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Na začátku hodnocení magisterské práce Kateřiny Rührové bych chtěla kladně zhodnotit výběr 

tématu práce.  Hindským spisovatelem Nirmalem Varmou, jeho pobytem v Československu a 

vztahem k této zemi se doposud nikdo systematicky nezabýval. Práce není kompilací z již 

publikovaných textů, ale vychází z autorčina samostatného výzkumu potřebných údajů o pobytu 

indického spisovatele v Československu z Archivu Ministerstva zahraničních věcí, Archivu 

bezpečnostních složek, Archivu Univerzity Karlovy a Archivu Náprstkova muzea. Obstarávání 

materiálů muselo být časově velmi náročné a problematické. Autorka věnuje pozornost každému 

detailu, který hrál roli pro příjezd Nirmala Varmy do Československa, každému detailu jeho pobytu 

v ČSSR, jeho studiu i literární a překladatelské tvorbě. 

 

Práce je přehledně rozdělena do tří částí: Nirmal Varma v Československu, překladatelská činnost a 

literární činnost. Kladně je třeba zhodnotit rozsah prostudované literatury a využití článků z 

dobového tisku i diplomových prací, které se zabývají zahraničními studenty v komunistickém 

Československu. Autorka věnuje velkou pozornost složité roli českého indologa a Varmova přítele 

dr. Miloslava Krásy při získání stipendia za účelem studia českého jazyka. Přínosem jsou autorčina 

upozornění na nepřesnosti, které se týkají pracovního zařazení Miloslava Krásy a jeho role při 

udílení stipendia ke studiu českého jazyka. 

 

Velice zajímavé jsou postřehy týkající se politické orientace Nirmala Varmy, jeho členství v 

Komunistické straně a posléze jejího opuštění jako výrazu nesouhlasu s potlačením maďarského 

povstání. Na straně 17 autorka zmiňuje, že se Varma vzdal členství ve straně v roce 1956. I přes tuto 

okolnost mohl v roce 1959 do Československa bez problémů vstoupit. Zajímavé by bylo toto téma 

podrobněji rozpracovat a neomezit se jen na úsudek Nirmala Varmy, že na něj jakožto na Inda vláda 

ani cenzura nedohlížela tak přísně jako na Evropany nebo Američany. K tomuto tématu se pak 

autorka vrací ještě na straně 55, kde uvádí další odlišné skutečnosti, tj. že je možné, že Varma 

vystoupil z komunistické strany později, až po událostech v roce 1968, aby tak vyjádřil svůj 

nesouhlas. Tím by se lišil pohled na možnost jeho příjezdu do Československa v roce 1959. Stálo 

by za to se těmito okolnostmi zabývat více a odstranit nesoulad mezi faktem uváděným na straně 17 

a 55. Autorka se Varmovým odmítavým postojem k okupaci Československa vojsky zemí Varšavské 

smlouvy, který se odrazil v jeho díle, zabývá podrobně v poslední části své práce (s. 54-57). K 

tomuto období se také vztahuje povídka Proti temnotě, jejíž zdařilý překlad je k práci přiložen. 

 

Kateřina  Rührová ve druhé své části své práce podává velmi ucelený přehled překladatelské 

činnosti Nirmala Varmy. Zabývá se jak jeho výběrem autorů a jejich děl k překladu, tak i 

Varmovým postojem k přímému překládání z češtiny do hindštiny. Věnuje velkou pozornost faktu, 

proč si Varma zvolil jako cílový jazyk hindštinu a ne angličtinu. Je škoda, že se autorka alespoň 

nepokusila o srovnání některého vybraného českého originálu s Varmovým hindským překladem a 

neudělala analýzu z lingvistického hlediska. Tuto možnost sice nastínila, ale pro časovou náročnost 

od ní nakonec upustila. 

 

Jako přínosný lze hodnotit autorčin pokus osvětlit fakt, že autor, který dostal několik cen za 

literaturu, věnoval se překladům české literatury, popularizoval Československo v Indii, u náspřesto 

není příliš známý, a jediným, kdo mu věnoval pozornost, byla dr. Dagmar Marková. 

Doporučila bych podrobněji zpracovat kapitolu Pohled na českou literaturu v historickém kontextu 

(s. 37-40). Obsahuje totiž velké množství jmen a citací, proto by mohl být její výklad podán 



přehledněji. 

 

Ve třetí části je rozebrán pohled Praséňdžíta Gupty a Annie Montaut na Varmovo dílo. Autorka se 

zabývá teorií dr. Markové, která Varmu, jenž bývá považován za představitele literárního směru  

„nová povídka“, zařazuje spíše mezi představitele regionálního románu. Představuje obsah novely 

Ve din a několika povídek, na jejichž základě se snaží teorii dr. Markové potvrdit. 

Na závěr kapitoly o literární tvorbě Nirmala Varmy mohla autorka zhodnotit spisovatelovo dílo ze 

svého pohledu, tedy na základě vlastní četby. Bez tohoto hodnocení působí kapitola nedokončeně. 

 

Cíl práce přiblížit pobyt Nirmala Varmy v Československu a odraz tohoto pobytu v jeho díle byl 

splněn. Práci Kateřiny Rührové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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