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Úvod

Od počátku 2. tisíciletí n. 1. prochází sever indického subkonti
nentu obdobím hlubokých proměn, postihujících všechny strán
ky života, od politické struktury a náboženské skladby až po
etnickou, jazykovou a kulturní diferenciaci této rozlehlé oblasti.
Až překvapivě rychle zmocňují se v ní nadvlády muslimští doby
vatelé; ze země je postupně skoro úplně vytlačen buddhismus;
z hovorových prákrtů se vyvíjejí novoindické jazyky a objevují
se první v nich složené slovesné výtvory, postupně nahrazující
stále sporadičtější díla sanskrtské literatury; a postupná islamiza
ce okrajových oblastí na západě a východě subkontinentu klade
základy jeho dnešního politického rozdělení.
Průběh tohoto procesu, který zasahuje celou severní Indii od
Himálaje až po Vindhijské pohoří, lze nejlépe sledovat na vývoji
Bengálska a jeho slovesné kultury. Nejraněji se tu objevují básnic
ké skladby dokumentující přechod od prákrtů k novoindickým
jazykům a nejdéle přetrvává výrazný vliv buddhismu před jeho
vytlačením do podhimálajských a mimoindických oblastí. A při
počteme-li k tomu skutečnost, že v 19. století proběhla právě
v bengálské literatuře jako první v Indii modernizace, která ji
posunula výrazně do čela indické literární kultury, je tento souhrn
priorit jistě dostatečným důvodem k tomu, abychom vývoji ben
gálské literatury věnovali pozornost.
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Tisícileté období vývoje bengálské literatury se rozpadá na tři
etapy, jež jsou nejen výrazně odděleny jedna od druhé "obdobími
temna", ale tvoří také jakési samostatné celky téměř bez jakéhoko
li pokračování v následné době, charakterizované rysy odlišnými
od základních znaků předchozí etapy. Tou první je období my
stických písní čarjí zhruba z 11. a 12. století. Druhá etapa, následu
jící po téměř dvousetletém přerušení, zahrnuje celou středověkou
bengálskou poezii až do 18. století a znovu ji ukončuje období
úpadku, tentokrát kratší, ale o nic méně výrazné. V 19. století
začíná pak etapa moderní literatury, po všech stránkách odlišné
od středověkého bengálského písemnictví.
Příčiny tohoto neobvyklého vývoje je třeba hledat v průběhu
politického a ekonomického vývoje země. Domácí kultura vzkvé
tala za vlády buddhistické dynastie Pálů (v 8.-11. století) a hin
duistických Senů (ve 12. století), ale následná invaze afghánských
Pathánů a jiných muslimských dobyvatelů nejenže skoncovala
s politickou samostatností Bengálska, ale rozrušila zemi do té
míry, že její kultura jako by přestala na pár století vůbec existovat.
Obdobný vývoj se opakoval také v druhé polovině 18. století, kdy
se zmocnili vlády v Bengálsku Britové; důsledky střetu domácí
ekonomie s novým britským pořádkem jsou jistě natolik známé,
že je tu ani nemusíme uvádět. Tradiční písemnictví ztratilo půdu
pod nohama, rychle odumřelo a teprve o půl století později je
začala postupně nahrazovat nová literatura, výrazně odlišná od
předchozí středověké poezie.
Nejstarší a střední vývojová etapa bengálské literatury mají
navzdory všem rozdílům několik společných rysů, jež se tu poku
síme shrnout. Jsou tak významné, že svým způsobem přímo for
mují veškerou předmoderní bengálskou literaturu, a jako by byly
důsledkem přísných, třebaže nekodifikovaných předpisů, jimž se
všichni literární tvůrci zpravidla poslušně podřizovali.
1. Jak už bylo řečeno, je bengálština jedním z takzvaných novo
indických jazyků, jež se vyvinuly z jazyka indoevropských Árjů,

ÚvoD

ll

kteří přišli do severní Indie někdy v průběhu 2. tisíciletí př. n. l.
Ani poté, co tyto novoindické jazyky vystřídaly v běžném pou
žívání starší prákrty a apabhramše, nedosáhla většina z nich ještě
dlouho postavení uznávaných literárních jazyků. V hinduistické
společnosti byl odedávna prestižním jazykem sanskrt, udržující si
v oblasti náboženských a rituálních textů monopol, a tuto situaci
ještě zkomplikovalo muslimské panství. Muslimští panovníci je
nom zřídka podporovali literární tvorbu v bengálštině a obecně
používali jako dvorský jazyk perštinu; většinou opovrhovali do
mácími jazyky jako nástroji nehodnými toho, aby se staly nositeli
"vysoké" literatury. A když potom perština ztratila své privile
gované postavení, opět ji ve funkci prvního jazyka nenahradila
bengálština, nýbrž angličtina. Bengálští osvícenci museli usilovně
bojovat za prosazení práva své mateřštiny na plné uznání (dost po
dobně jako ve stejné době čeští obrozenci za uznání práva češtiny
na existenci). A tak se bengálština nestala níkdy v dlouhém před
moderním období ve svém přirozeném prostředí prestižním jazy
kem a nikdy nebyla také řádně pěstována. Není žádnou náhodou,
že musela čekat na své první gramatiky a slovníky až do počátku
moderního období. Její vývoj byl zcela spontánní a prvky různých
dialektů měly do ní snazší přístup než do jazyků s kodifikovanou
gramatikou.
Tento postoj k vlastní mateřštině jako k jazyku s druhořadou
vážností byl zřejmě pevně zakořeněn i v mysli samotných Ben
gálců. Mnoho mistrů bengálské poezie, jako byli Murári Gupta,
Krišnadás Kabirádž, Gobindadás Kabirádž a dokonce i jeden
z největších, Bháratčandra Ráj, nepsali jen v bengálštině, ale také
v sanskrtu. A jako by měli pocit, že jejich mateřský jazyk není
pro literární používání dost "vznešený", vytvořili ve středověku
umělý jazyk zvaný bradžabuli, v široké míře používaný mnoha
bengálskými višnuistickými básníky.
2. S tímto postavením bengálštiny úzce souvisí i skutečnost,
že v ní nacházíme jen velmi zřídka to, čemu se v jiných jazycích
říká dvorská literatura. Z hlediska sociální stratifikace literatury
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existovala až do 19. století v Bengálsku vždy nějaká literární tvor
ba, zaujímající vyšší postavení a víc oceňovaná vyššími vrstvami
společnosti než bengálská poezie: na jedné straně především díla
skládaná v sanskrtu a na druhé v perštině. Nevýhody, které z toho
vyplývaly pro bengálské básníky, jsou zřejmé. Bylo pro ně velmi
obtížné získat si vladařskou patronaci a těšit se nejen úctě, ale také
ekonomickým výhodám, jež to s sebou přinášelo, a věnovat plně
svůj čas a schopnosti literární tvorbě. Svým způsobem můžeme
konstatovat, že jen zřídka a spíše výjimečně dosáhla starobengál
ská literatura postavení vpravdě "vysoké literatury".
3· Stejně jako se bengálština nepovažovala za oficiální ani pre
stižní jazyk, nikdy se také bengálská literatura teoreticky nepěsto
vala. Proto se vyznačuje naprostou neexistencí jakýchkoli teoretic
kých spisů regulujících literárni tvorbu, tedy poetiky, estetiky nebo
stylistiky. Jinak řečeno nevytvořila si žádný vlastní kodifikovaný
estetický kánon, který by pomáhal básníkům učit se psát a poslu
chačům a čtenářům rozlišovat mezi "dobrou" a "špatnou" litera
turou. Stačí si připomenout četná sanskrtská díla o poetice a jejich
nesčetná pravidla, abychom si uvědomili, jak odlišná byla situace
v Bengálsku. Bengálští básníci se prostě na jedné straně řídili pří
kladem svých předchůdců a nechávali se vést svým básnickým
instinktem a na druhé straně ti z nich, kteří byli dobře obeznáme
ni se sanskrtskou literaturou, používali různé sanskrtské poetiky,
zejména poetiku Rúpy Gósvámího, a do jisté míry přizpůsobovali
jejich různá pravidla bengálštině. Podobně neexistovala ve stře
dověké bengálské literatuře ani literární kritika jakéhokoli druhu
a stěží ji mohlo nahradit těch několik antologií višnuistické poe
zie, které alespoň naznačovaly, co obecný konsenzus považoval
v tomto literárním odvětví za nejlepší.
4·

Jedním z důsledků tohoto "neoficiálního" postavení staro

bengálské literatury bylo, že básníci - ať už programaticky nebo
instinktivně - adresovali svá díla širokým vrstvám čtenářů či poslu
chačů. Nepsali pro uspokojování zjemnělého vkusu úzkého okruhu
znalců, nýbrž pro lidi většinou negramotné a postrádající jakékoli
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literární vzdělání. Stará bengálská literatura odráží tuto skutečnost
velmi výrazně. Není možné nepovšimnout si jejích četných styč
ných bodů s bengálskou lidovou poezií, jak se dochovala až do dneš
ních dnů. Obojí používají stejná metra, v obou se objevují stejná
témata a básnické obrazy, styl klasické epiky se velmi podobá stylu
lidových balad atd.
Pravděpodobně právě tento charakter předmoderní bengálské
literatury jí umožňoval přejímat na tematické úrovni mnoho domá
cích prvků, někdy snad i neindoevropského původu, jež patří k nej
charakterističtějším rysům starobengálské epiky. V tomto ohledu
odrážela poezie věrně všechny zvláštnosti bengálského hinduis
mu s jeho početnými bohyněmi a mýty, jež je obklopují a jež často
jiné oblasti indického hinduismu neznají. Jakmile se tyto božské
postavy staly mezi hinduistickými masami objektem uctívání, ote
vřela literatura dokořán dveře jejich mýtům a glorifikacím. V dal
ších kapitolách najdou čtenáři i mnoho dalších dokladů o těsném
sepětí starobengálské poezie s lidovou tvorbou.
5· Zmíněná neexistence kodifikovaného estetického kánonu
v bengálštině ovšem neznamená, že by středověká bengálská lite
ratura byla oproštěna od jakýchkoli konvencí a tabu. Je známým
faktem, že je má i lidová poezie každé komunity, že se vždy vyhý
bá určitým věcem a jiné preferuje. Ty pak tvoří ve své úplnosti
soubor pravidel, nikdy nezapsaných, ale většinou respektovaných.
Totéž platí i o starobengálské literatuře.
Snad nejnápadnějším rysem této slovesnosti je až do 18. století
skoro naprostá absence jakýchkoli děl na světská témata s jedinou
výjimkou nevelkého počtu děl muslimských bengálských básníků.
Už mnohokrát bylo konstatováno, že veškerá předmoderní ben
gálská literatura, epická i lyrická, je nejen svým obsahem nábožen
ská, ale také svým charakterem sektářská. Jak uvidíme v dalších
kapitolách, naprosto v ní sice nechybí světské prvky, ale každý
světský příběh nebo epizoda musely být zasazeny do náboženské
ho rámce nebo oděny do náboženského roucha, aby byly v litera. tuře přijatelné. Totéž platí i o ryze lidských citech vyjadřovaných
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v těchto dílech. Například višnuističtí básníci neopěvují lásku mat
ky k dítěti, ale Jašódy ke Kršnovi;1 neoslavují lásku muže k ženě či
naopak, ale lásku boha Krišny k jeho milované Rádze a její k němu;
stejně jako v jiných částech Indie byl původně světský hrdinský
mýtus o Rámoví proměněn v mýtus o inkarnaci boha Višnua.
Důvody této tabuizace světských námětů nejsou zcela jasné.
Možná že ve starém Bengálsku existovala i plně světská díla, ale
časem postupně upadla v zapomnění nebo poklesla na úroveň
lidové poezie. V každém případě nebyla nikdy zapsána jako ruko
pisy- snad i proto, že rukopisy se staly objektem náboženské úcty.
Dodnes je v bengálských venkovských domácnostech nacházíme
někdy mezi inventářem předmětů na domácím oltáři. Toto pojetí
ovlivnilo do jisté míry i bengálskou lidovou poezii, která často
preferuje náboženské náměty před světskými.
6. Dalším nápadným rysem starobengálské literatury je averze
vůči próze. Všechna bengálská literární díla byla bez jediné výjim
ky složena ve verších. Mnoho nápisů a dokumentů přitom doklá
dá, že prozaický styl byl znám už v poměrně dávných dobách, ale
zřejmě se až do 19. století nepovažoval za vhodný pro literární
účely. Svou roli přitom asi sehrála i celoindická tradice preferen
ce poezie před prózou, ale sanskrtská prozaická vyprávění nebo
takzvaná kávjová próza nemají v bengálštině žádný protějšek ani
pokračování.
Navzdory tomuto monopolnímu postavení veršů ve staroben
gálské literatuře je repertoár bengálských metrických forem velmi
omezený - pravděpodobně pro již zmíněný nedostatek péče o li
terární styl. Nejčastěji používanými metry jsou slabičný pajár- rý
mované dvojverší v podstatě narativních veršů stejné délky- a tri
padí, skládající se ze dvou kratších částí, rýmovaných nebo nerý

movaných, a jednoho delšího verše s rýmovým schematem a - a
Některá jména a pojmy, používané v celé Indii, mírně pozměnily vlivem
jazykového vývoje svou podobu. V novoindických jazycích už například ne
existuje ve výslovnosti slabikotvorné r a změnilo se v ri (případně ru); proto se
i v naší knize objevují varianty typu Kršna (podle sanskrtského uzu) a Krišna
(podle novoindické výslovnosti).
1
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(nebo b)- c I d- d (nebo e) - c. Veškerá poezie používá rýmy, ale
jejich vybrušování nevěnuje žádnou pozornost a často se spokojuje
i s pouhými asonancemi. Teprve moderní období přináší inovace
i v oblasti poetických forem.
7·

Podobně omezený je také tematický repertoár starobengál

ské poezie. Básníci zpracovávají stále znovu stejné náměty a jenom
upravují staré příběhy. Tematická originalita nebyla zřejmě až do
18. století nijak oceňována a hlavní ambicí básníka bylo v oblasti
epiky převyprávět dobře známý námět "co nejkrásněji". V lyrice
zvyšuje tematickou monotónnost starobengálské poezie zmíněná
absence ryze "lidských" motivů, která brzdí její svobodný vývoj.
Ale už v 18. století lze pozorovat zjevnou snahu o vymanění poe
zie z těchto konvenčních pout, a to jak v epice (Bháratčandra Ráj),
tak v lyrice (Nidhubábu a jiní).
8. Ve většině předmoderních bengálských literárních děl vy
stupuje do popředí typická bengálská emocionalita, která sice zvy
šuje působivost lyrické poezie, ale epice je často na škodu. Právě
tato emocionalita jako podstatný prvek bhakti (postoje absolutní
oddanosti a intenzivní lásky k Bohu) přispívala ve středověku
k rozšíření Krišnova kultu a zvyšovala krásu bengálských viš
nuistických p adtl. Na druhé straně však často oslabovala narativní
poezii a byla patrně jednou z hlavních příčin, proč v bengálštině
nikdy nevznikla žádná skutečně veliká epika.
Jak jsme již konstatovali, staré literární období v druhé polovině
18. století náhle skončilo a v 19. století je vystřídala moderní eta
pa, po všech stránkách podstatně odlišná od předchozí. Ve stejné
době se zcela zásadním způsobem změnilo i postavení Bengálska
v rámci celé Indie. Bengálsko, jež bylo až do novověku jakousi
okrajovou a nedůležitou periferií indického subkontinentu, se stalo
první oblastí v Indii silně ovlivněnou Brity. Bylo po dlouhou dobu
hlavním centrem koloniální Britské Indie a předběhlo všechny
ostatní indické oblasti nejen v hospodářském a politickém vývoji,
ale také ve vytvoření a rozvinutí moderní literatury. Silné a plodné
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modernizační hnutí 19. století, zasahující do všech oblastí života
a kultury, jež vzniklo v Bengálsku, nejenže přetvořilo způsob my
šlení obyvatel velkoměstské Kalkaty, ale stalo se pod názvem
bengálská renesance také příkladem pro jiné části Indie. Po dlou
hou dobu si potom moderní bengálská literatura udržovala mezi
indickými literaturami výrazný předstih a vůdčí postavení a po
kračovala v objevování nových cest prakticky ve všech odvětvích
literární tvorby.
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