Roku 1972 oslavila Indie stříbrné jubi
leum své nezávislosti. čtvrtstoletí nové
cesty mladého státu se starověkým dě
dictvím zavdalo autoru, indologovi, pří
ležitost zamýšlet se nad řadou výrazných
rysů společnosti a kultury.
V třinácti kapitolách má čtenář mož

nost hlouběji nahlédnout do Indie mo
derní i tradiční. Seznámí se s vývojovým
procesem posledního období, kdy v za
hraniční a vnitřní politice republiky na
stal významný posun ve prospěch sil po
kroku

a

sociální spravedlnosti.

Získá

mnoho nových a nevšedních pohledů na
zvláštnosti podnebí, na vztah obyvatel·
stva k přírodě, na pestrost indické civi
lizace, jež i při nesmírných protikladech
tvoří nedílnou jednotu, na vývoj míst
ních jazyků od pradávných dob až po
současnost.
Kniha vysvětluje problém kastovnictví
i řady příbuzných aspektů, které se do
týkají

náboženských

hindicko-muslimských

přežitků,
sporů.

sekt

a

Hovoří

však také o kultuře a vzdělávání, o lido
vých i klasických tancích.
Nemalou pozornost si zaslouží život
indických žen, jejich postavení v rodině
a společnosti. Takový námět si vyžádal
i samostatnou úvahu o životních krocích
premiérky Indiry Gándhíové a o jejím
boji za Indii zbavenou tíživých pozůstat
ků cizí nadvlády.
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úvod

Pohled na uplynulých 25 let činorodých
styků socialistického Ceskoslovenska a demo
kratické Indie nás nenechává ani chvíli na
pochybách, že jde o vztahy nejen oboustran
ně prospěšné, ale především přátelské. Pokud
bychom nahlédli ještě hlouběji do minulosti,
do dob, kdy na poli vědy a kultury docháze
lo k prvním dotekům vzájemného poznávání,
vztahy součinnosti je pak možno nazvat pří
mo tradičními.
Ustoupilo-li do povědomí všeho indického
lidu Československo jako země přátel v letech
teprve nedávných, přispěla k tomu zejména
jeho pomoc při budování indického průmys
lu. A vidí-li dnes národy Ceskoslovenska v da
lekě Indii svého blízkého přítele, je to proto,
že si hluboce váží šlechetných snah indické
vlády rozhodně hájit a upevnit trvalý mír
mezi národy.
Ale výhled k společné cestě v přátelství da
la oběma zemím i celá řada dalších okolností
a shod. Oba národy poznaly hořkost cizí nad
vlády a musely po staletí vynakládat velké
úsilí i oběti, aby se z ní vymanily. K his
torickému předělu ve vývoji československé
ho a indického státu došlo přibližně v téže
době - v Indii v srpnu 1947 a v Ceskoslo
vensku v únoru 1948. Tu uprostřed Evropy se
lid nevelké země definitivně rozhodl jít ces
tou socialistické výstavby k novému typu spo
lečnosti. Tam pod Himálajem národy velkého
poloostrova završily etapu národně osvoboze
neckého boje a začaly budovat nový život ne
závislé země.
7

Tak �se dostáv
, áJme 'k odpovědi, proč indický lid to

1natka země se sněžnon ('elenkou

lik miluje svou přírodu. Protože všechno živé i mrtvé,
vše, čím příroda obklopuje člověka, opředl myUC'ký

Krásu indioké přírody ·vylíčilo v pestrých tónech
a lidstvu vrylo v živou paměť mnoho básníků, ces
tovatelů, indologů z domácí dílny i ze zámoří. Vši
chni jakoby smluveni, píší o vznešeném majestátu
Himálaje, nebe1sikém rá,ji Kášmíru, velebném toku
Gangy, malebné oáze cypřišových hájů jihu . .

Kdo zná Indii jen z obráz,ků, táže se, zda je oprav
nou,
cl u tak pohádkově nádherná.Kdo ji viděl skuteč
proč
sebe,
sama
,
táže se při těch slovech rovněž
tomu ta1k je. Proč pr ávě Himálaj připomíná vzneše
nost majestátu, Kášmír nebeský ráj. Proč se právě

toku Gangy přisuzuje velebnost a jihu malebnost.
Není to pouze vžitá představa? Pouhý zvyk, vjem
tradovaný samotnými dějinami, které mladým gene
racím vždy znovu vštěpují do paměti tutéž �tarou
vy
představu, mámivou, neproměnlivou, vytříbenou,
krystalizovanou - totéž indické sebezření?
Země Orientu, jako každá jiná, a přece má své
í
vla'S:tní půvaby, svůj vla1stní Himálaj, svou vlastn
í
Gangu. A svůj obzor, svůj, dočista svůj, zcela vlastn

krá
obzor, do něhož halí všechnu nezvykle opojnou
.čna.
e
nekon
do
tí
tiskile
po
su tropic'kého světa
tu
že
zdá,
se
přesto
a
Země Orientu jako každá jiná,
mi
ji
že
lidé milují přírodu víc než kdedoli jinde,
-

lují vášnivě, přímo zbožně a oddaně.
Ano, umí svá horstva, na nich skály, kamení nejen
vat,
milovat, svá vodstva, jejich toky nejen obdivo
o
všechn
To
je.
ale jako svátost uctívat. A zbožšťovat
jmé
je jejich země. Zvou ji Matkou a dávají různá
ají
na. Vzý.vají ji jarko bohyni. Za očišťující poklád
po
asketi
jím
se
Proto
.
prach
její
ný
dokonce samot
slav
tírají. Ještě dnes začíná rolník setbu či sklizeň
sídlem
jsou
Hory
rnostním obřadem uctívání Země.
božstev a řeky vlnami jejich proměn.
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mi představami, které ztvárnil do názorných př�bě
hů. A ty uchovává v paměti rodů živé, stále něčím
novým mysl zaujímající. Zábavné, poučné, avšak i
varovné. Tak výmluvné, že ho inspirují i svazují.
Vsávají do jed:noho víru s přírodou, z jehož těsné
ho, magického splynutí není úniku ani vyvanutím.
Avšak představa vytvrořená pouhou lidskou fanta
zií by nemohla soustavně živit obdiv k přírodě, kdy
by se jí k tomu opětovně nedostávalo podnětu od sa
motné přírody - jejích rozmarů a krutých vášní.
Téměř rok co rok se vybíjejí

v

záplavách, smrštích,

které si bezmála pravidelně odnášejí mrtvé.
Má 1Snad být ·Člověk lhostejný k přírodě, když na
její přízni zá,visí odedávna? Když ona jediná mu čas
to poskytuje možnost žít ještě dnes? I v tom našem
století zázračné techniky. V řadě indických oblastí
ještě stále závisí úroda na hojnosti srážek za dešti
vého údobí. Ještě stále umírají stovky lidí, vystup
ňuje-li předmonzunové období svůj úmorný žár. Ješ
tě stále Indové nemající na těle nitky teplého oděvu
platí lehkým mrazíkům zimního údobí svým posled
ním vydechnutím.
Příroda, laskavá i krutá, sebenazírá v božském
Šivovi, který je tvůrcem i rniótelem současně. Sebe
zří 'V š,iv.ově žerně - laskavé Párv.atí a krvežíznivé
Kálí v jedné osobě. Jak v přírodě, tak v člověku.
Dokonale se prolínají protichůdnosti. S pocitem hrů
zy se snoubí pocit krásy. Snad je to právě tento
smíšený pocit, !který jímá Indovu mysl při pohledu
na sněžné veli'ká:ny Himála,je, zdivočelé řeky, cham
tiv� povodně ... Přicházejí, aby neustále připomí
naly tu či onu - l·askavou či krutou - tvář téže
Matky Země, Indie.
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Asi jen pět i'ek nese v Indii mužská jména. Indus,

Sar asvatí, jméno bohyně řeči, uml-mí a choti Brah
také j1�dua z i·ok, kterii

dnes na území Pákistánu, a do něho vústěný Satladž,

my Stvodtele, si vypůjčila

protékající Paňdžáb. Dá.le řeky Són a Ghághra, kte

beze stopy zmizela z povrchu poloostrova. Prý ne

ré se pár desítek kilometrů před Patnou, metropolí

kde v písečné poušti u Vinásany. Nezmizelo však

Biháru, vlévají do Gangy. A konečně Brahmaputra,

přesvědčení, že proudí dál -- pod zemí - a vlévá

Prajó.gu.

Brahmův syn, se protahuje Asámem a Bengálskem.

se spolu s Jamunou do Gangy na soutoku

Co do posvátnosti zůstává všech pět i;ek-mužů da

Svatostí se tomuto ústí nevyrovná žádné jiné v ši
rém světě.

leko za řekami-ženami.

v

Nad jiné vážená, nanejvýš posvátná Ganga vyvěrá

Sarasvatí se tedy ukryla do lůna země. Její zá

pod horou Nandávéví, nepříliš daleko od pramene

hadný ponor však vynesl na povrch poloostrova řa

Jamuny. Obestírá se závoji synonymních výrazů ja

du příběhů, jimiž se lidská mysl baví. Tak prý Brah·

ko Alakánandí - z kadeří Šivových, Bhadrasóma -

nw svěřil řece důležité poslání: odplavit do moře

požehnaný nápoj, Gándiní - věčně zpívající, Man

odpadky po vulkánu. Dobrá .řeka chtěla uchránit ze

dákiní - něžně plující, Khápaga - z nebe vyvě

mi od vařících vod. Proto s rozžhaveným nákladem

rající, Tripathaga - třemi světy tekoucí, a to ne

raději zmizela v podzemí. Nebo se prý ukryla pod

bem, zemí, podsvětím neboli Himálajem, Indií a ben

zorní z obavy, aby se v ní nevykoupal božský Šiva

gálským ústím. A řady dalších.

a neočistil se od hříchu za to, že usmrtil bráhmana.

Historii Gangy podává mnoho mýtů, legend, po
věstí. Podle jedné 12 legend žila kdysi Ganga jenom
v nebeských sférách. Vylévala se z Višnuova palce
vůkol po rajských oázách a blahobytně je zavlažo
vala. Avšak přísným odříkáním získal Bhagíratha,
král sluneční dynastie, od bohů povolení k tomu,
aby proudila

také na zem, kde

měla

především

spláchnout popel šedesáti tisíc usmrcených synů
krále Ságary, Oceánu,

Bhagírathova

pradědečka.

Ganga se však spustila k zemi tak mohutným prou
dem, že by ji byla málem celou zaplavila, nebýt
Šivy. Svedl ji do pletenců svých vlasů. Stlumil její
spád. Od těch dob stéká v sedmi proudech, v sed
mi posvátných řekách Indie. Ano, přece ještě došlo
k jistému nedopatření. Hlučné vlny skotačivé Gangy

Třetí nejoblíbenější řeka severu Jamuna, Džamna,
Džamuna, co by neprovdaná žena s neposvátnými
vodami, se podle bájesloví vynořuje z Kalindských
hor. Nese tudíž jméno Kálindí. Zosobňuje dceru mu
drce Kalindy, jehož kdysi Ráma se sekerou odvlekl
z její postele. Jamunu pak přinutil, aby ho omývala
svými vodami. čtveřice slavných měst - Dillí, Vrin
dávan, Ágra, Mathura - leží na Jamuně. A na je·
jím pravém břehu se zrcadlí Tádž Mahal, skutečný
skvost pohádkového mauzolea, slavná nádhera štíh
lých minaretů z bílého mramoru ...

dech života v travinách, stromech
rostlinách

soustavně vytrhovaly mudrce Džaghnua z rozjímá
ní. Jednou řeka ve své rozpustilosti dokonce zapla

Není věci bez života. Prostý Ind doposavad po

vila celé jeho obětní království. Rozhněván ji vypil.

važuje rostlinu za živou bytost - sídlo duší. Každá

Nakonec se dal přemluvit. Dovolil jí vytéci uchem.

rostlina má otce na nebi, matku na zemi. Svými ko

Ta chvíle se v Indii dosud okázale slaví jako vý

řeny tkví v prvotním kosmickém moři. Duše zemře··

značný den života matky Gangy.

lých smrtelníků se do ní vtělují pro špatné činy spá-
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známo, na hlavě rozpíná kápě. Na ní se Indům

sám oheň. Bydlíval v hlubokém zálivu řeky Kálindí

polojasně rýsuje blahodárný znak svastiky v polo·

čili Jamuny, odkud ho vystrnadil, navždy do oceánu

vičním provedení, tak zvaný svastikárdha.

odplavil božský mladík Krišna.

Nágové se nejvíc přátelí se Šivou. Zdobí mu tělo
na všech možných místech. Zastupují opasek, ná
ramky, nákotníčky, posvátnou nit, splétají jeho ka
deře. Zkrátka objímají ho, kde mohou. Jinak jsou
povoláním většinou hlídači. Střeží poklady země,
moře, ochraňují staré chrámy, opuštěné domy, hra
nice starobylých měst. Někdy představují duše ze
mřelých. Obývají nágaloku, svět nágu, nebo pod
světní království, pátálu, nejkrásnější říši ze všech
světů na nebi, zemi i v pekle. Světec Nárada prý
kdysi jejich svět navštívil.· Shledal ho nesčetněkrát
půvabnějším než samotné nebe Indrovo. Bhógavatí,
Rozkošná, zní název jejich metropole p>Ohádkových
pokladů. Ve středu se skvěje klenotový palác, mani
mandapa, město vůkol obkružuje mani-bhítti, kle
notová zeď.
Nágalóka hýří smyslností,

přepychem,

rozdává

rozkoš. Žíznivého tuláka přivábí už jeho přezdívka
kám
: alóka, svět rozkoše. Svůdné hadí krasavice vy
hledávají krvavá pole a na nich především padlé
bojovní,ky. Ošetřují jim rány, konejší je svými pů
vaby a vsávají do víru vášnivé hry na lásku i milo
vání. V říši nágů je však i místo pro moudrost prý nad jiné velikou, hlubokou, věčnou.O kouzelné
moci, která tu rozehrává všechny tajemné síly, už
ani nemluvě.
Hady, hadími králi a božstvy se to v Indii hemží
nesčetně. Mezi vyhlášené určitě patří Šéša, Zbytek,

Bylo by hrubým nedopatřením neuvést z osmde
sáti osmi tisíc hadů na jedno oko slepou hadí krá
lovnu Manasu, sestru Vásukiho. Zatímco Višnu v do
bě dešťů spí, ona lid Indie oohraňuje před hadím
uštknutím. Zatímco si vlastní ochránce světa Višnu
pospává, nedostávaje svým povinnostem, ona zne
škodňuje veškerý hadí jed, ona jediná pečuje o pN
sun protijedu. Za to ji zbožňuje venkovské Bengál
sko a vůbec všechny krajiny, kde s propukem mon
zunu vylézají hadi z děr v nekonečném počtu hrozí zamořit zem. O jejím svátku v srpnu ji vzývá
každoročně pověrčivý lid a dává jména, na něž se
určitě chytí. Je to Manasa bohyně, Mánasádéví, Pad
mávatí - Lotosová, Nitjá - Věčná .. .
Kosmogonický, a jak jsme právě uvedli, tisícihla
vý had Šéša dostal jméno Zbytek, neboť se prý na
rodil jako výškrabek - z toho, co po stvoření tří

světů zbylo. Jeho tisíc mohutných kápí vytváří
ostrov klenotů, manidvípu, Višnuovo lože. I jinak
se Šéša velice rád parádí. Tělo zahaluje purpuro

vým hávem, náhrdelník nosí vždy bílý. Pokud má
ruce, třímají pluh a paličku moždíře. Na hlavě mu
spočívá celá země. Koncem každého Brahmova dne,

jehož délka je nedozírná, z Šéšovy tlamy vyšlehne
plamen a na popel v tu chvíli sžehne veškerenstvo.

ptáci

-

křídla éteru

s ním často ztotožňovaný Ananta, Nekonečný, který

je tmavé barvy, symbolizuje věčnost, střeží východní

Studiu ptactva se staří Indové věnovali velmi dů

stranu. Dále Vásuki, sedmihlavý hadí král, zelený

kladně. Věřili, že pták, vyvolený posel bohů, má
volný vstup do nebeských rájů, kde se dovídá věčné

strážce severu. Význačně se podílel na stloukání
oceánu k získání elixíru života. Anebo devítihlavý

pravdy, podstatu věcí, jedním s1ovem tajemství, kte

Takšaka, Tesař, šafránové barvy. Nebo pětihlavý

rá bozi před lidmi skrývají. Pakšavidja, ptákověda,

Kálija, černý, strašný démon, který v sobě spaloval

se tudíž zabý'Vala i studiem ptačí řeči.Kdo jí rozumí,
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konečných rozmanitostech a proměnách. Obraťme

svých rukou a ke Kášmíru připojili oblasti Laddákhu

proto pozornost k současnosti. Podívejme se, jak vy

a Baltisánu. Jejich centrem je Džammú, dnes letní

padají některé ze svazových států republiky dnes.

sídlo kášmírské vlády. Naproti tomu osobitá etnická

Všimněme si, co patří k jejich krajovým osobitos

skupina Gurdžarů,

tem, odlišnostem v životních a pracovních podmín

ných po celém státě, vyznává islám, kdežto Lad

chovatelů

dobytka,

roztrouše

kách. Jaké je jejich národnostní složení. Přihlédně

dákhové jsou buddhisty a mluví jazy,kem z č
. eledi

me, čím, jakými národními tradicemi přispívají k

tibetskočínské. Tři čtvrtiny všeho obyvatelstva Káš

složité civilizaci poloostmva, kterou větši:na jejích

míru jsou muslimové.

příslušníků chápe jalw jedinou o mnoha rozdílných
tvářích, jako jedno•tu v rozdílnosti.

Avšak kdysi byla tato země, nazývaná pozemským
rájem a v pověstech přirovnávaná k půvabné dívce,
jejímž úsměvem jsou zářivá jezera, doménou bráh
manismu a jedním z proslulých středisek sanskrtské

džammú a kášmír severozápadní čelenka bháratu

vzdělanosti. Indické

stavitelství

obohatila

vlastní

školou, filosofii traktáty o šivaismu, který zde za
pustil hluboké kořeny. Leč zásluhou osvíceného pa

Sdružuje čtyři zeměpisné oblasti. Srdcem státu je
Kášmírské údolí, které leží mezi pásmy Velkého a
Malého Himálaje. Protéká jím řeka Džhélam, sou

střeďuje se v něm většina Kášmířanů, a to přímo
v met·ropoli státu, Šrínagaru. Na jihu se do paň
džábských nížin k pákistánské hranici utíkají strá
ně státu Džammú se stejnojmenným hlavním měs

novníka Ašóky přijal Kášmír na několik staletí bud
dhi.smus a hostil za vlády Kaniškovy třetí buddhis

7. století n. l. tu rozkvetl
hinduismus. Po upevnění moci muslimských vlada

tický koncil. Přibližně v

řů, zejména v 15. století, kdy vládl Zain-ul-Abedín

( 1417-1467), se obyvatelstvo islamizovalo. Do kon
19. století u dvora převládala perština, po rozdě

ce

tem. Východní pohraničí tvoří vysokohorská oblast
řídce osídleného Laddákhu s důleržitým městem Lé
hem. Nejsevernější výspu státu a celé Indie před

lení poloostrova na Indii a Pákistán se zde stala

stavuje Baltistán, jehož velká část je pod kontrolou
Pákistánu. Střediskem oblasti je město Gilgit, jež
leží na předělu horstev Karákoramu a Hindúkuše

pída, přibližně

několik desítek kilometrů

západně od ohbí

řeky

Indu.

úředním jazykem urdština.
Nejvýbojnější vladař Kášmíru Lalitáditja Mukta

699-736

n. L, přivedl zemi k vrcholu

slávy. Pocházel z tureckého válečnického rodu z dy
nastie Karkotů. Za pomoci svého tocharského mi
nistra posunul hranice říše do Balúčistánu a Tur
kestánu. Nadto v ně.kolika bleskových taženích si

Pestré národnostní, jazyk·ové i náboženské slože

podrobil státy v Pogaňží, včetně Bengálska a Urísy.

ní Kášmíru odráží ve své miniatuře základní rysy

Poté se obrátil jihozápadním směrem a podniknuv

indické civilizace. Vedle Kášmírců, kteří tvoří já

vítězné výpravy do Málvy i dál do Gudžarátu, stal

dro obyvatelstva, tu žije pět až sedm hlavních ná

se pánem západního

rodností.Oblast Pír-Paňdžalu, jehož horská soustava

K jeho jménu se víže mnoho historických památek.

pobřeží po oblast

Kónkanu.

odděluje Kášmír od Paňdžábu, obývají Dógrové. Vy

Patrně on, Lalitáditja, dal v kášmírském Mártandu

znávají hinduismus, hovoří paňdžábsky a různými

vystavět velký chrám slunce s helénskými prvky.

nářečími dógrí. Rolm

1839

vzali vládu nad zemí do
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I když dnes v rozvalinách, pro kášmírské hinduisty
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kastovnictví

-

sídlišť nabídla městská správa stavebnímu podniku

jev ryze indický

pozemek zdarma s jedinou podmínkou, že deset pro
cent bytů připadne mimokastovnímu obyvatelstvu.
Bez účinku.

Kasty, kasty - samé kasty. Jako v začarovaném

Všechny vlády indický·ch států včetně ústřední

kruhu. Kasty ve starověku, středověku, za našich

podnikají řadu praktiokých opatření, · aby zlepšily

dnů. Tisíce kast, po dkast, nadkast, mezikast. Jejich

životní úroveň bezkastovních. Subvencují výstavbu

počet se ani nedá přesně určit. Zhruba prý dvacet

jejich obytných čtvrtí, financují instal·aci pitné vody,

pět až třicet tisíc. Protože neustále vznikají nové

podporují rozvoj jejich domáckých řemesel, umož

a nezanikají staré.

ňují

jim

podpůrná zaměstnání. Poměrně

vysoké

Co však do budouona? za,se kasty? Rozhodně je

částky poskytují na budování základního školství

odmítá pokrokově smýšlející Indie. Snaží se je od

a v poslední době i školství stře.dního a odborného.

stranit ústřední vláda, neuznává je ústava. Ta už
voku

1950

formálně

zrovnoprávnila

příslušníky

všech kast. Roku 1955 dokonce kastovnictví zcela

Udělují jim stipendia pro vysokoškolská studia. Ze
statistik vysvítá, že položky každoročně znatelně
stoupají.

zrušila. Vzdor těmto krokům zůstává nadále pouze

Avšak problém kastovnictví zůstává. ŽiVlotní úro

snem kasty z indického života vykořenit, vybudovat

veň bez1ka:stovních se nelepší, srovnáme-li ji s rfts

bezkastovní společnost.

tem blahobytu kastovních vrstťpv. Reformačním sna

V úsilí o �odstranění kastovních přehrad se v mi

háiiD odolá,vají rovněž předsudky hluboce zakořeně

nulých letech nezávislé republiky objevily některé

né v lidském myšlení. Selhávají důvtipné pokuc;y

svérázné pokusy. Prabhát phérí - ranní vycházka.

moderních osvfcenců druhé poloviny 20. století. Kas

O

příslušníků

tovní instituce - strnulá,, tradůčními normami spo

nejnižších sociálních vrstev, se tu a tam konaly pro
vzájemné sblížení vycházky, jichž se zúčac;tnili pří

lečnosti přesně i přísně vymezená a dokonale vžitá
- odolává převratným proměnám. Přežívá nikterak

slušníc
l i vyšších .ka1st. Be-zvýsledně. Mélá - set·kání.

podstatně narušena novými poměry a společenskými

čas od času se pořádala společná zasedání,

vztahy v osvobozené zemi.

svátcích

bezkastovních

haridžanů,

při

nichž ke stolům zasedali příslušníci nejrůznějších

Dokáže podlomit její autoritu nadcházející rozvoj

kast. Od těchto dýchánků se o-čekávalo, že pomohou

vědy a techniky, plánovaná industrializace, dftsled

vyplenit z mysli kastovních Indů všeobecně rozší

nější realizace pozemkové reformy? Nebo ji snad

řený, utkvělý předsudek, že bezkastovní jsou nečistí.

odstraní tolik žádaná modernizace indickP.ho škol

Bez úspěchu.

ství? Zbaví se země obludného dědictví kast, ztnl

Také sdělovací prostř
, ed1ky přikládaly ruku k dílu.
Nesčetněk['át vyzývaly kastovní rodiny, aby si k so

tí-li malá menšina p.rivilegia a přivodí-li vládní stra
na zásadní změny v sociální struktuře společnosti?

bě braly na výchovu i výživu děti nekastovních ro

Budou se nové generace vymaňovat z kastovnictví

di,čů. Marně. V některých svazových státech slíbily

postupně nebo je z kořenů rázem vyvrátí revoluční

vlády peněžitou odměnu a výhody ve státní službě

bouře?

tomu, kdo uzavře. manželství s bezkastovní dívkou.

Tyto otázky si zodpoví sama budoucnost. Nás za·

Bez odezvy. Při zakládání jednoho z bombajských

jímá, proč kastovní systém přežil věky. Proč je dnes
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ZJuby i lidské kosti. Nezřídka předvádí cvičené opič

ale opravdových sádhuů tBJk málo, jako u nás šáfrá

ky, kobry a medvídky. Onen zase zpívá písně všeho

nu. Podle významu slova je sádhu ten, který si osv,o

druhu, lidové, zbožné i milostné . . .

jil síly, hodné pozornosti, 'Obdivu i údivu, kdo získal

Je skromný, nenáročný a volnost sama. Pokud je na
cestách, má s sebou hiil, trojzubec, džbánek na vo
du, misku na jídlo - z tykve, kokosové skořápky,
kovu či mosazi -, železný náramek a železný krou

siddhi. Jen takový jógin je sádhu.
Nej:sou to zdalek�a síly niootné. Moc přímo čawv
ná. Osm základních siddhi představuje schopnost se
zmenšovat až k samému atomu, anu, odtud animá,

žek, který si připevňuje k pohlaví na důkaz vítěz

schopnost se zvětšovat a,ž ke kosmu a galaxiím -

ství nad sexem, a růženec. Pokud není zcela obna

m:ahimá, sna leh:knouJt a s-e zvedat - laghimá, sí. l·a

žen, pruh látky na genitáliích. Drží se v ústraní

těžknout a nehybnět jak hora - garimá, schopnost

mimo ruch života. Žije v oelibá,tu, ale nemusí. Mů,že

pronikat do výšin,

se oženit, dokonce volně spojit s kteroukoliv ženou,

předmětů třebas i měsíce - prápti, moc vládnout

dosahovat v nich vzdálených

která si to přeje, nebo se dát provázet vdov.ou jako

nezdolnou vůlí, získávat pouhým přáním

- prá

svou družlmu. Vdova po mrtvém světci se pak smí

kámja, moc spoutat všechny prvky světa minulé,

až sedmkrát provdat.

přítomné i budoucí - vašitva, konečně moc pro'ží

Ani v jídle se zhoubně nespoutává konvencí. Smí,
ale "nemusí žebrat o potravu. Ten se stravuje jen
u bráhmana či kastovního hinduisty, onen u koho
koli. Jeden si pojídá almužnu pouze v ústraní, druhý
zase mezi svými, třetímu nevadí ani přítomnost jino
věrce. Jiný jí maso, kuřátka, vepřové, skopové neváhá sáhnout po hovězím, ať si většina kravku
pokládá za jakkoli posvátnou, nepojídatelnou. Dru
hý hned vedle se naopak netkne ani ryby, neboť
skálopevně věří, že z její čeledi se kdysi zrodil jeho

vat stvořitelovu blaženost, neboli tvořit a bořit jako
sám bůh ....,.... íšatva.
Vedle základních siddhi existují siddhi poněkud
méně světové, nicméně r·ovněž úžasné. Takové do
cela pob,ádkové siddhi je, řekněme, schopnost Dozu
mět řeči ptá.ků, zvěře, hmyzu. Nebo marná není ani
moc předvídat, kdo, kdy, jak zemře. Pohybovat se
vzduchem v tělesné schránce i bez ní. Mít pronikavý
zrak a sluch, jenž umožní vidět ·až Plejády a slyšet
i trávu růst.

legendární či zpola bájný

Přečetné jsou falické siddhi s úplným inventářem

guru. Tu a tam si popít opojného nápoje se nezdrá
há. Ba že si některý doikonce dopřává volnost po

průrazných sexmocí - neomezených sexuálních sil

žív·at

osvědčených praktik. Tak se některý může stát na

duchovní předchůdce,

drogy.

O

pozůstatcích

člověka,

které

rád

ochutnává na žárovištích mrtvol, raději pomlčme.

a potencí. Dostavují se jako odměna za pěstění
prosto neodolatelným veškerým ženám, co kdy žily,
žijí a budou žít. Může si zmnohonásobit vlastní tělo

sádhu, jógin

a

a najednou simultánně obcovat s tisíci žen. Ale to

spol.

všechno ještě nic není. Je s .to spoluvychutnávat
smyslnou rozkoš s jinými lidmi, dokonce pudy a

Je ·to on. ŘLká se mu obvy'kle jógin, rale je to sádhu.
Má1okdy totiž obyčejný jógin důstojně ovládá umění
jógu. Z praxe ani principu. Sádhu je ale někdo!
Jóginů je po Indii co P.opelčina hrachu v pohádce,

122

vášně zvířat čili pudy bestiální v nepřeneseném
smyslu těchto slov.
Jsou tisíce šklol sádhuů. Každá se štěpí ve vlastní
sekty,
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nosí vlastní označení,

ctí vlastního gurua

sezamova

ského páru princip ženský, žena bohyně. Pokud že

rostlina u cesty vykvete sedmi květy, až tudy za

na v duálním aspektu božské jednoty představuje

cházce.

Džainský

světec

prohlásil,

že

čas půjdou. Góšála tajně rostlinu vytrhl. Jenže ta

pól aktivní, přikládá se jí větší důležitost než její

vypučela znovu a při jejich návratu měla sedmero

mu partnerovi, který se stává víceméně pátým ko

květů. Udiven ldůtkazem :nevyhnutelné osudovosti Gó

lem u jejich nebeského kočáru. Už v samém pořadí

šála rozhodně koncipoval svou doktrínu nijati.

jmen se žena bohyně uvádí na prvém místě. Příkla

Góšálova pouť tímto světem se zakončila neslav
ně. Pokud žil, provozoval tak přísnou askezi, že se
vzdal i řeči. Široko daleko měl pověst mocného kou
zelníka. Prý dokáže sžehnout na popel celé vesnice
pouze silou své kletby! Prý dokáže po šest měsíců
sedět tváří v tvář slunci s rukama za hlavou a jíst
hrstku fazolí až každý třetí den! čas jeho života
sečetla chvíle, kdy se rozhodl do šesti měsíců spro
vodit ze světa velikého hrdinu Máhávíru.Ostrým ná
bojem prokletí. Kletba byla tak ohnivá, že jí mohlo
lehnout popelem

16 velkých

okresů, prohlásil pozdě

ji Máhávíra. Mocí Džinovou se však kletba mění v

dů je nemálo. Rádha - Krišna, Gaurí - šankara,
Síta - Ráma, Urna - Mahéša, Lakšmí - Nárájana,
šakti - šiva ...
ženy jsou ovšem různé, a nejen ženy, i bob.yně
a podle toho i sekty šáktů. Lze jim přiznat svrcho
vanou moc z různých aspektů. Uctívat je podle je
jich duchovních kvalit i tělesných proporcí. Někte
ré sekty si na nich ,povšimly mateilský,ch hodnot a
zbožňují proto bohyni Matku. Oddávají se té, jejíž
štíhlý pás se láme pod břemenem zralého plodu ňa
der a nabývá do klenotových boků, obtěžkaných pří
slibem nekonečných mateřství.

bumerang. Góšálu zasáhne do sedmi dnů a nocí,

Jindy šakti jímá lidská srdce zosobněním ženské

vyhlásil předem vítězství Džina. Stalo se. Sedmého

něhy a oddanosti svému muži-bohu. Tu se škála ci

dne Góšala upadl do stavu delíria. Pil, zpíval, tan

tových nálad rozehrává kolem šivovy manželky Pár

čil, holdoval na počest své patronky Háláhaly, u níž
žil. V určenou noc, jak stanoveno Džinou, zemřel.

sexuální touhy i požitek z kopulace. Aby nedošlo

vatí nebo Satí. Šakti však pohříchu často zosobňuje

U řeky Šrávastí v dílně své hrnčířky Háláhaly, ře

k nedorozumění - kopulace není samoúčelná. Spo

čené šenkýřky vína.

jení Šakti s Šivou je spojením Energie s Bytím. Ta

Jiným význačným ádžívikem byl Púrana, který prý
prohrál s Buddhou soutěž v konání zázraků. A proto
se utopil, snad kolem roku

488

před n. l. Jeho dok

kovýmto obcováním lze prý dosáhnout rozkoše z ko
nečného vědění. Proto je u šákrtů prvek spojení jóni
a lingu předmětem obezřetného meditování.

trína silně ovlivnila zejména buddhisty. Zprvu hlá

U tántriků se extrémům sexuality připisuje ma

saná nauka o pasivitě duše později vyústila v teorii

gický účin. Blažená rozkoš spojení je zárukou spa

akrijavádu, nečinnosti, a to všelidské.

sení a dosažení nadpřirozených schopností. K těm
to cílům také směřuje jejich základní rituál pěti

k ženám vždy pozorní šáktové

a

tántrici

známých

"m",

makár, jimiž jsou madja,

mánsa,

matsja, mudrá, maithuna - Ukér, maso, ryba, obil
ná placka, soulož. Tento rituál se také nazývá čakra

Sekty šáktů a tántriků mají mnoho společných

púdžou, jelikož jde o uctívání v kruhu. V každém

rysů. Zajedno jsou především v tom, že středem

případě vrcholí rituální souloží, maithunou. Schop

pozornosti a uctívání má být šakti, energie, z bož-

ný adept však dochází spásy pouhou imaginací. Ži-
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jin, vešly se do literatury krásné i odborné. Jen sa

náth, Rybí král, svým životem zapadá úplně do jed

motná epiteta, jež jí básníci složili k nohám, boha·

noho z těch států žen.

tě přispívají k rozšíření našich jazykových znalostí,
zejména slovnf zásoby, odhlédneme-li už od hodnot
a požitků estetických.

svajamvara

žena si sama volí ženicha

Zl�até časy, :kldy si v Indi:i mohly dívky vybírat

kde si ženy samy vládnou a stačí

chlép
ij ce. I když to zní trošku jako

v

pohádce, byla to

pravda. Ale ne zase tak celá. Mohly si to totiž dovo
V Uddijáně, kdesi na severu Indie - snad v Asá
mu, Uríse, Népálu, taky na jakémsi ostrově upro

lit jenom princezny. Niikoliv pohádkové, nýbrž sku

střed moře. Podle čínského poutníka ze 7. století

mínejme! Už před příchodem Árjů do Indie staro

tečné dcery králů a šlechticů. Ačkoliv - nezapo

n. l. v Himálaji v oblasti dnešního Kumáúnu a Gar

bylé kmeny australoidního typu pěstovaly tento ob

hválu. Všude tam, a ještě jinde, v Balúčistánu a Ti

řad. A dodnes ho také provozují mnohé kočovné

betě, si kdysi ženy vládly samy, měly svá ženská

kmi:my v oblasti severozápadní Indie. Jak dalece

království, zvaná strírádžja. V jedné takové matri

pronikl zvyk svajamvara do ostatních vrstev spo

archální říši vládla královna Pramíla, a ta své ženy

lečnosti, nelze uspokojivě vysvětlit. Svobodnou vol

vedla do boje proti mužům, jimž velel epický hrdí

bu ženicha literatura dokládá hlavně u dívek z uro

na Ardžuna.

zených rodů královských, ne-li přímo božských.

Ze všech nadobyčej půvabné byly Uddijánky, po

Tak si princezna Damajantí

vyvolila z dlouho

lolegendární indické Ama:wnky, patrně z Asámu, ji

dlouhé řady nápadníků svého chotě Nalu. Nebo Sítu

nak řečeného Kámarúpy, kraje Rozkoše. Znalé roz

získal Ráma v svajamvaru, v němž podstoupil sou

todivných kousků milování dovedly vysát z muže

těž v zvedání Šivova luku a napínání jeho tětivy.

símě spoluobcováním i bez něho a samy se tak o

Tak i princezna Sávitrí. Drahná leta strávila hledá

plodnit. Normální styk s mužem je neuspokojoval.

ním vhodného ženicha, až konečně okouzlena vy

A tedy si libovaly z rozkošech kolektivního spojení,

brala si nevědomky toho, jemuž smrt šlapala na

v sapfismu. Také prý dovedly porodit chlapce nebo

paty. Satjavantu, syna dřevorubce. Podobně si zvo

dívku podle vlastního přání. Dívku přirozeně k udr

lily legendární ženy - Draupadí pět bratří Pánduov

žĚmí slávy matriarchálního rodu, kdežto muže k po

ců, Indumatí milovaného Adžu, Kuntí svého Pán

sluhování v domácnosti, obdělávání pole a plození.

dua ...

Bylo - nebylo? Proč ne? Matriarchát Indie dobře

Jak Satí volila miláčka štvu, nelze neuvést. Dospěla

znala a zná dosud. Jeho zbytky se uchovaly na jihu

a otec Dakša, mudřec, pro ni uspořádal slavnost

i na severu. Nejedno starobylé království žen -

volby ženicha. Pozval všechny bohy. Jen Šivu ne,

strírádžja podnítilo bujnou fantazii lidu k vytváření

toho k smrti nenáviděl. Avšak Satí Šivu milovala.

legend, mýtů, poháde'k na vděčné téma o kouzel

Ve chvíli svajamvaru se celými nebesy nápadníků

ných ženách. Co se týče orgií, byly v Indii. Kupří

prohýbá obřadní síň. Do toho zvuky lastur, ječení

kladu je pěstoval kult tántriků levé ruky nebo nátho

trumpet, fanfáry. A už se nese v palan
: kýnu Satí, na

vé a siddhové, z nichž v 10. století n. l. Matsjéndra-

rukou s věncem. V myšlenkách na miláčka ho u-
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