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Předmluva

Odkazy a upomínky na barvitý a fantastický svět mýtú, bájí a legend
nás v Indii provázejí prakticky na každém kroku. Mytologická jména
a příběhy zaplňují stránky literárních děl, památek staroindického
písemnictví i lidové slovesnosti, náboženská písma i filozofické trak
táty, nacházíme je v hudbě i výtvarném umění, v tradiční právní vědě,
státovědě i sociologii. Setkáváme se s nimi ale i v běžném každoden
ním životě, ve jménech osob, míst i historických památek, v názvech
firem i běžných výrobkú. Hinduističtí bozi a bohyně, strašliví démo
ni, svatí mužové a kajícníci na nás shlížejí z barvotiskových obrázkú,
kalendářú a filmových plakátú, ze stěn chrámových věží a svatyní, zdo
bí prúčelí budov, pohlednice a svatební oznámení, přívěsky na klíče,
odznaky, ozdobné i užitkové předměty, šátky, ubrousky a dekorativní
textilie, oživují taneční a dramatická představení, skýtají nevyčerpa
telný zdroj inspirace malířů, řezbářů a kameníkú, kovotepcú i kovo
lijcú, filmových a televizních tvúrcú, básníků i prozaikú i lidových vy
pravěčú. Návštěvník jižní (stejně jako jihovýchodní, hinduistickou
kulturou výrazně ovlivněné) Asie si možná ani neuvědomuje, že když
cestuje leteckou společností Garuda, vznáší se na perutích mytického
orla, jízdního prostředku boha Višnua, v taxíku značky Máruti ("syn
větru") se ocitá pod ochranou opičího vládce Hanumána, zázračné
ho letce a skokana, patrona potulných zápasníkú a akrobatú, jenž
proslul jako spojenec Višnuova vtělení Rámy v boji s démony, že když
kouří Ganéšovo bídí (svitek tabáku) či do svého auta použije Ganéšovo
mazadlo, kvalitu zakoupeného výrobku osvědčuje slonohlavý búh
moudrosti, a když smaží na oleji značky Vanaspati ("pán lesa"), záru
kou pravosti je mu jméno vládce rostlin Sómy a zároveň ve dřevě skry
tého boha ohně Agniho. Dokonce i ten nejobyčejnější úkon všedního
dne slibuje návštěvu pestrého a mnohotvárného světa bohú, světcú
a démonú, který vám chce přiblížit naše knížka.
Dávní mudrcové věřili, že jméno předurčuje budoucí osudy jednot
livce, jeho �ev, postavu, povahové rysy a založení, záliby i povolání.
Proto hinduisté dodnes jeho volbě připisují značnou dúležitost, neboť
věří, že tím formují jeho osobnost. Mohou třeba dítě pro začátek po
jmenovat Anámika ("beze jména"), a zajistit mu tak budoucnost, ja
kou si samo vytvoří, bez předem daných omezení, mohou se rozhod
nout pro libozvučně znějící jméno bez zvláštního významu, anebo
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zvolit některé z četných jmen mytologických postav či legendárních
hrdinů, ztělesňujících tradiční ctnosti, jež svého nositele nejvíce pro
slaví. Díky této tradici se i pouhé nahlédnutí do indického telefonní
ho seznamu může proměnit v rychlokurs hinduistické mytologie.
K nejčastějším patří jména,jež tvoří přízviska hlavních božstev hin
duistického panteonu; to je prakticky nevyčerpatelný zdroj inspirace,
uvážíme-li, že jen bůh Šiva má 1008 epitet, mezi něž patří například
Ardhanáríšvara ("pán, jenž je napůl ženou", �· Šiva jako ztělesnění
mužské a ženské tvůrčí podstaty), Candraše'khara (,jenž má v čelence
Měsíc"), Kailásanátha ("pán Kailásu", �· hinduistického Olympu),
Mahádéva ("velký búh", jedna z Šivových osmi podob), Natarádža
("pán tance",�· Šiva jako božský tanečník, jenž svým tancem ničí
a znovuvytváří vesmír), Nílakantha ("modrokrký",připomínka na smr
tící jed, jejž Šiva pohltil, aby zachránil svět, a který mu zbarvil hrdlo
do modra), Sundara či Sundaréšvara ("nádherný pán") a mnoho dal
ších. Své pozemské jmenovce mají i Šivovi synové,bůh se sloní hlavou
Ganéša či Ganapati ("pán zástupú"), pán nebo odstraňovatel překážek
(odtud i jména Vighnadžit, Vighnapati, Vighnavinájaka či prostě od
straňovatel, Vinájaka) a patron vědění i veškerého podnikání, anebo
búh války Skanda ("útočník", případně "výtrysk"), zvaný též Subrah
manja ("přezbožný, drahý bráhmanúm"), Kárttikéja ("odchovanec
Plejád") či Kumára ("mládenec"). Protože Skanda jezdí na pávu, na
jdeme třeba mezi Tamily v jižní Indii či na Šrí Lance příznačné osob
ní jméno Majilváhanan (,jehož vozidlem je páv"). Zkrátka nepřijdou
ani vyznavačky Šivova ženského protějšku,bohyně Durgy ("nepřístup
ná"), Kálí ("černá") či Párvatí ("horská"),pro něž se rovněž nabízí ši
roký výběr epitet- Bhavání ("choť Jsoucího",�· Šivy), Candí ("lítá"),
Džajantí ("vítězná"), Kámákší ("žádostivých očí"), Mínákší ("rybo
oká"), Uma ("záře") anebo Sinhaváhiní (,jezdící na lvu", podle typic
kého jízdního zvířete).
Rovněž mytologie boha Višnua a jeho deseti vtělení,zázračných po
dob, v nichž sestoupil na zem, aby zde potíral zlo, poskytuje jeho věr
ným vyznavačům nepřebernou zásobárnu jmen, z nichž mohou pro
své potomky zvolit to nejslavnější. Z běžných Višnuových epitet se ja
ko vlastní jména osob nejčastěji vyskytuje Anantašajana (,jenž spí na
Anantovi", �· tisícihlavém kosmickém hadu Šéšovi), Džagannátha
("pán světa"), Hari ("plavý"), Padmanábha ("lotosopupečný", připo
mínka toho, že z Višnuova pupku vyrústá stvol lotosu) či Vénkatéšvara
("pán hory Vénkata", �· Tirupati). Nezřídka nacházíme i jména spo
jená, oslavující více božských inkarnací zároveň, jimiž jsou třeba Harikršna, spojující Višnua s jeho osmým vtělením, hravým a nezbedným
pastýřským bohem Kršnou, jenž se v Bhagavadgítě dává poznat jako
nejvyšší pán všehomíra, nebo Rámakršna (v novoindické výslovnosti
Rámakrišna), které navíc připomíná sedmé Višnuovo vtělení, spra8
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vedlivého prince Rámu, ústřední postavu eposu Rámájana. Do stejné
skupiny patří i jméno S. Rádhákrišnana, proslulého filozofa a prezi
denta Indické republiky (1962-6 7), obsahující připomínku neroz
lučné milenecké dvojice, boha Kršny a jeho milované Rádhy, pastýř
ské dívky, jejíž láska symbolizuje prahnutí lidské duše po splynutí
s božskou podstatou. Dívky z višnuistických rodin zase mají k dispozi
ci četná přízviska Višnuovy manželky,bohyně štěstí, zdaru a blahoby
tu Lakšmí, ať už je to Caňčala ("neklidná"), Híra ("démantová"), Indi
ra ("mocná"), Kamala ("růžová", g. "lotosová"), Lála ("měňavá"), či
Šrí ("zářivá"), anebo jména jejích pozemských vtělení, jako je Rádha
("zdar"), Síta ("brázda") či Tulasí (posvátná bazalka, ocimum sanctum).
Výběr mytologických pojmenování se ovšem neomezt�e pouze na
postavy bohú a bohyň. Indické ženy se nezřídka honosí jmény svúd
ných nebeských krasavic,jejichž púvaby dokázaly svést nejednoho sva
tého kajícníka z cesty odříkání: patřila k nim třeba horská víla Ména
ka ("z mysli zrozená"), manželka boha Himálaje, jejímž jménem
(psaném Maneka) se honosí třeba snacha Indiry Gándhíové a bývalá
ministryně životního prostředí Indické republiky, první a nejpúvab
nější mezi nymfami Rambha ("líbezná"),jež se vynořila na svět jako je
den ze zázračných pokladú při stloukání mléčného oceánu, luzná Ti
lóttama ("nejlepší mezi zrnky sezamu"), již stvořil nebeský řemeslník
Višvakarman z částeček nejkrásnějších věcí na světě, stejně jako svúd
ná Urvaší ("rozložitá"),jejíž lásku ke smrtelníkovi zvěčnil básník Káli
dása ve svém dramatu Vikramórvašíja ("0 Vikramovi a Urvaší"). Oblí
beným dívčím jménem je i Šakuntala ("vychovávaná ptáky") podle
dcery víly Ménaky, hrdinky dalšího Kálidásova dramatu, Abhidžňána
šakuntala ("Poznávací znamení Šakuntalino"), jež je považována za
pramáti rodu Bharatovcú, který dal jméno celé Indii (Bhárat).
Muži zase často nosí jména legendárních válečníkú, jež proslavily
eposy Mahábhárata či Rámájana, anebo svatých mudrcú, zřecú a ka
jícníkú,kteří se mnohdy silou pokání pozvedli nad samotné bohy. Ar
džuna ("stříbrný"), Bhíma ("děsivý") , Judhišthira ("vytrvalý v boji"), Na
kula ("promyka") a Sahadéva ("provázený bohy") připomínají pětici
princú Pánduovcú,hlavních hrdinú osudového střetnutí mezi dvěma
spřízněnými větvemi bharatovského rodu,jež je popisováno v Maháb
háratě, Durjódhana ("s nímž je nesnadné bojovat") vešel do obecného
povědomí jako vúdce kuruovských princú, jejich nepřátel, Angiras
("ohnivý" anebo "ten, jenž zná tresť součástí"), prosluljako obětník
bohú, Bhrgu ("spalovač") jako zakladatel rodu,jenž lidem přinesl ne
beský oheň, Džamadagni ("stravující oheň") jako ztělesnění válečnic
kých ctností a Kašjapa ("želva") jako bájný demiurg a praotec bohú,
lidí i démonú.
Rovněž řada místních názvú na indickém subkontinentě vznikla
z potřeby dodat mytickým dějúm a příběhúm pevné geografické za9

DATTÁTRÉJA

tn zen mu dlouho nedávala syna, uspořádal Dašaratha nákladnou
oběť koně (ašvamédhu) , v jejímž prúběhu vystoupil z ohně obětní hra
nice sám búh Višnu a daroval mu zázračný elixír. Jeho púsobením po
rodila královna Kausalja hrdinného reka Rámu, druhé manželce Kai
kéjí se narodil spravedlivý Bharata a třetí Dašarathova choť Sumitra
přivedla na svět dvojčata Lakšmanu a Šatrughnu. Podle předpovědi
krále skutečně zabila bolest z odloučení s Rámou,jehož přiměla k od
chodu do vyhnanství svými intrikami ctižádostivá Kaikéjí.

DATIÁTRÉJA, mytologická postava bráhmanského světce,jenž je po

važován za částečné vtělení boha Višnua. Podle'mladší tradice byl sy
nem mudrce Atriho a jeho manželky Anasúji a púsobil jako duchov
ní učitel nepřátel bohú - asurú. Později v jeho postavě nalezla
společné ztělesnění celá božská trojice ( trimúrti) - Brahma,Višnu i Ši
va. V této trojjediné podobě bývá zpodobován buď jako čtyřruký Viš
nu provázený jízdními zvířaty Brahmy a Šivy anebo jako božstvo se
třemi hlavami či čtyřmi obličeji a šesti pažemi, vybavené atributy kaž
dého ze členú trojice - Višnuovým diskem a žezlem, Šivovým kxjem
a trojzubcem, Brahmovým rúžencem a džbánem na vodu.

DÉVA ("búh, božstvo"), v indoíránské mytologii označení zbožště

ných přírodních sil a jevú, obdařených antropomorfními rysy a spe
cifickými atributy. Na rozdíl od zlovolných asuru jsou dévové považo
váni za nadpřirozené bytosti,jež jsou lidem příznivě nakloněny anebo
jejichž přízeň lze získat vhodným uctíváním. Etymologicky pojme
nování déva souvisí se slovesným kořenem div-, "být jasný, zářit",
i s představou prosvětlené denní oblohy ( djaus) . Nejstarší védští pěv
ci odvozovali púvod bohú od rodičovského páru Nebe a Země (Djá
váprthiví); podle pozdější kosmogonické teorie povstali spolu s asury
jako děti vesmírného tvúrce Pradžápatiho. Zpočátku byl jako jediný
z dévú obdařen nesmrtelností búh ohně Agni,postupně však tutový
sadu získali všichni hlavní bohové. Jejich množství se v nejstarších
pramenech rúzní; védské texty vyčíslují zpravidla 33 božstev- osm Va
suú, jedenáct Rudrú, dvanáct Adigú, Nebe a Zemi, i když jich zde vy
stupuje daleko víc. Hinduistický panteon uvádí počty mnohonásobně
vyšší- 3303, 3309 anebo 33 000 003 dévú, což jsou opět jen varianty
magického čísla 33. Smrtelníkúm se dévové někdy zjevují v lidské po
době,avšak nikdy se nepotí,nemrkají,nohama se zcela nedotýkají ze
mě,jejich těla nevrhají stín a květinové věnce,jimiž se s oblibou zdo
bí, nikdy neuvadají.

DÉVAJÁNÍ ("ta, jež se ubírá k bohúm"), dcera mudrce Šukry, obět

níka asurú. Protože Šukra ovládal tajnou nauku, jak přivést zemřelé
znovu k životu, získali démoni jeho zásluhou v zápase s bohy velkou
44
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jako panna nadpozemských půvabů zářící třemi barvami, z nichž vy
tvořila ženské protějšky božské trojice: z bílé povstala Brahmova tvo
řivá síla ztělesněná v bohyni Sarasvatí, z červené Višnuova Lakšmí
a z černé Šivova Párvatí.
MAHÁKÁLA,jedna z děsivých podob boha Šivy,kterou na sebe bere,
když jako neúprosný všeničící čas vede veškerenstvo ke konečnému
zániku. Je černé barvy,oděný do tygří kůže,má pět hlav a v rukou tří
má hůl, žezlo, lidskou lebku,sekyru a trojzubec.

MAHÁVIDJÁ, hinduistická bohyně ztělesňující vědění ( vidja), kte

ré přesahuje veškerou moudrost (pradiňa) i intelektuální poznání
( dž.ňána). Pouze s její pomocí lze rozptýlit mlžné závoje klamu a ne
vědomosti,jež člověku brání dojít konečného vysvobození. Tato my
tologická postava zřejmě úzce souvisí s dávnou vírou v magickou sílu
slova, jejímž výrazem se stala védská bohyně Váč, personifikace lidské
řeči,bez níž by nebylo možné šířit ani získávat vědění. V tantrismu vy
stupuje pod skupinovým označením mahávidjá deset bohyň, z nichž
každá představuje určitou magickou schopnost či některou stránku
transcendentálního vědění. Celné místo mezi nimi zaujímají Kálí
(zvaná též Lalita) a Tára, které společně symbolizují jednotu času
a prostoru. Kálí je pokládána za zdroj veškeré mnohosti; stojí na po
hřební hranici,v jejíchž plamenech se svět mění v prach,ale zároveň
je těhotná zárodkem nového tvoření. Ztělesněním dokonalosti, úpl
nosti,celistvosti vesmíru je Šódaší, šestnáctiletá dívka, která zároveň
představuje šestnáct podob touhy. Bhuvanéšvarí v sobě spojuje síly
materiálního světa,zatímco Bhairaví,jež reprezentuje proces neustá
lého vznikání a zanikání, nám připomíná neodvratnost smrti. Čhin
namasta bývá zpodobována nahá, v jedné ruce svírá zkrvavený nůž
a ve druhé svou vlastní uťatou hlavu,jejíž ústa lačně pijí krev tryskají
cí z bezhlavého trupu. Personifikuje odvěkou kosmickou noc a záro
veň kontinuitu vesmíru,jež se udržuje díky nikdy nekončícímu cyklu
života, smrti a nového zrození. Dhúmávatí symbolizuje zánik světa,
který stráví žár kosmického požáru tak dokonale,že z něj zbude jen
dým ( dhúma). Bagala, bohyně s hlavou jeřába, ztělesňuje skryté síly
a podněty, jež se projevují v podobě žárlivosti, nenávisti a krutosti,
Mátangí představuje panovačnost a lotosová dívka Kamala čisté svě
domí. Každá z těchto postav zastupuje jednu ze stránek Šakti,ženské
energie bohy Šivy, kterou je nutno postihovat ve všech jejích proje
vech a proměnách.

MAHÁVÍRA ("velký hrdina"), titul posledního z dvaceti čtyř tírthan
karů,džinistických patriarchů,kteří podle tradice překonali zlo,pro
hlédli povahu všech věcí tohoto světa a objevili "brod" (tírtha) přes
99
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