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jazyka,8 a v odborné literatuře jsou tedy k dispozici pouze jejich
stručné souhrny.9 Ty pochopitelně opomíjejí řadu důležitých epi
zod, bez jejichž znalosti se pak i hlavní děj stává nesnadno pocho
pitelným. Krom toho neumožňují zprostředkovat charakter
a atmosféru tohoto žánru bengálské literatury.

Gorakhnáthovo vítězství
Příběh o záchraně siddhy Mínanátha jeho žákem Gorakhnáthem je
zpracován ve většině severoindických jazyků a obvykle nese název
Gorakhnáthovo vítězství (v bengálštině Gorkha-bidžaj). Gorakhnáth
(v sanskrtu Górakšanátha) je pro náthy vůbec nejvýznamnějším
siddhou: je považován za zakladatele jejich tradice a autora hatha
jógy - většina sanskrtských hathajógových textů je připisována
právě jemu. Zatímco různé jazykové verze této skladby se od sebe
dosti liší, všechny tři vydané bengálské texty si jsou velmi blízké
a neshodují se jen v nepodstatných detailech.
Vyprávění o Gorakhnáthově vítězství je sice značně spletité,
avšak jako červená nit se jím prolíná ústřední představa náthov
ské nauky o nektaru nesmrtelnosti.Jeho hmatatelnou podobou
je mužské sémě, které je nutno bedlivě střežit, takže nezbytnou
podmínkou dosažení nesmrtelnosti je přísná askeze. Naopak kaž
dá ztráta semene znamená další krok na cestě ke smrti.Pojďme si
tedy přiblížit, jak podle bengálských pramenů v tomto úsilí obstál
Gorakhnáth a další siddhové.10
Ponecháme-li stranou úvodní kosmogonické pasáže líčící vznik
světa, bohů i siddhů, pak samotný příběh začíná v okamžiku, kdy
se Gaurí táže svého chotě Šivy, proč nosí věnec, na němž jsou zavě
šeny kosti.Dostane se jí poněkud šokující odpovědi: zatímco Šiva
je nesmrtelný a žije věčně, Gaurí se rodí a umírá a při každé její
smrti se na věnci objeví nová kost. Toto vysvětlení Gaurí pocho
pitelně zneklidní a táže se, jak je možné, že ona je smrtelná a Šiva
jedinou výjimkou je poměrně stručná verze příběhu o Gopíčandrovi,
kterou vydal a přeložil G. A. GR!ERSON, "The Song of Mánik Chan dra ,J our
nal oftheAsiaticSociety ofBengal3 (1878): 135-238.
9
Nejobsáhlejší informace podává SHAsHIBHUSAN DAsGUPTA ve své studii Obscu
reReligiousCults, 3rd ed., Calcutta: Firma KLM, s. 377-381.
10
Textje převyprávěn podle vydání, jež připravil PANCANAN MANJ:>AL, Gorkha
-bijaý, Kalikata: Bisvabharati granthalaý, 1949.
8
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kupce, proto se této části zpravidla říká kupecká (bánik/bánijá).
Potenciální uctívač ale už velebí jiné, zavedené božstvo a zdráhá
se neznámé bohyni přinášet oběti. Aby ho přesvědčila, sešle na něj
řadu různých neštěstí, až kupec nakonec podlehne. V příbězích
zaujímají důležité místo ženské hrdinky, které už nové božstvo
uctívají a svojí statečností se zasazují o záchranu celé rodiny. Snad
nejlepším příkladem takové ženy je Behulá z příběhu o bohyni
Manase, jež oživí svého manžela a jeho šest bratrů a ještě zachrání
majetek svého tchána.
Někdy se mangalová vyprávění dělí na několik příběhů, kte
rým se říká pálá. V osmnáctém století se jednotlivé pály insce
novaly jako lidová dramata, která předváděly skupiny zpěváků
u příležitosti různých svátků. Každou noc se hrála vždy jedna pálá
a představení mohla pokračovat po několik nocí za sebou podle
finančních možností vesnice.

Čandí
Přestože je Čandí jednou z nejoslavovanějších mangalových bohyň,
svým charakterem přesahuje hranice Bengálska. Zmínky o ní se
objevují už ve starší literatuře.Jméno Čandiká je jedním z epitet
bohyně Durgy ve známém sanskrtském epickém díle Dévímáhátm
ja, které je součástí Márkandéjapurány. Objevuje se ve druhé a třetí
epizodě, v níž Durgá bojuje s démony Mahišou, Šumbhou a Nišum
bhou.Text pochází asi z 5.-6. století n.l.a dodnes se recituje u pří
ležitosti Durgápúdži, podzimního svátku bohyně Durgy.
I když se jméno Čandí v eposu přímo nevyskytuje, je tvar Čandi
ká odvozen od adjektiva čandí, které znamená prudký nebo divo
ký.Později používá jméno Čandí jako jedno ze jmen bohyně Durgy
básník Bána (7. stol.) v knize Čandz'šataka, kde ho střídá se jménem
Čandiká.6 Durgá stejně jako Kálí nebo Čandí jsou různá jména pro
Šivovu manželku Párvatí.
Neikonickým idolem bohyně je kus kamene nebo nějaké zvýšené
místo, které může být zpevněno cihlami. Povrch je natřen silnou
vrstvou rumělky.Čandí bývá zejména při domácích obětech uctívá
na i v podobě hliněné či kovové obětní nádoby.Ani ikonická forma
6

THOMAS B. CosuRN, Devf Mď.hiitmya: TheCrystalizatíon oftheGoddess Traditíon, Delhi: Motilal Banarsidass, 2002, s. 94-98.
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náboženství, které by založilo jednotnou národní identitu Indie.
Vědomí duchovní vyspělosti Indie má být zdrojem nového sebe
vědomí a impulsem k aktivitě, jež má směřovat k řešení sociálních
problémů a zlepšování stavu indické společnosti vůbec.
Viděli jsme však, jak snadno se zdůrazňování indické toleran
ce překlápí ve vzývání její nadřazenosti (která je poněkud para
doxně právě z tolerance odvozována). Nepřekvapí nás proto, že
vedle Ramakrishna Mission, více méně nepolitické organizace, za
jejíž ideál jsou všeobecně pokládány charita, tolerance a rozvíjení
univerzalistického odkazu Rámakršny a Vivékánandy, se Vivéká
nandovým jménem nezřídka zaštiťuje i neblaze proslulý Ráštríja
svajamsévak sangh (RSS, Národní svaz dobrovolníků), vlivná kul
turně-politická platforma nacionálního hnutí, zahrnující i nacio
nalisty velmi hrubého zrna. RSS, který má svůj podíl na rozdmý
chávání napětí mezi jednotlivými náboženskými skupinami, na
vzestupu militantního hinduismu a eskalaci násilí především vůči
muslimům, navázal na šovinistické tóny Vivékánandova poselství
a představuje alternativní institucionalizaci Vivékánandových
myšlenek.
Vůdcové RSS na Vivékánandu i Rámakršnu výslovně odkazují
a s Vivékánandou sdílejí vizi sebevědomé a soudržné Indie, jejíž
identita je výrazně nábožensky definovaná. Za hlavní prostřed
ky k vybudování takové Indie shodně s Vivékánandou považují
vzdělávání, resp. výchovu, a službu druhým, chápanou jako nej
vyšší formu služby bohu. Zatímco u Vivékánandy je ovšem služ
ba bližnímu službou individuu, službou božství ztělesňovanému
člověkem jako takovým, a je tedy univerzálním humanistickým
poselstvím, v postoji RSS dochází k důležitému posunu - služba
druhým je primárně službou "našim lidem", službou národu.27
Tento posun představuje další stadium neohinduistické adaptace
tradičních náboženských představ na etické, sociální a politické
požadavky doby. Monistické východisko advaity je zachováno, ale
podřízeno praktickým cílům. Člověk má stále usilovat o poznání
své pravé podstaty, své totožnosti s božstvím, poznání samotné již
27
GWJLYM BEcKERLEGGE, "Saffronand Seva: The Rashtriya Swayamsevak Sangh's
Appropriation of Swami Vivekananda", in ANToNY CoPLEY (ed.), Hinduism inPub
licand Private: Reform, Hindutva, Gender, andSampraday, New Delhi: Oxford Uni
versity Press, 2003, s. 52.
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