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LITERATURE 19. STOROCIA
autor

I

KATARÍNA DŽUNKOVÁ

Ak by sme hl'adali obraz Indie v literatúrach sveta,
uvideli by sme, že je starý ako samotné l'udské
písomníctvo. Kultúru Indického subkontinentu,
ktorý bol od svojho vzniku osobitým a
fascinujúcim fenoménem v dejinách l'udstva,
si všímali už antickí autori, stredovekí
cestovatelia a od počiatku novoveku
obchodníci a misionári.

I

nformácie pisaterov o indických jazykoch a kultúre v mno
hých prípadoch položili základ modernému indologické

mu bádaniu. Spomeňme napríklad francúzskych misionárov
v Južnej Indii, Gastona-Laurenta Coeurdouxa (1691- 1779)

a jeho súčasníka Jeana Calmetta (1692 - 1740), ktorý po
sielal do Krá[ovskej knižnice v Paríži sanskrtské a telugské
rukopisy.
Keď sir W. Jones roku 1786 vyslovil hypotézu o príbuz
nosti sanskrtu a európskych jazykov, bol to impulz pre novú
vlnu záujmu o Indický subkontinent, podnietený vedeckými,
ale i obchodnými a koloniálnymi snahami. Mnohé teórie
o príbuznosti európskych národov bolí motivované myšlien
kami romantizmu. Jazyková a etnická príbuznosť s obyvater
stvom Indie mala svedčiť buď o starobylosti daného národa
(napr. pri slovanskom národnom obrodení) alebo, naopak,
o jeho zaostalosti, ako to tvrdili niektorí nemeckí lingvis
ti rozdeťujúci indoeurópske národy na východné - kočové

JÁN HoLLÝ

(1785 - 1849)

a západné- usídlené, nachádzajúce sa na vyššom kultúrnom
stupni. V období romantizmu sa však pojem "indická kultú

Nasledujúce riadky chcú oboznámiť čitatera s obrazom Indie

ra" takmer výlučne stotožňoval s kultúrou Árjov, pričom Juž

v slovenskej krásnej literatúre v 19. storočí. India sa vyskytova

ná India zastávala bez vačšieho povšimnutia.

la v literárnych textoch buď len ako jednotlivá zmienka, alebo
ako prvok, o ktorom sa uvažovalo v r6znych filozofických, kul
túrnych, jazykovedných alebo historických koncepciách.

Zmienky o Indii, ktoré nachádzame v slovenskej

Významnú rolu v popularizácii indickej kultúry zohral bra

literatúre 19. storočia, by sa dali zhrnúť do nasledujúcich

tislavský rodák, indológ, jazykovedec a prekladater Štefan Ján

motívov:

Tamaško {1801 - 1881). Jeho gramatická príručka De causis

e

Záujem o misionárov a svatých pósobiacich v Indii,

najma o sv. Františka Xaverského,
•

Záujem podnietený hťadaním príbuznosti medzi

Slovanmi a Árjami, hťadanie podobností v slovanskom
a hinduistickom panteóne, kultúre a rituáli,
•

Záujem o Indiu ako o vyspelú civilizáciu utláčanú

linguae Sanscritae vyšla súkromne roku 1831 v Bratislave. Ta
maško sa pokúšal o preklad vybraných častí Mahábháraty, ktoré
však zastali len v rukopisnej podobe.

I NDJA

v

DJELE JÁNA HoLLÉHO

Jeden z našich najvýznamnejších básnikov, Ján Hollý (1785

cudzou koloniálnou mocnosťou (paralela s národnooslo

- 1849), zakomponoval teóriu o p6vode Slovanov z Indie do

bodzovacím hnutím v Európe v 19. storočí),

eposu Svatopluk (1833). Príchodu Slovanov do Európy venuje

•

Nahliadanie na Indiu ako na zaostalejšiu civilizáciu

oproti kresťanskej Európe,
•

Záujem o Indiu z vedeckého (jazykovedného, zemepis

ného, prírodovedného, cestovateťského) hradiska.

Hollý v Svatoplukovi pasáž v rozsahu 541 veršov. Slovania pod
ra neho pochádzajú zo starovekej Indie, odkiar sa po vyschnutí
toku mohutnej rieky (možná narážka na vyschnutie rieky Saras
vatí) vyčlenili ako samostatný kmeň. So Svatoplukem sa stre
távame v nemeckom vazení. Keď počas slávnostného zhromaž-

ročník XXVI
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