
Po stopách moderní jógy – handout

Indie byla pod britskou správou formálně od 1858, celé započalo skrze 
Východoindickou obchodní společnost od roku 1757.

Byly vytvořeny podmínky ke komunikaci mezi Západem a Indií. Britové se 
zajímali o indickou kulturu, jazyk a historii  a zároveň postupně vzrůstal jejich 
kulturní vliv prostřednictvím škol.

Jóga v té době měla v Indii dost pochybnou pověst – potulní lapkové, příchuť černé 
magie a tantry. Na druhé straně na Západě v okultistických kruzích (skrze 
Teosofickou společnost a její publikační činnost) rostla její obliba.

Do větší povědomí na Západě se jóga dostala po úspěšném vystoupení Svámího 
Vivékánandy (1863–1902) na Parlamentu náboženství v Chicagu (1893). 
Ten představil jógu jako duchovní disciplínu, čtyři druhy jógy, které vystihují 
odlišné typy lidské zbožnosti. Hatha jóga, jako podřadný typ jógy.

Na Západě velký boom tělesné kultury – gymnastika, kulturistika a také naturopatie.
Švédská gymnastika P. E. Ling, E. Sandow. U nás Sokol (zal. 1862), Priessnitz. Tyto 
trendy dorazily i do Indie. Tam rezonovaly a pomohly utvořit moderní posturální 
jógu.

Šrí Jógendra – zapomenutý průkopník (1887–1989) 
narodil se jako Manibhai Haribhai Desai (Jógendra je pseudonym, který si zvolil po
návratu z USA) v chudé bráhmanské rodině v Gudžarátu.

– jako dítě téměř unesen jóginy
– zkušenost se zápasem
– studium na prestižních britských školách (kulturní rozhled + přehled o trendech

v tělesné kultuře)
– studium u gurua Mádhávádasdžího, který učil i hathajógu zaměřenou na 

léčebné působení
– 25.12. 1918 první jógová lekce v moderním pojetí – velmi záhy otevřeno i pro

ženy, výzkum účinků jógových technik pomocí moderních přístrojů
– dost čerpal od dánského kalisthenika J. P. Müllera (rytmický pohyb v souladu s

dechem, pozice ve stoje spojené s ohýbáním trupu aj.) na konci lekce 
šavásana ;-)

– 1919–21 cesta do USA jako Jógánanda (neplést s tím slavnějším Jógánandou)

Co bylo dál?
Svámí Kuvalajánanda – přímý konkurent Jógendry
Bhavanarao Rao // K. V. Iyer – pozdrav slunci 
Kršnamáčarja // Svámí Šivánanda
Sítáráman Sundaram (1901–1994) – první jógový manuál, šavásana.  

Více najdete na: http://tao-yoga.cz/po-stopach/
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