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Uvod

T

ato kniha popis�je vyprávční, 7ejména mýty a legendy, z Bengál
ska a východní části jižní Asie. II u trují je malby, sochy a další před
měty ze sbírek Britského muzea. Mýty byly vybrány nejen proto,

že nabízejí možnost reprodukovat úžasnou škálu bengálských předmětů

ze sbírky muzea, ale také proto, že shrnují mnoho významného z kultury
této obla ti. Podněcují k diskuzi o posta ení ústního předání a vyprávění
příběhů, o vývoji regionálních variaó celoindických mýtit a tvorbě mýtů
o mu limských

vatých Gaziho a Mánika, již obývají ono zajímavé pásmo,

kde e hinduistická a muslim ká vyprávění prolínají. 'lyto plíbčhy, dokonce
i ty, které j·o u oučástí celoindických příběhti, jako mýtus o Kt'ŠJ)OVÍ, v sobč
mají prvky specifické pro Bengálsko a můžen1e je tudíž jednoLnačně ozna
čit za bengálské. Nejsou 7de naopak vyprávění známá v Bengálsku, ale také
v celé Indii, která neobsahujf typické bengálské prvky. V příběhu o bohyni
Durgá je navíc možné ukáLat, do jaké míry sloužilo uctívání bohyně v Ben
gál ku jako popud pro mnohé další umělecké činnosti ve východní Indii
- poezii, hudbu, ochařství, malbu a v současnosti pro žurnalistiku, rozhlas
a televizi.
Dnes je Bengál ko roLdčleno na dvě oblasti, nezávislou Bangladéš a stát
Západní Bengálsko, jež je součástí Indie, ale v př·evážné části zaznamena
ných d�jin tyto ro1.dělené země fungovaly jako jeden kulturní celek. Tato
jednota je nt:jevidentnčjší ve společném jazyce a písmu, jež obyvatelé znají
jako Bangla (v češtině jde o bengálštinu). Kromě ja;yku a pí ma mají

po

lcčné mnohé dal"í ry y. například stravu, oblékání, hudební tradici a lite
raturu, abychom uvedli alespoň nějaké. Dne

vvak mezi těmito oblastmi

panuje politický rozkol, jelikož převažujícím náboženstvím lápadníbo
Bengál ka je hinduismus, Latímco v Bangladéši je to i lám. VýLnamný po
čet hinduistů pře to tále žUe v Bangladéši, st�jnč jako mu·Iímové nadále
sídlí v Západním Bengálsku. Vzhledem k situaci �e dá očekávat, L.e kultura
této obla ti bude smí"ená. Zde pop ané mýty jsou rozšířené na celém
území, ale navzdory jistému kříženf se n<;jčastčji zabývají hinduistickými
bohy a kulty. Nicméně jde především o bengálské příběhy, bez ohledu na
náboženství, které ve vyprávěni domin�je.
V této knize př·evaž�jí hinduistické příběhy, významnou výjimku tvoří
vyprávění - dosud pořádně nepochopená -, jež pojednáv�jí o muslim
kých svatých či pír·ech, Gazirn a Mánikovi, která jsou vyobrazena v jednom
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