
Geografie religiíGeografie religií



Geografie religiíGeografie religií

 Co je geografie religií?Co je geografie religií?

 Proč jste si Geografii religií zapsali?Proč jste si Geografii religií zapsali?

 Co se chcete dozvědět na tomhle Co se chcete dozvědět na tomhle 

předmětu?předmětu?

 Věříte v něco?Věříte v něco?



Proč geografie náboţenství?Proč geografie náboţenství?

 Náboţenství je fenomén doprovázející Náboţenství je fenomén doprovázející 

lidstvo od nepaměti lidstvo od nepaměti 

(těţko se dopátrát jeho vzniku).(těţko se dopátrát jeho vzniku).

 Téměř kaţdý člověk něčemu věří, něco Téměř kaţdý člověk něčemu věří, něco 

vyznává, přičemţ nemusí být aktivním vyznává, přičemţ nemusí být aktivním 

členem nějaké náboţenské skupiny.členem nějaké náboţenské skupiny.

 Většina lidí je ovlivněna náboţenstvím Většina lidí je ovlivněna náboţenstvím 

minimálně kulturně.minimálně kulturně.



OtázkyOtázky

 Proč je geografie náboţenství důleţitá pro Proč je geografie náboţenství důleţitá pro 

studium humánní geografie?studium humánní geografie?

 Jaké jsou aktuální geografické problémy Jaké jsou aktuální geografické problémy 

vv geografii náboţenství?geografii náboţenství?

 Jaké mohou mít znalosti geografie Jaké mohou mít znalosti geografie 

náboţenství důsledky pro pochopení náboţenství důsledky pro pochopení 

světových kultur v budoucnosti?světových kultur v budoucnosti?



Proč je geografie náboţenství důleţitá Proč je geografie náboţenství důleţitá 

pro studium humánní geografie?pro studium humánní geografie?

 Z historického hlediska se náboţenství Z historického hlediska se náboţenství 
podílelo na vzniku všech světových kultur.podílelo na vzniku všech světových kultur.

 Náboţenství zůstává rozhodujícím Náboţenství zůstává rozhodujícím 
elementem pro různé ţivotní styly a elementem pro různé ţivotní styly a 
odlišnosti některých etnik.odlišnosti některých etnik.

 Přímé ovlivnění Přímé ovlivnění –– komunitní autority komunitní autority 

 Nepřímé ovlivnění Nepřímé ovlivnění –– kulturní prostředíkulturní prostředí

 Náboţenské problémy jsou často kořeny Náboţenské problémy jsou často kořeny 
mnoha politických konfliktů.mnoha politických konfliktů.



Jaké jsou aktuální geografické Jaké jsou aktuální geografické 

problémy v geografii náboţenství?problémy v geografii náboţenství?

 Separace nebo splynutí církve a státu Separace nebo splynutí církve a státu 
(teokracie, částečná teokracie, sekularizace, (teokracie, částečná teokracie, sekularizace, 
interakce stát & politika)interakce stát & politika)

 Kontrola nad svatým prostorem (posvátnými Kontrola nad svatým prostorem (posvátnými 
místy, poutními cestami apod.)místy, poutními cestami apod.)

 Šíření náboţenství (podmínky, způsoby, Šíření náboţenství (podmínky, způsoby, 
metody...)metody...)

 Uzákonění náboţenské (ne)tolerance Uzákonění náboţenské (ne)tolerance 
Náboţenské konfliktyNáboţenské konflikty



Jaké mohou mít znalosti geografie náboţenství Jaké mohou mít znalosti geografie náboţenství 

důsledky pro pochopení světových kultur vdůsledky pro pochopení světových kultur v

budoucnosti?budoucnosti?

 Vysoká kulturní citlivost pro zlepšení Vysoká kulturní citlivost pro zlepšení 

výsledků řešení sporů, ale také obecných výsledků řešení sporů, ale také obecných 

obchodních vztahů.obchodních vztahů.

 Menší pravděpodobnost podpory kulturní Menší pravděpodobnost podpory kulturní 

devastace a destrukce národů odlišných od devastace a destrukce národů odlišných od 

naší kultury.naší kultury.



 Pojem „geografie religií― byl zaveden do odborné Pojem „geografie religií― byl zaveden do odborné 

literatury v 17. stoletíliteratury v 17. století

 Prvopočátek zájmu o religiózno Prvopočátek zájmu o religiózno –– geografickou geografickou 

problematiku problematiku –– starověký Řekové starověký Řekové 

 Středověk Středověk –– islámští geografové a reprezentanti islámští geografové a reprezentanti 

keltských klášterních škol v Irskukeltských klášterních škol v Irsku

 Antický cestovatelé, učenci (Hippokrates, Antický cestovatelé, učenci (Hippokrates, 

Aristoteles, Strabón)Aristoteles, Strabón)-- řešili propojení řešili propojení 

geografického prostředí a religií geografického prostředí a religií 

Počátky „geografie religií―Počátky „geografie religií―



Významné školy a směry v religiózní Významné školy a směry v religiózní 

geografii, resp. geografii religií:geografii, resp. geografii religií:

 Problém ve vztahu náboţenství a podnebí (antika); Problém ve vztahu náboţenství a podnebí (antika); 

 rané křesťanství: rozpor mezi Petrem (křesťanství pouze pro Izrael) a Pavlem rané křesťanství: rozpor mezi Petrem (křesťanství pouze pro Izrael) a Pavlem 
(křesťanství pro všechny); (křesťanství pro všechny); 

 církevněcírkevně--teologický směr a biblická geografie (16. a 17. st.)teologický směr a biblická geografie (16. a 17. st.)

 Fyzioteologická škola Fyzioteologická škola –– hledala teologické vysvětlení pro prostorové jevy a vlyv hledala teologické vysvětlení pro prostorové jevy a vlyv 
Boţího stvoření.Boţího stvoření.

 Kant významný mezník ve výzkumu („Kantova― škola platná dodnes)Kant významný mezník ve výzkumu („Kantova― škola platná dodnes)

 Geodeterministická škola vlyv prostředí na náboţenství (Huntington)Geodeterministická škola vlyv prostředí na náboţenství (Huntington)

 ReligiózněReligiózně--ekologická škola ekologická škola –– přírodní a kulturní prostředí vytváří materiální přírodní a kulturní prostředí vytváří materiální 
podmínky pro náboţenské koncepcepodmínky pro náboţenské koncepce

 Teodeterministická škola Teodeterministická škola -- učení o náboţenském vlyvu na prostředí (Fickeler, učení o náboţenském vlyvu na prostředí (Fickeler, 
Weber etc.)Weber etc.)

 Škola interdisciplinárního směru RELG (Buettner, Sopher etc.) tzv. Bochumský Škola interdisciplinárního směru RELG (Buettner, Sopher etc.) tzv. Bochumský 
modelmodel

 Geografie duchovního stavu (teologie i ideologie) např. RinschedeGeografie duchovního stavu (teologie i ideologie) např. Rinschede

 Nová religiózní geografie (studium náboţenských skupin a komunit v sociálním Nová religiózní geografie (studium náboţenských skupin a komunit v sociálním 
a politickém kontextu, studium identity, snaha porozumět procesům, při nichţ a politickém kontextu, studium identity, snaha porozumět procesům, při nichţ 
objekty, krajiny a budovy vykazují náboţenské atributy jako např. nové chrámy objekty, krajiny a budovy vykazují náboţenské atributy jako např. nové chrámy 
postmoderny), např. Kong, Henkel, Knippenberg.postmoderny), např. Kong, Henkel, Knippenberg.



 V souladu s tímto sloţitým vývojem se V souladu s tímto sloţitým vývojem se 
měnili i názory na postavení geografie religií měnili i názory na postavení geografie religií 
v systému geografických věd. v systému geografických věd. 

 V počátku byla jednoznačně situovaná do V počátku byla jednoznačně situovaná do 
rámce kulturní geografie , rámce kulturní geografie , 

 později se v souvislosti s přechodem do třetí později se v souvislosti s přechodem do třetí 
„syntetické― fáze začala chápat jako „syntetické― fáze začala chápat jako 
disciplina , leţíci v průniku kulturní a sociální disciplina , leţíci v průniku kulturní a sociální 
geografie.geografie.

Postavení geografie religií Postavení geografie religií 

v systému geografických vědv systému geografických věd



 Příbuzné vědy Příbuzné vědy –– politická geografie, politická geografie, 

demografie, sociologie, religionistika, demografie, sociologie, religionistika, 

politologie, psychologie, teologie...politologie, psychologie, teologie...

 V ČR a SR se g. religií začíná rozvíjet V ČR a SR se g. religií začíná rozvíjet 

 Zpoţdění Zpoţdění –– komunismus, obecná komunismus, obecná 

sekularizace, „nevědeckost― náboţenství sekularizace, „nevědeckost― náboţenství 

atd.atd.

Postavení geografie religií Postavení geografie religií 

v systému geografických vědv systému geografických věd



TEOLOGIETEOLOGIE

 pochází semanticky zpochází semanticky z řeckých výrazů řeckých výrazů (theos=bůh a (theos=bůh a 
logos=slovo) a znamená tedy bohosloví. logos=slovo) a znamená tedy bohosloví. 

 Je věda zabývající se náboţenskou vírou, jejími zdroji a Je věda zabývající se náboţenskou vírou, jejími zdroji a 
předměty. předměty. 

 Na rozdíl od religionistiky se nespokojí pouze zNa rozdíl od religionistiky se nespokojí pouze z popisem a popisem a 
srovnáním jednotlivých náboţenství, srovnáním jednotlivých náboţenství, 

 snaţí se snaţí se pochopit a vysvětlit jednotlivé myšlenky a pravdy pochopit a vysvětlit jednotlivé myšlenky a pravdy 
daného náboţenstvídaného náboţenství. . 

 Teologie se také zabývá Teologie se také zabývá vnitřní podstatouvnitřní podstatou jednotlivých jednotlivých 
náboţenství (dogmatikou, studiem literární religiózních náboţenství (dogmatikou, studiem literární religiózních 
pramenů atd.)pramenů atd.)

Příbuzné vědyPříbuzné vědy



RELIGIONISTIKARELIGIONISTIKA

 je je srovnávací věda o náboţenstvích a filosofii náboţenstvísrovnávací věda o náboţenstvích a filosofii náboţenství. . 

 téměř kaţdá náboţenská skupina kladla odlišný důraz na téměř kaţdá náboţenská skupina kladla odlišný důraz na 
studium religionistiky. studium religionistiky. 

 VV katolicismu pojímal Kubalík (1984) religionistiku jako katolicismu pojímal Kubalík (1984) religionistiku jako 
dějiny náboţenstvídějiny náboţenství. Byl přesvědčen, ţe podoba . Byl přesvědčen, ţe podoba 
náboţenství je dána jeho náboţenství je dána jeho polohou vpolohou v časečase. . 

 Religionistika jako taková se větví na 2 hlavní směry:Religionistika jako taková se větví na 2 hlavní směry:

 deskriptivní (popisná) religionistika deskriptivní (popisná) religionistika -- zaujímá jádro zaujímá jádro 
současného oborusoučasného oboru

 komparativní (srovnávací) religionistikakomparativní (srovnávací) religionistika

Příbuzné vědyPříbuzné vědy



 Religiózní geografieReligiózní geografie se zaměřuje na úlohu religií při se zaměřuje na úlohu religií při 
formování lidské percepce světa a pozice člověka v jeho formování lidské percepce světa a pozice člověka v jeho 
rámci. Její primární zájem se tedy týká úloh teologie a rámci. Její primární zájem se tedy týká úloh teologie a 
kosmologie při interpretaci vesmíru.kosmologie při interpretaci vesmíru.

 Geografie religiíGeografie religií na rozdíl o religiózní geografie neřeší na rozdíl o religiózní geografie neřeší 
religii jako takou, ale více se orientuje na její sociální religii jako takou, ale více se orientuje na její sociální 
kulturní a environmentální vazby a účinky. Jde tedy o kulturní a environmentální vazby a účinky. Jde tedy o 
přístup, který chápe religii jako lidskou instituci a objasňuje přístup, který chápe religii jako lidskou instituci a objasňuje 
její vztahy s rozličnými prvky fyzickogeografické a její vztahy s rozličnými prvky fyzickogeografické a 
humánněgeografické sféry humánněgeografické sféry 

(STUMP, 1986).(STUMP, 1986).

Geografie religií Geografie religií -- Religiozní Religiozní 

geografiegeografie



Geografie religií Geografie religií -- Religiozní Religiozní 

geografiegeografie
 GeografiiGeografii religiíreligií jeje moţnémoţné povaţovatpovaţovat zaza částkovoučástkovou analytickuanalyticku

vědnouvědnou disciplinudisciplinu humánníhumánní geografie,geografie, kterákterá sese zabývázabývá
prostorovýmiprostorovými aspektyaspekty religiózníchreligiózních systémůsystémů aa jejichjejich vzájemnýmivzájemnými
interakcemiinterakcemi ss jinýmijinými prvkyprvky fyzickogeografickéfyzickogeografické aa
humánněgeografickéhumánněgeografické sférysféry.. GeografieGeografie religiíreligií nejtěsnějinejtěsněji
spolupracujespolupracuje ss religionistikoureligionistikou

 ReligiózníReligiózní geografiegeografie jeje součástísoučástí sociální,sociální, respresp.. humánníhumánní
geografiegeografie,, zkoumázkoumá kultovníkultovní stavbystavby aa symbolysymboly vv určitémurčitém územíúzemí
(např(např.. poutnípoutní cestycesty aa sídla)sídla) aa takétaké náboţenskénáboţenské projevyprojevy ,, kterékteré
určujíurčují prostorověprostorově ii funkčněfunkčně působícípůsobící vlivyvlivy nana obyvatelstvo,obyvatelstvo, sídla,sídla,
hospodářství,hospodářství, dopravudopravu atdatd.. ZabýváZabývá sese hlavněhlavně interakcemiinterakcemi mezimezi
náboţenstvímnáboţenstvím aa ţivotnímţivotním prostředímprostředím.. NěkdyNěkdy jeje zařazovánazařazována keke
kulturníkulturní geografiigeografii,, aleale vyvíjelavyvíjela sese jakojako samostatnásamostatná vědnívědní
disciplínadisciplína předevšímpředevším odod obdobíobdobí EmanuelaEmanuela KantaKanta.. ReligiózníReligiózní
geografiegeografie sese nacházínachází nana pomezípomezí vědvěd geografických,geografických,
teologických,teologických, religionistických,religionistických, sociologickýchsociologických aa historickýchhistorických..



Současné výzkumné týmy zabývající Současné výzkumné týmy zabývající 

se religiózní geografií se religiózní geografií 

USAUSA

 -- GORABS,GORABS, kterýkterý sdruţujesdruţuje religiózníreligiózní geografygeografy vv SeverníSeverní AmericeAmerice
((httphttp:://www//www..gorabsgorabs..org/org/))

EvropaEvropa

 pracovnípracovní skupinaskupina religiózníreligiózní geografiegeografie připři NěmeckéNěmecké geografickégeografické společnostispolečnosti
((wwwwww..religionsgeographiereligionsgeographie..dede),), geografgeograf vv HeidelberguHeidelbergu (E(E.. Wunder,Wunder, RR.. Henkel)Henkel)

 religiózníreligiózní geograf,geograf, kteříkteří sese dlouhodobědlouhodobě zabývajízabývají výzkumemvýzkumem evropskéevropské religiózníreligiózní
krajinykrajiny (R(R.. Henkel,Henkel, HH.. Knippenberg,Knippenberg, TT.. Havlíček)Havlíček)..

ČRČR

 religiózníreligiózní geografiígeografií sese zabývázabývá předevšímpředevším katedrakatedra sociálnísociální geografiegeografie aa
regionálníhoregionálního rozvojerozvoje připři PřFPřF UKUK vv PrazePraze::
httphttp:://www//www..naturnatur..cunicuni..cz/ksgrrsek/socgeocz/ksgrrsek/socgeo (T(T.. Havlíček)Havlíček) aa takétaké katedrakatedra sociálnísociální
geografiegeografie aa regionálníhoregionálního rozvojerozvoje připři OstravskéOstravské univerzitěuniverzitě::
httphttp:://prf//prf..osuosu..cz/ksgcz/ksg (V(V.. Baar)Baar)..
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http://www.gorabs.org/
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 Informace a religiózní myšlenky se přenášejí Informace a religiózní myšlenky se přenášejí v v 

prostoru od jednoho místa k druhémuprostoru od jednoho místa k druhému. . 

 Při zkoumání těchto procesů lze vyuţít znalosti Při zkoumání těchto procesů lze vyuţít znalosti 

ze sociogeografického výzkumu inovací a ze sociogeografického výzkumu inovací a 

difúzí. difúzí. 

 Úkolem religiózní geografie je tyto procesy Úkolem religiózní geografie je tyto procesy 

zjistit, popsat, analyzovat, vysvětlit a zjistit, popsat, analyzovat, vysvětlit a 

identifikovat určující důvody.identifikovat určující důvody.



Základní termínyZákladní termíny

NáboţenstvNáboţenstvíí

 Vzájemně propojená mnoţina teologie, Vzájemně propojená mnoţina teologie, 
sociálního uspořádání a forem vlastní fyzické sociálního uspořádání a forem vlastní fyzické 
existence zaměřená na získání „svatosti―.existence zaměřená na získání „svatosti―.

 Styl ţivota nebo kodex chování, který zdůrazňuje Styl ţivota nebo kodex chování, který zdůrazňuje 
svatou dimenzi lidského bytí.svatou dimenzi lidského bytí.

CírkevCírkev

 Organizovaná skupina věřících jednotlivých Organizovaná skupina věřících jednotlivých 
vyznání (denominací) vyznání (denominací) 

 Českým právem je chápána jako křesťanská Českým právem je chápána jako křesťanská 
náboţenská společnost.náboţenská společnost.



RELÍGIERELÍGIE (NÁBOŢENSTVÍ)(NÁBOŢENSTVÍ)

 NejzajímavějšíNejzajímavější jeje definicedefinice laureátalaureáta NobelovyNobelovy cenyceny zaza mírmír --
švédskéhošvédského teologateologa Soderbloma,Soderbloma, kterúkterú sformulovalsformuloval spoluspolu ss
TielemTielem aa znízní:: „„ ReligiíReligií nazývámenazýváme vv obecnímobecním smyslusmyslu vztahvztah
mezimezi člověkemčlověkem aa nadpřirizenounadpřirizenou podstatou,podstatou, vv kteroukterou onon věřívěří aa
odod kterékteré sese cítícítí býtbýt závislýzávislý .. TentoTento vzahvzah nacházínachází svůjsvůj výrazvýraz vv
speciálníchspeciálních pocitechpocitech (oufání,(oufání, prosby,prosby, strach),strach), predstaváchpredstavách
(víra)(víra) aa činnostičinnosti (modlitby,(modlitby, obrady,obrady, oběty),oběty), jakjak ii plněníplnění
morálníchmorálních přikázánípřikázání..

 jeje systémsystém víryvíry (víry(víry vv Boha,Boha, vv nadpřirozenénadpřirozené jsoucnojsoucno čiči
ideologickéideologické zaměření)zaměření) ,, kterýkterý sese snaţísnaţí vv učení,učení, vv praxipraxi aa veve
společenskýchspolečenských formáchformách najítnajít odpovědiodpovědi nana „poslední―„poslední― otázkyotázky
bytíbytí lidskélidské společnostispolečnosti aa jednotlivcejednotlivce..

Základní termínyZákladní termíny



 NáboţenstvíNáboţenství obsahujeobsahuje svatýsvatý cílcíl aa svatousvatou cestucestu aa
takétaké zaujímázaujímá třitři významnévýznamné funkcefunkce::

-- normativní,normativní,

-- deskriptivní,deskriptivní,

-- komparativníkomparativní..

 KK cílicíli vedouvedou třitři hlavníhlavní cestycesty::

a) ţivot s Bohem a u Boha a) ţivot s Bohem a u Boha 
b) udrţení a znovunastolení daného pořádkub) udrţení a znovunastolení daného pořádku
c) nastolení klidu tedy překonání koloběhu c) nastolení klidu tedy překonání koloběhu 

znovuzrození.znovuzrození.

Základní termínyZákladní termíny



Aspekty náboţenstvíAspekty náboţenství::

 rituální, rituální, 

 emocionální, emocionální, 

 mystický, mystický, 

 dogmatický, dogmatický, 

 etický, etický, 

 SociálníSociální

 materiální.materiální.

Typologie náboţenství: Typologie náboţenství: 

 podle materiálního a formálního objektu (monoteistická, podle materiálního a formálního objektu (monoteistická, 
kvazireligiózní etc.), kvazireligiózní etc.), 

 doby vzniku, stupně, doby vzniku, stupně, 

 rozvoje rozšíření, rozvoje rozšíření, 

 typu kultury, typu kultury, 

 vztahu k světské společnosti, vztahu k světské společnosti, 

 vztahu člověka k prostředí, vztahu člověka k prostředí, 

 místa vzniku atd.místa vzniku atd.



Základní termínyZákladní termíny

Přírodní náboţenstvíPřírodní náboţenství

 Velmi limitované ve svém šířeníVelmi limitované ve svém šíření

 Omezené specifickým kmenovým společenstvímOmezené specifickým kmenovým společenstvím

 Klade důraz na uctívání dušíKlade důraz na uctívání duší

Etnické náboţenstvíEtnické náboţenství

 Šíří se jen mezi vlastní etnickou skupinouŠíří se jen mezi vlastní etnickou skupinou

 Silná národní (národnostní) orientace u přívrţencůSilná národní (národnostní) orientace u přívrţenců

Univerzální náboţenstvíUniverzální náboţenství

 Odráţí způsob obracení na víru (napříč etniky = méně Odráţí způsob obracení na víru (napříč etniky = méně 
etnicky svázané)etnicky svázané)

 Je spojováno s multikulturním prostředímJe spojováno s multikulturním prostředím



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost





 Těţko si dva lidé mohou být vzdálenější jak Těţko si dva lidé mohou být vzdálenější jak 
………….………….

 Nadřazené,, nadpřirozené, nadpozemské sílyNadřazené,, nadpřirozené, nadpozemské síly

 BůhBůh

 Víra Víra –– globálníglobální

 Stejně jako řeč i víra existuje ve všech lidských Stejně jako řeč i víra existuje ve všech lidských 
kulturáchkulturách

 Stejně jako vědci hledají univerzální gramaticke Stejně jako vědci hledají univerzální gramaticke 
konstrukce konstrukce 

 Zabývají se společným principem religiozityZabývají se společným principem religiozity



Hledájí odpovědi na jedinou otázku.Hledájí odpovědi na jedinou otázku.

 ―Proč člověk věří?――Proč člověk věří?―

 Kantova otázka: „Co je člověk a odkud Kantova otázka: „Co je člověk a odkud 

přichází se svým náboţenským cítěním?―přichází se svým náboţenským cítěním?―

 „Kto sme, odkud sme a kam směrujeme?―„Kto sme, odkud sme a kam směrujeme?―

 Proč existuje zlo?Proč existuje zlo?



 Jak to, ţe se křesťanství s přibliţně 2,1 Jak to, ţe se křesťanství s přibliţně 2,1 

miliardy věřících (na prvním místě před miliardy věřících (na prvním místě před 

islámem 1,3 miliardy věřících a hinduismem islámem 1,3 miliardy věřících a hinduismem 

s 800 miliony) ocitlo v rozkladu?s 800 miliony) ocitlo v rozkladu?

 Mezi náboţenstvím a religiozitou existuje Mezi náboţenstvím a religiozitou existuje 

podstatný rozdílpodstatný rozdíl



 Náboţenství je společenská, tradiční forma Náboţenství je společenská, tradiční forma 

religiózního chování religiózního chování 

 Pojem religiozita pak označujeme Pojem religiozita pak označujeme 

individuální duchovní zkušenost.individuální duchovní zkušenost.



 „Spiritualita hýří pestrobarevnými odstíny víc neţ „Spiritualita hýří pestrobarevnými odstíny víc neţ 
kdy před tím―kdy před tím―

 Pozdní modrna připomíná duchovní supermarket Pozdní modrna připomíná duchovní supermarket 
plný nejrůznějších náboţenství a cest ke spáse.plný nejrůznějších náboţenství a cest ke spáse.

 Kaţdý si můţe vytvořit vlastní panteon boţstev, Kaţdý si můţe vytvořit vlastní panteon boţstev, 
aniţ by se dostal do konfliktu s oficiálními aniţ by se dostal do konfliktu s oficiálními 
institucemi.institucemi.

 Útočiště jiţ jedinec nenachází u jediného Útočiště jiţ jedinec nenachází u jediného 
vzývaného Boha, ale ve víře v celou řadu vzývaného Boha, ale ve víře v celou řadu 
náboţenských konceptů (budhistické náboţenských konceptů (budhistické 
znovuzrození, šamanistické zduchovnění přírody, znovuzrození, šamanistické zduchovnění přírody, 
v protestantské charizma, pozitivní myšlení, v v protestantské charizma, pozitivní myšlení, v 
stráţné anděly, ve věštby a pod.stráţné anděly, ve věštby a pod.



 JeJe toto důsledekdůsledek pluralitnípluralitní společnosti,společnosti, kterákterá utváříutváří pluralitnípluralitní
víru―víru―

 „Náboţenská„Náboţenská příslušnostpříslušnost jedincejedince dnesdnes jiţjiţ nenínení nezvratněnezvratně
danoudanou skutečností―skutečností― jakjak píšepíše americkýamerický sociologsociolog PeterPeter
Berger,Berger, „či„či předpokladem,předpokladem, nana němţněmţ byby smělsměl změnitzměnit stejněstejně
málomálo jakojako nana svémsvém genetickémgenetickém dědictvídědictví –– spíšespíše vznikávzniká vv
procesu,procesu, připři kterémkterém sisi kaţdýkaţdý konstruujekonstruuje aa konstituujekonstituuje svůjsvůj
světsvět aa svésvé jájá..――

 AbyAby přišelpřišel nana kloubkloub religiozitěreligiozitě jakojako subjektivnísubjektivní duchovníduchovní
struktuře,struktuře, navrhlnavrhl americkýamerický psychologpsycholog WilliamWilliam JamesJames uţuţ vv
rokuroku 19021902 veve svémsvém cyklucyklu přednášekpřednášek TheThe VarietiesofVarietiesof
ReligiousReligious Experience,Experience, abyaby sese „pátralo„pátralo popo prapůvodníchprapůvodních
proţitcích―,proţitcích―, kterékteré sdílejísdílejí všichnivšichni věřícívěřící všechvšech náboţenstvínáboţenství..
PtátPtát sese tedytedy popo společnýchspolečných základechzákladech křesťanství,křesťanství, islámu,islámu,
ţidovskéţidovské víry,víry, buddhismu,buddhismu, hinduismu,hinduismu, konfucianismu,konfucianismu,
taoismu,taoismu, víryvíry sikhů,sikhů, šintoismu,šintoismu, animismuanimismu aa přírodníchpřírodních
náboţenstvínáboţenství..



 HledatHledat tedytedy nejmenšíhonejmenšího společnéhospolečného jmenovatelejmenovatele
religiozity,religiozity, základnízákladní antropologickouantropologickou konstantukonstantu:: „Proč„Proč
člověkčlověk věří?―věří?―

 AťAť sese změnilizměnili společenskéspolečenské poměry,poměry, představypředstavy oo světěsvětě sese
zvrátilizvrátili oo 180180 stupňů,stupňů, čiči zvítězilizvítězili revoluce,revoluce, víravíra nikdynikdy
nezmizelanezmizela..

 FenoménFenomén víryvíry sese stalstal jednímjedním zz hlavníchhlavních témattémat
medializovanémedializované společnostispolečnosti

 ČlovékČlovék 2121.. stoletístoletí sese vzepřelvzepřel mechanizovanémumechanizovanému
zkameněnízkamenění výhradněvýhradně rozumověrozumově chápanéhochápaného světasvěta

 ReligiozitaReligiozita aa víravíra sese taktak dnes,dnes, veve vrcholnémvrcholném věkuvěku znalostníznalostní
společnostispolečnosti ocitlyocitly vv centrucentru zájmuzájmu kulturykultury aa vědyvědy..

 ČímČím většívětší jeje zdánlivézdánlivé vědění,vědění, tímtím většívětší jeje ii jehojeho zdánlivýzdánlivý
protiklad,protiklad, víravíra.. NeboNebo takétaké:: ČímČím většívětší jeje objemobjem vědění,vědění, tímtím
méněméně vv nějněj věřímevěříme..



 Co dnes z rozporu zdánlivě naprosté logičnosti řady  jevů a Co dnes z rozporu zdánlivě naprosté logičnosti řady  jevů a 
stále většího deficitu smyslu ţivota vyplývá na povrch z stále většího deficitu smyslu ţivota vyplývá na povrch z 
mikrokosmu duchovních subkultur a sekt, je prastaré mikrokosmu duchovních subkultur a sekt, je prastaré 
hledání odpovědí na existenciální otázky : „kdo jsem? Co hledání odpovědí na existenciální otázky : „kdo jsem? Co 
je smyslem ţivota?―je smyslem ţivota?―

 Člověk od pradávna nesnese  pomyšlení, ţe by byl Člověk od pradávna nesnese  pomyšlení, ţe by byl 
pouhým produktem náhody  pouhým produktem náhody  -- zaměnitelný zaměnitelný –– postradatelný postradatelný 
–– nikým neočekávaný. Člověk ví ţe je, ale ţe by být nikým neočekávaný. Člověk ví ţe je, ale ţe by být 
nemusel.nemusel.

 Narození, ţivot, utrpení, smrt. A potom? Sou potřebné Narození, ţivot, utrpení, smrt. A potom? Sou potřebné 
jasné vysvětlení, abychom jsme  onu postradatelnost jasné vysvětlení, abychom jsme  onu postradatelnost 
dokázali vydrţetdokázali vydrţet

 Bez subjektivního horizontu  dávajícího realitě smysl se Bez subjektivního horizontu  dávajícího realitě smysl se 
neobejdeme.neobejdeme.

 Člověk nezávisle na svém okruhu, vyznání, blahobytu Člověk nezávisle na svém okruhu, vyznání, blahobytu 
hledá prvotní, nezpochybnitelný důvod. Musí v sobě nalézt hledá prvotní, nezpochybnitelný důvod. Musí v sobě nalézt 
odpověď na otázku: Proč?odpověď na otázku: Proč?



 Proč existuje zlo?Proč existuje zlo?

 Proč má bytí své temné stránky?Proč má bytí své temné stránky?

 Duchovní zkušenost nelze popsat slovy a přelít do pouček Duchovní zkušenost nelze popsat slovy a přelít do pouček 
dogmatu uţ vůbec ne.dogmatu uţ vůbec ne.

 Dervišové Dervišové –– vyznavači islamského sufismu tančí, dokud je vyznavači islamského sufismu tančí, dokud je 
neopustí vlastní jáneopustí vlastní já

 Budhisté meditují o prázdnotě, v níţ by neexistovala ţádná Budhisté meditují o prázdnotě, v níţ by neexistovala ţádná 
myšlenka ani potřebamyšlenka ani potřeba

 Animičtí šamani vyvolávají nesmrtelné duchy přítomné v Animičtí šamani vyvolávají nesmrtelné duchy přítomné v 
přírodě (voda, kameny, stromy…) tím, ţe přebírají jejich přírodě (voda, kameny, stromy…) tím, ţe přebírají jejich 
vlastnostivlastnosti

 Jde o pozdvihnutí pozemského JÁ na úroveň vyšší Jde o pozdvihnutí pozemského JÁ na úroveň vyšší 
koncentrace koncentrace –– o intuitivní chápání jediného o intuitivní chápání jediného –– o proţitek …o proţitek …

 Předpokládá se ţe dnešní zboţnost bude nahraděna Předpokládá se ţe dnešní zboţnost bude nahraděna 
mystikoumystikou



Závěrem:Závěrem:

 Filosofie učí, ţe nejvyšším důkazem toho, ţe Filosofie učí, ţe nejvyšším důkazem toho, ţe 

člověk existuje, není jeho majetek, ale on sámčlověk existuje, není jeho majetek, ale on sám

 Oklí se mění jako příliv a odliv , vlny osudu se Oklí se mění jako příliv a odliv , vlny osudu se 

zvedají a klesajízvedají a klesají

 Ale ve všech těchto  změnách, vše ovládá Ale ve všech těchto  změnách, vše ovládá 

myšlenka „já―myšlenka „já―

 Základním úkolem lidského ţivota je budovat Základním úkolem lidského ţivota je budovat 

charakter, rozšířit své vědění a vědomí, získat charakter, rozšířit své vědění a vědomí, získat 

zkušenosti, ale především poznat sama sebe, ono zkušenosti, ale především poznat sama sebe, ono 

„já―, které je zakořeněno ve vyšším stavu bytí.„já―, které je zakořeněno ve vyšším stavu bytí.



Ďekuji za pozornost Ďekuji za pozornost 





Původ náboţenství

Moderní církve Velká světová

náboţenství

Protestantské

církve

Orientální

náboţeství



Svatá místaSvatá místa



Svatá místa v Indii

Svatá místa v Indii



Počty věřících ve světě

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Křesťanství

Islam

Hinduismus

Buddhismus

Sikhismus

Judaismus

Šintoismus

Bahismus

Dţinismus

Pársismus Pársismus

Dţinismus

Bahismus

Šintoismus

Judaismus

Sikhismus

Buddhismus

Hinduismus

Islam

Křesťanství



Kvantitativní údaje

 Údaje náboţenských společností (často 

nadhodnocené)

 Sčítání lidu (nedoporučuje se)

 Mikrocensy – průzkumy veřejného mínění

 Odhady na základě jiných dat

 Přímé dotazování (vhodné pro malé skupiny)

 V některých státech je rizikové přiznat se k svému 

náboţenství...



Náboţenství ve světě



Dominantní náboţenství



Klasifikace náboţenských směrů

Národní náboţenstvíSvětová náboţenství Netradiční náboţenství

Křesťanství

Buddhismus

Islám...

Judaismus

Hinduismus 

…

Satanismus

Šrí Čimnoj...



Světová náboţenství

 Křesťanství

 Judaismus

 Islám

 Hinduismus

 Buddhismus

 Konfuciánství

 Taoismus

 Dţinismus (Jainismus)

 Šintoismus (Shinto)

 Pársismus (Zoroatrianismus)

 Sikhismus

 Baháismus (Bahá)



Dělení světových náboţenství

 Většina velkých náboţenských systémů 

není kompaktní

Moderní církve 

zaloţené na 

křesťanství
KŘESŤANSTVÍ

Římští katolíci

Ortodoxní křesťanství

Protestantství

Staré křesťanstvé církve



Proč nejsou ostatní náboţenství 

světová?

 Nejsou příliš početná

 Nemají ţádnou tradici – Scientologie, 
neopohanství

 Jsou koncentrovaná pouze v jedné zemi (oblasti) 
– Cao Dai, Tenrikyo

 Nemají centralizovanou strukturu – New Age, 
spiritismus

 Jsou odvozeny ze starších náboţenství, k nimţ se 
většina členů doposud hlásí – Voodoo 
(křesťanství)



Moderní náboţenství

 Nekonvenční náboţenství, vznikající náboţenství, nenormativní 
náboţenství, okrajová náboţenská hnutí, nová náboţenství (religiozita) 
nebo nová náboţenská hnutí

Znaky:

 přísná organizovanost (propracovaný systém sankcí, který v 
extrémních případech vede k zastrašování a vydírání)

 pevně stanovené morální hodnoty a pravidla chování

 autoritativní postava vůdce

 psychologická manipulace

 nepropracovaná a utajovaná věrouka

 status mezinárodní korporace

 opoziční stanovisko vůči většinové kultuře

 výlučnost (elitářství)

 kladení značného důrazu na zkušenost, pocity a emoce



Šíření moderních náboţenství
 Na příkladu Církve Jeţíše Krista svatých posledních dnů



Náboţenské konflikty



Kmenové náboţenstvíKmenové náboţenství



Kmenová náboţenství Kmenová náboţenství 

 rodově kmenová náboţenství rodově kmenová náboţenství 

 Jeden zJeden z typů náboţenství utvářený vtypů náboţenství utvářený v podmínkách prvobytně pospolné podmínkách prvobytně pospolné 
společnosti, společnosti, 

 Je charakteristický zejména Je charakteristický zejména 

 kultem předků, kultem předků, 

 kultem vůdce, fkultem vůdce, f

 fetišismem (původně uctívání neţivých přírodních nebo umělých fetišismem (původně uctívání neţivých přírodních nebo umělých 
předmětů předmětů –– fetišů, jimţ se připisují magické vlastnosti. Je formou fetišů, jimţ se připisují magické vlastnosti. Je formou 
animismu), animismu), 

 totemismem (komplex představ atotemismem (komplex představ a obřadů, jejichţ jádrem je předpoklad obřadů, jejichţ jádrem je předpoklad 
příbuzenství mezi skupinou lidí (obyčejně rodem) apříbuzenství mezi skupinou lidí (obyčejně rodem) a totemem. Kaţdý totemem. Kaţdý 
rod se jmenuje podle svého totemu. Protoţe členové totemové skupiny rod se jmenuje podle svého totemu. Protoţe členové totemové skupiny 
se pokládali za kmenově příbuzné, platila pro ně exogamie. se pokládali za kmenově příbuzné, platila pro ně exogamie. 
Totemismus byl rozšířen uTotemismus byl rozšířen u všech národů světa avšech národů světa a jeho přeţitky se jeho přeţitky se 
zachovávají ve všech náboţenstvích), zachovávají ve všech náboţenstvích), 



 magií (kouzelnictví, čarodějnictví magií (kouzelnictví, čarodějnictví –– obřady aobřady a úkony spjaté súkony spjaté s vírou ve vírou ve 
schopnost člověka ovlivňovat pomocí "nadpřirozených" sil jiné lidi, schopnost člověka ovlivňovat pomocí "nadpřirozených" sil jiné lidi, 
zvířata, přírodní jevy nebo domnělé duchy azvířata, přírodní jevy nebo domnělé duchy a bohy. Rozeznává se bohy. Rozeznává se 
magie negativní (zákazy, tabu) amagie negativní (zákazy, tabu) a pozitivní, apozitivní, a to napodobující (vyuţívá to napodobující (vyuţívá 
analogie) nebo dotyková (spojené věci na sebe působí ianalogie) nebo dotyková (spojené věci na sebe působí i po přerušení po přerušení 
spojení). Dále tzv. bílá magie, která má pomáhat, léčit přispěním spojení). Dále tzv. bílá magie, která má pomáhat, léčit přispěním 
"čistých duchů", "čistých duchů", černá magiečerná magie má škodit pomocí "zlých duchů". Magie má škodit pomocí "zlých duchů". Magie 
vzniká vvzniká v prvobytné společnosti jako součást jejího náboţenství. prvobytné společnosti jako součást jejího náboţenství. 
Zaříkávání aZaříkávání a zaklínání se konají například při zahájení nebo ukončení zaklínání se konají například při zahájení nebo ukončení 
zemědělských prací, lovu, boje. Odráţí stupeň bezmocnosti lidí vůči zemědělských prací, lovu, boje. Odráţí stupeň bezmocnosti lidí vůči 
přírodě. Náboţenství třídních společenství magii zatracují jako pověru, přírodě. Náboţenství třídních společenství magii zatracují jako pověru, 
avšak všechna (včetně křesťanství) obsahují ve svých obřadech její avšak všechna (včetně křesťanství) obsahují ve svých obřadech její 
prvky (modlitby, svěcení, procesí). Magické pojetí světa bylo základem prvky (modlitby, svěcení, procesí). Magické pojetí světa bylo základem 
starověkých přírodních filozofických učení istarověkých přírodních filozofických učení i okultismu vokultismu v antice, antice, 
středověku astředověku a renesanci. Vůči přírodovědě vystupuje magie jako její renesanci. Vůči přírodovědě vystupuje magie jako její 
předhistorie ipředhistorie i jako její protiklad. Magické praktiky byly vyuţívány jako její protiklad. Magické praktiky byly vyuţívány 
šarlatány kšarlatány k výdělečným účelům), výdělečným účelům), 

Kmenová náboţenství Kmenová náboţenství 



 animismem (víra vanimismem (víra v existenci nadpřirozených sil aexistenci nadpřirozených sil a bytostí, bytostí, 
duchů aduchů a duší, které jsou vlastní všem předmětům aduší, které jsou vlastní všem předmětům a jevům jevům 
(reálným a(reálným a nereálným), vládnou jimi anereálným), vládnou jimi a jejich jejich 
prostřednictvím nebo přímo působí iprostřednictvím nebo přímo působí i na člověka. Víra na člověka. Víra 
vv posmrtný ţivot duší aposmrtný ţivot duší a uctívání duchů, teorie, podle níţ je uctívání duchů, teorie, podle níţ je 
duše principem ţivota. Prvky animismu se vyskytují ve duše principem ţivota. Prvky animismu se vyskytují ve 
všech současných náboţenstvích) všech současných náboţenstvích) 

 aa systémem iniciačních obřadů. systémem iniciačních obřadů. 

 SS rozkladem rodově kmenové organizace byla rodově rozkladem rodově kmenové organizace byla rodově 
kmenová náboţenství postupně vytlačována národními kmenová náboţenství postupně vytlačována národními 
aa později světovými náboţenstvími.později světovými náboţenstvími.

 VV současnosti přeţívají některá rodově kmenová současnosti přeţívají některá rodově kmenová 
náboţenství unáboţenství u některých etnik Asie, Afriky, Latinské některých etnik Asie, Afriky, Latinské 
Ameriky, Austrálie. Ameriky, Austrálie. 

Kmenová náboţenství Kmenová náboţenství 



HINDUIZMUSHINDUIZMUS



 indické, polyteistické náboţenstvoindické, polyteistické náboţenstvo

 najväčšie náboţenstvo vnajväčšie náboţenstvo v súčasnom svetesúčasnom svete

 13,7% svetovej populácie13,7% svetovej populácie

 India (79%), Nepál (89%) (91% všetkých India (79%), Nepál (89%) (91% všetkých 

hinduistov), 1/5 Srí lanka (15%), aj Pakistan hinduistov), 1/5 Srí lanka (15%), aj Pakistan 

(1,5%) a(1,5%) a Bangladéš (11%)Bangladéš (11%)

 Maurícius (52%)Maurícius (52%)

HinduizmusHinduizmus



HinduizmusHinduizmus

Hinduizmus nemá Hinduizmus nemá 

 formulované ţiadne určité vyznanie, formulované ţiadne určité vyznanie, 

 nemá zakladateľa, nemá zakladateľa, 

 hierarchiu kňazov hierarchiu kňazov 

 ani riadiaci orgán. ani riadiaci orgán. 

Hinduizmus má Hinduizmus má 

 učiteľov, tzv. svami, učiteľov, tzv. svami, 

 a duchovných vodcov, tzv. guru. a duchovných vodcov, tzv. guru. 



 Hinduizmus je celý komplex článkov viery a Hinduizmus je celý komplex článkov viery a 
inštitúcií, ktoré sa vynárali od čias, keď boli inštitúcií, ktoré sa vynárali od čias, keď boli 
napísané ich starobylé (a najposvätnejšie) napísané ich starobylé (a najposvätnejšie) 
spisy, védy, aţ dodnes. spisy, védy, aţ dodnes. 

 Je to len voľný pojem, ktorý opisuje rad Je to len voľný pojem, ktorý opisuje rad 
náboţenstiev a siekt (sampradája), ktoré sa náboţenstiev a siekt (sampradája), ktoré sa 
vyvíjali po vyše tisíc rokov pod vplyvom zloţitej vyvíjali po vyše tisíc rokov pod vplyvom zloţitej 
staroindickej mytológie. staroindickej mytológie. 

 Moţno povedať, ţe hinduizmus je kult boha Moţno povedať, ţe hinduizmus je kult boha 
Višnua alebo boha Šivu alebo bohyne Šakti Višnua alebo boha Šivu alebo bohyne Šakti 
alebo ich vtelení, podôb, manţeliek alebo alebo ich vtelení, podôb, manţeliek alebo 
potomkov. potomkov. 

HinduizmusHinduizmus



 Hoci má hinduizmus 330 miliónov bohov predsa Hoci má hinduizmus 330 miliónov bohov predsa 
nie je polyteistickým náboţenstvom. nie je polyteistickým náboţenstvom. 

 Hinduisti sú v podstate monoteisti. Hinduisti sú v podstate monoteisti. 

 Veria v jediného, najvyššieho Boha Brahmana, Veria v jediného, najvyššieho Boha Brahmana, 
Absolútno.. Absolútno.. 

 Rozmanití bohovia a bohyne hinduistického Rozmanití bohovia a bohyne hinduistického 
panteónu sú skôr predstavitelia mocí a funkcií panteónu sú skôr predstavitelia mocí a funkcií 
jedného najvyššieho Boha vo viditeľnom svete. jedného najvyššieho Boha vo viditeľnom svete. 

HinduizmusHinduizmus



Dejiny hinduizmu Dejiny hinduizmu 

 Korene hinduizmu siahajú asi 3 500 rokov do Korene hinduizmu siahajú asi 3 500 rokov do 

minulosti, keď vlna sťahovania národov priviedla minulosti, keď vlna sťahovania národov priviedla 

Árijcov so svetlou pleťou zo severozápadu do Árijcov so svetlou pleťou zo severozápadu do 

údolia Indu. údolia Indu. 

 Odtiaľ sa tento ľud rozšíril po rovinách rieky Gangy Odtiaľ sa tento ľud rozšíril po rovinách rieky Gangy 

naprieč celou Indiou. naprieč celou Indiou. 

 Náboţenské predstavy prisťahovalcov sa utvárali Náboţenské predstavy prisťahovalcov sa utvárali 

na základe starobylých iránskych a babylonských na základe starobylých iránskych a babylonských 

učení. učení. 



 Hoci náboţenstvo hinduizmu je výsledkom päťtisíc rokov trvajúceho Hoci náboţenstvo hinduizmu je výsledkom päťtisíc rokov trvajúceho 
náboţenského, filozofického a literárneho vývoja, samotný názov náboţenského, filozofického a literárneho vývoja, samotný názov 
pochádza aţ z 13.stor. po n.l. pochádza aţ z 13.stor. po n.l. 

 Pouţívali ho moslimskí dobyvatelia, ktorí prichádzali do Indie, aby Pouţívali ho moslimskí dobyvatelia, ktorí prichádzali do Indie, aby 
rozlíšili tamojšie náboţenstvo od islamu. rozlíšili tamojšie náboţenstvo od islamu. 

 Hindu je perzský výraz pre Indov. Pre toho, kto nie je Ind, je Hindu je perzský výraz pre Indov. Pre toho, kto nie je Ind, je 
náboţenstvo hinduizmu ťaţko pochopiteľné. náboţenstvo hinduizmu ťaţko pochopiteľné. 

 Veľký rozdiel od ostatných náboţenstiev je napr. v tom, ţe sa človek Veľký rozdiel od ostatných náboţenstiev je napr. v tom, ţe sa človek 
ako hinduista rodí, nemôţe sa ním stať. ako hinduista rodí, nemôţe sa ním stať. 

 K hinduizmu sa hlási v Indii okolo 700 miliónov ľudí, mimo nej ďalších K hinduizmu sa hlási v Indii okolo 700 miliónov ľudí, mimo nej ďalších 
asi 35 miliónov, t.j. pribliţne kaţdý ôsmy človek (13%) zo svetovej asi 35 miliónov, t.j. pribliţne kaţdý ôsmy človek (13%) zo svetovej 
populácie.  populácie.  

Dejiny hinduizmu Dejiny hinduizmu 



Vývoj Vývoj 

 vo vývoji je moţné rozlíšiť 3 etapy vo vývoji je moţné rozlíšiť 3 etapy 

formovania:formovania:

 védska védska 12001200--800 p.n.l.800 p.n.l.

 brahmanizmusbrahmanizmus 800800--500 p.n.l.500 p.n.l.

 hinduizmushinduizmus 200 pnl200 pnl-- rozkvet 9 stor n.l.rozkvet 9 stor n.l.



I. Etapa I. Etapa -- védizmusvédizmus

 reprezentuje náboţenské predstavy reprezentuje náboţenské predstavy indoeurópskeho ob indoeurópskeho ob 

 Ide o (árijskéIde o (árijské) obyvatelstvo ) obyvatelstvo -- (kočovní pastieri dobytka z(kočovní pastieri dobytka z oblasti Uralu, Volgy aoblasti Uralu, Volgy a Donu), Donu), 
ktoré začalo osídľovať indický subkontinent od SZ (2000 rokov pnl)ktoré začalo osídľovať indický subkontinent od SZ (2000 rokov pnl)

 védy védy –– posvätné texty písané vposvätné texty písané v sanskrite (staroindický jazyk) obsahujú 4 knihysanskrite (staroindický jazyk) obsahujú 4 knihy

 dôleţitú úlohu plnili dôleţitú úlohu plnili tri boţstvátri boţstvá, ktorí riadia sily riadiace svet a vesmír, ktorí riadia sily riadiace svet a vesmír

 MitraMitra –– vládca ohňa, vládca ohňa, 

 VarunaVaruna –– vládca nocivládca noci

 ArjamanArjaman

 Týmto trom sú podriadené ostatné boţstvá.Týmto trom sú podriadené ostatné boţstvá.

 mnoho rozličných mnoho rozličných bohov bohov –– zosobnenie prírodných úkazovzosobnenie prírodných úkazov

 boh vetra boh vetra –– Váta, Váta, 

 boh hromu boh hromu –– Indra, Indra, 

 boh ohňa Agní , boh ohňa Agní , 

 boh slnka boh slnka –– SavitarSavitar



II. Etapa II. Etapa -- brahmanizmusbrahmanizmus

 pokračovanie pokračovanie védskej tradícievédskej tradície

 došlo kdošlo k syntézesyntéze védizmus a náboţenských védizmus a náboţenských 

predstáv Drávidov predstáv Drávidov –– pôvodných obyvateľov pôvodných obyvateľov 

indického subkontinentu (jeho J časti)indického subkontinentu (jeho J časti)

 namiesto modlitieb namiesto modlitieb –– zvýšená úloha zvýšená úloha obiet obiet 

aa zaklínadielzaklínadiel



 popri boţstvách zpopri boţstvách z Véd sa objavujú Véd sa objavujú nové boţstvánové boţstvá

 VišnuVišnu –– uctievaný na severe indoeurópanmiuctievaný na severe indoeurópanmi

 ŠivaŠiva –– Drávidi na juhu IndieDrávidi na juhu Indie

 BrahmaBrahma –– neosobná neviditeľná, nekonečná, univerzálna neosobná neviditeľná, nekonečná, univerzálna 
kozmická dušakozmická duša

 -- neskôr sa chápal ineskôr sa chápal i ako osobná dušaako osobná duša

 -- má nekonečne veľa prejavovmá nekonečne veľa prejavov

 -- rovnováha medzi Višnom a Šivomrovnováha medzi Višnom a Šivom

 široký vplyv majú široký vplyv majú kňazi kňazi –– brahmanibrahmani –– študujú aštudujú a učia védy, učia védy, 
vykonávajú obrady avykonávajú obrady a obetyobety

II. Etapa II. Etapa -- brahmanizmusbrahmanizmus



nové texty:nové texty:

 bráhmany  (védske , ritualistické) bráhmany  (védske , ritualistické) 

 upanišady (filozofické)upanišady (filozofické)

 po vzniku upanišád dochádzapo vzniku upanišád dochádza kk rozkolom rozkolom 

aa vzniku 6 tradičných filozofických škôl a vzniku 6 tradičných filozofických škôl a 

vzniku BUDHIZMU avzniku BUDHIZMU a DŢINIZMUDŢINIZMU

II. Etapa II. Etapa -- brahmanizmusbrahmanizmus



III. etapa III. etapa -- hinduizmushinduizmus
 koniec predchádzajúceho letopočtu koniec predchádzajúceho letopočtu –– 1. stor. n.l.1. stor. n.l.

 návrat knávrat k védskej avédskej a brahmanskej tradícii abrahmanskej tradícii a odmietnutie budhizmu odmietnutie budhizmu 
aa dţinizmudţinizmu

Brahma Brahma 

 –– jeden najvyšší jeden najvyšší 

 –– všeobsiahla realitavšeobsiahla realita

 –– stvoriteľ vesmíru stvoriteľ vesmíru 

 –– od neho pochádza všetok svetod neho pochádza všetok svet

Šiva aŠiva a VišnuVišnu

 –– vtelenie bohavtelenie boha

 –– sú bliţšie smrteľníkom sú bliţšie smrteľníkom 

 Šiva Šiva –– dynamický, tvorba adynamický, tvorba a ničenie, vznik aničenie, vznik a zánik, rozporuplný zánik, rozporuplný 
(meditácia, jogíni, askéti(meditácia, jogíni, askéti

 Višnu Višnu –– statický statický –– zodpovednosť za udrţanie tohto svetazodpovednosť za udrţanie tohto sveta

Celkove tvoria Triádu  Celkove tvoria Triádu  -- stvoriteľ, ničiteľ, udrţiavateľstvoriteľ, ničiteľ, udrţiavateľ

 Brahma zohráva abstraktnú úlohu aBrahma zohráva abstraktnú úlohu a preto je málokedy uctievanýpreto je málokedy uctievaný

 Avatári Avatári –– vtelenia boha  vtelenia boha  -- Ráma, Budha, KrišnaRáma, Budha, Krišna



Sväté spisy hinduizmu Sväté spisy hinduizmu 
 Po čase sa indické články viery, mýty a legendy zapisovali a dnes Po čase sa indické články viery, mýty a legendy zapisovali a dnes 

tvoria sväté spisy hinduizmu. tvoria sväté spisy hinduizmu. 

 I keď sú tieto posvätné diela rozsiahle, nepokúšajú sa predloţiť I keď sú tieto posvätné diela rozsiahle, nepokúšajú sa predloţiť 
jednotné hinduistické učenie. jednotné hinduistické učenie. 

 Najstaršie hinduistické spisy sú védy, zbierka modlitieb a hymien. Najstaršie hinduistické spisy sú védy, zbierka modlitieb a hymien. 

Védy sú rozdelené do 4 zbierok známych ako Védy sú rozdelené do 4 zbierok známych ako 

 RigRig--véda, véda, 

 SámaSáma--véda, véda, 

 JadţurJadţur--véda a véda a 

 AtharvaAtharva--véda. véda. 

 Boli napísané počas niekoľkých storočí a dokončené okolo roku Boli napísané počas niekoľkých storočí a dokončené okolo roku 
900 pred n. 1. 900 pred n. 1. 



K védam sa po istom čase pripojili ďalšie spisy, medzi ktoré patrili K védam sa po istom čase pripojili ďalšie spisy, medzi ktoré patrili 

 bráhmany bráhmany 

 a upanišády. a upanišády. 

Bráhmany Bráhmany 

 určujú, ako sa majú konať obrady a obete, domáce i verejné, a určujú, ako sa majú konať obrady a obete, domáce i verejné, a 
podrobne rozoberajú ich hlboký význam. podrobne rozoberajú ich hlboký význam. 

Upanišády Upanišády 

 (doslovne „sedenia pri učiteľovi―), (doslovne „sedenia pri učiteľovi―), 

 známe tieţ ako védanty a písané v rokoch 600známe tieţ ako védanty a písané v rokoch 600——300 pred n. 1., 300 pred n. 1., 

 sú spisy, ktoré podávajú zdôvodnenie všetkého myslenia a sú spisy, ktoré podávajú zdôvodnenie všetkého myslenia a 
konania podľa hinduistickej filozofie. konania podľa hinduistickej filozofie. 

 V týchto spisoch sú vyslovené náuky o sansáre (sťahovanie duší) V týchto spisoch sú vyslovené náuky o sansáre (sťahovanie duší) 
a karme (viere, ţe skutky minulého ţivota sú príčinou terajšieho a karme (viere, ţe skutky minulého ţivota sú príčinou terajšieho 
postavenia v ţivote). postavenia v ţivote). 

Sväté spisy hinduizmu Sväté spisy hinduizmu 



Ďalší súbor spisov sú purány, Ďalší súbor spisov sú purány, 

 alegorické poviedky obsahujúce mnoho alegorické poviedky obsahujúce mnoho 
hinduistických mýtov o bohoch , bohyniach aj o hinduistických mýtov o bohoch , bohyniach aj o 
hinduistických hrdinoch. hinduistických hrdinoch. 

 Patria tu aj eposy Rámajana a Mahabhárata, ktoré Patria tu aj eposy Rámajana a Mahabhárata, ktoré 
podrobne popisujú hinduistické vierovyznanie a podrobne popisujú hinduistické vierovyznanie a 
jeho praktizovanie. jeho praktizovanie. 

 Bhagavadgíta (časť Mahabháraty) je najvyšším Bhagavadgíta (časť Mahabháraty) je najvyšším 
poučením o mravnosti. poučením o mravnosti. 

 Poučky Bhagavadgíty tvoria najvyšší stupeň Poučky Bhagavadgíty tvoria najvyšší stupeň 
náboţenstva a najvyšší stupeň mravnosti. náboţenstva a najvyšší stupeň mravnosti. 

Sväté spisy hinduizmu Sväté spisy hinduizmu 



 Niektoré spisy hinduizmu (védy, bráhmany a Niektoré spisy hinduizmu (védy, bráhmany a 

upanišády) sa chápu ako šruti, čo znamená upanišády) sa chápu ako šruti, čo znamená 

„počuté―, preto sa povaţujú za priamo zjavené „počuté―, preto sa povaţujú za priamo zjavené 

sväté písmo. sväté písmo. 

 Iné, ako eposy a purány, sú smriti, čo znamená Iné, ako eposy a purány, sú smriti, čo znamená 

„zapamätané―, a teda zostavené ľudskými autormi, „zapamätané―, a teda zostavené ľudskými autormi, 

hoci odvodené zo zjavenia. hoci odvodené zo zjavenia. 

Sväté spisy hinduizmu Sväté spisy hinduizmu 



Učenie hinduizmu Učenie hinduizmu 

Ahinsa = nenásilne Ahinsa = nenásilne 
 Jedným zo základných pojmov hinduizmu, ktoré majú vplyv Jedným zo základných pojmov hinduizmu, ktoré majú vplyv 

na myslenie a kaţdodenné správanie veriacich je pojem na myslenie a kaţdodenné správanie veriacich je pojem 
ahinsa čiţe nenásilie, ktorým sa tak preslávil Mahátma ahinsa čiţe nenásilie, ktorým sa tak preslávil Mahátma 
Gándhí.Gándhí.

 Na základe tejto filozofie nemajú hinduisti zabíjať, ani robiť Na základe tejto filozofie nemajú hinduisti zabíjať, ani robiť 
násilie iným tvorom, čo je jedna s príčin, prečo ctia niektoré násilie iným tvorom, čo je jedna s príčin, prečo ctia niektoré 
zvieratá, ako kravy, hady a opice. zvieratá, ako kravy, hady a opice. 

 Najprísnejšími zástancami učenia ahinsa a úcty k ţivotu sú Najprísnejšími zástancami učenia ahinsa a úcty k ţivotu sú 
stúpenci dţinizmu (zaloţeného v 6. storočí pred n.l.), ktorí stúpenci dţinizmu (zaloţeného v 6. storočí pred n.l.), ktorí 
chodia bosí, ba nosia masku na tvári, aby náhodou chodia bosí, ba nosia masku na tvári, aby náhodou 
neprehltli nejaký hmyz. neprehltli nejaký hmyz. 



 Ďalšou základnou stránkou je varna, jeho kastový systém, ktorý Ďalšou základnou stránkou je varna, jeho kastový systém, ktorý 
rozdeľuje spoločnosť do pevne vymedzených tried (kást). rozdeľuje spoločnosť do pevne vymedzených tried (kást). 

 Hlavné spoločenské kasty sú štyriHlavné spoločenské kasty sú štyri

 Okrem toho sú aj ľudia, ktorí nepatria do nijakej kasty, vydedenciOkrem toho sú aj ľudia, ktorí nepatria do nijakej kasty, vydedenci--
nedotknuteľný. nedotknuteľný. 

 Všetci ostatní sú zaradení do niekoľkých kást alebo podkást s Všetci ostatní sú zaradení do niekoľkých kást alebo podkást s 
presne vymedzenými povinnosťami. presne vymedzenými povinnosťami. 

 Podľa tradície sú kasty celkom uzavreté. Čleň jednej kasty nesmie Podľa tradície sú kasty celkom uzavreté. Čleň jednej kasty nesmie 
uzavrieť manţelstvo s členom inej kasty, dokonca s ním či s ňou uzavrieť manţelstvo s členom inej kasty, dokonca s ním či s ňou 
nesmie ani jesť. Z tohto prísneho kastového systému, nie je nesmie ani jesť. Z tohto prísneho kastového systému, nie je 
takmer ţiadna moţnosť úniku. takmer ţiadna moţnosť úniku. 

 No priemerný hinduista ani únik nehľadá. No priemerný hinduista ani únik nehľadá. 

 Chápe svoje zaradenie ako svoj predurčený, nevyhnutný ţivotný Chápe svoje zaradenie ako svoj predurčený, nevyhnutný ţivotný 
údel, ktorý je dôsledkom jeho činov v predchádzajúcom ţivote čiţe údel, ktorý je dôsledkom jeho činov v predchádzajúcom ţivote čiţe 
karmou. karmou. 

Učenie hinduizmu Učenie hinduizmu 

Varna = kastový systém Varna = kastový systém 



 Tento starobylý kastový systém, ktorý drţí kaţdého na jeho Tento starobylý kastový systém, ktorý drţí kaţdého na jeho 
mieste v spoločnosti, je v skutočnosti i rasový a „obsahuje mieste v spoločnosti, je v skutočnosti i rasový a „obsahuje 
odlišné rasové typy, od toho, ktorý je známy ako árijský [so odlišné rasové typy, od toho, ktorý je známy ako árijský [so 
svetlou pleťou], aţ po preddrávidské kmene [s tmavšou svetlou pleťou], aţ po preddrávidské kmene [s tmavšou 
pleťou]. pleťou]. 

 Varna čiţe kasta znamená „farbu―. Prvé tri kasty boli Árijci, Varna čiţe kasta znamená „farbu―. Prvé tri kasty boli Árijci, 
najsvetlejší ľudia, štvrtá kasta zahrnujúca domorodcov s najsvetlejší ľudia, štvrtá kasta zahrnujúca domorodcov s 
tmavou pleťou, bola neárijská. Hoci kastový systém je tmavou pleťou, bola neárijská. Hoci kastový systém je 
vládou uţ veľa rokov povaţovaný za nezákonný, pretrváva vládou uţ veľa rokov povaţovaný za nezákonný, pretrváva 
dodnes. dodnes. 



 Ďalším základným článkom viery, ktorý vplýva na hinduistickú Ďalším základným článkom viery, ktorý vplýva na hinduistickú 
etiku a správanie, je učenie o reinkarnácii a učenie o karme. etiku a správanie, je učenie o reinkarnácii a učenie o karme. 

 Učenie o reinkarnácii hovorí, ţe po smrti prejde duša vţdy do Učenie o reinkarnácii hovorí, ţe po smrti prejde duša vţdy do 
iného tela, kým sa z kolobehu znovuzrodení nevyslobodí. iného tela, kým sa z kolobehu znovuzrodení nevyslobodí. 

 Súhrn všetkých činov a jednaní, ktoré človek za svojho ţivota Súhrn všetkých činov a jednaní, ktoré človek za svojho ţivota 
vykoná (karma) nebudú odplatené na onom svete v nebi alebo vykoná (karma) nebudú odplatené na onom svete v nebi alebo 
pekle, ale v budúcom ţivote. pekle, ale v budúcom ţivote. 

 Takţe dobré alebo tieţ zlé činy zapríčiňujú prevtelenie do Takţe dobré alebo tieţ zlé činy zapríčiňujú prevtelenie do 
vyššieho alebo niţšieho stupňa. vyššieho alebo niţšieho stupňa. 

 Cieľom veriacich teda nie je prevtelenie, ale vykúpenie z kolobehu Cieľom veriacich teda nie je prevtelenie, ale vykúpenie z kolobehu 
ţivotovţivotov-- mókša. mókša. 
Formou zboţnostiFormou zboţnosti-- bhakti: intenzívnym plnením rôznych obradov a bhakti: intenzívnym plnením rôznych obradov a 
príkazov môţe človek dospieť k lepšiemu prevteleniu, ale nie vţdy príkazov môţe človek dospieť k lepšiemu prevteleniu, ale nie vţdy 
dosiahnuť vykúpenie z kolobehu ţivotov. dosiahnuť vykúpenie z kolobehu ţivotov. 

K mokšeK mokše-- ceste vykúpeniaceste vykúpenia-- sa dospeje cez sa dospeje cez 

 cestu poznania (dţňanamárga), cestu poznania (dţňanamárga), 

 cestu jednania (karmamárga) a cestu jednania (karmamárga) a 

 cestu uctievania (bhaktijóga).cestu uctievania (bhaktijóga).

Učenie hinduizmu Učenie hinduizmu 

Reinkarnácia a karma Reinkarnácia a karma 



Kastový systémKastový systém



Kastový systémKastový systém

 ide oide o sociálny aspekt hinduizmusociálny aspekt hinduizmu

 Keď sa Portugalci vylodili vKeď sa Portugalci vylodili v 16. storočí na 16. storočí na 

Mahalabskom pobreţí, zaznamenali: „obyvatelia Mahalabskom pobreţí, zaznamenali: „obyvatelia 

tu ţijú rozdelený do veľkého počtu výlučne tu ţijú rozdelený do veľkého počtu výlučne 

dedičných skupín, ktorých príslušníci vykonávajú dedičných skupín, ktorých príslušníci vykonávajú 

rovnaké povolanie. Skupiny sú usporiadané rovnaké povolanie. Skupiny sú usporiadané 

vv hierarchii, pričom vyššie spoločenské vrstvy sa hierarchii, pričom vyššie spoločenské vrstvy sa 

do istej miery chránia styku sdo istej miery chránia styku s niţšími vrstvami―.niţšími vrstvami―.



Kasta Kasta –– niekoľko definíciíniekoľko definícií

 Slovo kasta nie je indického pôvoduSlovo kasta nie je indického pôvodu

 Samotní Indovia pouţívali slovo dţátí Samotní Indovia pouţívali slovo dţátí –– zrodeniezrodenie

 Bolo prijaté zBolo prijaté z portugalčiny aportugalčiny a označuje rodovú poslušnosť, označuje rodovú poslušnosť, 
či rodči rod

 homogénna endogamná skupina zdruţujúca rodiny, či homogénna endogamná skupina zdruţujúca rodiny, či 
skupiny rodín, ktoré odvodzujú spoločný pôvod od skupiny rodín, ktoré odvodzujú spoločný pôvod od 
mýtického predka mýtického predka 

 je obvykle spojená sje obvykle spojená s určitou dedičnou profesiou aurčitou dedičnou profesiou a často často 
nesie inesie i jej menojej meno

 „endogénna a„endogénna a dedičná zloţka etnickej jednotky, ktorá je dedičná zloţka etnickej jednotky, ktorá je 
voči ostatným zloţkám vo vyššom, či niţšom postavení―.voči ostatným zloţkám vo vyššom, či niţšom postavení―.



KastaKasta

Definuje sa na základe troch znakov:Definuje sa na základe troch znakov:

 Dedičnosť Dedičnosť -- hinduista sa rodí vhinduista sa rodí v kaste, ku ktorej patria jeho kaste, ku ktorej patria jeho 
rodičia, zmeniť kastu   vrodičia, zmeniť kastu   v priebehu ţivota je takmer priebehu ţivota je takmer 
vylúčené, alebo len výnimočnévylúčené, alebo len výnimočné

 EndogamiaEndogamia-- príslušníci kást uzatvárajú zväzky len medzi príslušníci kást uzatvárajú zväzky len medzi 
sebousebou

 Pravidlá oPravidlá o rituálnom znečistení rituálnom znečistení –– zahŕňajú stravovacie zahŕňajú stravovacie 
obmedzenia obmedzenia –– kaţdá kasta má pravidlá vymedzujúce kaţdá kasta má pravidlá vymedzujúce 
moţnosti prijímania potravy amoţnosti prijímania potravy a vody od príslušníkov iných vody od príslušníkov iných 
kástkást



KastaKasta

 starovek ale poznal aj panovníkov zstarovek ale poznal aj panovníkov z najniţších najniţších 

kást kást 

 aţ vaţ v priebehu asimilácie aborigénneho priebehu asimilácie aborigénneho 

obyvateľstva do árijovskej spoločnosti sa kasty obyvateľstva do árijovskej spoločnosti sa kasty 

uzatvárali auzatvárali a varny sa rozpadli na desiatky aţ varny sa rozpadli na desiatky aţ 

stovky kást astovky kást a podkást.podkást.

 Jediným kritériom kastovej príslušnosti sa stalo Jediným kritériom kastovej príslušnosti sa stalo 

zrodenie, preto sa kasta označovala aj ako dţátí zrodenie, preto sa kasta označovala aj ako dţátí 

(zrodenie)(zrodenie)



Rozvrstvenie védskej spoločnosti

 náboţensky zdôvodnené - štyria praotcovia – štyri varny:

1) Bráhmani - vidiaci

 Pre sebareflexívne zaloţenie a intuitívne chápanie podstatného v 
ľudskom ţivote sú intelektuálnymi a duchovnými vodcami  
spoločnosti. Ich oborom sú záleţitosti mysle a ducha.

 Kňazi, učenci, znalci véd – predstavitelia duchovnej moci

2) Kšatrijovia- správci a organizátori

 s nadaním riadia ľudí tak, aby sa čo najúčinnejšie vyuţilo ich 
talentu a moţností.

 bojovníci, vládci, neskôr králi – predstavitelia svetskej moci

3) Vaišjovia - výrobcocia

 ľudia obratní vo vytváraní hmotných vecí, na ktorých závisí ţivot 

 remeslníci, roľníci, inţinieri, pastieri, obchodníci, 

Tieto tri vrstvy – „dvojzrodenci― uzavretý komplex spoločnosti Áriov



Rozvrstvenie védskej spoločnosti

4) Šúdrovia - pomocníci

 Ľudia bez šance na úspech, pokiaľ by sami chceli 
budovať svoje vlastné postavenie. 

 Nie sú schopní sa zriecť okamţitého uspokojenia a 
výhľadu na budúcu  odmenu. 

 Sú schopni vykonávať pod dohľadom aj ťaţké práce, 
oddane slúţia, pracovať pre iné lepšie jako pre seba a 
byť preto dokonca aj šťastnejší.

 príslušníci porobených kmeňov neárijského pôvodu

 Úloha― slúţiť Árjom „bez závisti―

 Vykonávali nekvalifikované práce



Náboţenský pohľad na védsky Náboţenský pohľad na védsky 

spoločenský systémspoločenský systém



Védský společenský systémVédský společenský systém

 Tento systém se často nesprávně označuje jako kastovní. Tento systém se často nesprávně označuje jako kastovní. 

 VV kastovní společnosti se lidé dělí do společenských kastovní společnosti se lidé dělí do společenských 
skupin podle zrozenískupin podle zrození –– jestliţe se například někdo narodí jestliţe se například někdo narodí 
vv bráhmanské (kněţské nebo intelektuálské) rodině, bráhmanské (kněţské nebo intelektuálské) rodině, 
automaticky se povaţuje za bráhmanu bez ohledu na to, automaticky se povaţuje za bráhmanu bez ohledu na to, 
zda má, nebo nemá příslušné kvalifikace. zda má, nebo nemá příslušné kvalifikace. 

 Je zřejmé, ţe tento přístup je vJe zřejmé, ţe tento přístup je v dnešní Indii příčinou dnešní Indii příčinou 
velkých nepokojů a občanských svárů. velkých nepokojů a občanských svárů. 

 Naproti tomu tradiční varnášramský systém bere vNaproti tomu tradiční varnášramský systém bere v úvahu úvahu 
psychofyzickou povahu jedinců.psychofyzickou povahu jedinců.



Védský společenský systémVédský společenský systém

Kastovní systém Kastovní systém 

 ve skutečnosti není původním védským ve skutečnosti není původním védským 
společenským systémem, společenským systémem, 

 ale jedná se oale jedná se o jeho zdegradovanou podobu, která jeho zdegradovanou podobu, která 
zz vnějších ivnějších i vnitřních důvodů upadala během vnitřních důvodů upadala během 
posledních pěti tisíc let. posledních pěti tisíc let. 

 Tak byla postupně zničena tradiční védská Tak byla postupně zničena tradiční védská 
civilizace se svým vyváţeným a přirozeným civilizace se svým vyváţeným a přirozeným 
ţivotním stylem zaměřeným na duchovní pokrok. ţivotním stylem zaměřeným na duchovní pokrok. 



 Skutečný varnášramský systém zdůrazňuje Skutečný varnášramský systém zdůrazňuje 

„vlastnosti a práci―, „vlastnosti a práci―, 

 nikoli původ: jedinec se hodí pro určité nikoli původ: jedinec se hodí pro určité 

povolání na základě svých kvalifikací, nikoli povolání na základě svých kvalifikací, nikoli 

toho, vtoho, v jaké rodině se narodil. jaké rodině se narodil. 

 Tento systém je nastíněn vTento systém je nastíněn v Bhagavadgítě Bhagavadgítě 

(4.13), kde je popisován jako základ dobře (4.13), kde je popisován jako základ dobře 

fungující společnosti. fungující společnosti. 

Védský společenský systémVédský společenský systém



 Ţádné státní sociální zřízení nemůţe zdravě fungovat, Ţádné státní sociální zřízení nemůţe zdravě fungovat, 
bez toho aniţ by bralo vbez toho aniţ by bralo v úvahu tato společenská a úvahu tato společenská a 
duchovní rozdělení. duchovní rozdělení. 

 Varnášramský systém je určený kVarnášramský systém je určený k tomu, aby jeho tomu, aby jeho 
prostřednictvím lidé mohli realizovat Absolutní Pravdu. prostřednictvím lidé mohli realizovat Absolutní Pravdu. 

 VV ţádném případě není určený kţádném případě není určený k tomu, aby jedna tomu, aby jedna 
skupina projevovala umělým způsobem svou nadvládu skupina projevovala umělým způsobem svou nadvládu 
nad druhou. nad druhou. 

 Pouze kdyţ lidé opomíjejí cíl ţivota, realizaci Absolutní Pouze kdyţ lidé opomíjejí cíl ţivota, realizaci Absolutní 
Pravdy, coţ je způsobeno přílišnou touhou po Pravdy, coţ je způsobeno přílišnou touhou po indrijaindrija--
prítipríti (smyslovém poţitku), pak se můţe stát, ţe někteří (smyslovém poţitku), pak se můţe stát, ţe někteří 
sobečtí jedinci zneuţijí varnašrámského systému sobečtí jedinci zneuţijí varnašrámského systému 
kk tomu, aby se vyvyšovali nad slabšími členy tomu, aby se vyvyšovali nad slabšími členy 
společnosti. společnosti. 

Védský společenský systémVédský společenský systém



 VV KaliKali--juze, ve věku svárů, ve kterém nyní ţijeme, juze, ve věku svárů, ve kterém nyní ţijeme, 
bohuţel kbohuţel k tomuto neoprávněnému povyšování se tomuto neoprávněnému povyšování se 
běţně dochází. běţně dochází. 

 Avšak lidé by mohli pochopit, ţe rozdělením Avšak lidé by mohli pochopit, ţe rozdělením 
společnosti na společenské skupiny a duchovní stavy společnosti na společenské skupiny a duchovní stavy 
můţeme nejenom docílit přirozeného souţití mezi můţeme nejenom docílit přirozeného souţití mezi 
lidmi, ale ţe toto uspořádání navíc vede lidmi, ale ţe toto uspořádání navíc vede 
kk jednoduchému a vysoce zduchovnělému ţivotu jednoduchému a vysoce zduchovnělému ţivotu 
seberealizace. seberealizace. 

Védský společenský systémVédský společenský systém



 Systém čtyř společenských tříd (varen) a čtyř ţivotních Systém čtyř společenských tříd (varen) a čtyř ţivotních 
stavů (ášramů), které naplánoval Nejvyšší Pán sám, má stavů (ášramů), které naplánoval Nejvyšší Pán sám, má 
probudit vprobudit v kaţdém jednotlivci transcendentální vlastnosti, kaţdém jednotlivci transcendentální vlastnosti, 
aby všichni mohli postupně realizovat svoji duchovní aby všichni mohli postupně realizovat svoji duchovní 
totoţnost a správným jednáním se osvobodit ztotoţnost a správným jednáním se osvobodit z hmotného hmotného 
otroctví podmíněného ţivota. otroctví podmíněného ţivota. 

 Ve stejném duchu tento námět popisují všechny Purány a Ve stejném duchu tento námět popisují všechny Purány a 
rovněţ irovněţ i Mahábhárata. Mahábhárata. 

 Seberealizace se liší od ţivota niţších zvířat, která jenom Seberealizace se liší od ţivota niţších zvířat, která jenom 
spí, jedí, páří se a brání. spí, jedí, páří se a brání. 

Védský společenský systémVédský společenský systém



 Varny jsou vVarny jsou v podstatě rozdělením podle podstatě rozdělením podle 

zaměstnání a ášramy poukazují na zaměstnání a ášramy poukazují na 

postupný pokrok na cestě seberealizace. postupný pokrok na cestě seberealizace. 

 Obojí je vzájemně propojené a závislé. Obojí je vzájemně propojené a závislé. 

 Hlavním smyslem ášramů je probudit Hlavním smyslem ášramů je probudit 

poznání a odpoutanost. poznání a odpoutanost. 

Védský společenský systémVédský společenský systém



 Šrí Krišna stvořil čtyři společenské skupiny, Šrí Krišna stvořil čtyři společenské skupiny, 
aby nám umoţnil se postupně povznést nad aby nám umoţnil se postupně povznést nad 
kvality hmotné přírody. kvality hmotné přírody. 

 Podobně jako student dělá postupné Podobně jako student dělá postupné 
pokroky a přechází zpokroky a přechází z niţší třídy do vyšší, niţší třídy do vyšší, 
jsou společenské skupiny (jsou společenské skupiny (čáturčátur--varnjamvarnjam) ) 
uspořádány tak, abychom se mohli povýšit uspořádány tak, abychom se mohli povýšit 
zz niţšího stavu vědomí aţ kniţšího stavu vědomí aţ k dokonalému dokonalému 
vědomí Krišny.vědomí Krišny.

 Tento systém se zakládá na vzájemné Tento systém se zakládá na vzájemné 
spolupráci. spolupráci. 

Védský společenský systémVédský společenský systém



Védský společenský systémVédský společenský systém

 Bráhmanové představují Jeho tvář (VirátBráhmanové představují Jeho tvář (Virát--puruši), kšatrijové paţe, puruši), kšatrijové paţe, 
vaišjové stehna a šúdrové Jeho nohy.― (Šrímadvaišjové stehna a šúdrové Jeho nohy.― (Šrímad--Bhágavatam 2.5.37)Bhágavatam 2.5.37)

 Pro důleţitost pochopení spolupráce jednotlivých společenských tříd Pro důleţitost pochopení spolupráce jednotlivých společenských tříd 
můţeme pouţít příklad plavby lodi na moři: bráhmana je můţeme pouţít příklad plavby lodi na moři: bráhmana je 
kormidelníkem, kšatrija kapitánem, vaišja kuchařem a šúdra kormidelníkem, kšatrija kapitánem, vaišja kuchařem a šúdra 
námořníkem. námořníkem. 

 Pouze jejich vzájemnou spoluprací můţe loď dosáhnout svého Pouze jejich vzájemnou spoluprací můţe loď dosáhnout svého 
plánovanéhoplánovaného cíle.cíle.

 Podobně se ani ţádná společenská třída nemůţe stavět do popředí Podobně se ani ţádná společenská třída nemůţe stavět do popředí 
na úkor ostatních. na úkor ostatních. 

 Dobře uspořádaná společnost potřebuje všechny třídy. Dobře uspořádaná společnost potřebuje všechny třídy. 

 Jestliţe všichni spolupracují a společným cílem všech je duchovní Jestliţe všichni spolupracují a společným cílem všech je duchovní 
pokrok, pak mezi lidmi nevznikne ţádné napětí. pokrok, pak mezi lidmi nevznikne ţádné napětí. 



Odmena za sluţbyOdmena za sluţby

 Uvnitř kaţdé kasty byla značná rovnost, moţnost seberealizace Uvnitř kaţdé kasty byla značná rovnost, moţnost seberealizace 
a sociální zajištění. a sociální zajištění. 

 Systém se snaţil příslušníky různých kast zrovnoprávnit, tzn. za Systém se snaţil příslušníky různých kast zrovnoprávnit, tzn. za 
své sluţby by měli být stejně odměňováni. své sluţby by měli být stejně odměňováni. 

 Neznamená to však, ţe by měli dostávat mzdu! Byli odměňováni Neznamená to však, ţe by měli dostávat mzdu! Byli odměňováni 
jinak: jinak: 

 Výrobci Výrobci si nejvíce cení bohatství a věcí, které lze získat za si nejvíce cení bohatství a věcí, které lze získat za 
penízepeníze

 Správci Správci se zabývajíse zabývají vztahy mezi lidmi, společenskými vztahy mezi lidmi, společenskými 
institucemi institucemi –– odměnou je odměnou je moc moc společenská, politická, správní společenská, politická, správní 

 BráhmányBráhmány nezajímánezajímá ani moc ani bohatství ani moc ani bohatství -- odměnou by měla odměnou by měla 
být být úcta úcta ostatních kast ostatních kast 

 PomocníciPomocníci mají nejmenší odpovědnost a největší mají nejmenší odpovědnost a největší volnostvolnost



 VV současné společnosti vidíme, ţe tyto čtyři společenské současné společnosti vidíme, ţe tyto čtyři společenské 
třídy sice existují, ale navzájem nespolupracují. třídy sice existují, ale navzájem nespolupracují. 

 Všichni jsou nespokojení. Všichni jsou nespokojení. 

 Dochází kDochází k velkému napětí mezi jednotlivými skupinamivelkému napětí mezi jednotlivými skupinami –– a a 
přesto se nemohou domluvit na kompromisu. přesto se nemohou domluvit na kompromisu. 

 Vznikají mezi nimi jen neshody a třenice. Vznikají mezi nimi jen neshody a třenice. 

 Všechna tato nedorozumění mezi třídami jsou způsobena Všechna tato nedorozumění mezi třídami jsou způsobena 
nedostatkem vědomí Boha. nedostatkem vědomí Boha. 

 Bez vědomí Boha ve skutečnosti ani nemůţe kBez vědomí Boha ve skutečnosti ani nemůţe k ţádné ţádné 
spolupráci dojít. spolupráci dojít. 

Védský společenský systémVédský společenský systém



BráhmanBráhman

 Bráhmana,Bráhmana, nebolineboli ten,ten, kdokdo „zná„zná Brahman―Brahman― náleţínáleţí kk nejvyššínejvyšší společenskéspolečenské
třídě,třídě, třídětřídě inteligence,inteligence, kněţíchkněţích..

 ProPro bráhmanybráhmany bylobylo vyhrazenovyhrazeno studiumstudium písempísem aa obecněobecně učenostučenost..

 BráhmanovéBráhmanové sese takétaké stávalistávali poradciporadci aa ministryministry panovníkůpanovníků..

 BráhmanštíBráhmanští rodinnírodinní kněţíkněţí vykonávalivykonávali takovétakové obřady,obřady, jakojako jsoujsou svatby,svatby,
pohřbypohřby aa dalšídalší ceremonieceremonie..

 BráhmanaBráhmana jeje symbolemsymbolem sattvasattva--guny,guny, kvalitykvality dobradobra..

 OstatníOstatní –– kšatrijové,kšatrijové, vaišjové,vaišjové, šúdrovéšúdrové –– sese nacházejínacházejí podpod vlivemvlivem niţšíchniţších
kvalitkvalit..

 BráhmanaBráhmana sese vyznačujevyznačuje vznešenýmivznešenými vlastnostmivlastnostmi..

 TytoTyto vlastnostivlastnosti najdemenajdeme zmíněnézmíněné vv BhagavadBhagavad--GítěGítě ((1818..4242))::

šamó damas tapah šaučamšamó damas tapah šaučam
kšántir árdžavam éva čakšántir árdžavam éva ča
gjánam vigjánam ástikjamgjánam vigjánam ástikjam
brahmabrahma--karma svabhávakarma svabháva--džamdžam



 „Klid, sebeovládání, askeze, čistota, snášenlivost, „Klid, sebeovládání, askeze, čistota, snášenlivost, 
čestnost, poznání, moudrost a zboţnost jsou čestnost, poznání, moudrost a zboţnost jsou 
přirozené rysy, podle kterých jednají bráhmanové.“přirozené rysy, podle kterých jednají bráhmanové.“

 Zvláště vZvláště v současné době je zapotřebí bráhmanů, současné době je zapotřebí bráhmanů, 
protoţe lidé pozbývají jakékoli duchovní poznání protoţe lidé pozbývají jakékoli duchovní poznání 

 Skanda Purána uvádí: Skanda Purána uvádí: kalau šúdrá sambhaváhkalau šúdrá sambhaváh –– kaţdý kaţdý 
se vse v tomto věku rodí jako šúdra.tomto věku rodí jako šúdra.

 Téměř všichni lidé se dnes zabývají pouze udrţováním Téměř všichni lidé se dnes zabývají pouze udrţováním 
tělatěla –– jedením, spaním, pářením a obranou, coţ jsou jedením, spaním, pářením a obranou, coţ jsou 
činnosti, které vykonávají ičinnosti, které vykonávají i zvířata. zvířata. 

BráhmanBráhman



 Pokud ten, kdo se narodí vPokud ten, kdo se narodí v rodině dvidţů (dvojzrozených), rodině dvidţů (dvojzrozených), 
nevykazuje příslušné vlastnosti, nazývá se dvidţanevykazuje příslušné vlastnosti, nazývá se dvidţa--bandhu, přítel bandhu, přítel 
dvojzrozených. dvojzrozených. 

 Syn člena nejvyššího soudu není vţdy sám soudcem, ale není Syn člena nejvyššího soudu není vţdy sám soudcem, ale není 
ţádná chyba říkat, ţe je příbuzným ctihodného soudce. ţádná chyba říkat, ţe je příbuzným ctihodného soudce. 

 Členem nejvyššího soudu se tedy člověk nestává zrozením. Členem nejvyššího soudu se tedy člověk nestává zrozením. 

 Stejně tak nemá nikdo dědičné právo být bráhmanou. Stejně tak nemá nikdo dědičné právo být bráhmanou. 

 KK tomu musí získat nutné bráhmanské kvalifikace. tomu musí získat nutné bráhmanské kvalifikace. 

 Stejně jako postavení vStejně jako postavení v nejvyšším soudu je místem pro nejvyšším soudu je místem pro 
kvalifikované lidi, tak ikvalifikované lidi, tak i postavení bráhmany lze dosáhnout jedině postavení bráhmany lze dosáhnout jedině 
kvalifikací.kvalifikací.

 OO tomto tématu hovoří ve Šrímadtomto tématu hovoří ve Šrímad--Bhágavatamu (7.11.35) velký Bhágavatamu (7.11.35) velký 
světec Nárada Muni ssvětec Nárada Muni s Mahárádţem Judhišthirou:Mahárádţem Judhišthirou:

Pokud člověk vykazuje znaky bráhmany, kšatriji, vaišji či šúdry, Pokud člověk vykazuje znaky bráhmany, kšatriji, vaišji či šúdry, 
má být podle nich zařazen imá být podle nich zařazen i vv případě, ţe se narodil vpřípadě, ţe se narodil v nějaké jiné nějaké jiné 
třídě.― třídě.― 

BráhmanBráhman



 ZZ tohoto verše je jasně patrné, ţe celý současný tohoto verše je jasně patrné, ţe celý současný 
kastovní systém, který za rozhodující kvalifikaci kastovní systém, který za rozhodující kvalifikaci 
povaţuje zrození vpovaţuje zrození v dané společenské třídě, stojí na dané společenské třídě, stojí na 
zcela mylném základě.zcela mylném základě.

 ZZ pohledu zařazení ve společenském systému je ale pohledu zařazení ve společenském systému je ale 
ii bráhmana podmíněnou dušíbráhmana podmíněnou duší –– je podmíněn kvalitou je podmíněn kvalitou 
dobra. dobra. 

 Přestoţe usiluje oPřestoţe usiluje o realizaci Brahmanu, transcedence, realizaci Brahmanu, transcedence, 
chybí mu znalost Nejvyšší Osobnosti Boţství. chybí mu znalost Nejvyšší Osobnosti Boţství. 

 Vaišnava, který realizuje tuto Nejvyšší Osobu a Vaišnava, který realizuje tuto Nejvyšší Osobu a 
zaměstnává se výhradně oddanou sluţbou Nejvyššímu zaměstnává se výhradně oddanou sluţbou Nejvyššímu 
Pánu, dalece převyšuje postavení bráhmany. Pánu, dalece převyšuje postavení bráhmany. 

BráhmanBráhman



KšatrijaKšatrija

 Kšatrija je druhou nejvyšší společenskou třídou. Kšatrija je druhou nejvyšší společenskou třídou. 

 Tradičně se jedná oTradičně se jedná o vládnoucí či vojenskou třídu. vládnoucí či vojenskou třídu. 

 Sanskritské slovo kšatrija pochází ze slova kšatra Sanskritské slovo kšatrija pochází ze slova kšatra 
ss významem „vláda, moc―. významem „vláda, moc―. 

 Kšatrija je také ten, kdo chrání před ublíţením Kšatrija je také ten, kdo chrání před ublíţením 
(kšat znamená „ublíţení― a trájaté „chránit―). (kšat znamená „ublíţení― a trájaté „chránit―). 

 Védská literatura vede kVédská literatura vede k nenásilí, ale bránit nenásilí, ale bránit 
dharmu a poskytovat ochranu druhým je nezbytné. dharmu a poskytovat ochranu druhým je nezbytné. 



 Vlastnosti kšatriji popisuje například BhagavadVlastnosti kšatriji popisuje například Bhagavad--gítá (18.43) gítá (18.43) 
následovně:následovně:



šaurjam tédžó dhritir dákšjamšaurjam tédžó dhritir dákšjam
juddhé čápj apalájanamjuddhé čápj apalájanam
dánam íšvaradánam íšvara--bhávaš čabhávaš ča
kšátram karma svabhávakšátram karma svabháva--džamdžam



„Hrdinství, síla, odhodlanost, důmyslnost, odvaha „Hrdinství, síla, odhodlanost, důmyslnost, odvaha 
vv boji, štědrost a vůdcovství jsou přirozené rysy boji, štědrost a vůdcovství jsou přirozené rysy 
jednání náleţícího kšatrijům.“jednání náleţícího kšatrijům.“

KšatrijaKšatrija



 Kšatrijové jsou povaţováni za paţe těla společnosti a bráhmanové Kšatrijové jsou povaţováni za paţe těla společnosti a bráhmanové 
jsou povaţováni za hlavu a mozky těla společnosti. jsou povaţováni za hlavu a mozky těla společnosti. 

 Paţe jsou zapotřebí kPaţe jsou zapotřebí k tomu, aby chránily tělo před všemi úrazy, tomu, aby chránily tělo před všemi úrazy, 
ale musejí jednat podle nařízení rozumu.ale musejí jednat podle nařízení rozumu.

„Svrchovanou povinností vladaře je poskytovat veškerou „Svrchovanou povinností vladaře je poskytovat veškerou 
ochranu těm, kteří poslouchají zákon, a přísně trestat ty, kteří ochranu těm, kteří poslouchají zákon, a přísně trestat ty, kteří 
neplní nařízení písem vneplní nařízení písem v běţných dobách, kdy nehrozí ţádné běţných dobách, kdy nehrozí ţádné 
nebezpečí.“nebezpečí.“

(Šrímad(Šrímad--Bhágavatam 1.17.16)Bhágavatam 1.17.16)

 Panovník má ve státě dohlíţet na to, aby občané následovali svoji Panovník má ve státě dohlíţet na to, aby občané následovali svoji 
dharmu. dharmu. 

 Takovým lidem poskytuje veškerou ochranu. Takovým lidem poskytuje veškerou ochranu. 

KšatrijaKšatrija



 Král je slavný tím, ţe rozdává milodary, vykonává Král je slavný tím, ţe rozdává milodary, vykonává 
jagji (oběti), chrání odevzdané duše atd. jagji (oběti), chrání odevzdané duše atd. 
Bráhmanové, krávy, ţeny, děti a starci si vţdy Bráhmanové, krávy, ţeny, děti a starci si vţdy 
zaslouţí patřičnou ochranu:zaslouţí patřičnou ochranu:

1.1. Ochranou bráhmanůOchranou bráhmanů

2. 2. Ochrana kravOchrana krav

3. 3. Ochrana ţenOchrana ţen

4. 4. Ochrana dětíOchrana dětí

5. 5. Staří lidéStaří lidé

KšatrijaKšatrija



1.1. Ochranou bráhmanůOchranou bráhmanů

 se zachovává instituce varen a ášramů, se zachovává instituce varen a ášramů, 

 nejvědečtější kultura, pomocí které lze dosáhnout cíle lidského nejvědečtější kultura, pomocí které lze dosáhnout cíle lidského 
ţivota. ţivota. 

 Bráhmanové, kteří uchovávají a předávají poznání ku prospěchu Bráhmanové, kteří uchovávají a předávají poznání ku prospěchu 
společnosti (jak po hmotné stránce, tak ispolečnosti (jak po hmotné stránce, tak i po duchovní), si po duchovní), si 
zasluhují, aby je král chránil ve všech ohledech. zasluhují, aby je král chránil ve všech ohledech. 

KšatrijaKšatrija



2.2. Ochrana kravOchrana krav

 zajišťuje hmotný blahobyt. zajišťuje hmotný blahobyt. 

 Krávy spásají trávu, kterou lidé jíst nemohou, a přeměňují ji v „zázračný Krávy spásají trávu, kterou lidé jíst nemohou, a přeměňují ji v „zázračný 
pokrm"pokrm" –– mléko, jehoţ pouţití je mnohostranné a má vysokou výţivnou mléko, jehoţ pouţití je mnohostranné a má vysokou výţivnou 
hodnotu. hodnotu. 

 Lze zLze z něj připravit jogurt, sýr, máslo a ghí (přečištěné máslo, pouţívané něj připravit jogurt, sýr, máslo a ghí (přečištěné máslo, pouţívané 
mj. na smaţení). mj. na smaţení). 

 Na oplátku za mléko by měla být kravám poskytována ochrana a péče Na oplátku za mléko by měla být kravám poskytována ochrana a péče 
jako právoplatným členům společnosti. jako právoplatným členům společnosti. 

 Nikdy by neměly být zabíjeny. Nikdy by neměly být zabíjeny. 

 Býci mohou být stejně prospěšní, protoţe jsou zvyklí na těţkou práci na Býci mohou být stejně prospěšní, protoţe jsou zvyklí na těţkou práci na 
polipoli –– orání, mletí a tah. orání, mletí a tah. 

 Pomáhají při pěstování obilí a zeleniny a krávy dávají mléko. Pomáhají při pěstování obilí a zeleniny a krávy dávají mléko. 

 Mléčné výrobky spolu sMléčné výrobky spolu s obilím a zeleninou tvoří dokonale vyváţenou obilím a zeleninou tvoří dokonale vyváţenou 
lidskou stravu. lidskou stravu. 

 Ochrana krav a býků je tedy základem jednoduchého a úspěšného ţivota. Ochrana krav a býků je tedy základem jednoduchého a úspěšného ţivota. 

 VV indické tradici představuje býk dharmu, náboţenské zásady, a kráva indické tradici představuje býk dharmu, náboţenské zásady, a kráva 
Zemi. JsouZemi. Jsou--li oba šťastní, lidská společnost vzkvétá. li oba šťastní, lidská společnost vzkvétá. 

KšatrijaKšatrija



3.3. Ochrana ţenOchrana ţen

 zachovává počestnost společnosti, která tak můţe vychovávat zachovává počestnost společnosti, která tak můţe vychovávat 
charakterní a způsobilou generaci přinášející mír, harmonii a pokrok charakterní a způsobilou generaci přinášející mír, harmonii a pokrok 
vv ţivotě. ţivotě. 

 Ţeny by se měly věnovat náboţenským činnostem. Ţeny by se měly věnovat náboţenským činnostem. 

 Jejich počestnost a oddanost umoţní zrození potomků sJejich počestnost a oddanost umoţní zrození potomků s dobrými dobrými 
vlastnostmi. vlastnostmi. 

 Jinak ţeny přirozeně začínají jednat nezávisle, volně se stýkají sJinak ţeny přirozeně začínají jednat nezávisle, volně se stýkají s muţi, muţi, 
čímţ se šíří cizoloţství sčímţ se šíří cizoloţství s rizikem zrodu nechtěných potomků. rizikem zrodu nechtěných potomků. 

 Cizoloţství ve společnosti vyvolávají také nezodpovědní muţi a Cizoloţství ve společnosti vyvolávají také nezodpovědní muţi a 
záplava neţádoucích dětí tak vede kzáplava neţádoucích dětí tak vede k mnoha společenským mnoha společenským 
problémům, se kterými se potýká současná společnost. problémům, se kterými se potýká současná společnost. 

KšatrijaKšatrija



4.4. Ochrana dětíOchrana dětí

 poskytuje podmíněné ţivé bytosti ten nejlepší základ pro rozvoj poskytuje podmíněné ţivé bytosti ten nejlepší základ pro rozvoj 
duchovních hodnot, pevného charakteru a dalších ctností duchovních hodnot, pevného charakteru a dalších ctností 

 a umoţňuje jí připravit se na cestu ka umoţňuje jí připravit se na cestu k osvobození zosvobození z hmotného otroctví.hmotného otroctví.

5.5. Staří lidéStaří lidé, , 

 kterým se dostává patřičné ochrany, mají moţnost připravit se na lepší kterým se dostává patřičné ochrany, mají moţnost připravit se na lepší 
příští ţivot. příští ţivot. 

 Ve védské kultuře bylo oVe védské kultuře bylo o staré lidi vţdy dobře postaráno. staré lidi vţdy dobře postaráno. 

 Mladí je měli vMladí je měli v úctě, protoţe od nich mohli získávat cenné ţivotní úctě, protoţe od nich mohli získávat cenné ţivotní 
zkušenosti, které mladší generace postrádá. zkušenosti, které mladší generace postrádá. 

 Navíc se cítili zavázáni za péči, kterou od nich po celý ţivot dostávali. Navíc se cítili zavázáni za péči, kterou od nich po celý ţivot dostávali. 
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 Etymologicky toto slovo pochází zEtymologicky toto slovo pochází z kořene višal skořene višal s významem „ţít―. významem „ţít―. 

 Jedná se oJedná se o třetí třídu védského společenského systému. třetí třídu védského společenského systému. 

 Vaišjové se tradičně zabývali zemědělstvím a obchodem. Vaišjové se tradičně zabývali zemědělstvím a obchodem. 

 BhagavadBhagavad--gítá se vgítá se v první části 44.první části 44. sloky zsloky z 18.18. kapitoly okapitoly o vaišjích vaišjích 
zmiňuje následovně: zmiňuje následovně: 

krišikriši--gógó--rakšjarakšja--vánidžjamvánidžjam
vaišjavaišja--karma svabhávakarma svabháva--džamdžam

„Zemědělství, ochrana krav a obchod jsou přirozené činnosti „Zemědělství, ochrana krav a obchod jsou přirozené činnosti 
náleţící vaišjům…“náleţící vaišjům…“

VaišjaVaišja



 Duchovně orientované civilizace po celém světě zaujímaly Duchovně orientované civilizace po celém světě zaujímaly 
realistický přístup krealistický přístup k ţivotu, který uspokojoval všechny ţivotu, který uspokojoval všechny 
aspekty jednotlivceaspekty jednotlivce –– tělesné, mentální a duchovnítělesné, mentální a duchovní –– a a 
kladl důraz na zodpovědnost jednotlivce ke zbytku kladl důraz na zodpovědnost jednotlivce ke zbytku 
společnosti. společnosti. 

 AA jak člověk ţil vjak člověk ţil v souladu ssouladu s milostí přírody a díky ní, milostí přírody a díky ní, 
tradiční kultury zaloţené na zemědělství zdůrazňovaly úctu tradiční kultury zaloţené na zemědělství zdůrazňovaly úctu 
ke všemu ţivému a spolupráci ske všemu ţivému a spolupráci s přírodou. přírodou. 

 ZZ ní lidé brali jen to, co bylo nutné, a odpovídající část ní lidé brali jen to, co bylo nutné, a odpovídající část 
vraceli zpět. vraceli zpět. 

VaišjaVaišja



 Ve védské tradici zaujímá kráva mezi všemi tvory výjimečné postavení: Ve védské tradici zaujímá kráva mezi všemi tvory výjimečné postavení: 
„Hovořím k„Hovořím k těm, kteří si to uvědomují: neubliţujte krávě, neboť tak těm, kteří si to uvědomují: neubliţujte krávě, neboť tak 
ubliţujete zemi a celému lidskému pokolení.“ ubliţujete zemi a celému lidskému pokolení.“ (Rig Véda)(Rig Véda)

 Všichni jsme tvory hmotné přírody. VVšichni jsme tvory hmotné přírody. V BhagavadBhagavad--gítě se říká, ţe samotný gítě se říká, ţe samotný 
Pán je otcem dávající símě a hmotná příroda je matkou všech ţivých Pán je otcem dávající símě a hmotná příroda je matkou všech ţivých 
bytostí všech druhů. bytostí všech druhů. 

 Matka hmotná příroda má tedy milostí Všemocného Otce, Šrí Krišny, Matka hmotná příroda má tedy milostí Všemocného Otce, Šrí Krišny, 
dostatek potravy pro zvířata idostatek potravy pro zvířata i pro lidi. pro lidi. 

 Lidská bytost je starším bratrem všech ostatních ţivých bytostí. Lidská bytost je starším bratrem všech ostatních ţivých bytostí. 

 Člověk je obdařený větší inteligencí neţ zvířata, aby mohl porozumět Člověk je obdařený větší inteligencí neţ zvířata, aby mohl porozumět 
chodu přírody a projevům Nejvyšší Osobnosti Boţství. chodu přírody a projevům Nejvyšší Osobnosti Boţství. 

 Lidská civilizace by měla záviset na darech přírody, a ne se uměle Lidská civilizace by měla záviset na darech přírody, a ne se uměle 
pokoušet opokoušet o ekonomický rozvoj, který přivede svět do zmatku chamtivosti ekonomický rozvoj, který přivede svět do zmatku chamtivosti 
a moci uţívané jen pro umělý blahobyt a smyslový poţitek. a moci uţívané jen pro umělý blahobyt a smyslový poţitek. 

 Takový ţivot není ničím jiným neţ ţivotem psů a vepřů. Takový ţivot není ničím jiným neţ ţivotem psů a vepřů. 

VaišjaVaišja



 Šúdra je čtvrtá společenská třída vŠúdra je čtvrtá společenská třída v tradičním tradičním 

védském společenském systému. Bhagavadvédském společenském systému. Bhagavad--gítá, gítá, 

2.2. část 44.část 44. sloky 18.sloky 18. kapitoly, okapitoly, o ní hovoří ní hovoří 

následovně:následovně:

paričarjátmakám karmaparičarjátmakám karma

šúdrasjápi svabhávašúdrasjápi svabháva--džamdžam

„…Šúdrům přísluší práce a sluţba pro druhé.“„…Šúdrům přísluší práce a sluţba pro druhé.“

ŠúdraŠúdra



 Třída šúdrů je všeobecně povaţována za méně inteligentní Třída šúdrů je všeobecně povaţována za méně inteligentní 
-- ve vztahu kve vztahu k chápání duchovní pravdy;chápání duchovní pravdy;

 jinak ve svém oboru, řemesle, umění apod. se od nich jinak ve svém oboru, řemesle, umění apod. se od nich 
očekává přirozeně dovednost a znalost.) očekává přirozeně dovednost a znalost.) 

 Šúdrům je dáno upřímně slouţit třem vyšším sloţkám Šúdrům je dáno upřímně slouţit třem vyšším sloţkám 
společnosti, a touto sluţbou mohou dosáhnout veškerého společnosti, a touto sluţbou mohou dosáhnout veškerého 
ţivotního pohodlí. ţivotního pohodlí. 

 Písma zvláště nařizují, ţe šúdra nemá nikdy střádat Písma zvláště nařizují, ţe šúdra nemá nikdy střádat 
peníze. peníze. 

 Jakmile šúdrové nahromadí majetek, zneuţijí ho kJakmile šúdrové nahromadí majetek, zneuţijí ho k hříšným hříšným 
činnostemčinnostem –– utratí je za víno, ţeny a hazard. utratí je za víno, ţeny a hazard. 

ŠúdraŠúdra



 Současná společnost je zSoučasná společnost je z védského pohledu pokleslá védského pohledu pokleslá 
na úroveň šúdrů a ještě níţe (ina úroveň šúdrů a ještě níţe (i šúdrové ve védské šúdrové ve védské 
společnosti vykazovali mnohé dobré vlastnosti). společnosti vykazovali mnohé dobré vlastnosti). 

 Celé ovzduší je prostoupené chtíčem a lakotou. Celé ovzduší je prostoupené chtíčem a lakotou. 

 To dokonce vidíme iTo dokonce vidíme i mezi těmi, kteří mají tu mezi těmi, kteří mají tu 
zodpovědnost vést obyčejný lid správným směrem. zodpovědnost vést obyčejný lid správným směrem. 

 Kaţdý chce těţit ze státních zdrojů aţ do své smrti a Kaţdý chce těţit ze státních zdrojů aţ do své smrti a 
nikdo neustoupí znikdo neustoupí z politické scény, dokud kpolitické scény, dokud k tomu není tomu není 
donucen.donucen.

 Jak mohou takoví lidé udělat pro ostatní něco Jak mohou takoví lidé udělat pro ostatní něco 
dobrého? dobrého? 

 Výsledkem je korupce, intriky a pokrytectví. Dnešní Výsledkem je korupce, intriky a pokrytectví. Dnešní 
společnost se nachází vspolečnost se nachází v opravdu politováníhodné opravdu politováníhodné 
situaci. situaci. 

ŠúdraŠúdra



 Nicméně BhagavadNicméně Bhagavad--gítá (9.32) navrhuje gítá (9.32) navrhuje 

řešení:řešení:

„O„O synu Prthy! Ti, kdo se ke Mně uchýlí, byť synu Prthy! Ti, kdo se ke Mně uchýlí, byť 

jsou ijsou i nejniţšího původu, ţeny, vaišjové nejniţšího původu, ţeny, vaišjové 

(obchodníci) a šúdrové (dělníci), mohou (obchodníci) a šúdrové (dělníci), mohou 

dosáhnout nejvyššího cíle.― dosáhnout nejvyššího cíle.― 

ŠúdraŠúdra



 Nejvyšší Pán zde jasně říká, ţe vNejvyšší Pán zde jasně říká, ţe v oddané sluţbě není rozdílu mezi lidmi vyšší oddané sluţbě není rozdílu mezi lidmi vyšší 
a niţší třídy. a niţší třídy. 

 Toto rozdělení platí vToto rozdělení platí v případě hmotného pojetí ţivota, ale na toho, kdo případě hmotného pojetí ţivota, ale na toho, kdo 
prokazuje transcendentální oddanou sluţbu Pánu, se nevztahuje. prokazuje transcendentální oddanou sluţbu Pánu, se nevztahuje. 

 Kaţdý má právo dosáhnout nejvyššího cíle. Kaţdý má právo dosáhnout nejvyššího cíle. 

 Ve ŠrímadVe Šrímad--Bhágavatamu (2.4.18) se dočteme, ţe iBhágavatamu (2.4.18) se dočteme, ţe i nejníţe stojící lidé zvaní nejníţe stojící lidé zvaní 
čandálové (pojídači psů) mohou být očištěni stykem sčandálové (pojídači psů) mohou být očištěni stykem s čistým oddaným. čistým oddaným. 

 Oddaná sluţba a vedení poskytované čistým oddaným mají takovou sílu, ţe Oddaná sluţba a vedení poskytované čistým oddaným mají takovou sílu, ţe 
útočiště uútočiště u nich můţe přijmout kdokoli, bez ohledu na své vyšší či niţší nich můţe přijmout kdokoli, bez ohledu na své vyšší či niţší 
postavení. postavení. 

 II ten nejprostší člověk, který se uchýlí kten nejprostší člověk, který se uchýlí k čistému oddanému, se můţe díky čistému oddanému, se můţe díky 
náleţitému vedení očistit. náleţitému vedení očistit. 

 Proces oddané sluţby má takovou moc, ţe čistý oddaný Nejvyššího Pána Proces oddané sluţby má takovou moc, ţe čistý oddaný Nejvyššího Pána 
můţe umoţnit lidem všech niţších tříd dosáhnout nejvyšší dokonalosti ţivota. můţe umoţnit lidem všech niţších tříd dosáhnout nejvyšší dokonalosti ţivota. 

ŠúdraŠúdra



BUDHIZMUSBUDHIZMUS



 "Budhizmus je v prvom rade náboženstvo más. "Budhizmus je v prvom rade náboženstvo más. 
Nezúfam. Ani na okamžik nemyslím, že budhizmus bol Nezúfam. Ani na okamžik nemyslím, že budhizmus bol 
vypudený z Indie. Každú podstatnú charakteristiku vypudený z Indie. Každú podstatnú charakteristiku 
vidím v Indii prevedenú v skutok ďaleko viacej ako vidím v Indii prevedenú v skutok ďaleko viacej ako 
napríklad v Číne, na Cejlóne a v Japonsku, kde napríklad v Číne, na Cejlóne a v Japonsku, kde 
výslovne vyznávajú budhizmus... Je nemožné vypudiť výslovne vyznávajú budhizmus... Je nemožné vypudiť 
Budhu. Nemôžete ho pripraviť o jeho narodenie v Indii. Budhu. Nemôžete ho pripraviť o jeho narodenie v Indii. 
Vo svojom vlastnom živote si vytvoril nezabudnuteľné Vo svojom vlastnom živote si vytvoril nezabudnuteľné 
meno. Žije dnes v životoch miliónov ľudských bytostí. meno. Žije dnes v životoch miliónov ľudských bytostí. 
Nech si každý vezme, čo najviac môže z posolstva Nech si každý vezme, čo najviac môže z posolstva 
milosti, zbožnosti, ktoré Budha roznášal. Musíme milosti, zbožnosti, ktoré Budha roznášal. Musíme 
preložiť toto posolstvo do našich vlastných životov. preložiť toto posolstvo do našich vlastných životov. 
Sme schopní vzdať našu poctu veľkému majstrovi a Sme schopní vzdať našu poctu veľkému majstrovi a 
učiteľovi ľudstva? Myslenie, ktoré Budha daroval pred učiteľovi ľudstva? Myslenie, ktoré Budha daroval pred 
2.500 rokmi sa nikdy nepominie."2.500 rokmi sa nikdy nepominie."

Mahatma GándhíMahatma Gándhí

BudhizmusBudhizmus



"Budhizmus je stokrát realistickejší ako ostatné "Budhizmus je stokrát realistickejší ako ostatné 
náboženstvá... Vznikol po niekoľko sto rokoch náboženstvá... Vznikol po niekoľko sto rokoch 
filozofického vývoja. Pojem boha bol filozofického vývoja. Pojem boha bol 
odstránený tak rýchle ako sa objavil. Modlitba odstránený tak rýchle ako sa objavil. Modlitba 
nepripadá vôbec v úvahu... Žiadne nepripadá vôbec v úvahu... Žiadne 
donucovanie, dokonca ani v mníšskej obci. K donucovanie, dokonca ani v mníšskej obci. K 
tomu vôbec nevyzýval bojovať proti ľuďom inej tomu vôbec nevyzýval bojovať proti ľuďom inej 
viery. Jeho učenie sa neobracia voči ničom tak viery. Jeho učenie sa neobracia voči ničom tak 
dôrazne ako proti pocitom neprajnosti, dôrazne ako proti pocitom neprajnosti, 
nepriateľstva a hnevu."nepriateľstva a hnevu."

Friedrich NietzscheFriedrich Nietzsche

BudhizmusBudhizmus



"Náboženstvo budúcnosti bude kozmické "Náboženstvo budúcnosti bude kozmické 

náboženstvo. Prekročí osobného boha a náboženstvo. Prekročí osobného boha a 

vyvaruje sa dogmám a teológii. Zahrňujúc v vyvaruje sa dogmám a teológii. Zahrňujúc v 

sebe ako oblasť prírodnú, tak duchovnú, bude sebe ako oblasť prírodnú, tak duchovnú, bude 

založené na religióznom cítení vyrastajúcom založené na religióznom cítení vyrastajúcom 

zo skúsenosti objímajúcej všetky veci, prírodné zo skúsenosti objímajúcej všetky veci, prírodné 

i duchovné ako zmysluplnú jednotu. i duchovné ako zmysluplnú jednotu. 

Budhizmus odpovedá tomuto popisu."Budhizmus odpovedá tomuto popisu."

Albert EinsteinAlbert Einstein

BudhizmusBudhizmus



 jedno z najrozšírenejších svetových náboţenstiev, jedno z najrozšírenejších svetových náboţenstiev, 

 vyznáva ho 300vyznáva ho 300––500 miliónov ľudí, 500 miliónov ľudí, 

 6% svetovej populácie 6% svetovej populácie 

 (4. najväčšie náboţenstvo)(4. najväčšie náboţenstvo)

 V ČíneV Číne, , BhutáneBhutáne, , JaponskuJaponsku, , KambodţiKambodţi, , LaoseLaose, , 

MongolskuMongolsku, , MjanmarskuMjanmarsku, na , na Srí LankeSrí Lanke, v , v Juţnej Juţnej 

KóreiKórei, , ThajskuThajsku, , TibeteTibete a a VietnameVietname, India, India

BudhizmusBudhizmus

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bhut%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kambod%C5%BEa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Laos
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mongolsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mjanmarsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%AD_Lanka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEn%C3%A1_K%C3%B3rea
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEn%C3%A1_K%C3%B3rea
http://sk.wikipedia.org/wiki/Thajsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tibet
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vietnam


BudhizmusBudhizmus









BudhizmusBudhizmus

 reakcia na brahmanizmus, ktorý strácal popularitu reakcia na brahmanizmus, ktorý strácal popularitu 

kvôli komplikovanosti (ezoterický ritualizmus)kvôli komplikovanosti (ezoterický ritualizmus)

 budhizmus bol jednoduchý, ľuďom zrozumiteľnejšíbudhizmus bol jednoduchý, ľuďom zrozumiteľnejší

 univerzálne učenieuniverzálne učenie

 neuznávalo výnimočnosť nejakého národa neuznávalo výnimočnosť nejakého národa 

aa umoţňovalo šírenie aj vumoţňovalo šírenie aj v rodných jazykochrodných jazykoch





BUDHABUDHA

 Siddhartha Gautam Siddhartha Gautam –– syn knieţaťa kmeňa Šakjov (624 syn knieţaťa kmeňa Šakjov (624 –– 448 448 
p.n.l.), na rozhraní Indie a Nepálup.n.l.), na rozhraní Indie a Nepálu

 Oţenil sa vOţenil sa v 16 16 –– mal za ţeny 2 princezné mal za ţeny 2 princezné 

 Po odchode zPo odchode z paláca poznal 3 zlá paláca poznal 3 zlá –– starobu, utrpenie astarobu, utrpenie a smrťsmrť

 Spoznal liek vSpoznal liek v podobe tichého rozjímania askétu podobe tichého rozjímania askétu -- vv 29. rokoch 29. rokoch 
opustil palác a stal sa askétomopustil palác a stal sa askétom

 Po 7. rokoch  pri meditácii za májového splnu sa stal osvieteným Po 7. rokoch  pri meditácii za májového splnu sa stal osvieteným ––
budhom ( Figovník vbudhom ( Figovník v Uruvéle pri meste Gajá) Uruvéle pri meste Gajá) 

 Učenie hlásal 5 mníchom vUčenie hlásal 5 mníchom v lokalite Sarnath pri Benáreselokalite Sarnath pri Benárese

 Pôsobil vPôsobil v SV IndiiSV Indii

 Zomrel vo veku 80 rokov vZomrel vo veku 80 rokov v háji vháji v dnešnej Kasii dnešnej Kasii 

 Telo bolo spálené Telo bolo spálené –– zvyšky rozdelené na 8 častí (uloţené zvyšky rozdelené na 8 častí (uloţené 
vv mohylách)mohylách)





BudhizmusBudhizmus

 Prvotný budhizmus Prvotný budhizmus –– hinajána, therawáda, bol hinajána, therawáda, bol 
ateistickýateistický

 4. storočie pred nl 4. storočie pred nl –– prvé rozpory prvé rozpory –– 2 smery 2 smery 
hinajána ahinajána a mahajánamahajána

 aţ postupne začínajú Budhu  povaţovať za aţ postupne začínajú Budhu  povaţovať za 
nadprirodzené bytosť nadprirodzené bytosť –– úcta ako bohuúcta ako bohu

 neskôr polyteistickým náboţenstvomneskôr polyteistickým náboţenstvom

 šíri sa do J, JV, str Ázie šíri sa do J, JV, str Ázie –– vznik nových smerov vznik nových smerov 
aa siektsiekt



Kolébka budhismu

Šíření prvních škol 
(III. – I. století př. K)

Hlavní směry cest 
misionářů

Úpadek mistrů budh.
(VIII. – X. st)





Doktrína budhizmuDoktrína budhizmu

 Budha nadviazal na brahmanizmusBudha nadviazal na brahmanizmus

 Budhizmus preberá z tradície vieru v odplatu dobrých a zlých činov Budhizmus preberá z tradície vieru v odplatu dobrých a zlých činov 
((karmakarma) a učenie o kolobehu ţivotov (reinkarnácia).) a učenie o kolobehu ţivotov (reinkarnácia).

 Odmietal védsku autoritu, vládu brahmanov, krvavé obete, viacero Odmietal védsku autoritu, vládu brahmanov, krvavé obete, viacero 
bohov, potrebu rituálov abohov, potrebu rituálov a kňazov, kastovníctvokňazov, kastovníctvo

 Vţdy odpútaval pozornosť od svojej osoby a smeroval ju kVţdy odpútaval pozornosť od svojej osoby a smeroval ju k svojmu svojmu 
učeniuučeniu

 Otázku oOtázku o prazáklade sveta chcel nechať nezodpovedanú sprazáklade sveta chcel nechať nezodpovedanú s úmyslom úmyslom 
zdôrazniť dôleţitejšie vecizdôrazniť dôleţitejšie veci

 Jeho slávna odpoveď znie:Jeho slávna odpoveď znie:

 Kto je postrelený otráveným šípom, nemá sa najprv zháňať po Kto je postrelený otráveným šípom, nemá sa najprv zháňať po 
strelcovi, ale musí si neodkladne nechať ranu ošetriť šikovným strelcovi, ale musí si neodkladne nechať ranu ošetriť šikovným 
ránhojičom.ránhojičom.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Karma


4 pravdy:4 pravdy:

1. Ţivot a1. Ţivot a všetko na svete je utrpenievšetko na svete je utrpenie

 Urpením je narodenie i staroba, choroba i smrť, spojenie Urpením je narodenie i staroba, choroba i smrť, spojenie 
s nemilými i odlúčenie od milého, nesplnené priania. s nemilými i odlúčenie od milého, nesplnené priania. 

 Utrpenie je aj akákoľvek zmena a človek je súhrn Utrpenie je aj akákoľvek zmena a človek je súhrn 
prebiehajúcich pochodov prebiehajúcich pochodov -- dhammov (v sanskrite: dhammov (v sanskrite: 
dharma). dharma). 

 Podstatu jedinca tvorí päť khand: telesnosť, cítenie, Podstatu jedinca tvorí päť khand: telesnosť, cítenie, 
vnímanie, tvorivé sily a vedomie. vnímanie, tvorivé sily a vedomie. 

 Tie sa smrťou uvoľňujú a novým narodením znovu novo Tie sa smrťou uvoľňujú a novým narodením znovu novo 
zoskupujú, a tak utrpenie pokračuje.zoskupujú, a tak utrpenie pokračuje.



4 pravdy:4 pravdy:

2. Utrpenie je dôsledok túţob po ţivote, lipnutí na 2. Utrpenie je dôsledok túţob po ţivote, lipnutí na 
existencii, pripútanosti kexistencii, pripútanosti k svetu isvetu i rozkošiamrozkošiam

 Konkrétne: z nevedomosti, zloţiek karmických síl, Konkrétne: z nevedomosti, zloţiek karmických síl, 
uvedomovania, mena a tvaru, šestora zmyslových uvedomovania, mena a tvaru, šestora zmyslových 
oblastí, dotyku, pociťovania, smädu (po ţivote), oblastí, dotyku, pociťovania, smädu (po ţivote), 
ulpievania zvykom, vznikania, zrodenia, starnutia a ulpievania zvykom, vznikania, zrodenia, starnutia a 
umieranie.umieranie.

3. Tlmenie túţob, ţiadostivosti, potláčenie existencie, 3. Tlmenie túţob, ţiadostivosti, potláčenie existencie, 
odstránenie túţby po ţivoteodstránenie túţby po ţivote

 Čiţe odstránením nevedomosti, zloţiek karmických síl, Čiţe odstránením nevedomosti, zloţiek karmických síl, 
atďatď



4 pravdy:4 pravdy:

4. Túţbu po ţivote odstránime osmorakou vznešenou 4. Túţbu po ţivote odstránime osmorakou vznešenou 
cestou (osemdielnou):cestou (osemdielnou):

 1 pravé rozhodnutie a1 pravé rozhodnutie a predsavzatie, (vzdať sa zlovôle, predsavzatie, (vzdať sa zlovôle, 
neubliţovať)neubliţovať)

 2 pravá reč 2 pravá reč –– bez lţí, ohováraní abez lţí, ohováraní a hrubostí, hrubostí, 
ss láskavosťouláskavosťou

 3 pravé konanie 3 pravé konanie –– nezabíja, nekradne, nezabíja, nekradne, 

 4 pravý ţivot 4 pravý ţivot –– ţiť poctivoţiť poctivo

 5 pravá snaha 5 pravá snaha –– usilujúca sa potláčať všetko zlé usilujúca sa potláčať všetko zlé 
aa podporovať dobrépodporovať dobré

 6 pravé uvaţovanie 6 pravé uvaţovanie –– zamyslenie sa nad podstatou zamyslenie sa nad podstatou 
tela, citu itela, citu i duchaducha

 7 pravé sústredenie 7 pravé sústredenie –– upnutie mysle na jeden bod upnutie mysle na jeden bod ––
ţiť prítomnosti (nie meditovať)ţiť prítomnosti (nie meditovať)



 zz reinkrnácií je moţné sa oslobodiť dosiahnutím reinkrnácií je moţné sa oslobodiť dosiahnutím 
nirványnirvány

 oslobodeniu z kolobehu ţivota, ktorého podstatu oslobodeniu z kolobehu ţivota, ktorého podstatu 
tvorí utrpenie.tvorí utrpenie.

 ovládanie seba aovládanie seba a bytia  bytia  -- jednou  zjednou  z techník je jogatechník je joga

 Budha prevzal zBudha prevzal z jogy koncentráciu ajogy koncentráciu a meditáciu meditáciu 
(sústredenie na kvapku vody a(sústredenie na kvapku vody a pod)pod)

 Poprel askézuPoprel askézu



5 budhiistických prikázaní:5 budhiistických prikázaní:

1 zákaz zabíjania ţivých organizmov 1 zákaz zabíjania ţivých organizmov 

2 zákaz klamať2 zákaz klamať

3 zákaz kradnúť3 zákaz kradnúť

4 zákaz dopúšťať sa nedovolených pohlavných vzťahov4 zákaz dopúšťať sa nedovolených pohlavných vzťahov

5 zákaz pitia omamujúcich nápojov5 zákaz pitia omamujúcich nápojov

 neskôr mnohé pokryvenianeskôr mnohé pokryvenia

 vznik lamizmu svznik lamizmu s mnohými vetvami mnohými vetvami –– ţlté, červené aţlté, červené a čiernečierne

 zenzen-- budhzmus budhzmus –– meditácia, pozorovanie, meditácia, pozorovanie, 
sebapozorovaniesebapozorovanie

 modlitebné mlynčekymodlitebné mlynčeky



 Budhistické učenie alebo inak Budhistické učenie alebo inak dharmadharma ukazuje cestu k ukazuje cestu k 
osvieteniu a ukončeniu utrpenia, ktoré predstavuje osvieteniu a ukončeniu utrpenia, ktoré predstavuje 
opätovný cyklus opätovný cyklus reinkarnáciíreinkarnácií. . 

 Je to stredná cesta, ktorá je kompromisom medzi Je to stredná cesta, ktorá je kompromisom medzi 
materiálnymi pôţitkami a materiálnymi pôţitkami a asketizmomasketizmom..

 Budha kázal, ţe všetky veci v materiálnom svete sú len Budha kázal, ţe všetky veci v materiálnom svete sú len 
ilúziou vrátane ilúziou vrátane egaega a ţe svetské pôţitky sú nestále a v a ţe svetské pôţitky sú nestále a v 
konečnom dôsledku predstavujú sklamanie. konečnom dôsledku predstavujú sklamanie. 

 V budhizme nie je ego trvalou V budhizme nie je ego trvalou entitouentitou ako hinduistický ako hinduistický 
átmanátman, ale niečo, čo je podrobené zmene kvôli lipnutiu na , ale niečo, čo je podrobené zmene kvôli lipnutiu na 
predmetoch, ktoré sú vo svojej podstate netrvalé a predmetoch, ktoré sú vo svojej podstate netrvalé a 
iluzórne. iluzórne. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Dharma
http://sk.wikipedia.org/wiki/Reinkarn%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Asketizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ego
http://sk.wikipedia.org/wiki/Entita
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%81tman


 Utrpenie v ţivote je spôsobované túţbou po predmetoch dostupných Utrpenie v ţivote je spôsobované túţbou po predmetoch dostupných 
ľudským zmyslom. ľudským zmyslom. 

 Preto treba odstrániť tento smäd poznaním, ţe to všetko nie je pravé Preto treba odstrániť tento smäd poznaním, ţe to všetko nie je pravé 
Ja a ţe sa ma to v skutočnosti vôbec netýka. Ja a ţe sa ma to v skutočnosti vôbec netýka. 

 Tento najvyšší cieľ sa nazýva Tento najvyšší cieľ sa nazýva nirvánanirvána (doslova: vyvanutie, vyhasnutie (doslova: vyvanutie, vyhasnutie 
plameňa). plameňa). 

 Svojím dôrazom na premáhanie utrpenia, na sebavýchovu osobnosti Svojím dôrazom na premáhanie utrpenia, na sebavýchovu osobnosti 
zapôsobil na ďalší vývoj východných filozofií skôr v moralistickom neţ v zapôsobil na ďalší vývoj východných filozofií skôr v moralistickom neţ v 
náboţenskom zmysle.náboţenskom zmysle.

 Veľmi záleţí na tom, čo si človek predstavuje pod pojmom Veľmi záleţí na tom, čo si človek predstavuje pod pojmom 
„náboţenstvo―. „náboţenstvo―. 

 Z pohľadu budhistov, budhizmus nie je náboţenstvom. Z pohľadu budhistov, budhizmus nie je náboţenstvom. 

 Budhizmus je Cesta (recept) k dosiahnutiu uvedomenia si reality a Budhizmus je Cesta (recept) k dosiahnutiu uvedomenia si reality a 
pravdy o ţivote.pravdy o ţivote.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nirv%C3%A1na


Paralely budhizmu aParalely budhizmu a kresťanstvakresťanstva

 Gautama aj Jeţiš nepouţívajú Gautama aj Jeţiš nepouţívajú sakrálnu rečsakrálnu reč, ktorá je beţným ľuďom , ktorá je beţným ľuďom 
cudzia (sanskrt, hebrejština), ale ţivý jazyk svojho okolia cudzia (sanskrt, hebrejština), ale ţivý jazyk svojho okolia 
(stredoindoárijský dialekt, aramejština).(stredoindoárijský dialekt, aramejština).

 Obaja Obaja nezanechalinezanechali kodifikovanú podobu kodifikovanú podobu –– zápis svojho učeniazápis svojho učenia

 Obaja Obaja apelujúapelujú na schopnosť poznávať na schopnosť poznávať –– preciťovaťpreciťovať

 Obaja učia nie systematickými prednáškami, ale pomocou krátkych Obaja učia nie systematickými prednáškami, ale pomocou krátkych 
príbehov, príbehov, podobenstiev zpodobenstiev z beţnéhobeţného kaţdodenného kaţdodenného ţivota ţivota –– bez bez 
dogiemdogiem aa mistériímistérií

 UU oboch sú oboch sú moc, zaslepeniemoc, zaslepenie aa slepé baţenie veľké slepé baţenie veľké pokušeniepokušenie

 Obaja Obaja nemajú legitímny úradnemajú legitímny úrad

 Stoja vStoja v opozícii kopozícii k náboţenskej tradíciináboţenskej tradícii, voči kňazom a, voči kňazom a vykladačom vykladačom 
písma, ktorí nevnímajú potreby jednoduchých ľudípísma, ktorí nevnímajú potreby jednoduchých ľudí



Paralely budhizmu aParalely budhizmu a kresťanstvakresťanstva

 Obaja mali okolo seba Obaja mali okolo seba svoj kruh im blízkych ľudísvoj kruh im blízkych ľudí, kruh učeníkov , kruh učeníkov 
aa ďalších nasledovateľovďalších nasledovateľov

 Obaja vystupujú Obaja vystupujú ako učiteliaako učitelia

 Ich autorita spočíva Ich autorita spočíva nie vnie v školskom školskom vzdelaní,vzdelaní, ale na výnimočnej ale na výnimočnej 
skúsenostskúsenosti úplne i úplne inej skutočnostiinej skutočnosti

 Obaja prinášajú naliehavú poţiadavku, ktorá od ľudí poţaduje Obaja prinášajú naliehavú poţiadavku, ktorá od ľudí poţaduje zmenu zmenu 
zmýšľaniazmýšľania aa dôveru. dôveru. Nie ortodoxiuNie ortodoxiu aa ortopraxiuortopraxiu

 Ani jeden zAni jeden z nich sa nich sa nezameriava na výklad svetanezameriava na výklad sveta, nešíria hlboko , nešíria hlboko 
filozofické špekuláciefilozofické špekulácie

 Neide oNeide o tajnú náuku, tajnú náuku, neriešia štátne, ani právne pomeryneriešia štátne, ani právne pomery

 Vychádzajú Vychádzajú zo súčasného dočasného azo súčasného dočasného a pominuteľného svetapominuteľného sveta, , 
ii všetkých vecívšetkých vecí



Paralely budhizmu aParalely budhizmu a kresťanstvakresťanstva

 Poukazujú na slepotu človeka, jeho zamotávanie sa aPoukazujú na slepotu človeka, jeho zamotávanie sa a na na nelásku voči nelásku voči 
svojim blíţnymsvojim blíţnym

 Ukazujú Ukazujú cestu kcestu k vyslobodeniuvyslobodeniu zz egoizmu, hmotárstva aegoizmu, hmotárstva a slepoty, ktorá slepoty, ktorá 
nevedie cez filozofické špekulácie, ale nevedie cez filozofické špekulácie, ale cez skúsenosť acez skúsenosť a vnútornú vnútornú 
premenupremenu –– ide oide o praktickú apraktickú a ţivú cestuţivú cestu

 Nepoţadujú zvláštne intelektuálne aNepoţadujú zvláštne intelektuálne a morálne predpokladymorálne predpoklady

 Človek má Človek má byť vnímavýbyť vnímavý -- počúvať, rozumieť apočúvať, rozumieť a vyvodzovať si dôsledkyvyvodzovať si dôsledky

 Obaja učia oObaja učia o ceste medzi dvoma extrémamiceste medzi dvoma extrémami zmyslovosti zmyslovosti 
aa sebatrýznenia, medzi hedónizmom asebatrýznenia, medzi hedónizmom a asketizmomasketizmom

 Nový Nový nesebecký rozmernesebecký rozmer vzťahu kvzťahu k svojmu blíţnemusvojmu blíţnemu

 Neide len oNeide len o prikázania, ale oprikázania, ale o všeobecné dobrovšeobecné dobro , spoločnú radosť, , spoločnú radosť, 
láskyplné súcitenie aláskyplné súcitenie a súcitnú láskusúcitnú lásku



Čínské náboţenstváČínské náboţenstvá



 Pre Číňanov boli všetky náboţenstva dobré Pre Číňanov boli všetky náboţenstva dobré 
pretoţe robia človeka lepšímpretoţe robia človeka lepším

 Existovali útoky komunistického reţimu, ţe Existovali útoky komunistického reţimu, ţe 
náboţenstvo je poverčivosťnáboţenstvo je poverčivosť

 Je potrebné rozlišovať medzi poverčivosťou a Je potrebné rozlišovať medzi poverčivosťou a 
náboţenstvomnáboţenstvom

 Úcta, nasledovanie nebeskej vôle aÚcta, nasledovanie nebeskej vôle a čínsky čínsky 
poriadok poriadok –– TaoTao

 Čína sa dostala do rúk nepriateľom Čína sa dostala do rúk nepriateľom –– vznikla vznikla 
politická nestabilita politická nestabilita –– hlavné mesto bolo hlavné mesto bolo 
preloţené preloţené -- cisár vládol len formálne cisár vládol len formálne –– nepokoj nepokoj 

 „ rodičia prečo ste ma splodili do tohto sveta „ rodičia prečo ste ma splodili do tohto sveta 
bolestí bolestí –– sme porobení  sme porobení  -- prečo Boh nás prečo Boh nás 
nenávidí nenávidí –– Boh mlčí kBoh mlčí k utrpeniu“utrpeniu“

 pochybnosti opochybnosti o BohuBohu

Čínske náboţenstváČínske náboţenstvá



Čínske náboţenstváČínske náboţenstvá

 základný typom religiózneho systému základný typom religiózneho systému 

ďalekého východu ďalekého východu -- učenecučenec

 uu náboţenstiev hinduizmus anáboţenstiev hinduizmus a budhizmus budhizmus ––

mystikmystik

 ţidovstvo, kresťanstvo aţidovstvo, kresťanstvo a islám islám -- prorokprorok



KONFUCIÁNSTVOKONFUCIÁNSTVO

 ide o 3. samostatný religiózny systémide o 3. samostatný religiózny systém

 Japonsko, Kórea, Vietnam, TaiwanJaponsko, Kórea, Vietnam, Taiwan

 úcta k stáriu a jeho múdrosti to je konštanta úcta k stáriu a jeho múdrosti to je konštanta 
tejto kultúry tejto kultúry 

 Čínani si obrovsky váţia aČínani si obrovsky váţia a ctia svojich ctia svojich 
predkov predkov 

 VV súčasnosti existuje 76, 77 a 78 generácia súčasnosti existuje 76, 77 a 78 generácia 
čínskeho učenca Konfúciačínskeho učenca Konfúcia

 Táto generácia siaha 2500 rokov spaťTáto generácia siaha 2500 rokov spať



KONFUCIÁNSTVOKONFUCIÁNSTVO

 Bol to učenec,Bol to učenec,

 Konfúcius je jej 1. predstaviteľom Konfúcius je jej 1. predstaviteľom 

 Čínka éra humanizmu Čínka éra humanizmu 

 úcta kúcta k stáriustáriu

 uprednostňuje rozum človeka pred duchmi uprednostňuje rozum človeka pred duchmi 
aa bohmi bohmi 

 Konfúcius je 1. predstaviteľom čínskej éry Konfúcius je 1. predstaviteľom čínskej éry 
humanizmu humanizmu 

 uprednostňuje rozum človeka pred duchmi uprednostňuje rozum človeka pred duchmi 
aa bohmi bohmi 



KONFUCIÁNSTVOKONFUCIÁNSTVO

 pochádzal zpochádzal z chudobnej šľachtickej rodiny chudobnej šľachtickej rodiny 

 veľa cestoval a márne hľadal vládcu, ktorý by potreboval veľa cestoval a márne hľadal vládcu, ktorý by potreboval 
jeho radujeho radu

 len jeden rok (ako 50 ročný) bol poradcom, len jeden rok (ako 50 ročný) bol poradcom, 

 neskor sa viac venoval učeniu aneskor sa viac venoval učeniu a vedeniu svojich ţiakov a vedeniu svojich ţiakov a 
štúdiu spisov štúdiu spisov 

 viac ako veštbám venoval pozornosť etickým rozhodnutiam viac ako veštbám venoval pozornosť etickým rozhodnutiam 
samého človekasamého človeka

 učenie je ţivé učenie je ţivé 

 pôvodne morálnymi princípmi podporené spoločenské pôvodne morálnymi princípmi podporené spoločenské 
poriadky i  staré rituálne poriadky poriadky i  staré rituálne poriadky 



KONFUCIÁNSTVOKONFUCIÁNSTVO

 Chcel Konfúcius nahradiť náboţenstvo morálky?Chcel Konfúcius nahradiť náboţenstvo morálky?

 VV skutočnosti staré boţské postavy Číny popieraskutočnosti staré boţské postavy Číny popiera

 Len raz je vLen raz je v jeho slávnych rozhovorech zmienený jeho slávnych rozhovorech zmienený 
pán vo výškepán vo výške

 avšak jeho religióznym horizontom je neboavšak jeho religióznym horizontom je nebo

nebo je chápané ako účinná moc, rad zákon, nebo je chápané ako účinná moc, rad zákon, 
ktorého voľu musí človek ale hlavne vládca plniťktorého voľu musí človek ale hlavne vládca plniť



KONFUCIÁNSTVOKONFUCIÁNSTVO

 Konfucius zastupuje taký pohľad na svet, ktorý sa Konfucius zastupuje taký pohľad na svet, ktorý sa 
zodpovedá ľuďom  a nie duchom.zodpovedá ľuďom  a nie duchom.

 Múdrosť je povinnosťou zasvätiť sa človeku, démonov Múdrosť je povinnosťou zasvätiť sa človeku, démonov 
aa bohov ctiť, ale zostať im vzdialený bohov ctiť, ale zostať im vzdialený 

 pohádkové bytosti na strechách môţu zostať, ale pohádkové bytosti na strechách môţu zostať, ale 
dôleţitejšie sú vzťahy medzi ľuďmidôleţitejšie sú vzťahy medzi ľuďmi

 Ľudia majú mať kĽudia majú mať k sebe navzájom a ksebe navzájom a k prírode harmonický prírode harmonický 
vzťahvzťah

 človek má ponúkať ľudskosť, ţen, ľudské dobro, človek má ponúkať ľudskosť, ţen, ľudské dobro, 
prívetivosť, láskavosť, zachovávať úctu prívetivosť, láskavosť, zachovávať úctu 



KONFUCIÁNSTVOKONFUCIÁNSTVO

 človek ľudský človek ľudský 

 ak je človek bez ľudskosti nie je mu nič platná forma ani  ak je človek bez ľudskosti nie je mu nič platná forma ani  
hudbahudba

 to je i vto je i v architektúre architektúre -- nič sa nepretláča do výšky, ţiadna nič sa nepretláča do výšky, ţiadna 
stavba nie je stredobodomstavba nie je stredobodom

 všetko má vyjadrovať harmóniuvšetko má vyjadrovať harmóniu

 Konfuciánstvo sa venuje vKonfuciánstvo sa venuje v prvom rade prvom rade ´́vonkajším vonkajším 
stránkam čínskeho politického a rodinného ţivotastránkam čínskeho politického a rodinného ţivota

 povaţuje celú ľudskú spoločnosť za systém osobných povaţuje celú ľudskú spoločnosť za systém osobných 
vzťahov, ktoré vychádzajú zvzťahov, ktoré vychádzajú z rodiny a majú byť harmonicky rodiny a majú byť harmonicky 
tvorené tvorené 

 rešpekt voči stáriu, vzťahy sú najdoleţitejšierešpekt voči stáriu, vzťahy sú najdoleţitejšie

 súkromne isúkromne i obchodneobchodne



KONFUCIÁNSTVOKONFUCIÁNSTVO

 Silná súnaleţitosť vSilná súnaleţitosť v rodine rodine –– vzájomná vzájomná 
pomoc a podpora pomoc a podpora 

 5 základných vzťahov5 základných vzťahov

 Otec aOtec a synsyn

 Manţel aManţel a manţelkamanţelka

 Nadriadený podriadenýNadriadený podriadený

 Starší a mladší bratStarší a mladší brat

 Priateľ aPriateľ a priateľ priateľ 



KONFUCIÁNSTVOKONFUCIÁNSTVO

 Nie patriarchálna autorita je centrom jeho Nie patriarchálna autorita je centrom jeho 

učenia, ale pravá ľudskosťučenia, ale pravá ľudskosť

 Pravá ľudskosť REN vPravá ľudskosť REN v zmysle dobroty, zmysle dobroty, 

prívetivosti aprívetivosti a láskavostiláskavosti

 Ľudskosť Ľudskosť –– je najčastejšie pouţívaným je najčastejšie pouţívaným 

pojmom vpojmom v konfuciových rozhovorochkonfuciových rozhovoroch

 Ľudskosť Ľudskosť -- vzájomnosť vzájomnosť –– ŠU ŠU 

 vzájomná ohľaduplnosť vzájomná ohľaduplnosť 



KONFUCIÁNSTVOKONFUCIÁNSTVO

 Základné pravidlo: nečiň druhým to, čo nechceš aby druhí činili tebeZákladné pravidlo: nečiň druhým to, čo nechceš aby druhí činili tebe

 Podľa tohoto základného princípu by sa dalo rozoznávať čo je Podľa tohoto základného princípu by sa dalo rozoznávať čo je 
vv zásade dobré a čo je vzásade dobré a čo je v zásade zlézásade zlé

 pretoţe Číňani nepoznajú protiklad dobra apretoţe Číňani nepoznajú protiklad dobra a zlazla

 sú iba dve cesty, hovorí Konfúcius sú iba dve cesty, hovorí Konfúcius –– ľudskosť aľudskosť a neľudskosťneľudskosť

 dobré je vdobré je v zásade to, čo ľuďom pomáha byť vzásade to, čo ľuďom pomáha byť v pravde ľudskými pravde ľudskými 

 človek sa nemá chovať neľudsky, protiľudsky a uţ vôbec nie beštiálnečlovek sa nemá chovať neľudsky, protiľudsky a uţ vôbec nie beštiálne

 naopak aj človek a aj spoločnosť sa majú chovať vnaopak aj človek a aj spoločnosť sa majú chovať v pravde ľudsky, pravde ľudsky, 
vystupovať voči ostatným humánne voči ľuďom, spoločnosti ivystupovať voči ostatným humánne voči ľuďom, spoločnosti i voči voči 
prírodeprírode



KONFUCIÁNSTVOKONFUCIÁNSTVO

 aţ po svojej smrti bol povaţovaný za majstra aţ po svojej smrti bol povaţovaný za majstra 

 má veľký chrám vmá veľký chrám v PekinguPekingu

 cisár sám pestuje jeho kult cisár sám pestuje jeho kult –– ţiadny kňazi, ţiadna ţiadny kňazi, ţiadna 
náboţenská vrchnosťnáboţenská vrchnosť

 úradnícky status sa získava aţ po skúškach úradnícky status sa získava aţ po skúškach -- konfuciove konfuciove 
rozhovory, listiny, piesne  zvyky arozhovory, listiny, piesne  zvyky a anályanály

 Humanita pieta aHumanita pieta a integritaintegrita

 Pevný morálny postoj aj úradníkom umoţnil činiť vlastné Pevný morálny postoj aj úradníkom umoţnil činiť vlastné 
rozhodnutiarozhodnutia

 človek zostáva včlovek zostáva v stredobodestredobode



TAOIZMUSTAOIZMUS

 AkupunktúraAkupunktúra

 boj sboj s bolestnou bolestnou 

 pochádza od pekingských jezuitov 17. storočiapochádza od pekingských jezuitov 17. storočia

 Akus Akus –– ihla, punkt bodihla, punkt bod

 Metóda vpichov do koţe, ktoré zasahujú Metóda vpichov do koţe, ktoré zasahujú 
neviditeľné body neviditeľné body -- meridiány tela ameridiány tela a tak liečia tak liečia 
všetky systémy vrátane krvi za účelom vyliečeniavšetky systémy vrátane krvi za účelom vyliečenia

 Vedľajší produkt taoizmuVedľajší produkt taoizmu



TAOIZMUSTAOIZMUS

 Naproti konfuciánstvu, ktorý sa sústreďuje na Naproti konfuciánstvu, ktorý sa sústreďuje na 
harmonizáciu rodinného ţivota aharmonizáciu rodinného ţivota a spoločnosti spoločnosti 

 Taoizmus sa zameriava na vnútornú harmóniuTaoizmus sa zameriava na vnútornú harmóniu

 Zdravie a uzdravenie jedného človeka Zdravie a uzdravenie jedného človeka 

 Úspechy sú veľké Úspechy sú veľké 

 Pouţitie tradičnej medicíny Pouţitie tradičnej medicíny –– po nej apo nej a pred pred 
akupunktúrou sú lieky akupunktúrou sú lieky –– pred nimi správna výţiva pred nimi správna výţiva 
aa pred ňou liečenie ducha pred ňou liečenie ducha 



TAOIZMUSTAOIZMUS

 Podľa čínskej múdrosti Podľa čínskej múdrosti –– podľa Číňanov má Tao, podľa Číňanov má Tao, 
cesta, taktieţ zákon poriadkový princíp úplne cesta, taktieţ zákon poriadkový princíp úplne 
všetko, existuje Tao prírody, Tao kultúry, ducha , všetko, existuje Tao prírody, Tao kultúry, ducha , 
Tao je chápané ako niečo neuchopiteľné a však Tao je chápané ako niečo neuchopiteľné a však 
súčasne všetko prestupujúce,súčasne všetko prestupujúce,

 Neskôr začalo platiť Tao univerzálneNeskôr začalo platiť Tao univerzálne

 Je to všetko spájajúca cesta Je to všetko spájajúca cesta –– takto je to takto je to 
popisované vpopisované v najznámejšom spise Tao te ting najznámejšom spise Tao te ting -- O O 
ceste a jej sileceste a jej sile

 toto je pripisované legendárnemu učencovi Lao c toto je pripisované legendárnemu učencovi Lao c 



TAOIZMUSTAOIZMUS

 LAO CLAO C

 je jedna z nejvýraznějších postav je jedna z nejvýraznějších postav čínskéčínské filosofiefilosofie, , 

 jejíţ historická existence je ovšem nejasná jejíţ historická existence je ovšem nejasná 

 Čínská tradice umísťuje jeho ţivot do Čínská tradice umísťuje jeho ţivot do 6. století př. 6. století př. 
n. l.n. l., , 

 mnoho moderních škol však jeho existenci staví mnoho moderních škol však jeho existenci staví 
do do 4. století př. n. l.4. století př. n. l., , 

 jeho rodné jméno znělo Li (Laojeho rodné jméno znělo Li (Lao--cc´́je později přijaté je později přijaté 
jméno, jeţ znamená „starý mistr―),jméno, jeţ znamená „starý mistr―),

 byl historikem státního archivu v Čou. byl historikem státního archivu v Čou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/4._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.


TAOIZMUSTAOIZMUS

 KchungKchung--cc´́ (tj. Konfucius) se jednou vypravil do státu Čou, (tj. Konfucius) se jednou vypravil do státu Čou, 
aby se Laoaby se Lao--cc´́otázal na ceremoniál. otázal na ceremoniál. 

 LaoLao--cc´́ řekl: řekl: ´́Lidé, o nichţ mluvíš, uţ dávno zpráchnivěli a Lidé, o nichţ mluvíš, uţ dávno zpráchnivěli a 
známe jen jejich slova.známe jen jejich slova.

 A dále pravil: A dále pravil: ´́NalezneNalezne--li urozený člověk svou dobu, li urozený člověk svou dobu, 
povznese se; nenaleznepovznese se; nenalezne--li ji, odejde a nechá růst plevel. li ji, odejde a nechá růst plevel. 
Slyšel jsem, ţe dobrý obchodník pečlivě skrývá své Slyšel jsem, ţe dobrý obchodník pečlivě skrývá své 
poklady, jako by měl v domě bídu; ţe urozený muţ poklady, jako by měl v domě bídu; ţe urozený muţ 
dokonalé ctnosti se navenek jeví jako hlupák. Vzdej se, dokonalé ctnosti se navenek jeví jako hlupák. Vzdej se, 
příteli, své pýchy a svých rozmanitých přání, svých příteli, své pýchy a svých rozmanitých přání, svých 
vnějších gest a ctiţádostivých plánů. To vše je pro tvé vnějších gest a ctiţádostivých plánů. To vše je pro tvé 
vlastní já bezcenné. Víc ti nemám co říci.vlastní já bezcenné. Víc ti nemám co říci.´́



TAOIZMUSTAOIZMUS

 KchungKchung--cc´́ odešel a svým ţákům řekl: odešel a svým ţákům řekl: ´́Ptáci Ptáci –– vím, vím, 
ţe dovedou létat; ryby ţe dovedou létat; ryby –– vím, ţe dovedou plavat; vím, ţe dovedou plavat; 
divoké zvíře divoké zvíře –– vím, ţe dovede běhat. Ale nechápu, vím, ţe dovede běhat. Ale nechápu, 
jak dokáţe drak létat s větrem a oblaky a jak dokáţe drak létat s větrem a oblaky a 
vystupovat do nebe. Dnes jsem spatřil Laovystupovat do nebe. Dnes jsem spatřil Lao--cc´́aa ; ; 
myslím, ţe je roven draku.myslím, ţe je roven draku.´́

 LaoLao--cc´́ si hleděl tao a ctnosti. Cílem jeho učení je si hleděl tao a ctnosti. Cílem jeho učení je 
zůstat skryt a beze jména. zůstat skryt a beze jména. 

 Ţil dlouhá léta vŢil dlouhá léta v Čou Čou -- viděl pád státu Čou a viděl pád státu Čou a 
odešel odtud. odešel odtud. 



TAOIZMUSTAOIZMUS

 Přišel na hranice. Stráţce průsmyku Jin Hin mu Přišel na hranice. Stráţce průsmyku Jin Hin mu 

řekl: řekl: ´́Pane, vidím, ţe chceš odejít do samoty; kvůli Pane, vidím, ţe chceš odejít do samoty; kvůli 

sobě samému tě prosím, uloţ své myšlenky do sobě samému tě prosím, uloţ své myšlenky do 

nějaké knihy.nějaké knihy.´́

 A LaoA Lao--cc´́ napsal knihu o dvou dílech a pěti tisíci a napsal knihu o dvou dílech a pěti tisíci a 

několika slovech, která pojednává o tao a ctnosti. několika slovech, která pojednává o tao a ctnosti. 

Potom odešel. Kde se jeho ţivot skončil, nikdo Potom odešel. Kde se jeho ţivot skončil, nikdo 

neví.―neví.―



TAOIZMUSTAOIZMUS

 TAJ ČI TAJ ČI 

 Taj či Taj či –– mäkké, plynulé pohyby majú koordinovať smäkké, plynulé pohyby majú koordinovať s dychom dychom 
a uvolniť meridiány aa uvolniť meridiány a blokádyblokády

 len keď je človek prázdny oslobodený od túţob, vlen keď je človek prázdny oslobodený od túţob, v kľude kľude 
môţe prijať ticho môţe prijať ticho –– súlad ssúlad s prírodou, kľud vprírodou, kľud v harmónii harmónii 
aa súlade súlade –– tao tao –– všetko tu začína ivšetko tu začína i končí končí -- 1. a1. a posledný posledný 
princíp všetkéhoprincíp všetkého

 tajči vychádza so sebaobranytajči vychádza so sebaobrany

 Spočiatku samotári aSpočiatku samotári a pustovníci, neskôr revolucionáripustovníci, neskôr revolucionári



TAOIZMUSTAOIZMUS

 počiatok taoizmu Sečuán počiatok taoizmu Sečuán -- zjavenie pána LAAzjavenie pána LAA

 „Národ prestáva mať úctu k„Národ prestáva mať úctu k PRAVDE aPRAVDE a dobrudobru

 Začínajú uctievať skazu prinášajúcich démonov Začínajú uctievať skazu prinášajúcich démonov 

 pri tomto zjavení pomenuje Čangu Boh Lao nebeským pri tomto zjavení pomenuje Čangu Boh Lao nebeským 
majstrom smajstrom s úlohou odstrániť démonické praktiky a zaviesť úlohou odstrániť démonické praktiky a zaviesť 
pravú vieru, pravú vieru, 

 namiesto krvavých obeti len vonne tyčinky, kadidlo namiesto krvavých obeti len vonne tyčinky, kadidlo 
aa varenú zeleninuvarenú zeleninu

 pri uzdravovaní pri uzdravovaní –– len súkromné vyznanie vierylen súkromné vyznanie viery



TAOIZMUSTAOIZMUS

 zhromaţďuje učencov kolo sebazhromaţďuje učencov kolo seba

 za jeho éry sa zakladá mníšsky rádza jeho éry sa zakladá mníšsky rád

 ţenatí kňazi aţenatí kňazi a podpod

 Mnišky slávia ţenskú liturgiuňMnišky slávia ţenskú liturgiuň

 Uctievaní sú traja čistí Uctievaní sú traja čistí -- najvyšší je Pán LAO najvyšší je Pán LAO 

 Najvyšší na zemi je majster (ako pápeţ Najvyšší na zemi je majster (ako pápeţ 

vv kresťanstve)kresťanstve)

 Náboţenstvo zaloţené na nádeji vNáboţenstvo zaloţené na nádeji v nesmrteľnosť nesmrteľnosť 



 Dosahuje sa pomocou meditácie aDosahuje sa pomocou meditácie a elixírovelixírov

 Nevynašli elixír ţivota, ale prispeli Nevynašli elixír ţivota, ale prispeli 

kk mnohým objavom vmnohým objavom v oblasti medicíny, oblasti medicíny, 

chémie achémie a farmakológiefarmakológie

 Podmienka náboţenstva aPodmienka náboţenstva a ţivota  ţivota  –– morálne morálne 

ţiť, neklamať, robiť dobré skutky aţiť, neklamať, robiť dobré skutky a pokániepokánie



 Taoizmus a konfuciánství sa prepojili Taoizmus a konfuciánství sa prepojili 

 Jing a jang tomu dopomohliJing a jang tomu dopomohli

 2 polárne pĺy, ktoré prestúpili a2 polárne pĺy, ktoré prestúpili a prepojili sa prepojili sa 

 Ţenský aŢenský a muţský princípmuţský princíp

 chlad a teplo chlad a teplo 

 pasívne a aktívne pasívne a aktívne 

 tma a svetlo tma a svetlo 

 ţena je povaţovaná za pasívnu ţena je povaţovaná za pasívnu –– tmavú tmavú 



 neskôr bolo ich optimistické myslenie napádané neskôr bolo ich optimistické myslenie napádané 
barbarmi barbarmi –– začala éra masívny rozmach čínskeho začala éra masívny rozmach čínskeho 
budhizmus po hodvábnej ceste budhizmus po hodvábnej ceste –– je to je to 
náboţenstvo, ktoré pricestovalo do Číny zvonka náboţenstvo, ktoré pricestovalo do Číny zvonka ––
ale počínštilo sa ale počínštilo sa 

 špecificky čínsky budhizmusšpecificky čínsky budhizmus

 trojbytostné čínske náboţenstvo trojbytostné čínske náboţenstvo ––

 Budhizmus po zániku vBudhizmus po zániku v Indii našiel svoj nový Indii našiel svoj nový 
domov vdomov v Číne, ale sa nechal počínštiť Číne, ale sa nechal počínštiť 



 Prečo sa nerozmohlo rovnako kresťanstvo?Prečo sa nerozmohlo rovnako kresťanstvo?

 Jezuiti vJezuiti v 17, storočí oboznamovali vládcov s17, storočí oboznamovali vládcov s vedou vedou 

 Mateo RICHI  Mateo RICHI  –– TalianTalian-- jezuitský matematik a astronóm naviazal na jezuitský matematik a astronóm naviazal na 
kofuciánske učenie kofuciánske učenie –– zvestuje pravdu úctu a Stvoriteľa zvestuje pravdu úctu a Stvoriteľa 

 Richi je tu uctievanýRichi je tu uctievaný

 Rím po Richiho smrti odmietol akúkoľvek adaptáciu kresťanstva na Rím po Richiho smrti odmietol akúkoľvek adaptáciu kresťanstva na 
starú čínsku tradíciu astarú čínsku tradíciu a naproti tomu cisár odpovedal zničením kostolov naproti tomu cisár odpovedal zničením kostolov 
aa vyhnaním misionárovvyhnaním misionárov

 aj dnes existuje kresťanstvo , ale saj dnes existuje kresťanstvo , ale s papeţovou cirkvou to nemá ziadne papeţovou cirkvou to nemá ziadne 
spojenie spojenie ––

 poţiadavka číny je samouchovanie, samospráva apoţiadavka číny je samouchovanie, samospráva a samošírenie samošírenie 
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Církve v ČR

Čs. církev husitská

Církev řeckokatolická

Evang. církev metodistická

Federace ţidovských obcí

Náb. společnost čes. Unitářů

Pravoslavná církev

Starokatolická církev

Bratrská jednota baptistů Jednota bratrská

Apoštolská církev

Adventisti

Církev bratrská

Evangelická církev a.v.

Křesťanské sbory

Luterská církev evang.

Svědkové Jehovovi

Novoapoštolská církev

Slezská církev evang

Českobratrská církev

Mormoni

Církev římskokatolická



Náboţenská různorodost v ČRNáboţenská různorodost v ČR


