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Práce je kromě úvodu a závěru rozdělena do šesti kapitol. Autor vychází zejména 

z rukopisů, které objevil bengálský filolog Haraprasád Šástrí v Káthmándú, jakje uvedeno 

v první kapitole. Druhá kapitola, Caryapady ,jejich jazyk a náboženský význam, začíná od 

nejstarších dokladů existence indoevropské jazykové rodiny, zmiňuje vznik sanskrtu a přes 

období páli, prákrtů a apabhramšů dochází k novoindickýmjazykům, a vývoji bengálštiny a 

charakterizuje jazyk čarjí. 

Třetí kapitola mluví o formě textů a jejich různých překladech a putování písní čarjí až 

za hranice Tibetu. 

Čtvrtá kapitola uvádí, kdo byli autoři čarjí, siddhové, jejich sociální zařazení, 

charakterizuje písně čarji a mluví o jejich populárnosti. Je tu seznam autorů a životní příběhy 

některých z nich; domnívám se, že po patřičné úpravě si zasloužily uveřejnění v NO. 

V páté kapitole je načrtnuto náboženské prostředí vzniku písní. Obsah písní je 

umísťován převážně do buddhistického kontextu. Autor podává přehled vývoje buddhismu, 

théravády a mahájány. Od stručné charakteristiky tantrismu, užívání manter, úlohy guru 

dochází k tantrickému buddhismu. V podkapitole Sahadžajánaje citováno několik čarjí, což 

oživuje a zpřístupňuje výklad aje vlastně úvodem k další podkapitole Praxe sahadžajány. 

Pátou kapitolu uzavírá podkapitola Kódovaný jazyk čarjí, opět doplněná obsažným citátem 

jedné z písní, zde v překladu Dušana Zbavitele. 

Šestá kapitola je věnována významu čarjí pro studium bengálské literatury, označuje 

čarji za cenný zdroj poznatků o tehdejším běžném životě. Osobně bych přivítala, kdyby bylo 

podkapitole 6.1 o historických reáliích věnováno víc místa, ale to je věc názoru a vlastně by 

to přesahovalo rámec zadaného tématu. 

Práce je dobře strukturovaná, přehledná a dobře se čte. 

Seznam použité literatury je dostatečně bohatý, postrádám v něm však Zbavitelovu 

Bengálskou literaturu - dílo je citováno v poznámkách, takže jde evidentně o nedopatření. 

Některé formální připomínky: přepisy nejsou jednotné: carya x čarja. 
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Např. v nadpise páté kapitoly, s. 37 je stylistická neobratnost: 

; lépe by bylo: Nástin náboženského prostředí vzniku písní a přestav, které se v nich odrážejí. 

Místo árijský/neárijský bych dala přednost termínu árjovský/neárjovský. "Árijský" navozuje 

asociaci s představou rasistické teorie; mladé generaci už asi ne, přesto bych však raději 

rozlišovala. 

Navrhuji hodnocení "výborně." 

Praha 21.6.09 PhDr. Dagmar Marková, CSc. 
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