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Vyjádření školitele studentky Bc. Kateřiny Rührové k průběhu studia a k 
magisterské práci 

Nirmal Varma a Československo předkládané v roce 2021 na Ústavu asijských 
studií FF UK 

 

 

 

 

 

I. Hodnocení studia 
 

Kateřina Rührová si téma své magisterské práce zvolila na počátku pátého ročníku studia, kdy 

jsme se v kurzu moderní hindské literatury věnovali mj. i osobnosti Nirmala Varmy a v 

originále četli některé jeho cestopisné črty, jejichž námětem byly jeho zážitky z pobytu v 

Československu v kritických letech 1968 a 1969. Při snaze o podrobnější zdokumentování 

okolností jeho příjezdu a následného dlouhodobého pobytu zde vyšlo najevo, že dosud 

neexistuje žádné spolehlivé zpracování tohoto tématu a že bude třeba zjišťovat a ověřovat i ta 

nejzákladnější fakta. Kromě čistě literárního hodnocení bylo nutno pokusit se vyhledat některé 

údaje týkající se jeho pobytu v archivech, což se zvláště v období covidových lockdownů a ne 

vždy vzornému uspořádání archiválií v relevantních fondech ukázalo jako časově velmi 

náročné. Autorka ještě během práce na magisterce navštívila Indii, kde se jí podařilo získat 

některé dodatečné informace a též nová vydání Varmova díla. To bylo důvodem zdržení při 

dokončování vlastního textu práce. Průběh magisterského studia Kateřiny Rührové jinak 

považuji za bezproblémový. 

 

 
II. Celkové zhodnocení magisterské práce 
 

Práce je rozdělěna do tří na sebe navazujících částí. První se na nevelkém rozsahu ca. sedmnácti 

stran pokouší zmapovat okolnosti příjezdu Nirmala Varmy do Československa a jeho následný 

studijní a překladatelský program. Tato část se ukázala jako časově nejnáročnější, pro autorku 

pravděpodobně nejnevděčnější, ale z hlediska informačního přínosu velmi cenná. Zejména se 

podařilo uvést na pravou míru v zahraničních publikacích dosud rozšířená tvrzení, např. o jeho 

údajném zaměstnání v Orientálním ústavu a některá další. Za důležité lze považovat zjištění 

týkající se Varmovy účasti na přednáškách k dějinám české literatury, jež na FF UK vedli 

František Buriánek a Antonín Jelínek. Oba se zřejmě významnou měrou podíleli na formování 

Varmova pohledu nejen na českou literaturu, ale i na české dějiny a charakteristické rysy 

českého národa. Autorce se nakonec zřejmě podařilo vrhnout paprsek světla i na důvod 

nemilého faktu, totiž že až do nejnovější doby byl Nirmal Varma v Československu většině 

interesované veřejnosti – s čestnou výjimkou dr. Dagmar Markové – prakticky neznám. 

Druhá část práce se zabývá Varmovou překladatelskou činností. I zde se jako nesnadné ukázalo 
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splnění poměrně zásadního předpokladu, pořízení přesného seznamu všech jím přeložených děl 

– povídek a poezie. Z rekonstruovaného soupisu nicmémě vyplývá, že při své volbě měl Varma 

šťastnou ruku, již zřejmě vedly i rady a doporučení jeho školitelů. Z archivních materiálů 

autorka vynesla na světlo zajímavé peripetie provázející vydávání Varmových překladů českých 

děl v Indii a jejich souvislost s celkově velkoryse plánovaným projektem překladů českých děl 

do indických jazyků a naopak. 

Ve třetí části se autorka pokouší dobrat základních charakteristických rysů Varmovy tvorby, 

jazyka a stylu. Jako východisko jí slouží úvahy a postřehy literárních kritiků Haríše Trivédího, 

Praséndžita Gupty a Annie Montautové. V hodnocení poměrně výrazně dominují poukazy na 

vlivy existencialismu, jež napomáhají vyjadřování pocitů osamělosti, odcizení a vykořeněnosti. 

Varma pobýval dlouhá léta v cizině, nejen v Československu, a bylo by zajímavé pokusit se 

zjistit, do jaké míry byly tyto pocity generovány právě zdejší zkušeností, případně zkušeností 

četby a překladů českých autorů. 

 
III. Připomínky k práci 
 

Práci by nepochybně obohatila podrobnější analýza Varmových překladatelských postupů a 

technik založená na detailním srovnání českých originálů s jejich hindskými překlady – např. do 

jaké míry Varma vkládá stylistické postupy charakterizované Annie Montautovou jako 

deintelektualizace s možností paralelní četby, jež nachází v jeho vlastních dílech, i do svých 

překladů. Autorka si je tohoto desiderata vědoma, s tím ovšem, že v budoucnu půjde i o časově 

náročný úkol. 

 

IV.   Závěr 
 

Práce Kateřiny Rührové přinesla kromě celkového zhodnocení literární tvorby Nurmala Varmy i 

řadu nových poznatků a údajů týkajících se jeho pobytu a zkušeností s životem v socialistickém 

Československu od konce padesátých do konce šedesátých let 20. století – období, jež bylo jak z 

hlediska dějin moderní české literatury, jejíž díla překládal, tak i pro Varmův literární a 

osobnostní vývoj velmi významné. Práce splňuje požadavky standardně  kladené na 

magisterskou práci a proto  ji doporučuji k obhajobě a předběžně  klasifikuji jako výbornou. 

 
 

 

 

 

 

 

V Praze dne 16. srpna 2021 


