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Abstrakt 

 Ve své práci se budu zabývat specifickou rolí rostlin v indické socio-kulturní oblasti. 

Většina obyvatel Indie se hlásí k hinduismu, na jehož základě interpretují okolní svět. Živé a 

neživé chápou svým charakteristickým způsobem a zařazují jej do složitého nábožensko-

filozofického systému hinduismu. Tématem této práce je vnímání rostlin, jejich interpretace, 

symbolika a také kulturní význam v této oblasti, výrazně se odlišující od našeho evropského 

pojetí. 

Klíčová slova: etnobotanika, Indie, folklor, posvátné rostliny, uctívání rostlin, symbolika 

rostlin 

 

 

 

 

Abstract 

 The study is focused on specific role of plants in the Indian socio-cultural territory. 

Most of the Indian population interpretate the surounding  world on the platform of Hinduism, 

their religion. Biotic and abiotic understand his charasterstic way, and classified it into a 

komplex religio-phisophical system of Hinduism. The theme of his study is the perception of 

plants, their interpretation, symbolism and cultural significance in this area, which is different 

from our Europen koncept. 

 

Key words: ethnobotany, India, herbal folk, sacred plants, plants worship, plants symbolism 
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1. Zažlucené pasáže nebo 
komentáře značí špatnou stylistiku, 
nebo vážně nejasnosti, třeba 
nahradit (ale i celá řada 
neoznačených vět by se dala 
napsat více hezky česky, jasněji a 
stručněji – není ovšem čas)  
2. nadměrně často se objevují 
chyby v interpunkci, nadbytečné 
nebo chybějící mezery apod., 
snažil jsem se doplnit. Určitě jsem 
však neodhalil vše. Kdyby to ještě 
přečetl někdo další jen kvůli 
jazyku, bylo by to fajn. 
3. Nebudu už mít čas to přečíst 
celé znovu, čili navrhuju doplnit a 
přepsat potřebné pasáže a 
například ve čtvrtek se sejít ve 
škole. 
4. formátování – text nakonec 
zalomit do bloku a první řádek 
odstavce vždy oddělit tabulátorem 
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1. Úvod 

      Existence lidského druhu je zcela závislá na rostlinách. Očima člověka neznalého vědy 

rostliny poskytují potravu, ošacení, přístřeší, topivo, materiál pro stavbu lodí, jsou léčivem i 

okrasou. Člověk však pohlédl na rostlinu také jako na svébytnou entitu hodnou ochrany a 

uctívání. Rostlina nabyla v očích archaického člověka mimo svého profánního významu i 

význam sakrální. Posvátnými se nestaly jen rostliny dávající člověku užitek, ale i rostliny 

z materiálního hlediska naprosto bezvýznamné. Ve své práci se pokusím nastínit, proč je o 

některých z nich uvažováno jako o posvátných.                                                                      

 Budu se zabývat nazíráním člověka na rostliny v indické socio-kulturní oblasti. Mezi 

obyvatelstvem Indie převládají hinduisté, jejichž interpretace světa se mnohdy výrazně liší od 

našeho evropského pojetí. Rostliny se v hinduismu staly hrdinkami mnoha mýtů, byli 

asociovány s bohy početného hinduistického panteonu a dostaly také významnou roli v 

hinduistickém rituálu. Vnímání určitých rostlin jako posvátných není charakteristické pouze 

pro Indii, ale můžeme ho sledovat paralelně i v mnoha dalších kulturách.                                   

 Ve své práci se také budu se zabývat vztahem člověka k rostlinám a jejich symbolikou 

v indické kultuře, dále pak interpretací rostlin a tím jak je chápáno jejich místo ve světě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. Specifika indické socio-kulturní oblasti 

       Indie je zemí, kde se střetávají a prolínají mnohé náboženské a kulturní tradice. Odhadem 

se přes 80% obyvatel Indie se hlásí k hinduismu, 13% procent k islámu, po 2% ke křesťanství 

a sikhismu, 1% tvoří buddhisté (Vavrušková a kol. 2005). Tuto oblast nelze vnímat jako 

homogenní celek, každá z náboženských tradic má své specifické nazírání okolního světa.            

     Definice hinduismu, kterým se ve své práci budu jako převládajícím náboženstvím zabývat 

především, není jednoznačná. Hinduismus je mnohdy označován jako nábožensko-sociální 

systém. Nejedná se jen o náboženskou věrouku, ale o rozvětvený světonázorový komplex 

zahrnující náboženské a kultovní představy, filozofická učení a etické a právní normy 

vytvořené v průběhu několikatisíciletého vývoje společnosti na indické půdě (Vavroušková, 

In Vavroušková a kol. 2005). Hinduismus je ve věrouce charakteristický svou 

mnohotvárností. Stietencron jej definuje jako polyteismus s monoteistickou intelektuální 

nadstavbou (Stietencron 2005). Mudrc Jádžňavalkja na otázku, kolik je bohů, začíná číslem 

3306 a končí jediným brahma (Zbavitel 1986). Ve védském polyteismu, z kterého hinduismus 

vychází, jsou bohové personifikovanými přírodními silami a jevy, postupně však ztrácejí své 

postavení a věřící se obracejí především k bohům Šivovi a Višnuovi, kteří jsou interpretováni 

jako principy abstraktnější, Šiva jako ničitel, Višnu jako udržovatel řádu (Zbavitel 1986).  

      Avasthi píše (Avasthi, In Dafni 2007): „Polyteismus v Indii dovoluje multiplicitu v 

uctívání objektů jako jsou stromy, řeky, nebo vesnická božstva. Uctívané objekty se různí 

člověk od člověka, festival od festivalu.“ Za inkarnace bohů, jimž je prokazována patřičná 

úcta, mohou být považovány nejen bohy znázorňující sošky či obrazy, ale i další živé či 

neživé objekty. Rostliny konkrétně mohou být v očích hinduistů, jak prostředkem uctívání 

boha obětováním jejich částí nejčastěji květů, tak i samotným nedotknutelným posvátným 

objektem, jemuž jsou oběti přinášeny. Často dochází také k personifikaci některých rostlin 

nejčastěji stromů.              

      Uctívání jakéhokoli jiného „idolu“ kromě boha není však rozhodně součástí oficiální víry 

monoteistických náboženství. Rostliny mohou tvořit jen jakési zástupné symboly, nikoli však 

samotný objekt uctívání. Přesto mnohá etnika hlásící se k monoteistické víře stále dodržují 

rituály spjaté s uctíváním posvátných míst, pramenů, kamenů či stromů. I pro vyznavače 

monoteistických náboženství se rostlina může stát posvátnou, nejčastěji v souvislosti s pro 

dané náboženství význačnou událostí. Rostlina však není uctívána sama o sobě ani se nestává 

vtělením boha, je jím jen „požehnána.“ (Dafni 2007)                                                                                                                                                                 
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     Ve své práci se zaměřím především na tradici hinduistickou, některé příklady budou 

uvedeny pro srovnání i z jiných kulturních oblastí a náboženských směrů. Dále zmíním 

několik důležitých prvků hinduismu, které jsou spjaty s rostlinami a tedy podstatné pro mou 

práci: 

     Púdža je rituál při, kterém hinduisté překládají různým božstvům oběti k jejich uctění. 

Z rostlin jsou vyráběny věnce, jsou využívány jejich květy, někdy i jiné části. Božstvo je 

k rituálu přizváno jako host a během rituálu je s ním jako s reálným hostem nakládáno. Je mu 

nabídnuta voda na omytí, ošacení, květiny i potrava, které se liší podle uctívaného boha. Na 

oplátku za uctění je očekáváno požehnání. Púdža je obvyklou praxí každodenního života 

v domácnosti, v chrámech i při náboženských svátcích. Dále se provádí védská zápalná oběť 

jadžňa, při které jsou obětiny vkládány do ohně a prostřednictvím boha ohně Agniho 

přinášeny bohům. Jadžňa se však někdy stává součástí púdži, kterou se ve své práci se budu 

zabývat nejvíce.                           

      Hinduisté jsou po smrti spalováni, za cenný artikl je považováno v některých oblastech 

vzácné dřevo. Dřevo některých stromů je považováno za hodnotnější než jiné, a použití 

některého z nich zaručuje v očích věřících vstup do nebes.                                                  

      Z posvátných rostlin jsou také velmi často vyráběné náboženské předměty, růžence 

z červených bobulí Elaeocarpus sphaericus, tmavé z bazalky (Ocimum sanctum) či lotosu 

ořechonosného (Nelumbo nucifera) (Sood a kol. 2005) a celé řady dalších. Vyráběny jsou také 

nejrůznější ochranné amulety různící se oblast od oblasti. Velmi často se využívají i rostlinná 

barviva například červené z Crocus sativum, červenou barvou si pak natírají pěšinku ve 

vlasech vdané ženy, či žluté z kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa) mající taktéž 

symbolickou hodnotu (Sood a kol. 2005).                                                                                                                                                 

      Rostliny jsou využívány i jako dekorace při nejrůznějších náboženských svátcích 

ceremoniích či rituálech. Výběr nebývá náhodný, rostlina bývá použita tradičně a i ona nese 

svůj symbolický význam. Kupříkladu vůně květů jasmínů evokuje věřícím nadcházející 

svátek bohyně Durgy.                                                                                                                                             
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3. Mytologie 

3.1 Mýty a podoba 

     Indická mytologie je velmi obsáhlá. Existuje nepřeberné množství mýtů různících se oblast 

od oblasti, v nichž jsou hlavními aktéry jednotlivé druhy rostlin, eventuelně mýtů 

pojednávajících o vztahu rostlin k člověku i k bohům. Otázkou je, zda právě výrazná podoba 

byla kritériem, podle něhož určil člověk místo rostlin v řádu okolního světa. Snadno 

pochopitelné je to u rostlin s výrazným vzhledem jako kupříkladu u rudě květoucích stromů 

Erythrina či Bombax ceiiba, na hladině plovoucích květů lotosu ořechonosného (Nelumbo 

nucifera) či dalších rostlin výrazného vzrůstu, pestrých květů či netradičních tvarů. 

Mezi nejposvátnějších rostliny hinduismu ovšem náleží i vzhledem nepříliš nápadná bazalka 

(Ocimum sanctum).                 

      K jednotlivým, ať vzhledem výrazným či nevýrazným, rostlinám se váží mýty a legendy 

vysvětlující jejich podobu či zmiňující jejich nápomocné chování k člověku. Následující mýty 

popisují, jak se nenápadné trávy Imperata cylindrica  a Pogonatherum crinitum  z čeledi 

Poaceae staly posvátnými.  Zatímco Imperata cylindrica se stala posvátnou dle návaznosti na 

mýtus o Budhovi, jenž byl po narození do chomáče této trávy zabalen, o Pogonatherum 

crinitum mýtus vypráví: Po provinění, kterého se člověk dopustil, následovalo pokání a 

prosby k Zemi, aby ho pohltila. Země jeho prosbu vyslyšela. V poslední chvíli se však 

dotyčného pokusila zachytit jeho sestra, marně, v rukou jí zůstal jen chomáč vlasů (Gupta 

1971). Tento příběh ilustruje potřebu vysvětlovat podobu okolního světa, tomu se děje nejen 

v případě rostlin ale i živočichů. Stejně jako trsy trávy evokují chomáč vlasů, evokuje tmavá 

barva rukou a obličeje hulmana (Semnopithecus) „ohořeninu“, jenž je interpretována jako 

pokus boha Šivy upálit ho za krádež posvátného manga (Komárek 2004).  Komárek hovoří o 

„etiologických mýtech“, které vysvětlují podobu toho či onoho druhu v Evropě před 

karteziánským obratem, v mnoha jiných oblastech až dodnes (Komárek 2004). Rostliny i 

živočichové byli, či jsou chápáni, často rozdílně v závislosti na zeměpisné poloze a historické 

éře, jako součást světa vztahujícího se k člověku a pomocí mýtů jsou zařazovány do jeho 

řádu. 

 

 

Odstraněno: 1.

Odstraněno: .
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 3.2 Duchové stromů 

 Nezřídka se setkáváme s vírou v bytosti sídlící ve stromech. V Indii jsou nazýváni 

jakšové a jejich ženské protějšky jakšiní (Coomaraswamy 1993). Existuje i kolektivní 

personifikace stromů respektive lesa, kterým je bohyně Arjání, zosobnění krásy, lesní zeleně a 

květeny (Nugteren 2005).                                                                                                             

Paralely nalezneme i v jiných kulturách, staří Řekové věřili, že v každém stromě má svůj 

domov dryáda, která spolu s ním přišla na svět, v průběhu života se stará o jeho růst a spolu 

s ním nakonec umírá. V Arábii panovala víra v džiny sídlící mimo jiné v kamenech či 

stromech. V nesmrtelné duchy stromů, kteří přednášejí lidská přání nejvyššímu bohu Ahura 

Mazdovi, věřili i stoupenci Zoroastrismu (Dafni 2007). Víra v duchy stromů či bytosti v nich 

nalézající domov panovala či panuje téměř mezi všemi etniky. Stromy či posvátné háje jsou, 

či byli , díky této dochované tradici chráněny před vykácením. Bylo-li nezbytné strom 

pokácet, bylo po provedení příslušných rituálů „bytosti stromu“ nutné včas oznámit, že strom 

bude poražen, aby si stačila najít nový domov. I ve staré Anglii panovala pověra, že bez černý 

(Sambucus nigra) nelze porazit beze strachu, nevyřkneme-li slova „S dovolením, stará paní.“ 

(Howard 1987).                                                                                                                                       

 Ke stromu je často vzhlíženo jako k ochraniteli před zlými silami. I jakšové a jakšiní 

byli považováni za duchy dobrotivé a člověku nápomocné. O dobrotivosti duchů hovoří i 

mýty, v jednom z nich zmiňující strom Saraca indica se rozhodne Vanadevatta (duch lesa) 

podstoupit smrt, aby zachránil své druhy sídlící ve výhoncích či semenáčcích (Gupta 1971). 

Stejně tak je ašoka považován za ochranitele i v jiném kontextu. V pro indickou společnost 

zásadním eposu Rámájana, ukrýval ve svých větvích Sítu, kterou se snažili unést zlí démoni 

(Gupta 1971). V tomto eposu stejně jako v mnoha jiných byl tedy strom personifikován a 

dostalo se mu i daru řeči. Rostliny jsou v mytologii vnímány ve většině případů pozitivně, 

bývají člověku příznivě nakloněny a mnohdy jej ochraňují před zlými silami. O rostlinách, jež 

jsou v rámci pověr interpretovány jako neblahá znamení v kapitole 7.1 Omen.   

3.3 Vesmírné stromy 

 V mytologii mnoha kultur se setkáme s tzv. vesmírnými stromy. Jedná se o obraznou 

spojnici mezi světem lidí a světy bohů, zjednodušeně lze říci, že kořeny zasahují do podsvětí, 

kmen se nachází ve světě lidí a větve se pak dotýkají nebes. V germánské mytologii se 

setkáme s Yggdrasilem, jehož kořeny prorůstající několika světy, řada starých ruských mýtů 
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pak hovoří o velkém dubu nacházejícím se na ostrově Bujan. Vesmírný strom Babyloňanů se 

nacházel u ústí řeky Eufratu, v sumerské mytologii se setkáváme s vesmírným stromem 

holuppo ztotožňovaným s vrbou, obdobné mýty mají i Aztékové, Mayové a řada dalších etnik 

(Coomaraswamy 1993). V Indii plní funkci vesmírného stromu ašvattha, ztotožňovaný 

s druhem Ficus religiosa. Nejstarší zmínka o mytickém stromu pochází z Rgvédu, kde je osou 

světa a zároveň obětištěm. Věří se, že obětiny stoupají po kmeni vzhůru, dolů pak padá 

posvátný déšť dávající plodnost (Hříbek 2005). Stromy nemusí být jen symbolem jednoty 

člověka a vesmíru, podle Eliadeho: „Stromy nebyly jen symbolickým obrazem kosmu, ale 

také vyjádřením života, mladosti, nesmrtelnosti a moudrosti. Jinými slovy stromy vyjadřují 

vše, co náboženský člověk považuje za skutečné a posvátné“ (Eliade 2006). Vedle 

vesmírných stromů se v mytologii objevují stromy života, mládí či z nebe seslané stromy 

přání. 

4. Posvátné rostliny                                                                                                                                                                                        

 Rostliny člověkem vnímané jako posvátné a hodné uctívání jsem rozdělila na základě 

jejich kulturního, náboženského či praktického významu do následujících kategorií viz níže. 

V následujících odstavcích jsem se pokusila nastínit, proč jsou dané rostliny vnímány jako 

posvátné.  Obdobné tendence se nenachází pouze v Indii, ale najdeme je v různých kulturách 

po celém světě. Téměř ke každé rostlině se také váže mýtus nebo víra v její léčivé schopnosti. 

Jeden druh či jedna rostlina mohou být považováni za posvátné současně z více příčin. 

4.1 Rostlina se stává posvátnou na základě svého matriálního významu pro 

lidské společenství                                  

 Celá rostlina či její část jsou nezbytnou součástí života dané komunity v dané lokalitě, 

ať už pro dřevo, kůru, plody, listy či léčivé vlastnosti. Jako ilustrativní příklad poslouží 

význam Artocarpus hirsutus na jižním pobřeží Západního Ghátu Indie. Arthocarpus hirsutus 

je endemitem této oblasti a je také úzce spjat s každodenním životem jejích obyvatel. Dřevo, 

které bylo za Britské koloniální nadvlády spolu se dřevem santalovým, ebenovým a týkovým 

považováno za cenný vývozní artikl, se využívá pro stavbu domů, chrámů i lodí, jeho ovoce 

je považováno za lahodnou pochoutku a pražená semena tvoří nedílnou součást jídelníčku 

chudých vesničanů. Různé části tohoto stromu byly využívány v lidovém lékařství, dnes je 

však příprava tradičních léků na ústupu. Arthocarpus hirsutus je zároveň pokládán za 
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posvátný. V hájích i pod jednotlivými stromy jsou na podstavcích ze žulových kamenů, na 

nichž je prováděna púdža, umisťovány modly božstev. Uctívání tohoto stromu je také úzce 

spojeno se starou drávidskou tradicí uctíváním hadů (naga púdža), pro které poskytují tyto 

hájen ideální útočiště (Mathew a kol. 2007). K praktické využitelnosti se připojují další 

aspekty, ekonomická závislost je však zřejmá.                                                                                                                                     

 Ekonomický význam mají i plody kokosovníku ořechoplodého (Cocos nucifera), ať už 

jako potrava či jako bohům nabízená obětina při hinduistickém rituálu. Využívání dřeva 

tohoto stromu je tabu, strom je dle víry příbytkem boha Šivy (Sood a kol. 2005). Může se 

jednat o velmi praktický aspekt ochrany životně důležité komodity daného regionu.                                                                                                                     

V Indii bychom obdobných příkladů našli mnoho, patří k nim i rýže setá (Oryza sativa), 

spojená též s kultem boha Višnua, banánovník (Musa sapientum), mangovník (Mangifera 

indica), též hojně používané pří mnoha rituálech, a řada dalších.                                          

4.2 S rostlinou je spjatá významná dějinná události                                                                                           

 Rostlina se stává posvátnou na základě historické události, která je s ní spojena. 

Dějinná událost může v některých případech splývat s událostí mytickou, jako je tomu 

například v případě Gautamy Buddhy či jiných světců, jejichž život je mýty přímo opředen. 

Předpokládejme však, že v očích věřícího se jedná o události reálné a historické.                                                                                                          

Příklady najdeme i ve svém nejbližším okolí. V naší oblasti nejsou stromy náboženským 

symbolem či modlou, ale jsou nazývány památnými stromy. Podle zákona § 46, odst. 1, 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je možno za památné stromy prohlásit… 

dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají historické události nebo 

jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje. Jsou tedy státem chráněné, a jsou obvykle 

posledními živoucími svědky významné události nebo jsou za ně alespoň považovány. 

Dobrým příkladem je Svatováclavský dub ve Stochově, údajně zasazený k příležitosti 

narození knížete Václava, nebo Žižkova lípa, pod níž odpočíval Žižka, při tažení na Jaroměř. 

V Indii je obvykle k historickému přidružené ještě náboženské hledisko. Sikhové strom za 

objekt uctívání nepokládají, stromy se však mohou stát posvátnými ve spojitosti s historickou 

či mytickou událostí týkající se jejich víry. Kolem dubu (Quercus incana), pod nímž 

odpočíval zakladatel sikhismu guru Nának ochraňovaný, jak mýtus praví, stínem kobry, a jenž 

se na základě této události stal posvátným, byla vystavěna gurudvára (sikhský chrám)(Johar 

1976). Dalším takovým příkladem je cicimek datlový (Zizyphus jujuba) rostoucí mezi zdmi 

sikhského posvátného Zlatého chrámu v Amritsaru (Johar 1976, Gupta 1971).                                                                                                                           

Odstraněno: .
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 Obdobným fenoménem jako památný strom je symbol národního stromu. Stejně tak 

jako se v  České republice považuje za národní strom lípa, považuje se v Indii za jeden 

z národních symbolů banayán (Ficus bengalensis) (Sood a kol.2005).                                                                                       

 Často se nejedná jen o uctívání pamětníka dané události, posvátnost či symbolika se 

může přenést i na další generace vezměme palmové listy, jimiž byl vítán Ježíš při příchodu do 

Jeruzaléma. Palma datlová (Phoenix dactylifera) je pro křesťany symbolem dodnes.                                                                

 Zvláštní kategorii by zasloužil pro Indii a přilehlé oblasti posvátný „bodhi tree“  Ficus 

religiosa, asociovaný s neznámějším z buddhů – Budhou Gautamou, který pod ním podle 

tradiční víry svedl boj s démony pokoušejícími se jej svést ze stezky poznání, a dosáhl 

probuzení. Posvátné fíkovníky jsou stále uctívány zaléváním kořenů, přinášením votivních 

obětí, přivazováním kusů látek na větve a potíráním červeným okrem. Dodnes je v chrámu ve 

městě Bódhgaji uctíván údajně přímý následovník stromu Bo (druhu Ficus religiosa), pod 

kterým prozřel Gautama Buddha. Dcera panovníka Ašoky pak zasadila jednu z jeho větví na 

Srí Lance v městě Anurádhapura, z ní vzešlý strom se pak stal pro buddhisty významným 

poutním místem (Nugteren 2005).                                                                                                                                                                            

4.3 Rostlina roste na netypickém místě eventuelně nabývá netypického tvaru                                    

 Do další kategorie spadají rostliny jednotlivé, vyskytující se na neočekávaném místě, 

nabývající neobvyklého tvaru. Přírodní rarity se mnohdy staly poutním místem.                                                                                                                                                                       

 V Indii okolo stromů v krajině osamocených, výrazných velikostí či podobou vyrůstají 

hinduistické svatyně či chrámy. Ve vesnici Kentur v Uttarpradéši se nachází „Parijaat tree“, 

jedná se baobab (Adansonia digitata) (Nugteren 2005), jehož výskyt je v dané oblasti 

ojedinělý. Obvod kmene činí zhruba 13 m, výška 14 m, stáří se pak odhaduje okolo 1000 – 

5000 let. V blízkosti tohoto stromu vznikl chrámový komplex a samotný strom je cílem 

mnoha poutníků. Původ indických baobabů je připisován muslimským obchodníkům, kteří ho 

pravděpodobně dovezli z Afriky (Maheshwari 1971). Hinduisté mu připisují díky jeho 

výjimečnosti božský původ, existuje několik verzí, podle jedné ho Arjuna, hrdina eposu 

Mahábhárata, přinesl na zem z ráje, a proto má schopnost plnit lidská přání.                                                                       

 Právě výška a mohutná koruna stromu u některých národů indukovali spojitost s bohy, 

Kikuyové ve východní Africe a mnohá další etnika si k uctívání vybírali mohutné stromy, 

neboť právě ony dosáhnou blíž k bohům a stávají se tak spojnicí s ascendentnem (Dafni 

2006). V mytologii evropských národů byl pak oním stromem a předmětem uctívání dub 

(Quercus).                                                                                                                                                                                         

Odstraněno: .
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 Vyjma velkých chrámových komplexů najdeme množství chrámů či svatyň vzniklých 

v místech odedávna považovaných za posvátné, ať už kvůli výskytu posvátné vody, skály, 

kamene, stromu či přírodní abnormality. Nazírání na přírodní abnormality jako na posvátná 

místa nalezneme téměř mezi všemi přírodními národy. Původní obyvatelé Nového Zélandu 

Maorové považovali za posvátnou horu, na jejímž vrcholku se tyčil pravděpodobně zástupce 

místního endemitního druhu Podocarpus totara (Gadgil a kol. 1992). Tato hora byla podězji 

kolonizátory pojmenovaná „One tree hill“,                                                                                                   

 Na Středním východě je posvátnost stromů chápána jako požehnanost, neboť v islámu 

je zakázáno uctívání jakýchkoli model kromě boha, a je spjatá s hroby světců, v jejichž okolí 

rostou. Zdá se však možné, že se jedná jen o legalizace uctívání stromů skrze asociaci se 

světci (Dafni 2006).                                                                                                                                   

 V některých případech je považována za znamení posvátnosti i jiná nezvyklá 

vlastnost. V Izraeli je pro svou rudou mízu jako posvátný velmi ceněn cicimek trn Kristů 

(Zizyphus spina-christi), míza tekoucí při zranění stromu je interpretována jako krev 

naznačující vysokou, až lidskou, citlivost stromu (Dafni 2007). 

4.4 Rostlina je spjata s uctíváním významného božstva                                                               

 Hinduistická tradice je v tomto ohledu velmi nejednotná, mýty vážící se k jednotlivým 

rostlinám se oblast od oblasti mění, různá etnika uctívají svá specifická božstva. Pro hinduisty 

i buddhisty však existuje několik rostlin obecně považovaných za posvátné. Posvátnost je 

mnohdy vysvětlována velmi rozdílnými mýty, které si leckdy protiřečí. Mangovník 

(Mangifera indica) je pro buddhisty posvátným na základě legendy podle, které usedl Buddha 

k odpočinku právě v mangovém háji. Hinduisté jej považují za vtělení Pradžápatiho (pána 

tvorů) (Gupta 1971). Rostliny zůstávají leckdy posvátné eventuelně jiným způsobem pro 

člověka významné, jen interpretace oné posvátnosti se mění. Po vzniku buddhismu byli 

mnohé mýty reinterpretovány, namísto spojitosti s bohy nabyli spojitosti s Budhou (Nugteren 

2005). Stejně jako  u výše zmíněného mangovníku (Mangifera indica), stalo se tak i u 

banayánu  (Ficus religiosa), od časů véd ztotožňovaného s mytickým stromem ašvatthou, 

hinduisty  pokládaného za inkarnaci Višnua a buddhisty uctívaného v souvislosti 

s probuzením Gautamy Buddhy.   

 Rostliny se také stávají posvátnými ve spojitosti s bohem či mytickým hrdinou, jemuž 

poskytly pomoc, pakliže, jak se v mnoha mýtech praví, byly obdařeny duší a darem řeči. 

Mytický hrdina, bůh či světec mohli také využít část rostliny pro svou potřebu a právě ve 
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spojitosti s nimi se rostlina stala objektem uctívání. Trsť rákosovitá (Arundo donax) se 

zařadila mezi posvátné rostliny díky jednomu z vyprávění o Buddhovi, v němž byla použita 

jako brčko pro napití z jezera obývaného démonem, který požíral zvířata hodlající se napít 

(Gupta 1971). Stejně tak je v mnoha dalších mýtech kladen důraz na praktické využití.                                                                   

      Výjimečně se rostlina stává významnou pro mytologické spojení s posvátným zvířetem, 

strom Aegle marmelos podle mýtu vyrostl z mrvy posvátné krávy, jež byla jednou z inkarnací 

bohyně Lakšmí (Gupta 1971, Nugteren 2005, Sood a kol. 2005). Podle víry některých kmenů 

vyrůstá z prasečích varlat, tato pověra je však odmítána mezi hinduisty, kde je prase naopak 

považováno za nečisté (Gupta 1971).                                                                                                                                                  

     Některé stromy jsou považovány za příbytky boha nebo bohyně. Z příkladu jmenujme 

Aegle marmelos, v němž sídlí bůh Šiva. Obydlími nejmenovaných bohů a bohyň jsou 

Calotropis procera, Cassia fistula, Saraca indica, Shorea robusta, Strebulus asper a některé 

další (Sood a kol.2005). Bůh může sídlit jen v určité části, banyán (Ficus religiosa) je 

pokládán za domov božské trimurti, v kořenech sídlí Brahma (stvořitel), v kmeni Višnu 

(udržovatel), ve větvích Šiva ničitel. Za domov Šivy či jeho syna Ganéši jsou považovány i 

propletené kořeny Calotropis gigantea (Gupta 1971, Sood a kol. 2005).                                                                                                                                           

 Zlí duchové pak sídlí ve stromech Acacia suma či Denrocalamus hamiltonii (Sood a 

kol. 2005). Za příbytek nejmenovaných bohů je též považován cedr himálajský (Cedrus 

deodara) (Gupta 1971, Sood a kol. 2005). Panuje pověra, že ořechy kulčivy dávivé (Strychnos 

nux-vomica) jsou vězením zlých duchů (Sood a kol.2005). Kmen tohoto stromu bývá posetý 

lidskými nehty, které do něj zapichují zaříkávači, aby zabránili duchům uniknout a posednout 

člověka (Sood a kol. 2005).                                                                                                                                               

 V tabulce jsem pro názornost uvedla rostliny spjaté s nejvýznamnějšími bohy 

hinduistického panteonu. Bohové hrají v očích věřícího různou úlohu. Kupříkladu Brahma 

(stvořitel), Indra (král bohů) jsou jedněmi z nejvýznamnějších, avšak ve světě věřícího nemají  

co praktického nabídnout. Oproti tomu k Šivovi a jeho choť Parvátí (může být ve formě 

Durgy či Kálí), Višnuovi a jeho choti Lakšmí, či Ganéšovi  se věřící obracejí ve víře, že 

mohou aktivně zasáhnout do jejich životů. Názorně je to vidět na příkladě dobrosrdečného 

boha Ganéši, jenž  zabezpečuje úspěch lidského konání. S tím přibližně koresponduje i počet 

jim zasvěcených či obětovaných rostlin. Nejvíce rostlin je asociováno s bohy 

s nejvýznamnějšími bohy, Višnou a Šivou.                                       

 

Odstraněno: jícím

Odstraněno: , jež se 

Odstraněno: . 
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Odstraněno: ¶
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|Tab. 1. Tabulka rostlin spjatých s bohy (Sood a kol. 2005). 

božstvo aspekty boha rostlina s ním spjaté 

Brahma stvořitel, vědění Cynodon dactylon, Ficus bengalensis 

Buddha pro buddhisty 

probuzený                  

pro hinduisty 

vtělení Višnua  

Bauhinia variegata, Canna specisa, Saraca indica, 

Senecio tenuifolius, Shorea robusta 

Durga přemožitelka 

démonů, bohyně 

matka 

Clitoria ternata, Curcuma longa, Cucurbita maxima, 

Juglans regia, Lawsonia inermis 

Ganéša odstraňovatel 

překážek, zajišťuje 

úspěch lidského 

konání  

Cedrus deodara, Curcuma pseudomontana,  Cynodon 

dactylon, Dendrocalamus strictus, Medium indicm, 

Pandanus odoratissimus, Phyllanthus emblica, Punica 

granatum, Solanum Xerox, Syzygium cuminii 

Hanuman král opic, pomocník 

Ráma 

Calotropis procera, Cicer arietinum, Sellaginella 
bryopteri, Xanthium strumariu  

Indra král bohů, moc, 

bojovnost, síla 

Hordeum vulgare, Terminalia cheruba 

Kámadéva bůh lásky Albizzia lebbeck, Jasminum sambac, Mesua ferrea, 

Nymphea nouchali, Saccharum officinarum, Saraca 

indica 

Lakšmí bohyně štěstí Musa sapientium, Nelumbo nucifera, Medium indium, 

Oryza sativa 

Višnu udržovatel 

vesmírného řádu, 

milostivý bůh 

Areca catechu, Borrasus flabellifer, Cynodon dactylon, 

Chrysanthemum coronarium, Ch. indium, Ficus 

bengalensis, F. religiosa, Guettarda speciosa, Ixora 

coccinea, Michelia champaca, Musa sapientium, 

Nyctanthes arbor- tristis, Ocimum sanctum, Ottelia 

alismoides, Phyllanthus emblica 

Sarasvátí bohyně učenosti, 

řeči umění 

Butea monosperma, Cocos nucifera, Nymphaea nouchali 
 

Šiva ničitel  Achyranthes aspera, Aegle marmelos, Artemisia 

Odstraněno: esha
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nilagirica, Betula utilis, Calotropis gigantea, C. procera, 

Cannabis sativa, Catunaregam spinosa, Cocos nucifera, 

Couroupita guianensis, Cynodon dactylon, Datura 

innoxia, Datura metel, Elaeocarpus sphaericus, 

Excoecaria agallocha, Ficus bengalensis, Guettarda 

speciosa, Chrysanthemum coronarium, Ch. indium,  

Ipomea pes-caprae, Ixora coccinea, Jasminum sambac, 

Leucas cephalotes,  L. plukeneti, Mimusops elengi, 

Nelumbo nucifera, Ottelia alismoides, Pandanus 

fascicularis, P.odoratissimus, P. tectorius, Phyllanthes 

emblica, Piper betle, Santalum album, Sesbania 

grandiflora, Syzygium aromaticum 

                                         

4.5 Uctívání rostliny samé                                                                                                              

 Rostlina sama se stává objektem uctívání, jemuž jsou přinášeny oběti. Eliade píše o 

uctívání stromů: „Žádný strom není nikdy uctíván jen pro sebe sama ale vždy pro to, co je 

skrze něj projevené, pro to co naznačuje a symbolizuje“ (Eliade 2006). V hinduismu je 

rostlina vnímána nejčastěji jako vtělení některého boha či bohyně rozsáhlého hinduistického 

panteonu. Leknín (Nymphaea stellata) je pokládán za inkarnaci Šrí-Lakšmí bohyně štěstí, 

Aegle marmelos za inkarnaci Šivi, bazalka (Ocimum sanctum) zasvěcená Višnuovi je 

považována za vtělení jeho choti bohyně Lakšmí (Gupta 1971, Nugteren 2005, Sood a kol. 

2005). Asi nejposvátnější rostlinou hinduistů je právě bazalka zvaná tulsí. Keříček této byliny 

je pěstován prakticky v každé domácnosti. Hinduisté respektive hinduistky jej každé ráno a 

každý večer uctí zapálenou lampičkou ghí (přepuštěné máslo) a osvěží ji vodou. Tulsí svou 

přítomností chrání domácnost před zlými silami a její uvadání či dokonce uhynutí je 

považováno za velmi nepříznivé znamení. Pět dní před nadcházejícím úplňkem v měsíci 

Kárttika (říjen/listopad) je oslavováno jako svatba tulsí a jedné z podob boha Višnua 

(Narayan, In Lopez 1998). V některých oblastech je tulsí spojena i s pohřebním ritem, tělo 

zemřelého položeno je před spálením položeno před tuto rostlinu nebo je rostlina vysazena na 

místě, kde bylo tělo spáleno. Rostlina sama nesmí být podle hinduistů spálena nikdy (Sood a 

kol. 2005, Narayan, In Lopez 1998). V údolí Kangra v Himálaji je cyklus jejího růstu 

Odstraněno: ¶

Odstraněno: .

Odstraněno: nouchali

Odstraněno:  
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přirovnáván k životnímu cyklu dívky. V měsíci lednu dívka dospěje a je se všemi potřebnými 

proprietami provdána. Věří, že po svatbě uvadne (umírá), stejně jako po svatbě umírá identita 

ženy, která se provdala do cizí vesnice (Gupta 1971, Narayan In Lopez 1998). 

Tab. 2. Rostliny reprezentující inkarnaci božstev (Sood a kol. 2005) 

Název rostliny Název božstva 

Aegle marmelos Šiva 

Phyllanthus emblica Višnu 

Oryza sativa Lakšmí 

Butea monosperma Brahma 

Ficus religiosa Višnu 

Ocimum sanctum Lakšmí 

Mangifera indica Pradžápati 

 

5. Rituální využití  rostlin 

5.1 Rostlina je spjatá s náboženským rituálem                                                                                                                  

 Jako obětiny slouží nejčastěji květy či z květů spletené věnce. Jsou nedílnou součástí 

hinduistického rituálu, který bez nich nemůže být vykonán. Výběr rostlin není náhodný, je 

předepsaný stejně jako celý průběh rituálu. Pravidla rituálů určují druh i část použité rostliny 

musí být pro zdárný účinek striktně dodržována. Pro ilustraci uvedu několik příkladů 

používaných jako obětiny bohům: bohyni Durze jsou při zvláštních příležitostech nabízeny 

vlašské ořechy, bohu Ganéšovi jsou pak během púdži nabízeny listy cedru himálajského 

(Cedrus deodara) atd. (Sood a kol. 2005). Rostliny jsou bohům přisuzovány bohům obvykle 

na základě svých vlastností, zmíním se o nich dále v kapitole 7.3 Rostlina jako symbol.  

5.2 Sňatky se stromy                                                                                                              

 U některých domorodých kmenů dochází k uzavírání sňatků mezi stromem a 

člověkem. Jedná se o jakási zástupná manželství, jež pomáhají člověku vymanit se ze striktní 

společenské tradice. Neprovdaná dívka nemůže být v Indii zasvěcena ohni, tj. s jejím tělem 

nemůže být provedena kremace, což má pro věřícího hinduistu nedozírné následky v příštích 

Odstraněno:  v bráhmanách 
(Flood 2003)
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zrozeních. Povinností rodičů je tedy dívku provdat a podle společenské tradice nejlépe za 

příslušníka stejné kasty. Neuspěje-li otec při hledání ženicha, existuje možnost, provdat dívku 

za strom, poté se teprve dívka může stát ženou příslušníka kasty nižší bez toho, aby rodina 

porušila kastovní předpisy (Gupta 1971). Tak je tomu například u Kunbirů v Gudžarátu, kde 

pojme dívka za muže věnec květů, který pošle po vodě. Po provedení tohoto rituálu se smí 

opět provdat za muže z nižší kasty, jež je ochoten ji přijmout (Gupta 1971). U Gaurů v Uríse 

je neprovdaná dívka přivázána ke stromu, jenž se stal jejím ženichem. Zachránit a pojmout za 

ženu ji může každý muž, jenž projde kolem. Autor dodává, že ženich obvykle již vyčkává 

opodál (Gupta 1971).                                                                                                                                         

 V jiných případech pomáhá sňatek zlomit nepřízeň osudu. Pokud například ve státě 

Orissa muž dvakrát ovdoví, uzavře, sňatek se stromem Stribulus asper či morušovník (Morus 

indica) (Gupta 1971, Sood a kol. 2005). V jiných oblastech jím může být akácie (Acacia 

nilotica) (Hříbek 2005). Tímto rituálem se pojistí proti opětovnému ovdovění a může se 

oženit se ženou. Před neštěstím je muž chráněn „svým“ stromem. Ke sňatku mezi člověkem a 

stromem dochází i pokud je předpovězeno rozbití manželství, tragédie je tímto rituálem 

odvrácena a muž či žena se poté smí provdat, jejich nastávající partner je však považována až 

za pořadí druhého (Gupta 1971, Nugteren 2005, Sood a kol. 2005). Lidé živící se prostitucí 

jsou v náležitém věku provdáni či oženěni za banánovník (Musa sapientum), aby bylo tradici, 

která pokládá za svatbu za neodmyslitelnou součást života, učiněno za dost (Hříbek in verbi).                                                                                         

 Zcela zástupné manželství nastává v situaci, kdy je nejstarší syn v rodině mentálně či 

fyzicky neschopný sňatek uzavřít. Mladší syn nemůže být nikdy oženěn jako první, proto se 

přistupuje ke sňatku se staršího z bratrů stromem (Hříbek 2005, Gupta 1971, Sood a kol. 

2005).                                                                                                                                  

 Nakonec zmíním případ, kdy se žena provdá před běžným způsobem uzavíraným 

manželstvím za strom, aby od něj vstřebala jeho plodnost. V tomto případě se většinou jedná 

o stromy plodící jedlé plody (Gupta 1971).               

6. Využití v lékařství 

 Stovky druhů rostlin jsou využívány také v tradičním lékařském systému, Ájurvédě. 

Staroindické léky pocházejí především z rostlinné říše, existuje několik výjimek založených 

na živočišné či anorganické bázi, avšak i slovo dravja používané nejčastěji ve smyslu lék je 

odvozeno od slova dru ve významu strom, dřevo, větev. U mnohých z nich byly účinky 

potvrzeny prostředky západní vědy a staly se součástí i u nás běžně používaných léků. Léčivé 

Komentář [KK2]: Rok? 
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schopnosti rostlin jsou v tradiční indické společnosti dobře známé a využívané. I v Indii platí 

staré české přísloví: „Není na světě bylina, aby na něco nebyla.“ Tyto znalosti byli přenášené 

z generace na generaci, jsou však v dnešní době vzhledem k modernizaci indického venkova a 

lepší dostupnosti západních léků na ústupu. Toto téma zpracovává v různých regionech řada 

etnobiologů. Rozsah této práce neumožňuje věnovat pozornost všem zkušenostem a 

výsledkům západní vědy s ájurvédskými léky založenými na rostlinné či jiné bázi.                           

7. Symbolika rostlin 

 Jednotlivé rostliny jsou mnohdy vnímány jako symboly, symbolika se různí vzhledem 

k oblasti a kulturním tradicím. Symbolem mohou být obrazy, geometrické či grafické útvary, 

ale i zvířata, rostliny nebo jakékoli jiné projevy živé přírody , dále pak nebeské jevy a tělesa, 

až po nejrozmanitější  kombinace tónů a pachů (Komárek 2004).  

7.1 Omen  

 Stejně o jako zvířatech, která bývají často považována za zlé duchy, jsem při sběru 

materiálu zaznamenala zprávy o rostlinách, které jsou vnímány jako objekty mající na člověka 

negativní dopad. V některých případech je moc připisovaná rostlině zneužita člověkem, 

rostlina sama o sobě hrozbu nepřivolá. Typické je to v lidové čarodějnictví na venkově hojně 

rozšířeném. Jako příklad poslouží panenky z bavlny symbolizující osobu, jíž má být 

uškozeno, připichované na trny stromu Acacia nilotica (Sood a kol. 2005). Oproti tomu 

vysoce ceněná rostlina mající sílu uchránit člověka před uřknutí je Cheilanthes tenuifolia 

(Gupta 1971). Další situací, kdy může člověk prostřednictvím rostliny škodit, je pro hinduisty 

špatně provedený rituál, či použití nevhodné rostliny při určitém rituálu. Někdy je již rostlina 

sama o sobě svým výskytem neklamnou hrozbou. Za špatná znamení jsou v Indii považovány 

stromy zasažené bleskem, odumřelými větvemi eventuelně korunou, stromy rostoucí na 

žárovištích eventuelně stromy pokroucené či viditelně nemocné, stromy padlé směrem k jihu, 

neboť východ a jih jsou pro hinduisty strany obývané démony, i stromy rostoucí na soutoku 

dvou řek (Elgood 1998). Za špatné znamení je považováno i uvadnutí v domácnosti pěstované 

bazalky (Ocimum sanctum), které značí neštěstí v domě (Narayan 1998).                                                                                                                                              

 Konečně v posledním případě již pouhý výskyt některých přírodních jevů či 

přítomnost některých druhů živočichů či rostlin je pokládán za špatné znamení (Sood a kol. 

2005). Pro příklady z říše zvířat není třeba chodit daleko zahoukání sýčka v našich krajích 

značí v lidových pověrách smrt v domě.  Příčinou téměř úplného vyhubení ksukola 

Odstraněno: V



 20 

(Daubentonia madagacariensis), byla pověra jihoamerických domorodců, že zvíře je duchem 

přinášejícím neštěstí. Obdobně jsou vnímány i  určité rostliny. V Indii v oblasti Rádžasthánu 

je Ficus bengalensis pokládán za původce svárů v rodině, strom se z tohoto důvodu nikdy 

nevyskytuje v okolí domů (Sood a kol. 2005). Stejně negativně je vnímán i strom Artemisia 

indica, který je mimo jiné i v Bibli označován jako „trpké neštěstí“ (Sood a kol. 2005).                                                                                                                  

 Je tomu i naopak, mnoho druhů je považováno a vítáno jako dobrá znamení. V případě 

rostlin jsou nositeli štěstí Cocos nucifera, Oryza sativa, nositelem úspěchu pak Biophytum 

sensitivum (Sood a kol. 2005). Z mnoha rostlin jsou vyráběny ochranné amulety jmenuji jen 

několik příkladů v Manipuru je novorozencům jako ochrana před zlými duchy věšen 

náhrdelník z kůry Erythrina stricta, v Rádžasthánu pak listy Pedilanthus (Sood a kol. 2005). 

Výskyt určitých rostlin, jejich podoba, uhynutí či přežití vnímá člověk jako znamení určující 

jeho osud a svými zásahy, kácením stromů a jiným ničením nepříznivých znamení se snaží 

osud zvrátit. Některé stromy či živočichy ze svého okolí vypudil, jiné naopak vítá či dokonce 

vysazuje.                                    

7.2 Tabu 

 Téměř v každé společnosti existují nejrůznější tabu. Tabu se velmi často stávají 

některé druhy potravin. Některá se týkají jejich kombinací, některá jejich úpravy a velmi často 

také konzumace masa. Jedna z nich se zdají být z hygienického hlediska opodstatněná, 

například tabu kombinace masa a mléčných výrobku pro Židy (Mayer-Rochov 2009), jiná 

nám mohou z našeho úhlu pohledu unikat. Faktem zůstává, že potraviny bezesporu k jídlu 

vhodné nejsou z určitého důvodu danou skupinou lidí konzumovány.                                                                                            

 Hinduisté se v závislosti na období svátků a příslušnosti k určité kastě vyhýbají 

z náboženských důvodů masu. Přestože panuje víra v duši rostlin, není jejich pojídání natolik 

závažným prohřeškem, avšak i zde tabu najdeme. Před sarasvátí  púdžou je pro věřící 

hinduisty zakázáno pojídání plodu cicimku datlového Zizyphus jujuba (Sood a kol. 2005). 

Z praktického hlediska se jedná je ovoce v té době nezralé a mírně jedovaté. V Bengálsku 

nesmí nikdo okusit sklizenou rýži, před tím než je rituálně nabídnuta bohu Višnuovi, hinduisté 

věří, že rýže (Oryza  sativa) je vtělením jeho choti Lakšmí (Sood a kol. 2005). V období 

durga púdži je v téže oblasti tabu pojídat dýni (plod Cucurbita maxima), neboť je považována 

za část těla bohyně Durgy (Sood a kol. 2005). Na jihu Indie v Kerale nalezneme další příklad: 

plod stromu Aegle marmelos se přes svou nespornou využitelnost za potravinu nepokládá, 

strom je spjatý s uctíváním boha Šivy, neboť plody jsou považovány za jeho hlavu, jejíž 
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podobu bezesporu evokují (Gupta 1971). Dvě naposledy uvedená tabu našim praktickým 

kritériím příliš neodpovídají, pro dané etnikum je však ona podoba s bohem k zákazu 

konzumace důvodem postačujícím. Za pozornost stojí fakt, že v jiných oblastech je však 

stejný plod hojně konzumován s vírou, že se jedná o prso bohyně Lakšmí, která ho seslala na 

zem, aby nasytila hladovějící (Sood a kol.  2005). Jeden den po novu a jeden den po úplňku je 

v jídelníčku hinduisty vynecháno obilí, tabu se týkají i těhotných žen, jim je zakázáno pojídat 

ovoce papáju a „jackfruit“ (Mayer-Rochov 2002).                                                                                                                           

 Tabu se nemusejí týkat jen potravin. Jak už bylo uvedeno výše pro hinduisty je tabu 

pálit dřevo některých stromů např. fíkovníku (Ficus religiosa), ale i jakékoli části bazalky 

(Ocimum sanctum). Ve čtvrtek, v sobotu a v neděli je zakázáno sekat bambus (Bambus tulda), 

stonky by se podle pověry již neobnovili (Sood a kol. 2005). Pověra také říká, že ve stromě 

Acacia suma sídlí zlí duchové, z jeho dřeva je tedy tabu vyrábět postele (Gupta 1971 ).                                                                                                                           

 Tabu se často týkají rituálů. Rostliny rostoucí na hřbitovech a místech zasvěcených 

bohům je zakázáno užívat při svatebním ceremoniálu. Je doporučeno nosit girlandy z bílých 

květů, červené jsou s jedinou výjimkou, zdobení vlasů, zakázané (Dafni 2007). Při obřadech 

konaných k zvláštní příležitosti není nikdy používána Acacia arabica a při provádění rituálu 

je též zakázáno používat části tamaryšku (Tamarindus indica) (Gupta 1971), viz výše.                                                            

 Různými tabu bývají omezeny i těhotné ženy, omezení se týkají jídelníčku, ale i 

běžných činností. V Rádžasthánu je jim kupříkladu zakázáno trhat jakékoli části Ficus 

bengalensis, panuje víra, že by se dítě narodilo postižené (Sood a kol. 2005). Utrhne-li 

těhotná žena dva banány, dvojčata, hrozí, že i jí se mohla dvojčata narodit (Sood a kol. 2005).                                                                                     

Tabu mohou být praktická, ochraňující zachování zdrojů v dané lokalitě, zabraňující požití 

nevhodné látky, či mohou být spojená se symbolikou pro dané etnikum významné události, 

mýtu či božstva. Odkrývání příčin uvalených tabu bývá leckdy obtížné.  
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7.3 Rostlina jako symbol 

 Příkladem celosvětově rozšířeného využívání rostliny jako symbolu je zasypávání 

novomanželů po uzavření sňatku rýží (Oryza sativa). Rýže jakožto symbol fertility je 

pochopitelná v zemích, kde je tato plodina hojná, postupem času se však tento zvyk rozšířil do 

celého světa (Gupta 1971). Pro hinduisty rostliny symbolizují jednotlivá božstva či jsou úzce 

spjaty s jejich uctíváním. Důležitým kritériem pro symboliku rostlin je barva. Některé 

z příkladů jsem v odlišném kontextu uvedla již výše, pro názornost je však znovu zmíním. 

Květy stromu Butea monosperma jsou pro svou jasně oranžovou barvu, považovány 

buddhisty za symbol plamene spalujícího touhy, stejnou barvu používají mniši i pro svá 

roucha. Plamen evokuje i přezdívka tohoto stromu v angličtině Flame of the forest. Rudá 

barva vyráběná z jeho květů je používána jako symbol vášně a bývá spojovaná se záletníkem 

Krišnou. Pomaže-li dívce chlapec obličej rudou barvou vyrobenou z květů Butea monosperma 

je to považováno za symbol svádění (Gupta 1971, Sood a kol. 2005).                                                                                                     

 Za symbolických pět šípů boha lásky Kámadévy je tradičně považováno pět výrazně 

zbarvených květů, jsou jimi zářivě oranžové květy stromu Saraca indica, na hladině plovoucí 

modré květy leknínu hvězdového (Nymphaea stellata), jasně bílé květy jasmínu arabského 

(Jasminum samba), hroznovité červeně zbarvené květenství mangovníku (Mangifera indica) a 

oranžové kalíšky květů Albizia lebbeck. Kamadévův luk byl pak vyroben z třtiny cukrové 

(Saccharum officinarum) (Gupta 1971, Sood a kol. 2005).                                                                                                                                                             

 Během svátku  durga púdža je před sochu bohyně Durgy položena navapatrika, 

svazek devíti rostlin, z nichž každá reprezentuje jednu z bohyň. Jedná se o banánovník (Musa 

sapientum), kolokázii jedlou (Colocasia esculenta), kurkumovník dlouhý (Curcuma longa), 

Sesbania sesban, Aegle marmelos, Saraca indica, Alocasia macrorrhizos a rýži setou (Oryza 

sativa) svázané v podobu ženské postavy, oděné do sárí a umístěné na oltář bohyně. 

S navapatrikou je nakládáno stejně jako s idolem bohyně. Je jí s ní nakládáno jako s hostem, 

je jí nabízena potrava, betelové listy atd. Spolu se sochou bohyně Durgy zhotovené k této 

příležitosti je v poslední den durga púdži vhozena do řeky (Hříbek 2002).                                                                                                              

 Obdobná důležitost je kladena na tvar či podobu. Rostliny, jejichž trojitý tvar listu je 

v hinduisty připisovány božské trimurti, trojici bohů Brahma (stvořitel), Višnu (udržovatel) a 

Šiva (ničitel). Příkladem je Crataeva religiosa, Šivovi jsou pak nabízeny i listy stromů Aegle 

marmelos a Erythrina indica (Gupta 1971, Sood 2005). Šiva bývá zpodobňován s trojzubcem 

v ruce, třetím okem vprostřed čela a podle šivaistů je on tím, kdo zastupuje všechny výše 

zmíněné principy: stvoření, udržování a zničení. Rostlina mající náznak troj četnosti tedy 
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náleží právě jemu. Stejně jako trojlisty, tak tři tmavé skvrnky na kokosu, jsou považovány za 

symbol boha Šivy (Gupta 1971), hinduisté tyto skvrny pokládají za tři Šivovy oči (jedno oko 

je vprostřed čela). Květy rostliny Couroupita guianensis, jsou též v chrámech používány 

k uctění tohoto boha obvykle v podobě Šiva-lingamu (Sood a kol 2005). Uspořádání a tvar 

tyčinek připomíná podobu koruny hadů na hlavě boha. Tyčinky mohou bezesporu evokovat i 

podobu lingamu.        

Obr.1Květ rostliny Couroupita guianensis   Obr.2 Šivalingam reprezentují 

        Šivu 

                                                                                                                                        

 Stejně jako hinduisté vidí ve tvaru květu Couroupita guianensis korunu z hadů, nalézá 

v Evropě roku 1610 italský jezuita Bosio v jednotlivých částech květu mučenky (Passiflora) 

všechny atributy Kristova umučení: trnovou korunu, stopy krve, hřebíky, kladivo, kříž 

(Komárek, 2004).                                                                                                                                                             

 Hinduistický rituál se neobejde bez nezralého plodu kokosovníku (Cocos nucifera). 

Obětování kokosu je paralelou obětování sebe, rozbití kokosu jako součást rituálu značí 

rozbití vlastní hlavy. V Bengálsku jsou bohyni Kálí obětováni kozlové. Před tím než je 

kozlovi rituálně sťata hlava, však věřící pokládají na „gilotinu“ hlavu svou. Zdá se, že 

obětování kozla je tedy zástupně chápáno jako obětování sebe, konkrétně „svého špatného 

já“. Naopak obětování lotosu je náznakem obětování vlastního srdce tedy „toho dobrého ze 

sebe sama“ (Hříbek in verbi).                                                                                                                                                                                                   

 Rituální předpisy určují také vhodnost či nevhodnost některých rostlin jako obětin pro 

určité bohy. Duda si ve své práci všímá rozdílných vlastností rostlin obětováných jednotlivým 

bohům. Šivovi jsou nabízeny kupříkladu na suchých a neúrodných místech rostoucí 

Naformátováno: Doleva
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Calotropis gigantea, Achyranthes aspera a na stejných lokalitách se vyskytující jedovatý 

durman (Datura metel). Višnuovi je pak nabízen bíle kvetoucí jasmín pravý (Jasminum 

grandiflorum) či jiné taktéž bíle kvetoucí druhy jasmínu (Jasminum auriculatum) a intenzivně 

vonící (Jasminum multiflorum), Šivou prokletý pandán (Pandanus odoratissimus)  a bazalka 

(Ocimum sanctum). Duda dále upozorňuje, že vlastnosti těchto rostlin korespondují 

s charakterem obou bohů.                                                                                                                          

 Některé rostliny jsou však pro rituální využití zapovězeny, nepříznivý dopad na rituál 

má použití květu či plodu tamarindu indického (Tamarindus indica) (Gupta 1971) typického 

svou trpkou chutí.  

8. Zastoupení jednotlivých čeledí a ekologických forem                                                                                                 

 Preference jednotlivých čeledí není natolik markantní jako preference jednotlivých 

rostlinných druhů či forem. V Indii jsou za nejposvátnější ekologickou formu rostlin 

považovány stromy. Přihlédneme-li k podobě krajiny subtropické oblasti, v níž se Indie 

nachází, je strom dárcem nejen tolik potřebného dřeva či ovoce, ale i stínu. V prachu 

indických cest, je strom velmi žádaným artiklem, často je v krajně i cenným orientačním 

bodem. V polyteistickém světě jsou posvátné hvozdy a háje středem aktivit dané komunity, 

mohutné stromy Ficus bengalensis či Ficus religiosa jsou mnohdy centrem společenského 

dění vesnice (Dafni 2007). Pod stromy kázal Budha a později v této tradic pokračoval 

Rabíndranáth Thákur (Hříbek 2005).Ve většině starověkých civilizacích byli stromy 

s rozpětím života několikrát delším než lidský respektovány jako „starší“, ve společenské 

hierarchii tedy moudří a vysoce postavení. Několik generací vyrůstalo ve stínu stejného 

úctyhodného stromu, většinou chápaného jako věčný (Bechmann 1990). O stromech je také 

nejčastěji uvažováno jako o inkarnacích bohů (Aegle marmelos, Butea  monosperma, Ficus 

religiosa, Mangifera indica, Phyllanthus emblica,) (Sood a kol.2005). Obdobné úctě se těší i 

rostliny s velkými či výrazně barevnými květy. Tento trend panuje i mezi výše zmíněnými 

stromy. Květy jsou v hinduismu nejčastěji používány k rituálnímu uctění bohů, v případě 

lotosu (Nelumbo nucifera) mohou být považovány i za vtělení bohyně štěstí Lakšmí (Gupta 

1971, Sood a kol.2005).                                                                                      

 Podle Vavrouškové jsou z rostlinných druhů nejuctívanější tráva kuša (Desmostachya 

bipinnata), využívána v rituálech od časů véd, dále lotos (Nelumbo nucifera), fíkovník (Ficus 

religiosa) a keřík bazalky (Ocimum sanctum) (Vavroušková 2005).                                                                                         

 Podle linnéovské klasifikace je mezi posvátnými rostlinami nejvíce zastoupena čeleď 
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bobovitých  (Fabaceae); viz Tab. 3. (Sood a kol. 2005). Nedomnívám se však, že počtu 

zástupců jednotlivých čeledí považovaných za posvátné připisovat stejný význam, jaký má 

jednotlivá rostlina v očích věřícího, bazalka (Ocimum sanctum) je ceněna výše než zástupci 

druhé nejpočetnější čeledi hvězdicovitých (Asteraceae). V některých případech počet 

posvátných rodů a druhů jednotlivých čeledí koreluje s počtem zástupců dané čeledi a jejich 

výskytem na území Indie. Přesto je zajímavé tuto statistiku pro názornost uvést.                                                 

Tab. 3. Čeledi rostlin, a jejich druhové zastoupení, které mají v Indii sakrální význam (v 

tabulce jsou uvedeny jen čeledi s více než 8 zastoupených druhů 

Čeleď počet druhů Rod (počet druhů) 

Fabaceae 39 Abrus(1), Acacai(4), Albizzia(3), Bauhinia(3), 

Butea(2), Caesalpinia(2), Cassia(4), Cicer(1), 

Clitoria(1), Dalbergia(1), Dichrostachys(1), 

Erythrina(3), Fleminga(2), Millenia(2), Mucuna(1), 

Phaseolus(2), Prosopis(1), Pterocarpus(1), Saraca(1), 

Sesbania(1), Tamarindu (1), Uraruia(1)  

Asteraceae 27 Ageratum(1), Anaphalis(1), Artimisia(2), Bidens(1), 

Blepharispermum(1), Blumea(1), Carduus(1), 

Carthamus((1), Causinia(1), Chrysanthemum(2), 

Eclipta(1), Elephanthopus(1), Guizotia(1), 

Helianthus(1), Inula(1), Jurinea(2), Launea(1), 

Leontopodium(1), Seussurea(2), Seneci(1), 

Sphaeranthus(1), Tagetes(1), Xanthium(1) 

Poaceae 24 Bambusa(2), Cymbopogon(1), Cynodon(1), 

Dendrocalamus(2), Desmodium(1),Eleusine(1), 

Eragrostits(1), Eulaliopsis(1), Hordeum(1), 

Imperata(1), Oryza(1), Paspalum(1), 

Penninsetum(1), Phragmites(1), Saccharum(3), 

Sorghum(1) 

Euphorbiceae 13 Cleistanthus(1), Proton(1), Drypetes(1), 

Euphorbia(3),  Excoeacaria(1), Jatropha(2), 

Mallotus(1), Phyllanthus(1), Ricinus(1) 

Moraceae 13 Artocarpus(2), Ficus(10), Streblus(1) 
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Rutaceae 13 Aegle(1), Citrus(1), Clausena(1), Glycosmis(3), 

Murraya(2), Nafinti(1), Peganum(1), Ruta(1), 

Skimmia(1), Zanthoxylum(1)  

Zingiberaceae 12 Alpinia(1), Costus(1), Curcuma(4), Globba(2), 

Hedychium(4) 

Liliaceae 11 Allium(2), Asparagus(2), Chlorophytum (1), 

Gloriola(1), Smilax(4), Tulipa(1) 

Rubiaceae 11 Anthocephalus(1), Catunaregam(1), Guettarda(1), 

Haldina(1), Hymenodycton(1), Igora(1), 

Mitragyna(1), Pavetta(1), Rubia(1), Xeromphis(1) 

Solanaceae 11 Capsicum(1), Datura(3), Hyoscyamus(1), Nicotina(1), 

Solanum(5) 

Curcubitaceae 10 Blastania(1), Cucumis(2), Curcubita(3), 

Diplocyclos(1), Lagenaria(1), Trichosanthes(2) 

Orchidaceae 10 Arundina(1), Bulbophyllum(1), Coelogyne(2), 

Dactylorhiza(1), Dendrobium(1), Otochilus(1), 

Paphiopedilum(1), Rhynchostylis(1), Vanda(1) 

Rosaceae 10 Geum(1), Potentilla(1), Prinsepia(1), Prunus(4), 

Rosa(3) 

Lamiaceae 9 Anisomeles(1), Elscholtzia(1), Leucas(3), Ocimum(1), 

Organum(1), Salvia(1) 
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9. Závěr    

 V každé kultuře nacházíme odlišné vnímání přírody, nazírání živého a neživého. V 

Indii vedle sebe žijí tisíce navzájem se ovlivňujících etnik interpretujících okolní svět 

s menšími odlišnostmi. Hinduistický polyteismus dovoluje uctívání nezměrného počtu 

objektů, včetně rostlin.                                                                                                                          

 Rostliny jsou chápány jako entita vztahující se k člověku. Koluje mnoho mýtů 

vysvětlujících jejich podobu a stejně tak i další řada mýtů zařazujících je do světa bohů, 

světců či mytických hrdinů.                                                                                                                                                 

 Důležitou roli v kosmologickém chápání světa hrál mytický strom ašvattha, chápaný 

jako spojnice mezi světy. Horizontální vzrůst zřejmě evokoval zasahování do třech prostorů 

půdy, povrchu, nebe a bývá interpretováno jako zasahování do třech různých sfér.                                      

 Stromy a někdy i jiné rostliny byli považovány za obydlí duchů či bohů. Patřičná úcta 

bývá prokazována těm rostlinám, které jsou považovány za inkarnaci bohů.                                             

 Příčiny toho, proč je rostlina vnímána jako posvátná jsou různé. O rostlině bývá 

uvažováno jako o posvátné na základě jejího přínosu lidskému společenství, spojitostí s 

historickou událostí, ale i na základě jejího netypického vzhledu či spojitosti s bohy.                                                                                                                                              

Rostliny jsou nedílnou součástí hinduistického rituálu a náboženského života. Významné jsou 

i v lidovém léčitelství i ájurvédském lékařském systému.                                                                                                        

 Rostlina má v hinduismu i symbolický význam. Může být chápána jako dobré či 

špatné znamení, může zároveň symbolizovat i některého z bohů. Podoba barva tvar velikost 

rostlin jejich vlastnosti chuť plodu, stanoviště leckdy korespondují s vlastnostmi, vzezřením 

bohů hinduistického panteonu či principy, jež vystihují. V hinduismu hluboce zakořeněnou 

symbolická funkce, ukazuje všudypřítomnou potřebu lidského druhu interpretovat okolní svět 

ve vztahu k sobě samému.                                                                                                                                              

 Indie má v nazírání přírody svá specifika, najdeme zde však i paralely k interpretaci 

světa v běžného jak v Evropě před karteziánským obratem, tak i v jiných částech světa. Ve 

své práci jsem se pokusila poodhalit interpretaci rostlin v indické kulturní oblasti, tak i 

nazírání na ně a jejich místo v lidském světě.  
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