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Co dělá hinduistu hinduistou?
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)

Rodinná oběť u ohňového oltáře, kterou vede bráhmanský obřadník (vlevo v bílém). Chrám bohyně Kámákhje v Guváhátí, Ásám.

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU

Tato charakteristika hinduisty z pera vynikají-
cího holandského indologa Fritse Staala je sice 
naprosto výstižná a přináší trefnou odpověď na 
otázku položenou v nadpise našeho pojednání, 
nicméně jde o odpověď v našem prostředí na-
tolik neobvyklou až šokující, že je potřeba ji po-
drobněji vysvětlit. Vždyť představa, že by řád-
ný křesťan či muslim mohl být ateistou, ko-
munistou a věřit v cokoliv, nám musí připadat 
naprosto absurdní. Co je asi hinduismus za 
zvláštní náboženství, že je v něm takováto po-
divnost možná?

Džáti neboli zrození

Začněme však po pořádku. Co dělá hinduis-
tu hinduistou v první řadě, je narození v hin-
duistické rodině. Často citované rčení, že hin-
duistou se člověk nemůže stát, nýbrž musí se 
jím narodit, poukazuje na jednu ze základních 
vlastností hinduismu: hinduismus neumožňuje 
konverzi. Každý hinduista totiž musí náležet 
k nějaké kastě a tu lze získat jedině zrozením, 
nelze do ní vstoupit zvenčí. Koneckonců, říká 
to už sám indický termín pro kastu džáti, jenž 
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doslova znamená „zrození“. Dítě narozené 
v nábožensky smíšené rodině (např. hinduis-
ticko-křesťanské) nemůže být hinduistou, po-
něvadž nenáleží k žádné kastě. Nemožnost 
konverze k hinduismu má jeden příjemný dů-
sledek: hinduismus není misijní náboženství 
a ve jménu hinduismu se tedy nikdy nevedla 
žádná expanzivní válka. Hinduisté jsou dodnes 
k náboženským konverzím velmi citliví a ne-
důtkliví. Podle nich má každý zůstat, kým je. 

Na druhou stranu v hinduismu nic neplatí sto-
procentně a to se týká i nemožnosti konverze. 
Zejména v dnešní postmoderní a globalizované 
době se objevují různá uskupení a hnutí, kte-
rá se prohlašují za hinduistická, a přitom do 
svých řad přijímají západní adepty či přímo na 
Západě působí. Je to ale spíš taková hra na hin-
duisty, což se projeví v okamžiku, kdy tito zá-
padní „hinduisté“ chtějí vstoupit do nitra ně-
kterého z hinduistických chrámů, kam je vstup 
nehinduistům zapovězen. Nejsou vpuštěni, po-
něvadž nemají kastu, džáti.

Náboženství bez věrouky 

Ať už nám to zní sebepodivněji, hinduismus 
nemá žádnou věrouku, dogmatiku, kodifi kova-
nou nauku. Tato skutečnost úzce souvisí s tím, 

že hinduismus není organizované a instituci-
onalizované náboženství. Nemá žádnou cír-
kev, žádného nejvyššího představitele, zkrát-
ka nikoho, kdo by nějakou závaznou věrouku 
formuloval. V indickém prostředí to není nic 
neobvyklého, ba právě naopak, jde o nejcharak-
terističtější vlastnost celého indického nábožen-
ského prostoru. Rozhodující není to, co si člo-
věk myslí a jaké má názory, nýbrž to, co koná 
a jak jedná. Proto se o hinduismu mluví jako 
o nesmírně tolerantním náboženství. V rámci 
hinduismu je skutečně nemyslitelné, že by kvů-
li věroučným sporům mohlo docházet k násil-
ným střetům. Rozhodně to však neznamená, že 
by Indové neřešili fi losofi cké a teologické otáz-
ky. Náboženská literatura zabývající se touto 
látkou vydá na desítky tisíc stran a prokazuje 
hluboký zájem indických náboženských mys-
litelů o nauková témata. Většinou jde o velmi 
obtížné, hutné a sofi stikované texty používa-
jící velmi propracovanou a promyšlenou ar-
gumentaci. Indickému prostředí je však vlast-
ní názorová pluralita a nikoho nenapadne tvr-
dit, že on jediný má patent na pravdu a všichni 
ostatní jsou zatraceni.

Existuje vůbec hinduismus?

O hinduismu mluvíme se stejnou samozřej-
mostí s jakou hovoříme o křesťanství, islámu 
a dalších náboženstvích. Uvědomíme-li si však 
ohromnou pestrost hinduistického světa, nutně 
vyvstane otázka, co je oním společným jmeno-
vatelem, který nám dovoluje mluvit o hinduis-
mu jako o jednom ze světových náboženství? 
Jak jsme viděli, těžko to může být nějaká nauka: 
nenajdeme žádnou doktrínu, na níž by se shod-
li všichni ti, které my označujeme za hinduisty. 
Neexistuje ani žádný společný bůh všech hin-
duistů. Ani náboženská praxe nenabízí žádné 
pojítko. Není tedy divu, že badatelé se již řadu 
let přou o to, zda vůbec nějaké náboženství jmé-
nem hinduismus existuje, a zda to není jen kon-
strukt západní vědy, která si vymyslela i samot-
ný pojem „hinduismus“. Pravdou je, že to, co se 
nám z dálky jeví jako jednotné náboženství, se 
při bližším pohledu ukáže být ohromné množ-
ství jednotlivých tradic, proudů a škol, které 
spolu mnohdy nemají nic společného. Těžko 
přestaneme slovo „hinduismus“ používat, ale 
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měli bychom mít vždy na paměti tu neobvyk-
lou náboženskou pestrost, kterou tento termín 
zakrývá.

Rituály, rituály, rituály

Jsou-li hinduisté tolerantní pokud jde o názo-
rové odlišnosti, pak se ale totéž nedá říci o je-
jich přístupu k náboženským rituálům. Zatímco 
na Západě se křesťanská církev štěpila kvůli vě-
roučným sporům, v Indii docházelo ke vzniku 
nových proudů a tradic na základě odlišné ná-
boženské praxe. A netýká se to pouze hinduis-
tů, ale též buddhistů a džinistů. V Indii se zkrát-
ka počítá to, co se dělá. Život hinduisty zna-
mená život naplněný (někdo by snad řekl i pře-
plněný) náboženskými obřady, jejichž podoba je 
v té které tradici, oblasti, rodině apod. pevně ur-
čena. Hinduista koná rituály domácí, chrámové, 
přechodové, slaví svátky celohinduistické, re-
gionální či spojené s jedním konkrétním chrá-
mem, zkrátka je plně ponořen v náboženském 
dění. A co dělá hinduistu řádným hinduistou je 
právě náležité provádění těchto rituálů. V po-
zadí této mimořádné důležitosti rituálů je sta-
roindická představa (vlastní i jiným starověkým 
kulturám), že správně provedený rituál udržuje 
tento náš svět v chodu. Dnešní běžný hinduista 
sice již takto neuvažuje, nicméně nepochybuje 
o tom, že všechny obřady je třeba pečlivě ko-
nat. Ať kvůli vlastnímu prospěchu, oslavě boha, 
či „jen“ proto, že je to tradice, kterou zdědil po 
svých předcích.

Ortopraktická náboženství

Nám může ohromný důraz hinduistů na ri-
tuální činnost připadat neobvyklý, ale poroz-
hlédneme-li se po světových náboženstvích, tak 
zjistíme, že je spíš normou než výjimkou. Reli-
gionisté označují takováto náboženství jako or-
topraktická (z řeckého ortho-praxis, náležité ko-
nání) a staví je proti náboženstvím ortodoxním 
(ortho-doxa, pravověří), pro něž je významnější 
nauka. Hinduismus je typickým představite-
lem ortopraktického náboženství, nemusíme 
ale chodit až do daleké Indie, abychom se se-
tkali s takovýmto pojetím. Stačí se blíže sezná-
mit s rabínským judaismem a nahlédneme, že 

Staalova charakteristika hinduisty je stejně dob-
ře aplikovatelná na praktikujícího Žida. Ne-
smíme se tedy nechat mást zdejším většinovým 
křesťanským prostředím a domnívat se, že zá-
kladem každého náboženství musí být věrouka, 
kterou je třeba do krve bránit a bít se za ni. Or-

topraktická náboženství nám ukazují jinou ces-
tu: konej náležitě to, co ti ukládá tvá tradice, a co 
si myslíš a v co věříš, je tvoje věc. V dnešní zji-
třené době stojí takováto cesta za zamyšlení.

Lubomír Ondračka (41 let), Praha
odborný asistent Ústavu fi losofi e 

a religionistiky FF UK v Praze

foto: archiv autora, Jana Mairovská
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Bráhmanský obětník před sousoším bohyně Durgy 
a její rodiny během podzimních svátků Durgápúdžá. 

Vesnice Ráipur, Západní Bengálsko.
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