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Všetkým tým, ktorí vždy trpezlivo čakajú, kým sa k nim
z našich ciest opäť navrátime.
„Nech sa naše poznanie stane znamenitým.“ (Taittiríjópanišad II)
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Mapa Indie s významnými lokalitami spomínanými v texte
( prevzaté a upravené z publikácie Dějiny Indie, 2008 )

soucek-2016-01-29---UPRAVA 1 STRANA DOLE.indd 6

12.2.2017 17:28:00

ÚVODNÉ ZASVÄTENIE NA CESTU DO INDICKÉHO
DUCHOVNÉHO SVETA*
Matej Karásek, Ivan Souček
Indické cesty vedúce do miest a dedín sú občas hrboľaté a tie, ktoré vedú do duchovných svetov, sú neraz krivolaké. Občas široké, inokedy úzke, zavše kľukaté, avšak nikdy nebýva ľahké
sa v nich hneď zorientovať. Tieto cesty sa podobajú i nášmu putovaniu, ktoré nás len málokedy zaviedlo do veľkých centier či destinácií vyhľadávaných turistami zo všetkých kútov sveta.
Nepatríme k tým turistom, ktorí by stáli v nekonečnom rade na lístok do Tádžmahalu, nikdy
sme sa nenechali rozvážať so sprievodcom po najmajestátnejších historických lákadlách Indie, aby sme následne nato prenocovali v drahom hoteli a na ďalší deň pokračovali v spoznávaní Indie, samozrejme, najmä cez okenné sklo agentúrou sprostredkovaného mikrobusu.
Práve naopak, neraz sme sa nechali strhnúť živou riekou indických pútnikov, ktorí smerovali na miesta, o ktorých sa v katalógoch cestovných kancelárií nič nehovorí. Zatúlali sme
sa s putujúcimi askétmi uberajúcimi sa na ktorési z množstva svätých miest, alebo sme sa
nechali zlákať niektorou z nekonečna nenápadných odbočiek, ktoré nás priviedli do kláštorov skrytých vo veľkolepom tichu hôr či do jaskýň a pustovní pamätajúcich si fascinujúce
príbehy o svätcoch a zázračných guruoch, ktorí ich obývali.
Avšak, ako sa zdá, nedali sme si povedať, lebo India nám učarovala natoľko, že po návrate
domov sme si sotva vydýchli a vydali sa na cestu ešte kľukatejšiu a hrboľatejšiu než sme vôbec čakali. Podujali sme sa napísať knihu. Na tom by ešte nebolo nič zvláštne, lenže my sme
sa, zrejme z vernosti cestám nerovným, rozhodli zariskovať a experimentovať. Náš motív bol
úplne jasný a vyplýval z čohosi, čo nám aspoň v slovenskom knižnom svete už dlho chýbalo.
Na jednej strane sme nachádzali knihy a články o Indii, ktoré síce lákali svojou cestopisnou
výpravnosťou a čítavosťou, nechýbalo v nich dobrodružné vzrušenie z diaľok, no žiaľ, ani istá
miera neznalosti kultúrneho, spoločenského a historického kontextu, určitá ,,preduchovnelá“ naivita či značná dávka ,,správneho“ cestopisného okoreňovania Indie pomocou rôznych
stereotypov. Oba postupy najčastejšie vyplývajú z nedostatočného porozumenia komplikovanému indickému svetu. Na strane druhej sme sa my ako vedci v odboroch etnológie, antropológie a religionistiky nevedeli zmieriť s tým, že drvivá väčšina kníh a textov od malej hŕstky
odborníkov, ktorí sa náboženskej problematike na Slovensku i v Čechách venujú, je určená
v podstate iba pre tú istú hŕstku odborníkov. Pre čitateľa, neškoleného v tejto oblasti, je zväčša
pramálo pútavá a len neveľmi dostupná jeho porozumeniu bez predchádzajúceho záujmu či
štúdia takejto problematiky. Nuž a práve na tomto mieste zisťujeme, prečo nebolo prirovnanie
ku kľukatej ceste prehnané ani nadnesené. Cestu tejto knihy sme sa priam s experimentátorskou odvahou rozhodli viesť tak, aby sa kľukatila a zatáčala medzi indológov, religionistov či
etnológov, a zároveň, aby odbočila i do radov laickej verejnosti, ktorá sa o náboženstvá Indie
živo zaujíma. Inými slovami: tuto knihu sme zo všetkých sil písali tak, aby si našla svoju cestu
k odbornej i laickej verejnosti, aby bola pre kolegu prínosná a pre priateľa pútavá a zrozumiteľná.Obzvlášť laickej verejnosti na Slovensku odborníci takúto knihu takmer až „karmicky“ dlhujú.
* Táto štúdia vznikla v rámci riešenia grantu VEGA 1/0064/14
„Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá“

7
soucek-2016-01-29---UPRAVA 1 STRANA DOLE.indd 7

12.2.2017 17:28:01

Do svojich textov sme vdýchli život a nezmizli z nich ako osoby, ako sa to aj navzdory
odporúčaniam súčasných sociálnych vied často stáva. Sme v nich osobne prítomní rovnako, ako sme boli prítomní vo výskumnom teréne a v interakciách s tými, o ktorých píšeme. Etnografická práca je totiž v prvom rade vždy práca človeka s druhým človekom! Aj
táto skutočnosť snáď bude dobrým spojivom, ktoré neurazí odborníkov a nesklame laikov.
Nechávame na seba voľne pôsobiť účinky šarmu indickej religiozity, avšak striehneme, aby
sme si zachovali zdravú mieru triezvosti, bez ktorej by sme neboli schopní sledovať okolitú
sociálnu realitu a jej historický kontext.
Súčasťou textu sú v niektorých kapitolách aj krátke úryvky z našich vlastných zápiskov
zozbieraných počas terénneho výskumu. Osobné postrehy z výskumu uvádzame bez datovania a ich účelom je dotvorenie celostnejšieho obrazu o predmetnej téme, ako aj samotnom
priebehu získavania informácií priamo v teréne. Výskumné zápisky boli štylisticky upravené
do podoby prijateľnej pre odborno-populárnu publikáciu o indických náboženských tradíciách. Na konci publikácie uvádzame stručný výkladový slovník cudzích pojmov. Niektoré
termíny ako jóga či karma sú pre našinca pomerne známe, s inými sa však bežne nestretáva.
Cudzie výrazy obsiahnuté v slovníku sú v každej kapitole pri prvom uvedení pojmu zvýraznené kurzívou. Následne je termín uvedený normálnym rezom písma. V závere monografie
sa nachádza obrazová príloha, vďaka ktorej môže čitateľ aj vizuálne „vstúpiť“ do farebného
sveta indických askétov, mníchov či potulných jóginov.
Akokoľvek je však výsledný text pokusom o priblíženie vedeckej problematiky bežnému
čitateľovi, v prípade predkladanej práce nejde o prehľadovú štúdiu. Výsledkom našej snahy
je publikácia, ktorá sa okrem popularizácie konkrétnej témy snaží aj o hľadanie odpovedí na
niektoré aktuálne spoločenské a kultúrne problémy globalizovaného sveta. Patria sem otázky formovania náboženskej identity či tradície v multikultúrnom prostredí.
Pre samotný názov knihy „Indické cesty do duchovného sveta“ sme sa rozhodli z viacerých dôvodov. Jedným z nich je samotný popularizačný charakter publikácie. Množné
číslo v názve má zase odkazovať k často prehliadanej skutočnosti, že indické filozofické
a náboženské formy nepredstavujú homogénny systém s jednotnou ideovou základňou, ale
heterogénne zoskupenie rôznorodých javov. V Indii by sme preto zbytočne hľadali nejakú ústrednú filozofickú náuku či náboženskú cestu, ku ktorej by sa všetci bezpodmienečne
hlásili. Neplatí zaužívaná predstava, že všetkých indických hinduistov spája akási jednotná
sociálna skladba, systém viery či akceptácia centrálneho písomného zdroja. Rôznorodosť,
ktorá sa v Indii od nepamäti prejavuje v jazykovej, kultúrnej či náboženskej oblasti sa odzrkadlila aj pri tvorbe tejto publikácie. Nasledujúce štúdie či skôr eseje sú výsledkom činnosti
štyroch rôznych autorov, z ktorých každý má nielen svoj osobitý spôsob písania, ale i vlastné
odborné zázemie, metodické predpoklady či interpretačné názory na skúmanú problematiku. Zámerne preto v tomto predslove absentuje analýza definícií a kľúčových termínov
ako náboženstvo, tradícia či komunita. Neznamená to však, že sa im vyhýbame či pochybujeme o ich relevantnosti. Naopak, myslíme si, že pokiaľ má súčasné bádanie v oblasti
spoločenských vied napredovať, je potrebné precíznym spôsobom vytýčiť obsah základnej
použitej terminológie. Jednotliví autori však pristupujú k týmto termínom individuálnym
spôsobom, ako sa má čitateľ možnosť presvedčiť v konkrétnych kapitolách. Výsledný text
nesie stopy viacerých vedných disciplín najmä histórie, kultúrnej a sociálnej antropológie
a sociológie. Variabilita sa však neprejavuje len v obsahu, ale aj vo formálnej stránke textu.
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Veríme, že pre čitateľa bude táto variabilita výzvou k vytvoreniu systematického a uceleného
obrazu o indickom náboženskom svete a k pochopeniu komplexnosti skúmanej problematiky. Hoci sa vo svojich sondách do indického náboženského života tematicky rozchádzame,
naším zjednocujúcim prvkom je téma iniciačného zasvätenia, vstupu do komunity a formovanie indických nábožensko-sociálnych spoločenstiev. Všetky príspevky sa dotýkajú týchto
oblastí a z pohľadu danej témy ich reflektujú v inom kontexte. Výsledný text preto pozostáva
zo štyroch tematických okruhov, pričom každý z nich spracoval jeden autor.
Neľahkú úlohu a to „zasvätiť“ čitateľa do problematiky indických náboženstiev si na seba
zobral Dušan Deák. V prvej kapitole sa pokúša čitateľovi síce odborným, ale zato prístupným
jazykom priblížiť základnú terminológiu vzťahujúcu sa k bohatému indickému duchovnému
svetu. Zamýšľa sa nad tým, čo to znamená byť v súčasnosti hinduistom, buddhistom či kresťanom v Indii a popritom upriamuje pozornosť na komplikovaný svet indických božstiev.
V praxi sme totiž svedkami toho, že hinduista môže vo svojom živote uctievať rôzne objekty,
ktoré môžu mať podobu prírodných síl, nebeských útvarov, zvieracích či ľudských postáv.
Každý hinduista má v priebehu svojho života možnosť vybrať si z tejto širokej ponuky ten,
ktorý mu najviac vyhovuje. Voľba božstva súvisí okrem rodinného zázemia aj so združovaním hinduistov do kolektívnych náboženských zoskupení, pre ktoré sa najčastejšie používa
termín sampradáj. Pod týmto frekventovane používaným pojmom sa rozumie spoločenstvo
nasledovníkov a sympatizantov významných učiteľov a žiakov v rámci tradovania určitého
náboženského učenia, presvedčenia a spôsobu života. V súčasnosti sú sampradáje rozšírené na takmer celom území Indie a spolupodieľajú sa na vytváraní špecifického, regionálneho charakteru Indie. Autor ako jeden z príkladov uvádza spoločenstvo sezónnych pútnikov
várkaríov, ktoré sa spája s náboženskými centrami v maráthsky hovoriacej časti západnej
Indie. V závere kapitoly sa objavuje výzva k opusteniu doterajšieho spôsobu uvažovania o Indii
a odporúčanie na pozorné štúdium tradičných indických spoločenstiev, zvaných sampradáj.
V druhej kapitole ponúka Ivan Souček prostredníctvom životných príbehov indických
svätých mužov možnosť nazrieť do pútavého sveta súčasných vyznávačov asketického spôsobu života. Tí sú už od dávnych čias neodmysliteľnou súčasťou indického subkontinentu.
V mnohých prípadoch ide o ľudí, ktorí sa zriekli všetkých materiálnych výhod, opustili
svojich blízkych, rodinu a zložili sľub, že sa už nikdy nevrátia k svojmu predchádzajúcemu
životu. Ich postavenie sa preto často zvykne dávať do protikladu k životu tzv. domáceho hospodára, ktorý aktívne prispieva k ekonomickému a sociálnemu blahobytu spoločnosti. Cesta
významnými lokalitami južnej Indie, po ktorej sa autor v tejto kapitole vydal, sa v mnohom
podobá dobrodružstvu miliónov indických pútnikov vydávajúcich sa každoročne na nebezpečnú a strastiplnú cestu naprieč indickou krajinou. Autor sa esejistickým štýlom pokúša
o vykreslenie obrazu indických svätých mužov, ktorí buď jednotlivo, alebo v malých skupinách putujú krajinou a hľadajú odpovede na existenciálne otázky života. Keďže nie sú zviazaní putom so žiadnym trvalým miestom pobytu, predstavujú žijúce symboly neustáleho
putovania. Vďaka svojmu špecifickému spôsobu života sa dokážu rýchlo presúvať z miesta
na miesto a byť neustále v „centre diania“. Čitateľ sa prostredníctvom série pútavých rozprávaní prenesie do nezvyčajného sveta indických askétov a oboznámi sa s vybranými aspektmi
ich života, ako je napríklad ich postavenie v spoločnosti, dôvody, kvôli ktorým sa rozhodli
stať potulnými pútnikmi, či skúsenosti s iniciačným prechodom do stavu asketizmu.
Ak je pre našinca svet indickej nábožnosti záhadný a plný prekvapení, potom ho azda o
to väčšmi prekvapí kapitola Mateja Karáska. Ten sa na istý čas vydal do ústrania kláštorov
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ku mníchom, ktorí sa zdajú byť na prvý pohľad, podľa svojho výzoru i spôsobu života, hinduistickými askétmi. Na počudovanie sa však po mnohých stránkach filozoficky i prakticky
približujú k jednej náboženskej osobnosti, ktorá je čitateľovi asi dobre známa, a ku ktorej
by sa možno rád priblížil aj on sám. Pre asketických mníchov, o ktorých bude reč v tejto
kapitole s názvom „Hinduistické cesty ku Kristovi“, je totiž najvyšším guruom Ježiš Kristus
a podriaďujú svoj život jeho učeniu. Nerobia to však spôsobom, ktorý by sa dal porovnávať
mníchmi z našich končín, ale pomáhajú si hinduistickými náboženskými textami, rituálmi,
mantrami, odriekaním inšpirovaným jóginmi, ale aj omšou, ktorá sa miestami viac podobá na hinduistické uctievanie božstiev, než na kresťanskú bohoslužbu na akú sme zvyknutí
z našich miest a dedín. Autor tejto kapitoly čitateľa prevedie nielen rozjímavým a tichým
životom v takomto kláštore, ale aj dejinami zbližovania kresťanstva s hinduizmom. Čitateľ
nahliadne do sveta unikátnej omše plnej prvkov a odkazov hinduistickej tradície, ku ktorým dostane i odborný výklad. Nakoniec môže podstúpiť čitateľ spolu s ďalšími novicmi aj
iniciačný rituál, ktorým sa zriekne materiálneho sveta, oblečie si oranžové rúcho indických
askétov a vydá sa na cestu do fascinujúceho duchovného sveta kresťanských askétov, ktorí sa
,,hinduistickými metódami“ približujú ku Kristovi.
Tých z vás, ktorých upútal indický duchovný svet a jeho rôzne podoby, určite bude zaujímať aj
štvrtá a záverečná kapitola od Tomáša Avramova s názvom „Fenomén „neformálneho“ zasvätenia a jeho význam pre duchovnú tradíciu“. Už samotný názov sľubuje, že autor sa pri svojom
skúmaní rozhodol prekročiť striktné hranice vedeckej terminológie a vstúpiť do indického duchovného sveta „menej formálnym“ spôsobom, ako je zvykom v domácej odbornej literatúre. Na
príklade Ramanu Maharišiho, indického svätca, ktorého učenie si našlo aj viacerých prívržencov
za hranicami Indie, či indického duchovného učiteľa Nitja Čaitanju Jatiho ukazuje ako chápať
takéto neformálne zasvätenie v Indii. Práve Ramana Mahariši a jeho silný individuálny zážitok,
po ktorom sa rozhodol opustiť svoj dovtedajší spôsob života je dôkazom toho, že díkšá na „indický spôsob“ nemusí spĺňať základné formálne pravidlá zasvätenia, ako napríklad potreba učiteľa,
ktorý iniciovaného sprevádza na jeho ceste. Podľa autora zohráva kľúčovú úlohu pri zasvätení
predovšetkým duševná skúsenosť, ktorú pri iniciácii prežíva daný jedinec. Autor si v závere kladie síce provokatívnu, nie však zbytočnú otázku, či môžeme premýšľať o neformálnom zasvätení
ako možnom začiatku rôznych duchovných tradícií a hnutí. Ako sa autor vyrovnal nielen s touto
otázkou, ale aj celou témou neformálneho zasvätenia, má čitateľ možnosť zistiť v štúdii, ktorá
uzatvára naše putovanie po indických cestách do duchovného sveta.
V závere predhovoru si dovoľujeme dať čitateľovi do pozornosti ešte praktické záležitosti
týkajúce sa prepisu cudzích slov do slovenčiny. Väčšina cudzích termínov vyskytujúcich sa
texte pochádza zo sanskrtu a iných indických jazykov. Vzhľadom na popularizačný charakter
publikácie sme sa rozhodli pre zjednodušený slovenský prepis, ktorý vychádza z príbuzného
českého vzoru. V prípade niekoľkých slov prebratých zo sanskrtu do iných indických jazykov
existuje rozdiel v ich koncovom tvare, napr. sampradáj(a), sannjás(a), atď. V jednotlivých kapitolách sa preto tie isté výrazy môžu v závislosti od kontextu mierne líšiť. V slovníku pojmov
uvádzame pre kompletnosť obidva tvary. Autori zároveň považujú vydanie monografie za príležitosť napraviť niektoré nesprávne prepisy sanskrtských a iných slov orientálnych jazykov do
slovenčiny: tj. buddhizmus – nie budhizmus, islám – nie islam, muslim – nie moslim, Himálaje
– nie Himaláje, Šrí Lanka – nie Srí Lanka, jóga – nie joga. V niektorých prípadoch indických
mien osôb nechávame ich tvar v zaužívanej „poangličtenej“ forme.
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