
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

 FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra Obecné antropologie

Bc. Alžběta Wolfová

„Léčba není výzva, výzvou je pochopení.“
Etnografická studie Ájurvédy

Diplomová práce 

Vedoucí práce: Mgr. Hedvika Novotná

Praha 2005



Prohlášení

Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně. Všechny použité prameny a literatura
byly  řádně  citovány.  Souhlasím,  aby  tato  diplomová  práce  byla  uložena  v Knihovně
společenských věd T.G.  Masaryka  v  Praze  v Jinonicích  a  prostřednictvím elektronické
databáze i v repozitáři Univerzity Karlovy a byla používána ke studijním účelům v souladu
s autorským právem. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 27.června 2014 Alžběta Wolfová

2



Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce, Hedvice Novotné, která do toho se
mnou šla. Po celou dobu výzkumu mě poskytovala důležité nejen odborné zázemí a rady
v otázkách terénního výzkumu i následného psaní, měla se mnou trpělivost a ochotně mi
věnovala  množství  svého  času.  Dále  Tereze  Stöckelové,  která  podnítila  můj  zájem
o zkoumání  skutečnosti  v  její  heterogenitě  a  především  v  prvních  kritických  fázích
výzkumu mi poskytla mnohé podněty pro způsoby práce s terénem i tématem. 

Velké dík patří Učiteli, který mi výzkum v Instituci umožnil, dále Sáře a Pavlovi za jejich
vstřícnost  v  odpovědích  na  mé  neustálé  otázky,  stejně  jako  všem  mým  Ájurvédským
spolužákům i učitelům, kteří mě vlídně přijali mezi sebe.

A nakonec bych ráda poděkovala mým nejbližším, za to, že tu pro mě po celé studium byli,
za  jejich  podporu,  trpělivost  při  vypjatých  studijních  situacích  i obrovskou  pomoc
s korekturami mého občas nedbalého jazyka.

3



Obsah

1.Úvod....................................................................................................................................6

2.Teoreticko-metodologická východiska................................................................................9

2.1.Terén dělá téma: metodologická reflexe výzkumu....................................................18

3.Empirická část...................................................................................................................26

3.1.Učitel.........................................................................................................................26

3.2.Nauka.........................................................................................................................36

3.3.Instituce.....................................................................................................................56

3.4.Ájurvéda v každodenním životě (zacházení s tělem)................................................74

3.5.Léčebné prostředky Ájurvédy...................................................................................92

4.Závěr................................................................................................................................105

5.Seznam použitých zdrojů................................................................................................109

5.1.Literatura.................................................................................................................109

5.2.Legislativní předpisy................................................................................................111

5.3.Další elektronické zdroje.........................................................................................112

4



Abstrakt

Cílem diplomové práce je sledovat, uchopit a popsat Ájurvédu tak, jak se vyjevuje ve
specifických situacích a kontextech. Na základě teorie sítí aktérů a symetrické antropologie
Ájurvédu nahlížím  jako  entitu,  jež  je  konstruována  v  procesu  vzájemného  vztahování
množství  aktérů  různých  povah  (sociální,  materiální,  diskursivní).  Prostřednictvím
identifikace významných prvků, které se na tomto procesu podílí,  sleduji,  zda a jakým
způsobem  jsou  ustanovovány  a redefinovány  hranice  Ájurvédy.  Jako  klíčové  aktéry
v procesu uskutečňování Ájurvédy jsem definovala Učitele, Nauku, Ájurvédskou Instituci,
způsoby zacházení s tělem prostřednictvím stravy, jógy a dechových cvičení a Ájurvédská
léčiva.  V jednotlivých kapitolách  diskutuji  prvky a  praktiky,  které  se  podílí  na  tvorbě
podoby  těchto  klíčových  aktérů,  stejně  jako  se  zde  zabývám  různými  způsoby,
prostřednictvím  kterých  jsou  praktikovány. Do  konkrétní  podoby  jednotlivých  rovin
uskutečňování  Ájurvédy zde zasahují jak členové komunity, kanonické  Ájurvédské texty,
biomedicína,  státní  legislativa a legislativa Evropské unie,  klima, politika Instituce,  ale
také individuální každodennosti a kolektivně sdílené interpretační rámce.

Klíčová  slova:  ájurvéda,  ANT,  symetrická  antropologie,  multiplicita,  nauka,  léčení,
komunita, tělesnost, léčiva

Abstract

My diploma thesis mainly deals with monitoring  Ayurveda and description of this
phenomena in specific situations and contexts. Ayurveda is understood as an entity based
on the actor network theory and the symmetrical anthropology which has been constructed
in a process of mutual relationships of actors alleging of various natures (material, social,
discursive).  The main focus is  on the ways of setting and redefining of  boundaries  of
Ayurveda as  such  which  have  been  realized  through  identification  of  significant  parts
related to this process. It was decided to define the key actors as the Teacher, the Doctrine,
the  Ayurveda Institution,  approaches  to  human  body by alimentation,  yoga  and breath
exercise and Ayurvedic medicines. Each chapter is dedicated to both elements and practices
influencing these key actors and different ways of their realization. Ayurveda in its entirety
is  intervened  by  members  of  the  community,  canonical  Ayurvedic texts,  biomedicine,
national and EUs legislative, climate, politics of Institution, individual daily routines and
collective scope of interpretation.

Key  words:  ayurveda,  ANT,  symetrical  anthropology,  multiplicity,  teachings,  healing,
community, corporality, medicines
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1. Úvod

Přestože nikam nemusím a jsem spíš sova než vrabec, vstanu v sedm a vzpomenu si

na písničku, kterou nás Sára vždycky budí “...květinky se už otevřely slunci …. máš málo

času a povinností moc...“.. Jdu si dát vařit čaj. Natáhnu minutovník na 10 minut. Sednu si

před okno do tureckýho sedu s rovnými zády a snažím se na nic nemyslet a jen pozorovat

svůj  dech,  v  hlavě  mi  zní  anulom a  vilom.  Zazvoní  budík.  Sliju  čaj.  Jdu  dál  dýchat.

Maximálně vydechnu, abych se mohla nejvíc nadechnout a po každém dalším takovém

nádechu i výdechu na chvíli zadržím dech. Je to vážně příjemnej a zajímavej pocit. Na

konci několikrát vždycky po volnym nádechu najednou vydechnu všechen vzduch, rychle,

aby se mi bránice připleskla na hrudní dutinu. Masíruje to orgány a detoxikuje. Udělám si

pár pozdravů a pak nějaký rovnovážný pozice vestoje. Naleju si do nosu olej s výluhem

z bylin a pak vypiju čaj na alergii. Je docela dobrej. Mám štěstí, že nepotřebuju léčit třeba

hustou krev, nebo tak, Kristýna říkala, že čaj na to je fakt hnusnej. Jdu si uvařit snídani.

Podle Ájurvédy1 by měla být jídla z čerstvých surovin ideálně vařená, aby se pomohlo

trávení. Dám si tam ale jen trochu skořice a kardamomu – ty totiž zahřívají a já mám

silnější oheň, prej.

Od léta 2013 studuji  Ájurvédu  v jedné  Ájurvédské Instituci ve Městě. Stejně jako

ostatní studenti, i já postupně zapojila Ájurvédské prvky do svého života i denního režimu.

Některé věci zkouším dočasně kvůli výzkumu, jiné prolnuly mými návyky i  některými

názory. Lehce nahlodaly mé chápání sebe sama a zabydlely se v mé kuchyni. 

Ájurvédou se obvykle rozumí systém tradiční indické medicíny. V sanskrtu znamená

„aju“ život a slovo „véda“ – vědět. (Devinsky, Schachter, Pacia, 2005: 123) Datace jejího

vzniku je předmětem diskusí, dle indické tradice ale sahají její počátky do období 6 000 let

1Pojem „Ájurvéda“ s velkým „Á“ je vlastní analytický pojem, který označuje konkrétní zkoumanou 
Ájurvédu. Podobně používám pojem „Nauka“, a sice pro Ájurvédu v kontextu výuky, tedy především její 
teoretickou část. Dále se zde vyskytují pojmy „Učitel“, „Instituce“, „Město“, které jsou nástrojem 
anonymizace terénu. Odkazují ke konkrétním aktérům výzkumu a prostředí, ve kterém se jeho značná část 
uskutečnila.Sanskrtskou terminologii značím, stejně jako úryvky terénních zápisků a deníku, kurzívou. 
Sanskrtské pojmy jsou přepisovány stejným způsobem, jakým se to dělá v terénu. Většinou se jedná o český 
fonetický přepis těchto slov. 
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př. n. l. (Ibid.). Z pohledu západní medicíny bychom ji zařadili do oblasti alternativních či

komplementárních medicín, kdy je její hlavní odlišností holistický a zároveň individuální

přístup k lidskému zdraví i nemocem. Na lidské tělo je zde nahlíženo jako na komplexní

systém (zahrnující  i  neviditelnou duševní  část),  kdy potíž  není  nikdy pouze záležitostí

jednoho orgánu, ale vždy celé soustavy. Zároveň je tělo vnímáno jako součást okolního

sociálního a přírodního prostředí. (Langford, 1995: 330) Zdraví je v tomto kontextu vysoce

relativní  a  odvíjí  se  od specifických lokálních,  jedinečných ekologií.  (Alter,  1999:  46)

Každý  člověk  je  unikátní,  nikoli  pouze  ve  smyslu  individuální  biografie,  ale  zároveň

i v biologickém  smyslu  slova,  proto  z  hlediska  Ájurvédy existuje  tolik  způsobů

v dosahování  i udržování  zdraví,  kolik  je  lidí  na světě.  (Alter,  1999:  49)  Ájurvéda ale

poskytuje návod, jak se zdravím i nemocemi zacházet.  Klíčové pro její  porozumění je

ájurvédská fyziologie, která sestává s propojení několika základních doktrín o fungování

lidského těla a jeho interakcí s okolním prostředím. Proto ve většině literatury zabývající

se  ájurvédou nalezneme především tyto informace,  pravidla,  podle kterých lze nahlížet

fungování lidského těla. 

Vědecké práce zabývající se současnou/moderní/globální (Wujastyk, Smith, 2008:2)

ájurvédou klasifikují často tuto nauku na základě blízkosti či vzdálenosti od její „klasické“

(např. Reddy, 2002; Zimmermann, 2005) či „tradiční“ (např. Halliburton, 2011; Langford,

1995,  2002)  podoby  -  tedy  většinou  té  ájurvédy,  kterou  shrnuje  nesčetná  literatura

zabývající  se  jejími  principy  a jejich  aplikací  a  která  zároveň  vychází  z  nejstarších

dochovaných  ájurvédských písemností  – encyklopedických prací  (tzv.  samhity).  Takové

studie  jsou často  zaměřeny na  proměnu „tradiční“  ájurvédy v  souvislosti  s  globalizací

a jejího prolínání s biomedicínou či jinými medicínskými systémy. 

Já ale uvažuji  Ájurvédu jako jedinečnou entitu. Z mého analytického hlediska není,

ani nikde nemohla být jedna doktrinálně ani praxemi jednotná  Ájurvéda,  která se nyní

v závislosti na socio-politicko-biologicko-kulturních změnách komolí a přetváří. Ájurvéda

se v průběhu své existence vyvíjela, další přístupy a teorie se přidávaly a jiné odebíraly.

(Zimmermann,  2005:1;  Wujastyk,  Smith  2008:1)  Zároveň  např.  i  soubor  léčebných

produktů musel být2 a do určité míry může být i dnes přímo závislý na podnebí (potažmo

přírodním prostředí), v jakém byla a je praktikována, přičemž se v samotné Indii setkáme

s několika výrazně odlišnými klimatickými oblastmi. 

O co se konkrétně jedná, jaká je zdejší Ájurvéda, čím je definována, co jí umožňuje

a ohraničuje  –  jsou  otázky,  kolem kterých  se  vinul  celý  výzkum a  na  něž  se  zároveň

pokusím  v průběhu  předkládaného  textu  odpovědět.  S  mým  pronikáním  do  terénu

2Dnes už samozřejmě díky lepší infrastruktuře mohou být v celé Indii používány byliny, které rostou jen 
v její části, stejně jako je dnes možné používat vzhledem ke globalizaci indická léčiva po celém světě. 
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nabývaly odpovědi na předestřené otázky postupně obrysů, jenž se lišily v závislosti na

kontextech, ve kterých jsem  Ájurvédu objevovala. Zjistila jsem, že zdejší  Ájurvéda není

pouze  jednoduchá  aplikace  nějakého,  z indické  perspektivy,  univerzálního  konceptu  na

naší „medicínskou kulturu“, jedná se o mnohem komplexnější proces. Nerozumím jí ani

jako důkladnému reprodukování  nějakého kanonického učení,  které  stejným způsobem

probíhá kdekoliv v Indii či v dalších zemích, kam pronikla. Ájurvéda se děje, uskutečňuje,

je  utvářena  v  neustálém  procesu  konkrétních  praktik  jejího  předávání,  osvojování,

omezování a uzpůsobování jejích konkrétních prvků. 

Cílem této práce je tak nahlédnout specifickou podobu Ájurvédy. Zajímá mě, jak se

zde uskutečňuje. Pro tento účel identifikuji klíčové aktéry,  kteří se na zdejším utváření

Ájurvédy podílejí,  popisuji  jejich  propojení  a  hranice,  kterými  se  vymezují  i  které  je

omezují, a tím tuto konkrétní Ájurvédu definují. 

Předkládaný  text  do  určité  míry  kopíruje  postup  mého  pronikání  do  terénu.  Po

kapitole, zabývající se teoretickými kontexty, které mi poskytly rámce pro antropologické

uchopení tématu, následují ucelené výkladové kapitoly, které jsou vždy rozvinuté kolem

jednoho klíčového prvku a seřazeny podle toho, jak nabývaly významu při mém postupu

do terénu.
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2. Teoreticko-metodologická východiska

V  následujícím  textu  se  pokusím  nejprve  nastínit,  které  základní  koncepty  mi

umožnily  uchopit  zkoumaný  terén  a  téma  práce.  Cílem  této  kapitoly  je  představení

použitých  teoretických  a metodologických  přístupů,  vyjasnění  základních  rámců,  které

spoluvytvářely  cestu  mého  výzkumu,  do  určité  míry  vymezovaly  jeho  charakter

a pomáhaly mi s analýzou dat. 

V první části se věnuji použité teoretické perspektivě této práce. Jedná se o přístup,

který  v této  práci  přejímám  k  základnímu  nahlížení  na  zkoumanou  skutečnost.

Prostřednictvím těchto teorií  tak charakterizuji ontologický ráz terénu i způsob, kterým

terén i téma práce nahlížím. Dále se v krátkosti zabývám hlavními především empirickými

studiemi, které mi byly inspirací pro interpretaci konkrétních zkoumaných jevů. Některé

z nich se věnují velmi podobným terénům, nicméně jsou odlišné tématicky. Ty poslouží

především jako úvod do (sociálně vědního) uchopení zkoumané problematiky, stejně jako

mi jejich interpretace ájurvédy či jiné „tradiční“ (medicínské) nauky poskytne platformu,

vůči které se mohu vymezit a lépe tak situovat předkládanou práci. Zároveň se na tomto

místě objevují i studie, které se věnují převážně zcela odlišným terénům, nicméně v nich

nacházím mnoho  styčných  bodů  z  hlediska  tématu  práce,  které  poskytují  oporu  mým

interpretacím. 

 Metodologii od teorie (ani empirické praxe výzkumu) odpreparovat nelze, tyto dvě

(či tři)  složky výzkumu se vzájemně podpírají  (Stöckelová,  Abu Ghosh, 2013).  Kromě

toho,  že  metodologické  odkazy  prolínají  celou  kapitolou,  část  věnovaná  vlastní

metodologické reflexi výzkumu ji zároveň zakončuje. Vyrovnávám se zde jak s etickými

otázkami  výzkumu,  tak  přibližuji  úhel  pohledu,  ze  kterého  byl  terén  nahlížen  a  téma

postupně konstruováno a zpracováváno, stejně jako poskytuji obraz „překážek“, se kterými

jsme se já i další aktéři výzkumu museli v jeho průběhu vyrovnávat. 

Jako  hlavní  teoretický  rámec  diplomové  práce  jsem  si  zvolila  perspektivu

heterogenního  konstruktivismu,  jehož  nejznámější  představitelkou  je  teorie  sítí  aktérů

(ANT). V rámci interdisciplinárního projektu „studií vědy a technologií“ (STS) byl tento
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přístup rozvinut jako kritická alternativa dosavadní sociologie pod taktovkou sociologů B.

Latoura a J. Lawa. Ve svém programu opouští dichotomie moderního rozumu, jakými jsou

např. přírodní vs. sociální, structure vs. agency3, objekt vs. subjekt (Latour, 2002, Law,

2007,  Law,  Mol,  2008)  a  navrací  se  ke  zkoumání  věcí  jako  kvazi-objektů  v  jejich

rozmanitosti a neurčitosti (Latour, 2002:38).

Ve  svém  díle  věnované  sociologii  asociací  či  ANT (Latour,  2005)  argumentuje

Latour procesuální a proměnlivou povahou sociálních4 jednotek, které jsou zde  tvořeny

neustálým hledáním a upevňováním svých hranic.  Základním rysem těchto skupin není

pravidelnost, či stálost, ale performativnost – neustálé utváření (2005:35). Stabilita je zde

spíše překážkou než východiskem, protože „sociální“  světy lze zkoumat pouze v jejich

změně.  (Latour,  2005:159)  .  Skutečnost  zde  proto  nezakládá  žádná  univerzální  pevná

struktura, je tvořena (konstruována) vzájemným působením entit, které má jak sociální, tak

materiální  i  diskursivní  povahu..  Sociální  vědec  si  je  s  aktéry  svého  výzkumu  rovný,

všichni participují na skutečnosti stejným způsobem, pouze s rozdílnými prostředky a cíli

(2005:34,43). Protože je dle této teorie nutné věnovat se každému způsobu, kterým aktér

konstruuje své „sociálno“, není už nadále třeba interpretovat aktérské perspektivy; teorie

sítí  aktérů  pracuje  přímo  s  aktérovými  výpovědmi  a asociacemi,  na  které  odkazují

(2005:32). Výzkum by zde měl vždy začínat od nevědomosti toho, z čeho je zkoumaná

skutečnost  složená  (2005:160).  Úkolem sociálního  vědce  je  tak  poznávat  prvky,  které

zkoumané sociální světy vytváří a sledovat vazby mezi nimi. Výsledkem takové práce je

ideálně opětovné rozložení spletité skutečnosti (2005:128).

Spletitost a mnohovýznamovost „sociální skutečnosti“ je v kontextu tohoto přístupu

často tématizovaná a rozklíčovaná za pomoci pojmu hybridita, prostřednictvím kterého lze

objekt  studia  nazírat  v jeho  různorodosti.  (Latour,  2002,  2003)  Na  základě  kritiky

vědeckých  přístupů,  které  rozdělují  a  „očišťují“  zkoumaná  jsoucna  do  jednoznačných

a transparentních forem tak, aby se s nimi snáze pracovalo, je zde navrhováno přistupovat

k objektům našeho bádání jako k hybridním entitám a zkoumat je v jejich ontologické

komplexnosti. Tak je možné jednu zkoumanou skutečnost, jakou je např. Ájurvéda nazírat

jako  hybridní  jsoucno,  které  lze  rozbalit  na  celou  síť  proměnlivých  vztahů,  vzájemně

3„Usilování o překonání dilematu/dichotomie agency (možnost výběru svobodnou vůlí své jednání, víru..) 
a structure (determinovanosti).“ (Konopásek, 1996) 
4Pojem „sociální“ zde označuje způsob momentálního propojení věcí do nového uskupení. V originále: ... „is 
the name of a movement...a transformation... It is an association between entities which are in no way 
recognizable as being social in the ordinary manner, except during the brief moment when they are reshuffled
together“..„Thus, social, for ANT, is the name of a type of momentary association which is characterized by 
the way it gathers together into new shapes“ (Latour, 2005:64-65). 
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propojených entit. Má tak zároveň reálnou, diskursivní, kolektivní i subjektivní, stejně jako

materiální i sociální povahu. (Latour, 2003)

Další  taktikou  zkoumání  „sociálních“  světů  je  sledování  jejich  fluidity

a ohraničování. (DeLaet, Mol, 2000; Latour, 2005; Law, Mol, 2008, Lock, 1993; Lock,

Ngyuen, 2010) Účelem zde je zkoumat kdy, kde a jak hranice fungují, jakými způsoby a za

jakých okolností se naopak jeví jako dysfunkční či do jaké míry jsou propustné. (de Laet,

Mol, 2000) Prostřednictvím sledování hranic je pak možné zkoumané jevy lépe uchopit

v jejich proměnlivosti. 

V  kontextu  fluidity  skutečnosti  zde  zmíním  konkrétní  studii,  věnující  se

proměnlivosti  těl  a nemocí.  Ve své práci  „An Anthropology of  Biomedicine” se  V.  K.

Ngyuen  a  M.  Lock  (2010)  vymezují  vůči  dominantní  orientaci  v  biomedicíně,  která

interpretuje  lidské  tělo  jako  univerzální  napříč  národy a  kulturami  a  která  tím pádem

univerzalizuje i nemoci, které mají být u všech jedinců po celém světě stejné (2010:1).

Lidské tělo  je  dle  autorů ale  závislé  na  mnoha proměnných.  Proto  se věnují  způsobu,

kterým je kultura, politika, historie a biologie propojena v procesu neustálé transformace

„biosociální diferenciace“. (podobně již Lock, 1993) Přicházejí s konceptem „lokálních

biologií“, který toto mnohavrstevní utváření lidských těl odráží.

Dále rozvíjí Foucaultovu teorii o „biomoci“, která popisuje vzrůstající tendence státu

zasahovat do individuálního ovládání lidského těla, což vedlo k transformaci autonomního

ovládání  lidských  těl.  Ta  se  projevila  ve  dvou  oblastech,  kdy  jednou  z  nich  byla

„anatomopolitika“  vzrůstající  „objektifikace“  a  manipulace  s  lidským  tělem  např.

prostřednictvím nemocničních procedur a vzdělání. Autoři se zde zabývají problémy, které

vznikají v souvislosti s masovou aplikací biomedicínských technologií, otevírajících nové

otázky ohledně normality, morálky atp. Diskutují, jaké všechny veličiny se na produkování

nerovnosti v přístupu lidí ke zdraví podílejí. Tento jev je utvářen širokou škálou aktérů

a vztahů,  od  politiky  států,  přes  zásahy  velkých  zdravotních  institucí  a neziskových

organizací  až  po  otázky  zacházení  s  biomedicínskými  technologiemi  u  koncových

uživatelů. 

Jelikož se vícevýznamovost zkoumaných skutečností nevyjevuje pouze v množství

různorodých prvků, které je utvářejí, ale i v množství ontologicky rozdílných prostředí, ve

kterých je lze nahlížet, objevily se v rámci exponovaného přístupu také koncepty, jako jsou

„multiplicitní ontologie“ (Vivieros de Castro, 2004), či „materiální politika“ (Law, Mol,
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2008). Prostřednictvím teorie multiplicitních ontologií lze zajímavě pracovat s koexistencí

různých  „sociálních“  skutečností“  založených  na  odlišných  logikách.  Tento  koncept  je

postaven na předpokladu existence jedné kultury (jedné epistemologie), kdy je rozdílnost

„sociálních“  skutečností  dána  pluralitou  perspektiv  (ontologií),  které  jsou  utvářeny

prostřednictvím  odlišností  těl.  Jedná  se  zde  tedy  o koncept  monokulturalismu

a multinaturalismu.  Dle  Viviera  de  Castra  tak  nelze  vytvořit  přesný  kulturní  překlad,

protože se vždy jedná o dva různé světy,  odlišné perspektivy.  Doslovným překládáním

prostřednictvím  západních  kulturních  konceptů  se  dle  autora  dopouští  antropologové

popírání objektu svého zkoumání. Autor vystupuje proti rozdělování zkoumaného jevu na

emic – ethic, protože úkolem antropologie není řešit rozdílnost různých pohledů na svět

(2004:13), jde spíš o přijetí dvojvýznamovosti porovnávaných kultur. Kulturní překlad tak

nemá být procesem indukce (nacházení společných bodů navzdory rozdílům), ale dedukce

(aplikace  principu  přirozené  unifikace  na  kulturní  rozmanitost  za  účelem  určit  její

význam), kdy je rozdílnost vlastností významu a nikoli zábranou (2004:20).

Za  použití  teorie  materiální  politiky  (Law,  Mol,  2008)  je  dále  možné  sledovat

významy, které nabývá zacházení s určitými materiálními produkty v různých lokálních,

ale  i  širších  např.  nadnárodních  kontextech  (EU,  spolupráce  EU a  USA,  globalizace).

Zkoumaná praktika v této studii tak např. uspořádává metabolické vztahy, tvoří nerovnosti

mezi lidmi různých oblastí světa. Má pozitivně ekologickou i ekonomickou funkci, s jejím

rozšířením  se  stává  součástí  světové  globalizace,  a  s  následným  zákazem  omezuje

konkrétní oblast zemědělství a zároveň zvyšuje objem využívání chemikálií ve světovém

měřítku.5 

Jak již bylo řečeno v úvodu, většina sociálně-vědních výzkumů zaměřená na oblast

asijských medicínských systémů či konkrétně přímo ájurvédy  zpracovává témata týkající

se proměny těchto nauk v souvislosti s globalizací a modernizací. Primární interpretace

5Tato studie vznikla jako reakce na zákaz krmení prasat pomyjemi, který trvá v Británii od posledního 
propuknutí slintavky a kulhavky v roce 2001. Vaření pomyjí zde autoři chápou jako politickou techniku, 
která např. utváří hranice. Odděluje tak země, kde se tento virus nevyskytuje, od zemí, kde je endemický. 
Fungování tohoto opatření tak staví hranici mezi produktivní a méně produktivní oblasti zemědělství 
(2008:137). Dále tato praktika také spojuje. Vytváří jistou metabolickou intimitu mezi člověkem a prasetem 
a spolu s tím i ekologickou a ekonomickou alternativu hospodaření s odpadem. Rozšíření většiny domácích 
farem ve velkochovy spustilo praxi vaření pomyjí z odpadů jídelních zařízení širšího území, kde se 
soustředily potravinářské produkty z celého světa. Vaření pomyjí se zde stalo součástí procesu globalizace. 
V kontextu výhodnosti této techniky mezi jinými způsoby krmení prasat docházejí autoři k závěru, že na 
rozdíl od zemědělských plodin nejsou pomyje metabolickou konkurencí pro člověka. Tím pádem není nutné 
používat nadbytečných chemikálií, jako jsou např. herbicidy. Zároveň se díky tomuto zákazu rozšířilo 
pěstování určitých plodin, což vedlo ke ztrátě živností mnoha drobných zemědělců v Argentině. 
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ájurvédy v těchto studiích tak vychází z jejího rozdělení na klasickou či tradiční formu

a novotvary, vzniklé právě v důsledku zmíněných procesů. Přestože toto není perspektiva,

prostřednictvím které  nahlížím svůj  terén ani  téma,  nacházím v těchto studiích  mnohé

zajímavé podněty pro srovnání a v dílčích bodech předkládané práce mi některé z nich

poskytují oporu v interpretacích.

Z tohoto poměrně širokého materiálu zde uvedu pouze tři v následujících odstavcích

popsané studie. 

První z nich je „Asian medicine in America: The ayurvedic case“ od Sity Reddy

(2002). Zde se autorka vymezuje vůči dosavadním studiím asijských medicín argumentem,

že žádná z nich nepřistupuje k těmto naukám jako k intelektuálně koherentním systémům

znalostí  a  komplexu  humorálních  doktrín  a  praktik.  „Klasická“  ájurvéda,  vůči  které

autorka  vymezuje  její  současné  americké  formy  se  skládá  z  diagnostiky  založené  na

trojstranném  systému  typologií  mysli  a  těla  a souboru  terapeutických  nástrojů,  které

zahrnují  interní  medicínu,  bylinnou  medicínu,  omlazovací  programy  jako  očišťování

(šódhana) a eliminaci (pančakarma) (2002:101). 

Ájurvéda je dle autorky, na rozdíl od jiných asijských medicínských systémů, které

se v Americe zabydlely, specifická v tom, že je reprodukovaná spíše pro místní publikum

a klienty, než pro imigranty z jižní Asie (2002: 99). O americké  ájurvédě hovoří Reddy

jako  o  „transplantu“,  který  není  tvarován  pouze  tamní  medicínskou  kulturou,  nýbrž

i specifickou heterogenní americkou religiozitou. Nahlíží jí jako součást trendu New Age,

který sdružuje množství různorodých přesvědčení a praktik často spirituálního charakteru.

„New Age“  interpretuje  autorka  jako prostředek pro  transformaci  „tradičních“  medicín

v praktiky vhodné pro západní klientelu a globální konzumenty těchto přístupů ke zdraví

(2002:101). Setkání ájurvédy s tímto americkým trendem zde proto nevytváří specifickou

americko – indickou ájurvédu, spíše má za důsledek fungování široké plurality sub-tradic,

které  v sobě  mísí  různorodé kros-kulturní  prvky (2000:100).  Zpracovávajíc  data  ze  tří

oblastí,  které  ájurvéda v  Americe  vyjednává (klinické,  populární  a  legální),  pojednává

autorka  heterogenitu  zkoumané  ájurvédy stejně  jako  dilemata,  týkající  se  její

institucionalizace a profesionalizace.

Smith  a  Wujastyk  (2008)  se  ve  své  studii  věnují  historii  vzniku  a  fungování

„moderní“  a „globální“  ájurvédy.  Kdy je  „moderní“  ájurvéda lokálně  ukotvena v Indii

a charakterizována směřováním k její profesionalizaci a institucionalizaci kontextu rozvoje
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biomedicíny v Indii (2008:2). Pojem „Globální ájurvéda“ naopak odkazuje k nauce, která

se  rozšířila  za  hranice  Indie  zejména  prostřednictvím  třech  rovin.  Jedná  se

o farmaceutickou  expanzi,  která  je  charakteristická  rozvojem  masivně  profitujícího

farmaceutického průmyslu na globálním trhu. Druhou rovinu charakterizuje tzv. New age

ájurvéda, kterou autoři interpretují jako reformulaci filozofických a spirituálních aspektů

této  nauky.  Tato  forma  má  několik  charakteristických  rysů.  Jsou  jimi:  1.  důraz  na

starobylost  ájurvédy,  její  propojení  se  vzdálenou  dobou,  která  má  být  jejím  hlavním

zdrojem.  2.  úzké  propojení  ájurvédy s  indickou  spiritualitou,  především  s  jógou.

3. ájurvéda jako základ pro medicínu mysli a těla6, 4. důraz na vědecké základy ájurvédy

v její  vnitřní  bezpečnosti  a léčebných metodách,  5.  posun od prezentace  ájurvédy jako

reaktivní  medicíny,  která  léčí  nemoci,  k preventivní  medicíně,  která  nabízí  pozitivní

značku životního stylu (2008:3). Vedle rozvoje farmaceutického  ájurvédského průmyslu

a New age ájurvédy se rozvíjí ájurvéda komerční, kde jsou trendy zdravého životního stylu

a krásy  vnímány  jako  základ  zdraví.  Tento  posun  autoři  interpretují  jako  vyprázdnění

pojmu  ájurvéda.  Její  komerční  forma  tak  už nemá s  klasickými texty nic  společného,

pouze z nich čerpá svou autoritu za vzniku novo-orientalismu (2008:3). 

Joseph Alter zpracoval téma ájurvédy již mnohokrát. Věnuje se jak její historii, tak

současným  podobám  ájurvédy,  kterou  často  nahlíží  v  kontextu  nacionalismu.  Vliv

globalizace a modernizace ájurvédy je sice implicitním předpokladem jeho práce, nicméně

se této problematice primárně nevěnuje. Do kontrastu dává globalizaci medicín – vzájemné

vypůjčování jejich prvků právě s nacionalismem v podobě obracení se ke kořenům. (např.

Alter, 2005, 2014) Ve svém díle „Nature Cure and Ayurveda: Nationalism, Viscerality and

Bio-ecology in India“ ukazuje na praktice zvnitřnění/niternosti rozdílnost mezi současnou

podobou  ájurvédy v  Indii  a  tradičního  evropského  přírodního  léčitelství,  které  v  této

lokalitě zapouští své kořeny. Autor diskutuje evropské přírodní léčitelství jako přirozenější

a nepolitizovaný způsob přístupu k vlastnímu zdraví, tělu a mysli. Analyzuje zde tělesné

prožívání niternosti ve vztahu ke kulturní kontinuitě, aby ukázal, jak ekologie těla formuje

politiku tradice v Indii (2014:1). Tato niternost či zvnitřnění je zde nahlížena jako fyzický

nástroj,  který  zprostředkovává  propojení  mezi  člověkem  a  okolním  prostředím.  Kdy

v původně  evropském  přírodním  léčitelství  umožňuje  intimní  smyslovou  zkušenost

hlubokého propojení člověka se skutečným přírodním prostředím, zatímco u  ájurvédy se

v tom  samém  případě  jedná  o  propojení  s pomyslnou  indickou  nacionalistickou

komunitou. 

6mind-body medicine v originále
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Další významný teoretický kontext tvoří studie Judith Farquhar - „Eating Chinese

medicine“  (1994).  Autorka  se  zde  věnuje  specifickým  kulturním  praktikám,

prostřednictvím  kterých  je  politické  i  ztělesněné  aktivně  materiálně  konstituováno

v sociálním procesu, který je utvářen neoddělitelnými aspekty ideové a materiální povahy

(1994:473). Stejně jako Alterovy práce je i tato primárně zaměřena na souvislost medicíny

s  nacionalismem,  nicméně  diskutuje  praktiky  čínské  medicíny  v  poslední  čtvrtině

20. století jako způsoby budování a udržování osobního komfortu lidí. Čínská medicína se

svými  léčivými  bylinami  a  živočišnými  preparáty  zde  poskytuje  prostor  pro  únik  od

neblahého  společenského  klimatu.  Prostřednictvím  konkrétních  postupů  a používání

léčebných produktů si zde lidé budují vlastní prostor pro pečování o sebe sama, což jim

přináší potěšení. 

Autorita čínské medicíny je zde založena mj. i na její starobylosti. Jsou to kořeny, ke

kterým se lidé obracejí, aby mohli uniknout od aktuálního politicko-společenského klimatu

v zemi. Jídlo a medicína zde nachází mnoho styčných bodů i propojení. Zatímco medicína

zde  hraje  roli  depolitizovaného  prostoru,  jídlo  je  těžce  politizovanou  komoditou,  jejíž

(ne)užívání může být i nástrojem protestu. Značný prostor je v této práci také věnován šesti

chutím (ať se  už jedná o stravu,  léčivé produkty či  obojí  zároveň),  které  zaujímají  jak

v čínské medicíně, tak v kuchařských i stravovacích návycích významné postavení, což je

zapříčiněno mj. tím, že aktivně ovlivňují tělesnou soustavu člověka, stejně, jako je tomu

u ájurvédy. 

V kontextu charakteristiky hranic komunity i  zdejší  Ájurvédy vytváří  další  oporu

v interpretacích kniha Barbory Spalové (2012). Věnuje se zde křesťanské diaspoře, kterou

charakterizuje geografické rozptýlení a zároveň i vztahování se k idealizovanému domovu

(2012:20).  Zároveň  zde  diskutuje  napětí  mezi  individuálním  vztahem  k  Bohu

a institucionálním  rámcem  a  praxí  společnosti  v  kontextu  konstrukce  mocenského

rozvrstvení  komunity.  Zabývá  se  způsoby  ustavování  správnosti  víry  ve  vztahu  ke

komunitní identitě. 

Část věnující se teoretickým a empirickým inspiracím této práce uzavírají dvě studie

v duchu STS. A. Mol a J. Law (2002) se v etnografické studii cukrovky zabývají způsoby,

jakými je tato choroba zjednávána7. Jaké všechny praktiky cukrovku utváří? Autoři článku

na tuto otázku odpovídají prostřednictvím informací z lékařských učebnic, medicínských

vyšetření  a  měřeních,  výpovědí  doktorů,  pacientů  i  lidí,  kteří  touto  nemocí  netrpí.

7Zde používám překlad pojmu „enact – enacted“ Zdeňka Konopáska, který použil v překladu článku A. Mol 
a J. Lawa. „Zjednat zde znamená ustavit, uskutečnit, uvést do praxe, a to nějakým jednáním, skutkem.“ (Law,
Mol, 2008)
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Výslednicí šetření je diskuse multiplicitní  podoby hypoglykémie,  potažmo lidských těl.

Zevrubně se přitom věnují i způsobům toho, jak je tělo „děláno“, kdy je jejich výchozím

bodem překlenutí dichotomie jeho podvojnosti v podobě aktivního poznávajícího subjektu

a  objektu  lékařského  studia.  Zabývají  se  zde  vztahem  mezi  poznáváním a  utvářením

nemocí a těl, kdy se jedná o spojité procesy.

Práce  (Lin,  Law,  2014)  mířená  primárně  na  aplikaci  konceptu  multiplicitních

ontologií a vícevýznamového překladu Viviera de Castra na samotné STS vychází z dat

vytvořených  při  etnografii  praxe  čínské  medicíny  na  taiwanské  klinice.  Autoři  zde

argumentují, že setkání čínské medicíny s biomedicínou v klinické praxi na Taiwanu má

korelativní  charakter.  Z  hlediska  praktiků  čínské  medicíny  se  tato  nauka  stejně  jako

biomedicína zabývá stejným funkčním celkem. Proto také mohou používat ve své praxi

biomedicínské  prvky  –  např.  diagnostické  prostředky  a  výsledky  biomedicínských

vyšetření.  Rozdíl  mezi  těmito  dvěma  naukami  je  zde  dán  jejich  vznikem,  vývojem

a fungováním v odlišných prostředích. Jde tedy o jeden význam – zabývají se stejnými

věcmi, stejným funkčním celkem, pouze v odlišných světech – v ontologicky rozdílných

oblastech.  Autoři  proto  hovoří  o  nesourodosti  a  multiplicitnímu  charakteru  čínské

medicíny,  což  je  zapříčiněno  tím,  že  zde  existuje  nepřeberné  množství  způsobů jejího

fungování  v  rámci  všech  možných  korelací  –  propojení  zdánlivě  rozdílných,  ale

z funkčního hlediska paralelních. Tyto korelace mají tak vždy formu hybridů. 

Výzkum je metodologicky ukotvený v etnografii. Nicméně se v důsledku zvoleného

teoretického  přístupu  mé  rozumění  tomuto  pojmu  možná  vymyká  některým definicím

etnografie, které nacházíme v klasických textech. Nechápu totiž úkol sociálního vědce jako

odhalení  pravdivé  povahy  sociální  reality,  kterou  je  jako  svrchovaná  autorita  jediný

schopný nahlédnout. (Latour, 2002:35; Rose, 1997) Zároveň se ve své práci ani nesnažím

vydestilovat hlavní princip organizace zkoumaného jevu, který je skrytý vědomí aktérů

a zároveň  nevědomě  přítomný  v  jejich  symbolickém jednání,  jak  by  to  zřejmě  přišlo

logické Geertzovi. (Geertz et al.,  2000) Neodvíjím svůj výzkum od předem definované

struktury určité sociální skutečnosti. (Latour, 2002:34,35) Přitom ale rozumím zkoumané

„sociální“  skutečnosti  jako značně zamotané.  Její  spletitost  ale  nespočívá  v  tom,  že  ji

v reálu  ovládá  jistá  aktéry neuchopitelná  struktura  či  princip.  Je  způsobena  samotným

charakterem sociální skutečnosti, která není statická, jedná se totiž, jak bylo již uvedeno
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výše,  o proces.  Proces neustálého proměňování  vztahů mezi  různými entitami,  které  jí

utváří.  (např.  Latour,  2005;  DeLaet,  Mol,  2000)  Zároveň  se  snažím  zacházet  se

zkoumaným materiálem symetricky (Latour, 2003) v tom smyslu, že nepracuji v rámci

oblíbených dichotomií, rozdělujících skutečnost do kategorií, jakými jsou např. sociální vs.

přírodní,  kdy  tyto  pojmy  vždy  v  rámci  daného  diskursu  implikují  určité  hodnotící

stanovisko. Stejný podíl pozornosti tak věnuji všem aspektům různorodých povah, které se

na  utváření  zkoumané  skutečnosti  podílí.  Zaměřuji  se  na  to,  jak  jsou  tyto  aspekty

propojené  v  procesu  ustavování  objektu  mého  zájmu.  Přičemž  jejich  propojenost

a neoddělitelnost odráží například i struktura práce absencí podkapitol empirické části. Jak

už bylo naznačeno výše, aktérské perspektivy zde už nemá význam dále překládat, spíše se

mi jedná o rozklíčování jejich souvislostí. (Latour, 2005:35)

Samotný terénní výzkum je dynamický, ve svém průběhu se vyvíjí. Data se souběžně

konstruují a analyzují. Prostřednictvím tohoto procesu je pak výzkumník schopný tvořit

a upřesňovat výzkumné otázky v průběhu výzkumu úměrně s poznáváním terénu. Nicméně

jak  už  bylo  naznačeno,  výstupem  této  etnografie  není  holistický  popis  zkoumaného

prostředí (Ghosh, Grygar, Skovajsa, 2007: 8-9), ale snaha o nahlédnutí jeho komplexnosti,

která má své limity. 

Významným  metodologickým  rámcem  práce,  prostřednictvím  kterého  se

vypořádávám s některými otázkami reflexivity,  transparentnosti a reliability výzkumu je

článek  Gillian  Rose  (1997).  Autorka  zde  vychází  z  Foucaultovy  teorie  procesuality,

konstrukce moci a absence autorství, kdy nerozumí reflexivitou pouhý prostor, kterým je

produkce  akademických  poznatků  situována,  ale  jistou  síť,  která  se  rozprostírá  napříč

mezerami  v  porozumění,  je  naplněna  mocí  ale  i nejistotou  (1997:317).  Reflexivita  tak

propojuje  jednotlivé  prvky  sítě.  Fenomén  „mnohoautorství“  či  „mnohointerpretace“  je

patrný, uvědomíme-li si, že do interpretací poznatků zasahuje jak výzkumník, tak samotný

diskurs.  (srov.  Latour,  2002,  Cussins  1996)  Poznatky  jsou  v  jeho  rámci  pouze  částí

diskursivních  interpretací  zkoumaného  materiálu,  jsou  ovlivněny  interpretacemi  jiných

výzkumů.  Dále  do  autorství  zasahuje  i  publikující  autorita,  přednášející  či  posluchači

přednášky, čtenáři článku či knihy. Důraz na procesualitu dále zahrnuje fakt, že výzkumník

není ovlivněn jen statickými faktory - tím co ví, ale sám utváří svou pozici prostřednictvím

dělání výzkumu. Stejně jak vytváří  výzkumník své poznatky, je zároveň i on formován

prostřednictvím  výzkumu  samotného.  (Rose,  1997:316)  Právě  toto  mnohovrstevné

ovlivňování  výzkumných  poznatků,  které  jsou  tím  pádem  vždy  nějakým  způsobem

parciální,  plodí  nejistotu,  jež  je  vnímána  jako  prostředek,  prostřednictvím  kterého  lze
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akademické  poznatky  lépe  situovat.  Situovanost  je  charakteristická  překladem,

zadrháváním se a  nejistotou  (stálostí  interpretovaných identit)  a  vždy pouze  částečnou

znalostí zkoumaného materiálu. (Ibid.) Při situování poznatků nelze přesně osvětlit veškeré

roviny výzkumu a tím ho učinit objektivním, můžeme se pouze pokusit porozumět tomu,

jakým způsobem jsou tyto poznatky utvářeny. Jaké všechny faktory do tohoto utváření

zasahují a jaké jsou slabiny takového výzkumu.

Kromě  etnografie  tvoří  další  metodologický  rámec  výzkumu  karnální  sociologie

(Wacquant,  2004).  Při  zúčastněném pozorování  podle  tradičních  textů  čelí  výzkumník

neustálému dilematu,  které  tvoří  dva póly:  účastnění  se  a  pozorování.  Musí  mít  proto

neustále  na  zřeteli  svou  výzkumnickou  identitu  v terénu,  a  pokud  zkoumá  ve  vlastní

kultuře,  je  třeba  soustavně  pracovat  na  odstupu.  Jinou  alternativu  tak  tvoří  tělesná

sociologie, kdy výzkumník „na vlastní kůži“ zakouší, co to skutečně je být zkoumaným

objektem a subjektem studia zároveň. V duchu STS se zde překračuje tato výzkumnická

dualita,  která  poskytne  čtenářům  takové  studie  další  rozměr  vhledu  do  zkoumaného

tématu. 

2.1. Terén dělá téma: metodologická reflexe výzkumu

Zkoumaná Ájurvéda je utvářená mnoha proměnnými. Její podoba odvisí od způsobu,

jakým jí lidé, kteří  Ájurvédu vyučují a praktikují, prezentují a předávají, co si jejich žáci

a pacienti8 z těchto informací vezmou, jak je zpracují a uzpůsobí, do jaké míry ji umožňuje

či omezuje česká legislativa i regule EU, s jakými léčebnými produkty zde pracuje atd.

Proto je můj terén téměř „multi-sited“. (Lock, Ngyuen, 2010; Marcus, 1995) Jeho centrem

je  Ájurvédská instituce,  kde  se  mohu  s Ájurvédou v  koncentrované  podobě pravidelně

setkávat.  Ájurvéda se  zde  vyučuje,  vyučující  zároveň  provozují  Ájurvédské léčebné

procedury9, probíhají zde konzultace, sídlí zde obchod s Ájurvédskými produkty a zároveň

se zde sdružují  příznivci  Ájurvédy.  Terénem mi jsou ale všechny další oblasti,  matérie,

technologie i diskursivní entity (jako je např. legislativa), které jsou významně propojené s

centrem výzkumu.  Můj terén i  téma není  tak jednoznačně určený starobylými texty či

„tradiční“ medicínskou praxí ani jejími novotvary, tvoří ho všechny mně dostupné prvky

různorodé povahy, které se na utváření Ájurvédy podílí. (např. Latour, 2002, 2003, 2005)

8Pojmy vymezené biomedicínou, jako je „lékař/doktor“ vs. „pacient“ se v terénu v kontextu Ájurvédských 
konzultací či procedur objevují, nicméně mají trochu jiný obsah. Dle mého názoru jsou používány, pro lepší 
srozumitelnost výkladu a v tomto duchu s nimi této práci pracuji i já. 
9Ovšem většinu z nich nikoli zde, ale v jiném areálu.
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Kolektivní, nebo individuální?

V kontextu zvolených teoretických rámců práce by se mohlo zdát,  že  Ájurvéd je

tolik, kolik lidí s ní přichází do kontaktu a interaguje. Kdybychom šli do extrému, zřejmě

by  zkoumanou  skutečnost  bylo  možné  nahlížet  i  takto,  v  její  krajní  multiplicitě

a proměnlivosti.  Připouštím,  že  v terénu  nacházím  mnoho  specifických  individuálních

pochopení a porozumění Ájurvédy, tolik, kolik je rozdílných těl, životních běhů i motivací

mezi  lidmi  zdejší  komunity.  Abych  se  ale  byla  schopná  vyjádřit  k  podobě  Ajurvédy,

nehledala  jsem  odlišnosti,  zaměřila  jsem  se  na  styčné  body  individuálních  praktik

a především  také  na  to,  odkud  a  jak  proudí  hlavní  doktríny,  myšlenky,  praktiky

a zkušenosti, které jsou povětšinou jedněmi z prvních podob a obsahů prezentovaných či

zakoušených aspektů této Nauky, se kterými se zde lidé setkávají a zároveň i významné

prvky, které je, už v jimi zpracované podobě, provází po cestě Ájurvédou. V práci se věnuji

i několika individuálním zkušenostem vlastním, či těm, o které se se mnou podělili klíčoví

informátoři  výzkumu,  nicméně  se  vždy  jedná  o  motivy,  které  nacházím  i  na  dalších

místech terénu. Převážně tak pracuji s Ájurvédou, která je kolektivně sdílená.

Konkrétní podoba terénu potažmo i tématu výzkumu ale do určité míry odvisí od

oblastí,  které  mi  byly  v  instituci  zpřístupněné.  Proto  se  zde  krátce  zabývám  mou

situovaností v  Ájurvédské instituci, na kterou jsou vázané určité kompetence a možnosti

pohybu v jejím rámci. Tento status se ale samozřejmě v průběhu výzkumu proměňoval,

načrtnu zde tedy svou cestu k tématu, abych ozřejmila, z jakého místa  Ájurvédu v této

práci nahlížím. 

V červnu roku 2013 jsem si dohodla schůzku s Učitelem, hlavou zdejší instituce.

Vybavená pravidly indické etikety jsem trpělivě poslouchala monolog, kdy mi vysvětloval,

že přeci nemohu zkoumat Ájurvédu, aniž bych jí studovala. 

Chtěla jsem s ním dohodnout podmínky ohledně mého pohybu v instituci, kde jsem

plánovala aspoň několikrát navštívit i vyšší ročníky, které staví na filosofických základech

probraných  v prvním  ročníku,  a  pokračují  dále  výukou  práce  s  bylinami,  masáží  aj.

Ájurvédských procedur,  stejně  jako  diagnostiky.  Protože  jsem  byla  ve  spojení

s dlouholetým Učitelovým studentem, který zde zároveň také přednáší,  věděla jsem, že

Učitel uzpůsobuje svůj výklad podle charakteru studijní skupiny. Kromě tohoto jevu jsem

zde  chtěla  ještě  navázat  kontakt  se  „staršími“  studenty  a  zkoumat  reflexi  jejich  už

dlouhodobější  cesty k  Ájurvédě.  Nakonec mi  bylo na schůzce řečeno,  že mohu chodit
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pomáhat vařit o víkendech vyšších ročníků, zde se prý budu moct bavit se Sárou, nebo

Kájou a v době oběda můžu zkusit  zpovídat i  studenty.  Jelikož se jednalo o mé první

setkání s Učitelem, byla jsem spokojená a očekávala, že až se lépe seznámíme, bude třeba

možné nahlédnout i do výuky. Podmínkou těchto nabídek ale bylo, abych zde sama začala

studovat. Zapsala jsem se tedy do prvního ročníku tříletého kurzu Ájurvédy v instituci. Od

léta 2013 zde provádím pravidelně, tak, jak mi terén umožňuje, zúčastněná pozorování. 

Výuka každého ročníku probíhá jeden víkend v měsíci.  Od března 2014 zároveň

probíhá projekt překládání  Ájurvédských encyklopedických textů. Do týmu, který se jím

zabývá,  jsem se  přihlásila  do  značné  míry  kvůli  touze  po  kompenzaci  mého  zdejšího

zkoumání. Tři pátky v měsíci se zde schází skupina, která má za úkol námi přeložený text

společně  zkontrolovat  a  dovysvětlit  nejasnosti.  Zároveň  je  zde,  jak  je  uvedeno  výše,

možnost vypomáhat v kuchyni při přípravě obědů a večeří pro studenty druhého a třetího

ročníku. Kromě dění v rámci instituce se Ájurvéda řeší i mimo ni. Na společném emailu

a při setkání ve Městě řešíme se spolužáky dojmy z Ájurvédy, našich konzultací i studijní

materiály. 

Moje diplomová práce je tedy založená na datech,  která vznikají v první řadě na

základě terénních zápisků. Ty se skládají ze zápisků přednášek, překládání  Ájurvédských

textů, neformálních rozhovorů především se studenty prvního ročníku, výjimečně i vyšších

ročníků a přednášejícími (kdy většina z nich zároveň i sama konzultuje, či vede např. lekce

jógy,  kurzy  Ájurvédského vaření,  či  hodiny  dechových  cvičení),  dění  v  instituci,

informacích  o  uspořádání,  hospodaření  instituce  (vč.  restrikcí  týkajících  se  dovozu

bylinných produktů i organizace komunity),  pravidel týkajících se jídla,  bylin i  cvičení

artikulovaných  členy zdejší  Ájurvédské komunity  a  reflexí  Ájurvédských praktik  mých

spolužáků. Vedle terénních zápisků si píši terénní deník, který věnuji především vlastním

Ájurvédským praktikám. Neodmyslitelnou část výzkumu vytváří tak i jistý „sebe-výzkum“

(Wacquant,  2004),  kdy  kromě  toho,  že  sama  Ájurvédu studuji,  zkouším  i různé

s Ájurvédou spjaté  praktiky,  jako  je  úprava  denního  režimu,  jídelníčku,  po  konzultaci

s Učitelem  i sebe-léčení  alergie  atd.  Prostřednictvím  této  strategie  se  pokusím  přispět

i svými zkušenostmi do interpretace toho, jak je utvářeno a jak funguje  Ájurvédařovo10

tělo. Zaznamenávám si zároveň, jakým způsobem se přemýšlení o Ájurvédě nikoli pouze

v rovinách  výzkumu  objevuje  v  mém  každodenním  životě. Posledním  typem  dat,  se

kterými  pracuji,  jsou  legislativní  opatření,  která  utváří  další  rámec  vyjednávání  české

10Slovo Ájurvédař se zde používá pro člověka, který přemýšlí (a žije) v souladu s Ájurvédou, současně ale 
i pro někoho, kdo ovládá toto umění a poskytuje vlastní Ájurvédské poradenství. Občas nás, jako studenty, 
tímto jménem přednášející oslovují – může se tedy použít i v kontextu, když někdo udělá či řekne něco, co 
koreluje s Ájurvédou.
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Ájurvédy. 

Dalo by se zřejmě říci, že mě terén sám otvíral či zahrazoval cesty, kterými jsem se

mohla pohybovat. Původně jsem nedokázala pochopit, proč bych se nemohla podívat i na

nějaké  přednášky  pro  vyšší  ročníky,  či  proč  bych  nemohla  vypomáhat  při  provádění

procedur. Příčiny těchto omezení jsem hledala v negativním vnímaní své osoby v terénu.

Snažila jsem se přijít na to, kvůli čemu mě tam nechtějí pustit. Napadly mě důvody, jakými

by  mohly  být  jejich  obavy,  že  vynesu  ven  know-how,  či  problém  mého  možného

narušování  meditativní,  studijní  a  pokorné  atmosféry  v  instituci  apod.  Nakonec  jsem

s paranoiou  přestala  a  oprášila  své  antropologické  sebeuvědomění.  Přestala  jsem  řešit

imaginární  klacky,  o  kterých  jsem  byla  přesvědčená,  že  mi  jsou  někým  od  začátku

neúprosně sunuty pod nohy,  a  začala  jsem se zase  snažit  o  porozumění.  Krizi  terénní

identity  pomalu  zatlačily  do  pozadí  úvahy  o  příčinách  a  důsledcích  mé  komunikace

s prostředím instituce.  Zjistila  jsem,  že  pravidla,  týkající  se  vstupu  studentů  do  výuky

vyšších ročníků, stejně jako ta, týkající se participace při léčebných procedurách, platí pro

každého.  Ta  první  jsou  dána  jasnou  strukturou studia,  kdy bez  důkladného  pochopení

filosofických základů  Ájurvédy není možné nahlédnutí do přednášek vyšší úrovně. A to

především z toho důvodu, že je v takovém případě mnohem větší nebezpečí nepochopení

takové  látky  a  tím  i  potencionálně  nebezpečných  praktických  implikací  takového

nepochopení,  které  jsou  možné  právě  z  toho  důvodu,  že  se  zde  zachází  s  léčivy  či

manipuluje s lidským tělem. Můj problematický vstup na  Ájurvédské procedury byl dán

nečekaně především tím, že jsem byla cizinec. Pustíte si cizího člověka do kuchyně? Nebo

třeba do intimního prostředí, kde pracujete s dalšími cizími lidmi - svými pacienty, a kde je

pracně budovaná vzájemná důvěra, protože se jedná především o léčení vážnějších nemocí,

které  zde  mimochodem  zahrnují  často  množství  očistných  procedur  jako  je  např.

vyvolávání  zvracení,  či  čištění  střev.  Prvotní představa o tématu práce se proměňovala

i díky  těmto  přirozeným limitám terénu.  Výzkumníkův  status  se  vytváří  a  přetváří  od

začátku až do úplného konce výzkumu. 

Svolení s mou výpomocí při procedurách přišlo bohužel až na jaře 2014, kdy už byla

struktura práce hotová. Pro mou neúčast na procedurách i na výuce vyšších ročníků tato

práce  nezahrnuje  Ájurvédské procedury  stejně  jako  se  podrobněji  nezabývá  otázkou

konkrétního zacházení s diagnostikou a nemocemi, přestože všechny tyto aspekty jsou jistě

nedílnou součástí zdejší Ájurvédy. 
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Gate keeper byl srozuměn se záměry výzkumu i použitím dat. Při první příležitosti

hromadného  setkání  všech  lidí,  se  kterými  jsem  zde  nejvíce  přicházela  do  kontaktu,

oznámil, co zde dělám...Učitel: Máme mezi sebou špiona...(červenec, 2013) Abych měla

možnost navázat přátelské vztahy s lidmi, kteří v instituci studují či pracují, spolu s tím, že

výuka  je  koncentrovaná  do  jednoho  víkendu  v  měsíci,  kdy  se  všichni  snaží  vstřebat

maximum výkladu i mu porozumět a zároveň v sobotu večer usnout bez hučení v hlavě,

aby byli v neděli v sedm ráno schopni dorazit na pranajám (dechové cvičení), spokojila

jsem se se souhlasem neodporováním. Přičemž všichni, se kterými jsem v terénu zapředla

do delších rozhovorů, byli s mými záměry opakovaně seznamováni na vlastní vyžádání.

Vzhledem  k  tomu,  že  nás  je  v  ročníku  přes  dvacet,  stále  jsem  někomu  dopodrobna

vysvětlovala, co přesně zde zkoumám, v rámci jakého oboru a jaké jsou mé záměry. Což

mohlo být možná trochu matoucí tím, jak se mi téma proměňovalo pod rukama. V druhé

části výzkumu, když už mělo celkem téma jasné finální obrysy jsem se zároveň najednou

začala za těchto okolností setkávat i s chápajícími pohledy na druhé straně. Zřejmě se mi

zpřesnila argumentace spolu s tím, jak to do sebe všechno nakonec zapadlo. 

Díky tomu,  že  se  zvolené  téma,  minimálně  na  několik  prvních  pohledů,  netýká

ničeho příliš choulostivého, rozhodla jsem se nemlžit, ale od začátku jeho původně podobu

odhalovat.  Neustálé  vyjednávání  tématu  v  jeho  dynamické  proměně  se  spolužáky

z instituce  bylo  jistě  spíše  výhodou,  než-li  překážkou.  Při  pořizování  dvou  nahrávek

uskutečněných polostrukturovaných rozhovorů jsem si vyžádala souhlas slovní. Pro podpis

informovaného  souhlasu  v  písemné  podobě  nebylo  nutné  riskovat  narušení  křehkých

vztahů,  jako  byly  ty,  které  pomalu  a  opatrně  vznikaly  v  krátkých  a intenzivních

přerušovaných setkáních v instituci. 

Přes relativní „bezpečnost“ tématu práce, jsem v terénu přesto narazila na informace,

které  jsou  osobního  rázu,  proto  jsem do výsledné  práce  nepoužila  osobní  údaje  mých

informátorů a provedla anonymizaci. Prostřednictvím toho jsem se doufám postarala o to,

aby  identita  jednotlivých  informátorů  nemohla  být  odhalena  nikým mimo  zkoumanou

Ájurvédskou komunitu. Stejně jako je tomu s identitou instituce. 

V  průběhu  celého  výzkumu  jsem  zároveň  řešila  otázky  mikroetiky.  Důvěrné

informace o informátorech či choulostivých know-how jsem nešířila dále, ani je explicitně

nepoužívám ve své práci. Kde si to situace vyžádala, přistoupila jsem ke konzultaci draftu

takového úryvku a v práci použila pouze jeho aktéry schválenou část. 
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Výzkumník jako narušitel prostředí

Při výzkumu jsem narážela na další druh etických otázek, těch, které jsou vázané na

specificitu zkoumaného terénu. Jednu z nich ztělesňuje problematika rušivého elementu

v jistém smyslu čistém a meditativním prostředím. 

V instituci se klade velký důraz na to, aby se v ročníku sešla skupina, kde se všichni

cítí příjemně. Na začátku prvního víkendu mě poprvé tuto skutečnost objasnil výrok Sáry,

že kdyby nám kdokoli  z ročníku neseděl,  máme jí  to  říct  a  ona to  vyřeší.  Po druhém

víkendu jsem si na tuto větu vzpomněla, když jsem stále narážela na nepochopení mých

otázek v rozhovorech se spolužáky. Začala jsem se obávat, že je tlačím někam, kde oni teď

nemohou  pohodlně  setrvávat.  Je  to  vždy  náročný  víkend,  který  člověka  nutí  hodně

přemýšlet. Mnoho studentů se chce buď jen bavit o nezávazných tématech, aby odlehčili

mysli, nebo naopak v soukromí meditovat o tom, co bylo ten den řečeno, či o ničem – také

za účelem pročištění hlavy. Nakonec tak tento problém vytvořil další metodologickou a do

jisté  míry  i  tématickou  hranici  výzkumu,  když  jsem  se  pro  čisté  svědomí  svého

nenarušování zdejšího klidu musela přestat ptát na to, co kdo jak dělá a jak rozumí tomu, či

onomu.  Většina  interpretací,  které  na  tyto  otázky odpovídají,  je  vytvořena  na  základě

„přirozených“ rozhovorů, které vznikaly již za absence mé obsese přicházet na data, která

by mi strukturovala téma, jak si ho představuji. 

Snažit se, vysvětlovat, ospravedlňovat

Dalším problémem, který pozbyl svého významu až prakticky po půlce výzkumu,

byl  fakt,  že  jsem zde z  jiného důvodu než  všichni  ostatní.  Učitel  to  věděl  stejně  jako

spolužáci, přesto jsem byla v tuto dobu neustále nucena utvrzovat své zaujetí, pozornost

v hodinách i svou odbornou identitu. Jako když se druhý den na letním semináři, kde jsem

byla jediný bezprizorní nováček, ozvalo přes celou halu: „ťažko robiť výskum niečoho,

čomu nerozumieš“. Když mi dal Učitel přede všemi jasně najevo, že jsem se s výzkumem

Ájurvédy přecenila. Učitel: „... Bádat můžeme jen tehdy, když to známe. Výzkum může být

jen tehdy, když je to nastudovaný a na to je život příliš krátký. Do 30 let myslícího mozku

nejde narvat deseti tisíce let vědomostí. Ani Einsteina nemůžeme bádat a to byl jen jeden.

Děláme výzkum na ájurvédu? Jak je to falešný! V ájurvédě se výzkum nedá dělat. (terénní

zápisky,  11/2013) Nebo když se mě učitel  na přednáškách ptal...:  „Co, Wolfová,  co si

pamatuješ  z  minula?“...  (zápisky  z  přednášky,  říjen,  2013),  na  prvním  přednáškovém
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víkendu  jsem  byla  vyzvána,  abych  vysvětlila,  co  je  na  přednášce  zajímavé

z antropologického hlediska  ...Dneska jsem dostala na konci otázku na tělo,  když  jsem

musela přede všemi a do zapnutého diktafonu ospravedlnit, co tam dělám. Nebyla jsem

připravená  na  to,  že  se  mě  Učitel  zeptá:  „Co  Wolfová,  jak  to  vidí  antropoložka?“...

(terénní zápisky září, 2013) 

Kdo koho sleduje? Uvědomění,  že se vždy, interagujeme-li  při  výzkumu s lidmi,

jedná o oboustranné sledování a vyjednávání identity, mi usnadnilo pohyb v terénu.

Multiplicita identit antropoložky

Můj status v terénu nebyl ale proměnlivý pouze na časové ose, ale i v závislosti na

kontextu  Ájurvédy, ve kterém jsem se zrovna vyskytovala. (Cussins 1996, Latour, 2002,

Rose,  1997)  A tak,  když  jsem  doprovázela  v  prosinci  2013  svou  matku  k Učiteli  na

konzultaci, zaznělo zde místo několika rad, týkajících se úpravy stravy a dýchání: „dcera

vám to vysvětlí“  … A bylo to, najednou jsem nebyla v situaci, kdy musím dokázat, že

dávám pozor a sama se učím Ájurvédu jen před Učitelem a spolužáky. Navlékli mi identitu

Ájurvédaře a já musela mámě do začátku poradit a vysvětlit, co potřebovala pro zahájení

léčby. 

Do identity člověka, který je někomu na základě znalosti Ájurvédy schopný poradit

v otázce zdraví, jsem se ale také jednou dostala vlastním přičiněním. Teď se tomu na mou

počest říká ve škole „Alžbětin syndrom“.  Lada mi se smíchem vysvětluje,  že ten výraz

vymysleli  na  základě  toho,  jak  jsem  kamarádce  „předepsala“  bylinky  na  obnovení

menstruace. (terénní zápisky, květen, 2014) 

Bohužel mě tento můj zákrok dostal zároveň do role člověka, který, přestože nezná

přesné příčiny zdravotní obtíže blízkého ani přesný princip fungování bylinky, předá mu

pytlíček s červenou drtí a ani si neuvědomí možné důsledky. Nejen že jsem zde výrazně

vypadla z výzkumnického odstupu a asimilovala nějakou praxi  Ájurvédy,  která mi ještě

nepřísluší, mohla jsem i ohrozit zdraví přítele. Antropoložka – nebezpečná svému okolí?

Zároveň jsem se zde stala i zapisovatelkou. Na konci říjnového víkendu mě Sára

požádala, zda bych jí mohla poslat zápisky, které si dělám během přednášky do notebooku.

Stalo se z toho pravidlo, které sama vnímám jako povinnost a zároveň další součást mé

kompenzace. Spolu s překladatelskou identitou utváří role „dvorní zapisovatelky prvního

ročníku“ můj status: aktivní součást komunity. 
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Všechny  hranice  terénu,  které  spolu-určily  téma  této  práce,  zpětně  oceňuji.

Fungovaly jako mantinely,  které mě vždy odrazily zpátky od mých tendencí naplňovat

nějaké představy, které jsem o podobě tématu měla,  ke snaze o porozumění zkoumané

skutečnosti,  k  tomu,  abych  umožnila  aktérům,  aby  se  sami  vyjádřili.  (Latour,  2005)

Zároveň  mi  paradoxně  otevřely  další  pole  bádání  či  nasměrovaly  a  zpřesnily  některé

interpretace.
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3. Empirická část

3.1. Učitel

Přijedu  s  mírným  zpožděním,  nervózně  zazvoním,  načež  se  místo  klasického

„crrrrrrr“ rozezní zpěv mantry. Dveře mi otevírá učitelova žena, která mi při telefonním

hovoru naznačila, že email rozhodně není nejlepší cesta, jak Učitele o něco žádat, můj

návrh na osobní setkání pak souhlasně kvitovala. Podám jí ruku a představím se celým

jménem. Zaskočeně se na mě podívá a napodobí mě. „Jděte tam těmi dveřmi, čekají Vás“.

V malé místnosti sedí za stolem Učitel. Vidím ho poprvé v životě, přestože asi za jiných

okolností může působit jako příjemný člověk, nyní zřejmě tento dojem plně přebíjí výraz,

říkající, že jsem se trochu přepočítala a přecenila. Naproti němu sedí Pavel, na jehož radu

jsem Učiteli napsala onen inkriminovaný prosebný mail. Věděla jsem, že se mám chovat

uctivě, nemluvit bez vyzvání a v podstatě nedělat bez vyzvání ani nic jiného, necítila jsem

se  moc  přirozeně  ani  pohodlně.  „Dobrý  den“,  „dobrý  den“,  opakoval  po  mně  učitel

s lehce zvednutým obočím. „Sedněte si“. Následovala dlouhá pomlka... byl konec června,

ale i kdyby tu bylo deset stupňů, hrozně se potím. „Tak, řekněte, co máte na srdci“. Žádná

konkrétní otázka. Začnu tedy s krátkým předem připraveným popisem mé prosby a záměru

výzkumu upraveným do takové podoby, aby byl srozumitelný i člověku, který se nepohybuje

ve společenských vědách. Celou dobu mi kouká do očí. Následuje další, snad ještě delší

pauza.  Učitelův  monolog  začíná  slovy:  „nemůžete  studovat  ájurvédu,  když  o  ní  nic

nevíte“..  a pokračuje dlouhých dvacet  minut...(vzpomínka na první  setkání  s  Učitelem,

terénní zápisky) 

V následujících  odstavcích  pojednávám osobu  Učitele  jako  jednoho  z  klíčových

aktérů  Ájurvédy.  Věnuji  se  zde  všem způsobům praktikováním  Ájurvédy,  které  Učitel

aktivně modeluje. Konstitutivní charakter Učitelovy role je sycený oboustranně především

prostřednictvím třech hlavních atributů, kterými jsou autorita, vědění a moc. Tyto tři prvky

jsou uplatňovány a vyjednávány jak samotným Učitelem, tak jsou nárokovány i ze strany

ostatních členů Ájurvédské komunity. Proto se zde zabývám způsoby konstruování těchto

třech složek, které jsou zároveň konstitutivním prvkem „Učitelství“ i zkoumané Ájurvédy. 
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První setkání s Učitelem11 vymezilo základní oblasti mého výzkumu, dozvěděla jsem

se, zda a za jakých podmínek se v Instituci mohu pohybovat. Současně byl tento zážitek

také manifestací Učitelovy autority, pravomocí i vědomostí. Vyplynulo z něj, že je to právě

on, kdo  tvoří primární hranici zdejší Ájurvédy, a to tím, že sám svou osobu stanovuje

jejím  hlavním  zpřístupňujícím  bodem.  „  …  málokdo  tu  skončil  kvůli  nesouladu

s prostorem. Jen jednu paní Učitel vyhodil. To protože byla chytřejší – neměla se zde co

učit.“ (rozhovor se Sárou, 5/2014) (Pavel vypráví, jak se dostal ke studiu v Instituci) „ …

poprosil jsem svého tehdejšího učitele o svolení, abych sem mohl jít studovat, Učitel mi to

taky  dovolil...“  (zápisky  z  přednášky,  6/2014) Pojem  Ájurvéda se  naplňuje  konkrétním

obsahem, který Učitel formuluje. „Ájurvéda je pochopení přírodního procesu, (říká mi při

prvním setkání, ale vzápětí doplňuje): „zapiš se do prvního ročníku a uvidíš...“.

Učitel vlastní výsadní právo na to,  zprostředkovat obsah této Nauky druhým: „ …

tady se vám snažím dát hlavu ájurvédařů..“ (zápisky z přednášky, 11/2013), … Ptá se, zda

máme  ve  všem  jasno.  Když  nikdo  nic  neříká,  dotazuje  se  postupně  několika  lidí

a poslouchá  odpovědi  na  konkrétní  otázky  k  výkladu  z  minula...  „Máte  v  tom pěknej

binec.“, řekne nakonec a začne objasňovat nepochopené. (zápisky z přednášky, 12/2013)

Tuto  svou roli  na jednu stranu aktivně  konstruuje  tím,  že  sám přednáší,  na druhou je

současně  pasivně  utvářená  dalšími  přednášejícími  i  studenty.  A to  tím,  že  zde  Učitel

funguje,  jako  poslední  instance  Ájurvédy.  Zná  ji  ze  všech  nejlépe,  proto  poskytuje

odpovědi tam, kde se ostatní ztrácí, popř. má právo na to, je opravit a změnit tak tápání či

nepochopení v Ájurvédu. (Přednáší Pavel a Kája se ptá) … když vlasy šedivěj, souvisí to

nějak  s kostma?  Pavel:  „Zeptáme  se  Učitele,  na  to  se  necejtim  úplně  kompetentní.“.

(zápisky z přednášky, 11/2013) 

Učitel také určuje způsob, jak s Ájurvédou nakládat, poskytuje návod, jak jí chápat

a pracovat s ní. Učitel: „U studia ájurvédy není snaha někoho vyléčit, ale pochopit, jak se

bolest  stala.  Když  víme,  pochopíme,  poznáme,  jak  se  to  stalo,  vyléčit  je  maličkost.“

(zápisky z  přednášky,  9/2013) „Proto,  když se teď budeme učit  ájurvédu,  neučte se to,

nepamatujte  si  to,  jen pochopte.  Neotáčejte  stránku,  když  jste  nepochopili.  Vy jste  váš

guru, váš guru je vaše jistota... (zápisky z přednášky, 10/2013) 

Stejně tak definuje, i čím Ájurvéda není a jak by se k ní přistupovat nemělo. Učitel:

„Někomu bolí záda, proto třeba, naučit se masáž, proto je třeba naučit se ájurvédu – tudy

11Nabízí se zde mnohem zajímavější přívlastek tohoto hybatele české Ájurvédy, kterým je guru (duchovní 
učitel). V terénu se tento pojem objevuje, jeho použití v práci jsem nicméně konzultovala s autoritami 
Instituce. Na základě této konzultace mi bylo doporučeno přistoupit k - z našeho hlediska výstižnějšímu - 
pojmu „Učitel“. Důvodem může být, že slovu „guru“ i přes jeho wiki-definici nedokážeme bez určitých 
zkušeností, kterých je možné nabýt pravděpodobně pouze vedením svého života učednickou cestou, 
porozumět. Pojem učitel je pro nás, jak mi bylo řečeno, srozumitelnější a výstižnější. Do hlubší filologické 
polemiky o mnohovýznamovosti pojmů se zde bohudík pouštět nemohu. 
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cesta nevede! Je třeba se naučit, pochopit celý proces, pochopit, co je bolest, ale i celý

základ.“ (zápisky z přednášky 9/2013)

Kromě toho, že Ájurvédu zpřístupňuje, předává druhým – vyučuje, poskytuje návod,

jak s ní zacházet, opravuje a ověřuje znalosti druhých, sám současně určuje i její obsah.

Učitel: „Pochopení toho, že něco žije a jak to žije, je Ájurvéda.“ (zápisky z přednášky,

9/2013)  Na  základě  vlastního  zvážení  situace  formuluje  její  hlavní  doktríny,  které

ztělesňují nástroje k jejímu uchopení. 

Tak se např. první víkend dozvídáme na přednášce o tom, že je vše složené z pěti

základních  prvků  (pančmahabhút),  jejíchž  třem  základním  poruchám  se  říká  dóši.

(A protože i život je porucha – jedná se v podstatě o přirozený stav.) … „Výkyv je život.

Výkyv, který nazýváme deformace – porucha. Ty poruchy jsou dóši.“ (zápisky z přednášky,

10/2013)... Všichni si určují svou převládající dóšu či dóši, snaží se tak přiřadit k nějakému

konstitučnímu typu, aby věděli, jak by sami se sebou měli podle Ájurvédy zacházet. Příště

se  konverzace  studentů  točí  právě  kolem  konstitucí.  V  neděli  se  ale  na  přednášce

dozvídáme, že bychom se podle těchto škatulek orientovat neměli  a od té doby máme

zakázáno pojem dóš používat. 

Učitel se již při našem prvním setkání zmínil, že své výklady upravuje podle toho,

jaká je to „třída“, na co jsou či nejsou studenti zralí. Učitel: „Snaha každýho učitele je dát

žákovi, co potřebuje.“ (zápisky z přednášky, 4/2014) Učitel: „Teďka co platí, už za chvilku

ale nebude platit.“ (zápisky z přednášky, 5/2014) To samé mi během výzkumu potvrzuje

i jeho žena, Sára a Pavel, který zde také přednáší, to komentuje s tím, že nám Učitel zjevně

věří,  a proto přeorientoval hlavní směr výkladu od  dóš na  bhúty – prvky. Ozvěny této

změny směru výkladu reflektuje i Sára při společných večerních sezeních v Instituci.

Táňa při tom, když jsme vymýšleli teorie, co by mohla být hustá krev, tak když někdo

řekl vátovej, nebo kafovej problém řekla, že Učitel říkal, že už to takhle brát nemáme.

A během neděle ještě Štěpánka několikrát zmínila, že je to už pro nás něco jako sprostý

slovo. (terénní zápisky, 4/2014)

Sára mluví  o  dóšách:  „...přeci  jen  jsme  ty  zjednodušující  zkratky  používali  dost

dlouho, je to špatný hodnocení, protože tím vlastně říkáš, že máš poruchu ohně (pitt), nebo

poruchu pohybu (vát). Učitel to nemá rád.“ (terénní zápisky, 5/2014)

Učitel  ale  neurčuje  pouze  teoretický  obsah  Ájurvédy,  spolu  s  ním totiž  definuje

všechny praktické oblasti, které pod tento pojem spadají. 
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…Jóga dřív nebyla myslitelná od ájurvédy a ájurvéda od jógy. Akorát že jóga byla

používána pro sebe … a jóga pro ostatní, tomu se pak říkalo ájurvéda. Dlouho fungovaly

spolu a pak zmizly a po 2. světové válce se zase vynořily, ale už oddělené. (terénní zápisky,

11/2013) …  jogín  si  vyčistí  hleny  hadrem,  pro  léčení  někoho  dalšího  slouží  ájurvéda

(zápisky z  přednášek,  9/2013) ájurvédař žije v těle druhýho a hrabe se tam...  (zápisky

z přednášek, 9/2013) Učitel: „ájurvéda není jiná věc, jako medicína, umění. Je to součást

každodenního života. Když je zima, dá si do čaje zázvor, když má kašel, dá tam yastimathu,

hřebíček.  Člověk ani neví,  že žije  podle ájurvédy,  život  je ájurvéda,  je  to automatický.

(zápisky  z  přednášky,  4/2014)  Učitel:  „Mozek  tak  nemá  čas  na  srdce  a  na  nervovou

soustavu, protože se věnuje zálibám. Proto trpí celé tělo. A jak tohle zastavit?... Je nějaká

možnost,  aby  se  hlava  starala  o  endokrinologickou  soustavu?  Je  jen  jedna  možnost.

Pranajáma - způsob sledování, ovládání, zpracování toho dechu – vědomě dýchejte. když

přesměrujete hlavu na nádech a výdech, hlava se uvolní, uvolní se největší průser, kterýmu

říkáme psychosomatika. (terénní zápisky 11/2013) 

Ájurvéda tak v této rovině dirigované Učitelem nabývá obsahů od medicínské nauky

a její metody, přes filosofii, světonázor až k józe, dechovým cvičením, zacházení s jídlem

či přístupu k dalším oblastem každodenního života. 

To samé se odehrává prostřednictvím individuálních konzultací s Učitelem. Pacient

získává  rady,  týkající  se  konkrétních  praktik,  postupů  a  přístupů  k  různým  životním

situacím šitých na míru. 

Sedíme v obýváku a lepíme cedulky na skleničky s bylinkami. Někdo se ptá Petry, zda

už poslala ten email. Ona, že ještě ne, čeká, co jí Učitel poradí... (terénní zápisky, 7/2013)

Dál vykládala, jak byla na konzultaci, poprvé před dvěma a půl lety. Šla tam prý jako

zdravý člověk a jemu stačilo se kouknout a už věděl, že to s tím zdravým až takový nebude.

Zakázal  jí  vlastně  všechno,  co měla  ráda.  … Říkala,  že  to  byl  velký  zásah,  ale  že  to

víceméně začala dodržovat.(terénní zápisky, 3/2014) Sama, stejně jako ostatní studenti piji

čaj, co mi Učitel doporučil, aniž bych zjišťovala, jaké všechny byliny směs obsahuje.

Stejně jako v otázkách Ájurvédské filosofie i na konzultace k Učiteli chodí studenti,

aby jim potvrdil  či  vyvrátil  nebo  sám přednesl  odpovědi  na  otázky,  týkající  se  jejich

zdravotního stavu a poradil léčbu. 

Spolu  s  definicí  obsahu  Ájurvédy a  poskytnutí  nástrojů  k  jejímu  uchopení

a praktickému začlenění do života určuje Učitel zároveň kompetence studentů. 

Ale vy tu nejste proto, abyste studovali ájurvédu, ale abyste věděli, co to je. Po těch

3 letech budete připraveni na studium ájurvédy... (zápisky z přednášky, 10/2013) Učitel:
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„Tenhle  kurz  je  ájurvédská  provokace  lidí,  aby  začali  studovat  ájurvédu.  Tady

nedostudujete, studovat budete celý život.“ (zápisky z přednášky, 9/2013) Učitel: … „až

budete mít salóny nepotkáte ani jednoho člověka, kterej má v pohodě... Ten ... k vám nikdy

nepřijde. Léčit vyžaduje pochopení ... být nepřipoutaný . Až pak jde pochopit, jak někomu

funguje mysl. (zápisky z přednášky, 10/2013) Až budete za 4 roky praktikovat a budou tam

k  vám  chodit  lidi  s vrozenými  vadami,  kterým můžete  poradit...  (zápisky  z  přednášky,

10/2013) 

Učitel  tak  střídá  apel  na  sebedůvěru  studentů  v  jejich  budoucí  možnou  roli

Ájurvédařů poradců s apelem na jejich pokoru věčných studentů Ájurvédy. Studenti tento

jev reflektují. Roman mi vypráví, jak dřív doporučoval klientům různé ájurvédské čaje atp.

Říká, že je třeba ty věci zkoušet, jinak se nedozvíme, k čemu to je a on, že se před tím

nebál, ale od tý doby, co je tady má hroznej respekt. (terénní zápisky, 3/2014) Ale protože

jednou z explicitně formulovaných Učitelových intencí  je,  aby se  Ájurvéda v  Čechách

rozšířila, poskytuje studentům zároveň návod, jak si počínat ve vlastní budoucí Ájurvédské

praxi.  Učitel:  „První  otázka  je  proč? Proč se to  stalo,  proč  se to  změnilo?“ (zápisky

z přednášky, 9/2013)

Učitel  má  současně  moc,  ospravedlňovat  a  autorizovat  něčí  Ájurvédskou praxi.

Jeho studenti,  kteří už provozují vlastní salóny či dokonce výukovou činnost, na svých

webových  stránkách  nikdy  nezapomenou  uvést,  že  se  učili  či  učí  právě  zde.  Jeho

profesionalita je tak nepochybně konstruovaná prostřednictvím toho, že se k němu jeho

studenti vztahují právě jako k významné profesní autoritě. 

Máma mi vypráví,  že se Sáry ptala, jak se má Učitel oslovovat,  slyšela to už na

několik  různých  způsobů.  Sára  jí  říká,  že  správně  by  to  mělo  být  učitelovo  jméno

s příponou „-dží“, což je uctivý způsob oslovení. (terénní zápisky 5/2014) Petry jsem se

ptala, jestli praktikuje v tom masírování něco z Ájurvédy. Říká, že celej snéhan nepřejala,

ale něco z něj dělá. Sára to komentuje, že to dělá přesně tak, jak by to Učitel chtěl. (terénní

zápisky 3/2013) … Při srovnávání Jana12 a Učitele říkají holky, že každej, koho to vážně

zajímá, stejně časem přestoupí sem. Jana prý berou jako mezistupeň pro lepší pochopení

tohohle nahuštěného výkladu... (terénní zápisky, 10/2013)

A nakonec je i tím, kdo má právo zplnomocňovat své studenty, aby Ájurvédu šířili

dále. Pavel mi vypráví, jak Učitel před pár lety udělil dvou svým dlouholetým studentům

titul Riší. Učitel „… Riší ... věnuje se výchově národa...“ (zápisky z přednášky, 11/2013).

12Jan je Učitelův dlouholetý student, který nyní provozuje sám i výukovou činnost Ájurvédy.
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Svým způsobem také monopolizuje zdejší Ájurvédu jako tu pravou nauku, která by

měla být rozšířena za hranice Instituce. Ustavuje Ájurvédu jako nástroj pro řešení potíží,

které  v  současné české  společnosti  identifikoval.  Říkáme si,  že  by  se  měla  vědomost

ájurvédy nabídnout těm, kteří to shání ... Jak vrátit zpátky lidskost do lidí? Zklidnit ten

mozek? … už nemá čas na endokrinologickou soustavu... (terénní zápisky, 11/2013) Učitel:

„Neučím kvůli tomu, abych změnil svět, ale abychom pochopili.“ (zápisky z přednášky,

9/2013) Ájurvéda zde tedy je Učitelem formulována jako možný prostředek obrody české

společnosti. 

Učitel je zároveň  vrcholem hierarchie Ájurvédské komunity, v jejímž rámci může

udělovat  příkazy,  které  již  není  třeba  zpochybňovat,  či  stejným způsobem určovat  její

směřování v kontextu kontaktu komunity s okolním světem.

… Sára mi říká: Učitel projevil přání, abys mu poslala svoje zápisky z hodin, takže to

dej do jednoho dokumentu a pošli mu to. (terénní zápisky, 5/2014)

Učitel: „ … Když chce někdo přispět na ájurvédu, ať namnoží plakáty a rozdává je.

To je jediná cesta, jak lze Ájurvédu podporovat, to je globální cíl. Musíme jít na facebook

a dál to šířit... (terénní zápisky, 11/2013)

Dalo by se tedy říci, že je Učitel vytvářen v aktivně pasivním procesu vyjednávání

jeho  autority,  která  je  formována  především na  základě  jeho  vlastnictvím konkrétního

vědění, zároveň i jeho výsostného přístupu k nauce, která ho přesahuje. Na tuto autoritu

jsou navázány jisté  pravomoci,  mocenské praktiky,  prostřednictvím kterých se ustavuje

několik rovin podoby a fungování zdejší Ájurvédy. 

Stejně  jako  výzkumníkova  identita  v  článku  Gillian  Rose,  má  i  identita  Učitele

zásadně nejistou povahu (1997:316). Autorka zde vychází z tezí J. Butler, když píše, že

jejímu zjednávání nepředchází žádná její stabilní pre-existence.13 (Butler, 1999) Potenciál

jednání14 Učitelovy  autority  lze  tak  chápat  jako  performativní  efekt  vztahování  se

k druhým prostřednictvím Ájurvédy (Ibid.). Jeho autorita tak není situována pouze tím, co

o  Ájurvédě ví, ale zároveň i tím, jak je  Ájurvéda ve vztahu k ostatním prvkům Instituce

vyjednávána.  Tato  decentralizace  Učitelovy  identity  by  se  mohla  jevit  jako  únik

z mocenské struktury zkoumaného prostředí, nicméně jí, stejně jako výzkumníka v Rosině

13V originále: „Our identities do not pre-exist our performances of them… “
14„agency“ v originále
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článku, naopak do mocenské hierarchie Instituce pevně zabudovává. 

Podobně  jako  ve  výzkumu  hypoglykémie,  kterým se  zabývali  A.  Mol  a  J.  Law

(2008), je zde Učitel zjednáván v množství svých identit či rolí, které zároveň produkují

různé podoby jeho aktérství. Jeho subjektivita je vytvářená v procesu působení množství

prvků materiální i nemateriální povahy, kdy proměnami vztahů těchto nástrojů Učitelovy

autority vzniká v podstatě množství různých Učitelů. (Law, Moser, 1999) 

Učitel – konzultant, který sedí ve vaší těsné blízkosti, pouze na druhé straně stolu ve

stejné  výšce  jako  pacient.  Hovoří  s  ním  takovým  způsobem,  který,  pokud  je  pacient

„otevřený“, vytváří možnost kladného efektu konzultace. V konzultační místnosti panuje

profesionální prostředí, které vytváří stěny obložené knihami, předešlý pacientův zážitek

s vyplňováním podrobného dotazníku  na  konzultaci,  nebo počítač,  ve  kterém si  Učitel

prohlíží fotky pacientova jazyka a dlaní. Na druhou stranu pocit intimity utvrzuje skromný

prostor,  na  kterém  se  konzultační  místnost  rozkládá,  stejně  jako  soukromý  charakter

konzultace „mezi čtyřma očima“. 

Učitel – přednášející naopak sedí na stupínku v pohodlném křesle, oblečený do bílé

a oranžové, barev, které vyjadřují čistotu, pokoru, asketismus – do stejných barev, kterými

se pyšní i výjevy hinduistického panteonu na stěnách haly. Studenti sedí všichni naproti

němu,  nicméně  na  zemi.  Objemná  místnost,  jako  je  hala,  tak  umožňuje  prostorové

zjednávání hierarchie komunity. Prostřednictvím zapojení různých materialit je Učitelova

autorita  spolu-ustavována,  vedle  jejího  vyjednávání  se  studenty  např.  prostřednictvím

vedení výuky. 

Učitel:  „Teď  vám  tady  vyprávím  jako  ájurvédaři,  ale  když  ke  mně  přijdete  na

konzultaci, budu na vás mluvit jinak. Tady uplatňuju učitelskou psychologii a tam jinou, je

to jiná dharma15. My se teďka učíme akademicky, tak vám vyprávím akademicky.“ (zápisky

z přednášky, 4/2014)

Mnoho podob Učitelovy subjektivity je tak zjednáváno prostřednictvím praktik, které

umožňují, ale i omezují určité prvky. Můžeme říci, že je jeho subjektivita konstituována

skrze jakousi ekonomii (ne)koherence, ekonomii heterogenní. (Law, Moser, 1998:70) Ve

zmíněném článku se autoři věnují utváření lidské subjektivity, která má podobu „kyborga“.

Na její podobě, která je na časové ose proměnlivá, se podílí množství prvků různé povahy,

jejichž spojení či nespojení produkuje dobré či špatné přechody (1998:69). A protože jsou

dle autorů právě tyto přechody, či naše schopnosti a neschopnosti tím, o co se neustále

snažíme  a  co  zároveň  i  zpětně  naši  subjektivitu  formuje,  lze  interpretovat  hranice

Učitelovy identity právě prostřednictvím dobrých a špatných přechodů, které jí umožňují
15Konání v souladu s časem a prostorem. (zápisky z přednášky, 9/2013)
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a zároveň omezují.  Tak např.  vlastnictví konkrétního vědění spolu s prostory Instituce,

které  má  Učitel  k dispozici,  umožňují  výuku  Ájurvédy velkého  množství  lidí.  Spolu

s konkrétním společenským klimatem naší země, který je v současné době přístupům, jako

je Ájurvéda nakloněn, má učitel možnost vyučovat ve velkém a zároveň s tím i Ájurvédu se

svým otiskem v Čechách rozšiřovat. Určité finanční zázemí a styky v Indii mu umožňují

dovážet většinu významných  Ájurvédských léčiv. S konzultační místností a pomocí jeho

ženy Sáry,  která  vše organizuje a  důvěry množství  potencionálních pacientů  díky jeho

reputaci, jako člověka znalého Ájurvédy, mu tak hladce umožňují zjednávat svou identitu

Učitele - praktika. Díky členům komunity, pro které je Učitel významnou autoritou, může

v současné  době  aktivně  rozšiřovat  Ájurvédu v  masovém  měřítku  tím,  že  postupně

poskytuje ve spolupráci s ostatními dobrovolníky překlad Ájurvédských encyklopedických

textů. 

To  vše  má  charakter  hladkých  přechodů  i  díky  tomu,  že  je  v  rámci  komunity

respektován jako  nejvyšší autorita. Toto postavení je performativně utvářeno způsobem

jeho vyjadřování a chování v kolektivu členů komunity, jak bylo ukázáno výše, zároveň se

na  něm podílí  ale  prvky jako  je  např.  jeho  indický  původ.  Protože  ve  zdejším světě

Ájurvédy se indická národnost sama o sobě považuje za něco respektu-hodného. Učitelovu

autoritu zároveň dokresluje jeho  znalost mateřského jazyka  Ájurvédy –  sanskrtu, stejně

jako způsob, kterým volí  barvy svého oděvu. Utvrzují ji  příběhy o jeho schopnostech,

které po Instituci kolují, (Učitel vypráví, jak pomohl pacientce.)… „A pani s hepatitidou

E začne spát v noci, po 30 letech a do týden se vyléčila.“ (zápisky z přednášky, 12/2013),

zkušenosti  studentů,  kterým  pomohl,  stejně  jako  při  přednášce  zmíněný  původ  jeho

znalosti  Ájurvédy,  který  je  posvěcený  tradičním učednickým modelem studia  Ájurvédy

a konečně samotná jeho  znalost Ájurvédy, jeho výsostný přístup ke konkrétnímu vědění,

které ho zároveň přesahuje. 

Vyjednání Učitelovy autority prostřednictvím jeho  Ájurvédské biografie se podobá

způsobům  definování  autority  mudrce  při  předávání  rabínského  učení,  které  popisuje

Jaffee  (1997).  Náboženské  vědění  je  ve  zmiňované  studii  autorizováno  třemi  způsoby

ztělesňování Tóry, kdy je jednou z nich právě  ‚osobnost rabínského mudrce‘  (1997:527,

zvýrazněno  v  originálu).  Vtělená  autorita  mudrců  se  zde  projevuje  prostřednictvím

systému učednictví, kdy se učedníkovo následování mudrce zaměřuje např. na memoraci

jeho učení a vyprávění o jeho skutcích (1997:531). „On fakt vidí“ Dodává Pavel ke konci

našeho rozhovoru o tom, co a jak umí Učitel léčit. (terénní zápisky, 11/2013) 

Tím,  že  se  Učitel  zároveň  neúčastní  běžného  chodu  Instituce  kde  jsou  přítomní
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studenti  – jako je např.  stolování,  večerní zpívání manter atp.  spolu s výše popsanými

prvky  -  zjednává  své  odlišné  postavení  -  autoritu,  stejně  jako  základní  hierarchické

rozvrstvení komunity. 

Nalezneme zde  ale  také  prvky,  které  Učitele  omezují,  utvářejí  obtížné  přechody.

Těmi může být např. legislativa České republiky a Evropské unie, která omezuje akreditaci

a oficiální profesionalizaci Ájurvédy. Učitelovu autoritu může např narušovat i situace, kdy

si někdo ze studentů nenechá rozmluvit sezení na židli – na stejné úrovni, jako sedí on.

Jeho autorita je zpochybňována lidmi, kteří si na konzultaci nepřijdou pokorně vyslechnout

jeho rady, ale přichází si ho pouze vyzkoušet. V tu chvíli,  když není identita Učitele -

konzultanta v souladu s chováním potencionálního pacienta, zaniká. 

 Učitel: „Přijde jedna paní a říká: Byla jsem u všech ájurvédařů v Čechách a teď vy

mi řeknete, co jsem za konstituci. Ona to nechápala u těch předchozích, nebudu jí říkat,

abych se postavil do řady.“ (zápisky z přednášky 6/2014) 

Učitel  svou osobou vykresluje  jedny ze  specifických hranic  Ájurvédy.  Ty určují,

kromě toho, co do ní patří  a co ne, tedy hlavní teoretický i  praktický obsah  Ájurvédy,

zároveň i  oblasti,  kam a jakým způsobem se bude Nauka šířit.  Učitel  svým způsobem

dokonce ovlivňuje míru aktérství každého studenta či pacienta ve vztahu k Ájurvédě, když

v určitém bodě zastaví výklad a navádí studenty k tomu, aby si na „to“ přišli sami. 

Moje  vyprávění  vám  nic  neřekne,  bude  to  jen,  že  vám  to  Učitel  říkal.  Když

porozumíte svýmu pochopení – to je ve vás taková jistota najednou, že už se nedá zničit.

Jste tak silný, pevný najednou – když pochopíte vaše pochopení...Vy jste váš guru, váš guru

je vaše jistota... (zápisky z přednášek 10/2013)

To samé se často odehrává i v konzultační místnosti, kdy své pacienty „jen“ navede

na cestu, aby si pomohli sami.

Učitel:  „Ájurvédař  nikdy  nic  nedělá,  on  si  přišel  pro  pomoc  –  pomoc  se  vaší

přítomností,  on  si  pomůže  sám.  Léčba  ani  onemocnění  není  zásluha  léčitele.  Jak

onemocnění  je  zásluha  člověka,  tak  je  léčba  zásluha  člověka.  (zápisky  z  přednášky,

12/2013) 

… Rita pak říká, že: „on nám toho asi moc neříká, protože jsme studenti a chce,

abychom se to tak naučili, přišli si na to sami“. Na tom se shodneme všechny. (terénní

zápisky 3/2014)
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„Učitelova hranice“ Ájurvédy je tedy proměnlivá. Učitel se může v okamžiku od její

výstavby a utvrzování  distancovat  a  poskytnout  prostor  pro její  dostavbu studentům či

pacientům.  Ale  stále  je  to  on,  kdo  rozhoduje,  kdy  a  jak  bude  tato  konkrétní  hranice

položená i kdo ji zároveň může kdykoli posunout. 
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3.2. Nauka

„Toto  vyprávění  přichází  s  pokorou  a  respektem,  Předáváme  Ájurvédu,  kterou

dostali lidé od Boha Indry a mudrců a je to božská vědomost o uzdravování. Jsme poslem

informací,  není  tu  žádný  vliv  vlastní  hlavy  a  osobnosti.  Jak  vznikla  Ájurvéda?

Nejmoudřejší muži v Indii se sešli v Himalájích nad velkým úkolem. Pozorovali, jak lidstvo

mění  svůj  život,  jak  lidé  místo  svých  denních  povinností  začínají  žít  myšlenkami  na

minulost a plány do budoucnosti. Tím se narušila samoozdravná schopnost lidského těla

a lidé  začali  být  nemocní.  Mudrci  se  rozhodli  požádat  boha  Indru  o  pomoc  …

Bharadvádža, velký asketa šel za Indrou, bohem a spasitelem v nalezení dlouhověkosti.

Indra není osoba, je to energie,  která obsahuje celou oblast Brahmá, to je  nekonečná

oblast,  do které spadají  všechny galaxie  … Ájurvéda je  od Brahmá,  výrobce vesmíru,

výrobce techniky, manuálu, toho jak vše funguje. Ten, kdo všechno stvořil, to je Brahmá.

Ájurvéda je věda, kterou měl v hlavě Brahmá … Bharadvádža, zajímal se, jak je člověk

vytvořen, jaké je jeho tělo, jaká energie, jaké myšlenky ... se propojil s bohem Indrou a tak

se dozvěděl celý šaríra-ráčna – stavbu těla, šaríra-krijá – funkčnost stavby těla...

Ajus znamená spojení těla, smyslových orgánů, mysli a já (self). Učenci Véd považují

Védu Ajus za nejušlechtilejší a říká se o ní, že je dobrá pro svět i pro lidské bytosti.“

(Překlad  Čaraka  samhita  s  komentářem,  překlad  i  komentář  pochází  od  týmu

Instituce v čele s Učitelem) 

Poprvé jsem přišla  do styku se zkoumanou  Ájurvédskou komunitou při  účasti  na

letním  semináři.  Sdílené  vědění,  které  propojuje  její  členy,  pokládá  dělící  linii  mezi

Ájurvédu a okolní  svět.  Outsiderovi  se  tato  společnost  může  zprvu  jevit  jako  vnitřně

koherentní a neprostupná, její členy propojují nejen stejné zájmy, zkušenosti či názory, ale

především  Nauka,  jejíž  znalost  či  studium  sdílí.  To  se  projevuje  např.  používáním

Ájurvédské terminologie v sanskrtu, který je pro všechny členy komunity srozumitelný.

Hranice  budované  prostřednictvím  Nauky  jsou  fluidní  povahy,  jelikož  po  konkrétním

školení je možné stát se součástí této komunity. 

V  následujícím  textu  se  budu  zabývat  prvky,  které  toto  učení  utváří.  Vzájemné

vztahování těchto prvků představují praktiky, prostřednictvím kterých je dynamický proces

výuky  uskutečňován.  Jednou  z  významných  oblastí  těchto  druhů  zjednávání  Ájurvédy

(Law,  Mol,  2002)  zde  tvoří  způsob,  kterým je  situována do našeho kulturně-politicko-
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biologicky  specifického  prostředí  (Lock,  Ngyuen,  2010).  Zároveň  se  budu  věnovat

způsobům,  kterými  je  tato  Nauka  v  různých  rovinách  jejího  fungování  praktikována.

(DeLaet, Mol, 2000) 

Výuku  je  zde  možné  vnímat  jako  přenášení  konkrétních  lokálních  znalostí,  kdy

přestože  může  být  cílem takového  vzdělávání  dosažení  určité  kontinuity (Law,  Moser,

1998) v konkrétním způsobem vymezeném socio–materiálně–diskursivním systému, jeho

prostředník  (přednášející)  obdobně  jako  jeho  příjemci  tyto  znalosti  určitými  způsoby

selektují,  modelují,  rozšiřují,  organizují  konkrétní  okruh předávaných  informací,  stejně

jako k tomuto překládání  Ájurvédy používají různé techniky a taktiky.  Výuku  Ájurvédy

a její  studium  proto  nepředstavuje  přenesení  nějakých  statických  doktrín  z  Indie  do

českého  prostředí  (srov.  Butler,  1999),  jedná  se  spíše  o  proces  konstrukce  této  Nauky

prostřednictvím  vytváření  vzájemných  vztahů  mezi  přednášejícím,  studenty  a  dalšími

aktéry. (Latour, 2002; Law, 2007) 

Celou kapitolou prolínají  vztahy mezi klíčovými prvky a praktikami,  které výuku

utváří. Na jedné straně se jedná o  autorizaci Nauky, tedy praktiky spojené s konstrukcí

jejího významu, ontologickou rovinu, kterou zaopatřují odpovědi na otázky, jak Ájurvéda

je16, co to je a jak funguje, spolu s praktikami a prvky, prostřednictvím kterých je možné

tuto nauku uchopit a pracovat s ní, tedy epistemologickou rovinou. Z druhé strany je Nauka

Ájurvédy uskutečňována prostřednictvím různých technik, které jsou založeny na získání

určitých kompetencí prostřednictvím jejího studia. Ájurvéda se zde v rovině Nauky může

uskutečňovat několika způsoby, kdy se samozřejmě, stejně jako je tomu u způsobů její

výuky a studia, tyto rozdílné praktiky většinou alespoň částečně či úplně propojují. 

První z významných praktik uskutečňování Nauky je samotná manifestace Učitelovy

autority,  která byla popsána v předchozí kapitole.  S touto technikou souvisí  vztahování

výkladu  k  prastarým  encyklopedickým  textům –  nejstarším  dochovaným  písemným

dokladům  Ájurvédy.17 Prostřednictvím těchto technik je v terénu obstarávána autorizace
16Termín „je“ zde používám po vzoru Annemarie Mol jako lokalizační nástroj, kdy je ontologie Ájurvédy 
vázaná specifickými praktikami a situacemi a její identita je multiplicitní (Mol, 200:55).
17Podle odborných studií věnujících se indické filosofii jsou hlavním zdrojem „tradiční“ indické kultury 
a medicíny čtyři Védy. Přesné datum jejich původu není známo, ale podle tradice Védy odhalil mudrcům 
Brahma (stvořitel) kolem 6000 př.n.l. Slovo ájurvéda (vědění života) se nicméně ve Védách neobjevuje. 
(Dāsgupta, 1922:273; Devinsky, Schachter, Pacia, 2005:123) Tradiční indická medicína se pravděpodobně 
rozvíjela několik století před tím, než začala být předávána od učitele k žákovi, mnohem později se pak stala 
synonymem pro ájurvédu. (Devinsky, Schachter, Pacia, Ibid.) Ale indície podle teoretiků védské filosofie 
potvrzují, že tato nauka musela v nějaké formě existovat již v době, kdy byly Védy sepsány. (Dāsgupta, 1922:
275) Proto je ájurvéda často považována za pátou Védu. Text ájurvédy ve svém originále dostupný není, ale 
většina jejího obsahu je přístupná díky samhitám – encyklopedickým pracím Čaraky a Šušruta, které byly 

37



Ájurvédy a zároveň jsou tímto artikulovány první odpovědi na otázku, co je Ájurvéda. Je to

starobylé  učení,  jehož  hranice  vykresluje  konkrétní  vědění,  kterého  je  možné  nabýt

prostřednictvím studia rozsáhlých textů. Odvolávání se na starobylost nauky jako jeden

z prostředků její autorizace popisují i další studie. (např. Sharma, 1993; Reddy, 2002).

Zároveň se jedná ale i o přístup, který stále existuje, což zároveň dokládá funkčnost

a efektivitu této Nauky. Míra odpovídá na Učitelovu otázku - co mu dala Ájurvéda a jak se

k ní dostal. Míra: „Přečetl jsem si knihu - základy Ájurvédy a zjistil jsem, že to je přesně

o mě. Pak jsem si to dal do kontextu s tím, že to funguje tisíc let...“ 

Starobylost - tisíce let trvající existence Nauky je spojena s její univerzalitou, kdy je

Ájurvéda vyjednávána jako univerzální nástroj pro pochopení. 

Adéla:  „Zajímavý.“  Učitel:  „Co  je  zajímavý?“  A:  „Že  se  to  dá  aplikovat  na

všechno.“ U: „Ano, tím je to ájurvéda, k tomu je to věda o fungování života. ájurvéda

neznamená alternativní  medicína,  ájurvéda s  medicínou nic  společného nemá.  Ale bez

ájurvédy  nemůže  fungovat  nic,  ájurvéda  je  jádro,  tím  je  vytvořeno  všechno.  Protože

ájurvéda je věda všech, i lidské tělo tam zapadává, i ty buňky, všechny obory (astronomie,

astrologie..).“ 

Zde ale narážíme na první napětí v otázce ontologie, potažmo i epistemologie Nauky.

Pochopení, které je v terénu často interpretováno jako cíl  Ájurvédy i prostředek k jejímu

dosažení,  zde  nabývá  mnoha  významů  i  praktik,  které  jsou  někdy  slučovány,  někdy

interpretovány odděleně. Nejvýznamnější z nich je ale pochopení ve smyslu porozumění

obecnému funkčnímu principu existence a pochopení trancendentní. Většina následujícího

textu  se  věnuje  prvnímu  případu,  transcendentního  pochopení  se  pro  jeho  značně

filosofický charakter dotknu pouze v krátkosti ke konci této kapitoly.

Pochopení je zde zjednáváno jako cíl  Ájurvédy ve smyslu porozumění funkčnímu

principu. Tento funkční princip je jednotný pro všechna jsoucna, přestože se mu v terénu

věnujeme především v kontextu fungování lidského těla, které je na rozdíl od jiných entit

ještě  o  něco  komplikovanější,  se  značně  rozsáhlou  oblastí  anatomie  i  fyziologie.

V kontextu  tohoto  pochopení  jsou  studentům  za  použití  určitých  technik  nabízeny

konkrétní  nástroje,  prostřednictvím  jejichž  porozumění  je  možné  dojít  k  pochopení

funkčního principu nejen lidského těla.  Ájurvéda není intuitivní alternativní medicína, je

postavená na faktech. (zápisky z přednášky, 9/2013) 

Pančmahabhút (panč – pět, maha – velký,  bhút – prvek) je pět základních prvků

sepsány kolem 1000 př.n.l. Tyto jsou pravděpodobně nejautentičtější a nejslavnější reprezentace „originální“ 
ájurvédy. (Dāsgupta, 1922: 274; Devinsky, Schachter, Pacia, Ibid.) 
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(éter, vzduch, oheň, voda, země) … jakákoli porucha v pančmahabhút je dóš … porucha

pohybu – vát;  porucha přeměny – pitt  (rychlá i pomalá přeměna); porucha stimulace,

hromadění,  segregace – kaf … vát je křehký,  lehký,  studený,  nestabilní;  pitt  je pružný,

nelámavý, horký;  kaf  je  těžký,  hustý,  silný,  pomalý,  chladný … z pančmahabhút se po

spojení  spermie  a  vajíčka  vytvoří  postupně  saptadhátu  (sapta  –  sedm,  dhátu  –  tkáň):

nejdřív ras (plasma, šťáva), pak rakt (červená část krve), mans (červená část svalu), méd

(tuk, vazivo), asthi (kost), madža (kostní dřeň, mozková kůra), šukra (pohlavní tkáň) … tak

se tkáně vyvíjí jedna po druhé … přeměňující síla (agni, hormon) – přeměňuje každou tkáň

v tu, která je o stupeň výš … když jsou v buňce všechny mahabhúty je buňka živá, jako

jeden člověk  ...  jejich  odlišnost  –  tomu se  říká  guna (vlastnost)  a  karma (činnost)  …

neustále se to mění. Jaký to je, je daný guny a karmou. Guny: satva, radžas, tamas …

Satva  je  dodržení  zásady  či  poznání,  radžas  –  využívání  zásady,  tamas  –  neužívání

zásady... (zápisky z přednášky, 9/2013)

… To, že něčemu říkáme vát, kaf, pitt. Buď je to porucha – dóš, není-li to porucha, je

to buď samotný – mahabhút,  je  to  ve sloučenině – dhátu.  Stejně jako je  běh porucha

chůze... (zápisky z přednášky, 4/2014)

Učitel: „Nakreslete mi do sešitu obrázek mezi triguny, mahabhúty, tridóši a mal18. …

Je nutné pochopit tu souvislost, pak poznáme úplně všechno a budem moci pochopit druhý,

třetí, desátý ročník. Triguny, pak je agni, pak mahabhúty a na konci jsou všechny v jedné

rovině  tridóš+dhátu+mal.  Triguny  hrají  velkou  roli,  protože  jsou  podstatné,  díky  nim

máme sedm druhů tkáně. Ten rozdíl dělá agni.“ Rita: „A na agni působí přímo triguny.

Triguny  působí  na  agni,  které  přeměňuje  mahabhúty.“  Učitel:  „Výborně...“–  viz

konstituce. (zápisky z přednášky, 9/2013)

Další důležitý prvek, který se na utváření zdejší Ájurvédy podílí je její individuální

přístup k tělům i  nemocem.  Existují  sice  konkrétní  nástroje,  které  mohou  dohromady

vytvářet návod, jak prostřednictvím Ájurvédy porozumět např. fungování těl, nicméně se

výše zmíněné náčiní dále rozvětvuje, každý dóš, každý mal i agni mají množství poddruhů.

Co to prakticky znamená? Nestačí  pouze určit  konstituci  člověka,  u každého se stejný

problém projevuje jinak. Do hry vstupuje velké množství faktorů, na které je třeba brát

zřetel. 

Pavel: „ … Potravinářský průmysl kalkuluje s tím, jak jsme např. zvyklý na cukr. Pak

co se stane když ho snížíte? To samý jako s tím masem. Ale trávení – neberte to jako dogma

– dva lidi  nejsou stejní,  nebude to trvat u nich stejně dlouho...“ (zápisky z přednášky,
18Odpad, nicméně odpad, který plní ještě nějakou funkci. Mala kostí jsou zde nehty, chlupy a vlasy. (zápisky 
z přednášky, 12/2013)
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4/2014)

Pavel přednáší. … příklad s tím, jak vátová dieta není pro každého. Vypráví příběh,

kdy byla dvěma ženám s vátovým problémem předepsána stejná medicína – stejná směs

bylin na odstranění potíží … jedna holčina byla víc kaf – ta to ustála, jen přišla o 3 zuby,

druhá je v Bohnicích a kolísá mezi anorexií a bulimií. Co je pro někoho lék, je pro někoho

jed... (zápisky z přednášky, 3/2014)

Stejně jako čínská medicína ve studii W. Y. Lin a J. Lawa (2014) zde začíná tato

Nauka  vždy od jednotlivosti.  U každého  může  sice  stejný  problém vypadat  jinak,  ale

Ájurvéda jako diagnostický nástroj má díky tomu, že všechny entity ovládá stejný funkční

princip, moc příčinu většiny takových potíží rozluštit. 

Zmíněné nástroje jsou v Instituci studentům zpřístupňovány za doprovodu taktiky

zdůrazňování  logiky Ájurvédy.  Jedná se o vlastnost,  která tak společně s porozuměním

jejím nástrojům může teoreticky každému umožnit jisté pochopení a uchopení této Nauky. 

Učitel:  „  … obrácená  vlastnost  se  plácne  na  poruchu,  tím  se  vyřeší  … snížení

poruchy – to je systém, jak ájurvéda pracuje...“ (zápisky z přednášky, 9/2013) ... Důvod,

jak  funguje  elektrika,  magnety  atd.  Jakmile  někde  vznikne  nerovnováha  -  automatické

vyrovnávání.  Stejně  to  funguje  i  v  těle.  (zápisky  z  přednášky,  10/2013)  Spolužačka:

„Zaujalo mě, že to je logický, i když hodně komplexní věda o celým životě a všechno se

sebou souvisí...“ (terénní zápisky, 10/2013)

Ájurvéda, které je možné dosáhnout prostřednictvím porozumění logicky fungujícím

nástrojům,  tedy  ta  Ájurvéda,  která  má  za  cíl  (či  je  sama  tímto  cílem)  porozumění

funkčnímu principu je zároveň přísně ohraničená. Tyto hranice jsou sice propustné - na

jednu  stranu  se  může  zdát,  že  k  tomuto  cíli  může  dojít  prakticky  kdokoli,  kdo  bude

studovat a přemýšlet. Na stranu druhou je tato cesta velmi dlouhá a komplikovaná, když

vezmeme  v  úvahu  ještě  absolutně  individuální  přístup  Nauky  je  tak  Ájurvéda téměř

nedosažitelná a  neuchopitelná  právě  ve  své  komplexnosti  a  univerzalitě.  Přičemž

univerzalitou míním nikoli, že chápe např. všechny těla jako stejné, jak to činí biomedicína

(Lock,  Ngyuen,  2010),  ale  že  funguje  jako  univerzální  cesta  pro  porozumění  téměř

čemukoli.  Pro  studenty tak  tento  fakt  produkuje  obtížný přechod.  (Law,  Moser,  1998)

Zároveň tak ve výsledku staví tato praxe Ájurvédy hranice kolem úzké skupiny lidí, kterým

se daří porozumět této komplexnosti.

Učitel:  „ … když  se  malý dětska  učej  první  ájurvédu,  je  jim pak všechno jasný,

všechny vědy. Když ale nejdřív vystudujem jednu vědu, dospělej mozek se uzavře a brání se
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logickýmu uvažování...“ (zápisky z  přednášky,  9/2013) … „Když budete se chtít  dostat

jenom na oko a ne na kůži tak to už jsou další a další přemýšlení, ale pokud to pochopíte

takto, jak je anatomie – jak to vypadá, jak se to skládá a jak se to doplňuje. To je jiný

přístup – teďka máte přístup, že když máte vřed v konečníku, namáznete mastičku a nic jste

nepochopili ani vy, ani doktorka. Ale tady se mění váš přístup, snažíte se pochopit až do

jádra a proto je ájurvéda celková věda.“ (zápisky z přednášky, 4/2014)

I když se vejde člověk mezi tento, dle mého názoru minimálně v České republice

úzký okruh lidí,  má stále nauka  Ájurvédy ve smyslu pochopení funkčního principu své

meze. Je zde zjednávána jako něco, co má i umožňuje větší pochopení i porozumění než

biomedicína. 

… slezina = rakt (krev) aše (pytel) – zásobárna krve... Pavel: „Je to zajímavý to

takhle slyšet. U nás se dělá, že když má člověk málo červených krvinek, vyoperujou mu

slezinu, protože medicína si myslí, že slezina krvinky ničí.“ Učitel: „ ... ježiš marja.“ P:

„Ale on pak tý krve má fakt víc.“ U: „Protože to jde z jater rovnou do těla. Pro takovýho

člověka  je  odběr  krve  smrtelnej.  Třeba  darování  krve  když  má  člověk  raktaše,  není

problém. To by mě zajímalo, jestli se smí přijímat krev od lidí bez sleziny. Když to udělají,

člověk se nepostaví... (zápisky z přednášky 5/2014)

Přestože je tato Nauka v terénu vyjednávána, jako něco, co je schopné nahlédnout

příčinu většiny, i např. biomedicínou neléčitelných nemocí, přiznává, že ani její poznání

není  bezmezné.  Hranice  Ájurvédy zde  vykresluje  oblast  nepoznatelného  a  proto

nevyléčitelného,  kterou tvoří  individuální  rovina  – tedy fakt,  zda je  „pacient“  schopen

a ochoten sebe-léčby.

Proč máme opar někdy tady a někdy tam? (Učitel na to): To není náhoda, my to

prostě  nevíme,  protože  těch  faktorů  je  mraky  a  na  některý  nemá lidská  hlava  dosah,

pochopení... (zápisky z přednášky, 9/2013)

„ … V ájurvédě nemá např. lékař právo … Zároveň může taky pacienta léčit jen když

ví, co mu přesně je, ale jinak ne...“ (rozhovor s Pavlem, 4/2014) 

... Léčba nevyléčitelných nemocí se nedoporučuje... (Čaraka samhita, kap. 1, verš

62, překlad - tým Instituce) 

Než se zaměřím na spíše pomocné praktiky při překládání Ájurvédy, uzavřu tuto část

o  uchopení  a  pochopení  Ájurvédy krátkým  diskursem  do  vysvětlení  jejího  motivu

a hlavního cíle - pochopení i v praktické rovině léčení.  Ájurvéda je zde většinou známá
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jako indický medicínský systém. V Instituci nás ale vyvádí z omylu, když staví její hranice

k pochopení příčiny problému postaveném na porozumění funkčnímu principu, ale ne dále.

Zodpovědnost za léčení zde totiž neleží v rukou Ájurvédaře, nýbrž samotného „pacienta“.

Tento jev popisuje i S. Reddy (2002) ve své práci, zabývající se  ájurvédou v Americe.

Označuje ho jako ‚zmizení lékaře‘19. 

U studia ájurvédy není snaha někoho vyléčit, ale pochopit, jak se bolest stala. Léčba

není výzva, výzvou je pochopení. (zápisky z přednášky, 9/2013)

… Ájurvéda se nezabývá nějakou rakovinou, to si myslí lidi, Ájurvéda je věda o všech

bytostech. A my musíme pochopit, jak se to děje. (zápisky z přednášky, 12/2013) 

Nyní  se  budu  věnovat  dalším  prostředkům,  které  se  vedle  logiky  a  poskytnutí

konkrétních  nástrojů  pro  uchopení  Ájurvédy podílejí  na  způsobech  vyjednávání  jejího

praktikování v rovině výuky a studia i dalšího praktického používání této Nauky. Přičemž

se zde budu stále pohybovat v rovině pochopení funkčního principu.  Jedná se o  jazyk,

symboliku,  poskytnutí  prostoru  pro  vlastní  odpovědnost při  praktikování  Ájurvédy

a vymezování se vůči dalším přístupům, které v našem prostředí Ájurvédě v nějakém směru

konkurují. 

Jednou z významných praktik, které se na konstrukci výuky podílí je vztahování se

k biomedicíně.  Porovnávání  s  biomedicínou zde  slouží  jako  prostředek  pro  autorizaci

Ájurvédy. Jedním s příkladů tohoto typu autorizace je např. fakt, že v Instituci přednáší

kromě Učitele i Pavel, který vystudoval západní medicínu. … Julie na hodině říká, jak to

budí  dobrý  dojem,  když  někde  řekne,  že  studuje  ájurvédu  a  přednáší  tam  i  doktor

medicíny... (zápisky z přednášky, 6/2014) Pavel: To uslyšíte ode mě často – biomedicína

a ájurvéda  se  potkávají,  akorát  ne  ve  společných  termínech  –  můj  pohled.  (zápisky

z přednášky, 5/2014)  V tomto kontextu se setkáme i s praktikou „exaktizace“  Ájurvédy,

která byla zmíněna již výše. Na podobný jev naráží i Reddy (2002), když popisuje dilema

americké Ájurvédy v jejím vyrovnání se ze západem. Kdy se zde praktikové snaží na jednu

stranu  napodobit  Západ,  aby  byli  moderní,  na  druhou  stranu  se  pokouší  modernizaci

zároveň  odolávat.  Chtějí  být  profesionální  a  přesvědčiví,  přitom  vzdorují  vědeckým

a organizačním  výstřelkům  od  profesionálů  vyžadovaných  (Reddy,  2002:115).  Slovo

„věda“  se  v  kontextu  Ájurvédy objevuje  při  přednáškách  velmi  často.  … Ájurvéda  je

19V originále: „dissapearance of the practitioner“.
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komplexní  systém,  není  to  čarodejnictví,  nestačí  jenom  mávnout  větvičkou  a  bude

vyléčeno... (zápisky z přednášky, 10/2013) 

Biomedicína  je  zde  současně  prostředkem  pro  usnadnění  pochopení  výkladu

Ájurvédy. …  Použijte medicínu na to, abyste rozuměli, co vám říká ájurvéda... (zápisky

z přednášky, 12/2014) … Svalová atrofie – poškozené nervy. Medicína to vysvětluje tak, že

ten sval potřebuje neustále vědět, že ho to tělo potřebuje. Přes nervy. Jakmile se to spojení

přeruší, sval, jako by tam nepatřil... (zápisky z přednášky, 6/2014) 

Ájurvéda zde také s biomedicínou spolupracuje nejen v rovině její výuky a studia.

Když  chce  jít  někdo  na  konzultaci  k  Učiteli,  musí  zde  nejdříve  vyplnit  formulář  na

konzultaci.  Jeho  integrální  součástí  jsou  i  přílohy,  kdy  je  explicitně  uvedeno,  že  má

„pacient“ poskytnout Učiteli zároveň výsledky biomedicínských vyšetření, snímky apod.

To samé se děje i na taiwanské klinice v praxi čínské medicíny ve studii korelativnosti

čínské  medicíny.  (Lin,  Law,  2014)  Lékaři  čínské  medicíny  tam  taktéž  pracují  jak

s výsledky  s  biomedicínských  vyšetření,  tak  začleňují  i  některé  další  biomedicínské

nástroje přímo do své praxe.20 (srov. Wujastyk, Smith, 2008)

Učitel doporučuje všem, aby si pořídili stetoskop do svého salonu, klasifikuje ho jako

nepostradatelnou pomůcku... (zápisky z přednášky, 7/2013)

Ptám se ho, jestli Učitel zakazuje používat biomedicínu. Pavel: „Je rozumnej, nevadí

mu, když se s  něčím někdo léčí  u normálního doktora.  Když tam má dokonce nějakou

vážnou nemoc, požádá mě o konzultaci... (rozhovor s Pavlem, 4/2014)

Biomedicína zde figuruje i jako prostředek, vůči kterému je třeba se vymezit, protože

se lidé učí  Ájurvédě často proto, že nejsou plně spokojení s tím, co biomedicína nabízí.

Podobně  uvádí  také  Langford  (1995),  že  jsou  ájurvédské kritiky  biomedicíny  často

založeny  na  aspektu  holismu,  který  tak  umožňuje  ájurvédě hlubší  a  komplexnější

porozumění. (srov. Alter, 2014) Reddy jde ještě dál, když přičítá východním naukám roli

protilátek na západní medicínu, materialismus a konzum (2002:105). Bára: Když cirhóza -

je možný ještě ty játra uzdravit? Pavel: Co říkal Učitel – jde všechno, ale medicína to

neučí. (zápisky z přednášky, 5/2014)

… Západní medicína má problém, že se všechno snaží měřit a nezajímají jí jemné

úrovně  –  odlišnosti  –  nemá  pro  ně  pravidla,  pojmenování.  Zatímco  ájurvéda  ano  –

individuální, variabilní – zájem o jemné nuance... (zápisky z přednášky, 4/2014)

Všechno je složeno z pěti prvků, proč si to člověk nebere rovnou z těch prvků? –

20Podobnost Ájurvédy a čínské medicíny není náhodná, uvážíme-li, že se z „historického, teoretického 
i praktického“ hlediska překrývají klíčové koncepty mnoha asijských medicínských systémů, jak píše Alter 
(2005) ve své studii, kdy udává několik konkrétních případů korelací čínské medicíny a Ájurvédy. 
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z nějakýho důvodu si to neumí přesouvat a brát do těla. Jediný co v trávení děláte je, že si

berete  těch  pět  prvků  ze  kterých  je  vaše  tělo.  Když  o  tom mluvíte  z  pohledu  západní

medicína, týká se to toho jídla a těch tekutin – toho, co prochází zažívacím systémem. Ale

člověk netráví jen to, co jí a pije, všechno s čím člověk přijde do kontaktu musí nějakým

způsobem zpracovat... (zápisky z přednášky, 4/2014)

…  schizofrenie  a  autismus  se  ájurvédou  normálně  léčí,  to  jsou  vátový  potíže...

(terénní zápisky, 6/2014)

Tak vytváří  srovnávání  s  biomedicínou některé  snadné přechody pro  porozumění

Ájurvédě,  tím,  že  usnadňuje  její  porozumění.  Diskontinuity vytváří  v  situacích,  kdy je

součástí tohoto srovnávání ukázka toho, jak chápe biomedicína některé věci jinak. Takové

situace  můžou  plodit  obtížné  přechody,  kdy  buď  dosazují  studentovi  nové  vysvětlení

nějakého jevu, místo starého,  kterému rozumí celý život,  či  vysvětluje studentovi  ještě

nepoznanou  věc  vedle  porozumění  Ájurvédy i  prostřednictvím  toho,  jak  konkrétní

záležitosti  rozumí biomedicína,  což může plodit  značný rozpor a tím i  jistou překážku

právě  v porozumění  Ájurvédě.  Zároveň zde vyjednávání  vztahu biomedicíny umožňuje

začleňování  biomedicínských praktik  a  přístupů do výuky i  praxe  Ájurvédy.  Tento  jev

umožňuje korelativní stránka Ájurvédy (Lin, Law, 2014), fakt, že se tato Nauka zakládá na

tom,  že  existuje  jeden  funkční  princip  společný  pro  všechny entity  na  světě.  Výměně

informací mezi léčebnými tradicemi se jako konstitutivní praktice medicínských systémů

věnují  i  další  autoři  (např.  Alter,  2005;  Reddy,  2002;  Sharma, 1993),  kdy např.  Reddy

explicitně  hovoří  o  vypůjčování  „institucionálních  praktik“  (Reddy,  2002:  108)

biomedicíny ájurvédou. 

Západní medicína tvrdí, že krvinky vznikají v kostní dřeni, zatímco v ájurvédě se to

vyvíjí v játrech (a slezině). Říkám si, proč ájurvéda mluví o tom, že to není kostní dřeň, ale

játra. To, co jí dá vzniknout a vzniká v játrech západní medicína ještě nepovažuje za krev

jako takovou. Jde jen o základní nepochopení, že my považujeme za krev něco a ájurvéda

považuje za krev něco jiného. (zápisky z přednášky, 5/2014)

 Nakonec zde vzájemné vztahování  se  těchto dvou přístupů umožňuje překládání

Ájurvédy jako  něčeho,  co  je  svým  způsobem  lepší  než  západní  medicína  v  tom,  že

disponuje  hlubším,  komplexnějším  porozuměním a  proto  tak  může  vyplnit  díry,  které

vznikají  z (ne)znalosti  a (ne)kompetence biomedicíny.  Hranice se proto v rovině jejího

srovnávání s biomedicínou táhnou napříč těmito dvěma diskursy, kdy biomedicína funguje

zároveň jako integrální prvek formování Ájurvédy. 

A protože mi v medicíně něco chybělo a jóga mi byla blízká ... Pro mě to není nikdy
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o tom, že odpověď přijde z jednoho směru. Říkal jsem si, že tu je něco komplexnějšího než

medicína a má to stejnej filosofickej základ. (zápisky z přednášky, 6/2014)

Dalším prvkem, který se na výstavbě Nauky podílí je jazyk. Jazyk zde umožňuje, jak

pochopení,  tak  i  nepochopení.  Vytváří  učení  Ájurvédy v  jeho  komplexnosti,  protože

umožňuje  přesné  uchopení  jsoucen,  za  pomoci  mnohavýznamových  situačních  pojmů.

Rita: „ … když to trvalo než nám byly vysvětleny nějaký sanskrtský slova – najednou je tu

slovo, který mi pomůže pozorovat na sobě i ve svém okolí. Mám pocit, že se mi život trochu

zjednodušil... (zápisky z přednášky, 6/2014) Právě tento charakter sanskrtské terminologie

zároveň vytváří často diskontinuity (Law, Moser, 1998) v pochopení Nauky.

Blanka: „... jak může bejt sůl mastná?“ Učitel: „Sůl je mastná, my rozumíme slovu

mastnost, jako že klouže. Ale i kdo je sladký, slaný, je mastný … neustále tam zůstávají

mahabhúty – zem. Takže kdo je sladká je mastná, kdo je mastná je sladká, protože mastná

je zem. Tuky nenazýváme podle toho, jestli jsou sladký, nebo kyselý, ale podle toho, jak

jsou řídký. To je systém v češtině – pojmenováváme je podle hustoty. Tady ty slovíčka jsou

pojmenovány jinak, jiným dojmem. Proto je to jazyková bariéra. … Je to jenom jazyková

bariéra, ale to nic nezmění postupů, účinků a metodologie.“ (sezení k překladu Čaraka

samhita, 3/2014) 

Široká  škála,  která  se  rozprostírá  mezi  pochopením  a  nepochopením  zároveň

produkuje  množství  různých uchopení  Ájurvédy,  modeluje  jí  v  její  multiplicitě,  kterou

představují individuální zacházení studentů s informacemi, které jim jsou při přednáškách

sdělovány. Podobně se zmiňuje i Reddy o pluralitě sub-tradic ájurvédy v Americe, která je

způsobena i např. různými způsoby překládání této nauky a selektivní asimilací různých

elementů  ájurvédy.  (Reddy,  2002)  V tomto  kontextu  by se  o  výuce  dalo  hovořit  jako

o procesu,  který  je  tvořen  vzájemným působením mnoha  entit  –  autorů.  (Rose,  1997)

Stejně jako je výklad uzpůsobován „na tělo“ konkrétní skupině posluchačů, jak bylo již

naznačeno v předchozí kapitole, množství způsobů porozumění tak produkuje multiplicitní

Ájurvédu. A nejedná se pouze o pluralitu studentských překladů výuky, nýbrž i o pluralitu

překladů v rámci výuky, kdy se zde často setkáváme s jevem, kdy nám různí přednášející

vysvětlují stejné věci trochu jinak, radí na stejné obtíže trochu jiné postupy či přikládají

stejným fyzickým cvičením trochu odlišné obsahy i významy. Tento jev, kromě toho, že

Ájurvédu i v rámci konkrétních rovin jejího praktikování dále rozděluje, může současně

pro studenty plodit obtížný přechod k jejímu uchopení. 

Jazyk zde také funguje jako univerzální prostředek dorozumívání mezi lidmi, co mají

nějakou znalost  Ájurvédy. Když si chtějí dát tito lidé najevo, že se pohybují ve stejném
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diskursu, kterému rozumí, učiní tak prostřednictvím použití sanskrtských výrazů. Tak se

Ájurvéda v rovině jazyka stává dělící čárou mezi námi Ájurvédaři či budoucími Ájurvédaři

a lidmi, kteří znalostí Ájurvédy nedisponují. Štěpánka se loučí s Pavlem slovy dobrej vihár!

Pavel děkuje a ona, ale hlavně agni, žejo? (Každou takovou rozmluvu Štěpánka vede tak,

jakoby se ujišťovala, že to říká dobře.) To je nejdůležitější, pokračuje. A Pavel na to: „když

je dobrej vihár, je dobrý agni.“ (terénní zápisky, 3/2014) Tak mi to, co ze začátku výzkumu

působilo dost divně, co se mezi studenty našeho prvního ročníku vůbec „nenosilo“ přijde

po  pár  měsících  kontaktu  s  Ájurvédou úplně  samozřejmé  a  normální.  …kecáme  ještě

v krámku se Sárou a ona mi cituje z nějakýho mýtu, kterým dokládá, že nemůžeme chtít,

aby naše rodina byla lepší, můžeme si jen my přát býti lepší ženou, matkou...  Loučíme se

mantrou Hari Óm a už mi to ani nepříjde divný. (terénní deník, 4/2014)

Kromě sanskrtu při výkladu i pohybu v Instituci figuruje ale další jazyk, kterým je

čeština.  Český  jazyk  a  kultura,  popř.  „evropská  kultura“  jsou  významnými  nástroji

k překladu  Ájurvédy,  stejně  jako dalším aspektem,  který  se  podílí  na  jejím formování.

Český jazyk je zde nástrojem autorizace a individualizace zdejší  Ájurvédy. Pro písemné

vyjádření  sanskrtských  pojmů  se  zde  používá  český  fonetický  přepis,  protože,  „proč

bychom používali to anglické „y“, když má čeština „j“ a anglické „j“, když můžeme použít

„dž“ a zní to jako v originále“, vysvětluje mi Sára. (terénní zápisky, 11/2013) V tomto

kontextu bych ráda definovala další konstruující praktiku Ájurvédy, kterou je symbolizace.

Příklady z „naší kultury“ - na základě kterých učitel Ájurvédskou problematiku vysvětluje

umožňují opět její lepší uchopení a pochopení, stejně jako mohou těmto parciálním cílům

zároveň zabraňovat.  Příklady z praxe a to z  praxe české či  evropské jsou ale studenty

vesměs vnímány jako velká přednost Ájurvédy, která umožňuje hladký přechod.

… Ten, který se věnuje výchově národa. Lidi kolem sebe, kolektiv, dělá všechno proto,

aby lidi kolem něho byli spokojeni, vede je, říká a na zeď promítá obrázek Havla … té

povaze se říká Riší. (zápisky z přednášky, 11/2013) 

Zároveň ale tento způsob metaforického výkladu v závěru naráží opět na fakt, že se

hranice  Ájurvédy v  tomto  bodě  opět  rozostřují  –  závisí  zde  totiž  na  individuálních

pochopení  takových  výkladů.  Zároveň  tento  způsob  výkladu  na  často  specifických

příkladech  z  české  kultury  umožňuje  studentům  uchopit  Ájurvédu jimi  známými

prostředky. Podobně argumentuje Reddy, že americká  ájurvéda není přímým přenesením

exotického učení, nicméně je asimilována prostřednictvím amerických nástrojů tak, že ve

výsledku funguje jako „přímé vyjádření americké etnicity“ (2002:101).
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Učitel: „Metro staroměstské náměstí, Můstek a začíná to Depo Hostivař a Skalka.

Nastoupíme na Staromáku a slyšíme: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Každý se

první naučí tuhle českou větu. Co se to děje s tím cestováním? Po celé cestě metrem jsou

místa,  kdy  na  chvilku  metro  stojí  a  výhled  se  změní,  furt  to  běží  .  Stanice  –  jízda  –

nekonečně. A pak projede vlak, který nezastavuje z konečné na konečnou. A stejně je to

s našimi mahabhúty. Ne, že oni jsou, oni nejsou, jsou v přechodný poloze, říkáme tomu vát,

pitt, kaf.“ (zápisky z přednášky, 12/2013)

Pavel: „ … problém ájurvédy je, že nechápou, že je to myšleno symbolicky, všechny

ty pojmy, proto ty pojmy jsou jedno. Hlavně je nechápat jako dogmata...“ (terénní zápisky

7, 2013) Učitel: Agni. Asi bude nejlepší, když tomu prvku řekneme oheň. Všechno to jsou

metafory – jen pojmy, nazývající skupinu vlastností“ (zápisky z přednášky, 9/2013)

Symboličnost  ájurvédy diskutuje i Langford (2002, jak si všímá i Lock, Farquhar,

2007), kdy se věnuje mnohoznačnosti pojmů prostřednictvím kterých se ájurvéda na lidské

tělo (a mysl) dívá. Jako jeden z hlavních rysů tohoto přístupu zde pojednává právě její

tvárnost, kdy je možné např. teplo používat jako pojem označující teplotu, temperament či

aktéra propojené soustavy těla a vnějšího prostředí. 

Jak  již  bylo  naznačeno  výše,  Ájurvéda v  rovině  léčení  končí  u  diagnostiky,  -

porozumění problému založeném vždy na pochopení základního funkčního principu, po

které následuje rada, popř. poskytnutí nějakých většinou bylinných léčebných přípravků

a v krajním případě procedur, ale vždy je největší díl léčby na samotném pacientovi. Stejně

je  tomu u  výuky a  studia  Ájurvédy.  Proto  jako další  praktiku  identifikuji  poskytování

prostoru  pro  vlastní  porozumění,  či  apel  na  přebrání  vlastní  odpovědnosti za  toto

porozumění, která stejně jako je tomu u vztahu léčitele a pacienta implikuje i u vztahu

učitel-žák,  že  otázka  veškerého  (ne)pochopení  stojí  na  žákovi  samotném,  na  jeho

odhodlání, na jeho práci, na možnostech jeho přemýšlení a tak i pochopení. 

Učitel: „Neberte to za pravdu, ani co jsem celej  den mluvil,  rozhodnutí musí být

z vaší strany, vašeho srdce, vaší inteligence.“ (zápisky z přednášky, 9/2013) … To je stejný,

jako  když  půjdete  sem,  můžete  jít  ze  známosti  k  nějakýmu  specialistovi  a  objeví  se

komplikace. Jakou jste měli jistotu? Kde je hranice mezi tím, co my akceptujeme, jako to,

za co on může, a za co on už nemůže? Proto zde ani není nic špatně ani dobře. (zápisky

z přednášky, 6/2014) 

Ájurvéda je praktikována jako neutrální přístup, což ji stejně jako rovina prostoru pro

individuální  porozumění  zvýhodňuje  oproti  normativnímu  charakteru  organizace  např.

českého školství či biomedicíny.  Učitel: Nenene, to ájurvéda neříká, že něco dobře něco
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špatně. (zápisky z přednášky, 10/2013)  Neutrální stanovisko  Ájurvédy.  Učitel: Tady není

pozitivní,  ani  negativní,  ájurvéda  nehodnotí.  (zápisky  z  přednášky,  9/2013)  Tento  její

charakter, tedy nejasné vymezení toho, co je dobré a špatné jí zároveň otevírá studentům

značný  prostor  pro  volné  jednání.  Nic  nezakazuje,  nic  nedoporučuje,  jenom,  jak  bylo

vysvětleno výše, pozoruje. Táňa reaguje na diskuzi, rozvinuté kolem mého „dealování“

Ájurvédských léčiv kamarádkám, bez další konzultace... :  „ … já to taky dřív dělala, ale

pak nám Učitel řekl, že to dělat nemáme. Štěpánka, když slyší naší konverzaci, říká mi:

„neudělala jsi to špatně, byla to karma“. (terénní zápisky, 3/2014) Nebo je spíše možné,

rozumět tomu tak, že nic není dobře ani špatně. Protože zde tyto mantinely nejsou jasně

stanovené, záleží zde na individuální interpretaci každého. Hranice  Ájurvédy jsou proto

v této rovině jejího praktikování stanovovány víceméně individuálně. V tomto bodě by se

zároveň  dalo  hovořit  o  multiplicitním  charakteru  Ájurvédy v  podobě  jejího

„mnohoautorství“. 

Učitel: „Proto já mluvím stejný slova, každý slyší něco jinýho a i ti, co mluví stejně,

slyší něco jinýho. Nejde o to jim říct, co dělají špatně, jde o to co říct, jak to říct, kdy to

říct, jaká slova použít. Ne takto, ono to nejde léčit všechny, nemoc je určitá odměna. Ne

každá odměna je sebratelná zpátky. Někdo je nemocný a musí prožít svou nemoc, léčba

tam není možná.“ (zápisky z přednášky, 4/2014)

Co chápeme se realizuje. Co nechápeme, se plácá, se nerealizuje. Chápaní nemůže

nikdo  nikomu dát,  každý  si  musíme  dát  sám.  Ájurvéda  je  napsaná,  mraky  knížek,  ale

k ničemu. Ve chvíli, kdy to pochopíme se to realizuje. (zápisky z přednášky, 10/2013)

Student  si  zde  sice  musí  budovat  pochopení  sám  a  prostřednictvím  určitého

sebeuvědomění, přemýšlení si dojít k vlastnímu porozumění, na druhou stranu jsou zde

většinou  implicitně  formulována  pravidla,  prostřednictvím  kterých  lze  k  tomuto

porozumění dojít, stejně jako mantinely, ve kterých by se měl člověk na této cestě držet.

Toto napětí mezi ambivalentními očekáváními od studentů – ambivalentním formulováním

Ájurvédy do značné míry koreluje  s  motivem, který  popisují  autoři  studie založené  na

etnografii  kinesiologické praxe.  (Grünenberg,  Hillersdal,  Kjærgaard Walker,  2013) Sice

v kontextu léčení, nicméně se zabývá překlenováním dichotomie objekt – subjekt, kdy je

subjekt zároveň pevně vztahován k něčemu dalšímu a ve stejném momentu je kladen důraz

na jeho individualitu, praktikující skrze vlastní poznání a procítění. 

Učitel:  „  Ájurvédař  … Jeho  práce  je  jen  na  sobě,  nikoli  na  druhých,  poznává,

procítí...“ (zápisky z přednášky, 9/2013)
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Zde se dostávám k poslednímu bodu konstrukce  Ájurvédy v souvislosti s výukou,

kterým je transcendentní pochopení. Je to něco, k čemu se Učitel často ve svých výkladech

vztahuje, ale nikdy explicitně neřekne, že se jedná o cíl, kterého má člověk dosáhnout.

Přesto je to bod, o který mnoho studentů usiluje. V tomto kontextu hovoří i Reddy (2002)

o americké  ájurvédě,  která  je  dle  autorky  reprezentována  „nikoli  pouze  jako  léčebný

systém, který se staví do opozice k biomedicínské ortodoxii,  ale i metafyzický léčebný

systém, který poskytuje praktickou alternativu náboženské ortodoxii“ (Reddy, 2002: 116).

Největším dilematem  ájurvédy v USA je dle  autorky to,  zda má být  její  identita  spíše

medicínská, nebo náboženská.

Dál se ho ptám na genetiku v Ájurvédě. … Říká mi, že to s těmi minulými životy, jak

to chápe ájurvéda, není nic jinýho než genetika. Tak se ho ptám, jestli je to jen symbolický

vyjádření té genetiky, nebo jestli to mají doslovně s těmi minulými životy a on mi říká, že je

to v podstatě to samý. Ptám se ho, jestli věří na minulý životy a on mi začíná vysvětlovat cíl

ájurvédy. Tvrdí, že tohle je bod, kde se ájurvéda potkává s jógou. Jde totiž o to poznání

toho, že všichni jsme jedno. Jeho výklad se motá kolem toho, kdo pozoruje. A já se ho

ptám, jestli on k tomu došel, že poznal toho, kdo pozoruje a on mi říká, že má občas takový

chvíle. Ptám se ho, zda to je ten, který v mé hlavě mluví a on, že ne, že ten, který v mé

hlavě mluví nemůže být ten, který pozoruje, protože, když něco uchopíme myšlenkou, není

to  už  ten,  který  jen  pozoruje,  ale  který  je  pozorován.  Tak  říkám,  že  ale  přece  teda

nemůžeme dojít k poznání toho, kdo pozoruje, protože když ho uchopíme myšlenkou, už to

není ten pozorující a on říká, že to neuchopíme myšlenkou, že ho třeba jenom cítíme. Ptám

se,  co  je  teda to  poznání  nejvyšší,  ke  kterému vede  tohle  vycítění  toho,  kdo pozoruje.

A Pavel, že je to to poznání toho, že všichni jsme jedno, že já jsem stvořitel. Prokládá to

sanskrtem, citacemi Véd … jako vždycky když se ho na něco ptám. Tvrdí mi, že ta filosofie,

že  to  jsou jen  dva konce  téhož  – já  jsem všechno,  já  jsem stvořitel  na jednom konci.

(terénní zápisky, 3/2014)

Někdy  je  toto  transcendentní  pochopení  slučováno  s  pochopením,  kterému  byla

věnována  většina  této  kapitoly  –  pochopením  na  hmatatelnější  rovině.  Porozumění

funkčnímu  principu,  prostřednictvím  kterého  je  pak  člověk  schopný  nahlédnout  např.

fungování těla. Napětí mezi tím, zda máme usilovat o pochopení transcendentní, či zda je

to to samé pochopení, které lze vztáhnout na praktickou rovinu fungování věcí, je neustále

přítomné při  hodinách i  v  neformálních  rozhovorech ve  volném čase.  Toto  napětí  zde

produkuje jistý druh (ne)porozumění, (ne)kontinuitu, obtížný přechod. (Law, Moser, 1999)

Adéla: „ … To je takový to v tý meditaci, jako že je nám to všechno jedno?“ Učitel:

„ … když koukáme do nebe, děláme s tím něco? Ne jenom se pozoruje, nezapojuju se do
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toho.  Mokš21 je  neustálý  pocit,  že  je  tu  tělo,  čas...“  Radka:  takže  v  tomhlectom stavu

bychom se měli udržet? Učitel: neměli bychom nic, jenom poznat, co bychom měli, neměli,

co je pro nás dobrý, špatný – to je jedno. Nenuťme se zbytečně něco dělat. Stačí pochopit.

(zápisky z přednášky, 10/2014)

Tak  zde  může  zároveň  toto  transcendentní  pochopení  fungovat  podobně,  jako je

tomu u sanskrtu s tím rozdílem, že zde spojuje jenom Ájurvédaře, jen ty, kteří dosáhli či

dosahují pochopení. Pochopení zde tedy staví jednu z významných hranic Ájurvédy. 

Učitel: „ … Já jsem to řekl kvůli tomu, protože jste bloudili. To je moje povinnost,

abyste  nezabloudili.  Guru je  vlastnost  vrozené  satvy.  Guru nemůže být  radžas  a co je

radžas nemůže být guru. Učedník je také satvy. Žák a učitel jsou jedna satvická koule. Ve

vesmíru je jen jedna satva – satva nás všech je jeden kus. Buďto do toho kruhu zapadáte,

nebo nezapadáte. Když se doladíte do satvy, okamžitě se spojíte se mnou. Ne, že to já chci,

nebo vy chcete, to není ničí snaha, to se stává. Být satvou, všechno to běží úplně stejnou

hodnotou... (zápisky z přednášky, 5/2014)

Učitel: … první ročník - ty informace, co tu byly podány, byly všeobecné ájurvédské

kulturní informace, co se hodí ve všech směrech, dál už pokračuje hluboká studie ájurvédy

– užší ulička. Procedury - na co jsou? ... Aplikace na sebe není žádný problém, ale proč

jsou?  Představa,  že  je  budete  aplikovat  na  jiný  lidi  směrem,  že  budete  produkovat

ájurvédské  služby.  Ta  diagnostika  nějak  ještě  bude  použitelná  pro  rodinu.  V  druhém

ročníku máte povídání o gunách, vlastnostech – to se hodí lidem ... i pro ně samé, ale je to

i základ pro poradenství. … Třetí ročník je vyloženě pro druhé, na sobě se moc neudělá,

tam se učí, co je horečka, žloutenka... jak se to vzniká, jak se to dělá? Když ta vaše změna

bude pokračovat směrem k tomu, že se stáváte ájurvédaři, že to z vás padá ze všech stran.

To je směr další výuky. V prvním ročníku jim radím, aby aspoň byli v kontaktu se spisama:

Šušrut  samhita,  Čarak  samhita...  Tyhle  tři  knížky  –  těm už  budete  rozumět...  (zápisky

z přednášky, 6/2014)

Tak produkuje studium Ájurvédy několik dalších způsobů jejího praktikování. Učitel

stanovuje  možné  hranice  Ájurvédy založené  na  znalostech  nabytých  v  prvním ročníku

kolem oblasti poznání filosofických základů, které je možné v praktické podobě aplikovat

na sebe a které zároveň zpřístupňují porozuměním základním Ájurvédským spisům. Druhý

21Tento sanskrtský výraz označuje právě stav nelpění na hmotných věcech, pozorování, pochopení 
a nezasahování.
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ročník  zde  poskytuje  základ  pro  poradenství  a  třetí  ročník  je  prvním krokem na  cestě

k tomu být Ájurvédařem ve smyslu pochopení, na základě kterého je již možné založit si

vlastní  Ájurvédskou praxi.22 Věrka říká, že asi začne chodit na sanskrt. Chce jet totiž do

Indie a tam se učit ájurvédu. Ptám se jí, zda teda chce léčit, a ona, že jo, že chce léčit.

(terénní  zápisky,  11/2013)  Spolu  s  těmito  explicitně  řečenými  praktikami  Ájurvédy

(porozumění filosofii,  praktikování  na sobě,  používání v poradenství)  zde existují  další

způsoby praktikování, které jsou také, ač třeba implicitně, určené výukou, či vznikají za

působení  dalších  aktérů.  Některým  z  těchto  praktik  věnuji  pozornost  v  následujících

odstavcích, jiným je vymezen značný prostor v následujících kapitolách

 … Většina lidí toho stejně nechá a vezmou si z toho jen něco pro sebe – změní jídlo,

nebo jinak myslej. Menšina to jde dělat ... (rozhovor s Pavlem, 4/2014)

Za  prvé  se  jedná  o  soubor  přístupů,  prostřednictvím  jejichž  ovládnutí  je

možné (pře)organizovat  svůj  přístup k  životu,  zdraví  a  každodennosti opět  v  rovině

myšlení i konkrétních praktik.

 ...Během léta slunce svými paprsky přitahuje nadměrnou vlhkost přírody, a proto

jsou v tomto období prospěšné sladké, studené, tekuté a tučné potraviny a nápoje. Člověk,

který  pravidelně  přijímá  mantha,  studený  chladivý  nápoj  z  pražených  obilovin  nebo

sladkého ovoce, maso divokých zvířat a ptáků, ghí a mléko spolu s rýží, během léta netrpí.

Víno by se mělo pít  v malém množství,  anebo s dostatkem vody,  či  by mělo být úplně

vynecháno. Člověk by se měl vyhýbat slanému, kyselému, ostrému a horkému (jídlu) stejně

jako fyzickému cvičení. Člověk by během dne měl spát v chladné místnosti a během noci na

vrcholu střechy příbytku, kde hojně fouká a která je ochlazována paprsky měsíce, s tělem

pomazaným pastou ze santalového dřeva. Člověk, který zbožňuje perly a drahokamy by se

měl  posadit  a  měl  by  být  navštěvován  obdivovateli,  kterým  podá  ruku  zchlazenou

v santalové  vodě.  Během  léta  by  se  měl  člověk  zdržovat  v  lese  ve  studené  vodě

a v rostlinách a vyhýbat se sexuálnímu styku... (Čaraka samhita,  překlad tým Instituce,

kap. 6, verše 27-32)

Povídám si s Romanem. … On je prý pitta, jeho žena je váta a když se jim narodil

syn, kterej je kafovej, říkal, že to teďka vidí uplně jinak. Bylo mu divný, že není tolik do

sportu a na výkonnost jako oba jeho rodiče, ale co pochopil, že je kafa, nechává ho bejt. Je

22Na stránkách Instituce nalézáme informace k obsahu výuky jednotlivých ročníků následující: První ročník: 
Daršan (filozofie), Šarir Krijá Vigjan (anatomie a fyziologie), praxe - Dátá snéhan (masáž); Druhý ročník: 
Dravaja Guna Vigjan (farmatokologie) - praxe - pančkarmy (procedury); Třetí ročník: Nidan a Čikitsa 
(symptomologie, nemoci a léčba).
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takovej pomalejší, línější. Dostal poznámku, že si zkrátil běh na 3 km a Roman mu ani

nevynadal, jen mu řek prej: „nojo, vždyť tebe by to zabilo“, směje se. Říkal, že mu to

všechno zapadlo, tím, že chodí sem, že všemu teďka líp rozumí. (terénní zápisky, 3/2014)

Ájurvéda  je  tak  zde  zjednávána  prostřednictvím  zásahů  do  individuální

každodennosti  v úrovni  přemýšlení  i  zacházení  s  časem  a  konkrétními  materialitami.

Z okruhu studentů Ájurvédy se tato praxe často zároveň rozšiřuje na další lidi, kteří nemají

se  zdejším studiem co do činění.  Ájurvéda se  tak může díky jejímu zprostředkováním

někým z blízkých rozšířit v konkrétní rovině na praktiku např. celé rodiny.

Dále  je  to  zároveň  o  prostředek,  který  spojuje.  Zprostředkovává  propojení  těla

a mysli člověka, sebepoznání na jehož základě je možné objevit nové oblasti vnímání sama

sebe i práce s vlastním tělem. 

Ale  nepracujeme  na  pacientovi,  ale  na  sobě,  vy  musíte  být  tím  kloubem.  Prožít

vědomě ten orgán, tkáň. Jeho práce je jen na sobě, nikoli na druhých, poznává, procítí.

(zápisky z přednášky, 9/2013) Martina: „Problém je, že nám medicína vtloukla do hlavy

,že ona je zodpovědná za své zdraví a ne my sami.“ (zápisky z přednášky, 6/2014) … Jak je

nestabilní hlava, tak je nestabilní oheň i všechno ostatní. Je to taková provázaná linka

jednoho s druhým, proto se nejdřív dělají cvičení s tělem, který jsou zaměřený na to, aby se

hlava uklidnila, jak se hlava uklidní, uklidní se dech. Můžete pozorovat, jak se změní váš

dech při cvičení... (zápisky z přednášky, 6/2014) Maky: „ … Líbí se mi, že mi Ájurvéda

dává odpovědi na otázky. Že jsou tam principy,  které vidím vně i  v sobě, mohu s nimi

pracovat...“ (zápisky z přednášky, 6/2014) 

Ve studii kineziologické praxe (Grünenberg, Hillersdal, Kjærgaard Walker, 2013) se

autoři  věnují  vnímání  těla  v kineziologii.  Tato praxe se zde vyrovnává s  „postmoderní

touhou odtělesnění“ (2013:3), kdy se lidé od svých těl oddělují a odpovědnost nad nimi

předávají dalším instancím (např. biomedicíně, jak bylo již zmíněno výše). Kineziologie

zde  dělá  tělo  přítomným a  tím  zprostředkovává  lidem sebe-uvědomění  vlastního  těla.

Výsledné vnímání těla jako místa vědění autoři ale diskutují jako značně ambivalentní jev,

který  může  na  jednu  stranu  člověku  ulehčit  od  modernistického  nátlaku  na  vlastní

odpovědnost,  prostřednictvím  vnímání  tělu  vlastního  potenciálu  jednání  či  může  mít

i opačný efekt (2013:1). 

V souvislosti  tohoto  sebepoznání  Ájurvéda současně  funguje  jako  způsob sebe  -

propojení  s  okolním  prostředím.  Podobně  interpretuje  Alter  (2014)  evropské  přírodní

léčitelství v Indii jako prostředek k „návratu k blízkosti něčeho niternějšího, co dříve lidé
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cítili,  ale ztratili – pocit sebe-propojení s přírodou“ (2004:16).  Tento aspekt v kontextu

východních  medicín  diskutuje  i  Sharma  (1993).  Propojení  s  přírodou  vyjednávají  dle

autorky tyto nauky totiž jako jeden způsob jejich autorizace.

Pohled  ájurvédy  je  brát  tělo  jako  celek.  Ten  problém  není  jenom  vevnitř,  jen

v jednom místě v těle, je v celym těle, ale i venku. Když je člověk vyschlej, je vyschlý i jeho

chování, byt i peněženka... (zápisky z přednášky, 10/2013) 

„… Ať život  je  v  souladu s  přírodou a  já  vše přijímám...“ (modlitba  pro zdraví

psychiky uvedena na stránkách Instituce)

A čím to je ten ekzém? Ptám se Zuzany. Říká, že si myslí, že to souvisí s těmi dóšami.

Prý jí začal v listopadu, myslí si, že je to tím, že tohle období je vátové, váta jí tak jde do

popředí... (terénní zápisky, 3/2014) 

Učitel: „ … ájurvéda je logická záležitost, v Grónsku se učí jinak než v Africe, jinak

než  tady.  První,  co  se  říká  je,  že  se  musíte  řídit  podle  podnebí,  kde  žijete.“  (zápisky

z přednášky 9/2013) 

Triguny stojej za systémem kast, to už jsem vám vyprávěl. Co jsou v Indii kasty? Proč

by společnost zaváděla systém? Proč by říkala, že se jedna vrstva nemá míchat s druhou?

Co je karma? Karma definuje guna. Příčina a projev jsou totéž. Guna je projev. To že

člověk se narodí člověk, kterej má nějakou karmu... Pořád se to točí. Co říkají kasty? Proč

právník soudce nemá být zaangažován, proč má jen poslouchat? To je výklad kast, co říkal

Učitel. Má to být Brahmán. (zápisky z přednášky, 4/2014)

Ájurvédu bychom  zde  tak  mohli  zaměnit  za  analytický  sociálně-vědní  nástroj.

Podobně jako v „Antropologii biomedicíny“ autorek M. Lock a V.-K. Ngyuen (2010) zde

totiž podobu a funkci těla ovlivňuje i okolní prostředí a to z hlediska přírodních podmínek,

ale i historických, sociálních, kulturních a individuálních faktorů. Při utváření těla se tak

zde propojují veškeré vnitřní i okolní vlivy.  Ájurvéda je tedy také praktikováním tohoto

mnohostranného propojení různorodých entit procesu zjednávání těla (a mysli). 

Ájurvéda zde zároveň  utváří nové rámce v chápání otázky zdraví a nemocí, když

formuluje  diskurs  normality  a  abnormality.  Jak  bylo  ukázáno  výše,  nemoci  jsou

argumentovány do určité míry jako normální stav těla tím, že samotný život je porucha –

narušení rovnováhy. Podobný jev popisuje ve své studii americké ájurvédy i Reddy, jako

situaci  zmizení  nemocného23.  (Reddy,  2002)  Zároveň  jsou  nemoci  něčím,  co  má  svůj

význam,  vznikají  proto,  aby si  člověk uvědomil,  že  dělá  něco špatně.  Nemoc má  zde

23V originále „dissappearing of the sick man“. 
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důležitou funkci. … některý onemocnění přijdou jako výsledek toho, co jste udělali a vy si

to musíte prožít. (zápisky z přednášky, 5/2014) Ovládání stavu zdraví a nemoci je zde plně

v rukou každého jedince, když je odpovědnost přesunuta z  Ájurvédaře na pacienta. Stav

zdraví  či  nemoci  je  proměnlivý  jev,  ne  jehož  tvorbě  se  podílí  sám jedinec,  který  má

zároveň možnost kdykoli změnit i naopak nemoc ve zdraví.  … Jak ta funkce existuje –

pochopení, když máme pochopení, můžeme měnit zdraví do nemoci a naopak. To je ta celá

ájurvéda  –  pochopení,  s  tím  se  pracuje.  (zápisky  z  přednášek,  10/2013)  …  Můžou  si

pomoct jenom sami, ale jenom když chtěj. (terénní zápisky, 4/2014) Zdraví a nemoci jsou

tak aktivně utvářeny skrze množství jejich vzájemně propojených identit (srov. Law, Mol,

2002). Jedná se především o teoretické definice těchto stavů a jejich tělesné praktikování,

které plně závisí na jednání jedince.  Tělo ani stav zdraví či nemoci nevznikají sami od

sebe. Někdo je vytváří, zjednává prostřednictvím různých praktik.(srov. Mol, 2002:34n) 

… My vnímáme nemoc v podstatě  jen jako obtíž  (fyzickou nebo psychickou)  bez

konkrétního  smyslu  na cestě  osobního rozvoje.  A protože  si  vlastně  nemoci  nepřejeme

a nerozumíme jim, snažíme se přesvědčit sami sebe, že jsme zdraví. A k tomu zavedeme

škálu individuálních odchylek a pak jasnou čáru, za kterou to je už nemoc. Ale nikdo z nás

jakoby nechtěl vidět, že nejde o žádný jasný předěl, ale spíš jen o postupný vývoj na cestě

od zdraví (což je čistě teoretický termín – je to něco jako nenásilí/ahimsá – v podstatě

nedosažitelný ideál,  který neukazuje výsledek,  ale  jen směr k  němu).  No já myslím, že

áyurvéda, I když se snaží sama udržet tělo tzv. Zdravé, tak se na nemoc dívají z určitého

pohledu jako na požehnání, protože ti ukáže kde děláš chybu a kde se můžeš posunout

dál... (emailová korespondence s Pavlem, 3/2014) 

Ájurvéda  (ne)funguje  prostřednictvím  množství  snadných  i  obtížných  přechodů,

které  vznikají  v  důsledku  nemožnosti  přesného  kulturního  překladu.  Protože,  jak  píše

Vivieros de Castro (2004), přesný kulturní překlad neexistuje. Dle něj existuje pouze jedna

epistemologie  –  jedna  kultura  či  význam  věcí,  jevů  atd.  -  jedno  porozumění,  ale

multiplicita ontologií – způsobů existence. Věci zde i řekněme v Indii fungují stejně, jejich

rozdílnost je dána pouze tím, že se vyvinuly v různých světech. To, že se nemůžeme dobrat

toho, co Učitel myslí, když řekne slovo „satva“, nebo „meditace“ je tak dáno pouze tím, že

zdejší realita je jiná než tam, kde byly tyto pojmy vyvinuty. Ájurvéda je na úrovni výuky

a studia konstruována prostřednictvím množství nástrojů, které mají tento překlad učinit

přesnějším. Mají nejprve přesvědčit lidi,  že má smysl se o něco takového snažit a pak,
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pomocí funkčních korelací umožnit co nejbližší uchopení  Ájurvédy, řekněme ve smyslu,

jak jí rozumí Učitel. Zdejší  Ájurvéda bude ale proto vždy jiná než ta v Indii, či kdekoli

jinde.  Což je  také jedna  z  příčin,  která  mi  dala  impulz pro její  studium ve  specifické

podobě jejího fungování. 

Tak je  Ájurvéda – Nauka, podobně jako zimbabwská bušní pumpa (DeLaet, Mol,

2000),  jejíž  podoba  a  úspěšnost  závisí  na  mnoha  proměnných  od  návrhu,  přes  stav

jednotlivých součástech až po instalaci a obhospodařování, značně proměnlivou entitou.

Tato  proměnlivost  se  projevuje  v  tom,  že  nemá jasně  stanovené hranice.  Ty záleží  na

místech, kde je Nauka různými způsoby praktikována. Její fluidita je dána současně jejím

formováním,  na  kterém  se  podílí  mnoho  aktérů,  jako  jsou  přednášející,  studenti,

encyklopedické texty, biomedicína ad. Nauka zde může zároveň sloužit jako prostředek pro

pochopení  funkčního  principu  veškeré  existence,  fungování  těl,  pro  trancendentní

metafyzické pochopení,  kdy může alternovat náboženství či  může hrát roli konkrétního

nástroje pro obživu (vlastní  Ájurvédskou praxi) pro reorganizaci denního režimu, změnu

světonázoru či nalezení cesty pro sebeuvědomění či poznání potenciálu vlastního těla. Lidé

tak modelují tuto Nauku a zároveň jsou i jí sami modelováni, tento proces je oboustranný.
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3.3. Instituce

6:45:  …  už  několik  minut  sleduju,  jak  se  kolem  mě  všichni  v  tichosti  pohybují

a snažím se to nevnímat a ještě chvilku si namlouvat, že třeba budu moct ještě spát. Včera

jsme skončili hudební sedánek po desáté, pak jsme si ještě s ostatními povídali a finálně se

zhasínalo až po jedenácté, přičemž jsem si ještě skoro do půlnoci zapisovala. Jsem zvyklá

chodit spát kolem půlnoci, to samé ale nemohu říct o vstávání před sedmou hodinou. Vejde

Sára a spustí:  „Vstáávej cestující  Slunce přiicháází,  jáák dlouuho buudeeš jeeště spát,

květinky se uuž otevřely Sluunci, květinky se už otevřely Sluunci a do kdyy tyy budeš jeeště

spát a do kdyy tyy budeš jeeště spáát...“, prochází uličkou mezi stolky, na kterých jsme

spaly a sedá si na druhý konec haly na stupínek, na kterém při přednáškách sedává Učitel,

bere do rukou kytaru a za jejího doprovodu pokračuje spolu s některými dalšími ve zpěvu

písničky, která funguje jako místní budíček. Vyhrabu se ze spacáku, mám pořád ještě deset

minut. Převlíknu se z pyžama – krčím se při tom vedle stolu, na kterém jsem spala, kolem

mě kmitají ostatní. Rychle namačkám spacák i pyžamo do batohu, vezmu ze stolu matraci

a odnesu jí  ke dveřím na komín ostatních,  batoh hodím před to. Běžím přes dvorek do

umývárky, abych si aspoň vyčistila zuby, protože hala je už plná lidí, kteří sedí v tureckém

sedu, nebo v sedu na patách. Nezbude na mě žádný polštářek... Když přijdu, v místnosti

panuje ticho, do kterého zní jen Sářin hlas. Má jako vždy zavřené oči a povídá nám o tom,

jak ráno potřebujeme rozvibrovat, probudit každou buňku našeho těla. Prostorem se začne

rozléhat mantra: „Óm bhur bhuvah svaha, tat savitur varenjam, bhargó dévasja dhímahi,

dhijó jo nah pračódaját...“ (terénní zápisky – vzpomínka na ráno v Instituci, 5/2014)

Jako dalšího klíčového aktéra jsem identifikovala samotnou  Ájurvédskou Instituci.

Přičemž je z analytického hlediska praktikována jednak jako fyzický prostor, jež je určen

Ájurvédou,  kterou  současně  aktivně  formuje  prostřednictvím  prostorového  uspořádání,

pravidel a časové organizace aktivit v jejím rámci. Zároveň se jedná o prostor organizační,

který je centrálním prvkem Ájurvédské komunity. Lidé z terénu tyto dvě identity Instituce

oddělují  minimálně  názvem.  První  náleží  občanskému  sdružení  jež  zastřešuje  výuku,

a jehož prostřednictvím je budována  Ájurvédská komunita, zatímco druhý je spojen s již

zmíněným fyzickým prostorem, který místně ukotvuje mnoho významných prvků a praktik

Ájurvédy. V následujícím textu se pokusím ukázat, jak se praktikování těchto dvou identit

Instituce do značné míry prolíná.
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 Uspořádání  a  pravidla  Instituce  společně  s  aktivitami,  které  se  zde  odehrávají,

vymezují  určitý  svébytný prostor,  který  je  tak  oddělen  od okolního „ne-Ájurvédského“

prostředí.  Instituce  slouží  k  organizaci  Ájurvédy,  kdy představuje  centrum vzdělávání,

distribuce  Ájurvédských produktů a léčiv, poradenství a léčení prostřednictvím procedur

i setkávání  Ájurvédské komunity.  Je  to  prostor,  který  propojuje  prvky,  podílející  na

uskutečňování  Ájurvédy (Učitel,  výuka,  léčiva,  jídlo,  fyzická  cvičení,  komunita)

a zprostředkovává tak různé podoby jejího praktikování. Mimo-výukové aktivity, které se

zde odehrávají spolu s pravidly Instituce, prostorovým uspořádáním a časovou organizací

zdejšího  pobytu  fungují  jako  manifestace  Nauky,  která  působí  na  určitou  disciplinaci

Ájurvédských praktik studentů. 

V této kapitole se proto věnuji pravidlům pro pobyt v Instituci, časovému rozvržení

programu Instituce i mimo-výukovým aktivitám, kdy všem těmto prvkům rozumím jako

jednotlivým praktikám utváření  Ájurvédy a zároveň jako praktickému ztělesnění Nauky.

Dále  zde  diskutuji  také  komunitní  rovinu  Ájurvédy  vyjednávanou  především

prostřednictvím  zmíněných  mimo-výukových  aktivit,  kterou  Instituce  umožňuje

i do značné  míry  ohraničuje.  Ostatní  aktéři  a praktiky  Ájurvédy,  které  Instituce

zprostředkovává,  ukotvuje,  nebo  se  na  jejich  tvorbě  podílí,  budou  diskutováni

v následujících kapitolách této práce. Jedná se především o Ájurvédská léčiva, přístup ke

stravování  a  fyzickým cvičením.  Učiteli  a  Nauce  bylo  již  věnováno  dostatek  prostoru

v předchozích kapitolách.

 

V následujících odstavcích se zaměřím na popis jednotlivých prostorových aspektů

Instituce,  které  materiálně  i  do  značné  míry  funkčně  ohraničují  možnosti  zdejšího

zjednávání Ájurvédy.

Jedná se o patrový dům se zahradou o velikosti přibližně čtyř set metrů čtverečních.

Studenti se nicméně pohybují především v zahradě, velké hale z OSB desek, kde probíhají

přednášky a početnější setkání, v kuchyni domu, krámku s  Ájurvédskými produkty, popř.

v konzultační místnosti Učitele. 

Zahrada  je  obdélníkového  tvaru.  Uprostřed  ní  se  nyní  staví  dřevěný  altánek,  za

kterým se táhne až dozadu bylinný a zeleninový záhon. Podél něho jsou seřazeny kamenné

stolky s lavicemi využívané za hezkého počasí ke stolování. Na druhé straně záhonu se
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rozprostírá velká hala. Mezi domem a stolky je venkovní kuchyň, kde se připravuje za

teplého počasí část jídla a myje nádobí. Vedle ní, přímo na dům nasedají umývárny. Pánská

a dámská přirozeně. Do koupelniček se vstupuje přes závěs z dřívek a v poslední době je

kolem rohové sprchy permanentně natažený plastový závěs. V zařízení koupelen nechybí

ani  umyvadlo  a  záchod,  nicméně  bez  klíče.  Protože,  jak  nám  bylo  řečeno  na  jedné

z prvních přednášek, doma se na záchodě taky nezamykáme. Uvnitř v domě se nachází

ještě  jedna  koupelna.  Přestože  je  domácích,  studenti  ji  mohou  používat.  Ani  zde  ale

nenajdeme zamykací dveře, přičemž je zde vana umístěna několik metrů od vchodu, na

druhé straně místnosti. 

Při vstupu do domu nás zarazí, že místo klasického zvonění,  slyšíme znít zpěv –

jedná se o zvonek dovezený přímo z Indie, který hraje na přeskáčku asi pět manter. Vevnitř

to  většinou  voní  indickým  kořením  a  mezi  krámkem,  který  je  nalevo  před  kuchyní

a kanceláří  a  současně  konzultační  místností  Učitele,  která  je  napravo  před  kuchyní,

najdeme malý oltář, kterému vládne fotka Satja Sáí Báby24. Krámek je malá místnůstka,

která je po všech svých stěnách napěchována krabicemi s kořením, čaji, oleji i naučnou

Ájurvédskou literaturou či skripty. Přestože zde skutečně není moc místa, jednotlivé druhy

většinou léčebných či podpůrných produktů jsou přehledně řazeny podle způsobu použití

(koření,  čaje,  léčivé  byliny  a  bylinné  směsi,  masážní  oleje,  vonné  esenciální  oleje,

kosmetika) i abecedy.

Konzultační místnost je o něco větší a stěny jsou zde do výšky obloženy literaturou.

U jedné zdi je rohový stůl, za kterým sedává pouze Učitel. Z této místnosti vedou dveře do

dalšího poměrně malého prostoru, ze kterého kouká masážní stůl. 

Když  pokračujeme  z  chodby  za  oltářem,  vedle  kterého  stojí  dvě  židle,  aby  se

klientům zkrátila doba čekání na konzultaci, rovně, dojdeme do kuchyně. Není příliš velká,

ale ohromí obrovskými hrnci, pecí na indické placky a velkým kovovým „sporákem“ na

plyn. Jsou to pozůstatky z restaurace dovezené z Indie, kterou před tím domácí vedli. 

Hala je velká přibližně dvanáct metrů na délku a pět na šířku. Místnost vyplňuje

několik stolů, které mohou být buď odloženy vertikálně na kovové držáky podél zdí, aby

nepřekážely, či jsou na spaní nebo psaní při výuce postaveny na nohy, většinou v nižší

variantě jejich umístění, aby mohli všichni přítomní (až na Učitele), sedět na zemi. Zdi

jsou lemované většinou látkovými vyobrazeními některých indických božstev. Především

Šivy,  Šivy s  jeho  rodinou  či  boha  Dhanvantari,  oficiálního  představitele  Ájurvédy.  Na

24Jedná se o indického duchovního vůdce, který je známý díky svým schopnostem „zjevování“ na různých 
místech světa, které prokazoval již za svého života. Zároveň se proslavil i svou charitativní činností. Dnes se 
po celém světě můžeme setkat s jeho následovníky, kteří vyznávají pomoc druhým jako svou nejvyšší 
hodnotu. (terénní zápisky, 3/2014; http://en.wikipedia.org/wiki/Sathya_Sai_Baba)
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druhém konci místnosti je promítací plátno, po jehož pravé straně najdeme poličku, kde se

nachází oltář s fotkou učitele Učitele. Před plátnem je malý gauč a křeslo, na němž obvykle

sedává,  a  na  jeho  levé  straně  najdeme  Šivův  oltář.  Tam  se  zapalují  vonné  tyčinky.

Prostředkem  místnosti  u  stropu  se  od  vchodu  až  k  stupínku,  na  kterém  je  pohovka

s křeslem,  táhnou  modlitební  praporky.25 Jsou  zde  k  dispozici  kulaté  polštářky,  které

většině z nás usnadňují sezení na tvrdé zemi.

V  Instituci  člověk  narazí  málokdy  na  zavřené  dveře,  otevřenost a  propojenost

jednotlivých členů komunity, kteří se v Instituci pohybují, je v první řadě konstruována

a reprezentována  právě  např.  absencí  klíčů  u  sociálních  zařízení,  či  permanentně

otevřenými  dveřmi  i  do  Učitelovy konzultační  místnosti.  Prostorově  tak  zde  Ájurvédu

ohraničují pouze zdi instituce a plot kolem zahrady.

Spolu s prostorovou organizací Instituce ohraničují a vymezují pohyb v jejím rámci

zároveň konkrétní pravidla. 

Instituce je místo pro Dhanvantri - boha zdraví, místo skromné se zásadami (bez

masa,  alkoholu  a cigaret).  (závěr  informačního mailu  k  výuce  1.  ročníku)  … Sára mi

vysvětluje, že název Instituce (jako prostoru) je odvozen z jednoho spisu, znamená „čisté

místo“, proto nechce, aby tu lidi kouřili,  nebo se sem tahalo maso či alkohol. (terénní

zápisky,  7/2013) … Mluvíme se Sárou o zdejším vegetariánství.  Sára:  „ … já bych to

zvládla, ale držím standart místa. Učí se tu ájurvéda – proto se snažíme o satvu. (rozhovor

se Sárou, 5/2014)

První skupina nejpřísnějších pravidel pro pohyb v Instituci je vymezená charakterem

Instituce  jako  „čistého  místa“.  Příčinou  manifestací  této  vlastnosti  Instituce  je  výuka

Ájurvédy, která je podle tradice podmíněná právě konkrétními pravidly dodržování čistoty.

Maso, alkohol a cigarety jsou zde zakázány, protože podporují vlastnosti mysli, které jsou

v rozporu s přemýšlením a pochopením – cílem studia Ájurvédy. Podobný motiv shledává

i J. Klepal ve své studii českého hnutí Haré Kršna (2005), které klade důraz na Kršnovu

božskou čistotu a nečistotu lidských těl poznamenaných vášní (2005:66). Proto členové

tohoto hnutí kladou takový důraz na hygienu a očistné rituály ve své každodenní praxi.

Významnou  praktikou  Instituce  je  zacházení  s  jídlem.  Zde  se  vaří  pro  studenty.

Studenti často pomáhají při vaření, ale i když mají v tomto kontextu jen roli strávníků,
25Jsou to obdélníky z látky, na nichž jsou vytištěné mantry. Tyto praporky jsou přidělané jeden za druhým ke 
šňůrce, za kterou jsou zpravidla zavěšeny. http://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitební_praporek
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spolu s jídlem dostávají informace, které korelují s výukou. Jídlo je zde jednou z praktik

zapojování Ájurvédy do individuálních každodenností, stejně jako prvkem, prostřednictvím

něhož je možné aktivně zasahovat do vlastního těla, potažmo stavu zdraví či nemoci. Jídlu

jako dalšímu klíčovému aktérovi v procesu konstituování  Ájurvédy bude věnována jedna

z následujících kapitol.

Dalším charakteristickým aspektem Instituce je režim. Temporální vlastnost Ájurvédy

je zde implicitně vyjádřena v časové organizaci a posloupnosti jednotlivých aktivit, které

v Instituci probíhají. 

Sára říká, že žít podle ájurvédy je práce na celý den. Nejlépe by bylo vstát před

sedmou hodinou - pranajáma, hodinu fyzické cvičení, snídaně. Všechna jídla by měla být

z čerstvých potravin, ale vařená. Po snídani by se mohl rovnou začít vařit oběd, aby byl

čas na vytrávení. To samé s večeří a nejlépe ještě takové 2 hodiny studovat spisy. A ještě by

měl člověk každý den najít čas na to, aby se chvíli hrabal v hlíně. (terénní zápisky, 7/2013)

Na otázku jako vždy odpovídá otázkou a tak se mě ptá, zda jsem si všimla, že mám

v průběhu dne různou mentální kapacitu. Zda jsem si všimla, že má příroda nějaký denní

cyklus.  Že  někdy  vychází  slunce  a  někdy  zapadá  a  my  jsme  součást  přírody.  (terénní

zápisky, 9/2013)

Režim  v  souladu  s  přírodou je  jeden  z  velmi  akcentovaných  motivů  při  výuce.

O víkendech v Instituci se vždy vstává před sedmou hodinou (kdy se příroda probouzí),

hodina je věnována dechovým cvičením, další józe a pak teprve následuje snídaně. Oběd je

kolem dvanácté,  kdy má  být  podle  Ájurvédy trávicí  oheň  nejsilnější,  večeře  musí  být

maximálně  v  šest,  jinak  by  už  tělo  potravu  nezpracovalo  a  uložilo  v  podobě  toxinů.

V tomto bodě se opět objevuje význam propojenosti s přírodou, kdy Ájurvéda vnímá lidské

tělo (a mysl) jako součást somaticko-klimatického systému (Langford, 1995), či jako entitu

formovanou v procesu „biosociální diferenciace“ (Lock, Ngyuen, 2010). Zároveň zde ale

vzniká  napětí  mezi  individuálním  pocitem  sounáležitosti  s  přírodou  a přizpůsobení  se

režimu Instituce. Zvnitřnění tohoto režimu do individuální praxe, tedy asimilaci zdejších

pravidel, lze interpretovat jako propojení s Ájurvédskou komunitou. V tomto případě by se

jednalo  o  praktiku,  která  se  podílí  na  budování  komunity  a  upevňování  vnitřních

komunitních vazeb. Podobný jev diskutuje Alter (2014), kdy jsou takové praktiky v oblasti

evropského  přírodního  léčitelství  interpretovány  jako  niterné  propojení  s  okolním

prostředím,  zatímco  v  případě  Ájurvédy se  jedná  o  praktiku,  prostřednictvím  které  se

jedinec propojuje s pomyslnou nacionalisticky zabarvenou komunitou.
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Instituce je prostřednictvím svého prostorového uspořádání, určování temporálního

charakteru aktivit, které se zde odehrávají spolu s konkrétními pravidly, které je ohraničují

dalším způsobem zjednávání Ájurvédy. Propojení těchto třech prvků totiž ztělesňuje jeden

z nejvíce zdůrazňovaných motivů výuky. 

DHARMA = zásady prostoru: každý prostor má své zásady a dodržování zásad umí

jen člověk – ten má možnost  zásady prostoru respektovat.  ...Máme konat v  souladu se

zásadami prostoru a používat hmotu … Rozdíl mezi člověkem a zvířetem je, že má člověk

navíc ještě jeden program. Nevědomá část (touha, vášeň..) - zvířecí, vědomá – dodržovat

a měnit podle zásad prostoru. 1. program: snadný, přirozený – snadno se nám přehřeje

hlava. V 2. programu k přehřátí nikdy nedojde... Sloučením s časem a prostorem se věc

mění, cítíme se jinej. Už není žena, ale kuchařka, učitelka, maminka. Prostor a čas nám tak

dává pocit různého cítění. (zápisky z přednášky, 9/2013)

Tak se prvky Ájurvédy, se kterými se pracuje při výuce, promítají do Instituce jako

vnitřně otevřeného prostoru. Její organizace a pravidla ztělesňují zásady, prostřednictvím

kterých  se  člověk  může  kultivovat  v  Ájurvédaře. Tyto  prvky  mají  tedy  jakousi

disciplinační  funkci,  ovšem  jen  v rámci  Instituce,  záleží  pak  na  každém,  zda  zdejší

pravidla a doporučení asimiluje i do své každodenní praxe. … Sára mluví o tom, co bych

mohla zkoumat, jak ájurvéda a její studium mění životy lidí. Často se rozchází s partnerem.

To,  že  třeba bude muset  udělat  tu  flákotu  – počínaje  od  toho vegetariánství,  není  tak

hrozné, jako když se rozchází v hodnotových žebříčcích. (terénní zápisky, 7/2013) A když

více zaměstnáváme sami sebe k tomu pochopení, zaměstnáváte se více k v mókši.  KFC

mám  hlad,  dám  si  křidýlka  –  když  přemýšlíme  takto,  tam  pochopení  není  zapotřebí.

Vyhodíme tím kus času. Takhle uštípáváme každý den, když jsme jak kráva na louce, která

jen žere dokola a pak se vykadí a pak zas žere. To děláme všichni, je to běžná věc. Co je

neběžná  věc  je  to,  když  je  někdo  v  mókši  –  přemýšlí,  snaží  se.  (zápisky  z  přednášky,

10/2013) 

Satvická – meditativní,  čistá,  pokorná povaha,  nutná pro studium  Ájurvédy stejně

jako  pro  dosažení  rovnováhy  a  zdraví  se  zde  materializuje  např.  ve  vegetariánském

charakteru  zdejší  stravy,  který  spolu  s  komentáři  přednášejících  zhmotňuje  jednotlivé

nástroje  Ájurvédy v  podobě  jídla.  Temporální  charakter  zdejšího  režimu  reprezentuje

ideální režim dle  Ájurvédy tak, jak je v hodinách argumentován. Instituci tak lze vnímat

jako první instanci, prostřednictvím které je Nauka zjednávána v její praktické podobě.

Podobnou  praktiku,  tedy  disciplinaci  komunity  prostřednictvím  zacházení  s  časem

v souladu  s  přírodním  cyklem,  zmiňuje  i  Klepal  (2005:113).  Přísné  dodržování
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praktikování konkrétních aktivit podle denních dob, stejně jako dodržování intervalů ve

stravování, umožňuje příslušníkům zkoumaného hnutí následovat přirozené pochody těla,

stejně jako věnovat patřičnou pozornost konkrétním obřadům a meditaci. 

Kromě časové, prostorové organizace a pravidel vymezených pro pobyt v Instituci se

zde  odehrávají  mimo-výukové  aktivity,  které  fungují  podobně  jako  výše  diskutované

prvky, tzn. ztělesňují a prakticky uchopují motivy  Ájurvédy,  které jsou formulovány při

výuce. Jsou jimi především společná hudební sezení, hovory o Ájurvédě a společná setkání

k příležitosti  oslavy či  organizace aktivit  a  budoucího směřování  Ájurvédské komunity.

Tyto  aktivity  mají  tedy  jednak  edukační  či  výchovnou  funkci,  kdy  jsou  především

nástrojem kultivace přemýšlení v kontextu Ájurvédy, zároveň jsou ale významnými prvky

konstruování zdejší Ájurvédské komunity. Posledním diskutovaným konstitutivním prvkem

Ájurvédy, který slouží pouze pro upevnění vnitřních vazeb komunity a zprostředkovává tak

možnost čerpat z takových spojení další benefity, je vytváření sítě vzájemných závazků.

Zdejší  komunitě rozumím jako entitě, stojící na pomezí Turnerových  communitas

(zvýrazněno v originále) (Turner, 2004) a obecně definovanou zájmovou komunitou (srov.

Navrátil, Šimíková, 2003). Přestože chápu všechny aktéry Ájurvédy, stejně jako Ájurvédu

samotnou,  jako  nestabilní  entity  která  je  utvářená  neustálým  redefinováním

prostřednictvím  proměny  vztahů  mezi  jednotlivými  aktéry,  použití  pojmu  „komunita“

možná vyžaduje drobné vymezení vůči kanonickým způsobům jeho reprezentace. 

Podle Turnera se  jedná o sociální  uskupení  lidí  v liminárním období  konkrétního

rituálního  přechodu.  Slovo  communitas (zvýrazněno  v  originále)  zde  označuje  zvláštní

formu společenských vztahů odlišných od oblasti  ,běžného života‘,  která  se  vyznačuje

jistou  podvojností  těchto  vztahů.  Kdy  podle  prvního  modelu  představuje  skupina

„strukturovaný,  diferencovaný a často hierarchizovaný systém politicko-právních pozic,

které  mají  různé  druhy  hodnocení...“  (Turner,  2004:97),  na  druhé  straně  funguje  tato

společnost jako nestrukturované či téměř nestrukturované „společenství jedinců, jež jsou si

rovni … a společně se podřizují obecné autoritě starších z hlediska rituálu“ (Ibid.). Takto

by se zřejmě dala interpretovat společnost, jejímž konstitučním prvkem je shodně jeden

z motivů  védské  kultury  hnutí  Haré  Kršna  (např.  Klepal,  2005).  Nicméně  v  případě

Ájurvédské komunity  se  nejedná  o  přísně  strukturovanou  skupinu,  do  které  vstupují

jednotliví členové prostřednictvím kanonických rituálů a pro pohyb v ní musí dodržovat
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pevně stanovený režim apod.. Zkoumaná skupina je víceméně průchozí, proto, aby se stal

člověk  její  součástí,  nemusí  v  podstatě  nic  jiného,  než  účastnit  se  zdejší  výuky.

Každopádně zde vznikají vazby uvnitř skupiny na základě sdíleného studentského statusu

většiny zúčastněných, kdy jsou tito lidé svým způsobem vyjmuti ze svých běžných rolí

a postaveni či sami stavěni do, od běžného života odlišných, rolí. Při pobytu v Instituci se

díky  vzájemně  rovnocennému  postavení  studenti  sami  disciplinují  v  oblasti  vědění

prostřednictvím rozhovorů, kdy sdílí své zkušenosti a myšlenky a utvrzují se tím ve svých

znalostech,  popř.  je opravují  podle odezvy ostatních.  Stejně tak provádějí  studenti  tuto

disciplinaci  praktik  a  znalostí  prostřednictvím  vztahováním  se  k  vyšší  autoritě

(přednášející). Zdejší komunita tedy oproti té Turnerově pozbývá do značné míry politicko

–  právní  dimenze,  stejně  jako není  ve  stejném slova  smyslu  společenským stavem na

pomezí, jelikož je většina komunitních aktivit selektivně asimilována jednotlivými jejími

členy do jejich  každodenních  praxí  –  což  by odpovídalo  charakteru  zájmové  skupiny.

Shodně  s  Turnerovým  typem  se  tato  společnost  ale  vyznačuje  značnou  mírou

rovnocennosti jejích jednotlivých členů, která je konfrontována s implicitní hierarchičností

této skupiny. 

Při společném  zpívání manter i  jiných písní,  Sára,  která tyto aktivity vede,  často

komentuje funkce zpěvu v kontextu výkladů  Ájurvédy při výuce, či seznamuje studenty

s hinduismem  a  jeho  propojení  s  Ájurvédou.  Ájurvéda se  tak  nejen  materializuje

prostřednictvím praktiky zpěvu  a rozšiřuje  hranici,  která  jí  definuje  i  na  tuto  praktiku,

dokonce je uskutečňována v kontextu konkrétního náboženství.

… David mi říká, že je škoda tu nespat, že je tu často supr večerní program, že buď

se Sárou zpívají,  nebo hrajou na mističky a bubínky,  že je to bezva...  (terénní zápisky,

7/2013)  ...  Po  kruhu  pošle  výtisky  slov.  Je  to  píseň  na  převládající  dóšu,  kde  jsou

zrýmované charakteristiky a doporučení. (terénní zápisky, 7/2013)

…  Sára  prokládá  zpěvy  historkami  z  Indie,  aby  demonstrovala  např.  jednotlivé

mantry ... Někteří lidé zase drží půsty pro jednotlivé Bohy. Např. půst pro Šivu. Ale vy si

nemusíte nic vybírat, můžete třeba jen vnímat Slunce a přírodu, dodává. (terénní zápisky,

10/2013)

Sára hraje na kytaru a většina z nás na bubínky. Zpíváme … „kí džaj!26“... další –

klasika: … Haré Kršna, Haré Rama. ... Sára: „ ... Moravský halekačky jsou na 1. program

– i když já si někdy taky ráda zahalekám, ne, že ne. Ale když zpívá člověk slova, který ani

nezná, ale mají nějaký vibrace – k tomu je Rám mantra – dodává sílu. Dobrý když má

26„Sláva!“ v sanskrtu.
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člověk svou mantru, nebo od mistra... Nevím, jestli jste viděli film Gándhí ... a tehdy mě

překvapilo že umíral v pokoře a míru. Tehdy z něj vyšlo – Šrí Rám – když říká člověk něco

božského, míří k bohu, vysvětluje Sára. … Píše se to i v Bhagavadghitě... Kršna – Gópala

– Govinda – to jsou další jména Kršny. … Vysvětluje slova: ru – světlo, déva – pán, mátá –

matka. … všichni jsme Šivové – ten, který vás učí jógu, odstraňuje překážky – je to tvůrce

i ničitel. Když se dívka stane z panny ženou je to Šivovo dílo – konec jedné etapy a začátek

další. Brahma je zrod, Višnu trvání a Šiva – ukončení něčeho – změna etapy - tak se to

v celém našem životě střídá. Tato trojice procesů je základem fungování vesmíru. (terénní

zápisky, 4/2014)... Takový život, ve kterém není hudba ukazuje, že tam není klid, není tam

zastávka v hlavě. Když má člověk hudbu v hlavě, je tam zastávka, je tam klid, mysl běží bez

napětí, tělo může dělat co má... (zápisky z přednášky, 4/2014)

Tak  společné  zpívání  propojuje  jednotlivé  členy  komunity  prostřednictvím  této

sdílené zkušenosti,  dovysvětluje  či  názorně ukazuje  některé akcentované prvky Nauky,

poskytuje studentům další  prostředek pro uchopení  Ájurvédy -  zejména prostřednictvím

manter a propojuje  Ájurvédu s Indickou mytologií,  vytváří  tak kontinuitu (Law, Moser,

1999) mezi zdejším překládáním Ájurvédy a domovinou této nauky. 

Rozmluvy mají  do  značné  míry  paralelní  funkci  s  výše  popsanou  praktikou

společného zpěvu. Prostřednictvím rozmluv mezi studenty i mezi nimi a přednášejícími se

řeší  téma  Ájurvédy na  praktických ukázkách,  ať  už  se  jedná o zkušenosti  kohokoli  ze

zúčastněných, nebo o obecné jevy. Slouží tak jako pomocný nástroj pro uchopení Ájurvédy

v  praxi.  Skrze  ně  si  studenti  utvrzují  způsoby  směřování  svých  Ájurvédských praktik

v rovině přemýšlení či každodenních úkonů. Zároveň mají rozmluvy i funkci komunitní,

kdy kromě sbližování lidí prostřednictvím sdílení zkušeností fungují jako prostředky pro

vytváření různých nástrojů pro lepší uchopení a současně reprodukci Nauky.

… Už ani ekonomové nevědí, co s tím. Musíme řešit neřešitelný úkoly... Informace,

který se na nás valej je třeba nevnímat a k tomu je meditace, dech. Je důležité se naučit,

nereagovat na mysl. ... Nejdůležitější je přijít na naše poslání. Umět se přijmout takovej,

jakej jsem... (terénní zápisky, 4/2014)

Přijdu do haly, všichni sedí s miskami snědené snídaně a povídají si ... Z pár slov

chytnu, že se asi baví o dávání bylin našim známým. Chci se zapojit ... a dodám, že jsem

právě včera kamarádce dovezla další sundar. Pavel se chytá za čelo... říká, že by ho spíš

zajímalo, proč ta moje kamarádka nemá menstruaci, asi s ní není něco v pořádku a tím, že

se jí dá ten hormon se to sice vyvolá, ale nevyřeší to příčinu nemoci. Ptá se, jak vypadá
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atak.  a já,  že je drobná a hodně sportuje...  Ale že už to bylo akutní,  protože jí  doktor

dokopal  na  nějaký  hormonální  injekce.  Pavel  začíná známou přednášku o tom,  jak  je

zvláštní, že mají lidé respekt z léku a z bylin nikoliv, když to může nadělat úplně stejnou

paseku. Na můj popis kamarádky kývá, že je to jasný. Říká, že bude mít špatnou rasu a asi

i raktu... Nasadit by se měla trochu vát dieta. (terénní zápisky, 3/2014)

Sára si přinese do haly počítač a řešíme slovník.  (Od začátku,  co nám to Učitel

poradil, si dělá pár lidí slovník se sanskrtskými pojmy a Sára to s námi chce teď probrat.)

Má s sebou vytištěný dvě písničky, jednu od Evy ze třeťáku – ještě k nim prej nemá melodii.

Sára nás ponouká, abychom vymýšleli nějaký písničky s ájurvédskou tématikou, ona k nim

pak třeba vymyslí melodii a můžeme je začlenit do našeho repertoáru. … Štěpánka nám

čte, co má zapsaný k dharmě... (terénní zápisky, 5/2014)

Setkání širší  komunity  při  příležitosti  např.  různých  oslav  v  sobě  propojují  dvě

předchozí praktiky a jsou současně navíc obohacena proslovem Učitele, či někoho z výše

postavených členů komunity27. Oslavy indických svátků vytvářejí prostřednictvím mnoha

prvků  navíc,  podobně  jako  samotné  zpívání  manter,  jistou  kontinuitu  mezi  indickými

tradicemi a  zdejším prostředím.  Zároveň jsou setkání  příležitosti  pro nastínění  dalšího

směřování Ájurvédy ve smyslu jejího kontaktu s okolním světem. 

Hned po večeří se začíná i vevnitř v hale připravovat Díválí – svátek světel. Přijeli

i nějaký lidi z druháku, dokonce i ze Slovenska. … a několik lidí si přivedlo děti... V hale se

nastavují lampy a kamera kolem gauče, na kterém bude sedět Učitel. Lidi nosí na stůl mísy

s pamlsky  a  další  zapalují  čajové  svíčky,  které  jsou  v řadách  jedna  vedle  druhé  na

okenních parapetech. … Už je po 6. hodině a venku je taky spousta svíček, na každém

schodě do baráku je jedna z každé strany, záhony a ohrazené travnaté plochy zahrady jsou

taky olemovány. … V zahradní kuchyni jsou pak pověšeny dva barevné svítící lampiony. 

Jdem dovnitř, abychom umyli nádobí po večeři a Sára na mě volá: „Alžběta si chce

vzít sárí28“. Říkám, že ráda. Tak mi přidělí jednu látku a začne mě obvazovat. Ptá se mě,

zda o tom napíšu... Ukazuje mi způsoby vázání posledního cípu, podle kterých se rozlišuje

styl jeho oblečení podle příležitostí. Chodí kolem nás jedna holka ze třeťáku a nabízí všem

holkám puntík na třetí oko. Když pak přijdu do haly, všechny už mají puntík. ... Marie říká

ženě,  která  sedí  vedle  ní,  že  dělám  výzkum  a  představuje  mi  jí,  jako  její  osobní

ájurvédařku...  Studuje to prý už asi 10 let a má praxi v Trutnově. Říkám, že je to fajn,

protože tam mám známou, co má artrózu a do Prahy je to možná trochu daleko. Říká mi,

27Jedná se o Učitelovy dlouholeté studenty, kteří sami provozují poradenskou činnost, popř. i nějakou formu 
výukové aktivity – viz. 1. kapitola „Učitel“. 
28Jedná se o dámský oděv z jednoho kusu látky.
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že je to vátový problém, že nesmí jíst syrovou zeleninu a dělat vátový činnosti, jako třeba

jezdit na kole. Musela by jí vidět, hraje tam roli hodně faktorů. 

Pravý  zadní  stůl  je  zvednutý  a  pokrytý  tácy  s několika  druhy  kuliček  -  pěti,

s čokoládou,  ořechy,  praženým  mungem,  sušeným  ovocem,  bábovkou...  Přichází  Sára

v zeleném sárí a sedá si na zem. Nabízím jí polštář pod zadek, ale odmítá... Mirek má na

čele tři bílé vodorovné čáry nad sebou a přes to žlutou tečku v oblasti třetího oka. Když jde

ven, ptám se ho pak, co to je a on mi osvětluje, že to je znak pro přivolání Šivy. Ptám se ho,

proč volá ničitele, jestli chce bejt zničenej? A on, že chce zničit špatný vlastnosti. Učitel je

stejně  oblečený  jako  vždy,  bílé  tričko  a  oranžové  dhótí29.  Po  chvíli  přichází  Vávra30

a Učitel ho posunkem ruky zve k sobě dopředu. Pozdraví ho malou úklonou v doprovodu

pokorného: „Učiteli“ a posadí se vedle něj na židli...

Učitel  začíná  s povídáním  neurčitě.  Klade  klasické  otázky,  jako  co  jsem  já.  Na

promítací plochu se promítá obrázek svíčky.... Říkáme si, že by se měla vědomost ájurvédy

nabídnout těm, kteří to shání a dneska se už tato svíčka rozsvítila. Sára má zavřený oči

a po nějaké chvíli povídání přichází i Lada v bílém a pokládá poslední talíř na stůl. (Učitel

mluví dál)… v tento den představí projekt, který je dárek ke dni Díválí... Ty stránky nejsou

jen pro nás, ale pro lidi celého světa, má to fungovat ve všech jazycích. Mezitím někdo

promítá stránky na promítací plátno... Staré spisy, které se začaly zapisovat několik set let

před naším letopočtem – dříve se ájurvéda předávala ústně desítky tisíc let, ale dnes se už

vědomosti  musí  přizpůsobit  času.  Dnes už  by měly  být  digitálně,  celý  svět  by měl  mít

přístup k ájurvédě, měl by jí mít při ruce. … (na zobrazené mapě světa jsou zaznamenány

jednotlivé  body,  kde  jsou  ájurvédské  univerzity  i  centra,  obchody.)  ...  celý  svět  ať  je

pokojem  našeho  bytu.  Členem  může  být  kdokoli,  kdo  bude  chtít  být  jakkoli  spojen

s ájurvédou.  Stránky  obsahují  ájurvédský  slovník...  a  pak  i  slovník  ájurvédských

prostředků...  V dalším  oddělení  jsou  základní  ájurvédské  spisy  (Šušrut,  Čaraka)  –

dohromady  je  to  přes  půl  milionů  veršů…  Doufám,  že  do  toho  všichni  zapojíme

a vytvoříme prezentaci pro globální ájurvédskou komunitu. 

Vzhledem k tomu, že je slepá ulice i jinde než v Čechách, že ájurvéda neprojde, není

uznávaná. Co dělat, aby se nám tak neházely klacky pod nohy? Marek něco vymyslel, aby

se dala praktikovat ájurvéda na globální úrovni,  tak jsem kontaktoval Francii  a Izrael

a všichni byli nadšení. Všichni totiž čekaj, kdy to přijde do komerční úrovně. Ale nejdřív to

musí  být  akademicky  a teprve  pak  komerčně.  Aby  mohlo  ájurvédské  zázemí  zákonitě

zasadit semínka, co pro to udělat? A tak jsem zavolal Vávrovi ... je nejblíž k tomu, co je

dostupné od české legislativy.
29Spodní část pánského oděvu na pomezí sukně a kalhot.
30Jeden z významných Učitelových studentů, který vede vlastní poradenskou i výukovou činnost.
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(Vávra mluví)  … je to jednoduché,  není  problém něco spustit,  akorát to nepůjde

akreditovat.  proti  tomu  by  se  hned  postavilo  ministerstvo  školství  i  zdravotnictví.  Ale

existují tu společnosti, co tu školí 4 roky čínskou medicínu a nikomu to nevadí. Záleží jen

na tom, aby se našel prostor, kde by se nechala akademie vzniknout. … Nikdo dnes nemůže

zakázat, aby se ti lidi mohli scházet. … A tady v Učitelově škole se určitě najde spoustu

lidí, kteří by tam mohli učit... Ale je to třeba zaštítit. Když na tu čínskou tradiční medicínu

chodí tolik lidí, i doktoři, uvědomují se, že je to potřeba. Myslím si, že by na to spousta lidí,

vzdělaných lidí začalo chodit. Protože dnešní medicína už není medicína, je to laborka bez

osobního  kontaktu...  Chce  to  začít  šířit  i  po  sociálních  sítích,  že  tu  vzniká  nějaká

ájurvédská akademie a že je čtyřletá. Medicína je v problému a je jen otázkou času, než to

bude úplně bez osobního kontaktu. Čím dřív by tohleto začalo, tím lépe. Nejen pro vás, ale

proto, aby si lidi uvědomili, co je tu špatně. Vládne komerce, proto se předepisují takové

věci... 

Tak fungují setkání také jako argumentace a plánování  politiky Instituce, potažmo

Ájurvédy. Její funkcí má být obroda české společnosti, popř. lékařství, rozšíření Ájurvédy,

tvorba globální Ájurvédské komunity a institucionalizace Ájurvédy.  Výchozím bodem je

situování konkrétního problému české společnosti a její medicínské kultury a lékařského

systému. Tento jev je argumentován v terénu jako komercializace a odosobnění medicíny.

Hlavním prostředkem k řešení tohoto problému má být  Ájurvéda  a jelikož její oficiální

akreditace jako paralelního léčebného systému vedle medicíny není možná, její rozšíření

musí  být  provedeno  „zdola“.  Proto  je  třeba  založit  soukromou  Ájurvédskou akademii.

Dokud tato instituce nebude fungovat, je nejvýznamnějším prostředkem šíření  Ájurvédy

její online prezentace na webových stránkách Instituce. Prostřednictvím webových stránek,

jejichž  hlavním  bodem  je  překlad  základních  Ájurvédských spisů,  se  má  zároveň

uskutečňovat další způsob šíření Ájurvédy v podobě tvorby Ájurvédské globální komunity.

Zdejší  Ájurvéda je opět argumentovaná jako hlavní organizační prvek této skupiny. Svou

autoritu v tomto případě čerpají přednášející z ovládnutí jazyka a vědění, prostřednictvím

kterých jsou schopni zprostředkovat Ájurvédu v její čisté formě. Překládání Ájurvédských

spisů  tak  otevírá  hranice  Ájurvédy celému  světu.  Kdokoli  na  světě  nyní  může  na

praktikování Ájurvédy participovat, přičemž přístup do globální Ájurvédské komunity není

ničím omezený. 

Obtížnější  přechod  tvoří  ale  idea  akreditace  Ájurvédy v  Čechách.  Oproti  tomu

vybudování  Ájurvédské akademie ztělesňuje spíše jeden z hladších přechodů v kontextu

politiky šíření Ájurvédy. Jelikož není intencí Instituce, aby absolutorium takové školy bylo
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zakončováno oficiální certifikací, není z legislativního hlediska zřízení takové, v podstatě

zájmové  činnosti,  problém.  Pro  její  zřízení  by  bylo  možná  nutné  založení  nového

občanského  sdružení,  jako  zajištění  přednášejících  a vyhovujícího  prostoru.  Oboje  si

vyžaduje značné ekonomické zázemí, vzhledem k tomu, že by pravděpodobně přednášející

museli do značné míry omezit svou původní výdělečnou činnost. Tyto podmínky tak tvoří

poněkud  nesnadný  přechod,  co  se  zřízení  Ájurvédské akademie  týká,  nicméně se  stále

jedná o překážky, které jsou teoreticky v dohledné době řešitelné. 

Skutečně obtížný přechod vykresluje teprve idea akreditace a tím i profesionalizace

samotné  Ájurvédy.  Přičemž největší  prozatímní úspěch v tomto směru činila akreditace

Ájurvédských masáží.  Ta byla  podmíněná především sepsáním dokumentace vybraných

procedur v biomedicínských pojmech, aby byly objasněny odborné veřejnosti. (rozhovor

s Pavlem, 3/2014) Po několika letech byla tato akreditace Ájurvédské masáži odebrána. …

prostě se jim to teďka nehodí, zkrouhli toho víc. Akreditace můžou udělovat, ale i odnímat,

jak se jim chce... (rozhovor s Pavlem, 3/2014)  Státní legislativa v tomto bodě  Ájurvédu

značně ohraničuje tím, že ani jedna její praktika, na jejímž základě je možné vykonávat

povolání, není certifikovaná. Což může u masérů, kteří by měli ověření pouze v této jedné

technice, velice ztěžovat možnosti uplatnění. Akreditace kompletní Ájurvédy je záležitostí,

i  podle  argumentace  Instituce,  velmi  vzdálené  budoucnosti.  Jako  její  první  překážku

interpretují členové komunity pluralitu jednotlivých tradic i v rámci ČR. Základem pro

takovou akreditaci by musela být primárně dokumentace celé medicínské složky Ájurvédy,

založená  na  jednotném  kánonu  týkajících  se  procedur  ad.31 Samozřejmě  v  otázce

neumožňování akreditace hraje jistě roli mnoho dalších aktérů. Jejich zkoumání jsem se ale

v důsledku toho, že již významně nezasahují do praktik utváření Ájurvédy, nevěnovala. 

Otázce (ne)profesionalizace  ájurvédy ve Spojených státech se ve své studii věnuje

Sita  Reddy (2002).  Po  rozšíření  v  Severní  Americe  se  ájurvéda snažila  vybudovat  si

legitimní a důvěryhodný status, ovšem „ve státním měřítku postrádala jasnou organizaci

i rozsáhlejší snahy o profesionalizaci“ (2002:102).  Ájurvédské vzdělávací programy jsou

zde  značně  rozmanité,  což  je  dáno  tím,  že  neexistuje  „žádný  národní  standard“  pro

ájurvédské akademie,  každá  z  nich  tak  „má individuální  strukturu  výuky i  certifikační

programy“. Reddy tak tamní  ájurvédu interpretuje spíše jako sociální hnutí holistického

zdraví,  postrádající  základnu  v  národní  organizaci,  což  koreluje  s jejím  převládajícím

zaměřením na  „kolektivní  významy a  strukturální  identity,  spíše  než  na  institucionální

změny“  (Ibid.:103).  Reddy  argumentuje  posunutí  hlavní  náplně  americké  ájurvédy od
31Významnou otázku by zde také samozřejmě tvořila Ájurvédská léčiva, jejichž politice se věnuji v poslední 
empirické kapitole této práce. 

68



bylinné medikace k fyzickým manipulacím a masážím, což bylo dle autorky zapříčiněno

„ekonomickými  a  politicko-legálními  tlaky“  (Ibid.).  Významný  prvek,  se  kterým  se

ájurvéda v USA potýkala  (či  stále  potýká)  není  dle  autorky  pouze  tamní  medicínská

kultura,  nýbrž především kultura náboženská.  Ájurvéda se  zde  stává jedním z  nástrojů

hnutí  New Age,  stejně  jako je  jím současně formována.  Příval  množství  alternativních

medicín  na  amerických  trh  tak  podnítil  skutečnost,  že  se  ájurvéda ani  tak  nesnažila

vyrovnat biomedicíně, jako zformulovat „odlišnou profesionální identitu“ (Ibid.:105). Díky

tomuto  faktu,  který  podnítil  orientaci  ájurvédy směrem  ke  kultivaci  její  metafyzické

stránky, byla americkou legislativou začleněna do oblasti „ne-medicínských zdravotních

profesí“. V důsledku čehož podléhá praxe  ájurvédy značným omezením.  Ájurvédaři sice

mohou radit, konzultovat, ale nemohou léčit a předepisovat léky. Reddy tak diskutuje stát

jako jednoho z nejvýznamnějších aktérů ve formování ájurvédy, jež jí současně vymezuje

pole  působnosti  pomocí  přívlastku  „komplementární“.  Nezabývá  se  tak  primárním

léčením, pouze vyplňuje mezery po exaktní biomedicíně. Reddy se dále věnuje způsobům

autorizace  ájurvédy v  mezích  limit.  Kdy  jako  jeden  z  nejvýznamnějších  rysů  tamní

ájurvédy identifikuje pluralitu jejích sub-tradic, která vzniká právě v důsledku jejich snahy

o vzájemné odlišení. Reddy dále diskutuje vyjednávání různých identit  ájurvédy, které se

formují v rámci třech oblastí (legální, klinické a populární). Napříč množstvím sub-tradic

tak  ájurvéda (nebo spíše  ájurvédy)  aktivně zjednávají  samy sebe v množství  vlastních

identit. Jedná se tedy o ájurvédu heterogenní, o entitu, jež je praktikována prostřednictvím

jejích různých identit, jež jsou vzájemně propojené. 

Sára nás zve k tomu, abychom participovali na zdejším novém projektu - překladu

ájurvédských encyklopedických textů. Vyzývá všechny, ať se dostaví - je přínosné pro lidi,

co to zajímá, potřebují zapisovače a i lidi, co mají cit pro jazyk... Jakou máme šanci na

v podstatě čisté setkání s Čarakou?, když se nám tyhle spisy dostávají většinou do rukou po

mnohonásobných různých překladech zkresleny... Ona zaručuje „čistotu“ tohoto setkání,

protože  je  tam ještě  k  tomu přítomný  Pavel32,  který  to  hlídá  a  porovnává  s  originály

a jiným překladem. (terénní zápisky, 3/2014)

Praktika překládání  samhit –  Ájurvédských encyklopedických textů produkuje jisté

napětí mezi autoritou těchto textů, jako nejautentičtějších dokladů  Ájurvédy, u kterých je

třeba následovat jejich přesné znění a samotnou praktikou překládání, která automaticky

implikuje jistou modulaci překládaných informací. Při překládání do jiného jazyka, tzn. do

jiných kulturních konceptů nelze dosáhnout přenesení „čisté“ podoby textu (srov. Vivieros
32Pavel kromě toho, že zde autorizuje výuku jeho biomedicínským vzděláním, funguje i jako autorita 
Ájurvédská, protože studuje sanskrt.
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de  Castro,  2004),  jak  se  hojně  v  Instituci  argumentuje.  Nicméně  prostřednictvím

komentářů, které k jednotlivým společně překládaným veršům Učitel diktuje, stejně jako

díky používání „příkladů ze života“ při výuce a neustálého apelu na to, aby studenti nelpěli

na pojmech, tak Učitel do jisté míry (nevědomky) následuje doporučení Viviera de Castra

pro kulturní překlad, nebo při nejmenším aspoň tuto snahu demonstruje. Vivieros de Castro

totiž  zmiňuje,  že  „dobrý  překlad  je  ten,  který  nechá  koncepty  cizince  deformovat

překladatelovy konceptuální nástroje, aby mohla být intence původního jazyka vyjádřena

novou“ (2004:5). 

Kromě vytváření napětí mezi „čistým“ předáváním veršů ze starých  Ájurvédských

spisů  a jejich  formováním  samotným  procesem  překládání  a  korelativního  charakteru

těchto překladů, má tato praktika navíc komunitní rozměr.  Komunita sama zde funguje

jako formující  prvek  Ájurvédy,  když se podílí  na utváření  základních textů,  ze kterých

čerpá Nauka svou autoritu. Tato praktika pak současně zpětně konstruuje komunitu tím, že

společnou  prací  na  tak  významném projektu  upevňuje  její  vnitřní  vazby  –  udržuje  jí

pohromadě.

Stejně  tak  je  praktika  překládání  dalším  nástrojem  autorizace  Nauky  i  vědění

„starších“ členů komunity, když je argumentována jako čisté setkání se starými mudrci,

spolu  s  čímž  je  zároveň  vymezována  vůči  anglických  aj.  překladům.  Ty se  snaží,  dle

Učitelovy interpretace,  vytvořit  přesnou „kuchařku“ pro Západ, která by zdejším lidem

umožnila s  Ájurvédou pracovat tak, aby si mysleli, že něco vědí. Autorizace  Ájurvédy je

v tomto  směru  jednak  zajišťována  samotnými  texty,  které  jsou  zprostředkovány

překladatelskému týmu Instituce dvěma lidmi, kteří sanskrt ovládají, zároveň je budována

prostřednictvím  rozsáhlých  dovysvětlujících  komentářů,  které  Učitel  diktuje  téměř  ke

každému verši. 

Jednou z významných praktik konstituce Ájurvédské komunity je zároveň tvorba sítě

vzájemných závazků. 

Dorka minule nebyla, protože dělá účetní a byla doba daňových přiznání, prý se tu

jen zastavila s papírem – pomáhá jim totiž s účetnictvím. (terénní zápisky, 4/2014) 

...Tak se ho ptám, co tu dělal a on, že jim sem prej vozí pacienty. (terénní zápisky,

4/2014) … Učitel na přednášce vypráví o Jardovi, který sem minule přijel a viděl bordel

a nepořádek, sám se pak nabídl, že tu zahradu uklidí. Před mým odjezdem jsem ho taky

zastihla, jak se domlouvá se Sárou, že jim pomůže s odnosem nějakého objemného odpadu

do kontejneru, který bude přistaven v ulici... (terénní zápisky, 10/2013)

Marek tu skáče a lakuje jim dřevěné obložení a spolu s dalším před tím venku něco
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na zahradě kopali – nějaká větší rekonstrukce, nebo oprava. (terénní zápisky, 12/2013)

Když  jsme  si  totiž  jako  poslední  nandávaly,  připomněla  mi,  jak  jsme  se  bavily

v kuchyni, že bych mohla vzít mámě na ochutnání a začala nakládat do mističek ode všeho

trochu. Prej mi už na to připravila v kuchyni skleničky. (terénní zápisky, 3/2013)

Loučíme se a Sára se mě ptá, jestli budu chodit i příští rok, tak říkám, že uvidím, jak

to bude, ohledně studia atak., ale že pokud to vyjde, mám ten doktorský projekt napsaný na

ájurvédská  léčiva,  takže  bych  asi  ráda.  Říká  mi,  že  bych  mohla  vyběhat  na  úřadech

povolení na nějaký další produkty, že by se jí to hodilo a já bych si to vyzkoušela na vlastní

kůži. S potěšením souhlasně kývu. (terénní zápisky, 6/2014)

Tak  jsou  vnitro-komunitní  vazby  konstruovány  a  upevňovány  prostřednictvím

principu  vzájemné  výpomoci.  Běžně  se  zde  během relativně  velmi  krátkého  časového

úseku  navazují  přátelské  vztahy  mezi  jednotlivými  členy  komunity.  Tento  aspekt  je

umocněn  tím,  že  se  zde  většina  studentů  zároveň  léčí.  Například  prostřednictvím

čtyřdenních léčebných procedur se často mezi konzultanty a pacienty vytvářejí přátelské

vazby. Zároveň může do formování vztahů uvnitř komunity zasahovat i skutečnost, že je

Instituce do jisté míry praktikována jako alternativa  Ájurvédského ašrámu (srov. Reddy,

2004), tedy tradičního učednického typu studia Ájurvédy.

Komunitní rozměr  Ájurvédy je zároveň kromě výše uvedených praktik konstruován

i samotnou  ekonomikou  Instituce.  Jedná  se  zde  o  praktiku,  která  svým  způsobem

umožňuje existenci Ájurvédy-komunity a současně se podílí na výstavbě jejích hranic. 

Povídáme si se Sárou u vaření. Jsou vedený jako občanský sdružení a peníze jsou

částečně členské příspěvky, částečně výdělečná činnost toho o.s. ... Jinak výdělečný je to až

poslední asi 4 roky, kdy je celkem nával ve škole, před tím bylo v ročníku max. 15 lidí, kdy

je vždycky takovejch 30% odpad – ti, co dál nejdou. Dělají to od roku 2002. A říká, že taky

nemají žádnou propagaci, jediná propagace jsou studenti sami - studujou tady lidi, kterým

to  většinou  doporučil  někdo,  kdo  tu  studuje.  Takže  čím  víc  lidí  tu  studuje,  tím  víc

vydělávají. Ale v současný době zatím ještě pokrývají pořád ztráty z minulých let... (terénní

zápisky 3/2014)

Rozšiřování  komunity  tak  zajišťuje  její  ekonomickou  soběstačnost.  Tento  trend

zvyšování počtu členů komunity v posledních letech není dle vedení Instituce způsoben

cílenou  aktivitou  podnícenou  shora,  nicméně  samovolným  rozrůstáním  komunity.

Symbolický kapitál  Ájurvédy ve smyslu zlepšování sociálního postavení tohoto přístupu

díky  zvyšování  počtu  jeho  přívrženců  tak  narůstá  zdola,  prostřednictvím  soukromých
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vazeb jednotlivých členů komunity.  Nárůst  symbolického kapitálu tak doprovází  nárůst

ekonomického kapitálu  Ájurvédy, který umožňuje soběstačnost občanského sdružení což

produkuje např.  lepší  ocenění  dalších  přednášejících,  které  může mít  za  následek opět

upevnění vnitro-komunitních vazeb, stejně jako otevírá dveře pro nadstavbu, jakou jsou

neplacené  výukové  prvky  diskutované  v  předešlých  odstavcích  (společné  překlady),

prostřednictvím  kterých  je  dále  možné  rozšiřování  Ájurvédy „shora“,  tedy  pod

organizovaným vedením Učitele  spolu  s  vybraným pracovním týmem Instituce.  Tento

oboustranný proces korelace symbolického a ekonomického kapitálu Instituce tak posouvá

hranice  Ájurvédy nejprve  prostřednictvím  soukromých  vazeb  studentů,  aby mohly  být

později rozšířeny dále pod organizovaným vedením Instituce. 

Tak Instituce prostřednictvím své primární  podvojné identity prostoru a komunity

funguje  jako  centrum  Ájurvédy,  kdy  sdružuje  a  organizuje  její  klíčové  aktéry.

Prostřednictvím nástrojů, jako je prostorová, časová organizace a pravidla Instituce spolu

s hovory  především  o  Ájurvédě a komunitní  aktivitou  (setkávání  členů  při  různých

příležitostech) je Instituce uskutečňována jako ztělesnění Nauky. Je jedním z prvních míst,

kde  si  může  člověk  „na  vlastní  kůži“  vyzkoušet,  co  to  prakticky  znamená  žít  podle

Ájurvédy. 

Barbora  Spalová  (2012)  ve  své  studii  křesťanských  církví  diskutuje  návyky

a pomůcky, které užívají členové církevního sboru k tomu, aby zůstali „na správné cestě“

(2013:107). Explicitně zde vyjmenovává např. „nošení kristovského náramku, denní čtení

Bible a modlitby, sdílení zkušeností s bratry a sestrami, svědčení si navzájem, popř. dotaz

u starších“ (Ibid.), kdy je jedním ze dvou zdrojů legitimity autority starších interpretace

Bible. Podobné motivy, jako jsou nošení připomínky své víry, nebo, v tomto případě, svého

studia  Ájurvédy či  napojení  na  Ájurvédskou komunitu,  vztahování  se  ke  starobylým

textům, které jsou považovány za nejvyšší autoritu učení, sdílení zkušeností s ostatními

členy komunity a následování názoru „starších“ v tomto případě především Učitele, který

je ve zkoumaném terénu nejvyšší žijící autoritou Ájurvédy, lze tedy najít i v takto odlišném

terénu. Propojení diskutovaných prvků se tedy zdá mít především edukační, disciplinační

a komunitní  funkci,  kdy  členy  komunity  vychovává  k  určitému  režimu,  vzdělává  je

v Nauce a zároveň je vzájemně propojuje v jedno společenství. 
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Instituce je tedy aktérem fluidní povahy. Jako Instituce prostorově, časově a pravidly

vymezená sice pevně ohraničuje a určuje aktivity (členů) komunity v jejím rámci, jako

jednotící  prvek komunity je  ale  právě  tím,  prostřednictvím čehož  se  Ájurvéda rozpíná

spolu se začleňováním dalších lidských aktérů do svých řad. Zprostředkovává významné

motivy  i  nástroje  výuky  a  tím  slouží  k  jejich  dalšímu  formování.  Prostřednictvím

komunitních aktivit, vymezených pravidel a časoprostorových prvků je Instituce zároveň

aktérem,  který  formuje  komunitu  tím,  že  ji  zapojuje  do  svého  vytváření,  reprodukce

a expanze.  (srov.  DeLaet,  Mol,  2000) Lidé tak modelují  Ájurvédskou komunitu,  Nauku

a politiku prostřednictvím Instituce a současně jsou jí sami modelováni (Ibid.). Stejně jako

bušní pumpa se svou fluidní technologií totiž Instituce umožňuje participaci na utváření

Ájurvédy „celé komunitě“ (200:234). Jako u hloubení jámy pro pumpu i zde nalezneme

některé členy komunity, kteří mají větší rozhodovací hlas než jiní, ale podobně jako tam,

kde pumpa nemůže v podstatě existovat bez členů komunity, kteří jí instalují a opravují,

zaujímá i Ájurvédská komunita ve vztahu k Ájurvédě stejně významně podmiňující vztah.

Jednotu vesnic (komunit ve zkoumaném terénu) si klade za cíl i vládní politika a pumpa

má být právě prostředkem jejího dosahování. Pro naplňování tohoto úkolu ale „nestačí,

když vypadá hezky a funkčně, musí zároveň shromažďovat lidi a vést je...“ (200:235).
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3.4. Ájurvéda v každodenním životě (zacházení s tělem)

„Strava (různého typu) podporuje u člověka sílu a dodává jeho pokožce dobrý vzhled

jen tehdy, pokud člověk zná prospěšnost a užitečnost stravy, která se mění v závislosti na

(ročních) obdobích,  chování a výživě.“ (Čaraka samhita,  kap. 6, verš č.3, překlad tým

Instituce)

V  následujícím  textu  se  zabývám  praktikami  spojenými  s  jídlem  a  fyzickými

cvičeními.  Přestože  jsem  původně  chtěla  tyto  dvě  klíčové  složky  Ájurvédy pojednat

v rozdílných kapitolách, nakonec se jim věnuji  společně a to proto, že se jejich funkce

z velké části prolínají. 

Strava  a  fyzická  cvičení  jsou  v  Instituci  praktikovány  jako  významní  činitelé

Ájurvédy a z analytického hlediska lze určit několik forem jejich aktérství. Oba dva prvky

jsou  totiž  používány  jako  diagnostické  nástroje,  primární  léčebné  nástroje,  jejichž

prostřednictvím je zároveň možné za komunikace s okolním prostředím aktivně přetvářet

tělo (a mysl) i každodenní život. Konkrétní podoba těchto prvků přitom podléhá mnoha

pravidlům.  Skladba  jídelníčku,  stejně  jako  způsoby  fyzického  cvičení,  je  totiž  velmi

individuální,  přímo závislá  na mnoha vnitřních i  okolních vlivech (vrozená konstituce,

momentální výchylka, klima, momentální stav počasí atp.). 

Budu se zde stručně zabývat  základními pravidly a  konstitučními  typy  Ájurvédy.

Určení  vlastní  konstituce  je  totiž  jedna  z  prvních  věcí,  prostřednictvím  které  zavádí

studenti  Ájurvédu do svého života,  tentokrát  i  mimo Instituci.  Od těchto konstitučních

typů, resp. od individuálních postupů s informacemi o Ájurvédských konstitučních typech

se  odvíjí  velká  část  modelace  jídelníčků  i  denních  režimů  většiny  lidí.  Proto  se  zde

současně zaměřím na prvky, které vstupují do hry, jedná-li se o konstrukci stravovacích

i fyzických návyků studentů a pacientů.

Nejprve se zde pokusím identifikovat  prvky, které se podílí na konstrukci praktik

stravování a fyzických cvičení, konkrétně se zaměřím na dechová cvičení a jógu, které se

v Instituci vyučují a jsou vnímány jako integrální součást Ájurvédy.

V druhé  kapitole  byly  již  zmíněné  základní  anatomické  a  fyziologické  principy
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Ájurvédy. Guny – tedy vlastnosti, podle kterých se vše děje, mahabhúty – základní prvky,

ze kterých je všechno složeno a dóši – konkrétní poměr prvků, který není tkání –  dhátu,

agni pak  označuje  trávení,  přeměnu  -  to  jsou  základní  principy,  podle  kterých  jsou

konstituovány praktiky spojené se stravováním a cvičením, aby mohly zpětně tyto praktiky

konstelaci zmíněných prvků ovlivnit. 

Jak  bylo  již  zmíněno:  „triguny  působí  na  agni,  který  přeměňuje  mahabhúty.“

(zápisky z  přednášky,  9/2013)  Triguny -  satva,  radžas a  tamas -  jsou  nejvýznamnější

ovládací prvky. Cílem je, aby byly v souladu. …  Co to je zdravý styl života? Vyvážený

mahabhúty,  vyvážený satva,  radžas,  tamas.  (zápisky z  přednášky,  11/2013) Přičemž při

výuce nabývají tyto pojmy různých významů. Například:  ...  Informace (satva), výkonný

proces (radžas), výsledek (tamas). (zápisky z přednášky, 12/2013) Tyto tři vlastnosti jsou

vždy a všude přítomné, důležité je, která zrovna převládá. Pojem satva je v terénu často

ztotožňován  s  nadhledem,  stavem  pozorování,  pochopení.  Učitel  a  žák  jsou  satvičtí,

slyšíme často při  výuce.  Také se zde ozývá,  že pokud jsme v  satvě, má naše tělo čas

a prostor na to, aby mohlo dělat co má. Ale na druhou stranu je pro zdraví nutné, mít tyto

tři principy vyrovnané. Také záleží na otázce časoprostoru. … Když šel člověk do války –

radžasický jídlo, aby zabíjel lidi a když se pak vrátil, tak tamasický jídlo, aby nepozabíjel

rodinu. Učitel: „Vysvětluju, abychom nezapadli do uvažování, že je dobře satva, a něco

špatně.“ (zápisky z přednášky, 10/2013) Satva tak napomáhá klidu, nadhledu, přemýšlení,

pochopení,  radžas povzbuzuje  a  tamas utlumuje.  Zároveň se zde  setkáváme s  definicí

satvy jako transcendentního aspektu člověka. 

Co  zažijete  se  zapíše  do  vašeho  těla.  3  těla:  1.  příčinné  tělo  –  satva,  2.  vaše

jemnohmotný tělo – radža – tam bychom zařadili  smyslový orgány,  výkonný orgány ...

a vaše psychika,  3.  hrubohmotný tělo – tamas.  To, co tady umře je  vaše jemnohmotný

a hrubohmotný tělo, vaše příčinné tělo tu zůstane. (zápisky z přednášky, 11/2013) 

Triguny tedy ovládají, působí přímo na nástroj trávení, který podle nich přeměňuje

prvky. Tomuto procesu můžeme ale napomoci, prostřednictvím naší interakce s entitami

povahy,  která  je  zrovna  v  našem  těle  deficitní.  Jednou  cestou  je  naučit  se  zacházet

s mahabhúty a  dóšami. To praxi znamená, naučit se dobře pozorovat a všechno zkoušet.

Jde o to, vnímat co naše tělo (a mysl) zrovna potřebuje, umět pozorovat, co se děje s námi

samými, co se děje zrovna s okolním prostředím a vybrat praktiky,  přístupy a matérie,

prostřednictvím kterých budeme moci dosáhnout  rovnováhy naší tělesné soustavy,  či  jí

udržet. Mahabhúty – základní prvky a dóši – poruchy v poměru základních prvků jsou zde

pouze  nástroje,  za  pomocí  kterých  je  možné  se  v  procesu  neustálé  přeměny  prvků
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orientovat a které člověku zároveň umožňují do něj i aktivně zasahovat. 

… Jakákoli porucha v pančmahabhút je dóš … 3 základní: porucha pohybu – vát,

porucha  přeměny  -  pitt  (pomalá/rychlá  přeměna),  porucha  stimulace,  hromadění,

segregace  -  kaf  … Když  všech  5  prvků  funguje  správně,  jsou  ve  vzájemném  souladu

s časem a prostorem – ale s časoprostorem jsou vždy v nesouladu … Když rychlá přeměna,

vlas jde rychle dopředu – je dlouhý a rovný. Když pomalá, je suchý i u konečků – kudrnatý.

Kafový vlasy jsou tlustý, silný a mastný. … Vátová věc zrychlená, nebo zpomalená, pitta –

plán, vše na míru, kafová – hodně pomalá, těžká, mastná. … Mahabhúty - vždy je něco ve

výkyvu – když 1 prvek – jen malý problém, když všech 5 – průser … Proč jsou ty výkyvy? 5

prvků se vzájemně ovlivňuje. 1. výkyv – vesmír, 2. výkyv udělá podnebí … Vůle působí na

pančmahabhúty, strava, léky mají na ně taky vliv – jsou složený z prvků, který kompenzují

výkyvy v našem těle. … Pančmahabhúty jsou dost nestálé.. (zápisky z přednášky, 10/2013)

Zároveň má mít podle Ájurvédy jídlo vždy všech šest chutí, pouze tak může člověka

zasytit a zamezit tomu, aby měl ještě huť na něco jiného. Významu šesti chutí se věnuje

i J. Farquhar (1994) ve své práci zaměřené na čínskou medicínu. Diskutuje zde významné

korelace  a  styčné  body  mezi  čínskou  medicínou  a  zacházením  s  jídlem.  V  případě

Ájurvédy má jídlo srovnatelný  léčebný potenciál  jako byliny a  jeho manipulaci  je  zde

věnována velká pozornost. (srov. Lock, Farquhar, 2007)

Podle  svých  tělesných  a  povahových  charakteristik  jsme  si  tak  hned  ze  začátku

výuky určili všichni vlastní konstituci. K uchopení tohoto komplexního stavu (procesu) se

používají  právě  pomocné nástroje  –  dóši. Učíme se,  že  když je  váta  porucha pohybu,

znamená to,  že entity s vátovou poruchou budou mít  určité  vlastnosti.  Záleží,  na co se

zrovna díváme, ale bude-li to tvar, bude mít spíše sklony k tomu být drobný, asymetrický,

barva bude spíše tmavá, povrch suchý a teplota chladná či bude mít daná entita ochlazující

efekt. Stejně tak bude  pittová věc symetrická, bude mít výraznou barvu, mastná, hladká

lesklá a bude teplá či bude mít zahřívací účinky. Kafa je porucha hromadění, proto kafové

je masivní,  spíše  světlé,  mastné,  chladné.  Takto  lze  popsat  nejen  materiální  entity,  ale

i např. povahu člověka. Podle  Ájurvédy, když někde převládá jedna  dóša, nebude pouze,

vztáhneme-li to k člověku, na nehtech, budou takové i vnitřní orgány, i režim takového

člověka, i jeho cíle. 

Ovládnutí  těchto  pomocných  nástrojů  a  funkčních  principů  následně  uschopňuje
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člověka,  aby se mohl řídit  při  zacházením s vlastním režimem proměnlivými vnitřními

i okolními aspekty. Kromě již diskutované  vlastní konstituce, popř.  vlastní momentální

výchylky je nutné sledovat stavy dalších proměnných,  jejichž průsečík umožní člověku

nakonec nalézt odpověď na to, jak má zrovna zacházet se svým tělem.

Mysl člověka hraje velkou roli v procesu přeměny. Proto by se měl člověk stravovat

i cvičit v souladu s myslí. Mysl je zde prvkem, který aktivně ovlivňuje proces přeměny -

trávení. Nejen, že určuje – pokud je tělo zdravé – kdy je třeba jíst či cvičit, zároveň může

i aktivně zasahovat do trávení např. konkrétních potravin.

Když máme chuť, sníme vše a nic nezůstane, ale když jsme nafrněný a nechce se nám

do toho, vznikne velký odpad. Špatný zažívací systém je špatná hlava. Samy střeva jsou jen

nástroje, ale zažívání je proces, který je řízený myslí.  A když bude v mysli samý guláš,

naštvanost, pochyby – nic se nedá vstřebávat. Slovo stravování je záležitost stavu mysli.

Když je jídlo v souladu s myslí - když je hlad – to je indikace, že je tělo připravený vstřebat

jídlo – v tu chvíli když přijde jídlo bude perfektně strávený. (zápisky z přednášky, 4/2014)

Sára  doporučila  Gábině  na  energii  haritaki33.  Gábina  říkala,  že  je  to  hnusný

a Sára... jí říkala: „musíš se na ní těšit: nejdřív je hořká a trpká a ty to hodně zapiješ, ale

pak časem se na to začneš těšit a ty buňky křičej, že k nim jde něco trpkýho, hořkýho,

dobrýho a na konci si vychutnáš tu tečku když cítíš tu sladkou“. Že je důležitý si to i takhle

myslí uchopit, protože pak to má úplně jinej účinek. (terénní zápisky, 3/2014)

Další  proměnnou,  které  je  třeba  při  konstituování  denního  režimu,  je  klimatický

aspekt.  Je  tedy  nutné  přizpůsobit  svou  stravu  i  pohyb  ročnímu  období  i  konkrétním

výchylkám  počasí.  Jen strava, která je uzpůsobená ročnímu období a způsobu života je

prospěšná. (Čaraka samhita, kap.6 verš 3, překlad – tým Instituce)

Podle  Ájurvédy by se měl při konstrukci stravy i  cvičení zohledňovat  temporální

aspekt. Kdy zde denní doba jde přirozeně ruku v ruce s tělesnými pochody. 

Vhodné je takové množství jídla, které se včas stráví vzhledem k "Jathákalam" (podle

časového  režimu*),  aniž  dojde  k  narušení  normálního  stavu.  KOMENTÁŘ:  *  Jeden

z faktorů je čas. Jíst podle času (jathá kálam). My máme určité režimy, režim dne, režim

pracovní, režim orgánů a jídlo musí být pryč ze žaludku ... než začne další režim kdy už

není  čas  na  jídlo  a  jeho  trávení.  Takže  nemáme  jíst  jen  dle  času/hodiny  a  síly

Džátharágni...  je  důležité  i  jaká následuje činnost.  Např.  večeře není  vůbec v  souladu

33Univerzální Ájurvédské léčivo – jedná se o rozemleté ovoce. Doporučuje se na čištění, trávení...
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s tímto režimem (to není v souladu s jathá kálam/podle času). My totiž jdeme po večeři

brzo spát a to je špatné.  (Čaraka samhita, kap. 5, verš 4, překlad – tým Instituce)

V každé denní době máme jinou sílu trávení, na to musíme brát zřetel při sestavě

jídelníčku, stejně jako je podle  Ájurvédy důležité zohlednit fyzické činnosti, které během

dne probíhají. Pokud např. večeříme a pak jdeme spát, vhodné to pro tělo není, na rozdíl od

toho je prospěšné ještě se po večeři nějakou dobu hýbat, aby se mohlo jídlo vhodně strávit.

Důraz na režim denních aktivit včetně stravy diskutuje i J. Klepal (2005) v případě své

studie hnutí Haré Kršna, jehož členové provádějí jednak různé typy úkonů v různou denní

dobu,  jelikož se den na základě „tří  kalit  hmotné přírody“ (2005:113)  dělí  do různých

časových úseků,  které  jsou vhodné pro  různé  praktiky.  Zároveň jsou tyto  praktiky,  do

kterých spadá i stravování v konkrétní hodinu, v souladu s fyziologickými procesy těle. 

Spojení  zvážení  momentálního  klimatického  a  časového  aspektu  a  vlastnosti

konstitučního  či  momentálního  tělesného  (i  duševního)  rozpoložení  umožňuje  člověku

vybrat  si  takovou  stravu  a takové  cvičení  jejichž  vlastnosti  budou  jeho  tělu  a  mysli

prospěšné. Při sestavování tohoto režimu je primární, určit vhodné množství. 

Vzhledem  k  tomu,  že  lehce  stravitelné  potraviny  podporují  trávení,  nevyvolávají

vážné poruchy, i když se jimi člověk zasytí. Naopak těžko stravitelné potraviny vzhledem

k odlišným vlastnostem nepodporují trávení a proto působí vážné poruchy, když se jimi

člověk zasytí, pokud nevykonává fyzickou činnost a nemá odpovídající sílu ágní (trávení).

Množství potravy proto souvisí s Ágníbala (silou trávení). KOMENTÁŘ: Lehká jídla se

automaticky tráví rychleji a už jen tím, že se tráví, se vytváří další agni. Lehká jídla se

stráví dokonale a tím se v těle posiluje agni k trávení dalšího jídla. Proto po lehkém jídle

zůstává v těle lehkost a čirost. Naopak těžké jídlo nepodporuje tvorbu dalšího agni, protože

trávení  není  dokonalé.  Proto  po  těžkém  jídle  dochází  častěji  k  obezitě  a  ani  není

podpořena  výživa  tkání.  Vzniká  zde  začarovaný  kruh.  Takový  člověk  ani  nezná  hlad. 

(Čaraka samhita, kap. 5, verš 6, překlad – tým Instituce)

Dále se už musí přejít k drobnějším nuancím. Je důležité, orientovat se v tom, jaké

vlastnosti mají konkrétní prvky, ať už potraviny či cvičení, kdy se jedná vždy o vlastnosti,

které jsou člověku přístupné smysly. Když má např. člověk zvýšený pitt – který je ostrý,

měl by se ostrému jak jídlu, tak cvičení, vyhýbat. Když má naopak zvýšený kaf – je třeba

tu nahromaděnou hmotu rozpohybovat,  nejlépe něčím lehkým, teplým, ostrým, slaným.

Když je naopak zvýšený vát (a to samozřejmě vždy do jisté míry platí, jak uvnitř těla, tak

v okolním  prostředí),  musí  se  uzemnit  a vysušené  promastit,  nejlépe  tekutým,  teplým,
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těžkým a mastným. Stejně je tomu i se cvičením. Kdo je příliš uzemněný a pomalý, měl by

cvičit rychlá opakování, kdo je naopak moc rozlítaný, měl by cvičit klidně a pravidelně. 

… Komentáře k jídlům: … Dnes vaříme pro kafu - mělo by to být trpké, ostré, suché

jídlo ... Dnes je vátový den - jídlo je vlhké, kašovité, sladké... (terénní zápisky, 7/2013)

… Lada vysvětluje...  Vát by měl prý cvičit  hodně předklony a procvičovat drobné

klouby,  pitt  by  měl  dělat  výdrže  a  kaf  zas  častá  a  rychlá  opakování.  (terénní  zápisky

12/2013)

… Důležitý  je  počasí  a  pro koho vaříš:  věk,  nemoc/zdraví.  Pro  diabetes  –  málo

cukru, placku ne z pšeničný mouky. Když jsou tu lidé různorodý, je jich hodně – dáš jim na

výběr řeší se to čurnama34, pak dáváš na výběr, jestli chtějí pálivý, nebo ne... (rozhovor se

Sárou, 5/2014)

Jak už bylo řečeno jedné z předchozích kapitol, podle Ájurvédy … člověk netráví jen

to, co jí a pije, všechno s čím ... přijde do kontaktu musí nějakým způsobem zpracovat...

(zápisky z přednášky,  4/2014) Trávení z pohledu západu – jídlo.  Podle ájurvédy trávíte

všechno. Když to správně strávíte,  strávíte,  když nesprávně,  vyvolává to potíž. (zápisky

z přednášky,  5/2014)  Proto  platí  stejná  pravidla  jako  pro  sestavování  stravovacího

a fyzického režimu i pro např. sestavování kulturního režimu, výběru společnosti, způsobů

přemísťování se atd. Týká se to zkrátka veškerých prvků a dění, se kterými člověk přichází

do kontaktu. Zde narážíme samozřejmě na obtížný přechod. (Law, Moser, 1998) Už při

sestavování  jídelníčku  není  vždycky  možnost,  vybrat  si  přesně  potraviny  a  způsoby

přípravy na  míru  momentálnímu rozpoložení  celého „somaticko-klimatického systému“

(Langford, 1995). Při výběru lidí a situací, se kterými člověk každodenně interaguje je to

ale  ještě  obtížnější.  Pokud  by  tedy  chtěl  někdo  dodržovat  tato  pravidla  zdravého

každodenního režimu podle Ájurvédy, musel by mít možnost absolutní volby.

Výše byly diskutovány prvky,  na základě jejichž zvážení  by si  člověk měl podle

Ájurvédy organizovat  svůj  denní  režim.  Významnou  roli  zde  hrají  opět  nástroje  pro

pochopení  fyziologie  z  pohledu  Ájurvédy.  Prostřednictvím  ovládnutí  těchto  nástrojů,

monitorování  momentálního  klimatického  a  temporálního  charakteru  lze  dále  podle

množství  a  dalších  konkrétních  vlastností  potravin,  které  jsou  člověku  zpřístupněny

smysly, sestavit ideální jídelníček a fyzické cvičení, které bude pro individuální soustavu

(těla a mysli) prospěšné. 

Tyto  principy,  které  jsou  studentům  prostřednictvím  Nauky  zpřístupněny  se

34opražená směs koření, Instituci se používají zde vyrobené: vát/pitt/kaf - čurny
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zajímavým  způsobem  potkávají  s  těmi  pravidly,  které  jsou  aktivně  praktikovány  při

setkání v Instituci. 

Jedním z nich je  střídmost  stravování,  která  se  prolíná s  důrazem na pravidelný

režim této praktiky.

… Ale jestli potřebujeme napravit tu přeměnu, potřebujeme napravit agni a jestli

napravíme agni, napravíme šestku35, svou osobnost. Pak člověk nemusí jíst, jenom dýchat

a toho se jim všechno přeměňuje... (zápisky z přednášky, 11/2013)

To všechno se zdá jako teoretická debata. Ale vy najdete různý zmínky – jako kdo jí

jednou denně je jogín, kdo jí dvakrát denně je ... (užívá si), k do jí třikrát denně je … (ten

má nemoc). (zápisky z přednášky, 4/2014) 

… Taky mi řekla, že nevečeří, snaží se jen snídaně oběd … zeptala se mě: „myslíš, že

to potřebuju, koukni se na mě, vypadám špatně?“ Takže jede podle toho, co by řekl Učitel

(tak se podívej na toho člověka, co myslíš). Říká mi, že je jí dobře, že není unavená k tomu

všechno, co sníš večer jde do ámy36. A já na to, jestli večer třeba už fakt od těch 6 a ona, že

už od 4 hodin co sníš,  říkal  jí  to  Učitel.  … Zakázali  jí  večeřet  – teďkon jí  jak Jarda

naposledy  ve  12...  Ráno  jí  Učitel  předepsal  mléko  s medem,  ghí37 a  dvěma bylinama.

Volala prej Učiteli, co s tím, že pak už nemá na snídani vůbec chuť a on, že je to v pořádku,

že leze na povrch ta satva. (terénní zápisky, 4/2014)

Sára:  „to  jen,  že  jste  přijeli,  vaříme takhle  bohatě.  Třeťáci  totiž  sem už  nejezdí

posuzovat jídlo, ale naopak potřebují čistší mysl, takže dostávají chudší jídlo. Třeba v létě

když tu byli, měli taky k večeři jen kičrí38.“ … později mi říká, že my jsme ještě mladí, ale

třeťáci už ví, že největší průser je přejídání a proto si na to dávají pozor. (terénní zápisky,

3/2014)

Výraznou  praktikou  Instituce  v  kontextu  stravy  je  kromě  důrazu  na  střídmost

vegetariánství.  Tento  prvek  byl  již  diskutován  v  předešlé  kapitole  a  je  zapříčiněn

charakterem Instituce jako „čistého“ místa  pro výuku  Ájurvédy.  Zároveň je zde kladen

důraz na to, že maso skutečně není nutné k životu. Tento jev je argumentován např. tím, že

celá  Učitelova  rodina  žije  vegetariánsky  v podstatě  celý  život.  Tento  aspekt  diskutuje

i J. Klepal v souvislosti stravování členů hnutí Haré Kršna, kde „pravidelná bezmasá strava

... zaručuje tělu jeho funkčnost a výkonnost“ (2004:113). 

35Pracovní název, vymyšlený Učitelem pro mysl – řídící centrum. 
36toxiny
37přepuštěné máslo
38rozvařená rýže s červenou čočkou
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… vzala jsem si jednu knihu vydanou v rámci Instituce a narazila jsem na to, že

ideální  je  vést  satvický  život  -  tzn.  snažit  se  o  mokš39.  Tuto  vlastnost  lze  kultivovat

i prostřednictvím jídla, které by mělo být čerstvé, vyvarováním se masa atd. Dál píšou, že

koho se to netýká, může si dělat co chce. Ale zdůrazňuje se tam, že všech ájurvédařů se to

týká... (terénní deník, 12/2013)

Dalším rysem je úprava pokrmů v Instituci, kdy je většina z nich  vařená, často do

polotekutého stavu. Jak bylo zmíněno výše v jedné z citací, takto upravená strava je lehká

na trávení, nezatěžuje organismus. 

Dále  se  zde  ze  stejného  důvodu  používá  značné  množství  pálivého  koření –

usnadňuje  trávení.  …  Dále  mluví  o  tom,  jak  lidi  při  studium  ájurvédy  mění  přístup

k potravinám. Pálivé si dávají čím dát tím víc. Ptám se, zda je to zdravé. Ona, že pálivé

pomáhá k trávení a našemu tělu je třeba pomoct. (terénní zápisky, 7/2013)

Z podobného  důvodu  se  v  Instituci  také  nesetkáme  s  větším  množstvím  syrové

zeleniny. … To že jíme zeleninu, způsobuje různé trávicí problémy, nejsme k jejímu trávení

uzpůsobeni, jsou to doplňkové potraviny. Hlavní jídlo v Indii je placka, rýže, ghí, jogurt,

malá porce dušené zeleniny (sabdží). (komentář k Čaraka samhita, kap. 6, verš 13)

Zeleniny sice bývá malé množství, ale za to většina z ní pochází z domácích zdrojů.

Jídelníček se tak do určité míry lehce mění podle ročních období a toho, co zrovna na

zahradě Instituce dozrává. Zatímco se místních zdrojů berou i čerstvé bylinky, koření se

striktně používá to indické. 

… v našem podnebí to neroste, ani to zde nelze sušit tak, jako v Indii. Proto i když si

pěstuje svůj koriandr, stejně raději používá ten z Indie. Vypráví o tom, jak tam den, dva

suší chilli papričky na slunci – a oni skutečně za ty dva dny úplně vyschnou, nechytnou

žádnou plíseň,  nic.  … klimatické  poměry  přispívají  k  ideální  podobě  těchto  produktů.

(terénní zápisky, 7/2013)

Další vlastností zdůrazňované v Instituci v kontextu jídla je čerstvost. Tento jev opět

souvisí se satvickou povahou místa. … Satvický je totiž prý všechno čerstvé jídlo a člověk

by měl mít aspoň jedno jídlo z čerstvých surovin denně. (terénní zápisky, 3/2014)

39 nelpění na ničem, pozorování, nezasahování
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Poslední typický znak stravovacích návyků praktikovaných Instituci je fakt,  že se

jedná o indickou kuchyni téměř bez výjimky. Konkrétně se spíše jedná o jiho-indickou

kuchyni, specifickou co nejlépe stravitelnějšími jídly a jejich pálivostí. … Když topí venku,

tvoje tělo se to snaží vyvážit, třeba mu dávat lépe stravitelný věci – to taky rozdíl mezi

severní a jižní indií v jídle. (terénní zápisky, 10/2013) … Kuchyně i směsi koření jiný v jižní

indii a v severní. Na jih – čím teplejší, tím pálivější. (rozhovor se Sárou, 5/2014) Kromě

indického  charakteru  všech  zde  podávaných  pokrmů  lze  identifikovat  několik

nejvýznamnějších  potravin,  které  jsou  v  Instituci  prezentovány v podstatě  jako  široko-

spektrální léčiva. Jedná se především o ghí a převařené mléko.

Stejně jako strava v Instituci, i dechová cvičení zde vyučovaná mívají vždy podobný

průběh.

Ve tři  čtvrtě  na 8 přichází  Sára … místností  zní  mimo to zvuk tibetské misky …

1. cvičení jen nechat proudit pránu40, jen nádech výdech, dále při výdechu rolování krční

páteře,  při  nádechu lehký záklon,  dále až do klubíčka.  Následuje nádí šódhana: dlaně

máme ve stříšce, prsty opřené o čelo a střídavý nádech výdech oběma dirkama. Levou

nadechujme  vesmírný  chlad,  pravou  vydechujeme  tělesné  teplo  a  naopak....  Další  je

kapalbhátí  -  pomalý  nádech do břicha,  rychlý výdech bránicí  … Předposlední  cvičení

bhástrika – silové rychlé nádechy s  rychlými silovými výdechy...  Vše se dělá jen,  kam

člověk může,  jen,  co je mu příjemné. Zakončení cvičení mantrou, třikrát Óm...  (terénní

zápisky, 7/2013)

Všechny zmíněné znaky stravy podávané v Instituci mohou fungovat podobně jako

zdejší výuka. Jedná se o způsob, prostřednictvím kterého se zde předává Ájurvéda v rovině

praxe. Tyto charakteristické vlastnosti a prvky zdejší kuchyně tak vykreslují specifickou

podobu  Ájurvédského způsobu  stravování.  Spolu  s  výukou,  prostřednictvím  které  se

studenti dozvídají o pravidlech, podle kterých by se měl člověk při sestavování denního

režimu  orientovat,  tvoří  tak  v  Instituce  vyzdvihované  prvky  kuchyně  a  cvičení,  další

prostředek, který se může na tvorbě denních režimů podílet.  Ájurvéda je zde v kontextu

stravy  a  fyzického  cvičení  praktikována  jednak  jako  soubor  pravidel  a vlastností,

prostřednictvím  kterých  člověk  sám  zachází  s  množství  proměnných,  a  jednak  jako

konkrétní podoba obou těchto prvků, která je do značné míry z dlouhodobějšího hlediska

neměnná.  Dochází  tu  tedy  k  jistému  napětí  mezi  individuální  konstelací  těchto  prvků

a jejich téměř jasnou podobou, předávanou v Instituci. 
40Vzduch, energie - další pojem, který má mnoho významů, v této práci se mu, podobně jako mnoha dalším, 
právě pro jeho komplikovanost nevěnuji.
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Po představení součástí, které se na konstrukci stravování a fyzického cvičení podílí

se mohu v následujícím textu věnovat různým formám aktérství těchto klíčových prvků

Ájurvédy.  Zaměřím  se  zde  tedy  na  to,  jakými  všemi  způsoby  tyto  prvky  v  kontextu

Ájurvédy mohou fungovat a fungují. 

První funkcí stravování a cvičení je stanovení diagnózy, ať už pacienta, či vlastní. 

Říká se, že když se mu uleví, vrací se chuť k jídlu. Znamení toho, že se mu oheň

nastěhoval zpátky, kde má být. Takovej, jakej je oheň, je chuť k jídlu a na co ta chuť je,

takovej taky je. Proto, jak se říká, že tělo si řekne co mám jíst je pravda do určité míry...

Dokud ten proces hromadění dóši zůstává v první fázi toho trávicího traktu, dokud je tam

silný  agni,  dóša  se  chová  slušně  a  vy  nemáte  bláznivý  chutě  na  bůhvíco...  (zápisky

z přednášky, 5/2014)

Pranajáma … Radí  nám, abychom i  během dne sledovali,  kterou dírkou se  nám

dýchá  lépe.  Levá  protože  je  ochlazující  podporuje  prý  anabolické,  zatímco  pravá

katabolické procesy. Mělo by se to prý střídat poměrně v malých intervalech, ale můžem

takhle kontrolovat své tělo, jak na tom jsme. (terénní zápisky, 4/2014) … Nádí šódhana41 :

„Sledujte, jak dýchají dírky, když jste naštvaný, vstáváte.. Patří to k pozorování očí, jazyka.

Kdo vypozoroval od minule něco zvláštního?“. (terénní zápisky – ranní dechová cvičení

Instituci, 5/2014)

… Říká, že se pomocí jógy se můžeme dívat na celou ájurvédskou filosofii, i jóga se

používá taky jako diagnostická metoda. Např. - není rotace v bedrech – vše je stažený

vátou, nejen ty šikmý svaly, ale všechno i konečník. ... Nikdy není problém jeden sval, ale

celá oblast... (terénní zápisky – jóga v Instituci, 12/2013) 

Další  formou  aktérství  cvičení  a  stravy  je  léčba.  Tyto  prvky  jsou  základními

léčebnými prostředky Ájurvédy.

… Ptá se mámy, co ji  sem přivází.  Máma jmenuje dlouhý seznam...  Na to Učitel

řekne: zapomeňte na pivo, chleba, luštěniny. Rozpoutává se diskuse, kdy se máma vyptává

skoro 10 minut na jednotlivé druhy masa. Vždycky jí něco zakáže a máti to komentuje, že to

miluje, on, že samozřejmě, protože problém musíme živit, aby rostl. Říká, že je třeba změnit

41„pročišťování drah“ - Většinou najdeme ještě s přívlastkem - „nervových“, nicméně v při výuce se slovo 
„nádí“ překládá jako „trubka, kudy něco teče“ (zápisky z přednášky, 12/2013).
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životní styl... Třeba vátovou dietu, váš tuk je ghí, ale může i občas olivovej olej... jídlo

třikrát denně, pravidelně... Chytne mámu nad zápěstím... Celým povídáním se prolíná, že

máti musí mastit a zahřívat. … Dál jí radí dechová cvičení: má prý začít u anulom vilom,

pokračovat  nádí  šódhanu,  pak  bránice,  pak  břicho,  pak  dýchání  celým  tělem  od

konečníku... (terénní zápisky, 12/2013)

… Ptá se mně, jaký mám projevy. Říkám, že rýmu, svěděj mě sliznice a kýchám...

Studený jídla, studený prostředí, studený …. Chvíli mě v tom nechá – napsáno na papírek

a pak to postupně seškrtá se slovy : „ne, až bude teplo, normální počasí a tělo si zvykne,

pak jo, dokud je zima, tak ne... (terénní zápisky, 3/2014)

Učitel po tom, co Julie udělá na jednu stranu horší rotací, říká, že si má lehnout na

bok ... pomocí zkratek, jako je TH12 a L1 ukazuje, kde je střed zad – napětí je prý na 12

hrudním obratli... pomocí změny na povrchu jde změna i dovnitř. Vykládá, jak k nim přišla

jedna žena ještě do salónu … , že nemůže otěhotnět a on jí předepsal nějaký cvičení, jako

rotace v kříži a přitahování nohou k břichu a ona otěhotněla, protože se jí uvolněním svalů

uvolnily  i  vaječníky...  Takže  když  je  v  týhle  oblasti  zatuhlá,  ať  cvičí  rotace,  pokud  to

nepomůže a bolí to, je třeba masírovat svalové úpony až k poslednímu hrudnímu obratli.“

(terénní zápisky – jóga v Instituci, 12/2013)

… Taky jí tam doporučili dělat z pranajámy, takové to intenzivní rychlé vydechování

– masíruje se tím právě to tlusté střevo. (terénní zápisky, 11/2013)

…že je pro kosti dost posilující,  když provádíme dlouhé výdrže, kdy je víc nějaké

zatěžujeme – ony pak zesílí, nebo aspoň tak neslábnou. (terénní zápisky, 3/2014)

V kontextu léčby je nutné vrátit se krátce k jevu, který byl již diskutován v kapitole,

týkající se Nauky, a sice  přenesení odpovědnosti z Ájurvédaře  jako lékaře či léčitele na

pacienta.  Reddy (2002)  tento  prvek  označuje  jako „zmizení  lékaře“.  V  Ájurvédě totiž

neléčí praktik, pacient se musí léčit sám, jedná se o aktivní způsob přístupu k vlastnímu

zdraví,  popř.  nemocem.  … operace  řeší  problém  pasivně,  zatímco  lze  vyřešit  aktivně

(dechová  cvičení)...  (terénní  zápisky,  12/2013)  Přesouvání  odpovědnosti  za  léčbu  na

pacienta stejně jako aktivní způsob zachování vlastního zdraví může často tvořit  velmi

obtížné  přechody  v  dosahování  těchto  cílů.  Jednu  překážku  tvoří  fakt,  že  ovládnutí

přístupu, který povede k zachování zdraví či jeho obnovení prostřednictvím individuálního

stravovacího a fyzického režimu vyžaduje značné množství znalostí, stejně jako neustálé

zvažování rozličných proměnných. Druhou překážku tvoří častá nutnost změny vlastních

zvyků. … Kristýna změny po konzultaci u Učitele: úplně vynechala pečivo, snaží se večer

nejíst. Ideálně, když to zvládne, nají se v 5 a to pak už hlad nemá, ale když to nestihne,
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musí si ještě večer něco dát... (terénní zápisky, 3/2014)... Když jsem jí říkala, co Učitel

předepsal mámě, reagovala podobně – že luštěniny má ráda a nerada by je vysazovala.

(terénní zápisky, 3/2014) Ájurvéda v této rovině může tedy fungovat jako jistá praktika

sebeovládání.  Její  hranice  jsou  zde  nanejvýš  proměnlivé,  určuje  je  vůle  jedince,  který

přistoupí k organizaci denního režimu podle Ájurvédy. 

Na  první  pohled  má  strava  a  cvičení  v  Ájurvédě roli  diagnostickou  a  léčebnou,

podíváme-li se ale do hloubky na to, co v Ájurvédě vlastně znamená diagnostikovat a léčit,

objeví se množství dalších funkcí, které tyto prvky mají, všechny je ale možné shrnout

právě  pod dvě hlavní  kategorie  léčby a  diagnózy.  Všechny tyto funkce současně  jsou,

jelikož  se  při  stravování  i  cvičení  jedná  o manipulaci  s  tělem,  ovlivněny  způsoby

praktikování tělesnosti v Ájurvédě. 

Léčebná  i  diagnostická  funkce  fyzického  cvičení  a  individuálního  stravování  je

podmíněná fluiditou lidských těl. (srov. Lock, 1993; Lock, Farquhar, 2007; Lock, Ngyuen,

2010) Jednak je možné zasáhnout do podoby a funkce těla prostřednictvím stravy, jednak

mají těla sama o sobě aktivní potenciál vlastní proměny. Kromě léčebné a diagnostické či

poznávací  formy  aktérství  diskutovaných  prvků  je  dále  možné  identifikovat  jejich

propojovací  funkci.  Ta  byla  již  krátce  diskutována  v  kapitole,  zabývající  se  Naukou,

nicméně  zde  se  jí  věnuji  v  kontextu  každodenní  praxe.  Všechny  tyto  funkce  stravy

a cvičení chápu jako navzájem podmíněné, všechny jsou zároveň propojeny předpokladem

fluidity lidského těla, proto se v následujících odstavcích věnuji právě této otázce. 

Stejně jako Annemarie Mol, která se ve své studii (Mol, 2002) věnuje multiplicitní

ontologii lidského těla v medicínské praxi, pozoruji v terénu rozdílné formy, kterými těla

jsou.  Slovo  být  používá  autorka  v  tomto  kontextu  pro  lokalizaci  rozdílných  praxí

praktikování těl, protože v „každé medicínské budově je množství rozdílných ateroskleróz,

tyto  budovy  jsou  ale  průchozí,  navzdory  odlišností  těchto  chorob,  jsou  propojené“

(2002:55).  Stejně tak i samotné lidské tělo, přestože je mnohočetné, drží jeho jednotlivé

části pospolu (Ibid). Autorka v tomto svém díle věnuje otázce propojení různých forem

zjednávání lidského těla.

Jakými způsoby je v Ájurvédě praktikována tělesnost?

Z  předchozí  textu  plyne,  že  jsou  zde  těla  praktikována  jednak  jako  soubor

biomedicínských  poznatků  o  anatomii  a  fyziologii,  jednak  jako  množství  poznatků,
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přístupů a principů týkajících se taktéž jak anatomie, tak fyziologie z hlediska  Ájurvédy.

Těmto dvěma způsobům zjednávání těl bylo již věnováno dostatečné množství pozornosti,

v následujícím textu se proto zaměřím na další možnosti, kterými tělo v Ájurvédě je. 

Tělesnost zde  není  něco  samozřejmého,  jedná  se  o  velmi  nestabilní  entitu,  je

utvářená v neustálém procesu proměny (srov. Lock, 1993; Lock, Ngyuen, 2010), současně

je to i něco, do čehož je nejen možné, ale i žádoucí vědomě zasahovat, pokud chce být

člověk zdravý. Přičemž strava a cvičení jsou zde primárními prostředky pro formování

tělesnosti. 

 … Samo tělo, orgány, tkáně jsou nevinné, nic sami neudělají. Vinnej je někdo jinej,

vy se rozčilujete nad žlučníkem, ale žlučník za to nemůže. (zápisky z přednášky, 5/2013)

Tělo  je  entitou,  která  neexistuje  sama  ze  sebe,  je  závislá  a  podmíněna  mnoha

proměnnými.  Zasahujeme  do  něj,  formujeme  ho  naším  jednáním,  stravou,  fyzickým

pohybem aj. Podle M. Lock (1993) bylo tradičně v biomedicíně k tělům přistupováno jako

k černým skříňkám42, jako k samozřejmým entitám, které zkrátka fungují a není nutné je

jakkoli  problematizovat.  Dle  autorky  ale  těla  nejsou  ničím  samozřejmým,  jedná  se

o nanejvýš závislé entity, které jsou utvářeny jejich situováním ve specifickém sociálním,

kulturním, historickém a biologickém kontextu. Ve své práci propojuje přírodu s kulturou

a tělo s myslí, věnuje se otázce, jak jsou těla produkována a reprodukována. Zabývá se

ustavováním tradiční dichotomie objekt vs. subjekt, kdy je lidské tělo obtížně uchopitelné,

protože lidé „mají těla a zároveň i jsou těly“ (1993:136). Jedním ze způsobů vyrovnání se

s takovou překážkou v konceptualizaci těl může být „otevření té černé skříňky a nahlížet

ztělesnění jako předcházející vědomí“ (1993:137).

Tělo má v  Ájurvédě určitou míru  vlastního vědění -  jednající  potenciál,  je samo

schopné  říct  si,  co  mu  chybí  a  přebývá.  Prostřednictvím  pochopení  Ájurvédských

anatomických  a  fyziologických  nástrojů  je  člověk  způsobilý  propojení  mysli  a  těla.

Následná  kultivace  jeho  pozorovací  schopnosti  mu  může  umožnit  naučit  se  číst  jeho

potřeby. Prostřednictvím tělesných praktik jako je strava a různé typy cvičení je pak možné

s tělem aktivně komunikovat.

… Snažím se svět vidět matrixem gun. Co já mám v sobě? Co je moc těžký když večer

čtu?Miloval jsem vždycky jogurt, ájurvéda mi řekla, že když budu jíst jogurt odpoledne,

budu mít tamasický ladění – nejsem bdělej. Pil jsem hodně kafe – a jak to říká Učitel – jdeš

s tím douškem dovnitř. Ájurvédu používám k tomu, abych ladil, jakým způsobem žiju, kdy

42„black box“ v originále
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jím, co jím. Zjistil jsem, že není důležité co, ale kdy a kolik. Sladký v malým povzbuzuje, ve

velkým uspává. To, co pojí filosofii, co stojí za tím, myšlení řídící a všechny věci, co se

z toho řetězí dál … Jako když to trávíš, rozdělíš to na bhúty a pak to trávíš. (rozhovor

s Pavlem, 4/2014)

Ve své knize se M. Lock a J. Farquhar (2007) zabývají praktikami, které jsou na

jednu  stranu  tělesnými  technikami,  na  tu  druhou  mají  zároveň  samy biologický  efekt

(2007:62).  Tímto  způsobem  lze  nahlížet  i  oba  diskutované  prvky  Ájurvédy.  Přičemž

implicitním předpokladem tohoto jevu je právě aktérský potenciál těla jako takového. 

Stejně  jako M.  Lock  (1993)  diskutují  problematiku  těla  jako  subjektu  –  objektu

i další  autoři.  Ve  své  studii  kineziologické  praxe  v  Dánsku  (Grünenberg,  Hillersdal,

Kjærgaard Walker, 2013) se autoři věnují právě praktikování těla jako subjektu. Zkoumají

způsoby,  kterými  je  zjednáváno  tělo  při  kineziologické  léčbě,  kdy  zohledňují  socio-

materiální vztahy. Tělo má zde schopnost samo komunikovat svůj stav a kineziologové

jsou  schopni  prostřednictvím  konkrétní  techniky  tyto  zprávy,  které  tělo  posílá,  číst.

Kineziologická  léčba  tak  přemosťuje  propast  mezi  konvenčně  vnímanými  protějšky

subjektu,  objektu,  těla  a  mysli.  Podle  kineziologie  je  nemoc,  stejně  jako  v Ájurvédě,

způsobena  nerovnováhou,  podobně  jako  zde  pak  kineziologové  prostřednictvím

komunikace a manipulace s tělem tuto nerovnováhu vyrovnávají. 

 

Dalším způsobem zjednávání těl v Ájurvédě souvisí s jejich propojením s okolním

prostředím. Tělo je zde tvořené ze stejných prvků jako všechno ostatní. Toto propojení

způsobuje, že tělo reaguje na změny okolního prostředí, zároveň tak i umožňuje člověku,

aby do jeho utváření a přetváření na základě okolních vlivů aktivně zasahoval (stravou,

myslí, dechovým cvičením, jógou). 

… začíná v lednu kdy je větší zima, vliv slunce se zvyšuje a graduje na konci období,

tím slunce  zvyšuje  zralost,  z  rasu vytváří  tuk,  je  to  vysychavý  proces  kdy  zraje  ovoce

a plody, plod se zpevňuje, roste, teplo se zvyšuje a chuť je stále více intenzivní. Toto je co

se týká chutí období, kdy se posouváme od hořké chuti (éter) až k ohnivým chutím (pálivá).

V  tomto  období  jsou  podporovány  katabolické  procesy.  Horko  volný  tuk  zahušťuje,

vysušuje a vzniká vazelína. šišira je zima, vasant jaro, grišma je léto, zvyšováním tepla ras

graduje, ras se mění vzestupně na tikta (hořká), kašája (svíravá) a katu (pálivá) tj. chuť se

stává  hořkou,  svíravou  a  ostrou.  Ve  svém  důsledku  způsobuje  slabost,  hrubost

a vyčerpanost.  (komentář k Čaraka samhita kap. 6, verš 6, překlad – tým Instituce)

Sára říká, že podle ájurvédy by se mělo správně vařit - a že tady tak vaří, že se

podíváš  ven,  podíváš  se  na  složení  skupiny  a  podle  toho zvolíš  koření.  Takže  dneska,
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protože je celkem chladno a prší, můžeme dát třeba i zázvor a pálivější zahřívající věci...

(terénní zápisky, 3/2014)

(ranní  dechová  cvičení)  …  Popisuje,  že  levá  anabolická  –  přijímáme  chlad

z vesmíru, měsíce, vydechujeme tělesné teplo, pravá katabolická - přijímáme teplo slunce

vydechujeme tělesný chlad. (terénní zápisky, 7/2013)

Tělo  ale  není  pouze  propojením  prvků,  které  ho  utváří  a  těch  samých,  které

konstituují okolní prostředí. Kromě ze západního pohledu těla a mysli existuje v Ájurvédě

ještě třetí vrstva. Podobně je i v kinesiologii tělo propojením „fyzického, emocionálního

aspektu, stejně jako biochemických a mentálních drah pacienta“ (Grünenberg, Hillersdal,

Kjærgaard  Walke,  2013:3),  nicméně i  zde  mu stále  chybí  transcendentní  část,  která  je

součástí těla v Ájurvédě. Jak již bylo uvedeno … je tělo složeno ze třech obalů.  Jedná se

tedy o jakousi trojjedinost těla kterou tvoří jeho příčinná, hrubohmotná a jemnohmotná

vrstva (zápisky z  přednášky,  11/2013),  kdy je příčinné tělo tím,  co přežívá dvě ostatní

tělesné části v případu smrti člověka. 

Prostřednictvím tělesných praktik je zde možné zasahovat do kultivace vlastní mysli.

Protože, jak již bylo výše několikrát uvedeno, vše je složené ze stejných prvků a řízeno

stejným funkčním principem. Ovlivnit svou tělesnou (a duševní) soustavu člověk může

dodáváním  takových  kvalit,  jaká  chce,  aby  soustava  byla.  Tak  lze  prostřednictvím

dodržování  pravidel,  jakými  je  např.  požívání  maxima  čerstvé  stravy,  vyvarování  se

čehokoli opačného charakteru, tedy potravin, které jsou v nějakém smyslu mrtvé (maso,

plesnivé  sýry..),  stejně  jako  dechovými  i  jógovými  cvičeními,  které  jsou  zaměřeny na

vědomé zklidnění, manipulovat svou mysl směrem k porozumění a pochopení. V extrému

je  tímto  způsobem  možné  dosáhnout  transcendentního  poznání.  Tělo  je  zde  tedy

nástrojem pro překročení vlastních, právě tělem jím samým vymezených hranic. 

… Ánand maya je oblast, ve které je taková síla, která je nad intelektem. Tomu se

říká Bůh. Tady neznamená pojem Bůh ani Kristus, ani Shiva ani žádný jiný. (komentář

k Čaraka samhita kap. 1, verš 17, překlad – tým Instituce) … Proto se lidi modlí, meditují,

snaží se neprovokovat své smysly a přemýšlení, snaží se být ve tmě, v jeskyni, v klidu, snaží

se vynulovat. Jakmile se člověk vynuluje, tak se spojuje shora s Ánandou. … To se děje

automaticky. Není rozdíl mezi Bohem a člověkem. (komentář k Čarak samhita, kap. 1, verš

18, překlad – tým Instituce) 

Podobný  jev  popisuje  již  Mauss  (1973),  když  apeluje  na  rozvoj  socio-

psychologického výzkumu konkrétních tělesných technik, které jsou praktikovány v Číně
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a v Indii.  Hovoří zde o biologických prostředcích pro „komunikaci s Bohem“ (1973:86,

zvýrazněno v originále), jimiž mají být např. některé dechové techniky. 

 Tělo  zde  může současně  překračovat  i  jiné  hranice.  Kromě těch,  které  si  samo

vymezuje  má  potenciál  překročit  prostřednictvím  Ájurvédy hranice,  které  určuje  mysl.

Tedy  buď  např.  prostřednictvím  jídla  a  sebeovládání,  kdy  je  možné  pouhou  změnou

stravovacího režimu dosáhnout doposud nemyslitelného. Či je možné dojít k podobnému

cíli  i  prostřednictvím  fyzických  cvičení.  Zatímco  prostřednictvím  různých  dechových

a meditačních cvičení je možné zasáhnout do vlastního metabolismu, nabrat energii, zahřát

se či uklidnit mysl, prostřednictvím praktikování jógy je možné zasáhnout i do vnitřních

orgánů, stejně jako „jenom“ do svalové a kosterní soustavy těla.

...To jsem si tuto neděli vyzkoušela po každé docvičené sestavě se svíčkou, kdy mě

krutě boleli  záda. Normálně bych si hned udělala nějaký kompenzující  pohyb, nicméně

jsem většinou poslechla Ladu, lehla si zpět do základní pozice v leže na zádech a dle jejích

pokynů uvolňovala a dýchala. Bolest skutečně do chvilky odešla. (terénní deník, 10, 2013) 

Zároveň mají tyto praktiky konečně i komunitní aspekt, ve smyslu upevňování jejích

vnitřních vazeb. ...nikdo z přítomných – co jsem tak zpozorovala – se nebojí pasivní jógy.

Tedy fyzického kontaktu s ostatními studenty. Skoro se neznáme, většina lidí zná jménem

tak maximálně polovinu spolužáků, přesto nemá problém masírovat sousedovi stehno až

k pánvi. (terénní zápisky, 10, 2013) 

V  Ájurvédě je  tedy  tělesnost  praktikována  jako  soubor  anatomických

a fyziologických poznatků biomedicíny  a  Ájurvédy. Toto penzum informací  a  principů

dále umožňuje zjednávat tělo jako něco nesamozřejmého, něco, co se neustále proměňuje

a do čehož je možné zasahovat. Tělo je zde zároveň něčím, co vlastní konkrétní vědění,

jež  je  člověku  dostupné  prostřednictvím kultivace  jeho pozorovacích  schopností.  Díky

znalosti  základů  Nauky,  tedy toho,  že  jsou  všechny entity  složené  ze  stejných  prvků,

funguje  tělo  jako  součást komplexního  sociálně-historicko-biologicky  specifického

systému.  V důsledku toho je  možné ovlivňovat  jeho podobu a funkci  v  reakci  na stav

okolního i vnitřního prostředí. Vybíraje prvky a praktiky takových vlastností, jaké člověk

chce u sebe kultivovat je zároveň možné například směřovat svou mysl k poznání vyššího

principu veškeré existence.

V neposlední řadě je strava i cvičení způsob zjednávání zdejší  Ájurvédy. Na jednu

stranu je ájurvédská kuchyně Instituce do určité míry začleňována do stravovacích návyků
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studentů  primárně  prostřednictvím Indického koření  i  konkrétních  zde  vyzdvihovaných

potravin  (viz.  1.  část  této  kapitoly)  či  obecných  stravovacích  návyků  (vegetariánství).

Zároveň je ale  Ájurvéda v podobě těchto prvků lokálním prostředím zpětně ovlivňována,

např.  změnou  receptur  některých  koření,  které  by  byly  pro  Čechy  moc  pálivé  či

používáním místních plodin v kuchyni Instituce. 

Vycházejíc  z  představení  základních nástrojů pro pochopení  Ájurvédské anatomie

a fyziologie  zde  byly  diskutovány  různé  způsoby  praktikování  tělesnosti  v  Ájurvédě.

V průběhu  této  diskuze  byly  pojednány  role,  které  v  tomto  kontextu  nabývají  strava

a cvičení,  aby bylo nakonec možné vrátit  se k funkcím těchto dvou integrálních prvků

Ájurvédy, které lze shrnout do kategorií poznání či diagnózy, léčení a propojování. 

Ve výsledku strava a fyzická cvičení zastávají širokou škálu způsobů aktérství, které

jsou vzájemně propojené.  Mají  tedy poznávací  funkci,  jsou nástrojem k propojení  těla

s myslí – sebepoznáním i jeho propojením s okolím, jsou prostředkem emancipace těla

a tělesnosti,  umožňují  vědomou  manipulaci  a  formování  těla,  jsou  prostředkem  léčby,

udržování zdraví, zprostředkovávají zároveň kontakt s jakousi vyšší energií díky tomu, že

napomáhají člověku v kultivaci jeho mysli.

Hranice  Ájurvédy jako  tělesných  praktik  si  určuje  každý  člověk  sám.  Záleží  na

každém jedinci, jak moc bude svůj režim v závislosti na Ájurvédě upravovat. Tak někteří

začnou používat pouze Indické koření a když na ně něco „poleze“, uvaří si jako vždycky

zázvor a k tomu se možná budou snažit večer už nejíst, aby tělo stihlo potravu zpracovat.

Někteří začnou na Učitelovu radu hodně mastit a pokusí se upravit si denní režim tak, aby

byl pravidelný, k tomu si ráno občas chvíli zacvičí, aby se hned ze začátku dne zklidnili

a protáhli.  Jiní  začnou přemýšlet  o  každé  potravině,  společenské  události  nebo fyzické

praktice,  zda podpoří ty prvky, co zrovna jejich tělo potřebuje zvýšit,  nebo zda jim již

zvýšené prvky ještě umocní, což by mohlo vést k nepříjemným pocitům, možná k nějaké

krátkodobé obtíži s trávením. V tom případě si ale příště dají na takovou věc pozor, kdyby

s ní totiž přicházeli do styku dlouhodobě, mohla by způsobit třeba i vážné onemocnění. 

Tyto hranice jsou tedy fluidní, vystavěné podle cíle každého člověka, který přijde

s Ájurvédou  do kontaktu.  Záleží,  zda chce úplně změnit  svůj  přístup ke každodennímu
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životu,  nebo  ho  pouze  upravit,  vyplnit  jeho  mezery  a  „uhladit  hrany“.  V obou  dvou

případech mají  i  tyto  individuálně  vystavěné hranice  své  limity.  Ty tkví  především ve

schopnostech každého člověka učit se, naučit se zacházet se základními nástroji Ájurvédy,

pochopit je a vypěstovat si velmi dobrou pozorovací schopnost.

91



3.5. Léčebné prostředky Ájurvédy

… vyndá si malé čtverečky papíru, zapisuje a k tomu mě instruuje. Nasja43 olej –

ráno a večer kápnout do nosu u umyvadla, zaklonit hlavu a nechat to stéct do pusy, může

se i polknout. Pak čaj 1:1 sančár šakti a tulsí – ráno a večer. Ptám se, jestli se to jen

zalejvá, nebo vaří a on: „smícháš, dáš do sklenice a pak vždycky vezmeš jednu čajovou

lžičku a vaříš  10 minut“.  Čaje se vaří...  (V krámku se Sára baví  s  paní  o detoxikaci,

doporučuje  jí,  koupit  si  haritaki.)  …  říká,  že  si  většinou  při  různých  detoxech  dává

poloviční dávky, že to nesnáší dobře, tak jestli se tím nemůže předávkovat. Sára na to, že

ne, protože je to ovoce. To je prý, jakoby vám někdo řek, že nesmíte sníst moc jablek. Ale ať

zavolá, kdyby byl problém... jdu na řadu. Ptám se, z čeho je olej nasja a Sára, že základ je

sezamový olej a pak bylinný vývar. Zajímá mě, z jakých bylin a ona, že neví, že se to vozí z

Indie už  hotové.  Ale že  jim jednou začínala sezona a oni  ho neměli,  tak vařili  nějaké

ob obyčejné bylinky, jako jalovec, vát našak... Za tu ani ne hodinu, co jsem tam strávila se

tam protočilo šest lidí, před mým odchodem ještě přichází na konzultaci další holka. …

(terénní zápisky - vlastní konzultace u Učitele, 3/2014)

V této  kapitole  se  věnuji  léčivům44 jako  dalšímu  klíčovému  prvku,  který  se  na

utváření Ájurvédy podílí. Zejména se zde zaměřím na aktéry, kteří jsou propojeni v procesu

konstituce léčiv. Významnou rovinou tohoto procesu je otázka (ne)umožňování léčivých

produktů  Ájurvédy, které jsou konstruovány za přítomnosti mnoha limit. Různé praktiky

ohraničování zároveň produkují množství identit zkoumaných léčiv. Nakonec je pozornost

přesunuta z konstituce podoby léčiv k jejich funkcím, ty jsou zde pojednány pouze krátce,

do značné míry totiž  kopírují  funkce tělesných praktik stravování  a  cvičení  popsaných

v předešlé kapitole.

Prvním aktérem, který se na tvorbě Ájurvédských léčiv podílí je podnebí45.

… Dá se to pěstovat i tady, ale my máme všechno dovoz. Tady nejsou podmínky, jak

to  usušit.  ...  Je  to  jiný,  když  tam roztáhnou prostěradlo  a  co  ráno skliděj,  večer  mají

usušený. Tady je velká vlhkost ve vzduchu, takže by se to muselo někde vevnitř. Mrazem je

43„nasja“ znamená „nosní“
44Pojem „léčiva“ zde používám jako pracovní označení léčebných Ájurvédských produktů, oficiální definice 
tohoto pojmu je předmětem obsahu značné části této kapitoly.
45„Podnebí neboli klima je dlouhodobý stav počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, 
charakterem aktivního povrchu a dnes i člověkem. Změny probíhají v dlouhodobých časových úsecích.“ 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnebí
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teď nejnovější metoda, … to zaručuje pravděpodobně mnohem bezpečnější uschnutí bez

plísní, to je největší problém. Oni i distributoři dávají přednost, když je to z těch jižních

krajin … je vždycky lepší koupit tu z dalekejch krajů, která je bezpečnější... (rozhovor se

Sárou, 5/2014)

Podnebí samo tedy jednak (ne)umožňuje pěstování rostlin v přirozených venkovních

podmínkách, současně (ne)umožňuje jejich správné zpracování, čímž ovlivňuje bezpečnost

těchto produktů. … Tady ho můžeš utrhnout … on není vyzrálej tím sluncem, nemá ty látky

takový... když roste v Indii, je tam víc těch léčivejch prvků... (rozhovor se Sárou, 5/2014)

Může hrát zároveň významnou roli v určování míry léčivých látek, které jsou v rostlině

obsaženy. Neovlivňuje tedy pouze jejich kvalitu v rovině nezávadnosti, ale i účinnosti.

Pro  aspoň  částečnou  místní  produkci  by  tak  bylo  nutné  mobilizovat  značný

ekonomický kapitál, prostřednictvím kterého by se mohla zajistit materiální základna pro

pěstování a sušení rostlin za pomoci nákladných technologií  v zastřešených prostorách.

České  podnebí  tak  vytváří  obtížný  přechod  tím,  že  podmiňuje  závislost  Ájurvédy na

Indickém dovozu. Indické podnebí naproti tomu umožňuje šířku sortimentu Ájurvédských

léčiv distribuovaných Institucí a zároveň zajišťuje efektivitu jejich léčebného potenciálu

i zdravotní nezávadnost díky možnosti  dokonalého sušení,  které brání napadení surovin

plísní.  Tímto  způsobem  je  tak  podnebí  primárním  činitelem  formující  identitu

Ájurvédských léčiv jako produktů indické provenience.

Tato identita  Ájurvédských léčiv není statická, ani uzavřená, ale opět proměnlivá -

nese  potenciál  změny.  Začleněním místních  bylin  do  kánonu  léčiv  výlučně  indického

původu by se mohly značně rozšířit hranice Ájurvédy v této oblasti jejího praktikování.

…  Šušrut  pro  ty  procedury  vyjmenoval  nějaký  jiný  bylinky,  Čaraka  nějaký  jiný

bylinky  – není  to  konečný seznam. Můžete tam dodat  třeba když  bude mít  tady  Pavel

samhita,  bude tam třeba napsáno heřmánek,  nebo kostival.  (terénní  zápisky – překlad

Čaraka samhita, 3/2014) … Ale pořád plánuje, že do ájurvédy začlení ty český bylinky.

Věra říká, že podle chuti teda poznáme tu jejich chuť na jazyku46, ale jak poznáme tu chuť

kterou to má v žaludku, to jako vyblinkat?? Ptá se... Rita říká, že je hlavní vědět, jestli jsou

anabolický, nebo katabolický, jaký mají pH. Stejnou ideu o začleňování českých bylin do

Ájurvédy má i Dorka a Zuzana... (terénní zápisky, 11/2013)

… To, co Učitel učí je základ pro to, jak se vytvoří profil kytky, podle čeho se dá

uhodnout,  na  co  to  je,  ale  lidi  to  nedělají.  Byl  by  prej  rád,  kdyby  za  ním  lidi  přišli

s bylinkama a měli už něco zjištěný, on by pak dozjistil další vlastnosti.  Ale chce vidět
46„vírja“ a „vipáka“ jsou vlastnosti léčiva, přičemž tu první lze rozeznat podle chuti na jazyku, tu druhou 
podle chuti při postoupení léčiva do nižších oblastí trávící soustavy.
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nějakou iniciativu od těch lidí. Oni to ale nedělaj, radši používaj ty ájurvédský bylinky.

(rozhovor s Pavlem, 4/2014)

Takové rozšíření  Ájurvédy se po více než desetiletí jejího zdejšího vyučování stále

nachází pouze ve stádiu možnosti. V kontextu tohoto jevu lze zmínit autoritu Instituce jako

zprostředkovatele Ájurvédských léčiv nejvyšší kvality. Tato autorita je dána především tím,

že  se  jedná  o  zboží  z  Indie,  které  tak  automaticky  disponuje  všemi  výše  popsanými

atributy,  jako  je  účinnost  a  bezpečnost.  Ájurvédské byliny  si  doma  pěstuje  minimum

studentů, a i ti,  kteří tak činí, kupují stále značné množství těchto produktů v prodejně

Instituce.  Podobným  jevem  se  zabývá  Giddens  ve  svých  „Důsledcích  modernity“

(Giddens,  [1998]  2003)  kdy  se  věnuje  ztrátám  kvalifikace  v  každodenním  životě

v důsledku  vzniku  moderních  institucí.  Reakcí  na  Habermasovu  tezi  o  podřizování

osobních rozhodnutí odborné expertíze argumentuje mj. dialektický vztah každodennosti

a fungování moderních institucí, stejně jako skutečnost,  „že laičtí aktéři  si jako součást

svého  rutinního  zacházení  s  abstraktními  systémy  trvale  osvojují  a  ověřují  odbornou

expertizu“  (Ibid.:  129).  Tento  jev  je  dle  Giddense  přirozeným  důsledkem  stejně  jako

podmínkou koexistence lidí a abstraktních systémů - institucí. Stejně tak se v Ájurvédské

praxi  spoléhají  lidé  do  určité  míry  na  „posvěcená“  léčiva,  která  jsou  v  Instituci

distribuována,  kdy  lze  simultánně  rozvíjet  praktiky,  pro  kultivaci  vlastních  schopností

zasahovat do praxe pěstování, výroby či distribuce Ájurvédských léčebných produktů.

Hlavním aktérem při vytváření sortimentu Ájurvédských léčiv je nepochybně Nauka,

jež je, jak bylo již pojednáno v jedné z předešlých kapitol, utvářená součinností mnoha

aktérů.  …  Většinou  je  to,  že  to  co  se  nashromáždilo  za  těch  mnoho  let  je  od  těch

nejdůležitějších. Jako když si člověk tady vytváří lékárničku... (rozhovor se Sárou, 5/2014)

… Takže je spousta věcí, který bychom ještě dodělali, ale pořád mám pocit, že ta EU není

usazená. Nejhorší je, že ti teďka vydají souhlas na nějakou dobu (určitou). ... Uvidíme, jak

dlouho počkáme, ale když bude fakt něco SOS, když objevíme něco jako ašvagandhu, nebo

triflu, něco, co bude nezbytně nutný... (rozhovor se Sárou, 5/2014) Co ale ovlivňuje poměry

jednotlivých složek bylinných směsí?

Některý věci se rovnou míchaj tam... A: „Ty receptury vy víte?“ S: „To může bejt

rozmanitý, máme jednoho dodavatele – to je ájurvédská výrobna a když Čaraka napíše to

a to, tak je to v ájurvédskejch oblastech známý. Když se řekne rakta šakti – je úplně jasný,

kolik je tam čeho, to je jako českej knedlik... Může se odlišovat, když my si řeknem, že

chceme víc působit na český podmínky. To u bylinek ne – to už musí bejt asi zkušenost
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jinýho typu … tohle  si  může  dovolit  jenom Učitel,  říct,  co  se  k  čemu přidá  a  v  jaký

koncentraci se to má popíjet... … ale satva masalu jsme si tady vymysleli – je míň pálivá -

v  Indii  by  asi  neuspěla,  ale  my  jsme  jim  dali  recepturu  a  oni  nám  to  namíchali,

napytlikovali, poslali a spokojenost obrovská.“ (rozhovor se Sárou, 5/2014)

Receptury  Ájurvédských léčiv,  jedná-li  se  o  směsi,  jsou  zde  zpravidla  určovány

tradicí.  Ve zdejším sortimentu  se  objevují  buď jednosložková léčiva,  či  směsi,  jejichž

poměr  je  stanoven  některým  ze  starobylých ájurvédských encyklopedických  textů  –

samhit.  Jedná  se  tedy  o  skutečnost,  která  je  stejným  způsobem  praktikována

pravděpodobně napříč celou domovinou  Ájurvédy. Tyto hranice léčiv jsou tedy poměrně

stabilně  budovány  Ájurvédským  kánonem,  hýbat  se  s  nimi  může  až  v  individuálních

případech léčby, kdy jsou takové zásahy autorizovány Učitelem. Co se ale netýká bylin,

týká se kořenících přípravků, jež mají, jak bylo diskutováno v předešlé kapitole, podobně

léčivý potenciál,  jako léčiva samotná. Na tvorbě kořenících směsí se tak aktivně podílí

další aktér, kterým je místní poptávka.

… My jsme takhle taky pro pány přivezli prostatu, ale Indové to už nechtěj pouštět

ven, protože maj málo těch stromů... (rozhovor se Sárou, 5/2014) Indická politika exportu

surovin je dalším aktérem, který se na konstrukci sortimentu léčiv podílí. … agar je vzácný

strom  (jako  kafr  a  santal),  který  roste  velmi  pomalu...  Stromů  je  již  málo  a  vývoz

a zpracování je zakázán zákonem. Santal se pěstuje ve variantě, která rychleji roste, to se

ale u kafru a u agaru nepodařilo (komentář k Čaraka samhita, kap. 6) … záleží na úrodě,

čeho mají zrovna málo, to si chtějí nechat pro sebe a zakážou vývoz. (rozhovor se Sárou,

5/2014) Konkrétní  vládní  vyhlášky  tak  aktivně  zasahují  do  podoby  sortimentu

Ájurvédských léčiv.

… Třeba je malá úroda něčeho v Indii a Indové to nechtěj pustit ven, chtějí si to

podržet  pro  sebe.  Teď dokonce  naposledy  už  si  začali  vážit  každý  kačky  do  republiky

a řekli, že nepustěj suroviny, takže už nám nemohli přijít teď zrovna pecky haritaki, ale ...

aspoň málo lidský práce tam musí bejt, než opustí republiku, tak přišly drclý. Nejlepší by to

pro ně bylo, kdyby to narvali do tobolek, to by měli úplně největší radost, takže aspoň něco

málo.  To už by nestálo kilo suroviny dvě stovky,  ale třeba desetkrát víc...  (rozhovor se

Sárou, 5/2014)  

Tento  aktér  tak  vyjednává  situaci,  která  může  být  vytvářená  součinností

momentálních přírodních podmínek, které ovlivňují  např.  úrodu některých významných

Ájurvédských rostlin, snahou zajistit dostatečné množství integrálních  Ájurvédských léčiv

pro indický trh a tendencí posilovat indickou ekonomiku ať už prostřednictvím ponechání
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si  monopolu  na  prodej  produktů  ze  zmíněných  surovin  přímo  v  Indii  či  vytváření

pracovních příležitostí prostřednictvím nařízení ohledně zákazu vývozu čistých surovin.

Pokud je sestavený seznam potřebných Ájurvédských léčiv a jsou známé limity jejich

vývozu  z  Indie,  otázkou  zůstává,  jaké  podmínky stanoví  lokální  legislativa  pro jejich

dovoz a  distribuci.  Dostáváme  se  zde  k  otázce  oficiálního  statusu  Ájurvédských

medikamentů.  Ty spadají  totiž  do  skupiny doplňků  stravy,  tím se  dostávají  do  značně

hybridní kategorie, čemuž odpovídá skutečnost, že jsou na webových stránkách Státního

ústavu  pro  kontrolu  léčiv  diskutovány  v  záložce  „hraničních  přípravků“47.  Jak  je  zde

uvedeno, látky, které doplňky stravy obsahují, mohou být obsaženy i v léčivech, nicméně

ve vyšší koncentraci.48 Jaké všechny prvky se na tvorbě této identity  Ájurvédských léčiv

podílí? A jaké jsou praktické implikace této skutečnosti?

Pokud chce člověk uvést v naší zemi do oběhu nějaký výrobek, musí nejdříve projít

jistým úředním řízením. Jedná-li se o produkt k vnitřnímu použití, nabízí se zde několik

možností  jeho  budoucího  legislativního  označení,  kdy  v  případě  Ájurvédských léčiv

můžeme hovořit především o dvou: „léčivé přípravky“ a „doplňky stravy“.

„Schvalování léčivých přípravků je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

„Na rozdíl  od  doplňků stravy procházejí  léčivé  přípravky před svým uvedením na trh

registračním řízením, v jehož rámci je hodnocena jakost, bezpečnost a účinnost přípravku

ve  vymezených  léčebných  či  preventivních  indikacích  ...  účinnost  je  nutno  doložit

příslušnými klinickými studiemi, jejichž provádění musí splňovat přísná kritéria stanovená

právními  předpisy.  Uváděné  indikace  u  léčivého  přípravku  je  podloženo  výsledky

provedených klinických studií a musí být s nimi v souladu (tzn. že u léčivých přípravků na

rozdíl od doplňků stravy nesmí být uváděny takové indikace nebo účel použití, na které

klinické studie nebyly provedeny). Bezpečnost léčivých přípravků je pravidelně sledována

a vyhodnocována po celou dobu, kdy je léčivý přípravek uváděn do oběhu, a to jak ze

strany držitele rozhodnutí o registraci (který je za „svůj“ přípravek zodpovědný), tak ze

strany SÚKL. 49“ Přičemž „zprostředkovatelem léčivých přípravků může být pouze osoba

(fyzická nebo právnická), která je usazena v EU a byla Státním ústavem pro kontrolu léčiv

nebo příslušným orgánem jiného členského státu (podle jejího sídla nebo místa podnikání)

47viz. http://www.sukl.cz/leciva/hranicni-pripravky
48srov. http://www.sukl.cz/leciva/je-mozne-stejnou-latku-ktera-je-obsazena-v-registrovanem
49Vyjádření SÚKL k rozdílu mezi léčivými přípravky a doplňky stravy. Online dostupné na adrese.: 
http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku
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zapsána do registru zprostředkovatelů léčivých přípravků“50.51

Oproti  tomu  „doplňky  stravy  jsou  potraviny,  které  se  od  potravin  pro  běžnou

spotřebu  odlišují  vysokým  obsahem  vitaminů,  minerálních  látek  nebo  jiných  látek

s nutričním nebo fyziologickým účinkem, a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné

stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. Nejsou tedy určeny

k léčbě či prevenci (předcházení) onemocnění. Doplňky stravy v ČR posuzuje a schvaluje

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZd ČR). Před uvedením těchto výrobků na trh MZd ČR

posuzuje pouze jejich zdravotní nezávadnost, což znamená, že jejich dlouhodobé užívání

by  nemělo  vést  k  poškození  zdraví.  Účinky  deklarované  výrobcem  nejsou  nikým

ověřovány, protože u doplňků stravy není posuzována jejich účinnost.“.52

Tak vstupuje  Ministerstvo zdravotnictví,  Evropská unie,  která nastavuje množství

legislativních  norem,  úřad Státního  ústavu  pro  kontrolu  léčiv do  procesu  vytváření

podoby  Ájurvédských léčebných produktů. A. Mol a J. Law. (2002) diskutují zjednávání

hypoglykémie např. prostřednictvím praktik lidských aktérů. V jejich článku ale cukrovku

nezjednávají  pouze  lidé,  kteří  touto  chorobou  trpí,  ale  i  ti  „zdraví“.  Tak  je  identita

Ájurvédských léčiv  je  zjednávána  prostřednictvím  legislativy  a  úřadů  stanovujících

pravidla  pro  registraci  a  fungování  léčivých  přípravků,  stejně  jako těmi,  které  se  jsou

zaměřeny na stejnou agendu v případě potravních doplňků.

 

Náročné požadavky na registraci a distribuci léčivých přípravků tak vytvářejí  pro

Ájurvédská léčiva obtížný přechod. Většině z nich je znemožněno této identity nabýt. To je

do  značné  míry  zapříčiněno  zpřísněním  podmínek  pro  registraci  léčivých  přípravků

tradičních  medicín  podle  direktivy Evropské  unie  (2004/24/EC)53,  která  byla  reakcí  na

rozdílnou legislativu členských států v oblasti léčiv tradičních medicín. V roce 2004 tak

spolu s léčebnými produkty jiných tradičních medicín přišla o svůj status léčiv v rámci EU

i většina ájurvédských medikamentů, která se tomuto označení těšila více než desetiletí.54

V současné době lze ale najít i Ájurvédské byliny, které naopak pro vysoký obsah účinných

látek  nelze  schválit  jako  doplňky  stravy.55 Tyto  limity  jsou  stanoveny  prostřednictvím

50http://www.sukl.cz/distribuce-1/otazky-a-odpovedi-2
51K podmínkám zařazení do registru zprostředkovatelů léčivých přípravků a jejich povinností viz.: 
http://www.sukl.cz/distribuce-1/podminky-pro-cinnost-zprostredkovatelu-lecivych-pripravku-v
52http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku
53Tento dokument je dostupný online na: http://ec.europa.eu/health/human-use/herbal-
medicines/index_en.htm
54srov. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3131768/
55K problematice uznávání účinných látek viz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?
qid=1403651126129&uri=CELEX:32001L0083
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„Monografií společenství o bylinných léčivech“ (Community herbal monographs)56, které

schvaluje  úřad  Komise  pro  bylinné  léčebné  produkty  (Committee  of  herbal  medical

products). Do procesu tvorby  Ájurvédských léčiv zde vstupuje Evropský úřad pro léčiva

(European medicines agency) se svými orgány. V tomto bodě tak legislativní spolupráce

EU  a  ČR  jako  jednoho  z  členských  států  výrazně  zasahuje  do  složení  sortimentu

Ájurvédských léčiv.

… Jsou byliny, které nelze jako doplněk stravy schválit, protože to obsahuje např.

vysoký  množství  alkaloidů...  A:  „Takže  by  to  pak  nemělo  status  doplňku  stravy,  ale

léčiva?“ S: Jasně, ale o tom nám nešlo.

… protože  váča -  puškvorec  je  taky  problém zdejšího  trhu,  taky  je  na  seznamu,

protože... Tady ho můžeš utrhnout, lékárny i Leros ti ho prodaj, na internetu ho seženeš,

můžeš si z něj vařit čaj, ale on není vyzrálej tím sluncem, on nemá ty látky takový, jako

když si na něj uděláš atest a už je to pro lékárny. Oni nechtěj ten dovoz uvolnit jen tak...

Přesunou ti je pak do tý skupiny... (rozhovor se Sárou, 5/2014)

… Není naším cílem se za každou cenu snažit prosadit to, co někdo odmítá, protože

jsme tu jakoby cizinci. Nedělat nic komplikovaně, takže radši vždycky stáhnout prvky. Vejít

se do těch zákonů je vždycky jednodušší než něco prosazovat... (rozhovor se Sárou, 5/2014)

V důsledku  procedurální  komplikovanosti  a  přísnosti  schvalování  přípravků  jako

léčiv spolu s omezením, který tvoří fakt, že většina distributorů léčivých přípravků jsou

lékárenské sítě, praktikuje  Instituce politiku nejmenšího odporu a distribuuje Ájurvédská

léčiva pod legislativním označením doplňků stravy. Jakým způsobem ale tato skutečnost

zasahuje do praktikování léčiv?

Jak  bylo  již  výše  zmíněno,  schvalování  doplňků  stravy  spadá  pod  agendu

Ministerstva zdravotnictví ČR. Podmínky pro legální distribuci těchto produktů jsou u nás

vázané Zákonem o potravinách a tabákových výrobcích (č. 110/1997 Sb).57 Certifikování

zdravotní bezpečnosti, které je nutnou podmínkou uvedení doplňku stravy na trh při tom

provádí Státní zdravotnický ústav. Spolu s návrhem etikety se na jeho adresu zasílá také

buď  zpráva  z  laboratorního  vyšetření,  která  dokládá  zdravotní  nezávadnost  produktu

(obhájením  výsledků  o  splnění  stanovených  limitů  mikrobiologických  a  chemických

56Všechny monografie jsou online dostupné na webových stránkách EMA.: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?
curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000212.jsp&mid=WC0b01ac058003380a
57V plném znění online dostupný na adrese:

 http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1022975&docType=ART&nid=11818
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testů)  ,či  je  možné  nechat  si  tato  šetření  zařídit  prostřednictvím  samotného  Státního

zdravotnického ústavu, kdy je pak nutné doložit k žádosti i vzorek produktu. Do formování

Ájurvédských léčiv  se  zde  tedy  zapojuje  další  orgán.  Jakým  způsobem  ovlivní  jejich

podobu nařízení spojené s údaji na etiketě a ta, týkající se zdravotní nezávadnosti?

„Doplňky  stravy  nemohou  dle  platných  právních  předpisů  deklarovat  vlastnosti

prevence, léčby nebo vyléčení onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat.“ (vyhláška

č. 113/2005 Sb.§4)58 Deklarovaná nařízení staví jistou překážku v úspěšnosti prodejního

potenciálu  Ájurvédských léčiv.  Zároveň  ale  i  podněcují  vznik  praktik  spojených  se

zjednáváním těchto produktů v daných limitech.

(Štěpánka,  která  sama distribuuje  ájurvédská  léčiva  mě  seznamuje  s  tím,  jak  se

vypořádává s omezením popisu léčivých účinků) ...Řeším to tak, že tam většinou píšeme:

„v Indii se tradičně používá na...“ (terénní zápisky, 6/2014)

Neustále  se  zpřísňující  limity  jednotlivých  veličin  (těžké  kovy  ad.),  které  se

u přípravků testují kvůli jejich zdravotní nezávadnosti mohou způsobovat další omezení

sortimentu  Ájurvédských léčiv.  … v ájurvédě je mistrem ten, který dokáže zpracovat rtuť

tak, aby neubližovala v těle, ale omlazovala dhatus. Takže třeba v čavanprásu je takováhle

rtuť. Ale oni jí už pro Evropu vyškrtli z receptury. Měli zabavený všechny šarže, kde ta rtuť

byla. Je to byznys – takže když řekneš, že chceš čavanprás bez rtuti, klidně ti ho udělaj...

(rozhovor se Sárou, 5/2014)

Taková  omezení  tak  mohou  plodit  například  snížení  zájmu  o  takový  produkt

v Instituci a jeho možné vyškrtnutí ze seznamu žádaného sortimentu  Ájurvédských léčiv,

stejně jako podněcují ke vzniku dalších praktik, které jsou spojeny s podobou  ájurvédy,

která se dostává z Indie na Západ.

 … Pavel mluví o tom, jak je zvláštní, že mají lidé respekt z léku a z bylin nikoliv,

když  to  může  nadělat  úplně  stejnou  paseku.  (terénní  zápisky,  3/2014)  V závislosti  na

diskutovaných aktérech a praktikách konstituování léčiv se nabízí otázka přerodu obyčejné

neškodné byliny, kterou si může každý pěstovat doma, či dokonce natrhat kdekoli venku,

jako je například zmíněný puškvorec – váča v produkt, který není volně v EU dostupný,

kdy jedinou možností jeho distribuce schválení v podobě léčivého přípravku.

Klima, které je zřejmě jedním z významných faktorů určujících množství aktivních

látek obsažených v rostlině, spolu s lokální legislativou vytváří z jednoho druhu rostliny

dvě rozdílné entity, které ač podle botanických klíčů mohou působit jako identické, jsou

z hlediska jejich účinnosti, oficiálního statusu a dostupnosti naprosto jiné. Annemarie Mol
58http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku konkrétní znění vyhlášky č. 
113/2005 Sb. online dostupné na http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1027344
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(2002)  popisuje  multiplicitu  ateroskleróz,  která  je  praktikována  na  různých  místech

rozdílně, ale tyto její různé identity jsou ve výsledku propojené. Jedná se tak o jednoho

aktéra,  kterého  je  možné  rozbalit  na  síť  množství  prvků  a  vztahů,  které  ho  utváří.

Diskutovaná bylina se ale odlišností praktik rozděluje skutečně ve dvě rozdílné entity, které

jsou propojeny už jen shodným botanickým názvem.

V  kontextu  této  skutečnosti  je  zajímavým  bodem  také  potenciál  medikalizace

některých Ájurvédských léčiv. Tento potenciál se ale politika Instituce naplnit nesnaží. Při

tom uznání vybraných léčebných produktů by jistě usnadnilo některé přechody. Takový jev

by  mohl  způsobit  např.  masivní  nárůst  jejich  prodejního  potenciálu,  stejně  jako  jisté

zlepšení postavení  Ájurvédy na medicínském trhu. Tato skutečnost by mohla potenciálně

vést  i  k  jisté  formě  institucionalizace  a  profesionalizace  Ájurvédy,  které  jsou  dle

komunitních  setkání  ideálem  její  budoucnosti.  Podobnou  situací  se  zabývá  Wahlberg

(2008) ve svých „Cestách k věrohodnosti“59 bylinných léčiv Vietnamské přírodní medicíny.

Wahlberg staví na kritice zjednodušující  představy kolonizace přírodních medicín, když

argumentuje, že se jedná o mnohem komplexnější proces, do kterého je zahrnuté velké

množství aktérů. Vyjednávání změny statusů dvou zkoumaných přírodních medicínských

produktů interpretuje jako normalizaci, kterou konstruují chemici, farmakologové a další

aktéři,  kteří  pracují  na  standardizaci  procedury  produkce  těchto  léčiv  (2008:37).

Prostřednictvím této normalizace se léčivé byliny destilují  do takové podoby, která jim

umožní věrohodnější zjednávání jejich účinnosti. Otázkou zůstává, zda se při podobných

procesech  přírodní  medicíny  spíše  neoddalují  v  důsledku  normalizace  a  standardizace

svých  léčiv  od  svého  přívlastku  „přírodní“,  který  je  právě  tím,  co  je  odlišuje  od

biomedicíny a co tak současně i autorizuje jejich významnost.

Spojení  Nauky,  konkrétních  momentálních  lokálních  přírodních  podmínek,  snahy

o posílení  indické  ekonomiky  (srov.  Wujastyk,  Smith,  2008)  spolu  s  legislativními

opatřeními týkajících se jak Indického exportu60, tak rámců definovaných spoluprací České

republiky a Evropské unie vymezuje sortiment Ájurvédských léčiv.

Technologie jsou posledním prvkem, který se na  konkrétní  podobě  Ájurvédských

léčebných produktů podílí. … Jinak tady si to dávají mlít do mlýna, což se vyplatí při 10

59„Pathaways to Plausibility...“ v originále
60„ ... Sandalwood and seeds of ornamental wild variety plants  stand restricted for export and shall be 
allowed under licence and also shall be regulated according to the rules notified under Biological ( Diversity) 
Act, 2002.“ http://www.indianembassy.org.cn/commercialwing/DynamicContent.aspx?
MenuId=3&SubMenuId=0
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kg plus, jelikož tak 1 kg je vždycky ztráta při mletí – uvázne v přístroji. (terénní zápisky,

3/2014)  Podle místní legislativy je nutné prodávat doplňky stravy balené, v konkrétním

množství  a  opatřovat  je  etiketami,  kde,  jak  bylo  již  zmíněno,  nesmějí  chybět  přesně

stanovené  body (viz.  Zákon č.  110/1997  Sb,§  5).  Nejvýznamnější  z  technologií,  které

zasahují  do  podoby  léčiv  jsou  tak  mlecí  zařízení.  Ty  uzpůsobí  surovinu  k  jejímu

následnému zabalení (určité odměřené množství či hmotnost) a označení.

Diskutovaní aktéři a identity, kterých v procesu své konstituce nabývají, lze shrnout

prostřednictvím načrtnutí cesty Ájurvédských léčebných produktů z Indie do Čech.

Indické  klima,  které  je  vhodné  pro  pěstování  Ájurvédských léčivých  rostlin,

ovlivňuje léčebný účinek a společně s tím, díky možnosti dokonalého sušení, zabraňuje

narušení  jejich  bezpečnosti  v  podobě  napadení  plísněmi.  Zároveň  podmiňuje  indický

původ diskutovaných léčiv. Dodavatelé se musí řídit momentálními  vládními nařízeními

týkajících se exportu léčiv a  podle nich upravovat  seznam dodávaných položek.  Tento

seznam  je  určen  Institucí  ve  spolupráci  s  místní  legislativou.  Konkrétní  podoba

jednotlivých léčiv na seznamu je pak definována Ájurvédskou tradicí, ve smyslu tradičních

receptur léčivých směsí, které vycházejí  z  Ájurvédských kanonických textů.  Do podoby

kořenících  směsí  zasahuje  i  místní  poptávka.  Legislativní  zásahy  České  republiky  ve

spolupráci  s  Evropskou  unií taktéž  dovážený  sortiment  modelují,  když  např.  kvůli

překročení limit funkčních látek obsažených v některých rostlinách omezují jejich dovoz.

Spolu s  politikou Instituce se zároveň podílí na tvorbě identity  Ájurvédských léčiv jako

potravinových  doplňků.  Tento  jejich  status  má  několik  implikací.  Jednak  tím,  že  jsou

atesty na autorizaci potravinových doplňků finančně méně náročné, než je tomu u atestů

léčiv, neoslabuje tato identita Ájurvédských léčebných produktů tolik ekonomiku Instituce,

přičemž  by  nabytí  statusu  léčivých  přípravků  mohlo  zároveň  tuto  ekonomiku  posílit

rozšířením  distribuce.  Zároveň  umožňuje  jejich  přímý  prodej  a zabraňuje  tak  vzniku

potenciálně  problematického  postavení,  které  by  mohlo  způsobit  vstup  do  vztahu

kompetice  s  farmaceutickými  společnostmi.  Tento  status  na  druhou  stranu  ale  buduje

i mnoho  obtížných  přechodů.  Jednak  je  jedním  z  činitelů,  kteří  potenciálně  zabraňují

autorizaci  Ájurvédy jako medicínského systému,  znevýhodňují tak její oficiální postavení

vůči  domácí  biomedicíně.  Další  překážku  tvoří  fakt,  že  díky  statusu  potravinových

doplňků, podléhají tyto produkty pravidlům, spojených s jejich oficiálním odlišením od

léčiv. Balení těchto produktů tak musí být opatřené etiketou, kde není možné uvádět jejich

účinek podle  Ájurvédy. Toto pravidlo se samozřejmě vztahuje i na informace, které jsou

u produktů uvedené v internetovém e-shopu, což může značně snižovat jejich prodejnost
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minimálně  právě  přes  webové  stránky.  V  neposlední  řadě  podobu  léčiv  ovlivňují

i technologie, které umožňují zpracování rostlin.

 

Funkce Ájurvédských léčiv

J. Law a A. Mol. (2008) se ve své studii zabývají „materiální politikou“. Diskutují

zde různé funkce, které nabývá (ne)existence jedné konkrétní praktiky. Fungování techniky

převařování  prasečích  pomyjí  zde  např.  udržuje  pracovní  místa  drobných  zemědělců

v Argentině.  Jeho  pozdější  zákaz  pak  zapříčiňuje  nutnost  rozvoje  pěstování  některých

zemědělských plodin, čímž posouvá tato zvířata do pozice potravinových konkurentů lidí,

když se část světové produkce sóji či brambor musí dělit mezi člověka a prase. Podobně

i růst  zájmu o  Ájurvédu implikuje  určitou  kompetici  na  medicínském trhu  tím,  že  se

rozrůstá  skupina  lidí,  která  biomedicínské  služby  stejně  jako  léčiva  minimálně  zčásti

nahrazuje službami a léčivy spadající do kategorie „alternativních medicín“, zároveň ale

podporuje indickou ekonomiku tím, že vytváří pracovní příležitosti v této zemi.

Ájurvédská léčiva jsou zároveň přirozeně i jeden z  prostředků šíření Ájurvédy.  …

Prodává třeba nějaký  ájurvédský  čaje,  co  jsou  normálně  v  oběhu bio-obchodů a  tulsí

a nějaký další základní byliny. Nabízí to lidem na józe, neprodává to ve velkém, jen chce

ájurvédu rozšířit mezi lidi. … říká, že prodává jen to, co sám vyzkoušel... (terénní zápisky,

12/4) ...Ptám se na cestě do krámku Šimona na to, jak to má s tou jeho společností, jestli

bere nějaký věci odsud, nebo tak. A on, že ne, že oni vyrábějí müsli a sušenky a dodávají to

velkoodběratelům,  ale  že  je  v  podnikání  s  Institucí  spojený,  že  má  odkaz  na  svých

stránkách a lidem, co něco takového shání, doporučuje tohleto. Zařizuje občas tedy nějaké

to  zprostředkování  obchodů  s  obchodem  v  Instituci.  (terénní  zápisky,  12/2013)

Prostřednictvím rozrůstání sítě studentů a pacientů se hranice Ájurvédy posouvají k jejich

blízkým, známým, klientům. Několik studentů si od doby, co začali Instituci navštěvovat

zároveň  otevřelo  vlastní  obchod,  ve  kterém  jsou  Ájurvédské produkty  hlavním

sortimentem. Přičemž většinu z nich odebírají právě z prodejny v Instituci. Buduje se zde

tak rozsáhlá síť odběratelů a dalších distributorů zkoumaných léčebných produktů. Tak se

rozrůstá distribuce Ájurvédských léčiv za doprovodu posilování vnitro-komunitních vazeb.

Podobně jako strava a cvičení, mohou být i léčiva  nástrojem pro ovládnutí Nauky

skrze její praktickou aplikaci. … Učitel: Co je tady zásadní?Ájurvéda vidí do rostlin jako

kompletní fyziologie nikoli experimentovat s nějakými jejich částmi. Jestli chcete pochopit
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anatomii a fyziologii, začněte u – embryologie a u rostlin rostlin. Stejně jako u nás – 7

tkání, stejně tak dělají z 1 suroviny různé tkáně, různé buňky. To vše už je kouzlo agni. Je to

stejné u rostlin jako u živočichů... (terénní zápisky, překlad Čaraka samhita v Instituci,

3/2014)

Léčiva tak studentům díky tomu, že jsou stejně jako již diskutovaní aktéři formou

materializace Nauky, neumožňují pouze její pochopení, ale i praktické uchopení Ájurvédy.

…  V jedný  věci  je  sympatický,  co  se  dělá  tady,  protože  lidi  viděj  tu  surovinu.

(rozhovor s  Pavlem,  4/2014)  Přiblížení  se  vlastním léčivům je  umocněno dokumentací

rostlin na webových stránkách Instituce, kde jsou k fotce sáčku s práškem či drtí nějakých

bylin umístěny i fotky živých rostlin i jejich částí. Léčiva jsou tak jedním z nástrojů sebe-

léčby,  … Prej  měla  několik  let  problémy s  nevolností,  což  bylo  docela  blbý  vzhledem

k tomu, že je masérka , dělá na sebe a potřebuje, aby se jí ty lidi zas vraceli. Doma našla

haritaki, tak to na to začala brát. Po čase jí napadlo zajít za Učitelem a ten jí poradil, ať

to  bere  dál.  (terénní  zápisky,  7/2013)  stejně  jako  mohou  být  prostředkem

v sebeidentifikaci studentů jako Ájurvédařů poradců.  …  Přijde za mnou Míra: „nejsi

v tom sama“. Ty jsi taky dával lidem bylinky? (Ptám se ho.) Míra: „No jasně!“ … (Táňa se

připojuje) : „já to taky dřív dělala, ale pak nám Učitel řekl, že to dělat nemáme...“ (terénní

zápisky, 3/2014)

Tak  jsou  Ájurvédská léčiva  utvářená  podobně  jako  těla  prostřednictvím  procesu

„biosociální diferenciace“. (Lock, Ngyuen, 2010) Na jejich podobě se tak podílí jak určité

biologické  faktory,  jako  je  např.  klima,  obsah  účinných  látek  či  druh  rostliny,  tak  ty

sociální, které zde reprezentuje Učitel se Sárou, potažmo celá komunita a politické faktory,

jakými  jsou  politika  Instituce,  léková  a  potravinová  politika  EU  a  České  republiky.

V neposlední řadě zde hraje roli  jistě i  historická rovina,  ať už jde o historii  ČR, kam

mohou  prvky jako  je  Ájurvéda pronikat  jen  něco  málo  přes  dvacet  let,  nebo o  vývoj

Evropské unie, jež pokračuje neustále směrem k homogenizaci mnoha legislativních rámců

členských států.

Hranice Ájurvédy jsou v oblasti praktik spojených s překládáním léčebných produktů

vytvářené  součinností  mnoha  aktérů.  Jako  nejvýznamnější  z  nich  jsem  identifikovala

klima, legislativu, která propojuje Českou republiku s Evropskou unií, indickou exportní

politiku a  politiku  Instituce.  Tyto  hranice  jsou  fluidní,  neustále  se  mění  a  způsobují,

s pokročilou  globalizací  a  homogenizací  EU,  rozšiřování  možného  sortimentu

Ájurvédských léčiv,  stejně  jako  jeho  zužování  (ze  stejné  příčiny).  Zároveň  díky

charakterům prvků,  které  podobu diskutovaných  produktů  ovlivňují,  nabývá  zkoumaná
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Ájurvéda značně politizovaného charakteru. Zapojuje se tak do globální debaty v otázce

autorizace ájurvédy v západním světě.
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4. Závěr

V této práci jsem se prostřednictvím definování a popisu klíčových aktérů pokusila

nahlédnout Ájurvédu v její komplexnosti. Výklad je veden od konkrétních praktik, kterých

jsem  se  v  terénu  účastnila,  k  dalším  prvkům,  kterými  jsou  tyto  praktiky  vázány

a ovlivňovány.  Rozplétala  jsem změť  vazeb mezi  jednotlivými  aktéry,  abych se  mohla

pokusit porozumět tomu, co to je Ájurvéda a jak funguje. K jejímu uchopení mi posloužilo

identifikování jejích hranic, prostřednictvím zkoumání skutečností, které její klíčové aktéry

umožňují a omezují.

Mým záměrem tedy nebylo popsat sociální organizaci nějaké komunity, ale věnovat

stejný díl pozornosti všem prvkům, kteří se na utváření Ájurvédy podílí. Zjistila jsem ale,

jak komplikované může být od sebe jednotlivé aktéry oddělit. Aby bylo možné Ájurvédu

nějakým srozumitelným způsobem pojednat, musela jsem je téměř násilím vytrhnout ze

sítě vztahů. Zjistila jsem například, že na první pohled materiální prvek jako jsou byliny

má i sociální ad. aspekty, které jsou od jeho materiality neoddělitelné, tyto různé identity se

vzájemně podmiňují stejně jako omezují.

První kapitola empirické části práce je odvislá od vstupního setkání s gate keeperem

terénu a věnuji  se zde právě jemu, Učiteli,  který hraje úlohu první a poslední instance

formování  zdejší  Ájurvédy.  Zabývám se  otázkou,  jak je  performativně  utvářena  (Rose,

1997) jeho role, čím je umožněna a jaké prvky ji naopak ohraničují. Jako hlavní činitele

tohoto  procesu  jsem identifikovala  jeho  autoritu,  moc  a  vědění,  jež  jsou  oboustranně

vyjednávány  jak  studenty  a  pacienty,  tak  samotným  Učitelem  prostřednictvím  mnoha

různých praktik. Hranice  Ájurvédy,  které Učitel vykresluje, se týkají jejího teoretického

i praktického  obsahu,  návodů  k  jejímu  uchopení,  jejího  rozšiřování  skrze  pověřování

dalších lidí  k  výuce,  autorizace  poradenské praxe studentů,  stejně jako určování  jejího

dalšího směřování v rámci České republiky i světa. Tyto hranice jsou Učitelem poměrně

pevně  určeny,  jeho  pravomoci  sahají  až  k  individuálním  rozhodnutím  a  praxím

jednotlivých studentů, na něž často také část odpovědnosti za formování  Ájurvédy Učitel

vědomě přesouvá.

Sdílené vědění  Ájurvédské komunity kreslí pomyslnou dělící linku mezi  Ájurvédu

a okolní  svět.  Proto  se  v  druhé  kapitole  věnuji  Ájurvédě jako  Nauce,  rovině  jejího
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vyučování,  studia  a  jejím  funkcím.  Primární  hranice  tvořená  Naukou  je  propustná  ve

smyslu,  že  je  po  konkrétním  školení  možné  stát  se  součástí  této  Ájurvédy.  Proto  se

zabývám  systémem  výuky,  způsoby  výkladu  a taktikami,  kterými  jsou  přednášky

uskutečňovány.  Prostředky k  uchopení  Nauky,  které  jsou  vyjednávány prostřednictvím

výuky  a  studia,  jsou  konkrétní  nástroje  Ájurvédské anatomie  a fyziologie,  logika,

pochopení  jako  cíl  i  prostředek  Ájurvédy,  jazyk,  symbolický  charakter  Nauky

a poskytování prostoru studentům pro jejich individuální pochopení.  Nejasně stanovené

hranice  Nauky dané  součinností  mnoha aktérů  (přednášející,  studenti,  kanonické  spisy,

biomedicína) implikují různé způsoby jejího fungování. Je praktikována jako prostředek

pro pochopení obecného funkčního principu veškeré existence, lidských těl i metafyzické

pochopení, jako nástroj reorganizace každodenního režimu, propojení těla a mysli, stejně

jako  celé  vlastní  osobnosti  s  okolním prostředím a  současně  i  jako  prostředek  tvorby

nových interpretačních rámců v otázkách týkající se zdraví a nemocí.

Dalším  klíčovým  aktérem  se  stává  samotná  Instituce  ve  své  dvojjedinosti  jako

prostor i komunita. Základními prvky, které se na jejím formování podílejí, jsou prostorové

uspořádání,  temporalita,  konkrétní  pravidla  pro pobývání  v jejím rámci,  které  společně

konstituují jistý režim. Dále je Instituce tvořena mimo-výukovými aktivitami, které mají

v součinnosti  s  argumentovaným  režimem  množství  funkcí.  Instituce  zde  disciplinuje,

buduje komunitu a umožňuje praktické uchopení Nauky. Prostřednictvím různých praktik

jsou  v  rámci  Instituce  posilovány  vnitřní  komunitní  vazby,  což  mj.  umožňuje

i organizovanou spolupráci většího množství lidí na vytyčených úkolech. V této kapitole

diskutuji  otázku  šíření  Ájurvédy,  která  se  uskutečňuje  jednak  „zdola“  samovolným

rozrůstáním  sítě  studentů  a  pacientů,  stejně  jako  „shora“  organizovaným  jednáním

Instituce, například prostřednictvím spravování webových stránek s překlady ájurvédských

spisů. Zároveň zde Instituce také formuluje budoucí cíle Ájurvédy. V tomto bodě, jenž je

věnován  politice  Instituce,  mj.  i  v  kontextu  možností  vývoje  Ájurvédy v  ČR,  zde  tak

diskutuji problematiku její „ne-institucionalizace“ a „ne-profesionalizace“.

Dalšími  klíčovými  aktéry  jsou  tělesné  praktiky  stravování  a  fyzických  cvičení

(především jógy a  dechových  cvičení).  Věnuji  se  zde  prvkům,  které  se  na  konstrukci

stravovacích i dalších fyzických návyků podílí. Tyto praktiky jsou diskutovány jako jistá

materializace Nauky, která umožňuje praktické uchopení Ájurvédy. Dále tyto prvky fungují

jako diagnostické a léčebné prostředky, kdy jsou tyto jejich funkce současně podmíněny

a zároveň samy formovány způsoby praktikování tělesnosti v Ájurvédě. Tělo je zde něčím

nesamozřejmým, je aktivně zjednáváno prostřednictvím množství praktik, přičemž i samo

vlastní jistý jednající potenciál. Jedná se o nástroj propojení člověka s okolním prostředím
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i dosahování jisté formy transcendentního poznání. Hranice  Ájurvédy jsou v této rovině

nanejvýš fluidní, určené cílem, vůlí a schopnostmi každého jedince.

Závěrečná kapitola je věnována Ájurvédským léčivům. Diskutuji zde aktéry, které se

na  konstrukci  léčiv  podílí,  a  identity,  které  tyto  klíčové  prvky  Ájurvédy nabývají.

Nejvýznamnější z aktérů formujících Ájurvédské léčebné produkty jsou klima, tradice dána

kanonickými  texty,  indická  státní  politika  exportu,  orgány  a  nástroje  podílející  se  na

konstrukci jak české legislativy,  tak i legislativy Evropské unie,  technologie zpracování

těchto surovin a politika Instituce. Přičemž nabývají tato léčiva identity produktů indické

provenience, léčivých přípravků a současně i potravinových doplňků. Zároveň se vyznačují

různými formami aktérství,  kdy jsou kromě léčebné funkce zároveň prostředkem šíření

Ájurvédy, materializací Nauky, nástroji k jejímu pochopení, stejně jako jedním z nástrojů

vyjednávajících politický status Ájurvédy. 

Původně jsem předpokládala, že ve své diplomové práci ukážu nemožnost přenesení

nějakého bio-sociálně specifického konceptu do odlišného prostředí. Předpokládala jsem

tak, že bude tato práce spíše o neúspěšnosti Ájurvédy v Čechách, o obtížných přechodech,

které  vznikají,  když  se  pokoušíme  aplikovat  medicínskou  kulturu,  která  vznikla

v konkrétním prostředí, na lidi z úplně odlišné kultury i lokace, jako tomu je u biomedicíny

ve studii M. Lock a V.K. Ngyuen (2010). Předpokládala jsem tak, že je zdejší  Ájurvéda

snahou o aplikaci medicínských kulturních konceptů na zdejší prostředí, což, jak víme od

Viviera de Castra, není díky rozdílným ontologiím tak odlišných prostředí možné. Již na

začátku výzkumu se ukázalo, že  Ájurvéda není medicína, ale medicína je pouze jedním

způsobem  jejího  praktikování,  jedním  způsobem  její  existence.  Očekávanou  snahu

o „naroubování“ indických konceptů na Čechy jsem ale v terénu neidentifikovala. Zjistila

jsem,  že  se  spíše  jedná  o  hledání  cesty  mezi  těmito  dvěma  rozdílnými  lokacemi.  Při

překládání Ájurvédy v její vícevýznamovosti právě díky přítomnosti množství prvků, které

jí  konstituují,  vzniká  množství  obtížných přechodů.  To ale  neznamená,  že  je  Ájurvéda

nefunkční.  Stejně  jako je  tomu u  bušní  pumpy (DeLaet,  Mol,  2000),  můžeme hovořit

i v případě  Ájurvédy o úspěšnosti  vždy  pouze  v  kontextu  konkrétního  způsobu  jejího

uskutečňování, které má vždy vlastní ať už explicitně argumentovaný či implicitní cíl. 

Budeme-li  pracovat  s  naším  terénem  symetricky  ve  smyslu  nerozdělování  dat

a nástrojů pro jejich zkoumání, zjistíme možná, že náš terén či téma mohou často sami

fungovat  jako  analytický  nástroj,  jak  zde  bylo  diskutováno  např.  v případě  překládání

Ájurvédských spisů, či způsobech praktikování tělesnosti, kdy Ájurvéda vědomě praktikuje
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tělo jako multiplicitní entitu.

Výchozím bodem  Ájurvédy je,  že  je  něco  špatně.  Něco  se  děje  s  lidmi,  že  jsou

nemocní, nedokáží se zastavit a poskytnout tělu prostor na správné fungování, jejich mysl

a tělo nejsou v souladu a stejně jako nechápou, jak tělo funguje, nechápou ani, že jsou

propojení s přírodou. Což podle Ájurvédy umocňuje skutečnost, že žijeme ve stresu v příliš

materiálně zaměřené společnosti.  Přičemž  právě ona je řešením všech těchto problémů.

Proto  je  třeba,  aby  se  Ájurvéda praktikovala  a ideálně  i  šířila  dále.  Tyto  cíle  jsou

naplňovány především prostřednictvím poradenství. A jelikož se poradenství či medicínský

aspekt  Ájurvédy skládá z konkrétních praktik, je nutné tyto znalosti a techniky předávat

dál, aby se tu Ájurvéda mohla ukotvit a dále rozšířit. Pro uskutečňování takové výuky je

nutné disponovat určitým materiálním zázemím, především prostory, kde se tato setkání

mohou konat, autoritativním Učitelem, který konkrétní vědění vlastní a umí ho předávat,

Naukou,  která  zprostředkovává  nástroje  pro  uchopení  vědění,  léčiv,  prostřednictvím

kterých  si  studenti  i pacienti  ověřují  účinnost  Ájurvédy,  a  nakonec  i komunitou,  která

poskytuje Ájurvédě zázemí, stejně jako prostředek jejího rozšiřování za hranice Instituce.

Součinností  všech  těchto  prvků  je  pak  budována  studentská  základna,  která  se  učí

konkrétní  praktiky  Ájurvédy ovládnout,  aby  za  ně  posléze  mohla  také  převzít  vlastní

zodpovědnost. Tento proces poradenství, výuky, studia a následného poradenství či sebe-

léčení ale naráží na množství překážek. Zde se jedná především o nepochopení, které je

produktem  spojení  mnoha  faktorů.  V tomto  kontextu  je  třeba  zmínit,  že  nelze  nabýt

nativního  pochopení  jiné  kultury  (Vivieros  de  Castro,  2004),  nejlepší  cestou  k  jeho

přiblížení je ale nechat „cizincovy“ koncepty narušit vlastní interpretační rámce. Ájurvéda

se o takový dvojvýznamový překlad snaží, jenže každý překlad má své limity. Ty jsou zde

produkovány především prostorem,  který  je  poskytován každému pro  vlastní  uchopení

a pochopení  Nauky.  Nicméně  tento  individuální  aspekt  Ájurvédy produkuje  i množství

hladkých  přechodů,  které  lze  identifikovat  např.  v  rovinách  sebe-poznání,  sebe-léčení,

vnitřní fungování komunity ad.

Šíření  Ájurvédy ve  větším  měřítku  pak  zabraňuje  zejména  pluralitní  charakter

místních Ájurvédských tradic (srov. Reddy, 2002) a legislativa, které společně znemožňují

institucionalizovanou podobu Ájurvédy. 
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