyšet pravdu!“ Do půlnoci stál zástup lidí před 

budovou komunistické strany — čekali na pravdu, ale nebyl nikdo, kdo by jim 

mohl dát falešné ujištění. Kancelář strany je naproti řece. V tichu noci se osvětlení 

mostů jemně třpytilo na vodě. V mém pokoji bylo všechno rozházené — staré 

krámy, knihy, gramofonové desky, časopisy. V příštích dnech jsem měl odjíždět, 

to ale lidé z davu nevěděli. Netušili, že jsem tu jen host, který s nimi skanduje s 

lístkem do Londýna v kapse. Vlastně jen jako pozorovatel, protože jakmile si 

usmyslíme, že něco opustíme, ať už je to zásada, vztah či město, tak nezůstáváme 

ničím víc než pozorovatelem. S lístkem na vlak je spojeno vytvoření povrchního 

pouta, které není ani strachem ani odpovědností ani nákloností, není ničím. Tak 

jsem tedy přijel. 

* * * 

Znovu tam jedu. 

Jakmile jsme překročili západní hranici, byly ve vlaku slyšet hlasy. V nich 

radost a bezstarostnost. Dva mladíci hráli na kytaru lidovky ze svého kraje. Venku 

bylo parno. Na zdech nádraží a na zdech domů bylo červeně tlustě vyryto 

„Dubček, Svoboda“, asi to bylo napsáno ve dnech invaze. Další nápisy byly 

smazané… Slovo „Rusi“ bylo ještě viditelné, „jděte domů“ už vybledlé — i přes 

umytí čitelné. 

To byl můj první dojem. Svým způsobem to představovalo celou mou cestu 

do Čech. Rozpor mezi umytými a čitelnými slovy, pokus udržet tento klam stůj 

co stůj, ačkoliv to ve skutečnosti nemá žádnou cenu. Jedinou podmínkou je zůstat 

naživu a pro malé země jako Československo je tato podmínka na výsost důležitá 

— jako plamen pro tenkou svíčku z vosku. Jeho existence, stejně tak jako jméno 

na mapě, může zmizet jedním dechem. 

To byl můj druhý pocit, že to, co považují cizinci za zbabělost, je v očích 

Čechů politická obratnost. Tolikrát jsem slyšel od svých přátel: „Pokud budeme 

klást jakýkoli odpor či demonstrovat, tak přijedou znovu ruské tanky a zničí i 

poslední jiskřičky naděje.“ 
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Ony poslední jiskřičky naděje nejsou pouhou iluzí. Cizinci mluví o boji, 

Češi o své existenci. Jejich existence je spjatá se stoletími starou kulturou, 

jazykem a literaturou. Češi jsou možná úplně první, kteří nezapadají do konceptu 

moderní politiky. Pokud přikládají politice nějaký význam, tak pouze v těch 

případech, když je jiné země chtějí vtáhnout do své politiky — před první válkou 

Rakousko, v druhé světové tehdejší Německo a nyní Sovětský svaz. 

Zeptáte-li se jakéhokoli průměrného Čecha, jaké je jeho největší přání, tak 

vám neřekne socialismus, nezávislost ani rovnost. „Chceme, aby nám všichni dali 

pokoj,“ bude jeho odpověď, protože klid je něco, po čem malé středoevropské 

země vždy touží. 

Problém je, že pro velké země tohoto světa je jejich uvažování a přání, ač 

tak malé a skromné, nesplnitelné. 

S příjezdem do Prahy jsme museli nejprve čelit nekonečným hrůzu 

nahánějícím zvěstem. Ve vzduchu bylo takové napětí, že nás to zpočátku vyvedlo 

z míry. Všichni říkali, že sovětská vojska mohou kdykoli v kteroukoliv hodinu 

znovu přijet. Čekali a já jsem se nezmohl na nic jiného než s nimi čekat na jejich 

„opětovný“ příchod. 

Příčinou tohoto nového napětí bylo pouze to, že před třemi dny český tým 

podruhé porazil ruský tým na mezinárodním turnaji v ledním hokeji. Všechen 

odpor a rozhořčení, které se za poslední měsíce nahromadily proti sovětskému 

Rusku, najednou vybuchly ve vítězoslavné nadšení. Spolu s tím se v několika 

městech konaly protisovětské demonstrace. V Praze se na zdech objevovaly 

číslice 4:3 — to bylo skóre zápasu. Ve vymýšlení sloganů mají Češi tolik 

zkušeností jako málokdo — humor a satira jsou pozoruhodně propojeny, o verši 

ani nemluvě. Na zdech stálo napsané: „Neměli tam tanky, dostali čtyři branky!“ 

Další heslo, které se stalo velmi oblíbeným a bylo k vidění na každé zdi: „Jděte 

domů, Ivane, tam čekají Číňané.“ 

To je česká nátura, která i v časech nejhlubší krize hledá svou zbraň. Dokud 

to nepochopíme, zůstane pro nás český lid navždy cizí, tajemný a neproniknutelný. 
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Z mnoha zemí sem přicházela revoluční mládež a marxističtí 

intelektuálové, aby se podívali na boj Čechů proti sovětským vůdcům a novým 

stalinistům. Byli sklíčení a zklamaní, když neviděli ani stopy odporu. Lidé stáli na 

mostech a opalovali se, hospody zůstaly přeplněné, ženy zase stály ve frontách na 

zeleninu, všude byl klid, žádný rozruch ani pozdvižení. To se mě dotklo. 

Rozladěně říkám svým českým přátelům, že jestli zůstanou sedět s rukama 

založenýma, tak se situace ještě zhorší. Dívají se na mě a pak se rozesmějí. Ano, 

opravdu se smějí: „Ty si myslíš, že my můžeme něco dělat… Hledají záminku, 

pokud uspořádáme byť jen jednu demonstraci či stávku, dostanou příležitost a 

budou moci říct, že za vše můžou československé kontrarevoluční živly. Řeknou, 

že Dubček nemá takový vliv, aby mohl v zemi udržet klid a pořádek, a také 

dostanou příležitost odstranit Dubčeka a další oblíbené politiky. Kdykoli se 

mohou zaplnit vězení. Kdykoli…“ 

„Ale na Kubě stačila hrstka revolucionářů a ve Vietnamu…“ říká americký 

tajemník Bartranda Russella. 

„Takoví lidé prostě nechápou argumenty Čechů.“ 

„Ale my přece nejsme Kuba — my jsme uprostřed Evropy!“ Spor nebere 

konce. Posloucháme, a nakonec se unavíme. Pijeme pivo. Venku září jarní slunce. 

Proud Vltavy se třpytí, modré svahy Letné, fronty před obchody, staré ženy pijící 

kávu… Praha přesně taková, jakou jsem ji opustil. Na moment zapomenu na fámy, 

které se tu všude šíří, na své přátele a jejich starosti a noční můry. Historie, ať je 

jakkoliv tíživá, je abstraktní a může probíhat bez povšimnutí. Pravdivá je tato 

chvíle, to vedro, smích dívek a udivený hlas mých přátel po telefonu. „Ty jsi v 

Praze? Fakt! Tak tedy dneska večer…“ 

Ne, je to nesnesitelné. V parné ospalé Praze se zdá ta představa, že několik 

mil od města v lesích stojí v kasárnách sovětské tanky, které v mžiku mohou 

obklíčit město, nemožná, nesmyslná, nereálná. Je to komické. Jdu po ulici a směju 

se. Lidé na mě nevěřícně hledí a usmívají se. Koneckonců turisté mají právo se 

smát. Zatím na to nebyly uvaleny žádné restrikce. 



Kateřina Rührová, Nirmal Varma a Československo 

- 86 - 

 

Ale ten úskok, ten příjemný sebeklam dlouho nevydrží. Dostane každého 

jako mikrospánek, který dopadne na řidiče automobilu, a když se po pár 

sekundách vyděšeně probudí, jeho tělo se třese při samotné představě, co se mohlo 

stát. 

* * * 

Nořím se dál do šera — do kanceláře svazu spisovatelů, do budovy 

Filozofické fakulty na nově přejmenovaném náměstí Jana Palacha. Stoupám po 

schodech. Utíkám do neznámých restaurací, v jejichž bezpečných koutech je 

možné vést rozhovory. Mluvím, poslouchám a pak zase mluvím a v noci před 

spaním se mi znovu a znovu zjevuje jedna tvář — vlastně dvě tváře, protože s ní 

sedí i její manžel. Bydlí v jiném městě. Od svého příjezdu do Prahy jsem jim zatím 

poslal jen jednu pohlednici. Nečekal jsem, že oba nechají své práce (ona je 

doktorka, on inženýr) a přijedou do Prahy, aby se se mnou na chvilku sešli. 

Objednali jsme si červené víno. Než se provdala, vždy za mnou přicházela 

s lahví červeného vína. Jejího manžela jsem poznal až mnohem později a od 

začátku se mi líbil. Byl velmi dobře stavěný, vysokého vzrůstu, nadmíru tichý a 

svou ženou milován. Žárlil jsem na něj. 

Ještě teď na něj žárlím, když sedí přede mnou. Mluvili jsme o všem 

možném — o Londýně, o Praze, o nadcházejících letních prázdninách. Mezi tím 

vším mi přišlo, že něco skrývají, že se mě chtějí zeptat na něco zásadního, ale 

jeden před druhým se ostýchá. Možná se mi to jen zdá, pomyslel jsem si. Po 

chvilce odešel její manžel koupit cigarety. 

„Přijeli jsme si pro radu,“ řekla. „Jakou radu?“ díval jsem se na ni poněkud 

udiveně. „My…“ odmlčela se, podívala se kolem sebe, „přemýšlíme, že bychom 

odjeli z Československa.“ 

„O prázdninách?“ 

„Ne… navždy,“ řekla. 

„Jste blázni!“ vyhrkl jsem. 

„To není žádné unáhlené rozhodnutí…“ zvažovala každé slovo. „Hodně 

jsem nad tím přemýšlela. Víš, že pro mě není snadné opustit Prahu, ačkoliv v Praze 
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nebydlím!“ Slabě se zasmála. „Vidíš, jaká je situace — zase se vrací, co už tu 

jednou bylo. Cenzura novin, strach z tajné policie, lidi, které se podařilo dostat 

pryč, se opět vrací na svoje pozice. Jestli to bude pokračovat dál, přestanou 

vydávat pasy. Bude to to samé, co už jsme jednou zažili. Všechny naděje, které 

jsme si za poslední roky vytvořili, jsou marné…“ 

Její hlas se pomalu třásl a pak umlkl. Každý má své vzpomínky, ale jednu 

vzpomínku mají všichni stejnou. Ještě teď mají slzy v očích při pomyšlení na 

zářivý sen — když si vzpomenou na pražské jaro — svobodný tisk, jednání dlouho 

do noci, Dubčekův úsměv a především — pocit sebeúcty, který vzniká jen a jen 

ve svobodě. 

„Pokud by zůstala ta stará temnota,“ říká, „pak by nám asi ta dnešní tak 

nevadila. Koneckonců jsme si na ni už za posledních dvacet let zvykli… ale co 

jsme měli minulý rok, potom už…“ Její věta zůstala nedokončená, stejně jako její 

sen. 

„Co myslíš?“ 

„Tvoje sny se nedají uskutečnit jinde než v Praze!“ říkám. „Některé tváře 

jsou navždy spojené s určitým městem.“ 

Poznal jsem ji v Praze. V ní jsem poznal Prahu. Pokud se říká politice, která 

je teď měla od sebe oddělit, socialismus, tak s tím socialismem nechci mít nic 

společného. 

Tehdy jsem si vzpomněl ještě na jednu noc. Během dubna — byly to přesně 

tyto dny, jenom před rokem. Ve straně se děly změny — lidé, kteří si léta politiky 

nevšímali, poprvé spojili svou budoucnost s osudem strany. V socialistické historii 

to byla největší revoluční změna. Není divu, že sovětské politiky tato změna 

vyplašila nejvíce — a to je na tom komické — protože tato situace vlastně měla 

být naplněním jejich snu o tom, že se komunistická strana stane vskutku oblíbenou 

mezi lidmi! 

Jaká krutá náhoda! Onoho dne si za mnou také přišli pro radu. Byl jsem 

dost překvapený, když mi tenkrát řekli, že chtějí vstoupit do komunistické strany. 

Předtím nikdy neprojevovali zájem o politiku. Manžel inženýr, ona doktorka. Oba 
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hledali ve své práci poslání, protože kromě ní bylo vše pokrytecké a prázdné. Pak 

se něco stalo… Najednou měli pocit, že něco zmůžou. Dříve byla politika jen zeď, 

o kterou jste si mohli jen rozbít hlavu, a nic víc. Nyní žádná zeď nebyla a její 

neexistence nebyla ničím menším než zázrakem. „Když jsem dřív jela do ciziny, 

ostýchala jsem se říct, že jsem Češka. Poslední dobou mám pocit, že bych mohla 

vyrazit kamkoliv se vztyčenou hlavou.“ 

To mi řekla minulý rok. 

A teď sedíme naproti sobě. Opět je duben, ale jaký ničemný! Jak nelítostný! 

„Kam chcete jít?“ zeptám se. 

„Kamkoliv…“ říká. 

„Přišlo by mi divné potkat tě někde na ulicích Londýna nebo Stockholmu!“ 

pokouším se vtipkovat. 

Taky se směje. Zvednu oči a dívám se na ni, vidím, že pláče. Slzy utopí ve 

sklenici alkoholu. Její muž ji hladí po vlasech, laská: „V posledních dnech z ničeho 

nic začne brečet!“ Váhavě se na mě dívá, ač si to nepřizná, ale snaží se mě uklidnit. 

Vyjdu ven z ticha do pražských ulic, a když se schyluje k noci, sleduji 

poklidně plynoucí tok Vltavy. Kolik vody uplynulo! Lidé, kteří toužili minulý rok 

vstoupit do komunistické strany, se teď bojí žít ve své zemi! Slouží 

Československo ke cti představitelům socialistických zemí? 

* * * 

„Znáte Lenina?“ 

Směje se. Lenina? Podívám se na ni. Obrázek z dětství, který visí v mém 

pokoji. Možná je tam ještě dnes. Lenin a Gorký na něm stojí vedle sebe — 

Gorkého smutné oči jsou upřené do dálky, Leninovy nikoliv. Pohybují se — na 

nehybné fotce se hýbou oči — Leninovy oči. 

V kanceláři Československého svazu spisovatelů mluvím se ženou, která 

mě zná dlouhá léta. Ať už jsem kdekoliv, třeba na druhém konci světa, nikdy mi 

nezapomene poslat české knihy a noviny. Jak mě uvidí, nechá práce. No řekněte 

sami, kdo pracuje den před velikonočními svátky! 
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„Tři měsíce jsme nemohli do kanceláře!“ vybavuje si vzpomínky z dob 

invaze. „Nejprve obsadili kancelář svazu spisovatelů. Nevěděli, kde sídlí kancelář, 

a když se ptali kolemjdoucích na adresu, tak ti je vždy posílali opačným směrem!“ 

Smála se. Já taky. Po krátké odmlce říká: „Vyfantazírovali si, že čeští spisovatelé 

si v kanceláři schovávají munici. Několik dní jejich vojáci střežili naši kancelář se 

zbraní v ruce… dole je naše výloha, tehdy tam byly vystaveny Leninovy knihy. 

Jen si to představte, ruští vojáci dnem a nocí mířili zbraněmi na obrázky Lenina… 

Jednoho dne jsem se jich zeptala, znáte Lenina…?“ 

„Ruských vojáků?“ 

„Ano, řekla jsem jim, že ty knihy, na které míří zbraněmi, jsou Leninovy. 

Nic nechápali. Jen se smáli.“ 

* * * 

Kolik je v Praze schodišť — tmavých, zvlhlých! Jako Kafkovy povídky, 

spletité a tajemné. Když stoupám po schodech, vylézají ze svých zákoutí staré 

kočky. Dívají se na mě a já na ně. Poté mi uhnou z cesty, míjím je a stoupám dál. 

Nahoře bydlí pětašedesátiletá doktorka Drbalová. Cizí studenti ji s láskou 

nazývají „maminkou“. Před sedmi lety, když jsem poprvé přijel do Prahy, 

vyřizovala mi ubytování a další nezbytné náležitosti. Kdy se z mé ochránkyně 

stala přítelkyně, je také spletitý příběh, jako ta pražská schodiště. Ale namísto šera 

je v našem přátelství jen světlo. Překvapeně na mě pohlédla. „Myslela jsem si, že 

jsi v Indii!“ Dává mi pusu a já mám pocit, že jsem se opět ocitl na světle… Nikdy 

nebyla stará. 

V mládí se stala komunistkou a je jí dosud. Její muž byl také komunista. 

Zabili ho Němci v koncentračním táboře. Jeho matka ještě žije, je jí devadesát. 

Říkáme jí babičko. 

Doktorka Drbalová mi dělá kávu. Mlčky pijeme. „Jak se má babička?“ ptám 

se. Oba se vyhýbáme tomu, co mezi námi visí ve vzduchu. 

„Nedůvěřuje mi — ve svých letech o mně začala pochybovat!“ smutně se 

zasměje. 
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Čekám, že bude vyprávět nějakou zábavnou historku. V babiččině 

nepřítomnosti probíráme její bláznivé zvyky. „Je přesvědčená, že jsem se 

zbláznila! Když mě vidí, uteče do svého pokoje,“ říká. Tentokrát se nesměje. 

„Co se stalo?“ ptám se. 

Chvilku je zticha a dívá se ven. Její bílé vlasy uvolněné z drdolu jí padají 

na záda jako povadlé květy. 

„Nevím… možná je to stářím. Vidí mě jako stařenu a já ji!“ rozesměje se. 

„Bylo to večer 20. srpna…“ řekla klidně, „ležela jsem na gauči v kuchyni. 

Byla jsem tak unavená, že jsem byla i líná přesunout se do ložnice. Ty přece víš, 

že Karel (její manžel) tenkrát nelegálně poslouchal rádio a občas spal na tom 

samém gauči. Oné noci, když sem vtrhlo gestapo, tak na tom gauči spal…“ ztichla 

a mně se zdálo, že se jí vrátilo dvacet let staré trauma. 

„Babička spala ve svém pokoji… rádio bylo puštěné a já jsem podřimovala 

na gauči v kuchyni… ani nevím, proč a jak jsem se probudila. Možná kvůli tomu 

rádiu. Hráli Smetanu. O půlnoci hráli Smetanu! Ničemu jsem nerozuměla. Znáš 

tu podivnou mrazivou pachuť strachu? Když do Prahy přišli němečtí vojáci, tehdy 

taky… hráli Smetanu. Pak najednou nahrávka přestala a slyšela jsem hlas hlasatele 

— „Jsou tady!“ I oni přišli… oběma rukama jsem popadla rádio jako by… jako 

by to byla Karlova hlava… když ho gestapo vytrhlo z mých rukou a odvedlo… 

tehdy jsem si pomyslela, to není možné, a pak jsem znovu slyšela, že jdou na 

Prahu, a pak jsem postavila rádio na stůl, z peněženky jsem vytáhla svoji 

stranickou legitimaci a Karlovu stranickou legitimaci, kterou jsem dlouhé roky 

schraňovala v jeho kufru… napadlo mě, že je obě roztrhám, pak jsem si vzpomněla 

na Karla a neudělala jsem to… umřel, protože byl komunista, ale můžu já žít jako 

komunistka…? A pak jsem uslyšela jejich tanky dole před domem, jeden za 

druhým mířily na Václavské náměstí, dělaly takový rámus, že babička, která je 

víc než nahluchlá, otevřela dveře svého pokoje, přišla do kuchyně a zeptala se mě, 

co je to za zvuky. Nejdřív mě napadlo, že jí nic neřeknu, ale z úcty k jejímu stáří, 

a navíc mi přišlo plytké lhát jí v tuto chvíli, a tak jsem jí slovo od slova zakřičela 

do ucha, že sovětské tanky obsazují Prahu. Myslela jsem si, že když tu zprávu 
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uslyší, užasne. Byla udivená, ale její reakce byla přesně opačná, než jsem čekala. 

Radostí se jí rozzářil obličej: „Ty jsi mi nevěřila, ale co jsem ti říkala? Teď našemu 

Karlovi nemohou zkřivit ani vlásek! Všechny nás zachrání!“ Udiveně jsem se na 

ni podívala. „Koho zachrání? Před kým?“ křičela jsem na ni… a pak řekla babička 

radostně: „Před Němci, před kým jiným? Jejich tanky nás přišly osvobodit. 

Nevidíš to! Říkala jsem, že jednoho dne sem dorazí Rudá armáda a my se budeme 

moci svobodně nadechnout.“ Babička celé noci chodí po pokojích. Stále žije ve 

své minulosti, kdy ruská armáda opravdu osvobodila Prahu. Neřekla jsem jí nic. 

Nedokážu ji připravit o její konejšivou iluzi. Má na to právo. Pokud připravíme 

devadesátiletého člověka o jeho minulost, tak co mu pak zbude?“ Doktorka 

Drbalová se na mě podívala a suše se zasmála: „Je mi pouze nepříjemně, když se 

mě naléhavě ptá, kdy už Karla pustí a on se vrátí domů. Nenapadá mě žádná 

výmluva!“ Pak se úplně odmlčela. Když jsem šel znovu po schodech, tak se mnou 

nezůstala její slova, ale její mlčení. A to ve mně zůstává i nadále. 

* * * 

Ukazovali mi fotky, velmi staré, zažloutlé fotky, ale obě tváře jsem poznal. 

V rukou drží vlajku a stojí na jedoucím náklaďáku, na zadní straně fotky je 

napsané datum 1956. To byli studenti. 

Oba se smáli — na fotce. 

Navštívil jsem je v jejich bytě. Nevěděli, že to je moje poslední noc v Praze. 

Neřekl jsem jim to. Později mi v dopise napsali, že si mysleli, že se schovávám 

někde v Praze. Přinesl jsem jim láhev skotské. Ona mi na mou cestu přes kanál 

koupila žehličku — z duty free. Pro oba dva. Jsou to mí staří známí. Mají dvě děti 

a ty spí ve vedlejším pokoji. Jsou to také mí kamarádi. 

Jedná se o večírek starých přátel — japonský přítel a jedna anglická 

židovka, která přijela s naší londýnskou delegací. Je otevřená láhev whisky, 

pijeme. Její manžel Jan a ona — a to je jejich byt. Z Prahy je to poměrně daleko, 

ale pokud je jasná noc, z terasy je vidět osvětlená Praha. 
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Byla jasná noc a my jsme pili a dívali se na světla. Nesmáli jsme se… Na 

náklaďáku s vlajkou, hesla, rok 1956… to jen na fotce. Tam se smáli… a smích té 

chvíle je věčný… 

Všude je pozdvižení. Před dvěma dny dorazil do Prahy generál Grečko. To 

je ten generál, z jehož příkazu vpadli vojáci Varšavské smlouvy do 

Československa. 

Osoba, kterou před pár měsíci přivítala indická premiérka v Dillí, nebyl 

nikdo jiný než generál Grečko. Jaká zvláštní náhoda! 

Všichni jsme čekali na Jana. Od Evy jsem se dozvěděl, že minulé tři noci 

vůbec nebyl doma — v těchto neklidných časech musí být neustále u premiéra. 

Jan je premiérův poradce pro kulturu. Je také předním kritikem nové české 

literatury. Minulý rok během zlatých dní reformního hnutí se vláda obracela pro 

podporu na intelektuály a spisovatele. Tehdy získal Jan nové místo. Někdy musel 

psát i premiérovy proslovy a my jsme si kvůli tomu z něho utahovali. 

Když jsem přijel do Prahy, dost mě udivilo, že je pořád ještě premiérovým 

poradcem v kulturních záležitostech. 

O půl dvanácté zavolal Evě — jednání pokračuje, ale na půl hodiny se 

pokusí přijít. Ani zprávy o skotské whisky ho nepřiměly přijít dříve. Z toho nebylo 

těžké uhádnout, že situace je velmi špatná. Do telefonu neřekl nic. 

Eva pije… její oči jsou rudé. Zdá se, že ani ona tři noci nespala. Jestli je 

někde klid, tak ve vedlejším pokoji, kde spí obě děti. Zvuky jejich jemného 

oddychování činí naše rozrušení a neklid komickými. 

Co bude? To je otázka, kterou si kladou všichni. Eva přináší led. Anglická 

židovka se mě ptá, zda zůstane Dubček na svém postu. 

Na svém postu? Dívám se na ni… Každý post může ztratit na významu. 

Pijeme. V jednu hodinu v noci slyšíme Janovo auto. Pak zvuk jedoucího výtahu… 

Poté otevírání dveří… Jan se na nás všechny dívá. Pak si naleje do sklenky whisky. 

Zasměje se. Představujeme mu anglické děvče. Mluvíme anglicky, aby nám 

rozuměla. Ale jinak jsme zticha, ticho nemá jazyk, ale všichni mu rozumějí. 
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Eva se významně dívá na Jana: „Ještě se na předsednictvu jedná?“ Jan 

přikyvuje. Pomalu hledá v angličtině vhodná slova. „It is bad. There is no hope.“ 

Jeho hlas se rozléhá v mrtvolném tichu pokoje. 

Generál Grečko dal té noci poslední varování — pokud neprovedou změny 

sami Češi, provede je on! V žádném případě nebude tolerovat protisovětské 

demonstrace… Žádá přísnou cenzuru, policie dostane dřívější pravomoci, budou 

zakázány demonstrace či shromáždění… „Pokud si to sami doma nedáme do 

pořádku — podle jejich představ — udělají to sami!“ řekl Jan. 

„Let them do it!“ říká Eva. 

„They will do it with guns!“ říká Jan. Pak náhle jeho hlas zjihne: „Co si 

myslíš? Znovu přijedou s tanky, a co ještě zůstalo, bude nenávratně pryč…“ 

„Co zůstalo?“ Eva se na něj pronikavě dívá svýma zarudlýma očima. 

„To, co zůstalo po prvním útoku, po měsících zastrašování a vyhrůžek, není 

málo!“ 

„That is all talk. They want us to do their dirty work and you do it and you 

call it wisdom and I call it cowardice. Yes, cowardice!“ Eva křičí. Jan jí položil 

ruku na dlaň a pak se usměje naším směrem. 

„Takhle se hádáme každou noc… každou noc, když se vracím, tak mi dává 

takové otázky, jako kdybych byl já za tuhle situaci zodpovědný… Pokud se jednou 

budeme rozvádět, tak u soudu řeknu, že za naši situaci je zodpovědný Kosygin, a 

ne já!“ Smějeme se. Najednou je situace uvolněná. Eva znovu přinese led. Pijeme. 

Z terasy jsou vidět světla Prahy. 

„Co děláte vy?“ ptá se anglická židovka Evy. 

„Učím ve škole,“ říká Eva. 

„Is it interesting?“ 

„It was. It is no longer!“ Eva si hodně lokne whisky. Janova ruka je stále na 

jejím rameni. Oba jsou si najednou tak blízko. „Učím ruskou literaturu.“ Eva to 

řekla tak potichu, že Angličanka nebyla s to rozumět. Rázem přešla do češtiny: 

„Už roky učím ruskou literaturu… teď když přijdu do školy, víc jak půlka třídy je 

prázdná. Nechodí a já jim nic neříkám… snažím se jim vysvětlit, že jazyk Puškina 
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a Čechova není ten samý, kterým mluví ruští vojáci v Praze… ale oni to nechápou 

a já sama nevím, kde je rozdíl…!“ 

Dál už nebyla schopná říct nic víc. Slova odplynula jako voda! Opřela si 

hlavu o stůl… Ne, nebyly vidět slzy, jen její chvějící se tělo. 

„Hodně toho vypila!“ řekl Jan a pohladil ji po hlavě. Angličanka ničemu 

nerozuměla a nás přešla chuť jí cokoliv překládat. 

Jan Evu zvedl a vzal ji k oknu. Oba se tiše dívali ven, kde byla tma a světla 

Prahy. Na stěně visela ta stará fotka — Eva a Jan sedí na otevřeném náklaďáku, v 

rukou rudou vlajku, datum 1956. Toho roku se oba stali členy komunistické 

strany. 

Oba se smáli — na fotce. 

Sešli jsme dolů po schodišti. Nahoře v pokoji spaly děti. Šeptem jsme se 

rozloučili, ale neřekl jsem jim, že se druhý den vracím. 

Stále si myslí, že se schovávám v nějakém pražském zákoutí! 

 

Přeloženo z hindského originálu: Ãdhere ke khilāf (In: Har bāriś mẽ, Naī 

Dillī: Bhāratiyā Jńānpīṭh, 2006, s. 92—111). 

 

 

 

 

 

 

  

 


