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Abstrakt
Reflexe pozdně qádžárovské éry v díle Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg
Bakalářská práce se zabývá dílem Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg perského autora
Zajnol’ábedína Marágheího. Próza, napsaná formou fiktivního cestopisu a vyznačující se
ostrou kritikou sociálních, politických a kulturních poměrů perské společnosti pozdě
qádžárovského období, vzbudila v Persii na přelomu 19. a 20. století široký ohlas a svým silně
reformistickým nábojem představovala významný příspěvek v argumentačním boji mezi
modernitou a tradicí v předvečer ústavní revoluce z let 1905-1911. Předkládané práce je
pokusem podchytit na základě kritické analýzy literárního textu formální i obsahový význam
Marágheího díla, považovaného za jednu z prvních fikcí se satiricko-kritickými prvky v
perské literatuře. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část pojednává o
historicko-literárním vývoji Íránu v 19. století. Druhá, praktická část, následně po stručné
charakterizaci díla, se zaměřuje na rozbor obsahové, sociálně-kritické roviny Síjáhat-náme a
na vybraných příkladech, doprovázených ukázkami překladu z originálního jazyka do jazyka
českého, demonstruje kritické postoje autora ke konkrétním společenským jevům
zkoumaného období. V závěrečné syntéze se pokusím shrnout výsledky své analýzy.
Klíčová slova: Moderní perská literatura, Zajnol’ábedín Maragheí, Síjáhat-náme-je Ebráhím
Beg, qádžárovská Persie, cestopis, sociální kritika

Abstract
Late Qajar Era and its Reflection in the Novel of Siyahat-nameh-ye Ebrahim Beg
The bachelor thesis is concerned on Siyahat-nameh-ye Ebrahim Beg, the work of
Persian writer Zayn al-’Abedin Maraghe’i. Prose written in the form of fictional travelogue
and characterized by sharp criticism of social, political and cultural conditions of Persian
society of the late Qajar era, attracted attention amongst Persia on the eve of 19th and 20th
century with its strong call for reformism became an important argumentation in the dispute
over modernity and tradition on the eve of constitutional revolution of 1905-1911. The
presented thesis is an attempt – on the basis of critical analysis – to explore significance od
Maragheh’s opus, considered as one of the first fiction with satirical-critical elements in
Persian literature. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part deals with the
historical and literary development in Iran in the 19th century. The second, practical part, after
a brief characterization of Siyahat-nameh, focuses on the analysis of social-critical aspects of
it and on selected examples, accompanied by examples of translation from Persian to Czech,
stresses the author’s critical attitudes to specific social phenomenas of the period. In the final
synthesis I will try to summarize the results of the analysis.
Key words: Modern Persian literatura, Zeyn al-Abedin Maraghei, Siyahat-nameh-ye Ebrahim
Beg, Qajars´Persia, travelogue, social critics
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Úvod
Předkládaná bakalářská práce se zabývá jedním z nejvýznamnějších prozaických textů
moderní perské literatury doby před tzv. ústavní revolucí (1905-1911), dílem Síjáhat-náme-je
Ebráhím Beg Zajnol’ábedína Marágheího. První a nejvlivnější díl této trilogie, kterým se
zabývá tato práce, vyšel anonymně v Káhiře pravděpodobně mezi lety 1895 a 18971 a vzbudil
ve své době nejen pozornost íránské cenzury, ale především široký ohlas, a to hned v několika
ohledech. Nejen formou, nýbrž i svým obsahem totiž přinášel „čerstvý vítr“ do literárního a
politického podnebí tehdejší společnosti pozdně qádžárovské éry, která v překotně se
rozvíjejícím světě, jehož směřování stále dominantněji udával Západ, jen nejistě přešlapovala
na pomezí mezi jeho tradičním a moderním pojetím. A právě do takového ovzduší promluvil
autor Síjáhat-náme svým silným, nekompromisně formulovaným protestním hlasem, který na
tento rozpor ve společnosti reagoval a usiloval naleznout řešení. V předvečer zápasu o
konstituci proto tento text představoval vlivný reformistický příspěvek do diskuze o
budoucnosti íránského státu, resp. tuto diskuzi napomohl iniciovat.
Síjáhat-náme, neboli „cestovní zápisky“, jsou – jak už sám název napovídá – dílem,
jež je vystavěno na základě tradičního perského prozaického žánru cestopisu, tzv. safar-náme,
které má své místo v perském písemnictví již od 11. století zásluhou Násera Chosroua.2
Skutečnost, že je promyšleně zpracován jako fiktivní příběh odehrávající se v reálných
kulisách, však způsobila, že bývá pokládán za pozoruhodný doklad nového typu moderní
prózy se satiricko-kritickými prvky v perské literatuře. Z formálního hlediska vyčnívá také
jednoduchostí svého stylu, používáním prostého a obecně srozumitelného jazyka, což je
v kontextu perské literatury i v závěru 19. století stále poměrně výjimečným a inovativním
prvkem.
Jak už bylo naznačeno, význam Síjáhat-náme je spatřován i po obsahové stránce, a to
značnou měrou ve schopnosti jasně formulovat myšlenky a otevřeně vyjadřovat kritiku, která
byla zaměřena vůči sociálním, politickým a kulturním poměrům perské společnosti pozdně
qádžárovské éry. Oba uvedené faktory, čili obsahová i formální inovativnost, přispěly ke
skutečnosti, že se ze Síjáhat-náme ve své době a zejména v okruhu modernisticky
orientovaných intelektuálů stal svého druhu bestseller, který usnadnil následující generaci
Káhirské vydání prvního dílo vyšlo nejen anonymně, nýbrž i bez datace; druhý díl vyšel v Kalkatě roku 1905,
třetí v Istanbulu v roce 1909.
2
Safar-náme-je Náser Chosrou patří podle Tauera k „nejstarším a nejcennějším z perských cestopisů“: Dílo
jednoduchým stylem popisuje zážitky autora při cestě z Chorásánu do Mekky a Egypta a podává zajímavé
svědectví o životě velké části muslimského světa v závěru 11. století. Srov. Rypka, J.: s. 397.
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konstitucionalistů formulovat své stěžejní požadavky. Je přitom paradoxní, že sám autor,
perský obchodník Marágheí, prožil větší část svého života mimo svou rodnou vlast a ještě
mnoho let po vydání prvního dílu své trilogie zůstávalo jeho autorství veřejnosti utajeno.
Je rovněž s podivem, že k dílu, jemuž je přisuzován tak velký význam pro vývoj
moderní perské literatury, existuje v západním kontextu dosud pramálo podrobnějších studií.
Toto tvrzení se zdaleka netýká pouze českého prostředí, nýbrž ve značné míře platí i pro
anglofonní literaturu.3 Jméno autora a titul díla, jímž se proslavil, případně jeho velmi krátké
a stručné shrnutí samozřejmě nalezneme v mnoha obecných pracích vztahujících se nějakým
způsobem k literatuře nebo historii přelomu 19. a 20. století v Íránu; opakování tohoto
schématu však vzbuzuje dojem, že o Marágheího díle dodnes víme vlastně jen poměrně málo,
a to, co známo je, se překvapivě často opakuje; tato skutečnost však zároveň nesporně
představuje pomyslnou „hozenou rukavici“, pobídku tento stav změnit. To je i smyslem
následující práce, která si klade za cíl v prvním sledu vůbec věnovat tomuto dílu – v českém
prostředí prakticky poprvé větší – pozornost, jakou nepochybně zasluhuje, a představit jej
jako téma, jež má potenciál obstát samostatně; resp. pokusit se jej tímto způsobem vymanit z
nelichotivé role pouhého „encyklopedického hesla“, k němuž se váže plno hodnotících
přívlastků a výroků, ale jehož opomíjení znemožňuje přehodnocovat jejich oprávněnost,
případně nedostatečnost.
V druhém sledu – a to je vlastním tématem mé bakalářské práce – následuje pokus
zodpovědět, jaké společenské jevy konkrétně jsou předmětem Marágheího sociální kritiky a
jak jsou definovány v díle obecně hlavní příčiny úpadku perské společnosti sledovaného
období. Vedlejším záměrem práce je rovněž pokus nastínit, zda autor ve svém spise reflektuje
historii své země a jakým způsobem sehrává roli alternativy k současnosti. K dosažení tohoto
cíle přistupuji ke kritické analýze textu a bližšímu rozboru zvolených ukázek, na jejichž
podkladě by mělo dojít ke zhodnocení sociálně-kritické roviny Síjáhat-náme. Vybrané ukázky
společenské kritiky, jimiž analytickou část práce doprovázím a jež jsou výsledkem překladu
z perského originálu, konfrontuji s historickým poznáním příslušných fenoménů a pokouším
se o jejich výklad.
Práce je rozdělena na dvě vzájemně provázané části. První, teoretická část má za úkol
zhodnotit stávající stav výzkumu dané problematiky a nastínit v základních obrysech
historický a literární vývoj Íránu v 19. století. Zařazení těchto kapitol vychází z přesvědčení,

3

Více k tomu v kapitole o použité literatuře.
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že pochopení dobového kontextu je nezbytným předpokladem jakéhokoli pojednání o
literárním díle, jež vzniká v určitém prostoru a čase; jejich smysl je třeba spatřovat rovněž ve
snaze umožnit plynulý přechod k následující části práce, zabývající se již konkrétně
zkoumaným dílem.
Kapitola o literárním vývoji reflektuje Talattofovu koncepci tzv. „persianismu“, která
chápe vznik literární moderny v Íránu jako odmítavou reakci na tradiční básnické formy a
snahu nahradit je novými formami literatury podle západních vzorů, jež umožňují literatuře
působit jako platforma pro vyjádření ideologie.4 Kapitola se v tomto smyslu proto snaží
rovněž reflektovat v rámci zkoumaného období význam reforem a proměn perského jazyka,
které za účelem modernizace literatury i společnosti sledovaly proces jeho zjednodušování.
Kapitola o historickém vývoji Íránu za vlády Qádžárovců se rovněž zaměřuje na
klíčové aspekty zkoumaného období, a sice z pohledu zásadních zahraničních i
vnitropolitických faktorů, jež dění v íránské společnosti a mezinárodní postavení země
ovlivňovaly a jejichž reflexe se v důsledku odrazila i na stránkách Síjáhat-náme. Podrobnější
nastínění historického kontextu je rovněž obsahem analytické části práce.
Druhá, praktická část má – následně po kapitolách charakterizujících autora i jeho dílo
– za cíl demonstrovat na vybraných ukázkách originálního textu zásadní kritické postoje
autora vůči situaci v Íránu, nastínit jimi jeho představy o příčinách nastalé situace a
zpřístupnit je čtenáři v českém překladu. Vzhledem k omezenému prostoru bakalářské práce
se omezím na nejcharakterističtější a čtenářsky zajímavé vybrané sociálně-kritické motivy,
jako je zaostalost po technologické i intelektuální stránce (nerozvinutá infrastruktura,
zastaralý vzdělávací systém, ustrnulost literárních forem) a nefungující státní administrativa (s
důrazem na roli šáha v systému) apod. Samostatnou kapitolu věnuji také autorově reflexi
perské historie, jejíž vybraná údobí v díle jsou nikoli nevýznamně předmětem glorifikace,
ostře stavěné do protikladu k neutěšené přítomnosti. V závěrečné syntéze se pokusím shrnout
výsledky analýzy a zhodnotit Marágheího pochmurnou vizi Iránu posledních Qádžárovců.

Talattof, K., Politics of Writing in Iran: s. 4. Podle autora je tato adaptace moderních literárních forem a žánrů
perskými autory zároveň odrazem ideologizace literatury.
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Poznámka k transkripci
Práce sleduje fonetický přepis perských jmen a názvů do českého jazyka s
přihlédnutím k perské výslovnosti, jež zaznamenává od arabské posun (např. persianizované
Náseroddín namísto Nasir al-Dín, Dárolfunún namísto Dár al-Funún, Zajnol’ábedín namísto
Zajn al-’Ábedín apod.).
Pokud jde o citace, v poznámkovém aparátu ponechávám v případě autorů perského
původu, avšak působících na Západě a píšících v anglickém jazyce, jejich jména v anglické
transkripci, čili tak, jak jsou uvedena v názvech příslušných titulů, např. Parsinejad, Kamshad
apod. Pokud na tyto autory odkazuji přímo v textu, ponechávám proto jejich jména pro lepší
přehlednost a udržení jednotného přepisu v anglické transkripci.
Poměrně problematickou záležitostí byla citace a přepis různých jazykových vydání
Marágheího díla. Píšu-li o autorovi přímo v textu, zapisuji jeho jméno v českém přepisu
("Marágheí"). Cituju-li v poznámkovém aparátu z anglického překladu, ponechávám
anglickou podobu autora s apostrofem: "Maraghe'i". Totéž platí o citaci z ruského překladu.
Vzhledem k možné záměně anglické verze s originálním textem v poznámkovém aparátu,
rozhodl jsem se uvádět v případě citace anglického originálu pro lepší čtenářskou orientaci
celý název překladu, tj. včetně "The Travel Diary of Ebrahim Beg". Totéž platí pro případ
citací z doslovu k ruskému překladu. U citací z perského originálu ponechávám standardně
pouze jméno autora v českém přepisu ("Marágheí").
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Kritika použité literatury, dosavadní stav bádání
Při práci na bakalářské práce bylo použito perského vydání originálního textu z roku
2009, které obsahuje kompletně všechny tři díly,5 a rovněž anglického překladu prvního dílu,
jejž v překladu J. Clarka a pod názvem The Travel Diary of Ebrahim Beg6 vydalo
nakladatelství Mazda Publishers, specializující se výhradně na iranica. Jde o vůbec první
překlad Síjáhat-náme, resp. jeho první části, do anglického jazyka, jenž je navíc doplněn o
úvodní slovo překladatele, zasazující vznik románu do dobového kontextu.
Ačkoli k problematice perské literatury existuje v současné době poměrně velké
množství literatury, konkrétní oblast zájmu této práce se tomuto tvrzení poněkud vymyká.
Literární dění v Íránu 19. století a éry, která předcházela tzv. ústavní revoluci, tj. přelomu 19.
a 20. století, je vedle období klasického perského písemnictví, které v povědomí Západu
ztělesňují dobře známí básníci jako Omar Chajjám, Sa’dí, Maulána Rúmí nebo Háfez,
předmětem poměrně značného zájmu badatelů. Přesto dosud existují bílá místa na mapě
vzniku perské literární moderny, mezi něž náleží mj. právě dílo Zajnol’ábedína Marágheího.
Literatura české provenience pojednávající o perské literatuře bezesporu stojí a padá
na monumentálních Dějinách perské a tádžické literatury7, na nichž se podíleli takoví
velikáni československé orientalistiky, jako byl Jan Rypka, Jan Marek, Jiří Bečka anebo Věra
Kubíčková. Z bohatého záběru této monografie, jež sahá od nejstaršího persko-jazyčného
písemnictví až do poloviny 20. století, poskytly nezbytný úvod k literárnímu vývoji v Íránu
19. století především studie Věry Kubíčkové a Jana Rypky, jež nastiňují ve stručnosti rovněž
historicko-společenské pozadí tohoto vývoje. Dílu Zajnol’ábedína Marágheího, na nějž je
zaměřena tato práce, je však věnována pouze kratší zmínka v souvislosti se vznikem perské
románové tvorby8; formát monografie ostatně podrobnější rozbor ani neumožňoval. Přesto jde
o prakticky jedinou zmínku o tomto autorovi v původní české monografii.
Také anglicky psaná literatura si Marágheího textu všímá spíš výjimečně a okrajově,
přesto je nespornou výhodou anglického čtenáře existence již zmiňovaného Clarkova
překladu prvního dílu, který poskytuje příležitost seznámit se s původním textem
nezprostředkovaně a přímo. Jak bude později podrobněji naznačeno, je překlad devízou jen
nemnoha dalších jazyků.
Marágheí, Z.: Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg, Tehrán, Entešárát-e Ágah 2009.
Maraghe’i, Z.: The Travel Diary of Ebrahim Beg (trans. J. Clark), Costa Mesa, Mazda Publishers 2006.
7
Rypka, J. a kol.: Dějiny perské a tádžické literatury, Praha, ČSAV 1963.
8
Rypka, J.: s. 318.
5

6
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Dnes již klasickou studii o perské literatuře představují čtyřsvazkové A Literary
History of Persia9 Edwarda G. Browna, které postupně vycházely mezi lety 1902 až 1924,
tedy v období, v němž přímo docházelo k bohatému rozvoji perské literární moderny.
Nejnovější trendy, včetně existence Síjáhat-náme v tehdejší literární produkci, zaznamenal
Browne v závěru čtvrtého dílu své rozsáhlé tetralogie. Skutečnost, že se Síjáhat-náme
v Browneově vlivném díle objevilo jen několik let poté, co vyšlo, může dokládat tezi, že již
tehdy patřilo ke stěží přehlédnutelným zjevům nejnovější literární produkce persko-jazyčné
provenience. Vzhledem k významu Browneových dějin pro studium perské literatury je třeba
ocenit už jen to, že se v nich zmínka o něm objevila a i díky ní následujícím generacím
západních badatelů nezůstala jeho existence utajena. Zajímavým příspěvkem k poznání
perského písemnictví přelomu 19. a 20. století je rovněž obsáhlá studie The Press and Poetry
of Modern Persia10 od téhož autora.
Počátky literární moderny v Íránu nastiňuje rovněž práce H. Kamshada Modern
Persian Prose Literature11, jejíž anglický překlad vyšel roku 1966. Studie stručně vymezuje
modernistické snahy vůči předcházejícím obdobím a seznamuje mj. s nejvýznamnějšími
postavami, jež stály u jeho zrodu. Na několika stranách věnuje svou pozornost i Marágheího
Síjáhat-náme, které přiřazuje k dílům, významně ovlivňujícím intelektuální hnutí v předvečer
ústavní revoluce.
Z úžeji zaměřené sekundární literatury je třeba na prvním místě uvést především studii
A History of Literary Criticism in Iran12, zabývající se význačnými postavami íránského
literárního a intelektuálního života 19. a počátku 20. století, mezi nimi i Marágheím, jemuž je
věnována samostatná kapitola a jehož nejznámější text je zde zkoumán jako příklad díla
formulujícího literární kritiku. Lze jen litovat skutečnosti, že omezený prostor nesporně
zajímavého textu neumožnil podrobnější analýzu zkoumaného jevu, zejména pak rozšířením
o žurnalistickou činnost Marágheího, který přispíval do několika periodik, např. reformisticky
laděného deníku Achtar vycházejícího v Istanbulu. Marágheí jako publicista a přispěvatel
reformního tisku je dodnes vůbec neznámou kapitolou, jež by se rozhodně měla stát tématem
samostatné studie a jež by mohla napomoci blížeji objasnit Marágheího ideový vývoj, resp.
ideová východiska, a definovat na jejich základě vlivy a inspirace, jež mohly potenciálně
ovlivnit podobu jeho prozaického díla.
9
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Z odlišného hlediska pohlíží na roli Síjáhat-náme v perské literatuře M. R.
Ghanoonparvar ve své monografii In a Persian Mirror: Images of the West and Westerners in
Iranian Fiction13, pojednávající o reflexi Západu v dílech předních představitelů perské
fiktivní literatury. Západ podle autora figuruje v Marágheího přístupu jako prostředek
k vytvoření kontrastu vůči íránské realitě a tímto srovnáním umožňuje její hodnocení.
Práce na tématu, jež se týká perské literatury a k němuž navíc v neperském prostředí
existuje jen omezené množství zdrojů, přirozeně vyžadovala seznámení s persko-jazyčnými
studiemi. Za všechny jmenujme především Júsefího studii Dídarí bá ahl-e qalam (Setkání
s lidem pera)14, která se na ploše jedné, poměrně obsáhlé kapitoly s výmluvným názvem
„Milovník vlasti“ věnuje blížeji Síjáhat-náme, resp. studii Advár-e nasr-e fársí: az mašrútíat
tá enqeláb-e eslámí (Fáze perské prózy: od éry ústavy po islámskou revoluci)15, která
Marágheího rovněž počítá k vlivným autorům předústavního období.
Existují rovněž dílčí články a kratší studie napsané v perštině. Za zmínku stojí zejména
článek Síjáhat va pejvand-e án bá negáreš-e neqád dar Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg
(Cestování a jeho souvislost s vyjadřováním kritiky v Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg)16, jenž si
všímá žánru cestopisu, v němž je Síjáhat-náme napsáno, jako prostředku k formulaci
kritických postojů autora.
Prostřednictvím perského překladu bylo rovněž možné seznámit se s dílem
francouzského badatele C. Balaÿe Pejdáješ-e román-e fársí17, jež vyšlo roku 1997
v Teheránu. Studie, nesoucí v originále název La genese de roman persan moderne,
pojednává na ploše samostatné kapitoly o Síjáhat-náme v kontextu vývoje moderního
perského románu.
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1. Historický a literární vývoj Íránu v 19. Století
1.1. Základní vývojové tendence qádžárovského Íránu v 19. století
Když roku 1796 usedl na perský trůn Aghá Muhammad Šáh a moci se jeho
prostřednictvím ujala qádžárovská dynastie, vytvořil se po dlouhých desetiletích potenciální
prostor pro obnovu státu v konturách safíjovské dynastie. Doba se však mezitím změnila a
svět – a spolu s ním i Írán – vstupoval do epochy, v níž už nic nemohlo zůstat stejné jako dřív.
Přesun hlavního města z Isfahánu do Teheránu téhož roku byl symbolickou, v uvedeném
kontextu však pouze kosmetickou změnou.18 I opětovné připojení Gruzie, jež provázelo
konsolidaci a znovusjednocování říše a jehož hlavní centrum, Tbilisi, dobyl Aghá Muhammad
Chán už o rok dříve, bylo nakonec jen krátkodobou epizodou, jejíž hodnotu v následujících
desetiletích zcela anuloval faktor tak typický pro nové poměry – narůstající dominance
evropských

impérií

v mezinárodní

politice

a

související

defenzivní

postavení

mimoevropského světa.
Na počátku vlády Qádžárovců dosahovala perská říše rozlohy, která byla srovnatelná
s územím ovládaným safíjovskými šáhy: zaujímala kromě jádrové oblasti Íránu také
zakavkazské oblasti Ázerbájdžánu, Arménie a východní Gruzie v severozápadní části
monarchie. Pouze afghánské provincie byly mimo kontrolu nové dynastie a perský vliv na
dění v nich v průběhu následujícího století nenávratně mizel.19 Ačkoli geograficky dosah
qádžárovské moci více méně korespondoval s érou Safíjovců, výchozí geopolitickou situaci,
v níž se nová dynastie na přelomu 18. a 19. století nacházela, nelze ze závažných příčin
s předcházejícími údobími srovnávat. Jak upozorňují mnozí autoři zabývající se
qádžárovským Íránem, výchozí pozice, v níž se nastupující dynastie nacházela, byla
ovlivněna faktory, jež se z pohledu minulosti jevily jako nové; za prvé, v jakékoli snaze o
expanzívní politiku už noví vládci vždy naráželi na zahraničně-politické zájmy evropských
mocností, jejichž ekonomická síla jim umožňovala stupňovat svůj tlak vůči suverenitě
zaostalejších říší ve světě.20 Tento faktor, a to za druhé, zároveň otevřel perskou říši interakci
se západním děním prostřednictvím diplomatických misí, které zpočátku iniciovali sami
Evropané, usilující v době napoleonských válek uzavírat strategická spojenectví.21
V neposlední řadě pak tyto styky zapříčinily, že perská říše poprvé naplno pocítila, jak
hluboce oproti svým západním protějškům po všech stránkách zaostává ve vývoji
18
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ekonomickém, sociálním, technickém a co hůř, zejména ve vojenském, což brzy poznávala i
přímo na bojištích. Změny, k jejichž provádění chtě nechtě poznání a uvědomění tohoto
nelichotivého stavu teheránské vládce přimělo, přispěly k nahlížení na qádžárovskou éru, tj.
období mezi lety 1796-1925, jako období přechodu k modernitě.22
Fath Alí Šáh (1797-1834) byl prvním vládcem, jehož kombinace všech těchto faktorů
zastihla a jemuž nezbývalo, než se s nimi vyrovnávat. Období jeho vlády poznamenaly
především neúspěšné konflikty s Ruskem: následkem první (1804-1813) i druhé rusko-perské
války (1825-1828) byla definitivní ztráta kavkazských provincií včetně Jerevanu. Tzv.
turkmančajský mír roku 1828 ustálil rusko-perskou hranici na řece Aras.23 Perská říše se
během těchto let dostávala do rusko-britských imperiálních kleští, v jejichž sevření byla tím
snázeji zatahována do jejich mocensko-politického soupeření.24 To se projevilo i v Brity
podněcovaných konfliktech v Afghánistánu v letech 1837-1838, resp. 1856-1857, v jejichž
důsledku šáh definitivně ztratil vliv v kdysi samozřejmých državách perských vládců. Írán se
naplno stával hracím žetonem v tzv. „great game“, tj. „velké hře“, geopolitickém soupeření
ruského samoděržaví s britskou korunou o širší oblast střední Asie, kde se střetávaly ruské
expanzívní ambice s britskými, jejichž stimulem byla ochrana indického panství. 25 Persie se –
ke svému neštěstí – mezi oběma velmocemi rozprostírala jako přirozené nárazníkové pásmo.
Vojenské neúspěchy rovněž přispěly k uzavírání nevýhodných obchodních smluv
s evropskými státy, zejména Británií a Ruskem, které otevíraly impériím dveře do íránské
ekonomiky, prohlubovaly ekonomickou závislost říše a poškozovaly domácí obyvatelstvo.26
Náznak pozitivních změn přinesl roku 1848 nový šáh Náseroddín, který vystřídal na trůně
svého předchůdce šáha Muhammada (1834-1848), a především nástup Amíra Kabíra do
funkce vezíra. Amír Kabír, který se zapsal do historie a povědomí Íránců jako přesvědčený
zastánce modernizace státu a reforem,27 proslul zejména založením tzv. Dárolfunúnu („Domu
22
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věd“) roku 1851, prvního učiliště vytvořeného podle evropského vzoru.28 Slibný začátek
vlády Amíra Kabíra však zhatilo spiknutí jeho nepřátel, jež vyústilo v jeho odvolání a roku
1852 i fyzickou likvidaci; v konečném důsledku pak udusilo šance na reformní vývoj
qádžárovské monarchie, která se v 2. polovině století potýkala se stagnací.
Ve 2. polovině 19. století charakterizovalo prohlubující se ekonomicko-politickou
závislost Íránu udělování mnohostranných obchodních koncesí jak britské, tak ruské straně.29
Roku 1862 získali Britové koncesi na vybudování telegrafní sítě. Vzájemná britsko-ruská
rivalita v oblasti se nepřekvapivě projevovala i v otázce koncesí; emblematický je v tomto
smyslu případ tzv. Reuterovy koncese (1872), která slibovala Britům dalekosáhlé obchodní
výhody a zejména dohled nad výstavbou transíránské železnice. Budování strategicky
významné infrastruktury britskými konkurenty bylo pro Rusy nepřijatelné, a proto donutili
šáha z dohody odstoupit; sami však v 70. letech posilovali v Íránu svůj vliv. K jeho vrcholům
patřil vznik tzv. kozácké brigády, jež dohlížela na bezpečnost šáha a jíž veleli ruští
důstojníci.30
V závěru 19. století poznamenaly perskou společnost mj. také události kolem tzv.
Talbotovy koncese na obchod s tabákem, která obnažila prohlubující se nespokojenost
veřejnosti s uzavíráním nevýhodných smluv s Evropany a vyústila v celospolečenský bojkot
tabákových výrobků.31 Ani úspěch, jehož protestující bojkotem dosáhli, však nic podstatného
nezměnil na pokračujícím trendu, jenž zemi v závěru 19. století nezadržitelně dělil na dvě
sféry vlivu: ruskou, jež se realizovala v severních oblastech Íránu, resp. britskou, která
dominovala v jižních oblastech, a jejichž koexistence udržovala qádžárovskou monarchii
v polokoloniální podřízenosti.32 Finanční problémy, které nového šáha Mozaffaroddína
(1896-1907) přiměly k angažování zahraničních poradců, jmenovitě Josepha Nause, a které
stupňovaly ekonomický tlak na obyvatelstvo, nakonec významně přispěly k vypuknutí tzv.
ústavní revoluce v letech 1905-1911.
Vědomí hlubokého úpadku státní moci a suverenity v důsledku zahraničního
vměšování se nadlouho promítlo do uvažování perské společnosti i jejích představitelů a
vtisklo mu určitou dávku skepse, podezřívavosti a nedůvěry vůči úmyslům zahraničních,
zejména západních mocností. Abrahamian v této souvislosti dodává, že se tento postoj
28
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k okolnímu světu promítl neméně i do politického uvažování íránských elit a že tento
„‘paranoidní styl politiky‘, který podle mnohých utváří moderní Írán, měl svůj původ
v devatenáctém století.“33

33

Abrahamian, E., A History of Modern Iran: s. 37.

17

1.2. Proměny perské literatury v 19. století
Perskou literaturu předmoderního období Íránu představuje až na výjimky především
poezie, která je jejím nejosobitějším žánrem. Prozaické žánry se naproti tomu v perském
kontextu vyskytovaly jen velmi omezeně, k výjimkám, které nelze opomenout, však patří
např. v úvodu zmiňovaný žánr safar-náme, jehož nejznámějším představitelem byl Náser
Chosrou. Typickým tématem tohoto typu cestopisné prózy byla např. líčení účastníků poutě
do Mekky apod. Tato kapitola usiluje alespoň ve stručnosti nastínit základní situaci, v níž se
na počátku 19. století nacházela perská literatura, a poukázat na nejdůležitější mezníky, jež
umožnily vývoj prózy do té míry, aby již ve druhé polovině století vznikala díla v podobě,
jakou představuje např. Síjáhat-náme.
Jak podotýká Parsinejad v úvodu své studie, pád sáfijovské dynastie znesnadnil styky
a kulturní výměnu s Indií a přivodil tím i úpadek tzv. indického stylu (sabk-e hindí) perské
poezie, jenž za vlády této dynastie dosáhl svého vrcholu.34 Zároveň se vůči indickému stylu,
jenž se svou květnatou metaforičností stával komukoli mimo tvůrce samé nesrozumitelným,
začala vymezovat část perských básníků, kteří prosazovali návrat ke starému slohu perské
poezie a jejím klasickým formám; tito autoři tvořili hnutí tzv. literárního návratu, bázgašt-e
adabí.35
Tento směr, který sice adaptoval staré básnické formy, ovšem nedodal jim žádný nový
obsah, se prosazoval a postupně převládal také v prvních desetiletích vlády Qádžárovců, kteří
– jak uvádí Kamshad – byli častými donátory umění a zaštiťovali tvorbu básníků, kteří se
z tohoto důvodu shromažďovali u dvora.36 „Poezie tohoto období,“ tvrdí Parsinejad a má na
mysli éru Fath Alí Šáha (1797-1834), „pakliže nejde o bezcennou chvalořeč či satiru, je
povahou milostná, plná nezáživných a neupřímných citů, případně představuje žalozpěv za
náboženské mučedníky.“37 Jak je patrné, nedostatkem tohoto slohu byla nejen skutečnost, že
se stále nedokázal oprostit od příliš komplikované, bombastické formy, byť ta se v porovnání
s indickým stylem zmírnila, ale zejména to, že nepředstavoval výrazný vývojový posun ani
podnět, jaký perská poezie a literatura obecně té doby nesporně potřebovala.
K významnějšímu posunu v literatuře proto v 19. století docházelo na poli prozaické
literatury, ačkoli i její způsob vyjadřování se potýkal s podobným problémem jako poezie. V
34
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následujících řádcích se pokusím zaměřit na ústřední faktory, jež přispěly k vývoji prózy a
ovlivňovaly a způsobovaly proces zjednodušování perštiny, mezi něž náležely šíření
knihtisku, vznik žurnalistiky, překladatelská činnost (a s ní související a zcela určující vliv
Západu), reformy dvorské korespondence, čili úsilí, jež bylo – nutno podotknout – ve svém
počátku iniciováno především politickými rozhodnutími shora.
Třebaže i v první polovině století působili tvůrci, kteří ze stínu zažitých forem uměli
vystoupit a přinášet náznak změny, resp. originality, jako v případě básníka Jaghmá38, jehož
hrubá satira se však víc než touhou po změně vyznačovala pesimismem,39 teprve až pronikání
evropských vlivů přineslo do literárního života Íránu nové podněty. Nejednalo se však touto
dobou o překotný příliv nových a neotřelých západních forem do místních podmínek; na to
bylo ještě příliš brzy a tento stav byl ostatně stále poměrně daleko. Zcela zásadní a
nepostradatelnou úlohu sehrála – možná překvapivě, ale rozhodně nesporně – technika: teprve
do této doby totiž spadají první snahy o rozšíření knihtisku v Íránu. Na svědomí je měl
korunní princ Abbás Mírzá, místodržící ázerbájdžánské provincie, který vyslal své zástupce
do Londýna i Petrohradu, aby se seznámili s fungováním knihtisku a litografie a pomohli jej
posléze zavést i ve vlasti. Rypka uvádí, že k otevření první knihtiskárny v důsledku těchto
delegací došlo v Tabrízu roku 1816/7 (do provozu byla však uvedena až roku 1824), kdežto
v Teheránu až roku 1837/8 (v perském kontextu nepřekvapí, že první knihou, kterou
teheránská knihtiskárna vytiskla, byl Háfezův díván).40
Význačnou úlohu v novém chápání literatury sehrál Mírzá Abolqásem Qá’im Maqám
Faráhání (1779-1835), považovaný za významného průkopníka reforem na tomto poli;
podstatný vliv na něj měla už ta skutečnost, že jeho otec pracoval právě pro korunního prince
Abbáse Mírzu, který na pozici guvernéra Ázerbájdžánu proslul svým neobvykle pokrokovým
myšlením a reformně laděným úsilím, např. v oblasti organizace armády apod. Reformy po
evropském způsobu v nejrůznějších oblastech vzýval i Faráhání, který za života zastával
různé politické funkce; v oblasti kultury a literatury byla zásadní jeho snaha zjednodušit jazyk
úřední korespondence, který se potýkal s nesmírně složitým způsobem vyjadřování i zápisu, a
zbavit jej „nejhoršího bombastu a rétorického kejklířství.“41 Přestože se jednalo, jak
Jaghmá, vlastním jménem Mírzá Abú al-Hasan, žil v letech 1782-1859. Kromě hrubých satirických básní, jimiž
si často vyřizoval účty se svými nepřáteli, proslul Jaghmá především svými „Nářky doprovázenými bitím v prsa“
(Nauhá-je sínezaní). Toto dílo charakterizuje příklon k lidové řeči, rys, který byl tvorbě tohoto básníka vlastní,
podobně jako odklon od používání arabismů ve prospěch perských výrazů. Srov. Rypka, J.: s. 280-282.
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připomíná Rypka, teprve o počáteční snahy tohoto typu, vzhledem k tomu, že měly své vlivné
pokračovatele, hledání jednoduššího slohu v literárním vyjadřování neustalo a v průběhu 19.
stol. postupně získávalo převahu.
Jedním z doyenů reformního úsilí v této oblasti – ale zdaleka nejen v ní – byl i první
vezír šáha Náseroddína Amír Kabír, celým jménem Mírzá Taqí-chán Amír Nizám, který
zastával funkci v letech 1848-52. Za poměrně krátkou dobu své vlády přispěl mnoha svými
činy k celé řadě podstatných změn a inovací. Bezesporu k nim náleží založení první moderní
univerzity v Íránu roku 1851, jíž se stal Dárolfunún, „Dům věd“.42 Dárolfunún měl otevřít
dveře evropským vědám a evropskému způsobu výuky do íránského vzdělávání a vychovat
novou generaci Íránců, která by byla posléze schopna přispět k rozvoji státu a pozvednout jej
do té míry, aby dokázal držet krok s okolním světem. Z tohoto důvodu také novému učilišti
vévodily technické obory, vojenství, lékařské a přírodní, ale i humanitní vědy, které vyučovali
hostující profesoři z Evropy; nedílnou součástí projektu byla i podpora překladů studijních
materiálů a oborových publikací západní provenience do perštiny.43 Někteří, jako např. dva
čeští zástupci působící v „Domě věd“, August Karel Kříž a Jakub Eduard Polák, byli sami
tvůrci učebnic ke svým oborům, prvním v perském jazyce vůbec.44 Založení učiliště rovněž
umožnilo mladým Íráncům podnikat první studijní cesty do Evropy, a jak v této souvislosti
dodává Kamshad, „vraceli se zpět vybavení západními idejemi, jež nepochybně měly
podstatný vliv na literární obrodu v Persii.“45
Jméno Amíra Kabíra bývá rovněž spojováno s rozvojem prvního tisku, a to nejen
proto, že sám byl autorem politických článků. Přestože první noviny, Rúznáme-je achbár-e
vaqájí („Žurnál zpráv o událostech“) začaly v Íránu vycházet už roku 1839, podle Rypky měl
skutečně novinový formát až týdeník Rúznáme-je vaqájí-je ettefáqíjje („Žurnál zběhnuvších
se událostí“), jehož první číslo vyšlo právě během vlády Amíra Kabíra roku 1851. 46 První
denní tisk však představuje až Chulásatu’l Havádis („Sumář událostí“), který začal pravidelně
vycházet až na sklonku století, roku 1898. Poměrně zajímavou a nikoli nepodstatnou
záležitostí druhé poloviny 19. století je persky psaný, reformně orientovaný tisk, který
vycházel v zahraničí a do Íránu se dostával ilegální cestou. To je i případ novin s názvem
Achtar („Hvězda“), které vycházely v Istanbulu mezi lety 1875 až 1896 a o nichž sám
Browne prohlásil, že při jeho návštěvě Íránu v letech 1887-8 „byly jedinými perskými
42
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novinami, které stálo za to číst.“47 Není bez zajímavosti, že s tímto periodikem byl spojen
nějaký čas i Zajnol’ábedín Marágheí, autor Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg. Opomenout nelze
ani Habl al-Matín („Pevné lano“), který vycházel v Kalkatě, Sorajjá („Plejády“), vycházející
od roku 1898 v Káhiře,48 a v neposlední řadě i časopis Qánún („Zákon“), jehož zakladatelem
a ústřední postavou byl Mírzá Malkom Chán.
Právě Mírzá Malkom Chán náleží k jedněm z nejvýznamnějších spisovatelů a
reformistů té doby. Již jeho otec, Mírzá Ja’qúb Chán, adresoval šáhovi Náseroddínovi žádost
o zavedení konstituce a ustavení vlády založené na právu49. Malkom Chána lze nesporně
označit za člověka, který se – abychom parafrázovali výše zmíněné tvrzení – navrátil z
Evropy vybaven západním smýšlením, byť jeho studijní pobyt v Paříži ještě o pár let
předcházel otevření Dárolfunúnu a s ním souvisejícím studijním výjezdům. Francouzské
prostředí každopádně vštípilo mladému Malkom Chánovi myšlenky velkých filozofů
Francouzské revoluce, jakým byli Voltaire, Rousseau nebo Montesquieu,50 jež později
ovlivnily jeho představy o politickém uspořádání Íránu. Ty formuloval v celé řadě esejí a
pamfletů, jež neváhal adresovat osobně šáhovi, v jehož službách ostatně jako diplomat už
od 50. let působil – známý je např. spis s názvem Daftar-e Tanzímát („Spis o uspořádání“),
jímž „stínu božímu“ a „ochránci víry“ na zemi navrhoval vládní reformu. Známé je i pořádání
tzv. Farámušcháne („Dům zapomnění“), politických debatních spolků, vůbec prvních svého
druhu v íránském prostředí.51 Neúspěšnou, přesto však pozoruhodnou snahou Malkom Chána
byl návrh reformy, jíž zamýšlel zjednodušit prostřednictvím latinky arabské písmo.52
Vysokého renomé nabyl činorodý Malkom především jako redaktor již zmiňovaného časopisu
Qánún, který vydával při svém angažmá, resp. exilu v Londýně a v němž pokračoval ve
formulaci svých reformně orientovaných názorů; osobitým novinářským stylem, jímž
následoval západní vzory, i tím, že pro mnohé západní pojmy a koncepty vytvořil vhodné
perské neologismy, ovlivnil významně další vývoj íránské žurnalistiky, který se projevil
zejména v podobě tiskovin v dobách tzv. „ústavní revoluce“.
Význam proměny, kterou v průběhu 19. století procházela literární perština na poli
uměleckém i publicistickém, vyzdvihuje Kubíčková a zdůrazňuje, že právě tisk a spolu s ním
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i překladatelská činnost vyžadovaly, aby se jim jazyk uzpůsobil, nikoli naopak: zatímco
v prvním případě proto, aby se jazyk stal srozumitelným nejširším čtenářským vrstvám,
v druhém případě záleželo na tom, aby překladatelé byli schopni zpřístupnit originální text.
Jinak řečeno, „jestliže totiž chtěli vyjádřit jednoduchý, neumělkovaný styl evropské prosy,
musili vytvářet novou literární perštinu.“53 Západní vliv se proto de facto projevoval až u
samých základů perské kultury – jmenovitě v jazyce, jímž otřásl k jeho prospěchu. „Literární
renesanci“, jak tento proces, který vyvrcholil v časech bojů o ústavu v letech 1905 až 1911,
nazývá Kubíčková, shrnuje autorka těmito slovy: „Znalost evropských jazyků a literatur,
západní vzdělání, jež odkrývá nové možnosti v technice, ve vědách přírodních i společenských
– a odraz všeho toho v životní praxi, to je pro íránského literáta objev, v jehož světle se hroutí
pravdy uznávané po tisíciletí jako neměnné a dosavadní společenské zřízení se jeví jako
středověký přežitek. Kritický pohled na domácí skutečnost, který je jednou probuzen a dále se
tříbí, odhaluje nedostatky zásadního rázu, uhaduje jejich příčiny a již se zamýšlí nad cestami
k jejich nápravě.“54
Snad právě tato konstelace umožnila existenci vhodných podmínek, vytvářejících
teprve prostor pro vznik moderní perské prózy. Když na sklonku století vyšel v anonymitě
první díl Marágheího Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg, perské próza tím získala poměrně
unikátní a inovativní titul, v jehož formě se zároveň zrcadlil mnohaletý proces
zjednodušování literární perštiny, mezi jehož iniciátory patřil Faráhání, Amír Kabír a jejž
přijal za svůj také šáh Náseroddín při práci na třísvazkovém cestopisném líčení svých výprav
po Evropě. Jak podotýká Rypka, „je vlastně krutou ironií, že forma [...] průbojných
vyprávění, jež ostře kritizují prohnilou administrativu a rozloženou společnost doby
qádžárské, je dána cestovními deníky tak vyhraněného qádžárského despoty, jakým byl právě
Násiruddín-šáh.“55 Mezi těmito slovy však nesmí zapadnout podstatné, totiž že na počátku
adaptace těchto nových prozaických forem íránskými literáty byl vliv zejména evropských
literatur, nikoli domácí tradice.56 Celá 2. polovina 19. století je v tomto ohledu hledáním
nových forem literatury, jimiž by bylo možno formulovat např. kritiku, jakou představuje
právě Marágheího text; nemohla-li to být z uvedených důvodů poezie, stala se její platformou
próza, jejíž přirozený vzor – mj. také díky překladatelské činnosti do perštiny – se nacházel na
Západě.
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2. Zajnol’ábedín Marágheí a Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg
2.1. Život Zajnol’ábedína Marágheího
Přestože bývá Marágheího stěžejnímu dílu – Síjáhat-náme – přisuzován významný
podíl a svébytná role v utváření moderní perské prózy, o životě jeho autora toho dosud není
známo příliš mnoho a v literatuře je možné se seznámit prakticky jen se základními
životopisnými údaji. Kdokoli o této postavě zamýšlí psát, do značné míry brzy zjišťuje, že je
odkázán značnou měrou na autobiografické údaje vyskytující se v samotném Síjáhat-náme.
Pro jeho fiktivní charakter by však bylo chybou jej pokládat za hodnověrné životopisné dílo, a
je proto třeba vůči němu přistupovat se zdravou skepsí.
Zajnol’ábedín Marágheí se narodil roku 1838 v městečku Marághe, nacházejícím se
v provincii Západní Ázerbájdžán v severozápadním Íránu. Zatímco Kamshad poukazuje na
jeho kurdský původ,57 Parsinejad uvádí, že rodinné zázemí jej předurčilo k dráze obchodníka,
již nastoupil po dokončení základního vzdělání v 16 letech napřed ve službách otce; po jeho
smrti a po dovršení 20 let byl posléze nucen přesídlit do Ardabílu, kde rozjel vlastní živnost,
v níž ale z různých důvodů nebyl úspěšný a zbankrotoval.58 Tak jako celá řada jeho krajanů
v té době, i Marágheí se rozhodl opustit zemi a zkusit své štěstí na Kavkaze, jenž byl pod
kontrolou Ruska. V gruzínském Tbilisi se živil obchodem s galanterií, jehož prostřednictvím
během několika let nashromáždil slušné jmění a pravděpodobně i dobré jméno. V souvislosti
s výstavbou železnice do Tbilisi, která přitáhla do města kolem tisícovky íránských dělníků,
totiž Marágheího oslovil tamní perský konzul Mírzá Asadulláh Chán Nazímoddoule a vzal jej
k sobě do služeb jako svého zástupce. Ani na tomto místě však nevydržel dlouho; jak uvádí
A. M. Šojtov, Marágheímu se příčilo podílet se na praxi perských konzulátů, které na
nemajetných íránských imigrantech vyžadovali nejrůznější poplatky. 59 Osobní zkušenost
s těmito praktikami, jimiž docházelo k ožebračování Íránců vlastními krajany, místo aby tito
hájili jejich práva, se ostatně odrazila na stránkách Síjáhat-náme, kde se této problematice
Marágheí věnuje v souvislosti s postavením íránských „gastarbeiterů“ v zahraničí. Jak dodává
Šojtov, Marágheí v roli zastupujícího konzula svým krajanům naopak finančně vypomáhal,
což jej během několika let finančně vyčerpalo a přimělo hledat nové místo, kde se usadit.60
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Roku 1877 se přestěhoval na Krym.61 Šojtov uvádí, že v té době na poloostrově
pobýval car Alexander II.62 se svými doprovodem, který při obstarávání různého zboží
nakupoval rovněž od Marágheího.63 Poctivostí si vysloužil nabídku ruského občanství, jež
přijal, protože se mu tím značně ulehčil obchodní styk s Istanbulem, který jej mj.
v následujícím období zaměstnával. Parsinejad tvrdí, že za rozhodnutím stála rovněž
„Marágheího nespokojenost s íránskými úřady.“64 V Jaltě nakonec strávil více než 20 let.
V Istanbulu, kam pravidelně pracovně cestoval, se rovněž oženil a s ženou, již si odvedl na
Krym, měl tři potomky.65 A právě na ruském Krymu – a jako ruský občan – pravděpodobně
začal psát první díl příhod o Ebráhímu Begovi.66
Po desítkách let, které v produktivním věku strávil mimo svou vlast v Rusku, začal
Marágheí pociťovat stesk po domově a výčitky z toho, že jeho děti vyrůstají mimo Írán. Jistou
krizi mu přineslo nejspíš i ruské občanství, jejž jej vzdalovalo dění v jeho vlasti.67 Rozhodl se
proto zanechat své živnosti v Jaltě a přesídlit do Istanbulu, kde žila početnější íránská
emigrace a kde se nakonec vzdal ruského občanství a přijal z rukou konzula, který tam
zastupoval jeho rodnou vlast, zpět občanství Íránu. To se již psal rok 1904. Závěr života
prožil Marágheí v Istanbulu jako stálý rezident. Za svého života ještě stihl podniknout pouť
do Mekky a podílet se ve městě na Bosporu s „okruhem íránských vystěhovalců, obzvláště
se skupinou Achtar,“68 na chodu novin téhož jména, do nichž také přispíval svými články. Ty
se objevovaly rovněž v periodiku Hablu’l Matín, jež vycházely v Kalkatě. V Istanbulu zemřel
Marágheí o pár let později: zatímco v doslovu k ruskému překladu je zmíněn jako rok jeho
úmrtí duben 1910, v perském překladu Balaÿovy studie figurují u Marágeího životopisných
údajů tyto roky: 1255-1328 podle islámského kalendáře, resp. 1218-1278 podle perského.69
Jak Šojtov, tak Parsinejad shodně hovoří o vlivu, jenž působil na Marágheího při jeho
pobytu v Rusku. Jak v Gruzii, tak Istanbulu byl vystaven „progresívním literárním a
intelektuálním činnostem. Mnoho spisovatelů a básníků – ruských, gruzínských a arménských
– stejně jako gruzínských politických aktivistů [...] působilo v Tbilisi. Rovněž Istanbul jako
okázalé hlavní město Osmanské říše byl aktivním centrem mezinárodního kulturního styku a
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domovem mnoha spisovatelů a intelektuálů. Se svými četnými knihovnami [...] a dostupností
tisku v rozličných jazycích včetně perštiny, Istanbul byl úrodnou půdou pro intelektuální růst
talentovaného Marágheího.“70 Šojtov nadto dodává, že vzhledem ke své znalosti ruštiny byl
Marágheí schopen seznámit se také obšírně s ruskou literaturou a číst ruský tisk.71
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2.2. Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg
2.2.1. Charakteristika díla
Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg bývá pokládáno za první fiktivní prozaické dílo perské
literatury se satiricko-kritickými prvky.72 Jednoduchý děj prvního dílu, jímž je cesta mladého
Ebráhíma Bega do Íránu, země svého otce, za účelem vykonání poutě do Mašhadu a poznání
íránských poměrů, je pouze rafinovaně zvolenou kulisou pro otevřenou kritiku perské
společnosti tehdejší doby. Bezútěšný popis stavu, v němž se Írán podle Marágheího po všech
stránkách (sociální, ekonomické, kulturní, politické, ale i hodnotové apod.) nalézal, je natolik
otřesný, že jeho vydání vzbudilo ve své době široký ohlas a debaty mezi Íránci, jimž situace
země nebyla lhostejná. Síjáhat-náme ovlivnilo generaci intelektuálů, kteří se o něco později
podíleli na ideovém i praktickém boji o reformu správy země v tzv. ústavní revoluci po roce
1905.73 V tomto ohledu – a rovněž pro jeho vypjatý nacionalismus, jenž textem zaznívá
stejnou měrou jako kritika – označuje Kamshad Marágheího za „jednoho z poslů národního
sjednocení v Íránu.“74 Přestože dílo je formálně fiktivní, vzhledem k ostře formulované
kritice jej cenzura v zemi zakázala a jak uvádí Parsinejad, ostrý tón díla byl pravděpodobně i
příčinou, proč autor vydal první část anonymně.75
Jak bylo výše naznačeno, osud, který Marágheího na dlouhá desetiletí zavedl mimo
rodnou vlast a spojil jeho život s ruským a tureckým prostředím, mu tímto zároveň poskytoval
příležitosti seznamovat se s četnými myšlenkovými a intelektuálními proudy, které se
v zahraničí vyskytovaly intenzívněji než v Íránu. Hovoříme-li však o vlivech, jež na
Marágheího dílo působily, je třeba se zmínit také o možných domácích zdrojích.
Marágheí sám na různých místech Síjáhat-náme příležitostně zmiňuje autory, kteří mu
jsou blízcí, případně, jejichž myšlenky na něj zapůsobily. Parsinejad mezi hlavní zdroje pro
Marágheího myšlenkové zrání pokládá např. díla Mírzy Malkom Chána a Mírzy Aqá Chána
Kermáního,76 avšak stěžejní vliv spatřuje ve spisovateli a mysliteli, jehož celé jméno zní
Mírza Fath Alí Áchondzade.77 Obeznámen byl Marágheí i s dílem Abdorrahíma Tálibofa
72
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(1834-1911), jehož spisu s názvem Ketáb-e Ahmad („Ahmadova kniha“) na začátku Síjáhatnáme mladý Ebráhím Beg vytýká neznalost íránských poměrů, aby během cesty změnil názor
a uznal oprávněnost Tálibofovy kritické percepce Íránu.
Kubíčková ve své stati poukazuje na existenci nejslavnějšího románu britského
spisovatele a diplomata Jamese Moriera The Adventures of Hajji Baba of Ispahan z roku
182478, jehož překlad do perštiny představoval v íránském kontextu ve své době poměrně
výjimečnou a vlivnou událost. Balaÿ k tomu píše: „Inspiroval se Zajnol’ábedín Marágheí
Morierovým románem? Není to nemožná záležitost, neboť byl ve spojení s přispěvateli deníku
Achtar a jistě se znal s Mírzou Habíbem Esfaháním. Mírzá Habíb Esfahání několik let před
vydáním Síjáhat-náme přeložil Hadží Bábu do perštiny.“79 Pravděpodobný vliv Morierova
díla na Marágheího spatřují autoři zejména v blízké formální i obsahové konstrukci: také
Hadží Bábá z Isfahánu, jehož děj se odehrává v Íránu, má formu cestovního deníku a
vyznačuje se satiricko-kritickým líčením.80 Tato forma mohla v očích Marágheího
představovat vhodný způsob pro formulaci kritiky a fiktivním pojetím zároveň zajišťovat
potřebný odstup; cestopisnou stránkou však stále umožňuje setrvávat takříkajíc „na místě“.
Zdůrazněme, že Síjáhat-náme bylo dílem emigranta, který v Íránu už dlouhá desetiletí nežil:
tento faktor ještě více znesnadňuje pokus uspokojivě jej klasifikovat. Není o něm možné
jednoduše hovořit jako o díle, jež napsal cizinec o Íránu, ani zcela neplatí představa o
íránském občanu žijícím trvale v Íránu, který reflektuje dění v místě, kde žije; Marágheí je
zkrátka někde na pomezí, své rodné vlasti je už dlouho fyzicky vzdálen, a jak postava
Ebráhíma ukazuje, i navrátilec poznává, že sám je svým myšlením a hodnotami mezi krajany
v jistém smyslu cizincem. Právě motiv hlavního hrdiny Síjáhat-náme Ebráhíma, který se
vydává na cestu, aby se „navrátil“ do své vlasti a poznal ji, shodně platí i pro Marágheího,
který tímto způsobem rovněž podnikl smyšlenou „literární cestu“ a „návrat“ do země, kterou
dávno opustil, ale již pořád drží v srdci – a také ji usiluje poznat a svou reflexi předat i
čtenáři. Snad v tom se projevuje hlavní fikce díla, které není odrazem skutečné cesty, a proto
ani neobsahuje detailní, empiricky získané znalosti. Kritika společenských nešvarů vlasti je
spíše odrazovým můstkem pro formulaci nacionalismu jako základní platformy pro
pozvednutí Íránu a obnovení jeho zašlé slávy.

V češtině vyšel román pod názvem „Hadži Baba z Isfahánu“ naposledy roku 1975. Viz Morier, J.: Hadži Baba
z Isfahánu, Praha, Odeon 1975.
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Forma, která zůstala rozkročena mezi fiktivními a realistickými prvky, o to víc
znesnadňuje problematiku žánru. Kam lze Síjáhat-náme po literární stránce zařadit? Jak už
bylo vícekrát zmíněno a jak ostatně naznačuje samotný název Síjáhat-náme, je prvním
předpokladem přistupovat k dílu jako k cestopisu81 a spatřovat v něm moderního zástupce
žánru safar-náme. Tak jako klasické dílo žánru, Safar-náme-je Náser Chosrou, i Síjáhatnáme-je Ebráhím Beg líčí zážitky poutníka na cestě v konkrétní geografické oblasti i poměrně
snadno detekovatelném čase a zprostředkovává je čtenáři popisem vnitřních dojmů autora,
příp. formou dialogů s lidmi, s nimiž přichází do styku.
Druhým – a stejně charakteristickým – rysem Síjáhat-náme je však jeho záměrně
fiktivní charakter. Ač dílo oplývá autobiografickými prvky a hlavní hrdina mnoha detaily
odráží život svého tvůrce, je přesto zcela fiktivním charakterem, který je stavěn do
smyšlených situací, událostí a rozhovorů. Ty se však odehrávají v kulisách skutečného státu a
jeho měst. Zůstává na čtenáři, jakou výpovědní hodnotu vyprávění přisoudí. Je také nutno
zdůraznit, že autor i přes fiktivní charakter díla nepíše alegorii na tehdejší společnost, jež by
vyžadovala hlubší pozornost pro pochopení, na co dílo odkazuje; Marágheí je v tomto ohledu
naopak zcela otevřený a záměrně se svým komentářem obrací ke skutečné zemi a jejím lidem.
Dílo je rovněž charakteristické svou emotivní, tautologickou a poněkud mravokárnou
povahou a silným nacionalistickým zápalem. Vzhledem k tomu, že sžíravá, nacionalismem
prodchnutá kritika působí často velmi vyhraněným dojmem, v němž proti sobě v kontrastech
stojí absolutně negativně vnímaní odpůrci reforem a modernizace na straně jedné a oslavovaní
hrdinové íránského národa a jeho pokroku na straně druhé, příp. upadající stát a společnost
v rozkladu proti vlasteneckému a náboženskému zapálení hrdiny, nese dílo také rysy
pamfletu.
Velmi výrazným prostředkem vyprávění je forma dialogu a používání přímé řeči.
Často celé stránky textu jsou citacemi rozhovorů, příp. jen monologem člověka, ať už
Ebráhíma Bega, nebo lidí, kteří mu sdělují své názory a vysvětlují mu specifika íránské
společnosti. Živá, přímá řeč způsobuje, že dílo v určitých pasážích působí jako reportáž, jako
by se jednalo o sáhodlouhý záznam novináře o cestě.82 Všechny výše uvedené aspekty, jež
dohromady způsobují žánrovou nejednoznačnost, činí z Marágheího titulu unikátní, osobité

Srov. Mocná, D. – Peterka, J.: s. 75-6 (heslo „Cestopis“).
Na podobnost reportáže a cestopisného líčení ostatně poukazuje Mocná s Peterkou. Srov. Mocná, D. –
Peterka, J.: s. 568-9 (heslo „Reportáž“).
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dílo, v němž se odráží hledání výrazových prostředků prozaické literatury v Íránu přelomu 19.
a 20. století.
Dodejme, že pozoruhodné je dílo rovněž po jazykové stránce. Kamshad oceňuje
především schopnost autora oprostit se od neduhů tradičních forem literatury a vytvořit dílo
ve svěžím, lidovém jazyce, kterému by nemělo být problém porozumět ani dnes. 83 Rahímíán
kromě toho upomíná na jazyková specifika Síjáhat-náme, kterými je používání jazykových
výpůjček z evropských jazyků a také turkismů, jež mohou čtení v dnešní době mírně
znesnadňovat. Přejímání cizích slov a novotvarů však pokládá za jev příznačný pro perské
spisovatele přelomu 19. a 20. století.84
Tématem na samostatnou studii je rovněž percepce Západu ve zkoumaném díle.
Ghanoonparvar v této souvislosti tvrdí, že: „[...] vzrůstající povědomí Íránců o Západu a
západních společnostech postupně otevřelo jejich oči nejen vědeckému a technologickému
pokroku, ale také sociálnímu a politickému vývoji Západu, zvlášť když

je vzájemně

porovnávali se zdánlivě stagnujícími a zaostalými podmínkami zřejmými v jejich vlastní
zemi.“85 Jak ovšem dodává, obdiv k Západu byl pouze jednou stránkou vztahu; negativní
konotace, jež se nevyhýbají ani Marágheímu, byly zapříčiněny především vměšováním
evropských států do vnitřních záležitostí Íránu, které během 19. století narůstalo.86 Způsob,
jakým Marágheí v Síjáhat-náme reflektoval Západ a jak je využíval pro potřeby formulace
kritiky, jsem se pokusil alespoň částečně demonstrovat ve zvolených ukázkách v analytické
části této práce.
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2.2.2. Síjáhat-náme ve světových jazycích: překlady
Příběh Síjáhat-náme není jen příběhem persky psaného originálu, ale pozoruhodnou
kapitolu představují rovněž jeho existující překlady. Je proto namístě věnovat v následujících
řádcích alespoň stručnou pozornost i této problematice, protože existence překladu jakéhokoli
textu v mnohém zásadně určuje, zda se známost, případně dosah díla omezovaly pouze na
oblast originálního jazyka, či disponovaly potenciálem oslovit i jinojazyčné prostředí.
Vůbec první překlad Síjáhat-náme do evropského jazyka byl proveden Waltrem
Schulzem roku 1903 do německého jazyka.87 Překlad prvního dílu Marágheího trilogie, který
vyšel v Lipsku pod názvem „Zustände im heutigen Persien wie sie das Reisebuch Ibrahim
Begs enthüllt“,88 poukazuje svým titulem na otázku nejasného autorství, jež Marágheího dílo
zpočátku doprovázelo, neboť jeho jméno chybí a zastupuje jej pouze jeho německý
překladatel. Vydání relativně aktuálního a stále ještě soudobého překladu může zároveň
leccos naznačovat o ohlasu, jaký mohlo dílo v tehdejší době za hranicemi vzbuzovat.
Na německý překlad navázala až o několik desetiletí později, v 60. letech 20. století
sovětská íránistika: překladu rovněž prvního dílu Síjáhat-náme do ruského jazyka se ujal G. P.
Michalevič.89 Tento překlad zůstává dosud jediným převodem perského originálu do
slovanského jazyka; nutno říci, že vzhledem k příběhu, jehož děj se zčásti odehrává i v
prostředí provincií, které spadaly pod vládu carského Ruska, i životu Marágheího, jejž osud
na dlouhé dekády osobně spojil s krymským poloostrovem, nemůže být zájem ruských
badatelů o toto literární dílo, ani existence překladu ruské provenience žádným překvapením.
Anglický překlad spatřil světlo světa až v novém tisíciletí, a je proto dosud stále
relativně novou záležitostí. Jedním z důvodů, jež přiměly Jamese Clarka k práci na jeho
překladu, byl podle jeho vlastních slov údiv nad neexistencí anglického překladu „vzhledem k
významu textu v dějinách moderní perské literatury.“90 Podobně jako v předcházejících
případech, i anglický překlad se omezuje pouze na první díl Marágheího trilogie a o jeho
následující dvě pokračování se již nezajímá.
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Nelze opomenout ani překlad do ázerbájdžánštiny, který kvůli dostupnosti na internetu
patří k nejsnáze dostupné jazykové mutaci.91 Recepce Marágheího díla v turkicko-jazyčném
prostředí by byla zajímavým tématem na samostatnou studii, k níž vybízí především etnicita
Marágheího, který z íránského Ázerbájdžánu pocházel a tato skutečnost se odráží i v hlavním
hrdinovi Síjáhat-náme, „Turkovi“ Ebráhímovi, v němž se tak prolínají různé vrstvy identit.
Existence překladu a relativně snadná dostupnost díla v ázerbájdžánském kontextu nastoluje
otázky, do jaké míry dnes v Ázerbájdžánu je chápán Marágheí a v obecné rovině persky píšící
spisovatelé turkického původu jako autoři přináležející přímo k ázerbájdžánské literatuře.
Lze se domnívat, že existence překladu v konkrétních výše uvedených jazykových
variacích je možné alespoň částečně vysvětlit rozličnými motivacemi, jež daná jazyková či
kulturní oblast v překladu Marágheího díla mohla spatřovat. Zatímco v poměrně brzkém a
aktuálním překladu do němčiny můžeme spatřovat zájem německého prostředí o dění v Íránu
na prahu moderní doby a v předsmrtných záchvěvech tzv. koncertu velmocí v předvečer
„velké války“, ruskému čtenáři může být dílo blízké ruskou anabází jak autora románu, tak i
jeho fiktivního alter-ega. Teprve překlad do anglického jazyka zpřístupňuje dílo alespoň
teoreticky skutečně širší veřejnosti a seznamuje ji s významným představitelem a
průkopníkem moderní perské literatury a zároveň jej představuje jako pozoruhodný zdroj ke
studiu sociálních dějin Íránu za vlády qádžárovské dynastie92. Ázerbájdžánský překlad lze
naproti tomu přičíst tendencím v budování národních literatur, resp. jeho existence reflektuje
skutečnost, že různé identity autorů se mohou prolínat a umožňovat často odlišné chápání
daných tvůrců v závislosti na hlediscích a kritériích, s nimiž k jejich odkazu přistupujeme.

Marağayi, Z.: İbrahim Bəyin Səyahətnaməsi, např. zde: http://ebooks.azlibnet.az/book-i8vDeMrK.html
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2.2.3. Děj prvního dílu Síjáhat-náme
Na začátku knihy se od spisovatele dovídáme bližší podrobnosti o Ebráhímu Begovi,
mladém obchodníkovi žijícím v egyptské Káhiře, a o setkání spisovatele-vypravěče s tímto
mužem po návratu z cesty do Íránu. Ebráhím Beg, který má po otci íránské kořeny, vyrůstá
celé dětství v přesvědčení o vzdálené a velkolepé vlasti, jejíž čest musí před ostatními bránit, i
kdyby ji někdo kritizoval oprávněně. V souladu s tímto dědictvím proto Ebráhím Beg,
kdykoli slyší kritické poznámky na adresu Íránu, hájí svou vlast, aniž by mohl mít jakékoli
povědomí a skutečnosti, o stavu, v jakém se jeho rodná zem nacházela. V této fázi je čtenář
svědkem až fanatického nacionalismu, který v jakékoli uštěpačné poznámce na adresu Íránu
nevidí oprávněnou kritiku, nýbrž pouze „anti-Írán“.
Nějaký čas po smrti otce, který mu tuto úctu k vlasti vštěpoval a na smrtelné posteli jej
k ní zavázal, se Ebráhím Beg rozhodne splnit jiné otcovo přání – aby se vydal do vlasti,
seznámil se s ní a písemně zdokumentoval pravdivě vše, co zažije. Jak bylo zmíněno,
vypravěčovo líčení začíná návratem Ebráhíma Bega z této cesty a jejich vzájemným setkáním.
Hlavní hrdina dává vypravěči k dispozici své zápisky z cesty a až na tomto místě začíná text
samotného Ebráhímova deníku, který tímto vypravěč poskytuje i čtenáři.93
Proklamovaným cílem Ebráhímovy cesty, na niž se vydává spolu se strýcem Júsúfem,
svým pobočníkem, je pouť do „svatého města“ Mašhadu; vedle toho hodlají strávit nějakou
dobu poznáváním Íránu a Ebráhím rovněž uvažuje o nalezení vhodného místa, kam by se
případně přestěhoval. Začíná se však pouť plná zklamání a frustrace z reality země, která
úplně rozbíjí idealistické představy o vlasti jako „ráji“, neničí však silně vlastenecké
přesvědčení Ebráhíma.
Z Egypta dospěje Ebráhím Beg spolu se strýcem Júsúfem parníkem do Batumi v
Gruzii. Již zde, v ruské zakavkazské provincii se oba poutníci poprvé setkávají s íránskou
problematikou. V gruzínských městech jsou svědky poměrně značného množství íránských
přistěhovalců, kteří tam pracují na nejnižších pozicích a nacházejí se v takřka bezprávném
postavení. Setkání se zbídačenými krajany, o jakém se mu ani nezdálo, hlavním hrdinou
otřese a nutí jej postupně přehodnocovat představy, s nimiž přicestoval a jež si až dotud
hýčkal jako nedotknutelné dogma.
Motiv autora-vypravěče, který se dostane k rukopisu deníkových záznamů jiné osoby a pouze je
zprostředkovává čtenáři jako dílo třetí osoby, s níž se více nebo méně zná, upomíná např. na Hrdinu naší doby,
nejznámější prózu ruského spisovatele M. J. Lermontovova z roku 1840. Není bez zajímavosti, že deník
Pečorina, jak se jmenuje hlavní postava románu, získá vypravěč příběhu před Pečorinovým odjezdem do Persie
a rozhodne se jej zveřejnit ve chvíli, kdy se doví, že při návratu odtamtud jeho autor zahynul.
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Přeplavením Kaspického moře se dvojice dostává do Ašchabadu, odkud je to již
nedaleko k rusko-íránské hranici. Po překročení hranice Ebráhím Beg s úctou poklekne a
symbolicky políbí zemi svého otce. Zanedlouho dospějí do Mašhadu, kde vykonají pouť,
čímž je dosaženo první záměru cesty. Od první chvíle, kdy vstoupí na íránskou půdu, však
zažívají otřesné zážitky a setkávají se se zaostalostí, nevzdělaností a lhostejností svých
krajanů. Ebráhím Beg postupně zjišťuje, že místní lidé uvažují zcela jinak, než jak si mohl
představovat: čím déle mezi nimi pobývá a hovoří s nimi, tím více shledává, že postrádají
vlastnosti, jež od Íránců očekával: patriotismus, zbožnost, čestnost, vzdělanost a zájem o
obecné blaho své země. Namísto toho je svědkem zahálčivosti, individualismu, korupce,
pověrčivosti a nevzdělanosti. Zároveň poznává, že obyvatelstvo trpí šikanou místních vládců,
kteří nad nimi uplatňují svou moc, a neexistuje nástroj, jímž by se poddaní mohli bránit. Jako
obchodník si navíc všímá, že výše zmíněné neduhy jsou příčinou zaostalého hospodářství a
nekonkurenceschopnosti jeho krajanů v porovnání s cizinci.
Ebráhím Beg poté cestuje z Mašhadu do Teheránu, kde hovoří s vlivnými a zkušenými
lidmi, kteří znají íránské poměry, a ti jej zasvětí do fungování perského společnosti a státu.
Před čtenářem postupně vyplouvají na povrch a profilují se hlavní témata, na něž chce
Síjáhat-náme svým líčením upozornit. Je jimi především přesvědčení o úpadku a hrozícím
pádu perského státu, v němž nefungují zákony a kde panuje svévole politiků na všech
úrovních administrativy, jejichž nerespektování zákonů státu znemožňuje jakoukoli
modernizaci a posun Íránu; taková situace je potom další příčinou ekonomicko-politické
slabosti země a její náchylnosti k zahraničnímu vměšování. Lze říci, že Marágheí vměšování
silnějších hráčů do vnitřních záležitostí Íránu nechápe jako příčinu jeho slabosti, nýbrž její
důsledek. Tento stav země podle Ebráhíma negativně ovlivňuje celou společnost, která je
demoralizovaná, a perský stát, jakož i příslušnost k perské národnosti u nich ztratila svou
hodnotu a autoritu.
V tom spatřuje Ebráhím fatální problém perské společnosti. Právě důraz na
nacionalismus je silným motivem celého díla. I přes negativní zkušenost se svou vlastí
Ebráhím zůstává silným vlastencem a o to víc je pro něj poznávání jeho vlasti bolestivé.
Z Teheránu pokračuje Ebráhímovo putování na severovýchod – do ázerbájdžánské
provincie. V této oblasti navštíví města Ardabíl, Urmíja nebo Marághe, čili město, jehož
začleněním do vyprávění se tak Marágheí navrátil alespoň v představách do svého rodiště.
Poslední velkou zastávkou na cestě je centrum regionu – Tabríz. V něm vyvrcholí pocit
zmaru a nebezpečí, jehož během své cesty po Íránu oba cestovatelé nabyli, a rozhodnou se dál
33

nepokračovat. Vydávají se směrem na sever a překročením hraniční řeky Aras opouštějí Írán a
vracejí se zpět do světa, jejž považují za mnohem civilizovanější než vše, čeho byli
v milované vlasti svědkem.
Doslov, tak jako úvodní část, je opět líčen vypravěčem, který zůstává ohromen
vyzněním textu, jejž si právě přečetl. Znovu se potkává s Ebráhímem, který je viditelně
poznamenán svými zážitky, avšak zůstává stejně odhodlaným patriotem jako předtím.
Závěrečný epilog, v němž dojde k vášnivé diskuzi o příčinách krize Íránu, čtenáři naznačuje
poselství knihy: je jím Ebráhímovo odhodlání, že k situaci v Íránu nelze mlčet. A že nelze
pouze mluvit, ale že nastal čas na změnu.
V analytické části, která následuje, usiluji na vybraných ukázkách přeložených do
češtiny demonstrovat způsob Marágheího percepce íránských poměrů a nastínit jimi způsob
argumentace,

jehož

při

své
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kritice

používá.

3. Analýza vybraných společensko-kritických aspektů díla na zvolených ukázkách
3.1. Zaostalost
3.1.1. Obraz první: technologická zaostalost – železnice
Cestovní deník Ebráhíma Bega informuje o začátku putování prostým informativním
sdělením: Hlavní hrdina spolu se svým strýcem Júsúfem plánuje vykonat pouť do Mašhadu a
následně podniknout i cestu po Íránu. Na tuto cestu se vydávají „z Káhiry z první železniční
stanice směrem do ‚egyptského přístavu‘.“94 O něco později, již na území carského Ruska,
kam se dvojice dopravila po moři se zastávkou v Istanbulu, nastupuje hlavní hrdina
v gruzínském Batumi na jiný vlak, tentokrát do Tbilisi. Pohodlná jízda po železnici členitou,
hornatou oblastí Zakavkazska učiní na mladého Ebráhíma mocný dojem, který zaznamená na
stránkách svého deníku:
Poté, co jsme zdolali té noci polovinu cesty, spatřil jsem za rozbřesku na několika místech po
trase, že došlo k protnutí několika značně rozlehlých pohoří. Určitou vzdálenost následoval
vlak v podzemních úsecích. Vypočítával jsem pro sebe, jaký jen druh domýšlivosti to je, že
rozpolcením srdce hor tak velkolepým způsobem na deset farsangů z jedné strany a pokrytím
města jednotlivými pláty olova na straně druhé, prochází tento způsob lidské existence srdcem
takových hor na jejich opačnou stranu v několika minutách? Zůstal jsem ohromen. Když jsem
byl zpátky při smyslech, přistihl jsem se, jak si říkám: ‚Úsilí člověka pohne horami‘“95
Obě tyto informace jsou pro dnešního čtenáře – a v danou chvíli dokonce i pro postavu
samotného Ebráhíma – jen málo relevantní, a lze namítnout, že se tyto informace týkají Ruska
či Egypta a nikoli Íránu. Teprve až v kontrastu s íránskou realitou se však naplno projeví
jejich úloha, protože tyto počáteční postřehy na ni mezi řádky odkazují a zpětně viděno,
vypovídají mnohé i o Íránu. Železnice, v Evropě pokládaná za jeden z charakteristických a
průvodních fenoménů a výdobytků průmyslové revoluce, navíc nesporně disponuje
nepřehlédnutelnou symbolikou pokroku i v textu Síjáhat-náme. Je možné se domnívat, že
právě v očích tehdejšího íránského čtenáře, který vnímal citlivěji domácí poměry, již tento
malý symbol vytvářel ostrý kontrast mezi státem, který poskytuje prostor pro rozvoj, jehož je
železnice typickým znakem, a Íránem, v němž z nějakých důvodů k takovému pokroku
nedošlo. Už tento malý fakt vzbuzuje ve čtenáři pochybnost a podněcuje jej k úsilí dopátrat se
příčin takové situace.
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Marágheí, Z.: s. 41. Marágheí spojením „egyptský přístav“ míní Alexandrii.
Tamtéž: s. 44.
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Na dnešního čtenáře dýchne tento kontrast už z pouhého čtení o dalším průběhu
putování. Jakmile překročí Ebráhím Beg rusko-perskou hranici v oblasti Chorásánu, jeho
cestování už zdaleka neprobíhá tak komfortně a bezproblémově jako dosud. A na vině je
právě neexistence železničního spojení, která v obrovských vzdálenostech a složitém terénu
íránského území činí z cestování časově náročnou a nepohodlnou záležitost, která se
uskutečňuje výhradně v rámci karavanního provozu. Není proto divu, že problematiku
železniční dopravy a její absence v Íránu znovu vzpomene hlavní postava později již
v podmínkách své vlasti a v souvislosti s nepřízní počasí. Při přepravě z Ardabílu do městečka
Marághe v severozápadním Íránu zablokuje dopravní uzel mezi těmito městy v hornatém
terénu sněhová kalamita a poutníkům a jejich karavanám nezbude nic jiného, než počkat, až
se počasí umoudří. Ebráhím Beg, zvyklý na klima nilské delty, je fascinován sněhem, protože
– jak sám přiznává – jej vidí poprvé ve svém životě. Tím ovšem jeho nadšení končí a
deníkový záznam se navrací ke svému přísně kritickému přístupu ke skutečnosti a
nemilosrdnému srovnávání. Své vnitřní pocity vyjadřuje na základě vlastních životních
zkušeností:
„[...] člověku, který nikdy neviděl sníh ani chlad a na cestách vždycky sedával v první třídě
parníků a vlaků a přebýval v těch nejlepších ubytovnách civilizovaných zemí, je zřejmé, jaký
stesk v něm vynucené čtrnáctidenní prodlévání na tomtéž místě vzbudí. Pokud by existovala
železniční trať mezi Ardabílem a Marághe, netrvala by tato cesta déle než šest sedm hodin, a
to v naprostém pohodlí. Bohužel tomu tak není a nebude.“96
Jak je pro Síjáhat-náme charakteristické, čím víc je autor svědkem nedostatků ve své
vlasti, tím víc jej to nutí srovnávat se zahraničními, především západními státy, aby tak
zdůraznil zaostalost a tristní situaci Íránu:
„Íránci, ubozí cestující, jsou na tyto těžkosti cestování zvyklí. Každý člověk ze zahraničních
zemí, kdo projíždí po těchto cestách, bude doopravdy udiven houževnatostí Íránců a
nezájmem státu a jeho představitelů. Jak je dobře známo, železnice byly v dnešní době
zbudovány a uvedeny do provozu všude po světě. Černoši v Etiopii a v Súdánu, stejně jako i
divoši v Africe mají z jejích výhod jen prospěch. Pouze nešťastní Íránci zůstali ochuzeni o
tento dar.“97
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Otázka rozvoje železnice ovšem Marágheímu slouží nejen k vytvoření kontrastu mezi
pokročilejšími západními zeměmi a zaostalejším Íránem a vzájemnému srovnávání mezi
nimi. Tato problematika slouží zároveň i jako vhodný odrazový můstek k rozvinutí úvah o
tom, jaké jsou předpoklady rozvoje tohoto druhu dopravy a obchodu vůbec, resp. proč
k tomuto rozvoji někde dochází a jinde ne. Zde se Marágheí obvykle dotýká vzájemné
souvislosti mezi infrastrukturou, obchodem a ekonomicky úspěšným státem. Zhodnocení
stavu těchto faktorů v Íránu přivádí autora k ostrému odsudku místních poměrů, jež podle něj
takový progres vůbec neumožňují. Při líčení situace v rozvinutějších státech Západu
poukazuje Marágheí na péči, s níž k těmto záležitostem přistupují a výhody, jež jim
z takového přístupu plynou. Už v těchto líčeních se objevuje určitý návod, jakou cestou by se
měl vydat i perský stát.
Při jízdě ruskou železnicí napříč Gruzií se Ebráhím Beg v rozhovoru se
spolucestujícím dovídá o dopadech a výhodách, jaké měla výstavba železnice pro region a jak
s jejím pozitivním vlivem souvisí svědomité hospodaření státu s přírodními zdroji
nacházejícími se na jeho území. Ebráhím se z úst vypravěče, jímž není Íránec, ale místní
obyvatel, dovídá více o ruském kontextu, v němž mělo dojít k úspěšnému využití nových
příležitostí, jmenovitě „tekutého zlata“, pro státní ekonomiku. Aktivní hospodaření
s přírodními zdroji a ropou zejména nejenže umožnilo investovat do železniční dopravy, která
zpětně ulehčila transport a vývoz surovin do zainteresovaných trhů, nýbrž „z požehnání téže
ropy z oblasti Bádkúbe přitékají další miliony manátů do této země každý rok ze zahraničních
zemí. To je důvod, proč vidíš, že se tu nachází vzkvétající obec na každém kroku. Mnoho
takových nerostných surovin a zdrojů příjmů se nachází také ve tvé zemi. Ale vy se ve vašem
státě nevěnujete dobývání těchto nevyčerpatelných pokladů, jež jsou skryty útrobách země,
kvůli nedbalosti státu a lenivosti národa.“98
Jak vidno, problém infrastruktury nechápe Marágheí jako samostatný fenomén.
V nedostatečné dopravní síti naopak spatřuje celou řadu vedlejších negativních důsledků,
které dohromady svědčí o nezodpovědném přístupu státu vůči svému ekonomickému
potenciálu; vede jej taktéž k úvahám o obchodní strategii státu, o hospodaření s přírodními
zdroji země apod. V souvislosti s budováním infrastruktury je však třeba zmínit ještě jeden
charakteristický rys, který Marágheího polemiku doprovází. Srovnávání se západními zeměmi
a jejich pokrokem na tomto poli totiž není jediným zdrojem pro zdůraznění kritiky domácích
poměrů. Ebráhím Beg se rovněž často ubírá k emotivní, idealistické glorifikaci Íránu v jeho
98
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domnělých „zlatých dobách“, které staví do protikladu k chmurné současnosti. Právě úsilí o
rozvoj země, resp. předpoklady tohoto rozvoje nachází u osvícených vládců minulosti, kteří
měli chápat, že zásadním faktorem pro rozvoj obchodu je budování infrastruktury nezbytné
k usnadnění dopravy.99 A právě v železnici spatřoval Marágheí vlajkovou loď svědomitého
přístupu k rozvoji státu v moderní době, symbolicky převážející sebevědomý a ambiciózní
stát do „století páry“.
Minimální pozornost, která byla ze strany státu úsilí o budování moderních
železničních spojení v zemi věnována, nelze ovšem přičítat pouze nezájmu a ignoranci a
neprozíravosti vládních činitelů, na něž Marágheí ve svém textu často a opakovaně
poukazuje. Írán konce 19. století už byl pod značným vlivem zahraničních mocností a většina
skutečně podstatných rozhodnutí týkajících se strategických odvětví a záležitostí, mezi něž
dopravní infrastruktura nesporně náleží, bylo častěji výslednicí různých vlivů, v nichž vnější
dominovaly. Svůj podíl na realitě zastaralé a nefungující infrastruktury v případě Íránu
sehrálo jeho geopolitické umístění na pomezí ruského impéria dominujícího ve střední Asii a
na Kavkaze a britské koloniální říše, jejíž zájmy v oblasti souvisely zejména s ochranou
indických držav na východě. Írán, který se důsledkem této skutečnosti stal nechtěným
účastníkem v tzv. „velké hře“, tj. geopolitickém soupeření Ruska a Velké Británie v širší
oblasti střední Asie, podléhal ekonomicko-strategickým zájmům obou hlavních aktérů a
modernizační proces ve značné míře závisel právě na těchto momentálních zájmech. To dobře
ilustruje otázka výstavby železnice, jejíž realizace narážela na vzájemnou rivalitu obou
mocností. Modernizace dopravní infrastruktury na území Íránu by jednak usnadnila pohyb
nepřátelských vojsk v oblasti, což nevyhovovalo ze strategického hlediska v posledku ani
jedné straně; dopravně obtížně přístupný Írán efektivně zmenšoval možnost vojenského střetu
ruského a britského impéria v oblasti, která se nacházela mezi nimi jako nárazníkové pásmo.
Potenciální udělení koncese na výstavbu železnic jedné z mocností zároveň mohlo navýšit její
vliv v zemi, a proto této možnosti, kdykoli přišla na přetřes, vehementně každá ze stran
bránila.100 To byl i případ tzv. Reuterovy koncese, jíž měl šáh roku 1872 svěřit Britům mj.
práce na výstavbě transíránské železnice, vedoucí od Kaspického moře k Perskému zálivu.
Uskutečnění tohoto projektu zamezily ruské protesty, kvůli nimž musel šáh z dohody
odstoupit.101

Tomuto aspektu se budu ještě věnovat podrobněji níže v podkapitole o reflexi perské historie na stránkách
Síjáhat-náme.
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Pomineme-li krátkou, zhruba 9 km dlouhou železniční trať spojující Teherán
s oblíbeným poutním místem Raj jižně od hlavního města, která vznikla roku 1888 102 ještě za
panování šáha Náseroddína a zpočátku byla tažena pouze koňmi, začala se psát historie
moderní íránské železnice až v novém století v období po tzv. „ústavní revoluci“. K výstavbě
prvního poměrně delšího úseku mezi Teheránem a Jolfou, menším městem v ázerbájdžánské
provincii, došlo v průběhu 2. desetiletí 20. století. Skutečně masivní rozmach a výstavba
železnic ovšem spadá až do éry modernizačního úsilí zakladatele dynastie Pahlaví, Rezy
Šáha, k němuž nový vládce Íránu přistoupil ve 20. letech. Dokončení ambiciózního projektu
transíránské železnice, „hlavní chlouby režimu,“103 k němuž došlo na přelomu 30. a 40. let,
propojilo přikaspické severní regiony státu s Perským zálivem a teprve tato událost
symbolizovala ono vítězství člověka nad nepříznivými přírodními podmínkami, které
Ebráhím Beg tolik obdivoval při cestě zakavkazskými guberniemi Ruska a které tolik
postrádal ve své vlasti.
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3.1.2. Obraz druhý: Staré formy myšlení – literatura a tisk
Fenoménem, jejž Marágheí svým krajanům vytýká a jejž zároveň považuje za jeden
z dalších symbolů zastaralých forem myšlení, které brzdí nové uvažování a tím pádem i
pokrok, jenž z otevřenosti vůči novým idejím vychází, je vztah k literatuře.
Při návštěvě Qazvínu Ebráhím Beg dostává pozvání na hostinu vyšší společnosti.
Shromáždění se účastní rovněž i jakýsi básník, který před přáteli na požádání přednese jednu
ze svých nejnovějších básní, podle všeho panegyrickou oslavnou báseň na člena královské
rodiny. Od všech přítomných se mu dostane nadšených pochval – až na „Mašhadího“, jak
Ebráhímu Begovi, vykonavateli poutě do svatého města, říkají, který prudce reaguje:
„Dnes je nám třeba naslouchat houkání vlaku, ne písni slavíka v růžové zahradě! [...] Příběh
o svíci a motýlu zestárl, o vzniku výrobny kafrových svíček prones svou řeč! Přestaň s řečmi o
sladkých rtech před těmi, kdo trpí, začni píseň o cukrové řepě, která je zdrojem cukru! [...] Ve
stručnosti, odhoď stranou tyto zkažené představy, které poškozují ctnost budoucích pokolení.
Stvoř píseň o lásce k vlasti, o bohatství vlasti, o potřebě pozvednout vlast!“104
Marágheí ve své kritice tradičních básnických forem naráží také na jejich nemoderní
obsah, na témata, která se nijak nevztahují ke skutečnosti a realitě Íránu, nacházejícího se na
křižovatce mezi moderním světem a jeho výzvami na straně jedné a stagnací zaostalé
společnosti na straně druhé. Proto nabádá k tomu, aby literatura reagovala na skutečnost, aby
přinášela užitek a sloužila národu. V tomto úsilí není osamocen, protože jak tvrdí Parsinejad,
„nacionalismus byl základní složkou v uvažování íránských pokrokových intelektuálů 19.
století. I přes skutečnost, že mnoho těchto myslitelů trávilo své životy v zahraničí – nebo snad
právě proto – zůstali hluboce vlastenečtí.“105 Svou představu o poslání umělce-spisovatele ve
vztahu k národnímu společenství a hodnotě literárního úsilí rozvíjí dále v úvaze, kterou
pobouří většinu shromážděných, pro něž jsou staré formy perského básnictví nedotknutelné:
„V případě, že bys měl ponětí o moudrosti básnictví a zbásnil naše soudobé události, šiř je ve
městě, aby lid poznal, co se děje v Íránu, a sprav své krajany o jejich lidských právech, aby
nemuseli snášet více bezpráví té hrstky chvástavců, než jak je tomu nyní. Ostatní národy
shodně vnímaly Íránce jako první civilizovaný lid na zemi, který víc než jiné národy žil ve
ctnosti a pýše. Co se stalo, že nyní na ně s povýšeností shlíží jako na divočejší nežli všechny
ostatní národy a cizinci? Já sám jsem Íránec. Uběhlo pět měsíců od doby, kdy jsem dorazil do
104
105

Marágheí, Z.: s. 146.
Parsinejad, I.: s. 147.

40

této nešťastné země s úmyslem spatřit vlast a vykonat pouť. Viděl jsem mnoho neradostných
věcí každý den a v každém směru, ve všech oblastech správy říše; s krvácejícím srdcem jsem
už vyčerpaný jíst, spát, radovat se, ale vidím, jakoby vás všechny tyto věci vůbec nezajímaly.
Bohužel krev ve vašich tělech už dočista zamrzla a jste nedbalí lidského cítění“106
Pohlíží-li Marágheí na literaturu utilitaristicky jako nástroj, jež má primárně sloužit
národu a rozvoji jeho příslušníků, na jehož vzdělávání, kultivaci a duchovním rozvoji se má
podílet především, platí totéž i pro tisk. Ebráhím Beg se s íránským tiskem seznamuje poprvé
při návštěvě Teheránu, čili v době, kdy má za sebou už plno osobních negativních zkušeností
s íránskou realitou. Do rukou se mu dostane výtisk novin s názvem „Írán“. To skýtá
příležitost porovnat empirickou zkušenost z terénu s tím, co se o dění v zemí píše na
stránkách tisku. Protože od novin očekává Ebráhím Beg především objektivní informace o
tom, před jakými výzvami země a její lid stojí, resp. návrhy, jak jim čelit, obsah glosuje
s ironií sobě vlastní následovně:
„S překvapením jsem je vzal a přečetl. Pod názvem ‚Domácí zprávy‘ následovalo:
podrobnosti o šáhově lovecké výpravě a božských vlastnostech královské podstaty a o
třídenním setkání, jež si dopřál vládní dvůr v požehnané budově ‚Choršíd‘ pod vedením té a té
osoby. Díky Bohu, všechny záležitosti a kroky dvora ve vnitřní politice jsou naprosto
v pořádku. Regionální zprávy mají při tom tuto podobu. Například se píše, ‚Kášán: Díky
Bohu za dostatečné úsilí toho a toho guvernéra. Poddaní jsou dobře zaopatřeni, pokojní a
zaneprázdnění modlitbami za zachování královského života a státu. Slámy a ječmene je
hojnost a další komodity nejsou drahé.‘ Isfahán: totéž. Kermán: totéž. Šíráz: totéž. A tak dále
ve stejném duchu. V sekci zahraničních zpráv píší také něco o geografii ostrova ‚Kuba‘ a
podobných tématech, jimž oni sami, ani žádný jiný Íránec nerozumí.“
Začalo se mi z toho všeho kouřit z hlavy. Odhodil jsem stranou noviny a pronesl jsem:
‚Ve všech provinciích Íránu se nářek lidu dotýká nebes z důvodu útlaku guvernérů. Nesvědčí
ta nespravedlnost o jeho oprávněnosti? Muslimové! Cožpak není nikdo, kdo by se zeptal toho
bezbožného novináře: Pakliže v celém Íránu nelze nalézt víc jak 50 osob, které jsou
informovány o geografii své vlasti a znají hranice Íránu, jaký může pro ně mít přínos čtení o
geografii Kuby bez možnosti porozumění? Namísto těchto témat bez hlavy a paty, piš přínosné
články a povzbuzuj a přesvědčuj lid, aby naslouchal pádišáhovi, a pádišáha, aby byl vstřícný
ke svým poddaným, oslavuj skutky spravedlivých a připomínej jejich význam, že není lidu bez
krále ani krále bez lidu! Tyto dvě složky se navzájem potřebují, ač jsou dvěma slovy, jsou
106
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jednoho významu. Poddaní musí považovat pádišáha za svého laskavého otce a pádišáh své
poddané za své vlastní drahé děti, tak aby každý z nich byl šťastný.‘“107
Jak je z uvedených slov patrné, tisk má podle Marágheího především informovat o
dění v zemi objektivně a souběžně s tím i působit jako prostředek ke vzdělávání široké
veřejnosti a v tomto směru ovlivňovat její vlastenecké cítění. Neméně podstatným faktem,
který z Marágheího argumentace vyplývá, je silný důraz na monarchismus, jejž nejenže
nezpochybňuje, nýbrž vnímá jako samozřejmou a nedílnou součást íránské státnosti a
národního života. V neposlední řadě stojí za povšimnutí otevřená narážka na rozpor mezi
nedostatečnou úrovní vzdělanosti Íránců a obsahem tisku, který se na ně jako čtenáře obrací.
V této výtce nacházíme nevyřčenou kritiku skutečnosti, že si stát neumí vychovat vlastní lid
natolik, aby porozuměl tisku, kterým jej sám zásobuje. Kritice úrovně perského školství se
věnuje jedna z následujících podkapitol.
Marágheího postřehy a podněty týkající se literatury a tisku odrážejí proměnu, k níž na
tomto poli v průběhu 19. století docházelo. Autor tu ve své kritice básnických forem navazuje
na nadějného reformátora íránských poměrů vezíra Amíra Kabíra a dává vzpomenout na jeho
spor s básníkem Qá‘áním108, s nímž se zcela rozcházel v pohledu na formální i obsahový
význam poezie, jež často operovala s přehnanou panegyrikou a libovala si ve vyjadřování
pomocí kontrastu. Tato drobná epizoda názorně ilustruje dělící linie nejen mezi starými a
novými formami básnického umění, jež charakterizují literární vývoj daného období v Íránu,
ale starým a novým myšlením vůbec.
Amír Kabír, který ve svém úsilí o reformu dvorské korespondence a zjednodušení
stylu navazoval na Qáim-Maqáma Faráháního, nesl nelibě dopad hnutí tzv. bázgaštu. Přestože
toto literární hnutí umožnilo odklon od kontroverzního vlivu tzv. indického stylu na perskou
poezii, moderně uvažující vezír v něm spatřoval příčinu ustrnutí perské literatury a potažmo i
myšlení, odříznutého od vnějších, neperských vlivů. Když jej proto roku 1849 na dvoře nově
nastoupivšího šáha Náseroddína poctil svou panegyrickou qasídou zmiňovaný Habíbulláh
Qá’ání, nazývaje jej „spravedlivým a ctnostným vládcem nahrazujícím nespravedlivého a
krutého,“ nic nemohlo přítomného vezíra popudit více.109 Obsah i forma, jichž básník užil,
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stejně jako kontext, v němž své verše pronesl, výstižně odrážely celý problém, jejž Amír
Kabír s tehdejší básnickou produkcí měl. Týž básník totiž qasídou oslavoval také jeho
předchůdce. Forma, jíž k tomu použil, ostatně ani neumožňovala něco jiného: důraz na
kontrast znamenal chvalořečení současného vládce a odsouzení předcházejícího. V bajtu, jejž
Browne překládá následovně: „In the place of a vile tyrant is seated a just and God-fearing
man, in whom pious believers take pride,“110 se zračí veškerá neupřímnost a neinovativnost
starých forem, jak je aspoň vnímali lidé jako Amír Kabír anebo Marágheí. Nyní už lze
porozumět, co bylo předmětem kritiky a hněvu Amíra Kabíra a co podobně nalézal při své
cestě po Íránu stále živé i Ebráhím Beg. Jak ostatně připomíná Nafici, moderní formy perské
poezie jsou až záležitostí období ústavní revoluce.111
Snahy o nový a jednodušší sloh byly v druhé polovině 19. století doménou prozaické
literatury. Je přirozené, že příkladem šel sám Marágheí, který napsal své stěžejní dílo –
Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg – ve stylu, který téměř neměl v perské literatuře obdoby. Na
tomto místě je však třeba zmínit poměrně paradoxního předchůdce, jímž byl šáh Náseroddín,
který na základě svých opakovaných cest po Evropě sepsal a vydal trojdílný cestopis. Tyto
zápisky, sepsané prostým stylem, vycházely mezi lety 1873 až 1889. Podle Rypky zanechaly
tyto cestopisy svůj vliv nejen na Síjáhat-náme, nýbrž i tzv. „Cestách blahodějných“
(Masáliku’l muhsinín) zajímavé postavy perské literatury Tálibofa; poukazuje přitom na
paradox, že obě tato díla se obrací vůči šáhovi, jenž jim – s nadsázkou řečeno – propůjčil svůj
sloh.112 Nepřehlédnutelnou postavou – pokud jde o přínos k modernizaci slohu a perštiny
jako takové – byl však Mírzá Malkom Chán, kterého lze zároveň označit za otce moderní
perské žurnalistiky.
Do období vlády Amíra Kabíra spadá rovněž vznik prvního plnohodnotného tisku
v Íránu roku 1851.113 Noviny Rúznáme-je vaqájí-je ettefáqíjje, které začaly vycházet za jeho
vlády, však stály teprve v počátcích vývoje perské žurnalistiky a podobně jako próza si svou
tvář hledaly ještě poměrně dlouho. Opomenout navíc nelze rozdíl mezi domácím a
zahraničním persky psaným tiskem. Jak podotýká Parsinejad, šíření reformních idejí a
kritických komentářů na účet stávajících poměrů ve vlasti bylo doménou především
zahraničního exilového tisku.114 Domácí tisk pochopitelně podléhal cenzuře a představoval
vládní médium. Takový byl i případ tzv. Qánúnu, novin založených v Londýně zmiňovaným
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Malkom Chánem, který se ve své době stal nejen vlivným šiřitelem reformních myšlenek, ale
zásadním způsobem napomohl utvářet moderní perskou žurnalistiku a zejména moderní
novinářský styl perštiny. Podle Parsinejada umožnilo Malkom Chánovi studium v Evropě
„odstup od vzdělávacího prostředí Íránu,“ který jej „osvobodil od takových vlivů a vystavil
jej vědeckému a logickému uvažování a naučil jej vyjadřovat se ve zkráceném a zestručnělém
jazyce postrádajícím nadměrnou mnohomluvnost.“115 Kariéra v diplomacii a překladatelská
zkušenost napomohla vytříbit jeho styl, který se stal později základem pro Qánún. Ačkoli
bylo toto periodikum i za hranicemi brzy na nátlak perských úřadů zakázáno, protože
probíhalo jeho pašování do Íránu, ovlivnilo zcela výjimečným způsobem novinářský styl a
vyjadřování budoucích generací íránských novinářů, které se projevilo výrazněji již během
událostí tzv. konstituční revoluce. Tento významný mezník íránských dějin umožnil poprvé
v domácích podmínkách vznik celé řady názorově rozmanitých tištěných médií.
Dodejme, že s podobou a prostředím zahraničního reformistického tisku byl dobře
seznámen i sám Marágheí. Za svého života, který se odvíjel ve značné části za hranicemi
rodného Íránu, se podílel na tvorbě takových novin, jako byl například istanbulský Achtar.
Marágheího apel na proměnu literatury a tisku v nacionalistickém duchu na jakýsi „hlas
národa“, jejž dokumentují výše uvedené ukázky, se tudíž konzistentně projevuje i v jeho díle:
příkladem je silně vlastenecký tón a lidový, širším masám přístupný jazyk nejen jeho
nejslavnějšího díla, nýbrž i jeho žurnalistická činnost v reformně orientovaném tisku
západního střihu.
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3.1.3. Obraz třetí: Školství a vzdělávání
V Marágheího kritice íránských poměrů i způsobu jejich nápravy hraje klíčovou roli
vzdělání. V Síjáhat-náme se o tom dovídáme prakticky pokaždé, když se Ebráhím Beg
střetává s provinčním myšlením, lhostejností a nevzdělaností svých krajanů. V podpoře
vzdělání spatřuje předpoklad a podmínku lepší budoucnosti jakéhokoli státu po stránce
materiálního i duchovního rozvoje. Za garanta efektivního vzdělávání a s ním souvisejícího
uspokojivého rozvoje národa pokládá proto v tomto ohledu přirozeně stát, a to tím spíš, když
seznává, že qádžárovskému Íránu je tento přístup cizí. Vzdělání je rovněž jedním z jevů, jejž
obdivuje na Západu a o němž hovoří jako o hlavní příčině úspěchu západních zemí.
Není proto divu, že jakmile nastane příležitost, Ebráhím Beg neváhá a se zvídavostí
zavítá na íránská učiliště, aby se přesvědčil o jejich úrovni. Vezměme hned prvý příklad. Při
přesunu z Mašhadu do Teheránu zastaví cestovatel v jednom provinčním městečku a ve škole,
kterou navštíví, vidí učitele, jímž je starý duchovní, a ve třídě, kterou má na starosti, nekázeň.
Ebráhím Beg se zájmem pozoruje, čemu se děti učí a s překvapením zjišťuje, že se zabývají
Sa’dího Bústánem a Golestánem a rovněž Háfezem. Ebráhím Beg se vyčítavě obrací k učiteli
s turbanem uvázaným na hlavě:
"Je očividné, že Háfezův díván se skládá ze súfíjských básní, jejichž významu porozumějí jen
nemnozí ze čtenářů. Jaký přínos z jejich čtení může plynout dětem? Jsou evidentně plné řečmi
o víně, o snadnosti života, o milovaném a o milování.“116
Vezmeme-li v úvahu, jak nepopiratelně silné postavení v kánonu perské poezie súfíjští
básníci jako Háfez měli a dosud mají, jsou Marágheího slova na první pohled poměrně
odvážná. Uvědomíme-li si však kontext, v němž je pronáší, tj. ve třídě dětí kolem 10 let, a
přihlédneme-li rovněž k důrazu Marágheího na to, že studium by mělo především rozvíjet
myšlení a vzdělávání nových generací by mělo zajišťovat rozvoj národa, jejich oprávněnost je
nasnadě. Nelze je však brát jako apriorní odsudek perského básnického dědictví; předmětem
kritiky je způsob, jak se s ním nakládá a jaký vliv je mu přisuzován, nikoli súfíjská poezie
jako taková. Svědčí o tom ostatně i skutečnost, že Síjáhat-náme je na různých místech
prokládáno citacemi perských klasiků jako Sá’dí nebo Háfez, které obvykle slouží
k výstižnému pojmenování příslušné situace.
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O tom, co by mělo být předmětem výuky, se dovídáme z krátké rozmluvy Ebráhíma
Bega se zmiňovaným učitelem. Je zřejmé, že namísto četby poezie, neplodné pro děti
uvedeného věku, požaduje orientaci na praktické obory. Těmi myslí geografii, geometrii a
matematiku. S těmito představami však poněkud narazí u starého kantora, který má jen
mlhavé ponětí, co je obsahem těchto předmětů. Ebráhím Beg zjišťuje, že ještě větším
problémem než to, že praktické obory nejsou vyučovány, je fakt, že je nemá kdo vyučovat.
Kompetentnost přítomného učitele si ověří otázkou, s níž se na něj přímo obrací:
„‚Počítat umíte? Vypočítat obvod Země byste zvládl?‘
‚Umím,‘ odpověděl. ‚Učím děti, jak počítat peníze. Sám geometrii ovládám, ale tu děti
neučím.‘
Řekl jsem: ‚Tak napište něco se sčítáním a odečítáním, to je základní úroveň v matematice.
Uvidíme.‘
‚Co mám napsat?‘ pronesl.
‚Napište jeden tisíc dvě stě třicet čtyři,‘ odvětil jsem.
Napsal to tímto způsobem: 1000200304.
‚Vážený áchonde117,‘ řekl jsem, ‚to číslo je víc než miliarda!‘“118
Podobnou zkušenost zažije Ebráhím Beg v Qazvínu, tentokrát při návštěvě
náboženské školy, kde je nemile překvapen způsobem, jakým se studenti učí spolu diskutovat.
Debata, která pozorovateli připomíná svým hlasitým projevem spíš roztržku mezi nepřáteli
než rozhovor dvou studentů, jej přiměje obrátit se na přítomného vyučujícího:
„‘Vážený áchonde, proč se tito tak hádají?‘
‚To není hádka,‘ řekl.
‚Copak je nevidíte?‘
‚Oni diskutují,‘ odvětil. ‚Nehádají se!‘
‚Jakou diskuzi mají?‘ zeptal jsem se.
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‚Odbornou diskuzi.‘
‚Proč neříkají ta slova jeden druhému zdvořile a vlídným způsobem?‘
‚Nabývá se snad vědění úsměvem a zdvořilostí?‘ odpověděl.
‚Neřekl jsem, že by se na sebe měli smát, ale mluvit způsobem, jakým spolu mluvíme my. [...]‘
Áchond si mě od hlavy až k patě změřil nevraživým pohledem a pravil: ‚Nejsi Turek?‘
‚Ano, jsem Ázerbájdžánec,‘ odpověděl jsem.
‚Proto nic nechápeš. Jdi, jdi. Není na co se tu dívat.‘“119
O něco později, již v Teheránu, projeví Ebráhím Beg přání navštívit proslulé učiliště
Dárolfunún, založené neméně proslulým vezírem Amírem Kabírem, a seznámit se s jeho
fungováním, jakož i podmínkami, v nichž existuje. Je takřka ironií osudu, že právě k symbolu
reforem, jaký Dárolfunún nesporně představuje, dorazí v pátek, kdy výuka neprobíhá. Z celé
návštěvy proto nezbyla než krátká prohlídka interiéru, při níž však dochází k momentu, který
nadmíru symbolicky vyjadřuje, jakým dojmem na hlavního hrdinu toto místo zapůsobilo a
jaký význam mu přikládá:
„Potom, co jsme viděli, že vše je na místě tak, jak má být, jsme rozradostněni vyšli ven. Na
stěnách rozmístili několik tabulí pro matematiku a cvičení z hláskování a syntaxe. Přistoupil
jsem k jedné z nich a políbil ji a otřel o ni svou hlavu a tvář.“120
Protože toto gesto vyvolá v jejich průvodci, místním Íránci upřímný údiv a
nepochopení, vysvětluje jej Ebráhím Beg následovně:
„[...] tyto tabule jsou žetonem štěstěny. Kéž by viselo těchto tabulí naděje na tisíc v každém
městě v Íránu, neboť jsou důvodem mojí i vaší pýchy.“121
Ani toto působivé vyjádření skutečnosti, jaký význam má vzdělání v uvažování lidí
hrát, však – typicky pro podobné postavy Íránců v tomto díle – nepadá na úrodnou půdu a
nesetká se s porozuměním. V reakci na průvodcovu otázku se zračí v úplnosti pocit frustrace a
nepochopení, které Ebráhím Beg v interakci s krajany zakouší:
„‚Jakou pýchu lze pro tebe a pro mě získat ze suché tabule?‘
119
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„‘Vážený pane,‘ pronesl jsem, ‚nemluvím na vás.‘“122
Ebráhím Beg však nezatracuje Íránce, velmi často znázorňované podobným způsobem
jako nevzdělané, zaostalé a nic nechápající bytosti, úplně. Přestože se s nechápavými
reakcemi setkává pravidelně a výjimečné nejsou ani narážky na etnicitu hlavního hrdiny, 123
které jej v názoru na nevzdělanost krajanů mohou jen utvrzovat, naději nalézá v mládí. Je
s ním spojena víra, že nová generace, pokud bude moci projít modernizovaným školstvím
typu Dárolfunúnu a nabýt vzdělání v oblastech, jaké si žádá moderní doba, nahradí staré
garnitury na vůdčích postech a jejich kompetentnost jim umožní pozvednout vlast.124
Marágheího text v souvislosti se vzděláním několikrát odkazuje na Dárolfunún a
opakovaně upomíná na jeho zakladatele, vezíra Amíra Kabíra, jednu z nejvýznamnějších
postav íránské politiky 19. století. V době, kdy evropské mocnosti, Velká Británie a Rusko,
již zcela bezskrupulózně zasahovaly do nejniternějších politických procesů monarchie a
nástup nového šáha Náseroddína na perský trůn byl výsledkem i jejich zákulisních politik,125
představoval nástup Amíra Kabíra do funkce naději, že také Írán nastoupí cestu modernizace
a reforem. Optimismus vzbuzovalo hned několik jeho reformních činů, jimiž hodlal v zemi
nastartovat modernizační proces. Vedle omezování finančních výdajů dvora, jímž si nadělal
v nejbližším okruhu šáha plno nepřátel, a podpory zakládání

manufaktur, bylo

nejvýznamnějším krokem vezíra na prvním místě právě založení Dárolfunúnu roku 1851,
prvního moderně koncipovaného učiliště evropského střihu.126 Pro význam, jejž pro budoucí
vývoj státu tato instituce měla na poli modernizace armády, vzdělávání, technologických aj.
oborů, označuje Abrahamian Dárolfunún právem jako „korunovační klenot reforem.“127 Na
prahu nové doby, kolem roku 1900, navštěvovalo učiliště již kolem 350 studentů.128
Slavnostního otevření Domu věd se však jeho zakladatel už nedožil. Roku 1852 jeho
nepřátelé u dvora iniciovali spiknutí, jehož výsledkem bylo zavraždění schopného vezíra,
ačkoli ani on nebyl podle dnešních měřítek bez chyb. V době probíhajícího bábického
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povstání se nevybíravými prostředky podílel na jeho potlačování a na pronásledování jeho
příznivců.
Smrtí Amíra Kabíra uhasl reformní proces, resp. naděje, že by reformní proces mohl
efektivně fungovat shora: a qádžárovská monarchie začala povážlivě stagnovat. Náznak
proměny v oblasti školství přinesl v předvečer tzv. ústavní revoluce nástupce šáha
Náseroddína – šáh Mozaffaroddín, který na počátku své vlády umožnil vznik vzdělávacích
institucí nezávislých na madrasách. Tímto krokem si však vzdálil šíitské duchovenstvo, které
se obávalo o své postavení.129 I tato problematika přispěla k zapojení ulamá do protestního
hnutí tzv. ústavní revoluce na počátku nového století. Někteří významní modžtahedi, jakým
byli Sajjed Abdolláh Behbahání a Sajjed Mohammed Tabátabá’í, v té době podporovali
konstituční zřízení, protože z jejich pohledu neznamenalo protiklad k islámskému právu,
nýbrž zajištění podmínek k jeho uplatňování, což lze přičítat i té skutečnosti, že politiku šáha
Mozaffaroddína, která nekontrolovatelně otevírala Írán západním vlivům, chápali jako
ohrožení tradičních pořádků.
Hluboké reformy vzdělávacího systému přineslo, tak jako v jiných oblastech, zejména
až období vlády šáha Rezy Pahlavího, během níž došlo k rapidnímu nárůstu státních
vzdělávacích institucí, mezi něž byla zahrnuta také náboženská učiliště. Abrahamian uvádí, že
zatímco roku 1923 z přibližného celkového počtu 650 škol v Íránu bylo 250 státních, roku
1941 již pod stát spadalo 2336 škol prvního stupně a 241 škol stupně druhého.130
Vyvrcholením reformy vysokoškolského vzdělávání bylo roku 1934 založení Teheránské
univerzity. K roku 1941 ji navštěvovalo více než 3330 studentů.131
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3.2. Státní správa
3.2.1. Svévole byrokracie
Pokud bychom měli zásadní problémy perského státu podle Marágheího vyjádřit
několika slovy, pak by to byly následující pojmy: útlak, bezpráví, korupce a nevymahatelnost
práva. Marágheí tyto nešvary shledává především v administrativě, jmenovitě na vedoucích
pozicích ve státním aparátu. Za příčinu toho, že se nejedná pouze o okrajové jevy, nýbrž že
tyto prostupují celou společností, považuje skutečnost, že neexistuje efektivní nástroj, jenž by
přiměl aktéry těchto excesů k zodpovědnosti za své chování.
Nápadně na Ebráhíma Bega, pozorovatele dění v Íránu, působí zprvu především
absolutní zvůle lokálních politiků nad obyvatelstvem a nemožnost těchto lidí dovolat se svých
práv a záštity zákona. Při zastaveních v různých městech Íránu Ebráhím Beg proto pravidelně
naráží na bezpráví, jemuž je místní obyvatelstvo vystaveno. Tak například při zastávce
v Šahrúd-e Bastám, malém provinčním městečku v provincii Semnán, je svědkem zvůle
místního guvernéra, který vyžaduje naprostou poslušnost od poddaných, do jejichž životů tím
zasévá strach. Popisovaná scéna vyznívá v tomto případě až groteskně:
„[...] náhle se z opačného směru z povzdálí ozval nějaký halas. Křičeli na všechny strany:
‚Ustupte! Nasadit rukávy pláště!‘ Zcela ohromen jsem pohlédl tím směrem a spatřil vysokého
mladého muže s dlouhými kníry přijíždějícího na koni. Třicet čtyřicet osob s dlouhými holemi
přijíždělo seřazených po obou jeho stranách. V jejich čele jel člověk oblečený v červeném
s vzezřením ďábla a za ním oddíl deseti dvaceti mužů v sedle. Zeptal jsem se pana Rezy: ‚Co
je tohle za povyk?‘ ‚To je guvernér města,‘ řekl, ‚vyráží na lov. Stůjte zpříma, a zatímco nás
bude míjet, pokloňte se jako ostatní.‘ Když jsem se dobře rozhlédl, uviděl jsem, že lidé ze
všech čtyř stran a v šesti směrech padli na zem. A on, aniž by tomu vůbec věnoval pozornost,
dál kroutil zprava doleva svými kníry. ‚Co se stane, pokud se nepokloním?‘ zeptal jsem se.
‚Tamty na té straně i s jejich holemi nazývají sluhy. Snad vás už neomrzel život?‘“132
Grotesknost této situace v očích Ebráhíma Bega snižuje skutečnost, že se nejedná o
ojedinělý případ. V jiných městech zažívá obdobné situace, při nichž hrozí jemu i jeho strýci
fyzické násilí, případně je svědkem svévole místního guvernéra, který zabavením koní pro
vlastní potřeby paralyzuje cestující i obchodníky. Všechny tyto zážitky člověk jako Ebráhím
Beg nemůže nesrovnávat se zkušenostmi ze zahraničí:
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"Vzchop se, Íráne! Starosta města jako je Londýn, jehož populace dosahuje počtu 7
miliónu,133 chodí všude sám a nikdo mu nevěnuje pozornost. Je pozoruhodné, že guvernér
jedné z našich malých provincií se těší takové úctě. To musí být výsadou královského
úřadu."134
Vážnějším problémem, s nímž se hlavní postava dostává do styku takřka dennodenně,
je korupce. Od drobných případů, každodenních úplatků za často samozřejmé služby
průvodců, kteří požadují odměnu i za to, co je v popisu jejich práce, přes různá
zprostředkování až po rozsáhlé machinace diskreditující stát a svědčící o selhávání jeho
funkcí. Marágheí dává na stránkách své knihy promluvit běžným Íráncům, kteří jsou podle
něj prvními, kdo doplácejí na široce zakořeněnou korupci a šikanu svých vládců, již korupční
prostředí podněcuje:
„Žádný guvernér nikde na světě nemá takový typ dominance. Závazky vládce a povinnosti
ovládaných jsou všude známy a specifikovány kromě Íránu, kde jsme my nešťastní lidé vězni
řádu a předmětem světských žádostí této hrstky faraonů a Nimrodů 135, kteří cokoli nařídí
stran našeho majetku, života a cti, se uskuteční, a nejsou voláni k zodpovědnosti. Náš křik po
spravedlnosti je bez odezvy.“136
Od nejnižších pater společnosti po nejvyšší pak před očima Ebráhíma Bega bují
korupce, která se projevují ve všech možných aspektech života: poměrně velká pozornost je
na stránkách Síjáhat-náme věnována kupčení s tituly a cestovními doklady. Pro vlastenecky
silně smýšlejícího Ebráhíma je to neblahým důkazem skutečnosti, že korupční jednání v Íránu
se nezastavuje před ničím a lidem, kteří se jej účastní, není vůbec nic svaté, dokonce ani
elementární úcta k základním národním a státním symbolům, jež svými aktivitami znevažují.
Svévoli lokálních politiků a jejich nezodpovědnost vůči politice centrální vlády a jejím
nařízením zaznamenává Ebráhím Beg ještě před vstupem na íránské území. Následující
situace svým kontextem zároveň zajímavě ilustruje jejich propojení s korupčním jednáním:
Při nákupu rýže v Baku hlavní hrdina zaznamenává, že je tato komodita nebývale drahá. Od
místních obchodníků se dozví, že teheránská vláda zakázala kvůli suchu vývoz rýže mimo
Uvedený Marágheího odhad počtu obyvatel tehdejšího Londýna je poněkud přehnaný. Přestože byl Londýn
na přelomu 19. a 20. století nejlidnatějším městem světa, podle statistických údajů žilo v tzv. Velkém Londýně
k roku 1891 5,5 miliónu obyvatel. O 10 let později se počet obyvatel hlavního města britského impéria zvýšil asi
o 1 milión a překročení hranice 7 miliónů, kterou uvádí Marágheí, ukazuje teprve až údaj z roku 1911. Srov.
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hranice Íránu, což způsobilo její nedostatek a přispělo k růstu cen. Když se o něco později
plaví Ebráhím Beg přes Kaspické moře, povšimne si, že parník převáží velký náklad rýže, a
začíná tušit, že se děje něco podezřelého. Rozhodne se tedy zjistit více a obrací se na jakéhosi
spolucestujícího:
„‘V Baku tvrdili, že vývoz rýže z Íránu do zahraničí je přísně zakázán. Jak to, že tedy
převážejí všechnu tuto rýži?‘
‚Dobrý příteli,‘ prohlásil, ‚nezákonným to učinila vláda Íránu. Kdy a kde bylo stanoveno, že
tomu tak má být i zde? Ano, je to důrazně zakázáno z Teheránu. Ale guvernér provincie to
nepokládá za nezákonné a za úplatek jednoho kranu za každý pytel rýže v Raštu a půlkran
v Anzalí, které přijímá, umožňuje průchod; a tak přepravují v každém parníku dva tisíce
těchto pytlů. Je to tak, jako by to neviděli.‘“137
Později se Ebráhím Beg dovídá, jaké je širší pozadí a příčiny takové byrokratické
anarchie, která umožňuje přijímání úplatků a obcházení zákonů, protože případ s pašováním
rýže je pouze ilustrativním příkladem, jejž v různých variacích nalézá Ebráhím Beg po celý
čas svého cestování v Íránu. V Teheránu je mu vysvětleno, jak celý koloběh korupce, útlaku
obyvatel a porušování zákona na různých úrovních íránské politiky vytváří nemilosrdný
systém, jenž podkopává moc a autoritu perského státu a v němž nezáleží na vzdělání,
čestnosti a úctě k člověku. A v němž fungující právní stát – a tedy i požadavek na
modernizaci v tomto ohledu – je na překážku:
„Dnes existuje nejméně dvě stě držitelů významných titulů v monarchii a každý z nich prahne
po úřadu ministerského předsedy nebo jiného ministra a počítá jeho dny, aby se chopil
příležitosti. Vědí totiž, že k tomuto cíli nevede žádná jiná cesta vyjma prostřednictvím peněz a
úplatků. To je důvod, proč jsou odhodlaní k vykořisťování poddaných z každého směru.
Zabezpečují si značné prostředky jakýmikoli dostupnými způsoby a podle potřeby velkoryse
vynakládají, dokud tím nenaleznou cestu k cíli. Veškeré jejich plány se omezují na tento
způsob: jakýmkoli podvodem vhodit mýdlo pod nohy jinému, donutit jej padnout a získat jeho
pozici. Popravdě, o čem nikdy nepřemýšleli, je vlastenectví a národní nadšení. [...] vědí, že
kdykoli dostane prostor ruka práva, nenaleznou cestu k tomuto cíli.“138
Ebráhím Beg si při své návštěvě Teheránu rovněž mnohé slibuje od audiencí u
nejvýznamnějších ministrů, jmenovitě vnitra, zahraničí a války. Každá z návštěv jej však spíš
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utvrzuje v dosavadních poznatcích a odráží svým způsobem negativní dojmy z nejvyšších
pater íránské politiky. Celá tato pasáž je vůbec hlubokou obžalobou představitelů státu a
svého druhu interpelací, snahou přesvědčit je o zodpovědnosti, jakou vůči společnosti mají a
jak s ní nakládají. Zatímco ministru války vyčítá minimální starost o obranyschopnost státu a
s tím související slabost země vůči zahraničním vlivům, ministru vnitra vytýká nezájem o
vzdělání a kultivaci národa a kritizuje, že budování moderně pojatých učilišť po celé zemi,
v němž spatřuje zájem o úspěch národa a jeho budoucích generací, není jeho první prioritou.
Ministrovi zahraničí pak zazlívá nedůstojné postavení vůči západním zemím, nezájem o
ekonomickou konkurenceschopnost perských obchodníků a jejich podporu v zahraničí, a
naopak kritizuje ožebračování perských vystěhovalců v zahraničí místními íránskými
konzuláty. Ebráhímovi se však u každého z ministrů dostane jen ostrého odmítnutí a pohrdání
a je záhy vykázán pro neslušné chování.
Tyto zkušenosti hlavního hrdinu utvrzují v názoru, že společenská situace krajanů
v zemi je jen odrazem morálního stavu jejich vládců. Vychází z přesvědčení, že je-li
zkorumpovaná a nevzdělaná vláda, zkorumpovaným a nevzdělaným zůstává i lid. Marágheí
obecně mnohem důrazněji klade vinu za všechny společenské neduhy státu a jeho politickým
představitelům, tj. elitám, než prostému lidu, byť i jeho mentalita je mu nadmíru vzdálená.
Právě elity v Marágheího pojetí totiž mají představovat morální vzory a svým chováním mají
ztělesňovat ty nejlepší charakterové vlastnosti „správného muslima“ a odpovědného
služebníka národa, počínaje bezúhonností, vlastenectvím, zbožností, vzdělaností a
zodpovědností. Setkává se však v naprosté většina s pravým opakem těchto hodnot, jak
naznačuje následující ukázka; ta mj. pozoruhodným způsobem dokládá také Marágheího
ponětí o politické kultuře jako jistého symbolu vyspělé společnosti a zdravého politického
prostředí:
„Avšak oni ani nemyslí na své vlastní potomky, ani se nestrachují zodpovídání při posledním
soudu. Jako bezduší pijani vína, jejichž mozky kypějí z jeho žáru, opile zpívají tato slova: ‚Ó
Sa’dí, včerejšek minul a zítřek je neznámý. Užívej výhod dneška, který je mezi nimi.‘ Zpívají
tyto šibalské verše, které pamatují z dětství natolik, že jejich život vyprchává. Slýcháme každý
den a čteme v novinách, že ministr té a té vlády rezignoval. [...] hlavním důvodem pro demise,
který se vyskytuje nejčastěji, je fakticky důsledek vlasteneckého uvažování. Ministr přijde s
programem sledujícím prospěch vlasti nebo válku a mír. Předloží návrh zákona národnímu
poradnímu sněmu (‚parlamentu‘), aby jej uskutečnil. Pakliže nesouhlasí s jeho myšlenkami,
návrh zákona odmítnou. Ministr pak v zájmu ochrany vlastní cti a důvěryhodnosti, zcela
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povinné kvůli hrozbám předvídaným v budoucnu, se vzdá vedení a důstojnosti jeho
ministerského úřadu a odejde. Je škoda, že naši ministři, i kdyby byli ve službě sto let a
vystavili zemi tisícům hrozeb, se ani nestydí za své vlastní špatné řízení, ani nerezignují na své
funkce.“139
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3.2.2. Role šáha
První díl Síjáhat-náme vyšel v poslední dekádě panování šáha Náseroddína. Postava
nejvyšší hlavy státu se na stránkách Marágheího fiktivního cestopisu vyskytuje rovněž, ovšem
poněkud nenápadněji. Jméno úřadujícího šáha v knize explicitně zmíněno nikde není, přesto
narážky na panovníka nechybějí a rozhodně nemají pouze okrajovou úlohu. A nutno
podotknout, že se nejedná o nijak lichotivé reference. „Ubohým mužem,“ jak autor na
nemnohých místech ústy různých postav, s nimiž se Ebráhím Beg dostává do hovoru, šáha
tituluje, není myšlen nikdo jiný než právě šáh Náseroddín. Přestože tento muž svou dlouhou
vládou ztělesňuje dějiny Íránu bezmála celé 2. poloviny 19. století, působí jeho role a vliv na
dění v íránské politice na stránkách Síjáhat-náme poněkud minimalisticky, jako by jeho stín
nedosahoval dále než k hradbám paláce.
Marágheí v příhodách, do nichž zasazuje Ebráhíma Bega spolu s postavami, s nimiž
přichází během své cesty do styku, líčí šáha jako člověka, který je svými ministry a poradci
udržován v nevědomosti o pravém dění v zemi, jejíž je vládcem, a nemá proto odpovídající
přehled ani schopnost cokoli na jejím stavu měnit. Kdekoli je šáh v knize zmíněn, zapadá do
poněkud stereotypního obrazu politika, který žije uzavřen ve svém paláci a tráví čas mnohdy
povrchními činnostmi, v nichž jej podporuje jeho okolí, usilující moc panovníka co nejvíce
oslabovat a minimalizovat.
Příčiny krize, do níž monarchie upadla, vysvětluje Ebráhímovi celá řada různých lidí,
s nimiž se cestou zapřede do hovoru a z nichž někteří představují vlivné a vážené muže se
zkušenostmi s politikou. Jedním z nich – a možno říci, že setkání s ním patří k tomu
nejcennějšímu, co hlavního hrdinu na jeho pouti potká – je bezejmenná, vysokou erudicí
oplývající postava, tzv. „ctihodná osoba“. Clark v poznámce k této pasáží uvádí, že charakter
a ideje této postavy beze jména s největší pravděpodobností odkazují k výrazné personě
íránské politiky 2. poloviny 19. století, jíž byl Hádží Mírzá Alí Chán Amínoddoule.140
„Ctihodná osoba“ Ebráhímovi vysvětluje, že modernizační reformy v Íránu nejsou možné
kvůli dominantnímu křídlu protireformně orientovaných dvořanů v nejbližším šáhově okolí,
kteří jej v protireformním duchu ovlivňují a zabraňují tím jakýmkoli podstatným změnám ve
vývoji státu. Tutéž myšlenku na adresu šáha vyslovuje před Ebráhímem také muž, který
mladému cestovateli zprostředkoval audience u ministrů vnitra, zahraničí a války: „Co jen ten
Maraghe’i, Z.: The Travel Diary of Ebrahim Beg, s. 93-4. Clark o tomto politikovi dále v poznámce píše, že
„jako hlavní obhájce reformy v Íránu se stal premiérem za šáha Mozaffaroddína, dokud nebyl přinucen
rezignovat kvůli výrazné opozici, která vůči němu stála.“
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ubohý muž ví? Natolik jej zaneprázdnili, že nepozná, kde mu hlava stojí,“141 říká v odpověď
na Ebráhímovu otázku, proč hlava státu nijak nezasáhne proti machinacím s tituly, na jejichž
prodeji nerušeně vydělávají politici v nejvyšších patrech a jež prohlubují korupční prostředí.
Na jiném místě, opět ústy „ctihodné osoby“, se o životě šáha dovídáme bližší podrobnosti:
„Pádišáh je někdy ve svém letním sídle, někdy na lovu a obvykle, když přebývá ve městě,
nevychází ven z harému celé týdny. Během této doby ministři, kteří nemají žádnou kompetenci
ani zanícení a kteří vyjma pochlebování a servility nemají žádné schopnosti, dosáhnou po
osobní audienci toho, co chtějí.“142
V následujícím odstavci Marágheí neopomine poukázat na zásadní rozdíl mezi
zvyklostmi evropských monarchů a způsoby perského dvora, který úpí negativním vlivem
šáhových poradců a ministrů:
„Německý císař vyráží na lov stokrát častěji než pádišáh Íránu každý rok a loví vysokou a
divokou zvěř i ptactvo. Ale žádný z německých básníků nepěje ódy na jeho luk a šípy, jelikož si
uvědomují, jak by to bylo klamné. Skupina, která se rovněž zabývá psaním prózy, povýšila
jeho cestu do Evropy143 nad výpravu syna Filipa Makedonského, který se chystal dobýt svět.
Líčí jeho setkání s královnou Anglie144 v konturách příběhu o královně ze Sáby a
Šalamounovi145 a klamou toho nebožáka těmito řečmi, které jsou velmi vzdálené realitě a
jimiž ho zaneprazdňují. A z druhé strany se zapojují do vykořisťování poddaných a devastace
země. Proboha! Škody, které páchají na vlasti, jsou o mnoho horší než spoušť, do níž přivedla
Írán invaze Čingischánových potomků.“146
Tento zdrcující obraz šáha, ačkoli odsudek směřuje spíše na jeho okolí než na jeho
osobu, jej přesto nezbavuje odpovědnosti za stav země. Ve shrnutí své návštěvy Teheránu si
Ebráhím Beg mj. poznamenává na účet šáha tato ironická slova: „Pádišáh této země
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s perským kalendářem před sebou hledí, které dny a hodiny jsou vhodné pro loveckou
výpravu.“147
Marágheí přesto neztrácí víru v šáha jako instituci. Svědčí o tom naděje, s jakou
přistupuje k možnému nástupci stávajícího panovníka. Ebráhím Beg se od moudrého Íránce
dovídá:
„Pakliže, dá-li Bůh, přijde, aby převzal trůn monarchie, kostra Íránu získá nového
ducha, protože dědic, převládá-li v něm náboženství, disponuje několika obdivuhodnými
kvalitami, jež je možno považovat za příčiny pro život jeho Íránu.“148
Následuje přehled osobnostních rysů, které spatřuje u mladého následníka, a jejich
výčet lze proto chápat zároveň jako pojmenování nedostatků stávajícího šáha. Kromě
poněkud vágního vyjmenování dobrých vlastností, jimiž nový vládce má oplývat, jako je
zbožnost a cit pro spravedlnost, skromnost namísto okázalosti anebo znalost poměrů, jež jej
mají učinit vnímavějším k problémům poddaných, tedy charakteristiky, které „jsou
v protikladu vůči stavu osoby současného panovníka,“149 přiznává učenec, že je rovněž
nezbytné, aby i v jeho okolí figurovali schopnější ministři a nahradili stávající korupčníky,
kteří se změnou jednoho vládce pochopitelně ze dne na den sami nezmění:
„V každém případě je třeba erudovaný a odhodlaný ministr, který, převezme-li otěže
zahraniční politiky, neposkytne sousedům příležitost vstupovat do vnitřních záležitostí našeho
státu; proto, aby nový pádišáh [...] mohl věnovat pozornost vládním záležitostem.“150
Tyto Marágheího představy a naděje, jimiž se upínal k novému šáhovi a zároveň
odvracel od stávajícího, působí dnes přinejmenším velmi rozporuplně. Historický vývoj Íránu
na přelomu 19. a 20. století ukazuje, že vměšování zahraničních mocností do vnitřních
záležitostí země, které se za vlády Náseroddína prohlubovalo, stěží mohl jeho nástupce
efektivněji odvrátit. Ve 2. polovině 19. století provázela vládu Náseroddína celá řada kroků,
které potřebné změně politiky vůbec nepřály. Jejich neprozíravost ilustruje např. skutečnost,
že v době, kdy jakoukoli vůli ke změnám by pravděpodobně lépe prosazovalo kolektivnější
rozhodování o vládních záležitostech, došlo roku 1858 k převzetí premiérského úřadu šáhem
na více než 10 let.151 Ani šáhovi vezírové však nepředstavovali účinnou hráz proti
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neutěšenému vývoji. Mírzá Hosejn Chán, nově designovaný premiér, sice byl pod vlivem
osobních zkušeností s osmanským reformním hnutím, tzv. tanzímátem, ovšem souběžně s tím
i pod vlivem britským. Ten byl usnadněn finančními nesnázemi země po neúspěšném
angažmá šáha v Herátu, v jehož důsledku Persie masivně začala udělovat jak britské, tak
ruské straně mnohostranné obchodní koncese.152 Událostem kolem tzv. „Reuterovy koncese“
předcházelo v 60. letech budování telegrafní sítě, na němž se podílely obě zainteresované
země. Roku 1862 Britům přiznal šáh Náseroddín koncesi na vybudování telegrafu, který měl
vést od osmansko-perské hranice k přístavnímu městu Búšehr,153 v němž si Britové
„vybudovali pro hospodářské pronikání do jižní Persie pevnou výchozí pozici;“154 tento
projekt zajišťoval Britům nejen telegrafické spojení Evropy s „perlou v koruně impéria“, jak
rádi nazývali svou nejprestižnější zámořskou državu na indickém poloostrově, nýbrž právem
exteritoriality telegrafních stanic i další vměšování do záležitostí země.
Prohlubující se nemohoucnost perské vlády jakkoli zvrátit tento nelichotivý vývoj,
vyplývající mj. z neefektivního daňového systému státu, vedla k intenzívnějšímu poskytování
koncesí Evropanům,155 jimiž šáh de facto odevzdával svou vlastní suverenitu nad zemí do
cizích rukou. Dopad, jakým tento vývoj poznamenával perskou společnost, dobře ilustruje již
zmiňovaný případ Reuterovy koncese. Roku 1872 se šáh na naléhání premiéra Hosejn Chána
rozhodl vyhovět žádosti britského barona Reutera o udělení koncese, jež by Brity
prostřednictvím zakladatele známé tiskové agentury opravňovala k budování železnic156,
silnic, přehrad, dolů apod. a poskytovala rovněž četná práva na těžbu strategických surovin
jako uhlí nebo železné rudy na dlouhých 70 let; smlouva navíc osvobozovala britské projekty
od daní a cel.157 Ambiciózní plán přinášel podle Axworthyho Íránu plno pozitiv, ovšem
„garantoval přílišná privilegia cizincům.“158 K uskutečnění koncese už však nedošlo, což
Clark přičítá faktoru, který britsko-ruskou rivalitu v této záležitosti přirozeně doprovázel:
„Mnoho jich (tj. koncesí) však nemohlo být zavedeno kvůli opozici mocnosti, která tutéž
koncesi nezískala.“159 Ruské protesty přivodily Reuterově koncesi zánik. Pro britsko-ruské
soupeření v rámci tzv. „velké hry“ je charakteristické, že o koncesi na budování železnice se
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záhy po Britech pokoušeli i Rusové.160 Byť neúspěšně, přesto se na konci 70. let Rusům
dařilo uplatňovat a rozšiřovat v Íránu svůj vliv, především na jeho severu. Spojení
s Teheránem napřed usnadnili vybudováním nové silnice a v sídelním městě qádžárovských
monarchů posléze vytvořili v souvislosti s povstáním roku 1879 tzv. kozáckou brigádu
vedenou ruskými důstojníky, která nejenže osobně dozírala na bezpečnost šáha, ale stejnou
měrou odrážela fatálně se prohlubující závislost šáha na zahraniční podpoře.161
Šáh Náseroddín, který se rozhodl odstoupit od Reuterovy koncese po návratu ze své
cesty po Evropě, musel čelit nejenom nelibosti Rusů, ale rovněž stále vzrůstajícímu tlaku a
rozhořčení vlastního obyvatelstva, které ekonomickou expanzí Západu do perské ekonomiky
trpělo. Příliv zahraničních levných výrobků poškozoval místní obchodníky, kteří se stávali
nekonkurenceschopnými, a pokles produkce potravin vedl k hladomoru v letech 18701871.162 Protest proti uzavírání kontroverzních koncesních smluv s Evropany se ještě vyostřil
v souvislosti s připravovanou „Talbotovou koncesí“ na obchod s tabákem, jež měla celé toto
odvětví svěřit do britských rukou. Když se o koncesi dozvěděla veřejnost, spojily se v odporu
vůči ní její nejrůznější vrstvy, zejména pěstitelé tabáku, obchodníci na bazaru a s nimi
provázaní duchovní, kteří nelibě nesli zvyšující se počet cizinců v zemi.163 Reformně a
nacionalisticky naladěné městské obyvatelstvo bylo rovněž připraveno otevřeně projevit svou
nevoli, a když na konci roku 1891 vydal vlivný šíitský duchovní s titulem mardža‘ at-taqlíd
Mírzá Hasan Šírází fatvu proti užívání tabáku, vyvolal tím celonárodní bojkot výrobků
pocházejících z této komodity.164 Axworthy poukazuje především na spojenectví uvedených
sociálních skupin, jež stmelil společný zájem, a spatřuje v něm souvislost s budoucími
protestními hnutími,165 s čímž souhlasí Abrahamian, který se přímo domnívá, že „tabákový
bojkot byl v mnoha ohledech kostýmní zkouškou konstituční revoluce.“166
Na přelomu 19. a 20. století došlo ještě k jedné zásadní události: objevení ropy. Roku
1901 poskytl šáh Mozaffaroddín, který roku 1896 nahradil na perském trůně zavražděného
Náseroddína a v němž Marágheí spatřoval onoho nadějného následníka, ropnou koncesi
Británii a tím do budoucna i hlavní dohled nad strategickým odvětvím, jímž se ropný průmysl
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v novém století neoddiskutovatelně stával.167 Nový šáh se – na rozdíl od svého předchůdce –
navíc uchýlil k praxi půjčování od zahraničních věřitelů, v jejímž důsledku skokově narůstal
státní dluh.168 Finanční a ekonomické potíže, do nichž se stát na začátku nového století
dostával, usiloval šáh řešit prostřednictvím zahraničních poradců. Jejich angažmá – a
jmenovitě pak činnost Belgičana Josepha Nause – však nakonec vyvolalo bouře, které byly
spouštěcím mechanismem událostí tzv. ústavní revoluce v letech 1905-1911.
Označení „ubohý muž“, jež Marágheí používá pro šáha Náseroddína, nám dnes
připomíná známé sousloví evropských diplomatů o „nemocnému muži na Bosporu“, jež se
v průběhu 19. století ujalo pro slábnoucí Osmanskou říši. Marágheího „ubohý muž
v Teheránu“ (budeme-li parafrázovat výše uvedený zažitý terminus technicus), byť se v textu
vztahuje výhradně na tehdejšího šáha, zdaleka nevystihuje pouze situaci jedné jediné osoby
nacházející se pod vlivem svých ministrů a zahraničních tlaků. Šáh Náseroddín je pouze
pomyslnou špičkou ledovce, který ztělesňuje všechny problémy společnosti, které se v jeho
stínu prohlubovaly. Také Marágheí svou kritikou, jež směřuje do všech pater společnosti,
v důsledku vytváří představu o nemocné společnosti perského státu.
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3.3. Idealizace íránské minulosti
Neopomenutelnou a podstatnou součástí Marágheího argumentace, jíž se v textu
kriticky vymezuje vůči poměrům ve své vlasti, je vytváření kontrastů, jimiž nejen podtrhuje a
zvýrazňuje íránská negativa, nýbrž i naznačuje možné směry nápravy. Nejčastěji užívané
kontrasty představuje jednak Západ a jeho úspěšný modernizačně-reformní vývoj, jednak
íránská minulost a údobí, které podle autora představují její nejsvětlejší okamžiky. Obě tyto
k íránské skutečnosti kontrastní polohy slouží Marágheímu v první rovině jako zbraň, s níž
atakuje nešvary qádžárovské společnosti, v druhé rovině naznačují, že Íránci, pokud budou
chtít, mohou sami tuto zbraň získat do svého držení, rozhlédnou-li se do současného světa
nebo do své vlastní minulosti. V následující kapitole se zaměřím především na epochy perské
historie, které slouží spisovateli jako vzory „zlatých časů“ perského státu, v nichž měl stát
fungovat efektivně a uspokojivě. Způsob Marágheího argumentace Západem je alespoň
ilustrativně naznačený už v předcházejících podkapitolách, protože celou řada analyzovaných
jevů dává autor do souvislosti právě se stavem dané problematiky v západních zemích.
Jednou z nejčastěji zmiňovaných postav perské historie, kterou Marágheí představuje
jako vzor pro úspěšnou vládu, je šáh Abbás Veliký. O této pozoruhodné postavě perských
dějin přelomu 16. a 17. století, pokládané za nejvýznamnějšího panovníka safíjovské
dynastie, hovoří Ebráhím Beg v momentě, kdy zažívá kolorit zdlouhavého cestování po Íránu:
nerozvinutou infrastrukturu, nedostatky ubytovacích zařízení pro poutníky apod. Právě
v takových chvílích nalézá Ebráhím Beg, silně rozhořčený nehostinnou přítomností, zdroj
osvěžení a útěchy v minulosti. Vyzdvihuje přednosti a zásluhy předchozích pokolení a
připisuje jim činorodost, z jejíž výsledků přetrvává prospěch Íráncům až do současnosti.
Hmotné pozůstatky jejich úsilí na něj působí jako věčné pomníky úspěšných dob národní
historie:
„Z Chorásánu do Teheránu se po cestě nacházejí na každém zastavení značně velké a solidní
karavanseráje s rozsáhlými rezervoáry vody169, kde i v případě, že dorazí tisíc poutníků, si
mohou všichni odpočinout a napít se blahodárné vody. Všechny je postavili velmi umně
z cihel, omítky a vápna. Nepochybně to je jedno z dobročinných děl safíjovského šáha Abbáse
Velikého. Rovněž dlouhé zpevněné silnice jsou připomínkou tohoto velkého pádišáha – nechť
jej Bůh pohrouží do moře svého milosrdenství. Z tohoto jediného příkladu se stává zřejmým,
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V originále: áb-anbár. Viz http://www.iranicaonline.org/articles/ab-anbar-i-history (27.7.2019).
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v jakém rozsahu se ušlechtilý šáh vyznačoval dobročinností, velkomyslností a péčí o
poddané.“170
A nejen to. Kladně hodnotí Ebráhím Beg rovněž krok šáha Abbáse, jímž po dobytí
Gruzie najal tamní gruzínské poddané, aby se stali ochránci poutních cest v oblasti
Chorásánu.171 Uvedené příklady uvádí především proto, aby jimi ilustroval rozumnou a
koncepční politiku šáha, která však v nové době nemá své pokračovatele. Ačkoli působí
poněkud úsměvně Ebráhímovo tvrzení, že „jakýkoli popis, jejž jsem o tomto osvíceném
pádišáhovi slyšel od svého otce, každý byl pravdivý, a ještě o mnoho víc,“172 v daném
kontextu působí pro potřebu komparace mezi minulostí a přítomností poměrně silně argument
geografických hranic říše, s nímž Ebráhím záhy přichází. Tehdy vyslovuje přání, aby se našel
člověk, který vytvoří mapu, tak aby byla zřejmá sláva starého Íránu:
„[...] nakreslí mapu celého Íránu z doby vlády šáha Abbáse, aby se potomci národa mohli
poučit o expanzi a rozsahu vlasti a aby poznali, že za časů tohoto nad lva silnějšího hrdiny se
hranice naší země rozšířily od Balchu přes celé pobřeží Kaspického moře, hory Dagestánu a
Kavkazu a pokračovaly skrz Bagdád a Basru až k Ománu, kde končily. Jak mimořádné úsilí a
vysoké výdaje vynaložil, aby ochránil cesty a ulice této široké země a rozvinul její obchodní
působnost. Skutečně, dívá-li se člověk s bystrostí, shledá, do jaké míry tento osvícený šáh
usiloval rozvinout zemi a blahobyt poddaných, zejména v otázce rozšiřování obchodu země a
obecného bohatství, jež jsou nejdůležitějšími prostředky pro rozvoj a civilizaci.“173
Kromě šáha Abbáse se v textu Síjáhat-náme vyskytují také zmínky o šáhu Náderovi,
nejvýznamnějším vládci Íránu 18. století. Neméně důležité jsou i odkazy na předislámskou
perskou historii a její legendární vládce, tzv. „Píšdádovce“. 174 V glorifikaci „zlatých časů“
Íránu se autor neubránil přehnaně romantické představě o minulosti, která o to víc kontrastuje
s jeho přísně kritickým přístupem k současnosti, na níž nenechává nit suchou. Snad ale právě
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Marágheí, Z.: s. 59.
Tato poznámka v daném kontextu silně kontrastuje se zcela opačným procesem, jemuž je Ebráhím Beg
svědkem na začátku svého vyprávění při cestě do Íránu. Při přejezdu přes oblast Gruzie zaznamenává, že
naopak probíhá početné vystěhovalectví Íránců z vlasti do zahraničí a právě i do oblasti Kavkazu. Skutečnost, že
v jeho době jsou to Íránci, kdo houfně opouštějí qádžárovský stát, přičítá nezodpovědné politice úřadů, které
jednak profitují z již zmiňovaného prodeje cestovních dokladů, jednak neusilují tento odliv jakkoli řešit, ani jej
za problém kvůli svému chybějícímu patriotismu nepovažují.
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Marágheí, Z.: s. 59.
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Tamtéž: s. 59-60.
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V perské mytologii představují Píšdádovci první vládnoucí rod Íránu. V tomto smyslu se objevují i v Šáhnáme,
nejslavnějším díle básníka Ferdausího.
171

62

do krajnosti vyhraněný kontrast byl Marágheího zamýšleným cílem, nikoli nedůsledností.175
V závěru následující citace, která je proslovem Íránce promlouvajícího k Ebráhímovi, je tato
obava ostatně poněkud zmírněna:
„Je to ten samý Írán, jenž byl růžovým sadem na zemi a na roveň nebeským výšinám? Proč se
dnes zdá být houštinou bodláčí? Nebyla tato požehnaná země celé věky kolébkou světové
civilizace? Co se stalo, že nyní její obyvatelé, kteří bývali učiteli ostatních, mají pověst
nevzdělaných? Když Íránci hlasitě provolávali vědění, Evropané tou dobou podléhali bázni
jak démoni a divoká zvěř. Zvyklosti spravedlnosti Píšdádovců také mohou být i dnes vzorem
pro vládce. Věhlas Núšírvánovy176 spravedlnosti dosud zaznívá na doslech lidem světa.
Záměrem tradování těchto příběhů o starověkých předcích je vaše útěcha.“177
Je zajímavé, že Marágheí se neobrací pouze do historie vzdálené, takové, kterou už
nikdo ze současníků nemohl osobně pamatovat. Co tvoří Marágheího záběr a reflexi dějin
poměrně vyváženější, je zajisté důraz na reformátory, kteří íránskou politiku ovlivňovali –
z tehdejšího hlediska – poměrně nedávno. Jedná se především o postavu Amíra Kabíra, vezíra
qádžárovských šáhů zastávajícího úřad v polovině 19. století. Skutečnost, že postavu Amíra
Kabíra, ale např. i korunního prince Mírzy Abbáse počítá k politikům, na jejichž úsilí by měl
Írán navázat, je důležitou připomínkou, že dílo Marágheího není a priori namířeno proti
qádžárovské dynastii a rozhodně se nezakládá na absolutní negaci všeho, co se za vlády této
dynastie událo; naopak vede k přesvědčení, že Marágheí svým dílem mnohem spíše reaguje
na konkrétní situaci a stav země a nijak nevylučuje možnost změny v rámci systému, pokud
se reformy ujmou schopní a cílevědomí lidé. Je nutno podotknout, že Marágheí je dalek toho,
aby volal po úplné proměně systému státního zřízení. V jeho pojetí je Írán monarchií v čele se
šáhem, o tom není pochyb, a většinu odkazů na slavné vládce perské minulosti lze v tomto
smyslu chápat i jako vědomí kontinuity dějin a přiznání její nezbytnosti v íránském prostředí.
Kontext, v němž se postava Amíra Kabíra v textu Síjáhat-náme objevuje, byl již
v předchozích podkapitolách několikrát naznačen. Je to jednak problematika školství v Íránu
a zejména vznik Dárolfunúnu, jehož byl Amír Kabír zakladatelem, jednak na činy tohoto
muže nepřímo odkazují pasáže o zkostnatělosti perského básnictví. Jméno nejslavnějšího
Můžeme se však pozastavit nad tím, že užití kontrastu jako výrazového prostředku a charakteristického
znaku starých forem v poezii bylo často terčem kritiky básnické tvorby autorů, jako byl zmiňovaný Qá’ání, s níž
souzněl také Marágheí, který se však nadužívání kontrastního způsobu vyjadřování ve své próze sám vyhnout
nedokázal.
176
Tímto jménem se v Íránu označuje sásánovský král Chosrou I. V textu: Núšírván. Celé jméno se však
v perštině píše častěji v této podobě: Anúšírván-e dádgar neboli Anúšírván Spravedlivý.
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Marágheí, Z.: s. 128.
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perského vezíra 19. století se vyskytuje v textu ještě několikrát: jednou zazní v souvislosti s
potřebou reformy práva jako příklad člověka, kterému tyto myšlenky byly vlastní, avšak
nestihl je zachovat v psané podobě; na jiném místě si hlavní hrdina povzdechne, že velké
postavy národních dějin, jako např. kancléř Otto von Bismarck178 v Německém císařství, jsou
příslušníky vlastního národa slavně připomínaní jako muži, kteří se výrazně a pozitivně
zasloužili o blaho národa. V Íránu však výrazné a následováníhodné postavy jako právě Amír
Kabír nikdo ze stávajících politiků nenásleduje a ani je za vzor nepokládá, protože „škůdci a
zrádci říše a národa to neumožnili.“ Ebráhím Beg v této pasáži přitom dodává, že podle jeho
poznání „kromě jednoho rouhavého a pochlebovačného historika, neviděl jsem mezi Íránci
dosud jediného, který zmiňuje vznešené jméno tohoto skvělého muže bez úcty nebo který
šťastně na jeho památku nepronese modlitbu.“179
Ačkoli v pasážích, v nichž je řeč o Amíru Kabírovi, autor jeho politiku a vládu
nerozebírá nijak do hloubky, jeho jméno i zde plní funkci protikladu a alternativy k politické
reprezentaci, jež by měla být v Marágheího idealistické představě nahrazena těmi, jimž jde
pouze o prospěch a rozvoj národa. Vztah a postoj autora k odkazu největších postav
národních dějin, jejichž přínos považuje za nedocenitelný, dobře shrnuje pasáž, v níž Ebráhím
Beg reaguje na návštěvu pevnosti, kterou nalézá v neutěšeném a dezolátním stavu takřka bez
jediného vojáka, zato v sevření nesnesitelného zápachu. V emocionálně ponižujícím
okamžiku popisuje celou situace následovně:
„Zatímco jsem přiložil svůj kapesník na nos, šel jsem zpátky, překročil most a s tváří
obrácenou směrem ke Qomu180 jsem z plných plic zakřičel: ‚Ó, šáhu Abbási, horlivý vládče!
Ó, místodržící Abbási Mírzo! Kde jste? Pozvedněte svou hlavu z potemnělé země. Pohleďte,
jak tito nedůstojní následovníci spravují záležitosti, jež jste jim svěřili. Postavili jste tyto
masivní pevnosti a široké zdi s tisíci nesnázemi, abyste ochraňovali vlast a bránili ji proti
nepřátelům. Nyní oni sedí na jejich nejvyšších místech a vydávají nespravedlivé příkazy, aby
ničili vlast a vykořisťovali a zabili její obyvatele. [...] Kde jsi, zanícený a zbožný pádišáhu. Ó,
udatný šáhu Abbási, pocto safíjovského domu! Ó, místodržící Abbási Mírzo! Ó, pane, jak sis
pospíšil s odchodem a jak rychle tě zastihla nespravedlivá smrt. [...] Ó, pane, horliví a pravdy
znalí muži Íránu na tebe nezapomněli a nezapomenou. Byl jsi to ty, kdo celý svůj život strávil
v sedle. Ale potom tě nikdo nenásledoval ve tvých svatých záměrech: zanícení, vášeň a
Sjednotitel Německa a první kancléř císařství v letech 1871-1890.
Marágheí, Z.: s. 123.
180
Město Qom, ležíci více než sto kilometrů jižně od Teheránu, je vedle Mašhadu nejvýznamnější poutní místo
šíitského islámu v Íránu.
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patriotismus zemřely s tebou. [...] Po tobě pouze tvůj služebník Mírzá Taqí Chán181 opásal
svou duši opaskem služby vlasti. Povstal, aby dal do pořádku záležitosti, jež byly narušené.
Zrádci vlasti mu svázali obě ruce a v kášánských lázních jej omyli v jeho kajícnosti, aby
umlčili jeho slova o pokroku Íránu a zavřeli mu oči pro všechno. Stal se souhrnem všeho
neštěstí Íránu a Íránců. Nechť mu Bůh žehná.‘“182
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Tj. Amír Kabír.
Marágheí, Z.: s. 151-2.
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Závěr
Předkládaná bakalářská práce pojednávala o pozoruhodném, přesto však poněkud
opomíjeném díle počátku perské moderní prózy – Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg. Prvním
cílem práce proto bylo uchopit toto stěžejní dílo Zajnol’ábedína Marágheího jako samostatné
téma a představit jej v českém jazyce v tomto rozsahu vůbec poprvé českému čtenáři. Jádrem
výzkumné části této studie byla analýza vybraných společensko-kritických motivů
Marágheího textu a jejich kritický rozbor na příkladě zvolených ukázek originálního textu
v českém překladu.
Analýza ukázek textu, jež se zaměřovaly na vybrané sociálně-kritické komentáře
Marágheího díla vůči společnosti pozdně qádžárovské éry, ukázala na celou řadu jeho
osobitých aspektů. Předně, Marágheího kritika íránských poměrů se dotýká úplně všech
složek společnosti. Negativní společenské jevy spatřuje u běžných poddaných (nevzdělanost),
obchodníků (nekonkurenceschopnost), vládních úředníků (útlak poddaných a nerespektování
zákonů), ale i nejvyšších ministrů (nezájem o rozvoj země) a samotného šáha (odtrženost od
reality). Ve všech složkách kritizuje všeprostupující korupci a individualismus, který je
brzdou společenského pokroku. Obraz, který z Marágheího líčení perského státu vyvstává, je
neutěšený proto, že podle jeho názoru shora uvedené nešvary nejsou izolovanými jevy, jaké
se vyskytují všude po světě, nýbrž svědčí o „nemocné společnost“, v níž jeden neduh
podněcuje další a naopak. Tak slabost perské vlády podle Marágheího umožňuje takřka
neomezenou svévoli lokálních guvernérů vůči obyvatelstvu, které ožebračuje a jehož práva
zcela potlačuje. Důsledkem šikany vidí Marágheí mezi obyvatelstvem rozmáhající se
zahálčivost a absenci jakýchkoli ambicí, jež zapříčiňují nekonkurence schopnost v obchodě.
V takové situaci, v níž by podle autora mělo přijít vedení země s řešením, však právě elity
nejvíce selhávají, protože vedou zcela nekoncepční politiku. Problém v tomto smyslu spatřuje
Marágheí v nízké úrovni vzdělanosti stávající garnitury, která neumí nahlédnout problémy
země kriticky, vyvodit z nich důsledky a začít je napravovat. Podstatným aspektem
Marágheího vnímání státu je jeho silně nacionalistické chápání života společnosti. Podle
ideální představy by lidé, kteří smýšlí vlastenecky, nedopustili takový stav země a v těchto
pasážích spisovatel vyjmenovává vzory z národní historie, na jejichž správné vedení je třeba
navázat. Právě argumentace, již používá pro reflexi qádžárovské společnosti, je třeba
v Marágheího díle vyzdvihnout.
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Jedním z nejzajímavějších výsledků analýzy Marágheího textu je totiž skutečnost, že
umožnila podchytit způsob Marágheího argumentace, kterou se vztahuje vůči íránské realitě.
Nejcharakterističtějším způsobem Marágheího argumentace je srovnávání íránských negativ
jednak se Západem, jak vyplývá z většiny zkoumaných témat, jednak vytváří kontrastní
polohu glorifikací vybraných fází íránské historie a jejích představitelů, čímž se zabývá
samostatná podkapitola.
To Marágheímu umožňuje definovat příčiny úpadku perské monarchie. Skutečnosti,
jež obdivuje na Západě, jako je vzdělání, technologický pokrok a vláda práva, postrádá ve své
vlasti, zatímco u vybraných perských vládců minulosti velebí jejich smysl pro koncepční
politiku a spravedlivý přístup vůči svým poddaným – a právě absence těchto kvalit
zapříčiňuje neutěšený stav v Íránu. Reflexe vlastní historie sehrává v díle zásadní úlohu.
Marágheí totiž pro svou kritiku nevyužívá pouze Západu jako argumentu, a tím se i vyhýbá
jistým způsobem podezření z úplné zaujatosti, již mohla sžíravá a nemilosrdná kritika do
vlastních řad v leckterém čtenáři vzbudit. Marágheího přístup proto nelze v žádném případě
chápat – a analytická část této práce to dokládá – jako laciné ponižování vlastní země ve
prospěch Západu ani jeho bezbřehé opěvování, nýbrž jako promyšlenou referenci na dávnou
slávu vlasti a civilizace, která může znovu povstat a projevit se, pakliže v ní dojde ke kýžené
změně a lidé o ni budou skutečně stát.
Za nezbytný faktor v tomto smyslu považuje vládu práva a spravedlnosti, čímž
předznamenává události tzv. konstituční revoluce v letech 1905-11. Přesto by bylo možná
příliš silným tvrzením označit dílo za revoluční. Marágheího volání po vládě práva, jež zajistí
lidská práva všem členům perského národa, se nijak nevylučují s monarchismem, jenž je
autorovi vlastní. V tomto ohledu lze proto na závěr poznamenat, že i přes drtivou kritiku
poměrů qádžárovské éry je Marágheímu dílu vlastní naděje, že změna a reforma systému – ne
jeho úplné vyvrácení – je možná, ba dokonce žádoucí. Jediný, kdo se o ni však může svou
činností zasadit – a to je při zkušenostech z poutě do Íránu Ebráhímovi Begovi nadějí i
úzkostí zároveň – člověk.
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