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Indie je země s dlouhou a bohatou historií, ale bez vlastní starověké his
toriografie. Až do počátku našeho tisíciletí nenajdeme v její rozsáhlé lite
ratuře jediné dílo, které by se zabývalo jejími dějinami, takže informace,
které jinde ve starověkém světě, například ve starém Římě na západě ne
bo v Číně na východě, zjišťujeme snadno ze spolehlivých historických
popisů a pramenů, musíme v Indii pracně vykutávat z druhotných zdro
jů či cizích zpráv. Není divu, že za této situace zůstává v našich dneš
ních vědomostech o vývoji této pozoruhodné země a o nejrůznějších
stránkách jejího života tolik mezer a nejasností.
Nejasná je hned například odpověď na již zmíněnou otázku, proč ve
starověké Indii nevznikla žádná historiografie, a to navzdory skutečnosti,
že některým jiným odvětvím toho, čemu dnes říkáme společenské vědy,
se tu už od poměrně raných dob věnovala velká pozornost a v některých
- jako v gramatice nebo politologii- patří staré Indii dokonce světové
prvenství. Jako možné vysvětlení byly navrženy různé hypotézy- o ne
dostatku smyslu Indů pro historii, o jejich pojímání času v příliš velkých
cyklech, než aby je zajímalo dění v krátkých časových úsecích, o vlivu
učení o reinkarnaci na pojímání dočasné existence jako příliš bezvý
znamné pro historické záznamy- ale všechno jsou to právě jen hypoté
zy- pouhé domněnky, které mohou být správné, ale zrovna tak i mylné,
a jejichž pravdivost nemáme možnost si nijak ověřit.
Tato knížka nechce a ani nemůže nahradit přehled politických nebo
kulturních dějin Indie v jejím nejstarším období. Vybrali jsme pro násle
dující kapitoly jen několik stránek staroindického vývoje a kulturního,
duchovního i materiálního života, které jsou obestřeny nejasnostmi nej
různějšího druhu a při jejichž popisu se neobejdeme bez použití oněch
četných "asi", "snad" a "pravděpodobně", v naději, že čtenáře zaujmou.
Neboť taková je už naše lidská přirozenost, že nás víc než nesporná fak
ta lákají záhady a podněcují otazníky, na které musíme hledat odpověď.
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Candragupta a Kautilja

ČANDRAGUPTA
A KAUTILJA

Je to taková drobná knížka vytištěná v roce 1922,
jakých byly v Indii vydány tisíce. Napsal ji v blíže neurčitelné době jaký·
si Ravinartaka, o němž nevíme naprosto nic, nazval ji Cánakjakathá (Vy·
právění o Čánakjovi) a vypráví v ní na sedmdesáti stránkách, z nichž
jednu polovinu vyplňuje sanskrtský text a druhou jeho bengálský pře·
klad, dějově bohatý příběh o tom, jak se čandragupta stal s pomocí své·
ho moudrého rádce zvaného Čánakja králem. Obě hlavní postavy knfž·
ky, která je podle vlastních slov autora veršovaným převyprávěním
staršího prozaického originálu, jsou historické. čandragupta s přídom
kem Maurja vládl rozlehlé říši v severní Indii někdy na přelomu 4. a 3.
století př.Kr., nedlouho po krátkém pobytu Alexandra Makedonského na
indické půdě, a založil mocnou dynastii Maurjů, která poprvé v historii
sjednotila skoro celé území indického subkontinentu pod jednou vlá·
dou; nejvíc ji proslavil čandraguptův vnuk Ašóka, patrně největší vladař
indické historie a jeden z nejpozoruhodnějších vládců na světě, o jehož
nápisech jsme již hovořili. Čánakja, známější pod jménem Kautilja
a vlastním jménem Višnugupta, je autorem sanskrtské Arthašástry
(Učebnice světských záležitostí), vůbec první politologické příručky, kte·
rá kdy byla napsána. Ravinartakovo vyprávění však asi stěží označíme za
historický pramen. Ostatně posuďte sami.
VYPRÁV tN f O ČÁN A KJOV I

V Pátaliputře (v dnešním Biháru) vládne král Nanda, který má dvě man·
želky- společensky sobě rovnocennou Sunandu a krásnou Muru, jež je
však velmi nízkého původu. Po magickém zákroku jakéhosi askety poro
dí napřed Murá syna, který dostane po ní jméno Maurja ("syn Mury"),
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a potom Sunandá kus masa, který na pokyn božského hlasu z nebe roz·
dělí králův moudrý ministr Rákšasa na devět částí a vloží do nádob s ole·
jem; v příslušném čase z nich vznikne devět synů. Když všichni dospějí,
neustanoví Nanda svým nástupcem na trůně Maurju, i když je nejstarší
a nejschopnější, protože potomek matky z tak nízkého rodu nemůže být
králem, a pověří devět synů Sunandy, aby se po roce střídali ve vládě.
Maurja, který má sto synů, se musí spokojit s funkcí vojevůdce.
Maurja těžce nese, jak nespravedlivě byl odbyt, a to tím spíš, že devět
Nandovců vládne krutě a špatně. Obávají se nevlastního bratra, který
získává u lidu stále větší oblibu, a rozhodnou se, že se ho i s jeho po·
tomky zbaví. Vlákají všechny pod záminkou porady do podzemní kom·
naty a tam je jenom s jednodenní dávkou jídla a vody pro každého zazdí.
Aby alespoň jeden z nich měl naději přežít, vyberou odsouzenci k smrti
ze svého středu toho nejchytřejšího - je jím nejmladší Maurjův syn Čan·
dragupta- a vzdají se v jeho prospěch své potravy.
O tři měsíce později lituje devět nandovských králů, že už čandra·
gupta nežije. Do města totiž přijel posel cizího vládce s figurou lva v.kle·
ci bez dvířek a výzvou, aby se někdo pokusil překonat jeho pána v chyt·
rosti tím, že lva dostane z klece, aniž poruší její železné pruty; a právě
čandragupta vždy v řešení takových hlavolamů vynikal. Když však králo·
vé poručí znovu probourat vchod do podzemní komnaty, najdou v nf
čandraguptu živého. Ten také hádanku hravě vyřeší; pochopí, že lev je
z vosku, nechá pod klecí rozdělat oheň a "zvíře" z nf vyteče.
čandragupta je za odměnu ponechán naživu a pověřen výběrem těch
nejlepších představitelů bráhmanského stavu, aby je králové pohostili,
jak jim přikazuje prastarý indický zvyk. Plane však především touhou
pomstít smrt svého otce a bratří. Jednou uvidí na venkovské cestě chu·
dého bráhmana jménem Kautilja Čánakja, který v hněvu spálí pouhým
pohledem ostrou kušovou trávu za to, že ho pořezala na noze. čandra·
gupta pochopí, že vznětlivý bráhman tak neobyčejných schopností mů·
že být vhodným nástrojem jeho pomsty, a uvede ho do hodovní síně.
Kautilja, který se považuje za nejlepšího představitele kněžského stavu,
usedne na nejčelnější místo; ale Nandovci ho dají s potupou vyhodit.
Kautilja nato udělá přesně to, v co čandragupta doufal - rozhněvaně
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ské schopnosti vzít na sebe libovolnou podobu Ahalju, ctnostnou choť
světce Gautamy, a je za to potrestán bráhmanovou kletbou - na celém
těle mu vyraší tisíc pohlavních údů. Teprve po zákroku boha-stvořitele
Brahmy se tato podivná "okrasa" promění v tisíc očí; od té doby je Indra
nazýván také Sahasrákší čili Tisícioký.
Podobný, i když méně výrazný je i pokles vážnosti dalších védských
božstev, například boha ohně Agniho nebo Varuny, který ztrácí svoll véd
skou funkci strážce vesmírného řádu rty a zůstává jen bohem vod.
K posunu poněkud jiného druhu dochází u dalšího z bohů, stvořitele
Brahmy. Už ve védských sbírkách a výkladových bráhmanách je navzdo
ry své stvořitelské funkci až kdesi na okraji zájmu obětníků, protože do
vývoje světa a osudů lidí nijak nezasahuje. Nejčastěji je nazýván Pradžá
pati neboli "Pán tvorstva (nebo potomstva)" a jeho vlastní stvořitelské
zásluhy jsou vlastně zpochybněny povýšením oběti na základní zdroj
stvořeni. Teprve v klasických hinduistických pramenech, například v Ma
nuově dharmašástře, mu byla přisouzena role stvořitele - a hned v zápě
tf vlastně odňata ve stále výraznějších višnuistických a šivaistických mý
tech, kde jako by se stával při své stvořitelské činnosti jenom nástrojem
v rukou Višnua nebo Šivy. A tak podržuje Brahma jednoznačně jen roli
moudrého starce, schopného dík své vševědoucnosti ostatním bohům
vždy dobře poradit.
Právě v souvislosti s Brahmou se objevují v mytologii jisté nejasnosti
a nelogičnost. Jako stvořitel je otcem stejně tak ostatních bohů jako před
stavitelů zla asurů. Ti druzí se na něho v různých příbězích opětovně ob
racejí a domáhají se tvrdou askezí, aby vyslyšel jejich přání. Brahma je sku
tečně vždycky vyslyší - s jedinou výhradou: Nemůže jim dát žádanou
nesmrtelnost, a tak musí v jejich prosbě o ochranu před zabitím zůstat po
každé nějaká mezera: Hiranjákša opomene ve výčtu zvířat, která ho nemo
hou usmrtit, kance; Hiranjakašipua, o němž jsme se už zmínili, může zabít
Višnu ve své čtvrté inkarnaci v podobě pololva a polomuže; král démonů
Rávana zahyne v Rámájaně rukou jiného višnuovského avatára v lidské
podobě Rámy, protože se před lidmi nezajistil; buvolí démon Mahiša si vy
žádá ochranu před všemi bohy, démony, muži a zvířaty, ale ne ženami,
a tak ho usmrtí bohyně Durga, jedna z inkarnací Šivovy choti atd. Ve
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všech případech pak prozradí bohům slabinu dotyčného démona opět
Brahma, takže milost, kterou mu udělil, nabývá dost pochybnou hodnotu.
VJSNU A SIVA

Většina bohů védského období - až na ojedinělé výjimky - tedy přes
všechny změny a hierarchické posuny přežila postupný přechod od bráh
manismu k hinduismu, ale všichni museli ustoupit do pozadí před novou
hlavní dvojicí Višnuem a Šivou. Ta společně jednoznačně ovládla nábo
ženskou scénu a stala se hlavním objektem uctívání, obětí a modliteb.
Zůstává však velkou záhadou, jak k tomu došlo. V žádné historické
zprávě a dokonce ani v žádném mýtu se o tom nic nedozvíme. Známe
jenom konečný výsledek - že už ve velmi raném vývojovém stadiu hin
duismu se tito dva bohové dělí o uctívání věřících jako dvojice vysoko
převyšující všechny ostatní bohy. Zmiňuje se o nich jako o nejuctívaněj
ších indických bozích už Megasthenés, řecký vyslanec u krále čandra
gupty Maurje, třebaže je - zřejmě aby je přiblížil čtenářům své zprávy
nazývá řeckými jmény Dionýsos a Heraklés.
Už v první kapitole naší knihy jsme se zmínili o teorii, že Šiva byl snad
původně božstvem nositelů kultury poříčí Indu a odtud pronikl do hindu
ismu; nasvědčuje tomu řada náznaků, i když žádný přímý důkaz o tom
neexistuje. Jeho vzestup mezi bohy Árjů usnadnilo pak jeho ztotožnění
s védským Rudrou, od něhož převzal především svůj strašný aspekt.
Neboť Šiva je výrazně osobnost dvou tváří. Před jeho hněvem se třesou
všichni tvorové včetně bohů, neboť by dokázal svým divokým tancem hra
vě zničit celý svět. Je však zároveň ochotným a laskavým pomocníkem
těch, kdo ho uctívají; naznačuje to ostatně už jeho hlavní jméno (šiva zna
mená v sanskrtu "milostivý"). V podobném vzájemném protikladu jsou
i další atributy, vlastnosti a funkce, kterými ho mytologie obdařila. Na jed
né straně je asketou, pánem asketické odříkavosti, a když bohové potřebo
vali, aby zplodil syna, který je jako jediný mohl vést do vítězné války proti
démonu Tárakovi, museli použít lsti a služeb boha touhy Kámy, aby byl Ši
va ochoten se oženit a založit rodinu. Na druhé straně je však zároveň bo
hem plodnosti, jak naznačuje jeho nejuctívanější falický symbol lingam,
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Je to pravděpodobně právě tento aspekt, tato snaha o hledání nových
cest, co někdy uvědoměle a mnohdy jen podvědomě nachází takovou
odezvu v současné západní společnosti; a je škoda, že tento nesporně po·
zitivní rys indického tantrismu tak často překrývá na jedné straně neú·
měrné zdůrazňování jeho některých sexuálních praktik a na druhé mys·
ticismus odvozovaný sekundárně z jeho myšlenek. Jenže existuje
i autentický výrok jednoho indického učitele tantry, že je tolik tantrismů,
kolik je lidských bytostí, které se k němu hlásí; což už samo o sobě dost
výmluvně naznačuje, v čem je těžiště celého problému.
TA N TRICK!: PRA MENY

Se slovem tantra jsme se setkali už v názvu slavné sbírky bajek Paňča·
tantry, kde znamenalo prostě "oddíl" nebo "část knihy". Ale proč a v ja·
kém smyslu je zvolili autoři tantrické literatury jako odlišující složku ná·
zvů svých děl, nevíme. Jeho etymologie je zcela nejasná, protože
základní složka tohoto sanskrtského termínu, slovesný kořen tan·, může
znamenat celou řadu činností, od "tažení", "natahování" či "šíření" až
po "zmnožování" a dokonce "tkaní". A tak nezbývá než se spokojit
s konstatováním, že označuje-i když ne výlučně-spisy, které se obje·
vují v sanskrtské literatuře někdy od sklonku starověku spíše jako vodít·
ka k odlišnému pojímání a řešení otázek lidské existence a návody k pro·
vádění osobitých tantrických obřadů, než jako systematické výklady
nové duchovní nauky.
Těchto textů existuje ohromné, těžko odhadnutelné množství, a ačko·
li jich většina pochází z teprve poměrně nedávných století, dochovalo se
i nemálo tanter z období druhé poloviny I. tisíciletí po Kr., zejména
v Nepálu; jejich počet dokazuje, že tantrismus všech směrů má už po
hodně dlouhou dobu v zemi svého vzniku víc vyznavačů, než by se na
první pohled a ze soudobých oficiálních pramenů zdálo.
V samé Indii se totiž tantrismus rozhodně netěší žádné oficiální přízni
-spíše naopak. Ačkoli má v některých částech země, zejména v severo·
východních oblastech a jihoindické Kérale, poměrně velký počet stou·
penců, většina z nich se k němu veřejně nehlásí. Ortodoxní bráhmani jej
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ostře odsuzují, a to nejen proto, že je "nevédský" a odmítá tradiční for·
my náboženského života, ale také pro jeho kastovní indiferentnost a pro
silnou sexuální složku v jeho rituálech. Je v tom jistý paradox, že právě
v Indii, která měla po celé starověké údobí svých dějin tak nepředpojaté
pojetí místa a úlohy sexu v lidském životě, se v moderní době vytvořil až
puritánský vztah ke všemu, co souvisí se sexuální problematikou.
Na Západě zůstával zájem o tantrismus i v moderní době dlouho mini·
mální. Tantrické rukopisy se skoro vůbec nevydávaly a ojedinělí zájemci
v Evropě a Americe byli po celá desítiletí odkázáni takřka výlučně na pře·
klady a výklady Sira Johna Woodroffa alias Arthura Avalona, který byl
nadšeným stoupencem tantrismu a zasvětil jeho výkladu celý svůj život.
Teprve v posledních desetiletích vycházejí v Indii desítky tantrických san·
skrtských textů, nejednou s chvatně pořízenými překlady do novoindic·
kých jazyků, do nichž překladatelé často vkládají i své vlastní myšlenkypatrně v dobře míněné snaze učinit obtížné texty srozumitelnějšími.
Je třeba ovšem konstatovat, že tyto sanskrtské texty rozhodně nejsou
nijak snadnou četbou. Naopak-poměrně často se vyjadřují způsobem,
který je jednou z osobitých zvláštností tantrismu.
JAZYK TA N TER

Způsobu, kterým se vyjadřují, se říká sandhjábhášá nebo sandhábhášá
a badatelé vedou už delší dobu mezi sebou spor, který z těchto dvou ter·
mínů je správnější. Sanskrtské slovo sandhjá znamená "soumrak" a ter·
min sandhá označuje v tomto speciálním použití cosi jako "zvláštní spo·
jení"; bhášá je ovšem jednoznačně "jazyk". A tak překládá název tohoto
jazyka například Haraprasád Šástrí jako "jazyk světla a tmy" a Lama Ana·
gárika Góvinda jako "šerý jazyk", ale Burnouf jako "tajný", Kern jako
"tajemný" a Mircea Eliade jako "záměrný jazyk". Který z těchto výkladů
je správný, nelze jednoznačně rozhodnout.
V každém případě jde o způsob vyjadřování, jehož účelem je znepří·
stupnit přesný obsah sdělení nezasvěcencům-možná i proto, aby se ně·
které pasáže a hlavně návody, které by ortodoxní hinduisté i buddhisté
jistě odsuzovali, učinily nesrozumitelnými, ale hlavně kvůli jejich skuteč·
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Otazníky starověké Indie
84

.

.

KLA SICKÉ DIVADLO

.

Vznik klasického dramatu a divadla. Bharatova Nátjašástra. Rasa.
Složky inscenace. Jazyky. Divadelní hry. Divadelní prostor. Postavy.
Diváci. Divadelníci. Teorie a praxe. Dramatici. Konec klasického
divadla.
101

.

.

BOZI A LIDÉ

.

Mytologické proměny. Avatárové. Hierarchické přesuny.
Višnu a Šiva. Další božské bytosti, démoni a polobozi. Lidé.
Nejvyšší by tost.
11 6

.

.

.

.

.

STAROINDICKÁ SPOLEČNO ST
Základní princip: nerovnost. Varny. Vznik kast. Bráhmani.
Nedotknutelní.

13 7

.

.

.

TA NTRISM U S
Tantrické prameny. Jazyk tanter. Tantrické rituály. Mantry.
Tantrická fyziologie. Hathajóga. Vznik a vývoj tantrismu.

150

.

.

.

HINDUI STICKÉ CHRÁMY
První chrámy. Skalní chrámy. Jihoindické chrámy. Chrámy severní
Indie. "Nemravné" chrámy.

159

.

.

OTAZNÍKY
STAROVĚKÉ

Indie

OTROCI

.

Svědectví textů. Otroci u Kautilje. Druhy "otroků" .
O králi Hariščandrovi. Závěr.
124

DUŠAN ZBAVITEL

.

.

.

.

A M NOHO DALŠÍCH OTAZNÍKŮ

Staroindická města. Historické jádro velkých eposů. Věda
a technika. Staří Indové a moře. Krvavé oběti. Jak zmizel z Indie
buddhismus.
175

.

.

.
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179

.

.

.

REJ STŘÍK

Vazbu navrhla a knihu graficky upravila Michaela Blažejová
Fotografická příloha dr. Jitka Hestig·Skalická
Na obálce použito fotografie plastiky z chrámu boha Slunce v Konáraku
V roce 1997 vydalo NLN, s. r. o., Nakladatelství Lidové noviny
Jana Masaryka 56, 120 00 Praha 2
Odpovědná redaktorka Galina Tomíšková
Sazba Marcela Kubíková·ester's
Tisk EKON, družstvo Srázná 17 586 01 Jihlava

Doporučená cena včetně DPH 159, ·
Cena bez DPH 151, 40

I DUŠAN ZBAVITEL I
OTAZNÍKY
STAROVĚKÉ

Indie
Indie je země s dlouhou a bohatou historií, ale bez vlastní
starověké historiografie. Až do počátku našeho tisíciletí
nenajdeme v její rozsáhlé literatuře jediné dílo, které
by se zabývalo jejími dějinami, takže informace, které jinde
ve starověkém světě, například ve starém Římě na západě
nebo v Číně na východě, zjišťujeme snadno ze spolehlivých
historických popisů a pramenů, musíme v Indii pracně
vykutávat z druhotných zdrojů či cizích zpráv. Není divu,
že za této situace zůstává v našich dnešních vědomostech
o vývoji této pozoruhodné země a o nejrůznějších stránkách
jejího života tolik mezer a nejasností .
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