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Eva Tenzin: Rozdělení Indie a jeho odraz v hindské literatuře. 

Bakalářská práce, Ústav jižní a centrální Asie, FF UK, Praha 2008, 

41 stran (přílohy). 

Předložená práce se zabývá odrazem rozdělení Indie v hindské literatuře, etapou 

indických dějin, která ovlivnila mnohé obyvatele ať už přímo nebo nepřímo. Pogromy, 

které následovaly po politickém oddělení dvou států, nemají na indickém 

subkontinentu obdoby. To, že se události tohoto období staly námětem literárních děl 

mnohých umělců, je logické. Literatura, film a další formy umění vždy napomáhaly 

lidem vyrovnat se se skutečností. "Literatura rozdělení", jak se nazývá korpus děl 

s touto tématikou, je dodnes aktuální. 

Přestože je téma práce primárně zaměřené na literaturu hindskou, která byla 

pravděpodobně událostmi kolem rozdělení nejvíce ovlivněna, studentka zdůrazňuje 

(str. 10), že nelze opominout ani literaturu urdskou. Urdština a hindština jsou totiž 

jazyky, kterými mluví velký počet obyvatel "zasažených" rozdělením Indie. 

Studentka zpracovala zajímavé téma. S použitím sekundárních zdrojů podává 

všeobecný přehled problematiky "literatury rozdělení". Zároveň využívá primární 

zdroje v originálech a anglických překladech, z niž vybírá ukázky, ze kterých si může 

čtenář udělat hrubou představu o stylu autorů, a které jsou oživením teoretického 

textu. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. Studentka v první kapitole stručně nastiňuje 

problematiku rozdělení Indie. Druhá kapitola se zabývá "literaturou rozdělení", a to 

dvěma žánry, povídkou a románem. Zatímco povídce se studentka věnuje 

podrobněji, románovou tvorbu pojala stručněji. Určitě by stálo za hlubší rozbor 

srovnání těchto dvou žánrů z různých hledisek (k tomuto tématu se lze vrátit během 

obhajoby). Další kapitola se týká hinduisticko-muslimských vztahů, přičemž autorka 

zdůrazňuje absurdity, které vyplynuly ze situace. Velmi zajímavá je kapitola o 



osudech rozdělení rodin a obzvláště pak kapitola o osudech žen. Autorkou textu je 

žena a tak je více než logické, že se podrobněji zastavuje u postavení a osudu ženy, 

která byla v té době objektem znásilňování, únosů, nucených konverzí a sňatků a 

dalších ponížení. Navíc, jak studentka píše, je toto téma dodnes opomíjené a 

dokonce tabuizované i v literatuře. Poslední část práce se zabývá pojetím národní 

identity v hindské literatuře. 

Kromě drobných překlepů, které mohou čtenáře rušit při čtení textu, shledávám práci 

po obsahové a formální stránce kvalitní. Text podává v rozsahu omezeném 

bakalářskou prací přehled o vybraných autorech a jejich dílech, která se z různých 

hledisek zabývají dodnes citlivým tématem. Jistě by bylo zajímavé dozvědět se více 

například právě o osudech žen nejenom v literárním pojetí, nicméně to je téma, které 

svým rozsahem daleko přesahuje bakalářskou práci. Studentka prokazuje dobrou 

znalost primárních i sekundárních zdrojů, jazykové schopnosti při překladech a 

schopnost stručně a přehledně zpracovat téma. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 8. září 2008 

Ing. Mgr. Soňa Bendíková 
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