
 

Hinduismus 
 
- z perského hindu (= Indus): označení obyvatel žijících v údolí Indu, resp. za ním 

=> vnější označení, přejaté Evropany: souhrnné označení pro množství kultů a 

duchovních tradic Indického subkontinentu – společný kulturní rámec (x 

náboženství Indie) 

- domácí označení Hindu dharma 

- přes miliardu vyznavačů => obvykle označován jako světové náb., ale: 

 X nemá zakladatele (ale má posvátné spisy!) – postupně se vyvinulo  

(evolučně a synkreticky) 

 X není misijní (x pouze v moderní době okrajové proudy) 

hinduistou se nelze stát, hinduistou se lze pouze narodit 



periodizace 

 

- předchází tzv. protoindická kultura 

1.  védské období (pol. 2. tisíciletí př. – 7. stol. př. n. l.) 

2.  období bráhmánismu (7. stol. př. – 2. stol. př. n. l.) 

3.  období klasického hinduismu (2. stol. př. n. l. – 4. stol. n. l.) 

4.  puránské období (4.–8. stol.) 

5.  období „monoteistického“ hinduismu (8.–11. stol.) 

6.  období bhakti (11.–19. stol.) 

7.  moderní období (19. a 20. stol.) 

 

 



 

Protoindická civilizace 

- ca 3300–1300 př. n. l. 

- souběžná se starými civilizacemi  
(Mezopotámie, Egypt, Čína) 
města, zemědělství, písmo, bronz 

 - předindoevropské obyvatelstvo 

=> předci dnešních drávidů 

- náboženství: 

kult bohyně Matky (hliněné sošky) 

kult mužského ithyfalického boha (pečetidlo) 

- interpretován jako Proto-Šiva 
(jakožto Pašupati: Pán tvorstva) 



 

    
 

 



 

1. Védské období 

od ca 1500 př. n. l.: invaze indoevropských Árjů (kočovné kmeny ze SZ) 

- polyteistické náboženství s rozvinutou mytologií a pantheonem: solární 

božstva: Súrja/Savitar a Višna, bůh větru: Váta/Vája, bůh ohně: Agní,  

bůh jitra: Usas, bůh hromu a války: Indra, hlavní bůh: Varuna/Mithra (garant 

světového i společenského řádu, bůh bouře a zhouby: Rudra/Šiva (ale též léčitel, 

patrně má původ v předárijské kultuře); obecně dualistické: 

dévové (bohové) vs asurové (démoni) 

 

- představa posmrtného života: onen svět pod vládou Jama (střežený jeho psy) 

 



- systém rituálů: zaměřené na tento svět, založené na oběti (jádžňa) 

 Ašvamédha: obětování koně prováděné králem (král: pozemská analogie 

Varuny, kůň: klíčové zvíře pro válečnickou společnost => souvislost 

s institucí sakrálního království) 

 Agnihótar: obětování mléka bohu ohně Agnimu 

 oběť Sómu – opojné šťávy stejnojmennému bohu  

 též domácí oltáře – obsluhuje hlava rodiny 

 sanskáry („zasvěcování“): přechodové rituály (narození, iniciace, sňatek, 

pohřeb) 

 stěžejní roli hraje obětní oheň 

 několik kategorií kněží 



náboženské texty původně ústně tradované => zápis  

=> Védy 

nejstarší vrstvu tvoří sanhity  (sbírky obsahující hymny, obětní formule a verše): 

  Rgvéd(a) (= véd hymnů): hymny (chvalozpěvy; oslavující hlavně Agniho a 

Indru), které přednášel hótara (kněz-volatel: svolával a řídil bohoslužbu, velebil 

bohy) 

  Sámavéd(a) (= véd písní): písně pro kněze-pěvce opěvující božský nektar 

sómu během jeho obětování 

  Jadžurvéd(a) (= véd obětních formulí): rituální formule k obětování pro 

kněze-adhvarjua (obětníka) 

 Atharvavéd(a) (= véd Atharvanův – mýtický kněz): určené pro kněze-

bráhmana – předsedal, dohlížel na správný průběh a opravoval 



 

- důraz na přesné provádění rituálu 

- důraz na oběť: znovu-zpřítomňuje počáteční stvoření a obnovuje svět 

- klíčovou roli hrál oheň 

 



 

2. Období brahmánismu 

- od ca r. 1000 př. n. l. (též období druhé urbanizace) 

- kodifikace rituálu (véd) => postupné znesrozumitelňování 

=> výklady: Bráhmany  - připojují se k jednotlivým sanhitám 

(podle nejdůležitějších kněží – bráhmanů  

=> ti vytlačili ostatní + získali monopol na provádění rituálů) 

+ ot. kosmogonie + vůbec otázky po smyslu a individuálním údělu  

=> Áranjaky (= Knihy lesa): o dobrém životě + mudrosloví 

+ reakce na brahmánský monopol a formalismus (i mezi brahmány samotnými) 

=> Upanišady (upa-ni-šad = „přisednout blíže k učiteli“; 13 hlavních):  

 přeinterpretovávají sanhíty => hinduistická syntéza 



 

védský polyteismus => „monoteismus“ (ale ne v abrahámovském smyslu!):  

hledání prazdroje/prapůvodu/podstaty světa za množstvím bohů, prabožství 

=> koncepty bráhma (prabožství) a átmá (duše): 

a) prabožsví zpravidla přisouzeno některému konkrétnímu bohu: pův. Brahma 

(=> pojem bráhma), později často Višnu či Šiva; bráhma-prabožství zároveň 

chápáno panteisticky: všechny duše živých tvorů jsou jeho součástí, vnější 

svět je jeho emanací, příp. pouze zdání (mája) 

b) átmá-duše je nesmrtelná, ale podrobena reinkarnaci (samsára) podle 

karmického zákona (karma = skutky), cílem je vysvobození = mókša (pův. 

obětí => správným životem podle dharmy) 

 



Kastovní systém: varnášrama 

Varny – stvořitel vesmíru Brahmá vytvořil ze svých: 

1.  úst bráhmany (kněze) 

2.  paží kšatrije (válečníky) 

3.  stehen vaišji (obchodníky, řemeslníky a svobodné zemědělce) 

4.  chodidel šúdry (služebníky a dělníky) 

+ mimo systém páriové (nedotknutelní) 

Ášrama (4 stádia života):  

1.  brahmačarja – dětství, výchova, vzdělání 

2.  grhastha – činný a rodinný život 

3.  vánaprastha – život v ústraní 

4.  sannjása – poustevnický život 



 

uzavření kánonu (véd):  

- védy (tj. sanhíty, bráhmany, áranjaky a 13 hlavních upanišád)  

mají statut šruti (zjevené) 

 

- ostatní (tj. vše, co bylo sepsáno potom): smrti (tradice) 

 

 

 

 

 

 



 

3. Období klasického hinduismu 

- rozvíjí se na bázi hinduistické syntézy (konstitutivní fáze hinduismu) 

- vzniká šest ortodoxních filosofických škol (daršanů): 

mímánsa, védánta, sánkhja, jóga, vaišéšika, njája 

- další rozvíjení a komentáře véd: šástry a sútry 

- eposy: Rámájana (Rámův vůz či Rámovy činy): Ráma vysvobozuje svou ženu 

Sítu od jejího únosce démona Rávany, pomáhá mu opičí bůh Hanuman.  

Mahábharáta (Velký boj Bharatovců): boj o Bharatovo království mezi pěti 

bratry Pánduovci a stem jejich bratranců Kuruovců; obsahuje Bhagavadgítu 

(Zpěv vznešeného): Kršna jako avatar Višny dává lekci Ardžunovi (jeden 

z Pánduovců) 



 

4. Puránské období 

Purány (Staré příběhy; celkem 18, mezi 400 a 900) 

- rozvádí mytologii, kosmogonii, příběhy světců a králů, rituální pravidla, ap. 

- monoteistické tendence: neosobní vesmírný princip bráhma střídavě zosobňují 

Brahma či Višnu nebo Šiva => Trimúrti (Kálidás: Kumárasambhava): 

  Brahma – Stvořitel světa 

  Višnu – Udržovatel světa 

  Šiva – Ničitel světa 

- kosmické cykly: 1 kosmický cyklus (mahájuga) má 4 věky: sestupné 

(nyní žijeme v posledním Temném věku – Kalijuga, kt. začal 3102 př.)  

1000 cyklů = 1 perioda = Bráhmův den 



 

5. „Monoteistické“ období 

- Višnu či Šiva přebírají všechny funkce => 

  Višnuismus 

  Šivaismus 

oba proudy vnitřně rozrůzněné 

6. Období Bhakti 

- zbožný až extatický 

- pozornost se soustředí na avatary Višny (mj. Ráma a Kršna) a Šivy + různé 

verze Velké bohyně: hl. Šakti, Durgá, Kálí 

- samostatný kult púdža (nahrazuje védské oběti – jádžňa) 

- vlastní texty: ágamy a tantry 



 

Hinduismus dnes 

 

4 hlavní velké směry (všechny se rozpadají na další směry):  

  Višnuismus 

  Šivaismus 

  Šaktismus 

  Smartismus 

+ velké množství dalších malých, často lokálních tradic 

 

 

 



 

1. Višnuismus 

- ctí jako nejvyššího boha Višny a jeho avatary (hl. Kršnu a Rámu) => z důrazu 

na určité avatary vznikají další autonomní tradice a kulty 

 

2.  Šivaismus 

- ctí jako nejvyššího boha Šivu – návaznost na předvédského boha pův. Pašupatiho 

(Pán tvorstva) a védského bůha Rudru (bouřný, hřmící) => Šiva/Šarva (lučištník)   

- různé podoby: Šiva Siddhánta zpodobňován jako Nataraja (Pán tance);  často též 

reprezentován jako Lingam (falus) 

- dvě základní verze: pravoruká a levoruká stezka (milostivý x strašlivý) 

 



3.  Šaktismus 

- uctívá velkou bohyni, nejčastěji jako Šakti (manželka Šivy => propojování obou 

kultů v logice Šiva/mužské/aktivní – Šakti/ženské/pasivní; představuje ženskou 

energii, „prototypem“ bohyně), též jako Lakšmí (manželka Višnua; spojována se 

štěstím, krásou, láskou), Durga (bojovnice jezdící na tygru a porážející zlé 

démony, též verze Šakti jako manželky Šivy) či Kálí (bohyně hněvu a ničení, též 

verze Šakti jako manželky Šivy v jeho démonické poloze)  

 

4.  Smartismus 

- uctívá pětici tradičních božstev: Višnu, Šivu, Ganéšu (bůh se sloní hlavou), 

Déví (Šaktí) a Súrja (solární božstvo) 

 



 

Co drží hinduismus pohromadě? 

 

Hinduista může být teista, panteista, ateista i komunista a může věřit v cokoliv, co se mu zlíbí, 

co ho však dělá hinduistou, jsou rituály, které provádí, a pravidla, jimž je věrný, zkrátka to, 

co koná. (Frits Staal, Ritual and Mantras, s. 389) 

 

karmický zákon (a s ním související kategorie átmán, bráhmá, dharma, mókša, byť 

různě chápané) => přebírají i další systémy vzniklé z hinduistického prostředí 

(budhismus, džinismus, siknhismus)  

 

 



 

Hinduistické rituály 

 

Púdža: základní každodenní rituál – má formu modlitby a menší oběti (ovoce, 

vykuřovadla, ...) 

  domácí – ctí se domácí božstvo + předci, vykonává hlava rodiny 

  chrámová – božstvo daného chrámu, vykonává brahmán 

 

Homa/yajna: starý rituál s kořeny ve védách - obětování posvátnému ohni (bohu 

ohně Agnimu) 

 

 



 

Sanskara: přechodové rituály 

- mnoho (až 40), běžně zachováváno cca 10 až 18, dnes na ústupu (podle 

tradicionality, tendence k vypouštění či slučování) 

- až na výjimky se nekonají v chrámu, ale doma (ale může být přizván brahmán) 

početí - k novomanželské souloži má dojít 4. den svatby: spojení ženicha a 

nevěsty symbolizuje spojení nebe a země 

těhotenství – během něho několik obřadů mající zajistit zdárný průběh (a pokud  

možno, aby se narodil chlapec): plození chlapce, rozčísnutí vlasů 

narození – před přestřižením pupeční šňůry otec recituje mantry a po přestřižení 

dává tajné jméno 



10-12 dní po porodu – dostává běžné jméno, pod kterým bude známo (x 

skutečné jméno je to tajné, a je tajné, aby bylo chráněno před uřknutím a 

nečistými silami) 

ve 4 měsících – první opuštění domu 

v půl roce - Annaprášana (první krmení) 

v 7. měsíci - propíchnutí uší + zavěšení kroužku (chlapcům do pravého ucha, 

dívkám do levého) 

cca v 16 letech – Upanajana: iniciační rituál (pouze pro 3 vrchní varny) 

- tzv. 2. narození: druhé holení hlavy (srov. postřižiny) + guru naučí chlapce 

mantru, kterou má od té doby každý den recitovat a zasvětí ho do provádění 

ohňového rituálu; jako symbol obdrží Upavitu; správně by se měl odebrat na 

studia ke guruovi a setrvat tam až do svatby 



Viváha (svatba) – je v gesci rodiny, partnery vybírají rodiče (snoubenci musí být 

ze stejné kasty, ale jiné gótry) 

 

 

 

 

Antyesti („pohřeb“) – záhy po úmrtí => omytí nebožtíka, pohřební průvod na 

hřbitov či žároviště: preferovaný způsob je žehem (kremace) na žárovišti, popel 

vysypán do vody 

 

 

 

 

 



 

 

 


