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Školitelský posudek na bakalářskou práci Martina Taimra: 

Caryapady: jejich jazyk a náboženský význam 

Martin Taimr předkládá práci, která shrnuje dostupnou sekundární literaturu o 

nejstarších dochovaných textech bengálské literární tradice, tzv. čarjápadách. Pustil 

se tedy do tématu, které patří na poli bengálské literatury mezi nejobtížnější. Dobře 

se vyrovnává s kritikou použité literatury a přehledně popisuje postupné objevování 

těchto dlouho ztracených písní indickými i západními odborníky. Po stručném 

"Uvedení do tématu" se věnuje jazyku čarjí, který je zároveň nejstarším literárním 

dokladem bengálštiny i ostatních indoárijských jazyků východní větve. Zde bych snad 

očekával více konkrétních příkladů dokumentujících specifičnost jazyka této sbírky. 

Dále autor představuje formální stránku písní, shrnuje, co víme o jejich autorech -

s problematikou připsaného autorství se úspěšně kriticky vyrovnává - a podstatnou 

část poté věnuje kontextu různých věrouk, které měly na vznik písní vliv, zejména 

vadžrajána a sahadžajána. 

Troufám si tvrdit, že autor si nevybral své téma nahodile. Naopak je zřejmé, že 

dobová subverzivita náboženských proudů, o nichž pojednává, jej na určité úrovni 

osobně oslovuje. Je třeba ocenit, že i přes skeptické korekce, kterým byl v průběhu 

psaní práce vystaven, autorovy postoje ke studovanému tématu i jeho přirozená 

jazyková kreativita v subtilnější formě nadále prosvítají mezi řádky. Autorova osobní 

interpretace tématu se snad nejzřetelněji projevuje v závěrečných kapitolách o 

sahadžajáně, zvláště ve zhuštěném aranžmá citací z jednotlivých písní, které mají 

dokumentovat podstatú této cesty. Rovněž je třeba ocenit několik překladů písní, 

třebaže byly pro účely práce pořízeny přes angličtinu. 

Práci lze vytknout některé nedostatky, které jsou ale spíše formálního charakteru. 

Například v bibliografii chybí několikrát (např. v poznámce 24) zmiňovaný T. 

Mukherjee, Eliade citovaný v poznámkách 147 a 149 a stejně tak i Jash 

Pranabandana zmiňovaný v poznámce 113; N.N. Bhattacharyya je v seznamu 

literatury zařazen jako editor sborníku nikoliv pod jménem, ale pod názvem knihy; 

v poznámce 79 je jeden bibliografický odkaz zcela nedokončený. Totéž se týká 

některých přepisů, už v poznámce o přepisech je vědecká transliterace jména 

Dasgupta uvedena jako Dasgupta (s. 9), vajrayana vytrvale v textu jako vajrayal}a, 



Sukumár jako Sukumar (s. 28), těch jednotlivostí je více a nemá smysl je 

vyjmenovávat. Pouhým překlepem je zřejmě číslování kapitol Úvodu (2.0; 0.2). 

V kapitole o vzniku názvu sbírky (s. 11) jsou bez zjevného důvodu jen některé názvy 

opatřeny českým překladem a podobně nejednotné je i užití kurzivy a rozdělovníků. 

Název "carya-ascarya-bimšcaýéi' je vysloveně nepřesný (viz Caryascaryaviniscaýa ln 

Zbavitel1976: 124). 

Přes uvedené nedostatky práce čtivým jazykem dobře strukturovanou formou podává 

dobrý přehled o zpracovávaném tématu a plně ji proto doporučuji k obhajobě a 

hodnotím ji jako výbornou. 

Martin Hříbek PhD. 


