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Posudek školitele na diplomovou práci Jany Pomklové "Dobývání pevnosti těla: Překlad 

a výklad vybraných Górakhnáthových starohindských padů" 

Diplomantka si za své téma vybrala překlad a výklad vybraných částí starohindských textů 

vzniklých v rámci náthovské tradice a na počátku šestnáctého století zaznamenaných písemně 

v jednom z nejstarších do dnešní doby dochovaných rukopisů. Jazyková i obsahová analýza 

této původně zřejmě orální tradice patří vůbec k nejobtížnějším úkolům nejen v oboru indické 

lingvistiky, ale i literární vědy a studií religionistických. V této souvislosti je třeba poukázat 

zejména na skutečnost, že na rozdíl od Górakhnáthovi nebo jeho směru připisovaným textům 

sanskrtským (Górakša-vačana-sangraha aj.) neexistuje ke starohindským textům 

připisovaným tomuto autorovi dosud žádný kritický překlad a výklad do moderních 

evropských jazyků. Chybí dokonce i kritické vydání - Barathválovu edici s hindským 

výkladem, dosud jediný významný počin v tomto směru, nelze za kritickou považovat. 

Tím spíše je třeba přivítat zájem - a nutno říci i odvahu - diplomantky Jany Pomklové 

zaměřit téma své diplomové práce právě na interpretaci vybraných aspektů górakhovské 

starohindské tradice v jejím originálním znění. Svou roli zde hrála zřejmě i ta okolnost, že 

právě v době, kdy uvažovala o volbě tématu své práce, se jí do rukou dostal digitalizovaný 

mikrofilm jednoho z nejstarších rukopisných literárních kompendií dádúpanthovského směru, 

jež kromě jiného obsahovalo i dosud nejstarší dochovanou verzi Górakhových padů a dalších 

náthovských děl. Výhody plynoucí ze studia tohoto typu textu se ovšem omezovaly pouze na 

snadnou čitelnost rukopisu; popis gramatické struktury této varianty staré hindštiny bylo 

nutno studovat z dostupné literatury v nové hindštině, jež ne vždy dává odpovědi na problémy 

vyvstávající při analýze konkrétních padů (práce Kamalasinhovy uvedené v seznamu 

literatury). Další komplikací je neexistence górakhovského hindského výkladového slovníku 

(např. Kabír, Tulsídás nebo Súrdás své slovníky již dlouhou dobu mají), takže autorka byla 

odkázána na slovníky obecné povahy (Hindí Šabdaságar, Hindí Mának Kóš, Rádžasthání

Hindí KÓš). 

Přesto je třeba říci, že se autorka s těmito handicapy vypořádala v rámci svých 

možností velmi dobře: její překlady, i když postrádají vyšší literární kvality, jsou dostatečně 

přesné na to, aby bylo možno posoudit, do jaké míry porozuměla originálnímu textu, případně 

(pokud jeho význam není jednoznačný) pro jakou variantu výkladu se rozhodla. Tato svá 

řešení a upozornění na lexikální a gramatické problémy vtělila do poznámkového aparátu; zde 

upozorňuje i na některá významnější různočtenÍ, jimiž se studovaný rukopis liší od 

Barathválova tištěného vydání. Pokud by se diplomantka hodlala texty obsaženými v tomto 



rukopisném kompendiu zabývat i v budoucnu, bylo by vhodné podrobněji představit některé 

grafémy a ligatury včetně problémů se správným čtením nasalizace. Vzorem by jí mohla být, 

ostatně i jí samotné známá Callewaertova monografie Hindi padavall ofNamdev. 

Výklad, jenž následuje za doslovným překladem padů, se snaží o co nejpřesnější 

interpretaci myšlenek v těchto textech obsažených. Opírá se přitom o existuj ící sekundární 

literaturu, jejíž nejvýznamnější díla představuje v úvodní kapitole své práce. Je třeba 

vyzdvihnout, že se přitom drží co nejvíce vlastního textu a nepouští se do žádných 

spekulativních úvah, k nimž leckoho tato esoterická tradice vybízí. Překlad a výklad všech 

přibližně šedesáti Górakhových padů by ovšem byl nad autorčiny síly i časové možnosti; po 

dohodě se školitelem a konzultantem se proto rozhodla pro užší tematický výběr. V Górakh

bání je zhruba desítka padů, které přirovnávají tělo a procesy probíhající v něm během 

jógových cvičení ke známým objektům makrokosmu: k destilačnímu přístroji, kovářské výhni, 

městu, pevnosti nebo k pouti k posvátným místům v Himálaji. Vzájemná tematická souvislost 

těchto padů poněkud usnadňuje pochopení a výklad klíčových termínů, jež se opakovaně 

vyskytují v různých kontextech. Tato část práce by si možná zasloužila podrobnější rozvedení, 

případně slovníček klíčových pojmů s odkazy k relevantním pasážím v samotných padech. 

Bibliografický soupis použité literatury obsahuje snad všechny významnější tituly týkající se 

přímo daného tématu, pokud jsou dostupné bud' přímo nebo prostřednictvím meziknihovních 

služeb. 

Jistou nedůslednost lze autorce vytknout pokud jde o přepisy indických termínů do 

češtiny. V práci se vyskytují termíny sanskrtské, starohindské a také další indické již zčeštěné. 

Rozhodnout se v některých případech pro správný postup není vždy snadné, ale je třeba se to 

aktivně snažit. Autorka by si možná usnadnila situaci a vyvarovala se některých omylů a 

přehlédnutí, kdyby i v hindských termínech psala důsledně všude inherentní a. To jsou ale jen 

drobné vady celkově velmi kvalitního textu, který výběrem a zpracováním tématu překračuje 

nároky běžně kladené na diplomové práce. Svým zodpovědným a metodologicky střízlivým 

pojetím i celkovou pečlivostí provedení se řadí k pracím, jež je možno hodnotit jako výborné. 

Diplomovou práci Jany Pomklové proto vřele doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 5. září 2008 

PhDr. Stanislava Vavroušková, PhD. 

Orientální ústav AV ČR, v.v.i. 


