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disertační práce Mgr. Kláry Simečkové 

Bengálská svitková malba 

Charakter současné doby, zlomové pro lidstvo celé planety, se odráží nejen 
v novinových titulcích, ale i v tématech odborných prací všech zaměření a úrovní. Slova jako 
"krize", "rozpad" a u optimističtějších autorú "transformace" patří k nejpoužívanějšÍln. 

v 

Název práce Kláry Simečkové sice nic podobného nenaznačuje, ale stačí se do ní 
pozorně začíst a brzy poznáme, že toto dílo, shrnl~jící vývoj jedné dúležité složky bengálského 
uměni a nastiňující současný stav i s vyhlídkou do budoucnosti, bylo napsáno na předělu dvou 
zásadně odlišných epoch bengálské svitkové malby, z nichž první pozbyla svůj púvodní smysl 
i tvúrčí inspiraci aje vlastně uzavřena, a druhá - v níž z prvé zbyl jen hrubý vnější vzhled - se 
rychle promělluje v pouhé zboží, které duchovní náplň a návaznost na tradici pouze předstírá, 
tak jako se ostatně děje i II mnohých jiných kulturních statkú, kterými jsme my lidé 
donedávna disponovali. 

Volba tématu je tedy prvním z kladú předkládané práce. Bylo zpracováno 
v okamžiku, kdy lze při terénním výzkunlu ještě nalézt pamětníky a snad i aktéry předchozí 
epochy. V krátké době už to možné nebude. 

Druhým kladem je obdivuhodně komplexní záběr ČaSOv)' (od zjistitelných počátků 
svitkové malby a jejích logicky dedukovaných kořenú až po současnost) i teritoriální 
(autorka se sice soustředila na Západní Bengálsko s dúrazelTI na oblast Medinípuru, ale její 
dedukce jsou založeny na obsáhlých znalostech obdobného umění v jiných oblastech Indie) a 
solidní znalost příbuzných oborů, bez níž by zpracování tohoto interdisciplinárního télnatu 
bylo nemyslitelné. 

Zásadní význam má konečně to, že současnost bengálské svitkové lnalby je tu 
posouzena na základě rozsáhlého terénního výzkumu, jenž lná všecky žádoucí paralnetry: 
předběžnou detailní teoretickou znalost problematiky, obeznámenost s prostředím, s jazykem 

v 

i s mentalitou informantú (autorčin roční stipendijní pobyt v bengálském Sántiniketallu a 
opakované terénní výzkumy po celé Indii), kritičnost i vúli rozlišit ve výrocích lidových 
malířů pravdu od "snahy budovat vlastní image", jak je taktně řečeno např. na str. 79. 
Snad je na místě poznamenat, že předkládaná práce v tOlnto ohledu výrazně přesahuje mnohé 
práce odborníků obdařovaných lehce dosažitelnýnli finančnÍlni podporami. U nich se jen 
zřídka najde tak komplexní předběžná vybavenost. 

Textová část předkládané práce nlá 151 stran. Otevíráji PoználTIka k přepisu 
bengálštiny, jejíž nečetné řádky už na počátku celé práce svědčí o přečetných dílčích 
problémech, jimž autorka čelila. Následuje Úvod do problenlatiky se závěrečnými 
poděkováními včetně půvabného vyslovení vděčnosti bengálskýnl patuůln za to, že "malují 
s pokorou vúči tradici předků, ačkoliv žijí v současné době". 

Šest kmenových kapitol už svými jlnény naznačuje, jak mnohavrstevné a 
mnohaoborové dílo je čtenáři předkládáno. 

1. Dějiny a současný stav bádání (s. 7 - 17). V této kapitole každého orientalistu 
zaujlne problénl, který zná z vlastní zkušenosti při posuzování východních umění, 
totiž nedostatek adekvátní odborné terminologie nebo spíš nesouměřitelnost 
západních a východních kritérií. 

2. vývoj svitkové malby v Indii se zvláštnÍln zřetelem k bengálské oblasti (s. 18-
33). Právě tato kapitola ukazuje rozsáhlý teritoriální i časový záběr práce, 
odkaz~jící až před začátek našeho letopočtu do maur:.jské doby. 
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3. Malíři svitkových obrazÚ (s. 37 - 43). Zvolené Úhly pohledu jsou inspirati vní 
nevyřešenými (někdy dosud vÚbec neřešenými) otázkami po pÚvodu, 
společenském zařazení a náboženství patuů 

4. Analýza výtvarného stylu svitkových maleb (s. 44 - 71) a kapitola 
5. Technika svitkové nlalby (s. 72 - 99) tvoří vlastní uměnovědné jádro práce. 

Analýzy tu byly provedeny do nejnlenších podrobností, jak dokládají i názvy 
podkapitol. Téma svitkové malby je tu zpracováno poprvé v takovém rozsahu a tak 
komplexně. Závěry jsou podloženy rozsáhlou znalostí literatury a neméně 
rozsáhlým terénním výzklUnelTI. 

6. Tradiční a nová témata svitkových obrazÚ (s. 100 - 139). I zde, a to zvláště u témat 
současných, autorka vychází předevšÍlTI z vlastní výzkumné a sběratelské práce. 

Obrazová část práce s 423 (!) barevnÝlui reprodukcemi historických i současných 
patů, popsaných na 3 přílohách (seznamy interviewovanýchpatuů, zdokumentovaných 
svitkÚ a obrázkú), je ještě rozsáhlejší než část textová a zajisté neméně dúležitá. I ten, kdo se 
o bengálské umění nezajímá a neví o něm ani zbla, musí být podivně líbeznými obrázky 
unesen a - veden textem i přílohami - také o nich (a nejen o nich) poutavě poučen. 

Jediný nezpochybnitelný nedostatek předkládané práce jsou prohřešky proti českému 
jazyku. Vedle pravopisných chyb, zejména v interpunkci (častá absence čárky na konci 
vložených vět, např. na s. 22, 23, 29, 39), ale i v kongruenci (" ... ženy ... nenlalovali, ... ale 
napomáhali", s. 67., 111), j sou tu chyby morfologické ("práce se soustředí" místo 
"soustřed'uje", s. 16) a špatná volba slov ("zapříčiňl~jí", s. 9, "kýženými" místo "žádanými", 
s. 57). Ve slovesných vazbách se občas vyskytne otrocký překlad z angličtiny, který 
zatemňuje český kontext: "každá subtradice ... následuje (místo "sleduje") určit), základní 
trend'" s. 55, 56, "bengálská svitková malba ... následovala (místo "zachovávala /dodržovala") 
klasická pravidla", s. 44, "vdané ženy ... následují (místo "konají") mnohé hiduistické rituály., 
s. 38. 

Došlo i k vazačské chybě: přeházení stran 1 - 6. 
Všechny tyto zápory se naštěstí dají lehce odstranit a žádný z nich se netýká vlastního 

, , 
vyznamu prace. 

Následující poznámky jsou spíš vybídkanli k poleluice než negativní kritikou. 
- Zvolený "populární" přepis bengálského písma do latinky nebyl dodržen dÚsledně. 

Autorka se z pochopitelných dÚvodÚ pokusila rozlišit palatálu31 (ve vědecké transliteracij) a 
"polovokál" II (věd. transl. y), které se ale v bengálštině vyslovují stejně a jsou také 
D.Zbavitelem stejně přepisovány jako dž. Pro přepis "polovokálu" zvolila hybridj, jímž 
nedosáhla nijakého jasna, ale zato přivodila humornou asociaci v častém adjektivu "játrový", 
které se tu oproti českému očekávání nevztahuje k pokrlnu ani k vnitřnímu orgánu, ale 
k lidovému dramatu. 

- Nejasná klasifikační hranice mezi "uměnínl" a "řemeslem" (s. 7 a dále) není jev 
specificky indický. Od starověku až do nové doby lTIá přesné paralely i v oblasti západní 
kultury. 

- Hledat možný pÚvod českých kramářských písní v Indii (po zn. 58, s. 22) se zdá být 
překonstruované. "Obrazová vyprávění" pro poučení i zábavu byla od nepaměti běžna i 
v západní kultuře. Kromě emocionální účinnosti výtvarného unlění byla dllvodem i 
negraluotnost většiny obyvatelstva. (V křesťanské oblasti viz např. obrazové Křížové cesty 
v našich chráluech a poutních místech či impozantní sochařské "kalvárie" ve 
francouzské Bretani.) 

- Na s. 43 vzbuzují pochybnosti jména některých božstev zpodobených hliněnými 
figurkami: Gáur (snad Gaur?), Manasina sestra Vásukí (Manasin bratr Vásuki?). 
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- Místo přepisupatagán na s. 100 snad lépe bengálskou výslovností patgán. 
- Místo kadžal na s. 111 správně kádžal. 
- Místo Bhulnidžové na s.138 spíš asi bhú,nidžové. 
- Zkratky užívané v textu a v přílohách by měly být vysvětleny dříve než až na konci 

poslední přílohy. 

Je, myslím, zbytečné uvádět další drobné nedostatky i "nedostatky". Vzdor všemu, co 
bylo řečeno o autorčiných prohřešcích proti češtině, je jej í práce výjimečně dobře stylizovaná, 
a to nejen po stránce jazykové, ale i (přes složitost tématu) po stránce obsahové. Nebylo jistě 
jednoduché prokomponovat vše, co bylo zjištěno a co luá být řečeno, do logického celku, 
jehož složky přirozeně vyplývají jedna z druhé. Autorčino vyjadřování je věcné až strohé, a 
přesto některé části práce působí téměř beletristicky poutavě. Je to zejména při líčení 
novodobých proměn funkce patl't a spolu s tím i zn1ěn společenského postavení a charakteru 
jejich tvúrců. Je tu zřetelné osobní zaujetí nejen pro lidské aktéry tohoto dramatu, ale pro osud 
svitkové malby vůbec. 

Terénní VÝZkUIU dodal práci punc věrohodnosti, obohatil ji autentickými výroky a 
autentickými osudy jednotlivýchpatu~l a jejich rodů i s udáním jména, místa i času a umožnil 
dovést dílo až do nejsoučasnější současnosti. PřitOlU je chvályhodné, že autorka záko11itý 
vývoj šmahem neodsuzuje, jak se dnes módou, ale že se snaží vidět v něm i tendence 
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pozitivní nebo aspoň ne negativní, či přinejmenším hodné pozornosti. Ctenář múže 
vychutnávat kultivovaný smysl pro humor, s nímž je střídn1Ýlu odbornýn1 jazykem 
popisována např. proměna, či lépe neměnnost tradičního obrazového slovníku na současných 
obrázcích se světskou tén1atikou, kde "naprosto nedefinovatelné viry Aids vypadají jako ryby 
a říční živočichové, jež obývali řeku v obrazech Manas'alnangalu" a kde "figura Indiry 
Gándhíové se v základní stylizaci od bohyně Manasy příliš neliší, jen Hlísto na lotosový květ 
či hadí hřbet usedá na lví trůn nebo se vznáší nad mapou Indie'~ (s. 64). Je opravdovýtTI 
potěšením prohlížet si obrazovou část práce pod vedením takového slovního doprovodu. 

Závěrem je třeba připolnenout autorčiny úspěšné publikační aktivity, především účast , 
na knize () Matko LakšmÍ, dej n1i (lar (Praha: OharmaGaia, 2007), kterou ilustrovala a 
doplnila studií o bengálských rituálních malbách. 

Výsledek mého hodnocení je jednoznačný: Předložená práce nejen vyhovuje 
požadavkúm, které jsou na ni kladeny, ale zřetelně je převyšuje. Je vůbec prvnílll uceleným 
odborným dílelu na tén1a bengálské svitkové lualby. Doporučuji ji tedy k obhajobě a zároveň 
připojuji přesvědčení, že by bylo zřetelnýnl přínoSelTI pro orientalistickou historii umění, 
kdyby došlo k její cizojazyčné publikaci ve formě monografie nebo alespoň formou série 
článkú v odborném tisku. 

V Praze dne 7.5.2008 . :' ,; 
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