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Rozdělení Indie a jeho odraz v hindské literatuře 

Ústav jižní a centrální Asie, lndologický seminář, 2008, 41 stran 

Téma bylo stanoveno, jak uvedeno v nadpise. Jelikož však práce je literární, bylo po 

dohodě se školitelkou samotnému rozdělení Indie věnováno méně prostoru (kapitola 2) než 

jeho odrazu v literatuře, což považuji za přiměřené Při konzultacích jsme dospěly k tomu, že 

nemůže být ponechána stranou urdská literatura vzhledem k pozornosti, kterou rozdělení 

Indie věnovala. Je tedy začleněna podkapitola 3.2, dle mého názoru velmi zdařilá. Zmínka o 

Ismat Čugtáí (s. ll) je celkem nadbytečná, neboť Čugtáí se rozdělení Indie věnovala relativně 

málo. 

Témaje v hindské i urdské literatuře stále živé. Od prvních zděšeně naturalistických 

obrazů hrůz, které rozdělení provázely, procházelo vývojem, jak jej autorka nastínila, a i 

v dnešní době se autoři často vracejí ať už přímo k němu, nebo k dlouhodobým dalekosáhlým 

následkům rozdělení - vnitřním rozporům v národní identitě, 

Autorka při zpracování tématu postupovala vzorně; ač jsme mohly komunikovat 

pouze elektronicky, konzultací bylo bezpočet. 

Práce je doplněna vhodně vybranými obrazovými přílohami. 

Drobné výtky a připomínky: 

Občas chybí čárka za větou vedlejší (např. s. 7, 8,24), najde se překlep (hinduisté s. 16, 

národností s. 33) nebo drobná chyba ("tady" místo "sem" , s. 18). 

Práce splnila svůj cíl. Autorka pojednala přiměřeně o tématu a poukázala i na to, o 

čem literatura ještě raději mlčí, neboť i po 60 letech existují tabuizovaná bolestivá témata. 

Závěr práce (s. 37) velmi dobře shrnuje výpověď celé práce 

Ze své zkušenosti mohu dodat: indický přítel, který se nikdy nezabýval literaturou, 

poslouchal několik mých stručných převyprávění hindských a urdských příběhů na dané téma 

velmi pozorně, jenže chvílemi vyskakoval s komentáři: "Přesně! Přesně tak to bylo! Ale to se 

stávalo doopravdy!" (ač jsem neříkala, že si to autoři vymýšleli). Přišel z Pákistánu do Indie 

ve věku 12 let, velká část jeho příbuzenstva zahynula. Sám nechová sebemenší zášť 

k indickým muslimům, kteří zůstali v Indii; naopak je označuje za skrz naskrz slušné lidi. Co 



se stalo, stalo se. On a celá rodina jsou teď doma v Dillí, jen živě sleduje dění v Pákistánu a 

rád by se ještě někdy do Láhauru podíval ("to bylo krásné město!"). - Toto jen tak na okraj, 

k otázce, zda literatura rozdělení opravdu odráží skutečnost. 

Přítel patří teď už k nejmladším, kteří si rozdělení skutečně pamatují, a skutečně je 

prožíval. Ne všichni Indové byli ve stejné situaci, ne všude probíhalo tak bouřlivě. Zejména 

pro mladší generace může být literatura rozdělení už něčím, co prostě bylo napsáno a může 

se tomu věřit a nemusí. Shánějí se po vyšších politických cílech, které rozdělení sledovalo, 

protože je znají jen z povídání, z knih a filmů. Ostatně totéž známe u nás, kde mladá generace 

o závažných historických událostech ajejich dopadu někdy neví nic, častěji má různě 

zkreslené představy. 

Práce by si ve zkrácené podobě (nebo aspoň některé její pasáže z ní) zasloužila 

publikování v NO (nebo podle příležitosti jinde). 

Navrhuji hodnocení "výborně." 

V Praze 8. 9. 2008 Dagmar Marková 
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