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ABSTRAKT
Hlavní náplní této práce je problematika týkající se rodinného života v hnutí Hare Kršna.
Mezi sféry rodinného soužití patří svatba, manželství, otázka sexuality, výchova
a vzdělání dětí a také vývoj postoje k ženám. Dále se práce okrajově zabývá životem
zakladatele, Šríly Prabhupády, historií vzniku a formováním organizace. Jelikož nemá
hnutí Hare Kršna v České republice dlouhou tradici, věnuji se vývoji na celosvětové
úrovni a kořenům hinduistické tradice, ze které vychází filozofie celé organizace. Kromě
toho se zabývám problémy a konflikty, které se vytvořily v průběhu utváření hnutí.
Metodou je analýza dostupné literatury a sumarizace fakt v ní obsažených. V práci
zmiňuji také příčiny utváření nových náboženských hnutí, mezi které Mezinárodní
společnost pro vědomí Kršny patří.

Cílem práce je charakterizovat oblasti života stoupenců uvnitř organizace Hare Kršna
a podat obecné informace o tomto novém náboženském hnutí.

KLÍČOVÁ SLOVA
Hare Kršna - nové náboženské hnutí - Šríla Prabhupáda – rodina – kultura

ABSTRACT
The main content of this work deals with family life in the Hare Krishna movement.
Family spheres include weding, marriage, sexuality, upbringing and education and the
development of attitude toward women. Furthemore, the thesis deals marginally with the
founder´s life, Srila Prabhupada, history of farmation and the formation of the
organization. I will be concerned mainly with Hare Krishna on world wide basis, because
the Hare Krishna movement does not have a long tradition in the Czech Republic. In
addition, I deal with the problems and conflicts that have arisenduring the formation of
the movement. The metod it to analyze available literature and summarize the facts
contained in it. I also mention the causes of the formation of new religious movements
among which ISKCON belongs.
The aim of the thesis is to characterize areas of life of supporters within the organization
Hare Krishna and give general informations about this new religious movement.
KEYWORDS
Hare Krishna – new religious movement – Srila Prabhupada – family - culture
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Úvod
Ve své bakalářské práci se budu zabývat tématem rodiny v hnutí Hare Kršna. S tímto
hnutím jsem se v minulosti setkala již mnohokrát, a to při jejich sankírtanech,
skupinových oslavách Kršny prostřednictvím zpěvu, v ulicích svého rodného města,
Benešova. Právě nedaleko Benešova se nachází farma Kršnův dvůr, kterou jsem díky
školní exkurzi navštívila a mohla se alespoň částečně seznámit s jejich kulturou. Měla
jsem možnost ochutnat jejich kuchyni, účastnit se rituálního zpěvu mahámantry
a navštívit jejich obydlí i okolní pozemky. Jelikož členové hnutí usilují o život v souladu
s přírodou a snaží se co nejméně využívat vymoženosti moderní doby, používají např.
svůj vlastnoručně vyrobený zavlažovací systém, nebo mlýnské kameny, díky kterým
melou vlastní mouku. Byla jsem také svědkem rituálu, při kterém ještě před požitím
obětovali své pokrmy Kršnovi. Téma své práce jsem si vybrala hlavně díky této
zkušenosti, ale také proto, že je s tímto hnutím spojeno mnoho předsudků, skrze které je
na ně okolní společností nahlíženo. Jedním z cílů mé práce je proto ukázat, jakým
způsobem členové Hnutí Hare Kršna žijí a z jakých kořenů pochází jejich myšlení,
protože čím více informací o jejich kultuře zjistíme, tím lépe je můžeme pochopit
a pokusit se alespoň částečně odstranit zaryté stereotypy.
Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit hlavně na problematiku rodinného života v hnutí,
na kterém je nejvíce patrná aplikace indické tradice na západní kulturu. Hnutí Hare Kršna
vychází z hinduismu, který oproti západnímu světu úplně jinak nahlíží např. na výchovu
dětí, role muže a ženy, život v manželství apod. Proto se budu snažit charakterizovat
jednotlivé oblasti rodinného života členů Mezinárodního společenství pro vědomí Kršny
a popsat rituály, které jsou ve spojitosti s rodinným životem praktikovány. Domnívám se
však, že je důležité, abych se, ještě předtím, než se zaměřím na rodinný život v hnutí Hare
Kršna, věnovala také dějinnému kontextu, a to jak českému tak zahraničnímu, díky
němuž lze lépe porozumět situaci členů v průběhu formování organizace. Dále se také
budu orientovat na původ celé filozofie hnutí a charakterizuji posvátnou indickou
literaturu, ve které se vyskytují zmínky o Kršnovi nebo o jeho životní cestě. Podle mého
názoru je důležité znát kořeny této organizace, a to hlavně z toho důvodu, že díky tomu
můžeme lépe porozumět odlišnému způsobu života, než na který jsme v západní kultuře
zvyklí.
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Ve své práci se dále zaměřím na denní režim a také stravovacími návyky a rituály, které
tyto oblasti života doprovází. V neposlední řadě se zaměřím na výchovu a vzdělání dětí,
na postavení žen v hnutí Hare Kršna a odpovídající vnímání sexuality. Myslím si, že jsou
všechny tyto otázky s rodinným životem neodmyslitelně spjaty.
V České republice bylo o náboženském hnutí Hare Kršna vydáno několik prací. První
ucelenou publikací, ze které vycházím je práce Děti modrého boha: tradice a současnost
hnutí Hare Kršna1 od Miloše Mrázka, která byla vydána v Praze roku 2002. Monografie
se zabývá dějinami ISKCONu2, jeho vztahem k hinduismu a křesťanství a způsobem
života jeho členů. Další autorem, který se zabýval tématem Hare Kršny, je Martin Fárek,
u něhož je pro mou práci významná publikace: Hnutí Haré Kršna: Institucionalizace
alternativního náboženství.3 Publikace pojednává o dějinách organizace, analyzuje
kontroverzní témata a věnuje se vývoji Mezinárodního společenství pro vědomí Kršny na
území České republiky. Nejnovější publikací na toto téma je práce Milana Fujdy a Dušana
Lužného Oddaní Kršny: hnutí Hare Kršna v pohledu sociálních věd4, která byla vydána
v Plzni roku 2010.
Mimo odbornou literaturu existují také časopisy, ze kterých je možné získat mnoho
cenných informací. Důležitým pro toto téma je časopis Dingir: časopis o současné
náboženské scéně, kde se nacházejí např. články od již zmiňovaného Martina Fárka,
rozhovory s členy hnutí nebo úryvky z knih zakladatele náboženské společnosti Hare
Kršna, Šríly Prabhupády. Dalším periodikem, ze kterého ve své práci čerpám je časopis
Náma Hatta: časopis Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, který mj. přináší
aktuální informace o činnostech hnutí Hare Kršna.5

1

MRÁZEK, Miloš. (2000). Děti modrého boha: tradice a současnost hnutí Haré Kršna. Praha: Dingir
Anglicky International Society for Krishna Consciousness; v překladu znamená Mezinárodní společnost
pro vědomí Kršny.
3
FÁREK, Martin. (2008). Hnutí Hare Kršna: Institucionalizace alternativního náboženství. Praha:
Karolinum.
4
FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. (2010). Oddaní Kršny: hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd.
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
2

5

Pojmy převzaté ze sanskrtu jsou vždy označeny kurzívou a blíže vysvětleny v textu, nebo v poznámkách
pod čarou.
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1

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí jsou charakterizována jako „komunity, spojené společným
smýšlením, společným životním stylem, společnou rituální praxí a společným cílem.“
[Fujda, Lužný 2010: 38]. Vznik těchto hnutí byl ovlivněn politickými, sociálními
a kulturními změnami v období po druhé světové válce. V této době nastal vysoký
hospodářský rozmach, díky němuž vzrostl blahobyt, a došlo ke zvýšení sociální úrovně
a sociálního zabezpečení. Toto celkové zlepšení mělo za následek enormní růst
vzdělanosti, zvýšení přirozeného přírůstku obyvatel, který byl zapříčiněn poválečným
baby boomem, a vzestup ekonomiky. Početná a poměrně hmotně zajištěná mladá
generace se pokoušela vyhranit vůči kultuře svých rodičů, což zapříčinilo nárůst zájmu
o nové náboženské ideologie, které by poskytly odpovědi na základní existenční otázky.
Toto období bylo vědci nazýváno jako tzv. Velké probuzení. Dle Williama G.
McLoughlina se v dějinách vyskytuje více takovýchto zlomových údobí, která nastanou
vždy, když ve společnosti dojde ke krizi hodnot a víry. Po této krizi došlo ke kulturnímu
obnovení, které vedlo k vytvoření nového pohledu na bytí a realitu [Nešpor, Lužný 2007].
V šedesátých letech dvacátého století začala americká mládež experimentovat v mnoha
oblastech svého života. Mimo jiné probíhala také sexuální revoluce, která směřovala
k liberalizaci sexuálního života a také měla za cíl uplatnit práva sexuálních menšin. „Další
úroveň experimentování byla zaměřena na trávení volného času. Část mladé generace
chtěla žít v souladu s přírodou a s vědomím vlastního těla, což přispělo k nadměrnému
užívání drog pro rozšíření vědomí. Tyto prvky jsou velmi blízké náboženskému
experimentování.“ [Nešpor, Lužný 2007: 101]. Americký sociolog Robert Wuthnow vedl
výzkum, při kterém zjistil, že v druhé polovině dvacátého století vzniklo více než tři sta
nových náboženských skupin, z nichž byla většina založena na východoasijských
tradicích [Václavík 2008].
Američtí sociologové, Dick Anthony a Thomas Robbins, vytvořili analýzu vzniku nových
náboženských celků v prostředí americké společnosti spojenou s jejich základní
kategorizací. Vznik nových náboženských hnutí a jejich rostoucí popularitu považují
za důsledek krize amerického občanského náboženství. „K té podle nich došlo v důsledku
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jistých společenských a politických změn spojených s masivní erozí legitimity
zavedených společenských institucí (politického systému, školství, rodiny, tradičních
církví apod.), která postihla západní euroamerickou společnost především v druhé
polovině šedesátých let minulého století.“ [Nešpor 2008: 354]. Tyto změny
společenského řádu vedly ke ztrátě jistoty, na kterou tehdejší společnost reagovala
utvářením tzv. nového vědomí, jehož součástí byl i vznik nových náboženských hnutí.
Anthony a Robbins rozdělují dva základní typy nových náboženských celků, tzv. dualist
ická hnutí a monistická hnutí. Podrobněji se zastavím u druhého typu. Monistická hnutí
chápou svět jako jakousi fikci a svou inspiraci hledají ve východních náboženských
systémech. Tato hnutí jsou dále rozdělena na dvě subkategorie, tzv. technická hnutí,
„která spojují duchovní obrození především s různými technikami a standardizovanými
procedurami instrumentálního charakteru; jde o postupy a techniky, jako meditace, man
try a auditing.“ [Nešpor 2008: 354]. Mezi tato hnutí je zařazena Transcendentální
meditace, scientologie a ISKCON. Druhou subkategorií jsou charismatická hnutí, která
spojují duchovní obrození s úctou k vůdci, který dosáhl vysokého stupně poznání.
O další kategorizaci nových náboženství se pokusil americký učitel sociologie
náboženství, Steven Tipton, který rozdělil náboženské novotvary do tří základních
skupin, Hnutí lidských potencí, Konzervativní křesťanské skupiny a Neo-orientální
skupiny. Podrobněji se zastavím u třetí skupiny. Tato uskupení spojují „expresivní etiku
s etikou racionalizovaného náboženství a humanismu. Tato hnutí nahrazovala
utilitaristickou etiku systémem pravidel, která se dovolávala pravé podstaty skutečnosti.
Správná a skutečná znalost podstaty lidské existence vedla podle nich nutně k odmítnutí
materialistické a konzumní orientace.“ [Nešpor, 2008, 352]. Velmi často využívají
meditací a odříkávání posvátných manter. Patří sem např. Mezinárodní společnost pro
vědomí Kršny nebo Transcendentální meditace6 [Nešpor, 2007].
Musíme však brát ohled na to, že autoři pracovali pouze s prostředím americké
společnosti, takže nemůžeme s jistotou říci, zda je jejich typologie aplikovatelná
na evropskou, respektive českou společnost.

Více informací o Transcendentální meditaci dostupné na www.tmcentrum.cz nebo
www.cz.tm.org/home. [cit. 2018-06-23]
6
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2

Hnutí Hare Kršna

Hnutí Hare Kršna7 je náboženské uskupení, které založil v Americe roku 1966 Abhaj
Čaranáravinda Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda. Toto nové náboženské hnutí by se dalo
charakterizovat jako „internacionalizovaná podoba čaitanjovského višnuismu, jedné
z významných teistických indických tradic.“ [Fárek 2008: 10]. Za zakladatele této tradice
je považován Šrí Kršna Čaitanja, který žil v patnáctém století v Indii. Byl představitelem
silně emocionální bhakti, cesty oddanosti k osobnímu bohu.8

2.1 Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda
Zakladatel ISKCOu, Svámí Prabhupáda, pravým jménem Abhajčaran De, se narodil 1.
září 1896 v Kalkatě v Indii. Jeho otec byl velmi nábožensky aktivní, chodíval do chrámu
zasvěceného Kršnovi, pravidelně se modlil, četl posvátné texty a vedl diskuze s askety,
svatými muži a učenci. Pro svého syna tak vytvořil dobré zázemí plné oddané víry
v Kršnu.
Od pěti do devíti let učil Abhaje jeho soukromý učitel bengálštinu a sanskrt. Poté
navštěvoval věhlasnou soukromou školu, kde se kromě správného uctívání Kršny učil
i matematiku, historii a přírodovědu. Ve svých dvaceti letech nastoupil na Scottish
Churches College, kde si osvojil ekonomii, sanskrt, filozofii a také se zde důkladně
seznámil s křesťanstvím. Když chodil Abhaj do třetího ročníku, oženil ho jeho otec
s jedenáctiletou Rádháraní Dattou, se kterou později počal pět dětí. Když dokončil studia,
započal práci ve farmaceutické společnosti Bose.
Roku 1922 se budoucí zakladatel ISKCONu setkává s duchovním vůdcem
Bhaktisiddhántou Sarasvatím, který si již při jejich prvním setkání přál, aby Abhajčaran
De šířil lásku ke Kršnovi v anglicky mluvících zemích. Roku 1932 byl tehdy

Pro pojmenování hnutí se používají dvě alternativy, Hare Kršna, nebo Hare Krišna. Ve své práci budu
využívat název Hare Kršna.
8
Více viz Bhakti; kapitola 3.1.
7
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šestatřicetiletý Abhaj Bhaktisiddhántou přijat jako nový žák čaitanjovské tradice. 9 Roku
1939 získal díky své usilovné práci a oddanosti titul „Bhaktivédánta“, což znamená
„oddaný a vědoucí“. Vydával také časopis Návrat k Bohu (Back to Godhead), ale kvůli
finančním problémům byl nucen jeho vydávání pozastavit. Po letech konfliktů opustil
devětapadesátiletý Bhaktivédánta svou rodinu v Kalkatě a zcela se oddal službě Kršnovi.
Nejprve odešel do města Vrindávan, které bylo spojeno s pozemským životem boha
Kršny, kde se věnoval asketickému životu. Vstával okolo třetí hodiny ranní, přednášel,
psal články, překládal spisy a rituálně uctíval Kršnu. Roku 1959 vstoupil do odříkavého
stavu sannjásin10 a získal jméno Abhaj Čaranáravinda Bhaktivédanta Svámí (titul
Prabhupáda11 přijal až roku 1968). Oddaní toto jméno používají ve zkrácené podobě
Šríla12 Prabhupáda [Fujda, Lužný 2010].
Toho času také započal práci na svém největším díle – na překladu Bhágavatapurány
do angličtiny, kterou vydával pod názvem Šrímad Bhágavatam.
Dne 13. srpna roku 1965 nastoupil Šríla Prabhupáda na loď v Kalkatě, která mířila
do Ameriky. S sebou na loď si vzal pouze dvacet dolarů v hotovosti a čtyřicet indických
rupií, deštník, zásobu krupice, kufr s nejnutnějšími věcmi a dvě bedny s knihami. 19. září
1965 připlul tehdy devětašedesátiletý Prabhupáda do New Yorku a do svého deníku
si napsal: „Můj milý Kršno, k této bezvýznamné duši nesmírně laskavý, ale já nevím,
proč jsi mne sem přivedl. Nyní se mnou můžeš naložit, jak se Ti zlíbí. Ale myslím, že zde
máš nějaké plány, protože proč bys mne jinak zavedl do tak hrozného místa? Většina lidí
je zde zahalená hmotnými kvalitami nevědomosti a vášně. Jsou pohlceni materiálním
životem a považují se za velice šťastné a spokojené, a nemají proto žádný smysl pro
transcendentální poselství Vásudévy (Kršny). Nevím, jak se jim podaří porozumět mu.
Vím ale, že díky Tvé bezpříčinné milosti se může stát i nemožné, neboť ty jsi ten
nejdovednější kouzelník. Jak by mohli porozumět náladám oddané služby? Ó Pane,
neprosím o nic jiného než o Tvou milost, abych je dokázal přesvědčit o Tvém poselství.…
Čaitanja byl jedním z představitelů silně emocionální bhakti neboli cesty oddanosti k osobnímu bohu.
Čaitanja se sám věnoval zpívání Kršnových jmen, většinou se skupinou svých společníků. Zpívání brzy
přenesl do ulic města Navadvípu a posléze i do celé Indie. Byl považován za avatára Kršny.
10
Ten, který se zřekl světských záležitostí; někdy se nazývá „zbožný žebrák“. [Gosvámí 2007].
11
Páda znamená v sanskrtu nohy a prabhu mistr, pán. Prabhupáda tedy znamená: „ten, u jehož nohou je
mnoho pánů“, nebo „ten, který se vždy nachází u nohou Nejvyššího Pána“. [Mrázek 2000].
12
Titul vyjadřující úctu. Dále také Šrí a Šrí Šrímad [Gosvámí 2007].
9
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Jsem velice nešťastný, nekvalifikovaný a zcela pokleslý. Prosím proto o Tvé požehnání,
neboť vlastními silami je nejsem schopen přesvědčit.“ [Gosvámí 2007: 39]. Pomocí
veřejných kírtanů13 a přednášek kázal Čaitanjovo poselství a jeho prostřednictvím
nacházel své první posluchače v řadách mladých hippies. Oslovil tedy tu část společnosti,
která se radikálně postavila proti modernímu západnímu životnímu stylu. Prabhupáda
se nastěhoval do čtvrti Bowery, která byla známá vysokou koncentrací lidí bez domova
a velkým počtem drogově závislých. Také zde žily mladí lidé, většinou umělci, kteří byli
nespokojeni se situací tehdejší americké společnosti a vedli nevázaný život spojený
s požíváním návykových

látek.

Tito

lidé

tvořili

první

skupiny

zajímající

se o učení, které Prabhupáda vyznával. Většina z nich hledala únik ze světa, kterým byli
obklopeni, nebo je přilákal zájem o nové orientální náboženství [Fujda, Lužný 2008].
„Hippies se odvrátili od městského materialismu svých rodičů, bezduchého štěstí televize
a reklamy a od pomíjivých cílů amerických středních vrstev. Cítili se zrazeni svými
rodiči, učiteli, kněžími, politickými vůdci a sdělovacími prostředky a byli nespokojení
s americkou politikou ve Vietnamu.“ [Gósvámí 2007: 68].
Prabhupáda se poté z Bowery přestěhoval na Druhou avenue, kde jeho zpívání přilákalo
další mladé lidi. Začal tedy pořádat první přednášky, které však byli pro většinu
posluchačů náročné a příliš filozofické. Ale i přesto někteří zůstali a poslouchali
Prabhupádův výklad. V těchto momentech můžeme vidět počátky formování hnutí Hare
Kršna v Americe [Gósvámí 2007]. 11. července 1966 založil Šríla Prabhupáda v New
Yorku se svými stoupenci Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny, kterou vedl
až do své

smrti.

Zemřel

14.

listopadu

1977

v chrámu

Vrindávan,

jednom

z nejvýznamnějších poutních míst v Indii [Mrázek 2000].

2.2 Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON)
Deset měsíců po svém příjezdu do Ameriky (v roce 1966), založil Šríla Prabhupáda
se svými příznivci náboženskou organizaci, kterou pojmenoval Mezinárodní společnost

13

Kírtan je kolektivní zpívání mantry [Gosvámí 2007].
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pro vědomí Kršny (anglicky International Society for Krishna Consciousness –;
se zkratkou ISKCON). Stanovy této nové náboženské společnosti shrnul do sedmi bodů:
„1) Systematicky propagovat duchovní poznání v celé společnosti a vychovávat všechny
lidi v technikách duchovního života, aby tak byla napravena nerovnováha životních
hodnot a aby bylo dosaženo skutečné jednoty a míru ve světě.
2) Propagovat uvědomování si Kršny tak, jak je to zjeveno v Bhagavad Gítě a Šrímad
Bhágavatamu.
3) Vést členy Společnosti blíž k sobě navzájem a blíž ke Kršnovi, prvotní bytosti, a tak
v členech a vůbec v široké společnosti rozvíjet ideu, že každá duše je součástí a částečkou
Božské (Kršnovi) povahy.
4) Učit a povzbuzovat sankírtanové hnutí, sborové zpívání svatých jmen Boha tak, jak
to bylo zjeveno v učení Šrí Čaitanji Maháprabhua.
5) Budovat pro členy a širokou společnost svatá místa transcendentních zábav, zasvěcená
Kršnově osobnosti.
6) Přivádět členy blíže k sobě, aby se společně učili jednoduššímu a přirozenějšímu
životnímu stylu.
7) S ohledem na dosažení výše uvedených záměrů publikovat a rozšiřovat periodika,
časopisy, knihy a jiné písemnosti.“ [Fárek 2007: 9].
Mezi lety 1966 – 1968 mělo hnutí podobu volného sdružení. Prabhupáda učil své
stoupence zpěvu, džapování14, modlitbám a také je naučil vařit vegetariánská indická
jídla. V září roku 1966 uskutečnil první zasvěcující obřad pro několik oddaných, při
kterém jim udělil nová sanskrtská jména, která představovala jejich oddanost ke Kršnovi
a počátek nového duchovního života.
Hnutí začalo šířit svou působnost nejen v New Yorku, ale také v San Francisku, Los
Angeles, Bostonu, Montrealu a Santa Fé. Roku 1969 se v Severní Americe vyskytovalo
již patnáct středisek a byl vybudován rozsáhlý komplex, který získal svou podobu podle
indického města, ve kterém žil sám Kršna [Fujda, Lužný 2010]. Toto středisko neslo

14

Druh meditace, při které se zpěvně pronášejí a opakují svatá jména Višnua.
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název Nový Vrindávan a nacházelo se v Západní Virginii. Farma Nový Vrindávan
vznikla na pozemku o velikosti 50 hektarů a žilo zde několik členů. Hlavním cílem tohoto
komplexu bylo vytvořit komunitu oddaných, kteří by zde žili v souladu s přírodou
a vykonávali zde každodenní višnuistické rituály [Gósvámí 2007]. Financování celé
organizace a jejích center zajišťovala z části práce členů a z části příspěvky příznivců.
V srpnu roku 1968 byli tři manželské páry vyslány do Londýna, aby se zde pokusily
otevřít centrum a získat nové příznivce. Díky známému členu britské skupiny Beatles,
Georgovi Harrisonovi, vstoupilo hnutí Hare Kršna do povědomí širší společnosti. George
Harrison pozval mladé misionáře do studia Apple Records, aby zde nahráli desku „Haré
Kršna mantra“, která v Evropě sklidila velký úspěch. John Lennon nabídl Prabhupádovi
a jeho stoupencům ubytování výměnou za pomoc při rekonstrukci jeho zámečku blízko
Ascotu.
Na jaře roku 1970 měla organizace dvacet šest středisek, jejichž spravování měli
na starosti chrámoví vedoucí. 28. července 1970 byla zavedena řídící rada GBC
(Governing Body Commission), jejíž hlavní úkol spočíval v „udržování duchovního
standardu, definovaného celkem jasně meditací mantry, zpěvem, chrámovým rituálem,
ale také každodenním studiem čaitanjovských textů a diskutováním o nich, a v neposlední
řadě dodržováním etických zásad.“ [Fárek 2008: 35]. Struktura instituce měla podobu
pomyslné pyramidy. Ve spodní části stáli řadoví členové komunit, nad nimi pak vedoucí
skupiny, nad ním „chrámové autority“ a na vrcholu členové GBC. Svět byl rozdělen
do dvanácti částí a každou z nich spravoval příslušník řídící rady. Tato rada
se zodpovídala Šrílu Prabhupádovi [Fárek 2008].
Roku 1972 založil Prabhupáda nakladatelství Book Trust, které vydávalo jeho knihy
a i knihy jeho následovníků. Tato publikační činnost je velkou hybnou silou v získávání
finančních prostředků pro hnutí [Vojtíšek 2004].
Po smrti svého nejvyššího vůdce prošlo náboženské společenství řadou krizí i změn.
Duchovní učitelé si kladli otázku, kdo má zastávat místo vrchní autority organizace,
a proto docházelo ke konfliktům mezi jednotlivými složkami hnutí. Tyto konflikty
vyústily v odchod některých členů a také byl kvůli nim uspořádán sněm vedoucích členů
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ISKCONu v Novém Vrindávanu v západní Virginii. Tehdy byl ustanoven vyšší počet
guruů15 a omezena jejich moc a postavení [Mrázek 2000].

2.3 Vývoj hnutí v České republice
Koncem 60. let byla v české hitparádě na prvních místech píseň My Sweet Lord
od George Harrisona, díky níž se obyvatelé českých zemí zřejmě poprvé dozvěděli o hnutí
Hare Kršna. Na počátku 70. let cestoval přes Evropu Bhaktitírtha Svámí, který se pokusil
rozšířit vědomí o Kršnovi v tehdejším socialistickém Československu tak, že věnoval
zdejším univerzitám Prabhupádovy knihy [Fujda, Lužný 2010]. Kršnovští misionáři, kteří
se chtěli dostat koncem 70. a počátkem 80. let do Československa, museli cestovat
v převlecích a někdy i s falešnými pasy. Aktivity hnutí byly pod přísným dohledem Státní
bezpečnosti [Fárek 2008].
V roce 1976 přijel do Československé socialistické republiky Bhaktivaibhava Svámí,
který zde chtěl také šířit vědomí Kršny, ale již na letišti mu byly zabaveny jeho posvátné
obrázky Šríly Prabhupády. Uvědomil si tedy, že v našich zemích bude šíření oddané
služby velmi složité. V druhé polovině 20. století bylo v češtině vytištěno několik
Prabhupádových knih, které byly na území ČSSR distribuovány různými způsoby. Knihy
jako Bhagavad-gíta taková, jaká je, Zlatý avatár, Prabhupáda- život čistého oddaného
a Šrí Íšópanišad16 vydávané ve Švédsku byly následně pašovány přes Německo
a Jugoslávii do Československa [Fujda, Lužný 2010].
Potom, co bylo na konci 80. let mnoho členů podrobeno výslechu ze strany Státní
bezpečnosti, rozhodlo se několik z nich emigrovat. Situace v komunismem ovládané
zemi se začala postupně uvolňovat v roce 1987, kdy StB nijak nezasáhla proti založení
prvního neoficiálního centra hnutí v Československu. Po sametové revoluci bylo hnutí
umožněno oficiální působení na našem území a emigranti z řad oddaných se vrátili zpět.
Rok po revoluci získalo hnutí statek v Městečku u Benešova a bylo registrováno jako
občanské sdružení [Fárek 2008]. V současnosti existuje několik středisek hnutí Hare

Výraz guru znamená duchovní učitel. Více kapitola 4.5.1.
Jedna z prvních knih Šríly Prabhupády, která filozoficky pojednává o absolutní pravdě [Bhaktivedanta
VedaBase, nedatováno].
15
16

17

Kršna, mezi které patří např. Centrum pro védská studia v Praze 5, ekologická farma
Kršnův dvůr, vegetariánské restaurace Góvinda17 a střediska umístěná v různých českých
městech [Fujda, Lužný 2010].

3

Filozofické, náboženské a ideové zdroje

Pro pochopení mytického základu myšlení, na němž je založena náboženská filozofie
hnutí Hare Kršna, je podle mého názoru důležité nastínit kořeny, z nichž toto myšlení
vychází. V 60. letech 20. století došlo v západním světě k náboženskému oživení, díky
němuž začalo vznikat mnoho nových náboženských skupin, mezi které patřila
i Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny [Fujda, Lužný 2010]. Toto náboženské
uskupení vychází ze složitého a v západním světě méně známého komplexu indických
tradic a hodnot, a proto je k pochopení životního stylu praktikovaného v hnutí Hare Kršna
příhodné zaměřit pozornost na učení a základní náboženské texty indické tradice.
Nejprve se zaměřím na základní prvek, na kterém je postaveno myšlení ISKCONu,
bhakti18. Poté se budu věnovat vyobrazení Kršny v základní indické literatuře, která
prostřednictvím pověstí popisuje jeho narození a život. Nakonec se pokusím vysvětlit
nauku o vtělení boha Višnu, tzv. nauku o avatárech.

3.1 Bhakti
Základním prvkem myšlení hnutí Hare Kršna je oddaná láska k osobnímu bohu,
tzv. bhakti. V Indii je bhakti jednou z nejrozšířenějších forem religiozity, a to proto, že
její následování nepožadovalo úplnou zběhlost v rituálních předpisech a filozofických
koncepcích. Osobní láska k bohu se šířila hlavně mezi těmi, kteří neměli vinou
kastovního systému dobré postavení ve společnosti a měli malou pravděpodobnost
dosažení vysvobození. Cesta ke spáse byla tedy otevřena všem kastám, šúdrům19 i ženám.
Význam slova Góvinda je „ochránce krav“. Dle příběhů ochraňoval Kršna své stádo krav před démony
[Fujda, Lužný 2010].
18
Bhakti znamená „bezvýhradná oddanost a láska k Bohu“. [Gósvámí 2007].
19
Šúdrové jsou příslušníci nejnižší ze čtyř varen. Tyto varny rozdělovaly společnost na čtyři skupiny, a to
na Brahmány, Kšátrije, Vaišji a již zmíněné Šúdry. Dle Bhagavatgíty přísluší Šúdrům práce pro druhé,
takže se mezi ně řadili řemeslníci, služebníci nebo dělníci [Mareš, 2001 - 2008].
17
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Přibližně od 5. století před naším letopočtem začalo v Indii sílit uctívání rozličných
božstev, které bylo spojeno s prováděním obřadu púdža20. „Tento obřad byl chápán jako
forma bhakti, lásky a oddanosti k osobnímu Bohu.“ [Fujda, Lužný 2010: 44]. Formy
vzývání boha Kršny se v Indii rozšířily až v 16. století. S bhaktickým směrem je spojeno
mnoho charakteristických projevů zbožnosti, mezi které patří zpěv pobožných písní
(kírtan), polohlasné odříkávání manter (džapa), uctívání prostřednictvím obětin bez
použití ohně (púdža) a mnoho dalších [Zbavitel 1993].
V indických hnutích zaměřených na emocionální bhakti bylo běžné odmítání kastovního
rozdělení společnosti, a proto i v dnešní době tato tradice slouží v Indii jako zdroj
reformního úsilí. I přesto, že je v dnešní době kastovní systém již od roku 1950 zakázaný,
stále existují nedotknutelní, kteří kupříkladu na vesnicích nesmí zasednout s ostatními ke
stolu, nemohou vkročit do domu příslušníka vyšší kasty, mají problémy s hledáním
ubytování a lidé z ostatních kast se jim vyhýbají. Indická společnost je takto rozdělena již
tisíce let, a proto se nedaří velké sociální rozdíly zcela vymýtit. Přesto však existují lidé,
kteří se snaží o reformu daného sociálního rozvrstvení a o zlepšení podmínek života
nejnižší kasty. Za odstranění kastovního systému bojoval i Mahátmá Gándhí [Marek
2014].
Tradice kršnovské višnuistické bhakti, která představovala jednu z předních forem
náboženství v Bengálsku, zapříčinila vznik hnutí Hare Kršna [Fujda, Lužný 2010].

3.2 Vyobrazení Kršny v indické literatuře
„Rostoucí popularita konkrétních bohů, kteří v bráhmanské religiozitě neměli vysoké
postavení, se odrazila v literatuře a začala vznikat slovesnost, která tyto bohy opěvovala
a vyprávěla o nich četné příběhy. Za nejranější vyprávění tohoto typu lze považovat velké
sanskrtské eposy Mahábháratu a Rámájanu.“ [Fujda, Lužný 2010: 44]. Tyto eposy sice
nezdůrazňují bhakti, ale byly velmi důležité pro utváření mytické základny kultů nižších
indických bohů.
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Obřad, při kterém je uctíván Kršna podle předepsaných pravidel [Gósvámí 2007].

19

Se jménem Kršna, které v překladu znamená „tmavý“ nebo „černý“, se sice můžeme
setkat již v tzv. védách, které jsou považovány za nejstarší vrstvu indické literatury, ale
za první zdroj zmínek o Kršnovi se považují upanišady21. „Upanišady kladou
ty nejzávažnější otázky o smyslu lidského života a o posmrtném údělu člověka a většinou
ve formě rozhovorů na ně úporně hledají odpověď.“ [Zbavitel 1993: 16]. Zde však není
Kršna zobrazován jako božská bytost, nýbrž jako žák, který se seznamuje s duchovní
naukou. S Kršnou jako s bohem se lze setkat až v eposech a puránách22[Mrázek 2000].
3.2.1 Kršna v Bhagavatapuráně
Jednou z nejznámějších purán je Bhágavatapurána, která vypráví příběh o Kršnově
zrození. Ve městě Mathura se narodil démon jménem Kansa, který se stal králem. V den,
kdy pořádal svatbu svých příbuzných, Dévakí a Vasudéva, se z nebes ozval hlas, který
předpověděl, že ho jejich osmé dítě zabije. Vasudéva tedy Kansovi musel slíbit, že mu
odevzdá každého svého potomka. U šesti z dětí se tak stalo, ale u sedmého a osmého tomu
bylo jinak. „Když si později Bůh Višnu vytrhl dva vlasy, bílý a černý, a oba zavedl do lůn
Dévakí a její sestry Róhiní, povstal z bílého vlasu Balaráma a z černého Kršna. Bohyně
spánku Nidrá zachránila Balarámu, kterého přenesla jako zárodek z mateřského lůna
Dévakí do Róhinina lůna.“ [Bellinger 1998: 138]. Démon Kansa se o podvodu dozvěděl
a nechal Dévakí uvěznit. Ve vězení porodila osmé dítě, Kršnu, které mělo tmavě modrou
pleť. V ten okamžik se Vasudévovi zjevil Nejvyšší Bůh a poručil mu, ať chlapce odnese
do pastýřova domu. Vasudéva uprchl z vězení a vyměnil svého syna za pastýřovu dceru,
kterou poté odnesl Kansovi. Když Kansa hodil novorozeně na zem, vzlétlo a zjevilo se
mu jako bohyně Mája. Ta králi sdělila, že chlapec, který ho ohrožuje, žije, a proto Kansa
vyslal démony do světa s rozkazem, aby zabili každého chlapce do dvou let.
Dále příběh vyobrazuje dětství malého Kršny, který zápasí s Kansovými démony
a všechny udivuje svými božskými schopnostmi. Rodina, u které chlapec žije, se
odstěhuje do Vrindávanu, kde již starší Kršna tančí s mladými pastýřkami (gópíemi),
mezi kterými se nachází i jeho hlavní milenka Rádha [Mrázek 2000].

Upanišady jsou filozofické texty, které jsou součástí véd [Gósvámí 2007].
„Význam slova purána je „starobylost. Tyto texty vyprávějí o tom, co se stalo před dávnými časy a
patří mezi nejmladší vrstvu hinduistické svaté literatury. Pro uctívače Kršny je nejvýznamnější
Bhagavatapurána.“ [Mrázek 2000].
21
22

20

3.2.2 Kršna v Mahábháratě
S Kršnou se můžeme setkat také v Mahábháratě, což je zřejmě nejrozsáhlejší epická
báseň na světě. Hlavní děj příběhu pojednává o konfliktu dvou rodů, Pánduovců
a Kuruovců. Tento konflikt započal v době, kdy slepý královský vnuk přenechal vládu
nad zemí svému mladšímu bratrovi Pánduovi, ačkoli tradice přikazovala, aby se vlády
ujal sám. Kuruovci, královští synové, odmítali skutečnost, že nemohou vládnout, a tak
se nejstarší z nich lstí zmocnil trůnu. Pánduovci byli nuceni odejít na třináct let
do vyhnanství a po uplynutí této doby se snažili získat svůj trůn a území zpět. Tento
konflikt přerostl ve „Velkou válku“, kde Pánduovci zvítězili.
Nejvýznamnější částí tohoto eposu je Bhagavadgíta – „Zpěv vznešeného“, která
vykresluje situaci chvíli před vypuknutím krvavé bitvy na Kuruovském poli.
„Pánduovský vojevůdce Ardžuna požádá svého vozataje Kršnu, aby postavil jeho válečný
vůz před sešikované nepřátele, aby si je mohl prohlédnout. Když však Ardžuna v obou
šicích vidí své příbuzné a přátele, poddává se sklíčenosti a odmítne bojovat. (…) V této
situaci k němu začne promlouvat Kršna, aby jej zbavil pochybností o tom, co je správné,
a objasnil, proč jako bojovník i v této situaci musí dostát svým povinnostem a bojovat.
Vyloží mu smysl a základ celého stvoření světa a místo jedince v něm. Objasní Ardžunovi
koloběh znovuzrozování a zbytečnost jeho obav, jež pramení z nevědomosti.“ [Fujda
2010: 46-47]. Když Kršna po bitvě na Kuruovském poli usoudil, že na světě vykonal vše,
co měl, usedl pod posvátný strom pípal23 ve čtyřruké podobě boha s hlavou zdobenou
věncem z lesních plodů. Lovec procházející kolem něj si ho spletl s jelenem a postřelil
ho. Ještě než Kršna opustil hmotný svět, udělil lovci odpuštění [Mrázek, 2000].
3.2.3 Avatáři
Jedním ze základních prvků višnuistické tradice je nauka o avatárech. Podle této nauky
přichází Bůh mezi lidi v nějakém důležitém období, ve kterém převládá bezzákonnost
a úpadek řádu a vždy si k tomu vybere nějakou jinou podobu. Hinduistická tradice
pracuje s deseti avatáry, prostřednictvím nichž se Višnu lidem zjevoval [Fujda, Lužný
2010]. Prvním avatárem Višnua byla ryba, v jejíž podobě sestoupil bůh na Zem a pomohl
Manuovi zachránit před potopou všechny druhy živých bytostí. Poté se zjevil v podobě
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Fíkovník posvátný.
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želvy a pomohl bohům získat nápoj nesmrtelnosti. Třetím avatárem byl kanec, který
vynesl zemi ze dna oceánu, kam ji uvrhl démon Hiranjákša24. Dále Višnu navštívil Zemi
v podobě Narasina, což je postava z půlky lidská a z půlky lví. Tuto podobu zvolil,
protože zlý démon, který ovládal Zemi, nemohl být zabit člověkem, ani zvířetem. Jako
pátý avatár je uváděn trpaslík, „v jehož podobě zachránil Višnu svět od nadvlády démona
Baliho, který mu slíbil tolik země, kolik obkročí třemi kroky. Višnu se poté změnil
z trpaslíka v obra a získal do své moci celý svět.“ [Fujda, Lužný 2010: 43]. Šestým
sestoupením je postava Parašuráma, který na světe obnovil upadající společenský řád.
Následuje Ráma, hlavní postava eposu Rámájana, který společně s dalšími mytickými
hrdiny, například Hanumanem, porazil démona Rávanu. Osmý a pro členy hnutí ISKCON
nejdůležitější avatár je Kršna, který sestoupil na Zem, aby zabil démona Kansu. Jako
deváté Višnuovo vtělení je Buddha. „Sestoupil, aby zamezil zabíjení živých tvorů, nebo
aby svou naukou zmátl ty, kteří jsou ve své víře nestálí.“25 Příchod posledního avatára
jménem Kalkí je teprve očekáván. Na konci temného věku kalijuga nastolí ve světě
pořádek tak, že zničí všechny své protivníky.
Podle hinduistické tradice prochází svět čtyřmi epochami, které se neustále opakují. Patří
mezi ně satjajuga (trvá 1 728 000 let), trétajuga (trvá 1 296 000 let), dváparajuga (trvá
864 000 let) a kalijuga (trvá 432 000 let). Nyní žijeme v kalijuze, jejíž počátek se datuje
do období bitvy na Kuruovském poli. Charakteristickými znaky tohoto věku jsou ztráta
smyslu pro dodržování řádu a prohlubující se bezzákonnost. Na konci kalijugy sestoupí
na Zem Kalkí a zničí celý svět včetně blízkých částí vesmíru. Poté opět započne věk
satjajugy [Fujda, Lužný 2010].
Šríla Prabhupáda na přednášce v Los Angeles citoval z knihy Šrímad-Bhágavatam, kde
je kalijuga popsána takto: „V Kali-juze se vlastnosti a společenské postavení člověka
budou hodnotit podle velikosti jeho majetku… Muž a žena spolu budou žít jen tak dlouho,
dokud se budou sexuálně přitahovat… Ten, kdo bude mít málo peněz, se nedočká
spravedlnosti a každý, kdo dokáže chytře žonglovat slovy, bude pokládán za učence…
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Hiranjákša je prvotní démon [Svoboda, nedatováno].
Touto vírou je myšleno uctívání boha Višnu.
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Smyslem života bude naplnit si žaludek a drzost se bude rovnat rozhodující pravdě.“
[Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny nedatováno].
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4

Rodinný život v hnutí Hare Kršna

V následujících kapitolách se budu zabývat oblastmi rodinného života v hnutí Hare Kršna
a také problémy, které vyvstaly v průběhu formování organizace. Nejprve se zaměřím na
podmínky, jejichž splnění je zapotřebí pro přijetí do komunity lidí oddaných Kršnovi.
Dále se budu věnovat dennímu režimu, odívání a pravidlům správného stravování. Další
podkapitoly se budou týkat problematiky manželství, svatebního obřadu a sexuálního
života členů hnutí. Důležitou sférou rodinného života je výchova a vzdělání dětí, s čímž
souvisí i mnoho konfliktů a případů špatného zacházení. V neposlední řadě se budu
zabývat vzděláním dětí z náboženské společnosti Hare Kršna v České republice.

4.1 Členství v hnutí ISKCON
„Základními jednotkami ISKCONu jsou chrámy založené Prabhupádou nebo jeho žáky.
Při nich vznikají komunity, ve kterých oddaní společně žijí. Společenství se liší podle
svého zaměření.“ [Mrázek 2000: 37]. Některé komunity vznikají při vegetariánských
restauracích, jiné mají kulturně vzdělávací charakter a snaží se ve městech šířit vědomí
Kršny. Dále také vznikají různé farmy, které se snaží co nejvíce žít v souladu s přírodou
a co nejméně využívat technických vynálezů. To ale neznamená, že by oddaní
vymoženosti moderní doby úplně odmítali, pouze se snaží je užívat co nejméně. Jejich
heslem je „Jednoduchý život, hluboké myšlení.“
Metody užívané při přijímání nových členů jsou v pravomoci jednotlivých středisek, ale
zájemce musí vždy projít několikaměsíční zkušební dobou. Poté přichází na řadu
prohlubování poznatků o vaišnavském způsobu života, kdy oddaný studuje posvátné
texty a pokouší se vybrat si svého duchovního učitele, který ho připravuje na zasvěcení
do višnuismu. Toto zasvěcení nese název Haré náma dikšá a novým oddaným jsou při
něm udělována nová indická jména, u kterých je vždy přidán titul dásí nebo dása.26 Při
obřadu se také oddaný zavazuje, že bude zpívat mantru a dodržovat čtyři hlavní zásady
hnutí27 [Mrázek 2000].
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Význam slova dása je služebník, dásí služebnice.
Více viz Členství v hnutí ISKCON; kapitola 4.1.1.
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Život vyznavačů boha Kršny je rozdělen na čtyři základní etapy. V první fázi se člověk
stává žákem, brahmačárinem, jehož hlavní povinností je studium pod dohledem gurua
a také dodržování celibátu. Druhá fáze se nazývá grhastha, hospodář, do které oddaní
vstupují po sňatku a jejich nejpodstatnějším úkolem je „oženit se, založit rodinu, živit ji
výkonem povolání, jež mu vymezuje jeho stav, a postarat se o to, aby měl alespoň jednoho
mužského potomka a udržovatele rodu.“ [Zbavitel 1993: 34]. Ve třetí a čtvrté fázi se již
oddaní více věnují duchovnímu životu. Nejprve procházejí přechodným stádiem mezi
hospodářem a asketou. Tato etapa se nazývá Vánaprastha a člověk v ní žije spíše
v ústraní. „Posledním stupněm je sannjásin, tedy „ten, kdo se všeho vzdal“, a v této fázi
se jedinec již plně věnuje problému znovuzrození a utrpení a vymanění se z jeho dosahu.“
[Zbavitel 1993: 34]. Jedinec ve stádiu sannjásina je schopen učit druhé umění bhaktijógy
a stává se tak prvotřídním oddaným Pána Kršny [Mrázek 2000].
4.1.1 Čtyři regulativní principy
Tyto čtyři principy tvoří praktické stránky duchovního života oddaných a zakladatel hnutí
do nich zahrnul višnuistickou etiku. První zásadou je přísné vegetariánství, díky němuž
se oddaní nepodílejí na zabíjení zvířat. Prabhupáda k tomuto problému řekl: „Ti, kteří
zabíjejí zvířata a přinášejí jim zbytečnou bolest – jak to lidé dělají na jatkách – budou
podobným způsobem zabiti ve svém příštím životě a v mnoha následujících. Za takové
zločiny neexistuje omluva.“ [Drutakarma dása 1990: 14]. Druhým regulativním
principem je zákaz požívání omamných látek, mezi které se kromě alkoholu, nikotinu
a drog počítá i čaj a káva. Členové hnutí k tomu říkají: „Přestaneme-li používat omamné
látky, nejenže se vyhneme všem okamžitým negativním následkům, o kterých se není
třeba rozepisovat, ale budeme schopni dodržovat odříkání, která jsou pro duchovní život
nezbytná.“ [Drutakarma dása 1990: 14]. Mezi další zásady patří zákaz nedovoleného
sexu, čímž se nemyslí pouze mimomanželský sex, ale jakákoli aktivita s ním spojená,
která není prováděna za účelem plození dětí. Podle filozofie hnutí se tělem, které patří
Kršnovi, může těšit pouze on sám. Mezi oddanými sice vznikají manželské svazky, ale
upřednostňován je spíše celibátní způsob života. Oddaní, kteří žijí v celibátu, jsou vedeni
k co nejnižšímu styku s osobami opačného pohlaví. Čtvrtým a posledním principem je
vyhýbání se hazardu. Oddaní říkají: „Přestaneme-li s hazardními hrami, jako je například
loterie, sazka, sportka atd., zmenší se naše touha po penězích, chamtivost a závist.“
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[Drutakarma dása 1990: 14]. Vše, co člověk má, pochází od Boha, a proto s tím člověk
nesmí libovolně zacházet.
Velmi důležitým pravidlem, které by se dalo nazvat jako plusový pátý regulativní předpis,
je džapování. Džapování znamená samostatné recitování mahámantry. Ke zpívání mantry
se používá růženec se sto osmi korálky a s jedním hlavním, který se do zpívání
nezapočítává. „Růženec je uložen v pytlíku, který má každý oddaný pověšený na krku.
Zpívá se tak, že co kulička to jedno kolo, celkem by se mělo denně odzpívat „Haré Kršna“
1728 krát. Džapování dostává oddané do stavu, který popisují jako uvědomování,
prociťování si božstva Kršny.“ [Rychtářová 1998: 23].

4.2 Denní režim a odívání
Běžný den každého oddaného začíná hodinu a půl před tím, než vyjde slunce. „V tuto
dobu je prý vysoká „kvalita dobra“, vhodná k poznání transcendence“. [Fárek 2007: 21].
Poté následuje první ranní obřad zvaný Mangalártí, před jehož začátkem si oddaní na
dvanáct míst na těle nanesou tilak28, řádně se omyjí a nakonec se obléknou do čistého
oděvu. Poté jsou rituálně probuzena a ozdobena božstva, jsou jim předloženy pokrmy,
které jsou také očištěny a obětovány a poté zaneseny zpět do kuchyně. Mangalártí začíná
zpěvem mantry, která velebí božstva a znázorňuje úctu ke Kršnovi. Za zpěvu dalších
posvátných manter je bohům obětována např. voda, látka nebo květina. Obřad zakončuje
mnohonásobný zpěv Haré Kršna mahámantry29. Okolo sedmé hodiny ranní začíná obřad
vítání božstev, při kterém oddaní nehybně stojí a poslouchají píseň „Góvinda“. Posléze
následuje gurupúdžá, kdy je oslavován guru, Šríla Prabhupáda. Oddaní zpívají rituální
písně a obřad opět zakončuje Haré Kršna mahámantra. V ranních hodinách probíhají také
přednášky a čtení z Bhagavatgíty Přes den je program různorodý. Někteří oddaní se
věnují práci na farmách či ve vzdělávacích centrech, jiní zas navštěvují běžná zaměstnání.
Večerní náplň mívá podobný charakter jako ta ranní a ke spánku oddaní uléhají kolem
desáté hodiny večer [Fujda 2010].
Tilak je znamení, které si oddaní malují speciální hlínou z indických posvátných míst. Tato znamení se
mohou lišit podle různých višnuistických směrů [Mrázek 2000].
29
Znění mahámantry: „Haré Krišna Haré Krišna Krišna Krišna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma
Ráma Haré Haré“.
28
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Důležitou součástí kultury hnutí Harek Kršna je odívání. Muži nosí košili zvanou kurta,
a dlouhý pruh látky omotaný kolem pasu (dhótí), který bývá jednobarevný. Pokud má
dhótí šafránovou barvu, znamená to, že muž žije v celibátu, pokud má barvu bílou,
označuje ženaté muže nebo začínající žáky. Mívají oholenou hlavu s úzkým proužkem
vlasů na temeni, který se nazývá šikha. Šikha má dvojí význam, „a to buď odlišení se od
jiných „holohlavců“ (budhistů), nebo znázornění myšlenek proudících do jednoho
centra.“ [Mrázek 2000: 38]. Ženy nosí sárí, což je velmi dlouhý pestrobarevný pás látky,
který si omotají kolem celého těla. Do bílé barvy se oblékají výhradně vdovy a na důkaz
smutku si holí hlavu. Vdané nebo zasnoubené ženy si malují červenou tečku na čelo.
„Oddaní také na krku nosí korálky, které zobrazují skutečnost, že jsou věrni Kršnovi.“
[Mrázek 2000: 38]. Korálky a růženec, který je používán při odříkávání mantry, jsou
vyrobeny z posvátné rostliny tulasí30, která je považována za ženské božstvo oddané bohu
Kršnovi [Mrázek 2000].

4.3 Kultura stravování
Velmi důležitou součástí náboženské praxe je pro Kršnovy děti jídlo. Vztah náboženství
a jídla spolu velmi úzce souvisí. Jídlo může mít kromě duchovní či rituální funkce i funkci
sociální nebo symbolickou. Běžně se můžeme seznámit s náboženstvím jednotlivých
skupin prostřednictvím jejich kuchyně, což obzvláště platí u hnutí Hare Kršna.
Ajurvéda31 dělí potraviny podle tří kvalit hmotné přírody na potraviny dobra (sattvické),
potraviny vášně (radžasické) a potraviny nevědomosti (tamasické). Mezi potraviny vášně
patří česnek, cibule nebo pórek, a to proto, že stimulují centrální nervový systém a můžou
tak mít afrodiziakální účinky. Každá rostlina česnekovitého typu má špatné účinky na
slezinu, plíce, srdce a játra. V české kuchyni tvoří česnek a cibule základ většiny jídel,
ale v Kršnově hnutí je tomu jinak. Zde je základem všech potravin chilli nebo zázvor.
Česnek a cibuli nahrazují kořením zvaným asafoetida. Mezi potraviny nevědomosti patří
„např. maso, vejce, alkohol a jídla stará, shnilá a páchnoucí.“ [Konečná 2017: 60].
Naopak potraviny, které se řadí mezi sattvické, prodlužují život, očišťují a přináší
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Květina tulasí je jinak známá jako bazalka posvátná.
Ajurvéda je „věda o dlouhém věku“ a definuje se jako tradiční indické lékařství. [Gósvámí 2007: 403]
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spokojenost, sílu a zdraví, a to jsou také jediné potraviny, které oddaní používají
k přípravě svých jídel. Patří mezi ně mléčné výrobky, luštěniny, rýže, ovoce, zelenina,
máslo, med, obiloviny a ořechy. „Žádná potravina nezapadá do příslušné kategorie z celé
části, ale naopak v sobě obsahuje všechny tři kvality.“ [Konečná 2017: 61].
Pro členy hnutí Hare Kršna je nesmírně důležitou součástí náboženské praxe příprava,
obětování a pojídání prasádam, což je jídlo, které je obětováno Kršnovi. Původ tohoto
slova pochází ze sanskrtu a znamená milost. Příprava prasádam má mnoho pravidel,
kterými se musí řídit každý oddaný. Předně by žádný člen neměl jíst jídlo, které
nepřipravil on sám nebo jiný oddaný, protože světský člověk nezná potřebné zásady.
Do kuchyně by také měli vstupovat pouze lidé višnuistického vyznání. Kuchař by měl
do kuchyně vcházet umytý a v čistém oblečení a měl by také při vaření myslet pouze na
Kršnu, ne na nasycení těla, protože v první řadě se vaří pro potěšení Boha. Při přípravě
jídla je kladen velký důraz na čistotu. Do kuchyně nesmí vstoupit nikdo, kdo nemá
pokrytou hlavu, protože vlasy jsou brány jako nečisté. Zákaz vstupu mají i ženy v období
menstruace. V místnosti se nesmí používat hanlivá nebo vulgární slova a nemělo by se
hovořit o ničem jiném, než o vaření nebo náboženství. Jídlo nesmí být ochutnáváno
a kuchař se smí dotýkat pouze těch věcí, které bezprostředně souvisí s vařením. Pokud se
dotkne např. podlahy nebo úst, nesmí pokračovat ve vaření do té doby, než si umyje ruce.
Důležité je také to, jak bude jídlo zpracováno. Za nejlepší způsob je pokládáno smažení
na ghí32, vaření a pečení a za nejméně vhodné je považováno smažení na oleji.
Nejpříhodnější materiál používaný při přípravě jídla je bambus, dále pak dřevo, méně
příznivý je kov a za nejméně čistý materiál je považován plast. Zdroje tepla jsou také
odstupňovány podle příznivosti. „Nejčistší je oheň zapálený kravským trusem, následuje
pak oheň zapálený dřevem, uhlím, plynem a na posledním místě je elektřina, která
narušuje molekuly celého jídla.“ [Konečná 2017: 66].
Při společných hostinách se ženy a muži stravují odděleně. Tyto hostiny většinou
probíhají v chrámové místnosti, kde se ženy nacházejí vpravo a muži vlevo. Toto dělení
má dvě funkce, a to kulturní a praktickou. Kulturní, protože se oddaní řídí védským
systémem, kde je tato separace zcela přirozená. Mužská energie je odlišná od té ženské,
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a když se obě pohlaví sdružují, dochází k tomu, že se tyto energie mísí, a to dle oddaných
vyvolává zbytečný rozruch. Praktickou funkci plní proto, že genderové rozdělení
poskytuje lepší organizaci oddaných. Při servírování slouží muži mužům a ženy ženám.
V manželských párech se o vaření mohou starat oba manželé.
V případě, že jsou dodržena všechna pravidla, je jídlo připravené k obětování, jehož
smyslem „je nabídnout Bohu jídlo, aby jej přijal jako dar a aby svým duchovním
pojídáním naplnil jídlo svou energií, tedy sám sebou.“ [Mrázek 2000: 46]. Při obětování
je uvařený pokrm vložen do nádob sloužících výhradně k tomuto účelu a následně
položen na oltář před božstva. V této době se jídlo nazývá bhóga33. Po odříkání
příslušných rituálních manter je jídlo ponecháno asi dvacet minut na oltáři „pro potěšení
Pána“. Přijímání prasádu má také svá jistá pravidla. Nejprve je Kršnovi poděkováno
tradiční modlitbou, která zní: „Toto hmotné tělo je síť nevědomosti a smysly jsou naši
smrtelní nepřátelé, protože vrhají duši do tohoto oceánu hmotného smyslového požitku.
Mezi těmito smysly je jazyk nejdravější a nejhůře ovladatelný. V tomto světě je velmi
obtížné ovládat jazyk. Pán Kršna je velmi milostivý a dal nám zbytky Svého jídla, jen
abychom ovládli jazyk. Nyní prosím přijměte toto nektarové Kršna-prasádam a opěvujte
slávu Šrí Rádhy a Kršny a s láskou volejte: „Čaitanja! Nitáj!“ [Mrázek 2000: 46]. Poté je
jídlo vráceno zpět, odkud bylo odebráno a je smícháno s ostatním jídlem. V tuto chvíli se
z něj stává prasádam. Pokrm je přijímán vsedě za použití výhradně pravé ruky, protože
levá ruka je vyhrazena pro vykonávání nečistých věcí. Jídlo je konzumováno buď rukou,
nebo příborem.
„Role jídla je v hnutí Hare Kršna opravdu nepřehlédnutelná. Jídlo hraje důležitou úlohu
jako misijní prostředek- kdekoli oddaní působí, zakládají vegetariánské restaurace
a prasádam často nabízejí i na ulici. Asi nejdůležitější funkcí jídla je to, že jeho kvalita,
pestrost a množství členům hnutí kompenzuje odříkání v jiných oblastech života.“
[Mrázek 2000: 47].
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4.4 Rodinný život v rámci organizace ISKCON
Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda nahlížel na vztah muže a ženy jako na zcela přirozený
stav, nicméně za hlavní účel manželství pokládal společný pokrok na duchovní cestě.
Ideální manželství popisoval takto: „Pokud manžel a manželka vzpomínají na Kršnu, pak
se jejich domácí život promění na Vaikhuntu.34“ [Fárek 2008: 88]. Pevně dané úlohy
muže i ženy vykresluje ve svých dílech, přednáškách i v korespondenci, která probíhala
mezi ním a jeho žáky. V komentáři k Bhagavadgítě popsal ideální model rodinného
života oddaných. Byl toho názoru, že člověk může vytvořit příjemný domov tím, že se
plně oddá službě Kršnovi. Když bude rodina přijímat prasádam, zpívat máhamantru
a debatovat o posvátných textech, bude jejich společný život šťastný a vytvoří tak správné
prostředí pro výchovu dětí. Velmi vysoké nároky kladl také na sexuální život svých žáků.
Podle něj by měl sex probíhat pouze v manželství, a to v nejplodnějších dnech ženy.
Sexuálnímu aktu by měla předcházet hluboká meditace mahámantry, která zabere
nejméně šest hodin. Prábhupáda byl sice toho názoru, že nejlepší by bylo se sexuálním
životem přestat úplně, ale na druhou stranu chápal obtížnost potlačení této touhy.
Nepožadoval, aby oddaní dodržovali celibát z donucení, nýbrž chtěl, aby do této fáze
dospěli postupným duchovním vývojem, při kterém by světské záležitosti ustoupily do
ústraní, a nahradila je touha po čistém transcendentálním poznání.
V prvních letech fungování hnutí Hare Kršna Svámí Prabhupáda podporoval manželství
svých oddaný a roku 1966 uspořádal první tradiční višnuistickou svatbu. Poté vyslal
několik manželských párů do Londýna, kde získaly podporu hudební skupiny Beatles.
Touto skutečností byl Prabhupáda natolik potěšen, že řekl: „Chci tisíce podobných párů
svých žáků, kteří budou propagovat naše hnutí ve světě.“ [Fárek 2008: 89].
Tento pozitivní pohled na manželství se začal postupně měnit v 70. letech 20. století. Bylo
to zapříčiněno především častými rozchody mladých manželských párů, případně i jejich
úplným odchodem z organizace. Vzhledem k tomuto rostoucímu počtu rozpadlých
manželství Svámí Prabhupáda přestal pořádat višnuistické svatební obřady a nová
manželství vznikala pouze civilní cestou. Časté rozvody byly zapříčiněny působením
hned několika faktorů najednou. „Většina konvertitů byla před vstupem do organizace
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Vaikhunta je „místo bez úzkosti“; duchovní svět nebo některá z duchovních planet [Gósvámí 2007].
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ISKCON v kontra kulturním hnutí, kde byl běžný volný sex a experimentování se vztahy.
Náhle se rozhodli pro velmi odříkavý sexuální život, který byl pro mnohé z nich příliš
velkým závazkem.“ [Fárek 2008: 90]. Jako další faktor, který ovlivnil stabilitu manželství
v hnutí Hare Kršna, můžeme zmínit výběr partnerů. Partneři sice žili nějaký čas ve
stejném centru, ale kvůli zavedené etice, která se snažila co nejvíce omezit styk lidí
opačného pohlaví, neměli moc možností poznat se více do hloubky.
V druhé polovině sedmdesátých let byl názor na status manželství tak negativní, že pokud
se muž rozhodl oženit, byl považován za „duchovně pokleslého“. Mladí sannjásini, kteří
žili odříkavým způsobem života, se často dostávali do konfliktu s hospodáři, kteří žili
v manželském svazku. Tento spor Prabhupáda nazval „bratrská válka“. Konflikt mezi
grhasty a mladými askety vyvrcholil roku 1976 na setkání v indickém městě Majápur,
kde byly prosazeny následující rezoluce: „Ženy bez manželů, které mají děti, nemohou
žít v chrámech ISKCON. Manžel a manželka také nemohou žít v chrámech ISKCON,
ani když žijí odděleně od sebe. Před vstupem do manželství budou muset oddaní najít
způsob, jak se budou živit, a nemohou očekávat, že budou žít „ z organizace ISKCON“.
Po svatbě bude hospodář za svou ženy finančně zodpovědný, dokud nepřijme stav
sannjásina.“ [Fárek 2008: 94]. První a poslední rozhodnutí Prabhupáda odmítl, ale další
z nich byla prosazena.
„Od přelomu osmdesátých a devadesátých let získává postavení rodiny pomalu opět vyšší
status.“[Fárek 2008: 99]. Tuto změnu zapříčinil růst početního zastoupení hospodářů
v hnutí. Zatímco před smrtí zakladatele zde bylo větší množství mužů žijících v celibátu,
po jeho úmrtí začalo množství uzavřených manželství narůstat, díky čemuž vzrostl i počet
nových hospodářů. Po této proměně organizace vydala nová opatření, která měla zaručit
větší rovnováhu uzavřených manželství. Sňatku by měla předcházet půlroční až roční
„zkušební lhůta“, během níž se páry, které chtějí v budoucnu vstoupit do manželství,
mohou stýkat více, než je to za normálních okolností běžné. V některých komunitách
existuje možnost setkání se s poradcem, se kterým páry mohou konzultovat to, jak se
jejich vzájemný vztah vyvíjí. Po skončení „zkušební lhůty“ dojde k rozhodnutí, zda se
svatba bude konat, či ne. Nejprve probíhá civilní obřad a teprve poté se uskuteční pravá
višnuistická svatba [Fárek 2008].
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4.4.1 Vaišnavský svatební obřad- Viváha
Viváha je tradiční vaišnavský svatební obřad, který je běžně rozdělen do čtyř dnů. První
tři dny se odehrávají v domě rodičů nevěsty a čtvrtý den se nevěsta a ženich odeberou
na svatebním voze do svého nového domova. Na rozdíl od vaišnavské kultury, je
v západním světě tento obřad zkrácen ne jeden den, někdy i jen na pár hodin, takže jsou
některé části úplně vynechány. Přesto však v následující kapitole popíšu všechny části
obřadu Viváha tak, jak tradičně probíhají.
Ráno ve svatební den příbuzní a přátelé vykoupou zvlášť ženicha a zvlášť nevěstu
v aromatické koupeli. Poté je tělo nevěsty potřeno očišťující směsí, která se skládá
z mletého ječmene a žluté, bílé a červené čočky. Do nádoby s vodou, ve které se bude
nevěsta koupat, je vložen list s ženichovým jménem. [Vaišnavské samskáry - obřady
oddaných Krišny nedatováno] Žena je oblečena do červeného sárí a je také ozdobena
velkým množstvím šperků. Obličej je ozdoben ornamenty a chodidla jsou natřena
červenou lakovou barvou altá [Preinhaelterová 1997: 66].
Místo pro ceremonii se obvykle koná v domě otce nevěsty, který společně s knězem
vykonává několik částí obřadu. Nejprve provedou obřad áčamana, při kterém zpívají
posvátné mantry a usrkávají posvátnou vodu pro očištění vědomí. Poté postaví oltář, který
se nachází na vyvýšeném místě s baldachýnem, a vybudují posvátné ohniště. Na oltáři
rozestaví stříbrné, nebo měděné nádoby (gháty), na nichž je umístěn kokosový ořech
podložený pěti listy, nejčastěji z mangovníku. Celý prostor je ozdoben girlandami,
ovocem, vlaječkami a nádobami s vodou nebo jogurtem. Hudebníci troubí na lastury,
hrají na bubny a zvony a k tomu je doprovázejí ženy, které zpívají mukhja vádju. Tato
mukhja vádja zní: „ulululululu!!!“.35 Dále kněz pronese slib, který se nazývá sankalpa,
jímž je dáno najevo rozhodnutí otce věnovat ženichovi svou dceru, a poté přistoupí
k nádobám, do kterých za pomoci manter přivolá božstva, která následně uctí vonnými
tyčinkami a květinami. Poté je proveden obřad vasudhárá, při kterém se „červenou
barvou vyrobenou z kunkumy36 na stěnu místnosti namaluje půlměsíc, trojúhelník
a svastika, a pod nimi sedm teček v jedné vodorovné linii. „Kněz vezme stéblo trávy
Mukhja vádja je zpívána při významných příležitostech, jako je narození dítěte, svatba nebo při
příchodu očekávaných příchozích [Preinhaelterová 1997].
36
Kunkuma je směs, která se vyrábí z kurkumy smíchané s hašeným vápnem. Poté se tedy mění žlutá
barva kurkumy na červenou barvu kunkumy.
35
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(kuša) a namočí ji do ghí. Potom se s ním dotkne jednotlivých teček tak, aby od nich ghí
stékalo po zdi dolů. Kněz přivolá do ghátů Cedirádžu37 a uctívá ho.“ [Vaišnavské
samskáry - obřady oddaných Krišny nedatováno].
Když je ženich přivítán v domě nevěsty, je mu tchánem, který tak dává najevo souhlas se
sňatkem, na krk pověšena květinová girlanda. Nevěsta přijde i s doprovodem svých
přítelkyň a za zvuku mukhja vádji sedmkrát obejde svého budoucího manžela. Ženich
sundá z nevěstiny tváře závoj a oba si navzájem vymění své girlandy. Nevěsta dává svou
girlandu jako první, čímž potvrzuje své rozhodnutí o výběru manžela. Následně kněz
zapálí posvátný oheň, do kterého přivolá Jodžaku Agniho, boha ohně. Ženich daruje
nevěstě nové sárí a čolí38, které symbolizují její dlouhý život a zdraví pro ní i pro jejího
ženicha, načež jí ozdobí pěšinku ve vlasech kunkumovým práškem. Později obětuje do
ohně šest lžic ghí, přičemž prostřednictvím modliteb prosí Nejvyššího Pána, aby dal
dlouhý život nevěstě i jejím dětem. U posvátného ohniště je umístěn mlýnský kámen, na
který matka nevěsty umístí její pravé chodidlo a do rukou jí nasype nafoukanou rýži.
Ženich polije rýži trochou ghí a nevěsta pak vše obětuje do ohně a její nastávající během
toho pronáší věty: „Stoupni na tento kámen a jako kámen buď pevná v oddanosti nohám
Pána. Znič všechny, kdo ti hodlají ublížit. Nechť nikdy nepadneš pod jejich vliv.“ Při
obětování rýže do ohně nevěsta říká: Ať můj manžel žije dlouho, ať žije po sto let. Nechť
naše oddanost Pánu vzkvétá.“ [Vaišnavské samskáry - obřady oddaných Krišny
nedatováno].
Nevěsta by měla projít sedmi kruhy, které jsou namalované rýžovou moukou. Ženich ji
doprovází a s každým krokem pronese požehnání, která se váží k jednotlivým kruhům.
Tato požehnání zní: „Nechť tě Višnu vede k síle, moci, dodržování slibů, spokojenosti,
množství krav, znásobení duchovního zdraví a udržování sedmi obětí.“ [Vaišnavské
samskáry - obřady oddaných Krišny nedatováno]. Po projetí sedmi kruhů je obřad
považován za ukončený a následuje hostina.

37
38

Cedirádža je takto uctívaný, protože je považován za jednoho ze tří nejvýznamnějších oddaných.
Oděv, který se nosí pod sárím.
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4.4.2 Sexualita
Otázka vztahu mezi mužem a ženou má ve višnuistické tradici předobraz v Kršnovi a jeho
milence Rádze. Kršna je zde chápán jako šaktimán a Rádha jako jeho šakti. Šakti je
ženský a mateřský aspekt Nejvyššího bytí. Je to božská energie, která pečuje, odpouští
a soucitem posiluje duši. Mužský a ženský aspekt Boha je vysvětlen na analogii Sluncešakti je záře, energie, vycházející ze Slunce, zdroje (šaktimána). Šaktimán je mužským
aspektem Nejvyššího bytí, zdrojem a tvořivou silou veškeré hmotné a duchovní existence.
Božské principy šakti a šaktimán nikdy nemohou být odděleny. [Radhanath Swami
2016].
Vyznavači čaitanjovské tradice jejich vztah chápu jako dynamický děj, při kterém
potěšení jednoho zvyšuje potěšení druhého. Kršna je předobrazem mužství a jeho milenka
předobrazem ženství. [Fárek 2008] „Jejich milostná hra (rásalíla) symbolizuje věčnou
hru mezi bohem a individuální duší.“ [Bellinger 1998: 138].
V hnutí Hare Kršna je na sex nahlíženo jako na něco, co oslabuje lidskou duševní stránku
a takto oslabení lidé nemohou nalézt cestu ke Kršnovi. Sex by měl sloužit pouze k plození
potomků, protože tak je tomu i v přírodě. Kršna v Bhagavadgítě říká: „Ó nejlepší
z Bháratovců, jsem pohlavní život, který není v rozporu s náboženskými zásadami.“
[Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Kršna Česká republika
nedatováno].
Dle učení oddaných není nikdy možné sexuální touhu uspokojit, protože když se jí
snažíme uspokojit, pouze narůstá. Dle učení ajurvédy má uchování spermatu v těle
blahodárné účinky na paměť a inteligenci a také obsahuje hormony a vitamíny, které
posilují tělo. „ Ztrátou semene jsou oslabovány všechny tělesné a smyslové činnosti.
Opakovaná ztráta semene ničí odhodlání, čistou a sattvickou inteligenci potřebnou
k duchovnímu chápání. Je-li však semeno zadržováno v těle, vytváří zde cosi, čemu
ájurvéda říká ódžas, životní tekutinu, která dává sílu, tělesnou záři, větší schopnosti
mysli, odolnost proti nemocem a také zpomaluje stárnutí.“ [Mezinárodní společnost pro
vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna Česká republika nedatováno]. Chtíč je považován za
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máju39, vidinu. „Lidé pod vlivem máji podléhají mylnému dojmu, že skutečné je to, co
vnímají svými smysly.“ [Filipský 1998: 101].
Nutno však podotknout, že i přes zákaz sexu mimo manželství, se v průběhu vývoje
organizace objevily případy zneužívání dětí40 a znásilňování žen a dívek. Sexuální
odříkání tedy může u některých členů vyvolat tak vysokou frustraci, že se uchýlí k takto
závažným činům. Mnoho žen a dětí, které se staly obětí těchto násilných úkonů, se později
podělilo o své příběhy, které přispěly ke zlepšení jejich situace v náboženském
společenství. [Fárek 2008]

4.5 Výchova a vzdělání dětí
Model výchovy a vzdělání dětí převzalo hnutí Harek Kršna z višnuistické tradice, kde
jsou děti od mládí vychovávány guruem. V následujících kapitolách se zaměřím nejprve
na vysvětlení osoby gurua a na to, jak je ve višnuistické tradici chápána jeho role. Poté
popíšu systém vzdělávání v gurukulách41, budu se věnovat problémům, které se objevily
ve spojitosti s gurukulami a s výchovou dětí v nich a nakonec vylíčím vzdělání dětí
z hnutí Hare Kršna v České republice a proces snahy o založení vlastní gurukuly na farmě
Kršnův dvůr.
4.5.1 Guru
Pro hinduistická náboženství je typické získávání vzdělání prostřednictvím duchovního
učitele, tzv. gurua. „Guruové v indické tradici byli učitelé tradičního vědění a hráli
významnou úlohu ve výchově mladých, protože každý chlapec (s výjimkou příslušníků
nejnižších sociálních skupin) byl v určité etapě svého života zcela svěřen do péče gurua.“
[Fujda, Lužný 2010: 77]. O vztahu gurua a jeho žáka pojednává indický spis Gurugíta.
Slovo guru znamená „ten, který rozptyluje temnotu“. [Cross 2001: 147].
K pochopení problematiky gurua se musíme seznámit s teologickým modelem autority
v čaitanjovské tradici. Za nejvyšší autoritu je považován bůh, Kršna. Je pojímán jako
všudypřítomná bytost, přesahující smyslové i rozumové vnímání, která oplývá
Výraz mája bývá definován jako „iluze“ nebo „klam“. Je to energie, jejímž vlivem ztrácí člověk
poznání o své totožnosti a Nejvyšším Pánu a věří, že svět, který vnímá svými smysly, je skutečný.
[Gósvámí 2007: 408]
40
Viz Problémy spojené s výchovou dětí; kapitola 4.5.3.
41
Společenství gurua a jeho žáků.
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nesčetnými silami. Cílem člověka je prohlubování vztahu s bohem, protože díky tomu
jeho duše vstoupí do božského světa, plného blaženosti. Díky této vizi je všechno, co
dovede člověka k tomuto transcendentálnímu světu, autoritou. Čaitanjovská tradice
rozděluje autority na různé typy, mezi které patří např. čaitjaguru42 nebo právě duchovní
učitel. Duchovní učitel je ve višnuistické tradici považován za představitele boha a je mu
projevováno velké uznání. Neměl by být chápán jako obyčejný člověk, nýbrž jako
duchovní síla Kršny. Pro člověka, který by se chtěl stát guruem, existují čtyři kritéria,
která je důležité mít pro vykonávání postu gurua. Mezi ně je řazen původ, vědomosti,
vlastnosti a zkušenosti. Duchovní učitel má být podle čaitanjismu silně oddán Kršnovi
a má mít také spoustu dobrých vlastností. „Vyrovnaný člověk, který dokáže ovládat touhu
mluvit, nenechá se unášet žádostmi mysli, snáší projevy hněvu a žádosti jazyka, žaludku
a genitálií, je způsobilý přijímat žáky po celém světě.“ [Rúpagósvamí citován in
Bhaktivédanta Swami Prabhupáda 1990]. Také se předpokládá, že je znalcem tradičních
výkladů višnuistických textů.
Podle Šríly Prabhupády, který vychází z obecného indického principu fungování vztahu
mezi žákem a učitelem, není možné dosáhnout poznání absolutní pravdy jinak než
prostřednictvím duchovního učitele. U příležitosti prvního zasvěcujícího obřadu řekl:
„A nyní vám řeknu, jaký význam má zasvěcení. Zasvěcení znamená, že duchovní učitel
přijímá žáka a souhlasí, že se o něj postará, a žák přijímá duchovního učitele a souhlasí
s tím, že jej bude uctívat jako Boha.“ [Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda citován in Fárek
2008: 133]. Tradiční formou indického vzdělávání je gurukula. Slovo gurukula je složeno
ze slova guru (učitel, mistr) a kula (rodina, domov).
4.5.2 Gurukula
„Gurukula má učit poznání. Poznání je definováno jako to, co vede k pochopení hmoty
a ducha a jejich vztahu. (…) Gurukula by se měla zabývat předáváním poznání, které
studentům pomůže dostat se z tohoto hmotného světa.“ [Džalángí déví dásí 2012: 31].
Gurukula je typ internátní školy, která je však přístupná již od pátého roku dítěte. Nelze
si ji představovat jako internát, na který jsme v naší kultuře zvyklí, nýbrž jako skupinu

Učitel, který je přítomný v nitru člověka. Má jít o projevení boha, které doprovází člověka na jeho pouti
světem. [Fárek, 2008: 126]
42
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dětí žijících s duchovním učitelem. Pro pochopení důvodů, které zapříčinily vznik tohoto
typu vzdělávací instituce, je třeba seznámit se s tradicí, ze které hnutí Hare Kršna vychází.
V prvním ášramu má člověk titul brahmačárina, „studenta žijícího v celibátu pod
ochranou svého duchovního učitele.“ [Gósvámí, 2007: 405]. V tomto stádiu byli děti
v Indii (zejména chlapci) svěřovány do péče gurua a jeho rodiny, a to již v pátém až
osmém roce života. Ve dvanáctém až čtrnáctém věku odcházeli tito mladí chlapci do
různých center indické vzdělanosti, kde pokračovali ve studiu. Zde byl kladen důraz na
asketický a celibátní život po celou dobu studia. Osobitým znakem indického vzdělávání
byl také úzký vztah mezi žákem a učitelem, pro který se za celou dobu formování tradice
ustanovila detailně propracovaná etiketa, obsažená mj. ve spisu Gurugíta. Cílem studia
byla hlavně znalost svatých písem, získání dovedností pro další život a rozvoj
sebekontroly [Fárek 2008].
Svámí Prabhupádovi se systém vzdělávání v západní kultuře zdál nedostačující, protože
nekladl velký důraz na rozvoj charakteru osobnosti, učil pouze vědomostem a vůbec se
nezaměřoval na boha. Běžné školy označil za „jatka“, protože se v nich žáci neučí nic
o duši ani o duševních praktikách. Prabhupáda viděl studium takto: „Člověk by měl
studovat védy pod vedením duchovního učitele a žít velmi odříkavě po celou dobu, kdy
je v jeho péči. Brahmačarí musí žít v domě svého duchovního učitele jako sluha a musí
chodit po almužně ode dveří ke dveřím, a tu přinést svému učiteli. Jí pouze na pokyn
svého učitele, a pokud ho tento nezavolá k jídlu, má se ten den postit… Poté, co od svých
pěti do dvaceti let studoval védy u svého mistra, může se stát člověkem dokonalého
charakteru. Studium véd není určeno pro pohodlné spekulanty, ale pro formování
charakteru.“ [Bhaktivedanta Swami Prabhupada, As It Is, 1989, p. 444 – 445 citován in
Fárek 2008: 113]. Výuka měla obsahovat i předměty praktické, ale za nejdůležitější byla
považována oddanost Kršnovi. Roku 1971 Svámí Prabhupáda inicioval vznik tzv.
ášramové školy, která byla založena v Dallasu. V průběhu dalších let byly založeny další
školy, v Los Angeles a v Novém Vrindávanu v Západní Virginii. Do roku 1978 bylo
v Severní Americe jedenáct gurukul a další byly poté otevřeny v osmdesátých letech
v Anglii, Francii, Švédsku, Jižní Africe a Austrálii. Roku 1986 byly však všechny
ášramové školy sídlící v Severní Americe zavřeny a v dnešní době na bázi internátu
funguje jediná střední škola na Floridě. Ostatní se buď změnily na denní školu, nebo
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přestaly existovat [Fárek 2008]. Denní režim v ášramové škole je koncipován až do
večerních hodin, děti studují Prabhupádovy spisy, čtou z Bhagavadgíty, meditují a plní
domácí povinnosti [Krishna nedatováno].
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4.5.3 Problémy spojené s výchovou dětí
Výuka dětí v hnutí Hare Kršna se od počátku potýkala s problémy. Tyto potíže měly hned
několik příčin, mezi které můžeme zařadit nízký věk dětí, které nebyly zvyklé na
dlouhodobé odloučení od rodičů, dále pak nedostatek kvalifikovaných vyučujících
a v neposlední řadě také špatná kvalita učebních materiálů a osnov. „Předpokládalo se,
že když učitel pravidelně medituje, ráno vstává a účastní se společných obřadů a čte
Prabhupádovi knihy, je upevněn ve službě Kršnovi, a to je hlavní.“ [Fárek 2008: 119].
Ve školách byly učitelé rozděleni na dva typy- ášramové a akademické. Ášramoví učitelé
měli na starost oblékání, bydlení a volný čas žáků a akademičtí učitelé se starali o výuku
předmětů během dne. Z počátku připadalo osm dětí na jednoho učitele, ale v průběhu
počet svěřenců rostl, kvůli čemuž pak připadalo až dvacet dětí na jednoho učitele. Tato
nekvalitní organizace také přispěla k nárůstu problémů v gurukulách. Děti byly např.
nuceni pochodovat v řadě a odříkávat mantru, byly bity a měly velmi striktní pravidla
chování. Rodiče, hlavně v Indii a v Americe, žili v komunitách i několik stovek kilometrů
od gurukul, kde byly umístěny jejich děti, a proto mohli jen stěží zasahovat do praktik
učitelů. Případy bití, ale také sexuálního zneužívání se množily a situace začala být
neúnosná. Podle výzkumu amerického sociologa E. Burke Rochforda zapříčinila vznik
příhodného prostředí pro týrání a zneužívání dětí kombinace tří příčin, mezi které řadí
nedostačující podporu gurukul ze strany vedení hnutí, kladení velkého důrazu na prodej
misijní literatury a bránění rodičům ve větší angažovanosti ve školách [Rochford , Burke
E., „Accounting for Child Abuse in the Hare Krishna: Etnographic Dilemmas and
Reflections“ citován in Fárek 2008]. Tyto příčiny souvisejí také se zhoršujícím se
vztahem k rodinnému životu a nástupem mladých sannjásinů. Pro tyto mladé vůdce byla
na prvním místě distribuce knih, k čemuž potřebovali co nejvíce aktivních členů hnutí,
kteří by literaturu prodávali. Děti vnímali jako překážku, protože jejich rodiče už nemohli
věnovat tolik času prodeji. Gurukuly byly proto příhodným řešením tohoto problému,
protože rodiče sem odvezli své potomky, navštěvovali je jen jednou za čas a mohli se tak
soustředit na prodej misijní literatury. Svámí Prabhupáda tento systém podporoval a říkal
o něm: „To je dobrý návrh, že rodiče nemají být se svými dětmi. To je skutečný
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gurukulský systém. Děti mají být pod úplnou ochranou svého duchovního učitele, sloužit
mu a pěkně se od něj učit.“ [Fárek 2008: 115 – 116].
Kvůli převládajícímu negativnímu pohledu na rodinný život bylo na učitele nahlíženo
s opovržením.43 Členové, kteří neuspěli v prodeji knih, byli přesouvání do služby
v gurukulách. Tato neúcta k postu učitele mohla v některých jedincích vyvolat pocity
méněcennosti a hněvu, který pak následně zaměřovali na své svěřence.
Vedení ISKCONu v osmdesátých letech tento problém dlouho ignorovalo a situaci
neřešilo. Někdy byli sice viníci z gurukul vyhozeni, ale posléze začali pracovat v jiné
internátní škole a obtíže se opakovaly. Dlouhodobá ignorace vedení vedla rodiče k tomu,
že své děti přemisťovali do běžných škol a na konci osmdesátých let již většina dětí
navštěvovala státní školy.
Na celosvětovém jednání GBC roku 1990 vydalo vedení rezoluci č. 119, která nařizovala
zřízení monitorovacích týmů, které by v případě podezření na zneužívání dětí začaly
s vyšetřováním. Následně také v komunitách začaly vznikat skupiny na ochranu dětí
(Child Protection Teams). V roce 1998 byl založen Ústřední úřad na ochranu dětí, jinak
znám také jako Společnost pro ochranu višnuistických dětí, který měl za úkol vyšetřování
minulých i současných případů zneužívání a týrání dětí v ášramových školách a mj. také
udělování finančního odškodnění postiženým obětem [Fárek 2008].
V dnešní době vybírají rodiče pro své děti různé varianty vzdělávání. První možností,
kterou volí, je prostředí běžného státního školního ústavu, což ale znamená absenci
předmětů s indickou a duchovní tématikou, kterou pak musí nahrazovat doma. Druhou
možností je individuální vzdělávání v prostředí domova, což však má svá úskalí, a to jak
v rodinách hnutí, tak i v rodinách běžné společnosti. Děti mají omezený přístup do
kolektivu a nebudují si takový vztah k autoritám, jako ve školním zařízení. Poslední
variantou je posílání dětí do zahraničních gurukul, kde se jim dostává vzdělání podle
indického systému.44 V současnosti existuje několik gurukul po celém světě. Můžeme
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Viz Rodinný život v hnutí Hare Kršna, kapitola 4.4.
Zkušeností dětí ze zahraničních gurukul ještě nejsou obsaženy v žádné odborné literatuře.
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jmenovat Bhaktivedanta Academi45 v Indii a na Floridě, Bhaktivedanta College46 v Belgii
a Hare Krishna School na Novém Zélandu47 [Krishna nedtováno].
4.5.4 Vzdělání dětí z hnutí Hare Kršna v České republice
V září roku 1994 započal na farmě Kršnův dvůr první ročník gurukuly pro tři děti
předškolního věku. Děti se zde naučily základním dovednostem, tj. číst, psát a počítat,
dále si pak osvojily základy vaišnavské etikety a filozofie, učili se zpívat, připravovat
prasádam a správně komunikovat. Na přípravě celého projektu se podílely matádží
Alarka déví dásí, která dříve vyučovala ve švédské gurukule, Bhakta Martin, který
vystudoval Filozofickou fakultu UK, aby získal pedagogickou kvalifikaci a matádží
Irena. Roku 1995 byla na ministerstvo školství podána žádost o zařazení Gurukuly
Kršnův dvůr do sítě škol v České republice. Tuto žádost podpořilo několik zástupců
akademické obce, mezi které patřil např. prof. Burke Rochford nebo prof. Milan
Machovec. Porada vedení ministerstva školství tuto žádost zamítla, hlavně kvůli malému
počtu dětí a celý projekt tak skončil nezdarem [Fárek 1995].
V září roku 1996 byla realizátory projektu podána nová žádost. Oproti prvnímu
požadavku byl změněn učební plán a počet dětí vzrostl o jednoho žáka. I přes snahu
o důsledné dodržení všech náležitostí byl projekt 27. února 1996 opět zamítnut. Po
druhém zamítnutí se tehdejší ředitel malotřídní školy v Chotýšanech rozhodl, že by se
Gurukula Kršnův dvůr stala jejich odděleným pracovištěm. K tomuto rozhodnutí měl dát
souhlas Školský úřad v Benešově, který s celým projektem po celou dobu sympatizoval.
Toto východisko však členové Hare Kršna již nestihli využít, a to z důvodu odchodu
mnoha lidí pryč z komunity a vnitřních rozporů v organizaci. Tento rozvrat měl hned
několik příčin. Jako první bych jmenovala absenci společné vize budoucnosti gurukuly,
na které by se podíleli všichni členové Kršnova dvora a se kterou by souhlasili jak učitelé,
tak i rodiče. Také ekonomická situace farmy nebyla natolik příznivá. Příznivci
a podporovatelé gurukuly Kršnův dvůr sice poskytovali dary, ale samotní učitelé
spoléhali v otázce financování na vedení komunity a vzdali se odpovědnosti za vlastní

Informace o Bhaktivedanta Academy jsou dostupné na: www.bhaktivedantaacademy.com a
www.bhaktivedantaacademy.org
46
Informace dostupné na: www.bhaktivedantacollege.com
47
Informace dostupné na: http://harekrishna.school.nz
45
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financování. „Nakonec morální selhání vedoucího farmy a jeho následný odchod otřásl
důvěrou členů komunity a přispěl k odchodu dvou třetin členů z komunity. Za této situace
gurukula přestala existovat.“ [Fárek 2001: 22].
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5

Postavení ženy v hnutí Hare Kršna

I pro pochopení postavení ženy ve společnosti oddaných je nutné znát tradici, jíž se
organizace řídí. Duše je v čajtanjovském pojetí něco zcela odlišného od fyzického těla,
což znamená, že nezávisle na tom, jakou podobu přijme duše v koloběhu znovuzrozování,
je svou povahou považována za „duchovně“ ženskou. Dle oddaných jsou si ženy i muži
po duchovní stránce rovni, ale reálný život žen žijících podle čaitanjovské tradice se řídí
širokým rámcem převzatých indických systémů. Patří sem hlavně koncept strídharmy48
a literatura dharmasúter. Etymologie slova dharma je „to, co drží“ nebo „podporuje“.
[Zbavitel 1993: 32]. Dharmasútry jsou v nejširším slova smyslu uspořádání kosmický
procesů, ale zahrnují i představu morálního řádu, který vládne vesmíru. Pro jedince
znamenají soubor etických zásad, které plynou z jeho stavovského postavení, věku nebo
pohlaví. Dharmasútry jsou součástí védského souboru, na jehož základě byly vytvořeny
příručky, které stanovovaly normy lidského chování. [Slovníček pojmů 2008] Vznik
dochovaných dharmasúter je datován od osmého do třetího století př. n. l. Za nejstarší je
považována Gótamovská učebnice dharmy ze šestého až pátého století př. n. l. [Zbavitel
2009: 15].
5.1.1 Prabhupádův vztah k ženám
Prabhupáda se v otázce postavení žen odvolával na Manuův zákoník,49 který říká: „Muži
nechť ve dne v noci udržují ženy v závislosti na sobě, a protože lpí na smyslových
požitcích, nechť je podrobí své moci. Otec ji ochraňuje v dětství, manžel ji ochraňuje
v mládí, synové ji ochraňují ve stáří; není žena hodna samostatnosti. Potupy je hoden
otec, který ji včas neprovdá, hoden hany je manžel, který s ní v příhodný čas neulehne,
a hoden hany je také syn, zůstane-li matka po manželově smrti bez ochrany.“ [Zbavitel
2009: 153]. Manu také ve svém zákoníku uvádí, že existuje šest věcí, které ženu kazí.
Patří mezi ně styk se špatnými lidmi, pobyt v domě druhého, odloučení od manžela, pití,
cestování a spánek. Celkově je v zákoníku na ženy nahlíženo jako na podřízené mužům.
Úsilí za zrovnoprávnění žen považoval Manu za taktiku, která mužům usnadňuje
zneužívání žen. Vydání Manuova zákoníku se datuje různě, a to mezi 2. stoletím př. n. l.
Cesta (povinnosti) ženy.
Starý indický text, napsaný v sanskrtu a obsahující souhrn bráhmanské moudrosti, včetně právních
předpisů a životních rad.
48
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a 2. stoletím n. l. v severní Indii. Byl mnohokrát vydáván a překládán do mnoha jazyků.
[Ottův slovník naučný 1900]
Z bengálské tradice s sebou zakladatel hnutí přivezl i dvojí pojetí ženy, jako matky
a manželky. Bhagavatapurána popisuje jednání dokonalé manželky takto: „Sloužit
manželovi, být vůči němu vždy milá, stejně tak se pěkně chovat k manželovým
příbuzným a přátelům, a dodržovat sliby přijaté jejím manželem; to jsou čtyři principy,
které by věrná žena měla následovat.“ [Fárek 2008: 102]. Nutno podotknout, nejen že
žena by měla sloužit muži, ale i muž by měl sloužit své manželce. Jako matka by se měla
žena starat o správnou výchovu svých dětí a pečovat o celou domácnost. V indické tradici
existuje šedesát čtyři umění, které by měla dokonalá žena zvládat. Mezi tato umění patří
např. tanec, znalost bylinek, malování atd. Podle Prabhupádova učení měli všichni mužští
oddaní oslovovat ženy „matko“ a všechny ženy by měli na každého muže, krom svého
manžela, nahlížet jako na své syny.
I přes to, že se dle výzkumu Ekkeharda Lorenze [Lorenz citován in Fárek 2008: 103]
v Prabhupádových knihách často nacházely negativní narážky na ženy, zakladatel hnutí
své žákyně podporoval, uděloval jim bráhmanské zasvěcení a nechal je provádět rituály,
které v Indii směli konat pouze muži. Také jim zajistil přední místo v chrámu, aby viděli
na oltář a dvě z členek hnutí jmenoval do GBC. K tomuto relativně tolerantnímu chování
přispěl jistě i fakt, že Prabhupáda žil dlouho dobu v manželství a měl se svou ženou dvě
dcery. Je jisté, že si v sobě na Západ přivezl tradiční indický pohled na postavení žen ve
společnosti, ale snažil se ho sladit se západní kulturou, která na tuto problematiku
nahlížela úplně jinak [Fárek 2008]. Svámí Prabhupáda si ve Spojených státech všiml
běžného míšení svobodných mužů a žen, proto svolil k tomu, že budou v komunitách žít
muži i ženy společně. Také svým žákyním povolil vést přednášky a provádět tradiční
rituály, kdežto v Indii patřilo toto privilegium pouze příslušníkům mužského pohlaví
[Fárek 2008].
5.1.2 Vztah k ženám v hnutí Hare Kršna v 80. letech 20. století
Od poloviny sedmdesátých let se postavení žen v některých komunitách začalo postupně
zhoršovat. S touto změnou souvisela krize manželství50 a narůstající počet mladých
50

Viz. 4.4.1.
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sannjásinů. Znevážení statusu žen započalo řadou zákazů a restrikcí v oblasti náboženské
praxe. Mladí asketové si vymohli, aby ženy při chrámových obřadech stály až za muži
a aby svou ranní modlitbu prováděly odděleně od nich. Následkem těchto omezení došlo
k tomu, že se k božstvům nebo k posvátné rostlině tulasí modlili pouze muži. Dále bylo
členkám odepřeno provádění rituálů a zakázáno přednášení. Ženy začaly dostávat hanlivé
názvy jako „čarodějnice“, „srdce jako břitva, nebo „bohyně iluze“. Svámí Prabhupádá se
pokoušel napravovat vzniklou situaci, ale jeho smrt znamenala na nějaký čas konec snahy
o nápravu zhoršujícího se postavení žen v organizaci a stávalo se, že některé z nich hnutí
opouštěly. Muži a ženy od sebe byli čím dál tím více oddělováni. Pokud žena potkala
muže, musela si dát pozor na to, aby měla hlavu zahalenou cípem sárí. „V některých
komunitách se ženy od mužů odvracely, aby je nesváděly svým zjevem.“ [Fárek 2008:
108].
Počátkem devadesátých let započala postupná náprava špatné pozice žen v organizaci.
Jadurání déví dásí, jedna z prvních žaček Svámí Prabhupády, začala přednášet v chrámu
v Montrealu a později se účastnila vyjednávání severoamerické GBC. Ke změnám
docházelo v různých komunitách odlišným tempem, ale nakonec se ženy mohly opět
účastnit chrámových aktivit a mohly se vrátit do vedoucích pozic organizace. V roce 1994
vydala GBC pro německou národní radu vyhlášky, které měly zajistit uctivé chování
k ženám. Mezi tato opatření patřila např. „Na jídlo musí být pro muže i ženy vyhrazeny
dostatečně velké prostory; ženy nesmí být nuceny čekat, až se najedí muži; žádný guru,
sannjásí nebo kazatel nemůže o ženách mluvit opovržlivě, ať už na přednáškách nebo
v debatě s jinými muži.“ [Fárek 2008: 108].
Na jaře roku 2000 byla schválena „Rezoluce ohledně pozice žen v hnutí ISKCON“51,
která potvrzuje, že ženy byly poškozeny vinou desinterpretace višnuistické filozofie. Tato
rezoluce obsahuje i kroky, které mají být použity k úplnému zrovnoprávnění žen. Dnes
mají ženy z hnutí Hare Kršna internetové stránky, pořádají konference a přednášky
a získaly také podporu mnoha guruů a sannjásinů.

Její znění je dostupné na: https://iskconnews.org/gbc-statement-reaffirms-vaishnava-respect-forwomen,545/ [cit. 2018-06-24]
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Závěr
Ústředním tématem, kterým jsem se ve své práci orientované na problematiku rodiny
v hnutí Hare Kršna zabývala, bylo prostředí rodinného života členů, vycházejícího
z višnuistické tradice. Zakladatel hnutí, Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda, přinesl do
západní kultury nejen višnuistickou etiku a náboženskou praxi, ale také rituály a zásady
stravování, hygieny, sexuality, vzdělávání atd. Zajímalo mě, jak probíhal vývoj celé
organizace v prostředí tak moc odlišném od indické kultury, jak se měnily a vyvíjely
Prabhupádovy ideály při střetu s jeho prvními žáky pocházejícími z americké společnosti
šedesátých let a také s jakými problémy se hnutí ISKNCON potýkalo v průběhu svého
formování. Model rodiny, který Prabhupáda vnesl do tehdejší západní společnosti a který
vycházel z konzervativních hodnot tradičního společenství, se mnohdy setkával
s komplikacemi a nepochopením, a to nejen z řad lidí mimo organizaci, ale i mezi
samotnými členy. K těmto problémům docházelo např. v oblasti výchovy a vzdělávání
dětí, postavení žen a pohledu na manželský svazek.
Fungování všech oblastí rodinného života v Mezinárodním společenství pro vědomí
Kršny je značně ovlivněno vírou a uctíváním boha a prodchnuto vykonáváním rituálních
praktik. Vše je založeno na oddanosti nejvyššímu bohu Kršnovi, kterému členové hnutí
podřizují každou minutu své existence. Jejich hlavním cílem v rámci organizace je
seberealizace, která stojí navrchu pomyslného hodnotového žebříčku. Díky víře
a bezmezné oddanosti totiž oddaní v posmrtném životě dosáhnou blaženosti a vymaní se
z koloběhu znovuzrozování, reinkarnace. Důsledkem této snahy o seberealizování je nižší
konsekvence v řešení rodinných otázek, která se projevuje např. ve sféře manželství.
Stoupenci hnutí ISKCON mají mnohdy málo prostoru pro volbu partnerů, které si vybírají
uvnitř organizace, proto dochází k časté rozvodovosti nebo odchodu z komunit. Sňatku
sice předchází určitá „zkušební doba“, při které se partneři lépe poznávají, ale jelikož je
omezován styk příslušníků opačného pohlaví, aby nedocházelo k pokušení při dodržování
celibátu, nemají členové hnutí tolik prostoru pro poznání partnera do té míry, aby si mohli
být jisti udržitelností budoucího manželství. Je samozřejmé, že se tyto a i jiné problémy,
zmiňované v mé práci, netýkají obecně celé organizace, ale vždy vyvstanou jen v určitých
komunitách nebo oblastech. Otázkou zůstává, jestli se hnutí v průběhu jeho dalšího
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působení v západní kultuře podaří vyřešit stávající problémy, nebo alespoň snížit jejich
negativní dopady.
Dostupná sekundární literatura vhodně dokumentuje fungování a život v hnutí Hare
Kršna a o tématu podává mnoho důležitých informací. Jsou však i oblasti, které se
v publikacích nevyskytují. Mezi tyto oblasti patří např. pohřeb a při něm praktikované
rituály. V publikaci Hinduista od zrození do zrození52 od Hany Preinhaelterové je sice
popsán indický pohřeb se všemi jeho náležitostmi, ale kvůli tomu, že je organizace
poměrně nová a má tudíž charakter mladého náboženského hnutí, nejsou doposud
záležitosti týkající se pohřbívání vlastních členů v literatuře popisovány.
Náboženská společnost Hare Kršna prošla za dobu svého vývoje mnohými změnami, jako
např. ustanovením řídící rady GBC, vydáním rezolucí ohledně chování k ženám a dětem
v organizaci, nebo schválením vyššího počtu guruů. Otázkou zůstává, zda si toto nové
náboženské hnutí zachová podobu tradičního společenství, nebo podlehne modernizaci
v takové míře, že základní principy a pilíře, na kterých organizace stojí, postupně přejdou
do pozadí. Na druhou stranu bude toto společenství vždy atraktivní pro ty jedince, kteří
hledají odpovědi na základní existenční otázky, nebo ty, kteří se chtějí stát součástí
orientálního hnutí, které se svými idejemi tolik liší od západní společnosti.

52

Preinhaelterová, Hana. 1997. Hinduista od zrození do zrození. Praha: Vyšehrad.
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