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Ukrajinské pravoslaví pod tlakem Moskvy a nacionalistů

Karel Spal

U nebeské brány prověřuje svatý Petr pana Jakuboviče: „Kde 
jste se narodil?“ - „V Rakous ku-Uhersku.“ – „Kde jste chodil 
do školy?“ – „V Česko slovensku.“ – Kde jste se oženil?“ – 
„V Maďarsku.“ – „Kde jste žil?“ – „V Sovětském sva zu.“ – „Kde
 jste zemřel?“ – „Na Ukrajině.“ – „Takové světo běžníky do nebe 
nebereme!“ – „Ale, svatý Petře, já vám pří sahám, že jsem 
se z toho Mukačeva celý život nehnul!“ – Podobně jako pestrý 
život pana Jakuboviče je pestrá i náboženská scéna Ukrajiny, 
ve které hraje velkou roli i zmiňovaná ná rodní identita.

MoSKeVSKÝ
PATRIARCHA 
Má PRoBLÉM

Rozpad Sovětského svazu vedl ke vzniku 
ne závislé Ukrajiny (24. 8. 1991) a pád „že-
lezné opony“ umožnil nově vyvíjet ak-
ti vitu nejrůznějším církvím a nábožen-
ským společnostem. V tomto článku se za -
mě říme na Ukrajinskou pravoslavnou cír -
kev moskevského patriarchátu (UPC MP) 
a Ukrajinskou pravoslavnou církev kyjevské -
ho patriarchátu (UPC KP), které jsou reak-
cí na vznik nového státu, a pomineme další 
početně významné církve byzantského ritu, 
které navazují na násilně přerušenou čin-
nost: Ukrajinskou autokefální pravoslav-
nou církev (UAPC) a Ukrajinskou řecko-
katolickou církev.1

Ruská pravoslavná církev
Jedno z mála povolených vyznání v obdo-

bí socialistického Sovětského svazu bylo 
pravoslaví začleněné do struktur moskev-
ského patriarchátu.3 Ruská pravoslavná 
cír kev (dále jen RPC) v Ukrajinské svazo-
vé republice měla statut exarchátu, jehož 
nejvyšším představitelem – exarchou byl 
v roce 1966 jmenován Filaret (Denysen-
ko). Oslavy tisíciletého trvání křesťanství 
na Rusi (1988) sovětský režim sice povo-
lil, ale staly se zdrojem nesvárů mezi mos-
kevským patriarchátem a ukrajinskou me-
tropolí, která se cítila v rámci oslav pokřtě-
ní Kyjevské Rusi odstrčená. 

Rostoucí národní vědomí na Ukrajině 
vedlo k vzrůstající aktivitě církví odvoláva-
jících se na násilně přerušenou tradici (řec-
kokatolická církev, ukrajinská autokefální 
církev). Následně eskaloval problém týka-

jící se požadavku navrácení předválečných 
církevních majetků, který povětšinou spra-
vovala RPC. Spolu s narůstající členskou 
základnou těchto církví docházelo, zejména 
na západní Ukrajině, k rapidnímu poklesu 
věřících hlásících se k moskevskému pat-
riarchátu. RPC byla tímto vývojem v deva-
desátých letech zaskočena, neboť ohromná 
část církve přestala komunikovat se svým 
(nyní již bývalým) centrem – Moskvou. 

Vnitřní analýzy RPC situaci popisova-
ly: „Agresivní uniaté (řeckokatolíci), kteří 
za dolary a navíc za pomoci milice a ukra-
jinských nacionalistů zachvacují pravoslav-
né chrámy“.4 Sobor RPC v roce 1990 re-
agoval na probouzející se národní vědomí 
a státnost Ukrajiny „položeniem o exarcha-
tach (31. 1. 1990)“, ve kterém byla vytvoře-
na „Ukrajinská pravoslavná církev na bázi 
Ukrajinského exarchátu“.5

Ukrajinská pravoslavná církev 
Kromě názvu „Ukrajinská pravoslavná 
církev“ (UPC) se však mnoho nezměnilo 
a nové zasedání ukrajinského synodu 
v úno ru 1990 potvrdilo těsné styky s Mosk-
vou. O pět měsíců později (v červenci) po-
žádal episkopát UPC moskevský patriar-
chát o naprostou samostatnost a nezávis-
lost ve vlastní správě a již v říjnu téhož 
roku sobor RPC odsouhlasil, aby se UPC 
stala autonomní církví. 

Titul exarcha a exarchát byly zrušeny 
a nová metropole si sama řeší personál-
ní otázky na svém území, má právo vy-
tvářet nové eparchie, nejvyšší orgán UPC 
– synod – má na starosti i otázky fi nanční 
a hospodářské. Metropolita kyjevský a vší 
Ukrajiny je od té chvíle vybírán ukrajin-
ským episkopátem a patriarcha mu pouze 
v jeho funkci žehná, tj. jej ani neschvalu-
je. Metropolitou se stal bývalý exarcha Fi-

Počet ofi ciálně zaregistrovaných farností základních náboženských konfesí na Ukrajině (1991-2004) podle Mitrochina2

 1991 1993 1998 1999 2000 2001 2002 2004
UPC MP  5 031 5 658 7 357 7 911 8 403 8 953 9 423 10 384
UPC KP  ? 1 665 1 880 2 178 2 471 2 760 3 010 3 395
UAPC  952 ? 1 060 1 022 988 1 013 1 052 1 156
Staroobřadci ? ? 48 51 53 55 61 -
Řeckokatolická církev 1 809 2 759 3 143 3 198 3 234 3 268 3 289 3 340
Římskokatolická církev ? ? 732 751 770 798 818 863
Evangelická církev baptistů ? ? 1 652 1 740 1 842 2 033 2 113 2 517
Evangelická církev křesťanů ? ? 854 874 975 1 066 1 131 1 424
Adventisté sedmého dne ? ? 604 657 711 794 857 965
Svědkové Jehovovi ? ? 281 300 312 371 488 918
Muslimové ? ? 225 258 289 351 386 467
Židé ? ? 88 96 119 194 221 240
Celkový počet farností - - 19 005 20 309 21 693 23 400 24 919 29 785

Tento článek prošel recenzním řízením.

Dingir 2014-21 pro Diakonii.indd   38 12.6.2014   9:29:46



dingir 2/2014 39

laret, který byl již v září 1990 jednohlasně 
vybrán za hlavu UPC a 28. října 1990 byl 
moskevským patriarchou Alexijem (RPC) 
potvrzen do funkce. 

Deklarace nezávislosti Ukrajiny (24. 
srpna 1991) a vznik suverénního státu ved-
ly UPC ke svolání soboru (1.-3. 11. 1991), 
který na Moskvu vznáší oficiální požadavek 
autokefalie.6 Moskevský patriarchát ukra-
jinské metropoli žádnou přímou odpověď 
nedal, ale 1.-2. dubna na archijerejském so-
boru v Moskvě žádal rezignaci metropoli-
ty UPC Filareta.7 Ten však po návratu do 
Kyjeva rezignaci odmítl jako vynucenou, 
a tedy neplatnou. 27. května 1992 moskev-
ský patriarcha zmocnil charkovského met-
ropolitu Nikodyma svolat sobor UPC, kte-
rý by oficiálně metropolitu Filareta odvolal 
a nahradil jej vhodným nástupcem. Vzhle-
dem k autonomnímu statutu UPC se sobor 
dopustil (z pohledu Filaretových příznivců  
i Filareta samotného) hned několika pro-
hřešků proti církevnímu kanonickému prá- 
vu:

– sobor UPC je svoláván metropolitou 
kyjevským (tedy Filaretem), který mu 
předsedá; 
– stávající metropolita nesplnil žádný 
z důvodů, pro které může být právoplat-
ně odvolán; 
– nový metropolita nebyl před svým 
zvolením duchovním UPC; 
– byla porušena autonomie církve (na-
prostá samostatnost a nezávislost ve 
vlastní správě). 

Promoskevský sobor (pro někoho tedy ne-
kanonický) si zvolil 27. května 1992 za me-

tropolitu Volodymyra (Sabodana) a Filare-
ta (Denysenka) zbavil kněžství. Od 27. 5. 
1992 do 26. 6. 1992 má tedy UPC dva me-
tropolity (Filareta a Volodymyra). 

Ukrajinská pravoslavná církev 
moskevského patriarchátu (UPC MP)
UPC MP je nejpočetnější konfesí na Ukra-
jině, jakkoliv v některých regionech své po-
zice ztrácí. V UPC MP existují tři ideové 
pozice, které se překrývají se třemi regiony: 

Na jihovýchodě Ukrajiny, kde je nejniž-
ší počet farností, je ruština hlavním jazy-
kem a převážná část věřících i kléru se sama 
definuje jako „část ruské církve“. Kriticky  
i skepticky se staví k ideji ukrajinského ná-
roda i ukrajinské církvi jako takové (jak-
koliv v podřízenosti moskevskému patri-
archátu). 

V centrální části Ukrajiny a na jejím se-
verovýchodě, kde se vedle sebe mluví rusky 
i ukrajinsky a státnost Ukrajiny je přijímá-
na s hrdostí, je většina kléru i věřících spo-
kojena se současným statusem autonomní 
UPC MP. Jejich naděje na sjednocení ukra-
jinských pravoslavných církví pod moskev-
ský patriarchát však poškozuje ruská zahra-
niční politika vůči Ukrajině. 

Západní Ukrajina (zejména Halič a Vo-
lyň) jsou oblasti, kde je UPC MP v menšině 
a její biskupové jsou zastánci získání auto-
kefality od Moskvy, čímž se snaží přede-
jít postupné ztrátě pozic na celé Ukrajině. 

Metropolita Volodymyr (Sabodan) se 
na počátku svého působení (27. 5. 1992) 
v UPC MP musel potýkat s ukrajinský-
mi národnostně orientovanými církvemi 
(UAPC a Řeckokatolická církev) a přede-
vším s tlakem ze strany nově vzniklé UPC 
KP. V prezidentských volbách v roce 1994 
se metropolita Volodymyr a UPC MP an-
gažovali na podporu kandidatury Leoni-
da Kučmy, později Vladimira Janukoviče. 
Krom orientace na Rusko mu byla zřejmá 
i důležitost dobrých vztahů se zavedený-
mi finančními kruhy (sídlícími převážně na 
východní Ukrajině). Po tzv. „oranžové re-
voluci“ v roce 2004 se společně se svěce-
ním nových biskupů začíná měnit orienta-
ce UPC MP z proruské na proukrajinskou.8

24. 2. 2014 se z důvodů zdravotní ne-
způsobilosti metropolity Volodymyra stá-
vá novým metropolitou Onufrij (Berezov-
skij). Ale i ten z dřívějších pevných pro-
moskevských pozic slevil a opakovaně 
s několika dalšími představiteli UPC MP 
požadovali po ruském prezidentovi i mos-
kevském patriarchovi zastavení vojenské 
okupace Ukrajiny.9

Ukrajinská pravoslavná církev 
kyjevského patriarchátu (UPC KP)
Promoskevský charkovský sobor UPC 
v roce 1992 odstavil (pro část věřících  
a kléru) metropolitu Filareta (Denysenka) 
z funkce a zvolil si metropolitu Volodymyra 
(Sabodana). Filaret toto rozhodnutí odmít-
nul (viz výše) a svolal celoukrajinský pra-
voslavný sobor na 25. června 1992 do Ky-
jeva, kterého se ale účastnila pouze ta část 
kléru, která považovala charkovský sobor 
za nekanonický.10

Na tomto soboru došlo ke sjednocení 
části UPC vedené Filaretem a Ukrajinské 
autokefální pravoslavné církve (UAPC)11 
zastoupené Antonijem. Patriarchou nově 
ustanovené církve Ukrajinské pravoslavné 
církve kyjevského patriarchátu (UPC KP) 
se v nepřítomnosti stává patriarcha UAPC 
Mstyslav (Skrypnik).12

UPC KP se stala do budoucna právo-
platným nástupcem obou sjednocených 
církví (spolu se všemi závazky a uzavře-
nými smlouvami), s právem používat obě 
bankovní konta i majetek movitý a nemovi-
tý (sloučivší se církve tedy zanikají).13 Jsou 
vytvořeny i vyšší církevní orgány – Svatý 
Synod a Vyšší církevní rada UPC KP. Sobor 
rozhodl o neplatnosti kanonického podříze-
ní ukrajinské metropole moskevského pa-
triarchátu v roce 1686 i o neplatnosti zba-
vení kněžského stavu Filareta. Ten se nao-
pak stává zástupcem patriarchy Mstyslava. 

O politickém rozměru soboru svědčí 
mimo jiné přímý přenos sjednocovacího 
aktu a tehdy provedené první bohoslužbě 
nově vzniklé církve ukrajinskou státní te-
levizí i dopisy rozeslané všem významným 

Tento článek prošel recenzním řízením.

Filaret, patriarcha Ukrajinské pravoslavné 
církve.   

Foto: A. Gudzenko.
Zdroj: http://kyivweekly.com.ua.

Metropolita Onufrij, hlava Ukrajinské 
pra voslavné církve moskevského patri-
archátu.   

Zdroj: http://molysik.livejournal.com.
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politickým činitelům Ukrajiny.14 Krom 
oznámení vzniku nové církve se týka-
ly požadavku majetkových výhod, a to 
včetně staveb představujících symboly 
ukrajinského pravoslaví: Kyjevo-pe-
čerské lávry a chrámu sv. Sofie. 

V roce 1993 zemřel patriarcha 
Mstyslav a na následujícím soboru 
UPC KP (říjen 1993) byl zvolen pat-
riarchou Volodymyr (Romanjuk), člen 
helsinského výboru a dlouholetý poli-
tický vězeň (ve vězení strávil téměř 20 
let). Protikandidáty mu byli oba prota-
gonisté sjednocení Andrij (bývalý hi-
erarcha UAPC) a Filaret (bývalý hie-
rarcha UPC). 

14. července 1995 zemřel patri-
archa Volodymyr (Romanjuk) a jeho 
následovníkem byl na říjnovém so-
boru 1995 jednomyslně zvolen Fila-
ret (Denysenko). 

Pohřeb patriarchy Volodymyra (Ro- 
manjuka) se stal jakýmsi předělem 
v činnosti UPC KP. Pohřeb se měl odehrát 
na Bajkovském hřbitově, ale na nátlak na-
cionálně orientovaných politiků bylo v den 
pohřbu rozhodnuto o pochování patriar-
chy v chrámu sv. Sofie. V širším kontextu 
by si UPC KP „přivlastnila“ jednu z nej-
významnějších kulturních památek Ukra-
jiny, zapsanou v seznamu UNESCO, a tím  
i značně zvýšila svůj kredit. 

Někteří účastníci pohřbu se během dne 
snažili získat povolení k tomuto nestan-
dardnímu kroku, ale pohřební průvod na 
oficiální stanovisko nečekal. Před chrámem 
došlo k ozbrojenému střetu s policií. Vý-
jimečná brutalita policejního zásahu a an-
gažovanost nejvyšších politických kruhů 
(prezidenti Kučma i Kravčuk, poslanci Ja-
vorinský, Čornovil) v tomto střetu upřela 
pozornost i na působení UPC KP, která se 
tak ocitla na pomyslném vrcholu populari- 
ty.15

V roce 2012 UPC KP vyzvala společně 
s dalšími církvemi16 ukrajinského preziden-
ta V. Janukoviče, aby odsoudil zákon, kte-
rý ve značné části země fakticky povyšoval 
ruštinu na úroveň druhého úředního jazyka 
u soudů, ve školách a v dalších státních in-
stitucích. V roce 2013 se metropolita UPC 
KP Filaret v USA vyjádřil proti celní unii 
s Ruskem, v lednu 2014 odmítl řád, kterým 
jej chtěl vyznamenat ukrajinský prezident. 
V „jeho“ kyjevském Michajlovském chrá-
mu se demonstranti z Majdanu po prvním 
rozehnání protestů ukrývali a následně zde 
fungovala i provizorní nemocnice. Filaret 
také ostře kritizoval moskevského patriar-

chu za to, že nedokázal zastavit Putina ve 
vyslání vojsk na Krym. 

UPC KP je nyní třetí nejpočetnější círk-
ví v zemi, její vliv je značný především  
v národnostně uvědomělejších oblastech 
západní a centrální Ukrajiny. Církev má 
zázemí v podobě klášterů, seminářů, du-
chovních škol a počet jejích duchovních  
i věřících se zdá být stabilizován.

 
Ruská pravoslavná církev (podruhé)
Jaká je tedy nyní situace RPC, která se tak 
ráda označuje za tzv. třetí Řím a svou auto-
ritu v pravoslavném světě odvozuje od nej-
vyššího počtu věřících?17 V roce 1989 svou 
činnost na západě Ukrajiny obnovily Řec-
kokatolická církev a Ukrajinská autokefální 
pravoslavná církev (1990), jejichž činnost 
byla do té doby zakázána, a RPC ztratila 
svou kontrolu nad Haličí. V roce 2007 do-
šlo ke sjednocení RPC a Ruské pravoslavné 
církve v zahraničí (RPCZ), čímž RPC zís-
kala eparchiální strukturu po celém světě.18

Spojení trůnu s oltářem, za kte-
ré jsou RPC i Vladimír Putin velmi 
často kritizováni,19 nyní ohrožuje sa-
motnou RPC. Vojenská anexe Krym-
ského poloostrova Ruskem radika-
lizuje postavení církví na Ukrajině. 
Kritika imperiálních ambicí Ruska 
ze strany církví dopadá jak na Vladi-
míra Putina, tak na moskevského pa-
triarchu Kyrila. Naopak prokazování 
přílišné loajality moskevskému patri-
archátu zvyšuje riziko odklonu věří-
cích UPC MP k církvím byzantského 
ritu se silnějším nacionalistickým ná-
dechem – UPC KP, UAPC či Řecko-
katolické církvi. Je také možné, že ke 
společnému požadavku autokefality 
UPC dospěje pracovní komise pro dia-
log mezi UPC MP, UPC KP, UAPC.20 
Není potom divu, že se moskevský pa-
triarcha Kyril, spolutvůrce státní kon-
zervativní ideologie, vyhnul slavnost-
nímu aktu schválení připojení Krymu 

k Rusku. Vždyť UPC MP tvoří 43% Ruské 
pravoslavné církve. 
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Patriarch Kirill of Moscow in Troubles
This article focuses on the largest ortodox churches in 
Ukraine: the Ukrainian Orthodox Church – Moscow Pa-
triarchate, the Ukrainian Orthodox Church – Kyiv Patri-
archate, and marginally also the Ukrainian Autocephalous 
Orthodox Church. The author traces the circumstances of 
their creation or return to public service in Ukraine and 
examines the interrelations between religion and ethnicity.

Mgr. Karel Spal (*1970), vystudoval religionistiku na 
Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, přednáší o sou-
časné religiozitě na vyšší odborné škole Jabok. Zajímá se 
především o následující témata: evropský katolicismus, 
církve byzantského ritu a česká muslimská komunita.

Sjednocení Ruské pravoslavné církve a Ruské 
pravoslavné církve v zahraničí (2007)

Foto: S. Vlasov, V. Chodakov. 
Zdroj: http://www.ikonapress.info.
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UPC (moskevský patriarcha Alexij) a UAPC (Mstyslav) 
a za účasti menšiny jejich duchovenstva. 

 11 Ukrajinská autokefální pravoslavná církev (UAPC) na-
vazuje na tradice církevní samostatnosti mezi dvěma 
světovými válkami a během druhé světové války. V roce 
1945 byla existence takové církve zakázána a část du-
chovních odešla do exilu, zbytek přijal jurisdikci ruské 
pravoslavné církve, eventuelně na duchovní službu re-
zignoval. Na rozdíl od řeckokatolické církve si UAPC 
nevytvořila na Ukrajině ilegální struktury, ale nadále pů-
sobila v exilu. Její rozšíření v devadesátých letech nepo-
strádalo velkou dynamiku. 

   V únoru 1989 byl v Kyjevě vytvořen „Výbor pro ob-
rození UAPC“, registraci však sovětské úřady ještě za-
mítly. Přibližně v té době lvovští duchovní RPC požá-
dali moskevského patriarchu o autokefalii pro ukrajin-
ský exarchát. Jelikož se jim nedostalo odpovědi, tak 
19. srpna 1989 na bohoslužbě, kterou sloužil Volody-
mir Jarema (duchovní kostela sv. Petra a Pavla ve Lvo-
vě), ohlásili vznik první náboženské obce právě obno-
vené UAPC. Výhrady vůči podřízení Moskvě byly in-
terpretovány, ostatně tak jako v minulosti, v souvislos-
ti s kyjevským primátem (mezi východními Slovany) 
v přijetí křtu, „nekanoničností“ událostí roku 1686, kdy 
byl Kyjev podřízen moskevskému patriarchátu a v ne-
poslední řadě i vytýkání kolaborace ruského pravoslaví 
se socialistickým režimem, včetně propagace komunis-
mu ve světě. 

   Na podzim roku 1990 byla UAPC zaregistrována 
i jako právnický subjekt. „Patriarchou kyjevským a celé 
Ukrajiny“ byl v červnu 1990 na prvním celoukrajinském 
soboru obnovené UAPC v nepřítomnosti zvolen nejvyš-
ší představitel ukrajinského pravoslaví v severní Ameri-
ce třiadevadesátiletý Mstyslav (Skrypnyk). 

 12 Mstyslav byl za „sovětských časů“ patriarchou Ukra-
jinské autokefální pravoslavné církve v USA a Kana-
dě, „patriarchou kyjevským a celé Ukrajiny“ se stává 
v červnu 1990 na prvním celoukrajinském soboru ob-
novené UAPC. 

 13 Část duchovních bývalé UAPC, která považovala sjed-
nocení UAPC a UPC za nekanonické, se rozhodla zvo-
lit si také svého patriarchu (tj. patriarchu UAPC), a tím 
církev obnovit. Na počátku září 1993 se tedy konal sobor 
UAPC a jejím patriarchou se stal již zmiňovaný Dymyt-
rij (Volodymyr Jarema). Patriarcha Dymytrij v následu-
jících dvou letech vyvinul velké úsilí ve věci obnovení 
právního postavení UAPC. Ani jemu se však nevyhnu-
ly personální problémy v církvi a na arcibiskupském so-
boru v roce 1996 došlo k dalšímu rozkolu. V roce 2000 
patriarcha Dymytrij umírá a UAPC se v duchovních vě-
cech obrací na Konstantyna, metropolitu UAPC v dia-
spoře. 

   Vývoj z let 1992-1995 vedl k rapidnímu úbytku farnos-
tí UAPC. UAPC má největší počet farností v západních 
oblastech Ukrajiny (lvovská, tarnopolská, ivano – fran-
kivská oblast). V současné době je stav farností UAPC 
stabilizovaný a pohybuje se okolo jednoho tisíce. 

 14 Perunová K., Církev ..., s. 27. 
 15 Tamtéž, s. 34-37. 
 16 K apelu se nepřipojila jen UPC MP. Viz zpráva ČTK, 

„Ukrajinské církve: NE zrovnoprávnění ruštiny! Pro 
jsou jen pravoslavní. “ (6. 7. 2012). Dostupné z http://
www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/ukrajin-
ske-cirkve-ne-zrovnopravneni-rustiny-pro-jsou-jen-p-
ravoslavni_239543.html#.U3OncPl_tS6, download
14. 4. 2014.

 17 Wikipedie uvádí až 100 miliónů věřících. Viz http://
cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_pravoslavn%C 
3%A1_c%C3%ADrkev, download 14. 4. 2014.

 18 Spal K. , Sjednocení pravoslavných církví, Dingir, 2007, 
roč. 10, č. 2, 2007, s. 66; Spal K. , Ruská pravoslav-
ná církev v zahraničí, Dingir, 2006, roč. 9 , č. 4, 2006, 
s. 114-117. 

 19 Z velkého množství odkazů např. http://www. christ-
net. cz/magazin/zprava. asp?zprava=1456; http://mer-
haut. blog. idnes. cz/c/284292/Putin-je-pro-pravoslav-
ne-vetsi-hrozbou-nez-Pussy-Riot. html; http://czech. 
ruvr. ru/2013_07_25/Putin-se-setkal-s-pravoslavny-
mi-duchovnimi-vudci, download 14. 4. 2014.

 20 Tato komise byla ustanovena 24. 2. 2014, jak uvá-
dí Tisková služba UPC MP. Viz http://news. church. 
ua/2014/03/26/vidbulosya-roboche-zasidannya-ko-
misiji-upc-dlya-dialogu-z-upc-kp-i-uapc, download 
15. 4. 2014.

Jak rozumět indickým asketickým tradicím?

Dunkin Jalki, přeložil Pavel Horák

Tato esej si klade za cíl tři věci: nejprve seznámit čtenáře s do -
savadními výzkumy zabývajícími se indickou kulturou a zej-
ména asketickými tradicemi (výzkumy za posledních 200 let 
vykreslují indickou kulturu negativně). Poté článek stručně vy-
světlí vývoj negativních pohledů na indické tradice a poukáže 
na problémy, které způsobují. A konečně představí diskusi 
o alter nativních způsobech náhledu na indické tradice.

ASKeZe JAKo 
CeSTA Ke ŠTěSTí

Podle některých významných sanskrtských 
slovníků1 má slovo asketismus v sanskrtu 
přinejmenším tři různé ekvivalenty: vaira-
gya, sanyasa a tapasya. Podle těchto slov-
níků tato tři slova odkazují na více různých 
jevů: odpor, averze, nelibost, osvoboze-
ní od světských tužeb, lhostejnost ke svět-
ským cílům a k životu, rezignaci, zřeknutí 
se, sebezapření, povolání askety, vyhýbá-
ní se jídlu, vzdání se těla, náhlá smrt, kom-
pletní vyčerpání, zbožné odříkání, pokání, 
sebepoškozování, náročná meditace, utrpe-
ní, zřeknutí se rituálů, odstup atd. Očeká-
vali bychom, že sociálněvědní výzkum in-
dických asketických tradic nejen postihne 
všechna tato témata, ale zároveň je před-
staví jako součást jedné tradice, a ni-
koli jako sbírku vzájemně nesouvise-
jících či protichůdných praktik a spor-
ných otázek. 

Letmý pohled na práce z 20. sto-
letí zabývající se indickým asketis-
mem nás však zklame, pokud přímo 
nefrustruje. Když dnes mluvíme o in-
dických asketických tradicích, mluví-
me většinou o dvou věcech: za prvé
o takzvaném kastovním systému hin-
duismu a odporu vůči němu a za dru-
hé o jakýchsi podivně vypadajících po-
lonahých žebrácích provozujících ne-
chutné rituály. S. N. Bálagangádhara2 
ve svém čtyřicetiletém výzkumu indic-
ké kultury a hinduismu přišel s něko-
lika otázkami ohledně tohoto způsobu 
porozumění indickým tradicím a kul-
tuře. Tato krátká esej je úvodem do in-
dických asketických tradic prismatem 
Bálagangádharova výzkumu.

Jak rozumíme 
indickým asketickým tradicím dnes
Převládající směr chápání indických tradic 
dnes ony tradice ukazuje buď jako ty, které 
podporovaly kastovní systém, nebo jako ty, 
které proti němu bojovaly. Zatímco bráh-
manské tradice – jako vaišnavismus – jsou 
považovány za prokastovní systém, bud-
dhismus a bhaktické tradice jsou vykres-
leny jako protikastovní. 

Tento přístup k indickým tradicím vzni-
kl během britské koloniální vlády. Během 
této doby se krystalizovaly a tvarovaly zá-
padní pohledy na indickou kulturu. Tyto 
pohledy následně formovaly i způsob, jak 
společenské vědy uchopují a popisují In-

Indický sadhu (asketa).
Zdroj: http://indiatravelz.com.
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