NA KONCI 7. ROÈNÍKU
Zdenìk Vojtíek
Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více ne mìsíèním zpodìním hluboko v roce
2005. Nezbývá, ne abych se jako éfredaktor pokusil tuto skuteènost vysvìtlit
a omluvit.
Pro mne byl rok 2004 nároènìjí ne pøedchozí léta. Øadu týdnù tohoto
roku jsem po úraze strávil v nemocnici a pak v lázních. Deficit v èasových
plánech se mi daøilo celý rok nìjak vyrovnávat - a na jeho konci jsem se
definitivnì propadl do stavu, kdy jsem domluvené termíny u nemohl dodret.
A druhá vìc: v tématu tibetského buddhismu jsme mìli mimoøádnou smùlu
pøi práci s autory. Nedodrování termínù se tak netýkalo zdaleka jenom mì
samotného a o to bylo vechno horí. Zkrátka - omluvte nás, ètenáøi.
Pro rok 2005 pøipravujeme dobrá témata (jsou uvedena na 4. stranì obálky).
Díky za dosavadní vìrnost a podporu.
n
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Z domova

Kresba pøedstavuje kolobìh existencí - sipä khorlo (srid-pai khor-lo, skrt.
bhavaèakra), neboli tzv. kolo ivota.
Zobrazeno kruhem o esti výseèích,
vyhrazených kadému ze esti stavù èi
DÉVA
svìtù (gati), do nich se bytosti rodí
(s vyobrazením blaenství a rozkoí,
ASURA
MANUJA
respektive muk a utrpení pøísluných
tomu kterému stavu). V horní polovinì
PRÉTA
TIRJAK
disku uprostøed svìt bohù (lha, déva),
vlevo pod ním svìt polobohù (lhamajin,
asura), vpravo pod ním svìt lidí (mi,
NARAKA
manuja); v dolní polovinì disku vpravo
svìt zvíøat (dündo, tirjak), vlevo svìt
hladových duchù (jidag, préta)
a zcela dole svìt horkých a studených pekel (òalwa, naraka). Tento
kotouè, pøedstavující plody
(däbu, bras-bu) skutkù, svírá
tlamou, rukama a nohama obluda
v pozadí, znázoròující sílu skutkù - lä (las, karma). Celému vyobrazení se také nìkdy øíká skutky a plody - lädang däbu (laddang bras-bu), zkrácenì ländä
(las-bras).
Rozmìry thangky: 69 x 53 cm.
Místo a doba vzniku:
Tibet, 19. stol.

Kolo ivota.
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Kresba z knihy ESSEN, G.-W., THINGO, T. T., Die Götter des Himalaya,
Prestel-Verlag, München 1989.
Text: KOLMA, J., Tibetská kniha mrtvých, Vyehrad, Praha 2001, str. 186.
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SEKTY
A PRÁVO (II.)

Otázky právní ochrany pøed sektami v minulosti a souèasnosti

Stanislav Pøibyl

V druhém pokraèování otiskujeme studii1 o právním postavení alternativních náboenských skupin, obecnì oznaèovaných jako sekty.
V minulém èísle jsme proli historii právních norem, platných na
naem území. V této závìreèné èásti se èlánek vìnuje nyní platnému
zákonu 3/2002 Sb. o církvích a náboenských spoleènostech.
redakce
Zákon è. 3/2002 Sb. narozdíl od svého pøedKonkretizace podmínek vzniku a pùsochùdce obsahuje daleko podrobnìjí kau- bení církví a náboenských spoleèností
tely,* které se pokouí postihnout èinnosti, podle § 5 zákona è. 3/2002 Sb. se lií od § 12
jimi by církve èi náboenské spoleènosti pøedchozího zákona, ve kterém se jednalo
mohly poruovat právní øád Èeské repub- pouze o podmínky, které musí subjekt splnit
liky a práva jednotlivcù. Novým právním v pøípadì, e ádá o registraci. Nová právní
a instituèním rámcem, ve kterém se tato usta- úprava chce stanovit tzv. kvalitativní podnovení v zákonì objevila, je liberalizace mínky pùsobení církví a náboenských spopøístupu církví a náboenských spoleèností leèností, tedy obecné podmínky pro vechk získání postavení právnické osoby. Tako- ny, i neregistrované nebo o registraci neusivé postavení mùe nyní získat církev nebo lující náboenské subjekty vykazující rysy
náboenská spoleènost, k ní se hlásí ji církve èi náboenské spoleènosti. Dùvopouze 300 zletilých osob namísto dosavad- dová zpráva k tomu uvádí: Pøesto vak má
ních 10 tisíc zletilých obèanù Èeské republi- smysl podmínky vzniku a pùsobení církví
ky.2
a náboenských spoleèností stanovit, protoe stejnì jako u rùzných extrémistických
Kvalitativní podmínky pùsobení
uskupení, která vznikají a vyvíjejí svou
církví a náboenských spoleèností
èinnost z jiných ne náboenských dùvodù,
podle z. 3/2002 Sb.
lze vyvozovat proti tìm, kteøí se na takové
Tak výrazná liberalizace je ovem vyváena èinnosti podílejí, individuální trestní odpodaleko podrobnìjí konkretizací podmínek vìdnost.5 Zákon ovem neobsahuje ádvzniku a pùsobení církví a náboenských né mechanismy, které by vzniku a pùsobení
spoleèností jako právnických osob a také takových uskupení ji v zárodku zamezily,
minimálnì desetiletou lhùtou. Bìhem ní se proto dùvodová zpráva zmiòuje pouze
novì registrované subjekty budou muset individuální trestní odpovìdnost jejich
osvìdèit, aby získaly oprávnìní k výkonu èlenù.
tzv. zvlátních práv, tedy pøedevím k pùNejvýstinìjí charakteristiky nebezpeèí
sobení ve kolství, armádì a vìzeòství, plynoucí z pùsobení destruktivních kultù
k asistenci státem uznaných církevních obsahuje formulace § 5 písm. c), podle nìho
sòatkù a v neposlední øadì k financování neádoucí církev nebo náboenská spoleèz veøejných rozpoètù.3 Je zøejmé, e celý nost omezuje osobní svobodu osob zejmékomplex tìchto ustanovení se snaí pøedejít na tím, e vyuívá psychický a fyzický nátlak
situaci, kdy by u nás ve veøejnoprávním k vytvoøení závislosti, která vede k fyzicprostoru pùsobily, a byly dokonce státem kému, psychickému a ekonomickému pokodotovány církve nebo náboenské spo- zování tìchto osob a jejich rodinných pøíleènosti, vykazující nìkteré prvky typické sluníkù, k pokozování jejich sociálních
pro destruktivní kulty, nebo náboenské vazeb vèetnì omezování psychického výsubjekty nerespektující právní øád èi fingu- voje nezletilých a omezování jejich práva
jící pod zástìrkou právního postavení církve na vzdìlání, zabraòuje nezletilým pøijmout
jiné ne typicky církevní aktivity.4
zdravotní péèi odpovídající zdravotním
potøebám. Takové konkretizace omezení
* kautela - preventivní opatøení.
výkonu práv byly formulovány podle dùvo-
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dové zprávy zákona také na základì dostupných podkladù komisí Rady Evropy
a orgánù Evropské unie, a to tak, aby se
mohly stát úèinným nástrojem pro zabránìní
registrace nebezpeèných sekt, ale i jejich
èinnosti jako neregistrovaných subjektù.6
Daleko sloitìjí ne normativní vymezení sektáøských praktik je ovem aplikaèní
stránka takového právního ustanovení,
která bude mít své místo a v pøípadì, e
nový subjekt zaádá o registraci, nebo pozdìji také o oprávnìní k výkonu zvlátních
práv: Bude zajímavé dále sledovat, jakými
právními postupy se bude zjiovat u náboenské spoleènosti poadující registraci
psychická destrukce jejích èlenù èi rodinných pøísluníkù, nebo destrukce sociálních
vazeb. Co takovou destrukcí má být? Bude
té zajímavé zjistit, jak zákon zamezí takové
destrukci u èlenù náboenských spoleèností ji registrovaných.7
Takto obecnì formulovaná ustanovení
jsou vskutku velice ambivalentní. Na jedné
stranì toti mohou vzbuzovat obavy z pøípadného zneuití státní správou vùèi nìkterým církvím nebo náboenským spoleènostem, avak pøíklad faktické bezbrannosti
státní správy vùèi postoji Svìdkù Jehovových k problematice krevní transfuze je naopak výstraným znamením slabin aplikace
ustanovení obdobného typu. Správný je
rovnì poukaz na to, e i uvnitø etablovaných a státem uznaných církví se mohou
vytváøet spoleèenství, která si v míøe ovlivòování a závislosti èlenù v nièem nezadají
s nìkterými novými náboenskými hnutími.
To platí zejména pro nejvìtí z naich
církví, katolickou církev. Její mnohovrstevnatý vnitøní organismus i stabilizovaný
kanonickoprávní øád jsou sice z dlouhodobého hlediska zárukou, e se taková
tendence nestane dominantní pro církev
jako celek, nicménì právì v posledních
letech se objevilo v katolické církvi více
rùzných spoleèenství, v nich vzájemné
vazby èlenù a jejich vedení pøekraèovaly
rámec osobní svobody, jak ji chápe demokratická spoleènost a jak by ji mìl chránit
právní øád státu i kanonické právo katolické
církve. Pøíkladem mùe být náboenská
skupina, na ni uvalil olomoucký arcibiskup
kanonickou sankci,8 nebo se ukázalo, e
vùdce této skupiny zbavuje èleny svobody
a èiní je plnì závislými na sobì, svévolnì
zakládá øeholní spoleèenství a povauje
se za Krista. Arcibiskup zmiòuje ztrátu
svobody a újmu duchovní i duevní, která
postihla èleny této skupiny a dodává: musím tímto závaným krokem upozornit posti-
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ené na váné ohroení, do nìho se dostali,
a varovat pøed tímto zhoubným jevem
vechny ostatní lidi.
Z nekatolických církví je v této souvislosti pozoruhodný pøípad Jednoty bratrské,
která prola v posledních letech výraznou
transformací, o ní lze bez nadsázky tvrdit,
e kontinuita vìrouky a názvu je ménì významná, ne skuteèné smìøování církve,
které se výraznì orientuje na charismatickoletnièní spiritualitu a tomu odpovídající církevní uspoøádání. Právì u církví této orientace, pro nì jsou charakteristické èasto a
vybièované emocionální proitky, je skuteèné nebezpeèí manipulativního zacházení
pøedevím s psychicky labilními osobami.
Tato skuteènost je ovem tìko postiitelná,
a proto se také doposud na rovinì státní
správy nezkoumalo, k jakým faktickým
vnitøním zmìnám vlastnì v Jednotì bratrské
dolo: I v Jednotì bratrské vznikala v devadesátých letech charismatická ,církev

v církvi, která nakonec (na synodu
roku 1998) získala
nad necharismaticky orientovanou
èástí této církve pøevahu. Pod novým
vedením se dnes
Jednota bratrská ji fakticky stala vedle KS
druhou charismatickou denominací v Èeské
republice.9
Dalí charismaticko-letnièní uskupení se
naopak nechalo registrovat jako církev v roce 2002, a to ji podle zákona è. 3/2002 Sb.,
nebo pøekonalo poadovaný minimální
cenzus 300 osob, hlásících se k nìmu. Jde
o Církev Køesanská spoleèenství (v pøedchozí citaci je zmínìna pod zkratkou KS),
je dosud pùsobila ve více samostatných
obèanských sdrueních, tvoøících organizaèní podhoubí transformované do dnení
Církve Køesanská spoleèenství. V této souvislosti lze vznést otázku, jak dùsledná by asi
Registrované církve a náboenské spoleènosti
mìla být aplikace zá- souèasný stav a èasové zaøazení jejich registrace
kona, která by dosaRegistrované církve a náboenské spoleènosti
vadní zkuenost s tìCírkev Køesanská spoleèenství
2002
mito subjekty promítla
Obec køesanù v Èeské republice
2002
do aplikace ustanoMezinárodní spoleènost pro vìdomí Kriny,
vení § 5 zákona o kvahnutí Hare Krina
2002
litativních pøedpoklaÈeská hinduistická náboenská spoleènost
2002
dech pùsobení církví
Ústøedí muslimských obcí
2004
a náboenských spoRegistrované církve a náboenské spoleènosti
leèností, zejména pak
se zvlátními právy
v otázce omezování
Apotolská církev v Èeské republice
1989
svobody osob psyBratrská jednota baptistù
1951
chickým pokozováCírkev adventistù sedmého dne
1951
ním: V prvním plánu
(registrace odòata v letech 1952-1956)
se samozøejmì jedná
Církev bratrská
1951
o kritéria, podle nich
Církev èeskoslovenská husitská
1920
je moné povaovat
Církev Jeíe Krista Svatých posledních dnù
1990
tyto kvalitativní podCírkev øeckokatolická
Rak.-Uh.
mínky za splnìné. Ne(registrace odòata v letech 1950-1968)
snadným bodem je ale
Církev øímskokatolická
Rak.-Uh.
spíe otázka, k jakému
Èeskobratrská církev evangelická
Rak.-Uh.
subjektu je moné tato
Evangelická církev a. v. v Èeské republice
Rak.-Uh.
kritéria vùbec pøiloit.
Evangelická církev metodistická
1951
Zákon toti nestanoví
Federace idovských obcí v Èeské republice
Rak.-Uh.
povinnost církve a náJednota bratrská
Rak.-Uh.
boenské spoleènosti,
Køesanské sbory
1956
která navrhuje registLuterská evangelická církev a. v. v Èeské republice
1995
raci, uvést okolnosti
Náboenská spoleènost èeských unitáøù
1930
svého vzniku èi pøihláNáboenská spoleènost Svìdkové Jehovovi
1993
sit se k ji døíve pùsoNovoapotolská církev v Èeské republice
1956
bící náboenské skupiPravoslavná církev v èeských zemích
Rak.-Uh.
nì. Otázka tedy zní
Slezská církev evangelická a. v.
Rak.-Uh.
napø. tak, zda pokud
Starokatolická církev
Rak.-Uh.
registraci navrhuje pøíZdroj: http://www.mkcr.cz/categories.php?id=263
pravný výbor Církve
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Køesanská spoleèenství, je moné tato
kritéria pøiloit k do té doby pùsobícím
obèanským sdruením, která vystupují pod
názvem Køesanská spoleèenství v rùzných
mìstech Èeské republiky (napø. Køesanská
spoleèenství Jièín).10
Mùe se také stát, e o registraci jako
církev èi náboenská spoleènost zaádá
subjekt, který dosud vùbec ádnou veøejnì
prokazatelnou náboenskou èinnost nevyvíjel nebo dosud v nìjaké organizované podobì neexistoval, pøièem vyuije výhody
sníeného poèetního cenzu podle nového
církevního zákona: Zcela nemoné je pøiloit kvalitativní kritéria k subjektu, který
navrhuje svou registraci jako církve nebo
náboenské spoleènosti, ani by dosud
vyvíjel jakoukoli veøejnou náboenskou
èinnost v jiném právním postavení a ani
by jeho èinnost byla známa z jiných zemí
(k této situaci dolo v pøípadì registraèního
øízení Ekumenické církve svatého Jana Jeruzalémského, øádu rytíøù Rhodosu a Malty). V takovém pøípadì je patrnì nutné takovému subjektu doporuèit, aby alespoò
po urèitou dobu vyuil náboenské svobody k veøejnému pùsobení bez registrace
jako církve a náboenské spoleènosti11
Opaènou moností je odtìpení od církve nebo náboenské spoleènosti ji registrované. Napøíklad knìí Církve èeskoslovenské husitské, kteøí pøijali v roce 2001
svìcení od biskupa Portugalské episkopální apotolské církve, tedy portugalské
národní církve (zvané té lusitánská),
vytvoøili ve své domovské církvi schizmatickou skupinu, která by mohla zaádat
o registraci, pøièem posouzení kvalitativních podmínek jejího pùsobení by odpovídalo transparenci dosavadního smìøování
jejích èlenù v Církvi èeskoslovenské husitské.
Nejzazí moností, jak napravit omyl èi
nepøesnost pøi posuzování splnìní kvalitativních podmínek pùsobení èinnosti církví
a náboenských spoleèností, je zruení jejich registrace, pokud vyvíjí èinnost v rozporu s právním øádem.12 Pùjde vak pouze
o církve ji registrované, a s pøiznáním
oprávnìní k výkonu zvlátních práv èi bez
nìho, a nikoli o dalí subjekty, vyvíjející náboenskou èinnost. Splnìní kvalitativních
podmínek pùsobení je zde navíc chápáno
dynamicky: pùsobení církve se mùe vyvíjet
a nìkdy i dosti podstatnì mìnit, o èem
svìdèí ji zmínìná promìna Jednoty bratrské, a registrující orgán by mìl mít monost
v pøípadì takových zvratù prunì zareagovat, tedy zahájit øízení o zruení registrace.
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Registrovanou náboenskou spoleènost
vytvoøili u nás také oddaní Kriny. Ten je
zpodobnìn na obrázku.

Vliv nálezu Ústavního soudu è. 4/2003 Sb.
na problematiku
nových náboenských hnutí
Nález Ústavního soudu Èeské republiky
vyel vstøíc poadavkùm maximální míry
vnitøní autonomie pro církve ji státem
uznané. Nìkteré z nich vidìly v zákonì
è. 3/2002 Sb. pøedevím pokus státu zavést
nadbyteènou administrativní reglementaci
a kontrolu jejich èinnosti. Je to ovem dùsledek úmyslu zákonodárce pojmout církevní normativu v maximální moné íøi,
shodné jak pro náboenské subjekty ji etablované a uznané, tak i pro subjekty nové,
jejich èinnost je do znaèné míry nepøedvídatelná.
Nález Ústavního soudu naopak preferuje autonomii ji uznaných církví, a to nejen ve sféøe jejich hospodáøských aktivit,
nýbr také v otázce transparentnosti jejich
pùsobení. Jestlie tedy zákonodárce uloil
novým subjektùm, ádajícím o oprávnìní
k výkonu zvlátních práv, povinnost zveøejòovat kadoroènì bìhem zkuební lhùty
deseti let výroèní zprávy o èinnosti za kadý
kalendáøní rok,13 jevilo se mu symetrické
uloit obdobnou povinnost také církvím,
které ji zvlátními právy disponují, toti
zveøejòovat výroèní zprávy o zpùsobu jejich vykonávání.14 Ústavní soud vak povaoval za protiústavní ustanovení § 21 odst.
1 písm. b), které umoòuje ministerstvu
zahájit øízení o zruení oprávnìní k výkonu
zvlátních práv, pokud registrovaná církev
nebo náboenská spoleènost zmínìnou
výroèní zprávu kadoroènì nezveøejòuje:
Tato úprava podle názoru Ústavního sou-
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du zjevnì nerespektuje princip proporcionality, podle nìho by mìla zákonná úprava
dùslednì zachovávat vyváenost vztahu
mezi poruením práva ze strany církve a náboenské spoleènosti na stranì jedné a mezi
uplatnìnou sankcí státem na stranì druhé.
V daném pøípadì vak zmínìná proporcionalita není zachována, jeliko za pochybení
církví a náboenských spoleèností v oblasti
výhradnì informaèní povinnosti následuje
sankce, spadající svojí povahou do náboenské èinnosti.15
Pomyslné kyvadlo, které zákonodárce
vychýlil smìrem k opatrnému a represivnímu pøístupu pøedevím vùèi novým náboenským subjektùm i za cenu pøípadného
omezení nìkterých práv vyplývajících z náboenské svobody, bylo navráceno Ústavním soudem zpìt do prostoru, kde se zájmy
vìtiny etablovaných církví shodují s poadavky maximální garance náboenské svobody. Hlavním dìjitìm oprávnìného zápasu o zajitìní náboenské i osobní svobody
tìm, kteøí se dostali do negativního vlivu
kteréhokoli náboenského subjektu, tak
zùstává pøedevím sféra aplikaèní. Zde se
pozná, do jaké míry jsou ustanovení, která
mají chránit obèany pøed náboensky motivovanou manipulací bezzubá, nebo naopak úèinná.
Shrnutí
Znepokojivý jev nových náboenských
hnutí a destruktivních kultù se stal v Èeské
republice koneènì pøedmìtem zájmu zákonodárce. Stalo se tak v zákonì è. 3/2002 Sb.,
o svobodì náboenského vyznání a postavení církví a náboenských spoleèností
a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o církvích a náboenských spoleènostech).
Ji døíve vak muselo u nás právo prunì reagovat na ty náboenské subjekty, které vykazovaly nìkteré neobvyklé rysy. Za
Rakousko-Uherské monarchie to bylo pøedevím islámské vyznání hanefitského ritu,
na které se neaplikoval obecný zákon o uznávání církví a náboenských spoleèností
(è. 68/1874 ø. z.), nýbr byl kvùli nìmu vydán
zvlátní samostatný zákon è. 159/1912 ø. z.
V období první èeskoslovenské republiky u nás vyvíjeli èinnost mormoni, svìdkové Jehovovi i dalí státem neuznané náboenské subjekty, a to bez právního rámce: napøíklad Svìdkové Jehovovi byli mlèky
trpìni jako tzv. volná organizace.
Zcela jinak se k jakýmkoli nekontrolovaným projevùm náboenské èinnosti postavil komunistický reim: buï donutil nìkteré církve k oficiálnímu uznání, èím pøe-

staly být sektami, nebo je tvrdì potlaèoval. Ústavní soud Èeské republiky tak proto
dodnes øeí pøípady svìdkù Jehovových,
kteøí v dobì komunistického reimu odmítali
nastoupit vojenskou slubu. V roce 1990
získali statut církve uznané státem mormoni
- Církev Jeíe Krista Svatých posledních
dnù a v roce 1993, na základì zákona o církvích è. 308/1991 Sb., také svìdkové Jehovovi.
Nový církevní zákon, è. 3/2002 Sb. se
snaí napøítì zamezit oficiálnímu uznání
takovýchto subjektù, zejména pak proto, e
sníený cenzus pouhých 300 osob hlásících
se k nové církvi èi náboenské spoleènosti
by mohl zpùsobit pronikání vìtího mnoství nedùvìryhodných subjektù mezi státem uznané církve. Zákon proto stanoví
pøedevím tzv. kvalitativní podmínky pùsobení církví a náboenských spoleèností,
které napø. nesmìjí omezovat osobní svobodu k vytvoøení závislosti za pouití psychického a fyzického nátlaku, nesmìjí naruovat pøirozené sociální vazby, svobodný rozvoj nezletilých a jejich právo na vzdìlání i zdravotní péèi. Z hlediska veøejné
bezpeènosti a státní suverenity je také dùleitý poadavek zákona, aby církve èi náboenské spoleènosti neutajovaly svoji
organizaèní strukturu a vazby na svoje zahranièní sloky. Nebezpeèí zneuití státní
záruky zpovìdního tajemství se zákon snaí
èelit poadavkem, aby nové subjekty dokázaly, e praxe mlèenlivosti duchovních byla
tradièní souèástí uèení církve èi náboenské
spoleènosti nejménì padesát let.
Podmínky stanovené zákonem pro nové
subjekty jsou tedy dosti nároèné, a proto
se doposud nechaly podle nového zákona
o církví registrovat pouze ètyøi církve a náboenské spoleènosti. 16 Ty vak získají
oprávnìní k výkonu tzv. zvlátních práv,
tedy k pùsobení ve veøejné sféøe a k nároku
na financování z veøejných rozpoètù, a po
desetileté zkuební lhùtì, bìhem ní se musí
také rozrùst do pøiblinì desetitisícového
poètu. Ústavní soud ÈR vak zruil poadavek, který byl pùvodnì nastolen zákonem
jako brzda komerèních aktivit, krytých pod
církevní organizací: toti aby církve získané
finanèní prostøedky reinvestovaly pouze
k naplnìní svých cílù. Úèinnost ustanovení
zákona, která mají chránit obèany pøed
náboensky motivovanou manipulací, se
vposledu pozná a v aplikaèní praxi.
n

1 Èlánek v èasopise Dingir je zkrácenou a upravenou verzí
studie, která vyla pod názvem Právní ochrana pøed
novými náboenskými hnutími a destruktivními kulty
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podle zákona è. 3/2002 Sb. v èasopise Právník 2004,
143 (5), str. 502-520. V èasopise Dingir je oproti èasopisu Právník zcela vynechána èást, nazvaná Dalí
právní prostøedky zamezení kodlivé èinnosti nových
náboenských hnutí.
Zákon è. 3/2002 Sb., o svobodì náboenského vyznání
a postavení církví a náboenských spoleèností a o zmìnì
nìkterých zákonù (zákon o církvích a náboenských
spoleènostech), § 10 odst, 2, písm. c).
ibid., § 7 odst. 1.
Specificky církevní pùsobení lze odvodit z legálního
vymezení pojmu církve a náboenské spoleènosti v § 3
písm. a) zák. è. 3/2002 Sb.: Pro úèely tohoto zákona se
rozumí církví a náboenskou spoleèností dobrovolné
spoleèenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitøními pøedpisy, náboenskými obøady a projevy víry,
zaloené za úèelem vyznávání urèité náboenské víry,
a veøejnì nebo soukromì, a zejména s tím spojeného
shromaïování, bohosluby, vyuèování a duchovní
sluby.
Dùvodová zpráva. Zvlátní èást: k § 5.
Dùvodová zpráva. Obecná èást, III C.
TAMPACH, I. O., Náboenské spektrum Èeské republiky, in: HANU, J. (ed.), Náboenství v dobì spoleèenských zmìn, Brno 1999, s. 55.
Rozhodnutí z 1. záøí 2003, è. j. 175/03.
VOJTÍEK, Z., Enfant terrible mezi èeskými církvemi.
Charismatické hnutí u nás, in: Dingir 3/1999, s. 25.
VOJTÍEK, Z., Nový èeský konfesní zákon a právní
postavení nových náboenských hnutí v Èeské republice, in: Theologická revue. Ètvrtletník Univerzity Karlovy v Praze - husitské teologické fakulty 2/2003,
s. 203-204.
ibid., s. 204. (Ministerstvo kultury zamítlo návrh na
registraci zmiòovaného subjektu 23. 10. 2002).
§ 22 odst. 1, písm. c) zák. è. 3/2002 Sb.
§ 11 odst. 1, písm. b) zák. è. 3/2002 Sb.
§ 7 odst. 3 zák. è. 3/2002 Sb.
Nález Ústavního soudu ÈR è. 4/2003 Sb., VII. 5.
Roku 2002 byly registrovány ètyøi subjekty: (1) Církev
Køesanská spoleèenství, (2) Obec køesanù v Èeské
republice, (3) Mezinárodní spoleènost pro vìdomí Kriny, hnutí Hare Krina, a (4) Èeská hinduistická náboenská spoleènost. Roku 2004 (v dobì po napsání tohoto pøíspìvku) pak bylo registrováno (5) Ústøedí muslimských obcí. - Poznámka redakce.

CO SE SLOVEM
SEKTA?
Slovo, které je odborným pojmem i nadávkou

Zdenìk Vojtíek

Téma pojmu sekta se na stránkách Dingiru objevuje u po nìkolikáté. Je to pøirozené: diskuse na toto téma patøí k evergreenùm
sociologie náboenství i religionistiky a èasopis o souèasné náboenské scénì se mu nemùe vyhnout. Úvodní èlánek tohoto èísla
5
6
má ostatnì slovo sekty ve svém názvu.
7
Rádi bychom v tomto èlánku velmi zhutìnì sekta výraznì zesílila po listopadu roku
a zjednoduenì problematiku slova sekta 1978. Po hromadné sebevradì a vradì 913
8
9
shrnuli a pokusili se odvìkou debatu po- pøísluníkù náboenského hnutí Svatynì
sunout dál.
lidu a po mediálním ohlase této události
10
nabylo slovo sekta smyslu extrémního
V èem je problém
zneuívání a manipulace s jejími pøísluníky.
Pojem sekta je jedním ze základních pojmù
Mezi hodnotovì neutrálním pojmem
11
sociologie náboenství. Do oboru ho uvedl sekta v jazyce sociologù a religionistù
ji jeho zakladatel Max Weber (1864-1920) a tímté pojmem, který je mimo rámec odbor12
13
a protiklad mezi církevní a sektáøskou ných diskusí silnì negativnì zatíen, dochází
14
orientací náboenské skupiny podrobnì ke konfliktu a ke zmatení. Jak uvedli ji výe
15
zpracoval jeho ák, nìmecký profesor teo- zmínìní Ivan tampach s Vítem Profantem3
16
logie a filozofie Ernst Troeltsch (1865-1923).1 a jak v podobném smyslu upozornil teolog
Po Troeltschovi se k otázce typù náboen- Ctirad V. Pospíil,4 tyto zmatky5 mohou mít
ských skupin podle jejich vztahu k vìti- velmi váné dùsledky pro kteroukoli nábonové spoleènosti vyjadøovala øada pøedních enskou skupinu. Odborné pøiøazení nìkteré
sociologù náboenství (pokud ne vichni) skupiny do sociologického typu sekta
JUDr. Stanislav Pøibyl, PhD., (*1966) je soudce Intera do souèasnosti. Diskuse o typologii, mùe toti v oèích veøejnosti znamenat její
diecézního církevního soudu v Praze a vyuèuje konfesní
která rozliuje rùzná postavení náboen- pokození a skandalizaci, naøèení z vymýprávo na Teologické fakultì Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích. Je katolickým knìzem a pùsobí ve
ských skupin v rámci spoleènosti (tzv. teorie vání mozkù apod.; v nìkterých pøípadech
farnosti Praha - Lhotka.
církev-sekta), se bìhem let rozkoatìla do mohou být dùsledky takového oznaèení
plodného stromu.
dokonce i právní.
Mimo odborné diskuse má ovem pojem Monosti øeení
sekta výraznì nega- V zásadì je moné rozeznat dva pøístupy
tivní konotace a nabý- k problémovému pojmu sekta. Jedna skuvá a charakter nadáv- pina sociologù náboenství a religionistù
ky. Pro kadého navíc se pokouí nalézt co nejvhodnìjí definici
znamená nìco trochu pojmu sekta a pomocí této hodnotovì
jiného. Ivan tampach neutrální, popisné definice se distancovat
a Vít Profant2 na strán- od bìného, negativního pouívání tohoto
kách Dingiru pøed èa- pojmu. Ve svìtì je tato snaha bìná, u nás
sem nìkolik tìchto vý- se k tomuto øeení v první polovinì 90. let
znamù shrnuli: mezi pøiklánìli napø. Duan Luný6 nebo Ivan
køesany je slovo sek- tampach.7 K pøedchozí snaze o toto øeení
ta èasto negativním se ostatnì pøiznává i autor tìchto øádkù.8
oznaèením rùzných
Druhá skupina pak navrhuje tento pojem
køesansky nepravo- zcela opustit a nahradit ho nìkterým neutrálvìrných skupin, seku- ním pojmem.Proti pojmu sekta (angl. cult)
lární veøejnost spojuje tak vystupuje ze známých osobností napø.
sektu s tzv. vymývá- James Richardson,9 který dochází k závìru,
Pokud se u nás øekne sekta, vybaví se mnoha lidem svìdkové
Jehovovi. - O èem tato skuteènost vypovídá? O svìdcích
ním mozku apod. Ne- e vìdci by mìli opustit pojem sekta ve
Jehovových, anebo spíe o èeské spoleènosti?
gativnost oznaèení prospìch termínù, které nejsou zatíeny
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populárním negativním pouíváním. V anglicky mluvící oblasti tak byl navren napø.
pojem vznikající náboenství10 nebo charismatická skupina.11 Skuteènou nadìji na
iroké akceptování má ale pravdìpodobnì
jen náhradní termín nové náboenské hnutí.12 Pouívá ho ve své novìjí práci z roku
1997 Duan Luný.13 V citovaném èlánku
se k nìmu (a k alternativì nová religiozita)
pøiklonili i Ivan tampach a Vít Profant
a slovu sekta povaují za nejrozumnìjí
se
úplnì vyhnout.14
Na tomto místì je tøeba jetì pøipomenout, e slovo sekta dalí èást religionistù
a (zejména) psychologù náboenství ve
svìtì i u nás jako problémové nepociuje.
Pojem definují z hlediska sociální psychologie nejèastìji jako totalitní náboenskou
skupinu (u nás tak èiní napø. psychiatr
Prokop Reme15 ) nebo totalitním zpùsobem
organizovanou skupinu s pevnou ideologií
(psycholoka Marie Vágnerová16). Podobnì pracuje s pojmem sekta i teolog a religionista Tomá Novotný.17
Nevýhody øeení
Obáváme se, e kadé z tìchto øeení má
své podstatné nevýhody. Popisných definic pojmu sekta bylo za nìkolik desetiletí
diskusí nabídnuto mnoství, k alespoò rámcové shodì ale nevedly. Na stromì teorie
církev-sekta vytvoøily tìko proniknutelné
houtí a pojmový zmatek dále zvyují spíe,
ne by ho redukovaly. Tento pojmový zmatek je samozøejmì exportován i na veøejnost.
Problémem je podle naeho názoru
chybný pøedpoklad, e jazyk je moné
ovládnout a pøimìt ho, aby pracoval podle
pøání sociologù a religionistù. Slovo sekta
se ale kadému pokusu o ovládnutí brání prostì proto, e není pojmem deskriptivním
(jak bude pøipomenuto jetì níe), a ádným
popisem ho proto nelze plnì uchopit.
Podobným jazykovým inenýrstvím je
ovem také snaha odsunout slovo sekta
mimo vìdecký, a dokonce i mimo politicky
korektní slovník, jak to navrhují u nás
tampach a Profantem, Pospíil a snad i dalí.
I kdyby se to ale podaøilo, jazyková potøeba,
která byla doposud uspokojována slovem
sekta, tímto odsunem nezanikne. Èást
intelektuálù se sice bude v zájmu korektnosti pojmu sekta vyhýbat, naprostá vìtina mluvèích pojem ovem neopustí
(a i kdyby ano, pak si najde jiný, který bude
stejnì pejorativní). Kadopádnì bude konfúze pokraèovat a spíe vzrùstat.
Ani útìk pøed výe nastínìným problémem pomocí psychologické definice ale -
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obáváme se - nikam nevede. Jak definovat
totalitu? Která ideologie je pevná a co vlastnì vypovídá o skupinì, která ji sdílí? Otázek
nad psychologickými definicemi bývá více
ne odpovìdí.
Jetì jiná monost
Doufáme, e existuje jetì jiná monost, jak
s pojmem sekta naloit. Zakopaný pes
je v poznání, e slovo sekta není (jak u
bylo naznaèeno výe) pojmem deskriptivním, ale relaèním. Nepopisuje vlastnosti,
ale vyjadøuje vztah. Jak øíká nìmecký teolog
a znalec souèasných náboenství Reinhart
Hummel, sekta patøí mezi pojmy, které
definují vztah nynìjího vìtinového náboenství, popø. vìtinové kultury k odtìpené organizované meninì.18
Tato vztahovost je pro pojem sekta
základní; vechny charakteristiky, které se
tak koatì rozrùstají v deskriptivních definicích, jsou od tohoto vztahu pouze odvozené - nìkdy jsou pøíèinami, nìkdy dùsledky
negativního vztahu vìtiny k náboenské
skupinì. V minulosti se jednalo spíe
o vztah vìtinového náboenství k náboenským meninám, a proto byl pojem
sekta po staletí definován teologicky.
Dnes má na Západì tento negativní vztah
k nìkteré náboenské meninì sekularizovaná spoleènost - nikoli kvùli teologii, ale
tøeba kvùli onomu údajnému vymývání
mozkù. Ale a je spoleèenské prostøedí
jakékoli, jazykové vyjádøení vztahu k tomu,
co je povaováno za náboensky deviantní,
zùstává. Tímto vyjádøením je slovo sekta.
Sekta je tedy vyjádøením nikoli toho, co
je nebo jaká je nìjaká náboenská skupina,
ale jaký vztah k ní má vìtina dané spoleènosti. Nejèastìji, ale nikoli výhradnì, je
tímto negativním vztahem postieno nìjaké
nové náboenské hnutí. Zdaleka ne kadé
náboenské hnutí, které je ve spoleènosti
nové, je automaticky vnímáno jako sekta.
Pojem nové náboenské hnutí má tedy
smysl v sociologii a religionistice jako vyjádøení míry zaèlenìní náboenské skupiny do
spoleènosti. Pojem sekta ale pøirozenì
vyjadøuje nìco jiného: negativní vztah.
Je tedy lehce moné bez jakéhokoli
korektního násilí na jazyku uèinit dvojí:
1. V souladu s odborníky ve svìtì zaøadit
deskriptivní pojem nové náboenské hnutí do teorie církev-sekta, tedy do typologie náboenských skupin podle míry
jejich zaèlenìní do spoleènosti;
2. relaèní pojem sekta ponechat v sociologii náboenství a religionistice v jeho pøi-

rozeném smyslu - jako výraz negativního
vztahu vìtiny k náboenské meninì.
Takto uchopený pojem sekta má v sociologii náboenství, v psychologii náboenství i v religionistice bohatou budoucnost. Je toti tøeba ptát se a zkoumat, proè
má ta která spoleènost k té které meninì
negativní vztah: Má s ní patné zkuenosti?
Chce pøed ní varovat? Jaký má k tomuto
varování dùvod? Anebo nemá valný dùvod
a je jenom netolerantní a xenofobní? To jsou
otázky, které má smysl klást zvlá dnes,
kdy mají problémy náboenské tolerance
prioritu. Proto slovo sekta zajisté v religionistice zùstane a zùstane pravdìpodobnì
i na stránkách èasopisu Dingir.
n

Poznámky
1 TROELTSCH, E., Die Sociallehren der christlichen
Kirchen und Gruppen, J. C. B. Mohr, Tübingen 1912.
2 TAMPACH, I. O., PROFANT, V., Co je a co není sekta,
Dingir, 2000, 3 (4), str. 5-6.
3 Tamté.
4 Pospíil popsal situaci z roku 2001, kdy parlamentní
komise ve Francii a Belgii hledaly kritéria, podle nich
by se dalo jasnì rozliovat mezi nekodnými formami
náboenství a potenciálnì rizikovými náboenskými
uskupeními. Obì komise ... vypracovaly seznamy potenciálnì nebezpeèných sekt a kultù, mezi nimi bohuel
figurují také nìkterá køesanská a katolická hnutí a sdruení, nìkterá z nich dokonce oficiálnì uznávaná Vatikánem. - POSPÍIL, C. V., Mùeme pouívat slovo
sekta?, Perspektivy, èerven 2002.
5 A to jsou v tomto èlánku pominuta zmatení, zpùsobená
tím, e v anglickém úzu se stal pojem sekta synonymním s pojmem kult (co je zase jiný odborný - sociologický, antropologický ad. - pojem, bohuel i v odborném pouívání ponìkud rozostøený). Slovo kult se
pak v tomto smyslu uchytilo i v èetinì, patrnì hlavnì
zásluhou pøekladu knihy: HASSAN, S., Jak èelit psychické manipulaci zhoubných kultù, Nakladatelství Tomáe Janeèka, Brno 1994. Výrazy sekta a kult, resp.
destruktivní kult se tak staly synonymní i v èetinì.
6 LUNÝ, D., Nové formy religiozity (metodologické
poznámky), Religio, 2 (2), 1994, str. 85-87.
7 TAMPACH, O. I., Sekty a nová náboenská hnutí.
Nadìje a rizika. Oliva, Praha 1994, str. 4-5.
8 VOJTÍEK, Z., Netradièní náboenství u nás, Dingir,
Praha 1998, str. 19-25.
9 RICHARDSON, J. T., Definitions of Cult: From Sociological-Technical to Popular-Negative. Review of
Religious Research 34, 1993, str. 348-356.
10 Tamté.
11 GALANTER, M., Cults, Faith, Healing, and Coercion,
Oxford University Press, New York, Oxford 1989;
GALANTER, M., Cults and Charismatic Groups Psychology, in: SHAFRANSKE, E. P. (ed.), Religion and
the Clinical Practice of Psychology, American Psychological Association, Washington 1996, str. 270, i jinde.
12 Angl. new religious movements.
13 LUNÝ, D., Nová náboenská hnutí, Masarykova
univerzita, Brno 1997.
14 TAMPACH, I. O., PROFANT, V., Co je a co není sekta
str. 6.
15 REME, P., Problémy s explikací, Dingir, 2001, 4 (2),
str. 33.
16 VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající
profese, Portál, Praha 1999, str. 378.
17 NOVOTNÝ, T., O sektách a guruismu, Studie a texty
Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských
smìrù, Praha 1999, str. 3.
18 HUMMEL, R., Sekty, nová náboenská hnutí? K objasnìní pojmù a obsahù, in: Sekty z pohledu církví v Evropì, sborník pøednáek ze semináøe Rady evropských biskupských konferencí 4. - 8. 3. 1998, Pastoraèní støedisko
pøi Arcibiskupství praském, Praha 1998, str. 37.
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OSVÍCENÍ
PRO CELÝ SVÌT
Zlatý vìk Kalkiho je kolem roku 2012 oèekáván i u nás

Zdenìk Vojtíek

d o m o v a
cího osvícení lidstva. Kalki poèítá s tím, e
pøed rokem 2007 bude osvíceno aspoò 60
miliónù lidí (jedno procento lidstva). Tento
poèet by mìl staèit k tomu, aby se osvícení
rozíøilo na vechny lidi podle tzv. fenoménu sté opice.13
Pøíliv svìtla, pøicházející díky Kalkimu,
by mìl být stále silnìjí a silnìjí. Ze svìta
ovládaného temnotou se vyklube nový
svìt, v kterém bude panovat Svìtlo.14 Tento proces zrodu Zlatého vìku by mìl být
ukonèen asi v roce 2012.15 Nový vìk, nebo
také Vìk Vodnáøe, který je s nadìjí oèekáván
v nìkterých duchovních smìrech Západu,16
Kalki povauje za poèátek, malý díl Zlatého
n
vìku.17

Na satsang v hale praského hotelu Green Garden1 dorazila védka
Anette Carlström s mírným zpodìním. Atmosféra v sále byla ale
výborná: vude úsmìvy, dlouhá objetí, procítìné rozhovory. Aèkoli
je jasné, e si Anette své vystoupení nepøipravovala, díky pøíznivì
naladìným úèastníkùm a díky její pøirozenosti a veselosti poèáteèní
rozpaky brzy zmizely. Zeptala se, kolik pøítomných Èechù ji navtívilo Indii a setkalo se se rí Kalki Bhagavánem nebo jeho nejbliími Poznámky
1 Setkání se konalo 20. 12. 2004.
spolupracovníky. Poèet více ne deseti zvednutých rukou ji viditelnì
2 Následující informace jsou dostupné na http://
mile pøekvapil: uèení mukti ji v Èeské republice pevnì zakoøenilo.
livinginjoy.aktualne.cz.
3 Leták Mukti. Nauka o Osvícení 2003.
V pøíjemném hotelovém
lásku ... a navodit hluboký
4 Podle letáku Moola Mantra.
5 Podle: NIELSEN, F., Cesta mukti, Fontána, Olomouc
salónku pod obrazy Kalkontakt s tím boským. 8
2003, str. 53.
kiho a jeho manelky AmPo sedmidenním kurzu Muk6 http://livinginjoy.aktualne.cz/Golden%20age%20
9
10
my zaèíná Anette vypráti 3 odjídìjí muktisáci
nadace/OKalkimaAmme.htm
7 Leták Mukti. Nauka o Osvícení 2003.
vìt o své cestì k osvícek osobnímu zasvìcení
8 Tamté.
ní. O otázky ze strany asi
od Kalkiho nebo od jeho
9 Podle èlánku Mukti 3 byla v lednu 2004 cena tohoto
kurzu 6000 euro: http://home.tiscali.cz/mukti/terminy
ètyøiceti pøítomných není
spolupracovníkù a nastu_kurzu.htm, download: 22. 10. 2003. Dokument ji není
nouze a Anette dokáe
pují dlouhodobé programy
dostupný.
posluchaèe zaujmout.
Mukti 4, které by mìly vést 10 Výraz pochází z èlánku The Experience Festival a zahájení The World University stojí pøede dveømi: http://
k dosaení plného a pøetrhome.tiscali.cz/mukti/cesta_do_Indie/Cil_festivalu.
Kalki a Amma
vávajícího stavu osvícení
htm, download: 22. 10. 2003. Dokument ji není
dostupný.
Indický manelský pár2
(Budhova
11 Leták Mukti...
Kalki.
Obì fotografie:
Kalki (*1949) a Amma
a Kristova
12 NIELSEN, F., Cesta mukti ...
http:/Ilivingjoy.aktualne.cz
str. 75.
(*1954) pùsobí jako duvìdomí).11
13 Teorii sté opice zpopularizoval
chovní uèitelé od osmdesátých let minulého
v duchovním prostøedí Rupert
Sheldrake; jako moderní
století. V roce 1991 zaloili Nadaci Zlatého Fenomén sté opice
pseudovìdecký mýtus ho kritivìku (Golden Age Foundation) a zaèali Koneèné kosmické osvízuje napø. HEWITT, G. C., Zneuípracovat na své vizi osvícení celého lidstva. cení po absolvování Mukti
vání biologie v souvislosti s paranormálními jevy, in: OkultisJak øíká èeský leták, síla Kalkiho a Ammy 4 je moné dosáhnout
mus a vìda, Nakladatelství Staje tak mocná, e jsou schopni pomoci nejen jenom v novì otvíraném
nislav Libovický, Praha 1994,
str. 67-69.
pouze hrstce dobøe pøipravených ákù, ale áramu Golden City (Zlaté
14 NIELSEN, F., Cesta mukti...
i vem seriózním hledajícím, a tìch mohou mìsto), asi sto kilometrù
str. 83.
15 Tamté, str. 83 a 128.
být tisíce a tisíce. 3 Do Kalkiho a do Ammy od Madrásu.12 Po dokon16 K tomu viz napø. téma èasopisu
se vtìlilo nejvyí Vìdomí (do Kalkiho jako èení by se tato velká stavba
Dingir 2003, 6 (2).
Amma.
do Otce, do Ammy jako do Matky). 4 Pouhá mìla stát centrem budou17 NIELSEN, F., Cesta ... , str. 123.
pøítomnost vtìleného boského Vìdomí
zpùsobí, e lidstvo bude docela snadno
Boská inkarnace
osvobozeno, duchovnì transformováno
se stala skuteèností a sestoupila, aby dala celému lidstvu totální transformaci. Døívìjí
a osvíceno.5 Tak mají být vechny problémy
pokusy o sjednocení s tím Boským byly témìø bezúspìné, ale teï je mezi námi Kalki
na naí planetì vyøeeny.6
a promìny mohou dosáhnout vichni, kteøí si to pøejí. Kalki mùe transformovat miliardy
V souèasnosti je cestou k osvícení série
lidí najednou. ...
kurzù mukti, které pro lidstvo pøipravil Kalki,
Vùbec se nejedná o nové náboenství, nevyuèuje se ádná zbyteèná teorie. Spí jde
zvaný také rí Muktivára Bhagaván,
o duchovní kolu, ve které se tì nikdo neptá, jakého jsi vyznání nebo jestli snad nejsi
a Amma. První kurz pomocí meditací uèí,
ateista. Intenzivnì zde mùe proít pøítomnost toho Boského a spojení s Ním. Nikoho
jak øeit nebo rozpustit mnohé ze svých
nezajímá, jak Ho nazývá, nebo jaké má o Nìm teorie. Kalki sestoupil na nai Zem, aby
problémù. Pokud nìkdo potøebuje, bude mu
splnil vechny sliby a proroctví, které dal boský Zdroj rùzným národùm vech dob.
nabídnut healing (kosmické léèení).7 ZáKalki je zde, aby vem do jednoho umonil objevit ve svém srdci Království Nebeské.
mìrem druhého, tøídenního kurzu je pøipravit
Nielsen, F., Cesta mukti, Fontána, Olomouc 2003, str. 22 a 24.
adepta k duchovní transformaci, probudit
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BUDDHISTÉ
V TÌNOVICÍCH
Reportá z centra tibetského buddhismu na Plzeòsku

Andrea Hudáková

a kromì prostorné chodby u jen sociální
zaøízení a místnost pro kanceláø. Podkroví,
ve kterém má být ubytovací prostor, není
zatím dostavìné. Výhledovì se plánuje
postavit v okolí budovy i domek pro lamu
a malé meditaèní chatky pro praxi v odosobnìní.
Kdy jsem toto místo poprvé uvidìl,
vìdìl jsem, e je musíme získat,3 komentoval prý krásný výhled z tìnovické louky
lama Ole Nydahl. Jeho ákùm se to podaøilo.
Realizace projektu zaèala v roce 1997, kdy
se od vlastníkù postupnì odkupovaly
jednotlivé pozemky, které mají v souèasné
dobì celkovou rozlohu asi 12 hektarù. Stavìt se zaèalo v létì 2002, ale první kurz se
na pozemku v Tìnovicích konal ji v roce
1999, kdy se v podstatì na holé louce selo
jedenáct set lidí.4

Tìnovice jsou malá klidná obec u Plznì. Není tam kola a autobus
tam jezdí jen párkrát za den. V gotickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie je jednou za dva týdny slouena me svatá, bývalá fara je
pøestavìna na rekreaèní dùm pro rodiny s dìtmi. Kdy se poslední
dobou mluví o Tìnovicích, je to stále èastìji ve zcela novém kontextu. Louku na kopci za touto vesnièkou vybral buddhistický lama
Ole Nydahl jako místo pro vybudování evropského meditaèního
centra.
Ptát se v malé èeské vesnièce na cestu vznikají tzv. rek buddhistickému meditaènímu centru byl treatová centra,
pro mne docela nový záitek, stejnì jako to, místa stranou vele nìkdo naprosto suverénnì odpoví. Jeï- kých aglomerací,
te na konec vesnice a pak do kopce nahoru, kde je moné tanemùete se splést, øekli nám. Místní si u kové akce pro
asi zvykli na to, e do jejich obce jezdí stále hodnì lidí orgavíc turistù. Polní cesta, dlouhá asi pùl nizovat a kam
kilometru, byla zablácená, protoe zrovna mohou lidé pøiprelo, a nic nenasvìdèovalo tomu, e jídìt i kdykoliv
bychom po ní mohli dojet k místu, o nìm bìhem roku a v klise ji pøed dvìma lety psalo, e je jedním du intenzivnì mez evropských center buddhismu Diaman- ditovat èi studovat
tové cesty 1 Kdy jsme po ní dojeli k ne- uèení bez ruení
velkému skromnému domku s podkrovím, okolním mìstem,
Stanové mìsteèko na kurzu v Tìnovicích 2004.
jen vlajeèky vyvìené na sloupu napoví- vysvìtluje Bc. MiFoto: Klára Kazelleová.
daly, e jsme tam správnì.
chal Popoviè, èlen
Vlastníkem pozemkù a budovy v TìSpoleènost Diamantové cesty má u nás rady Obèanského sdruení Spoleènost diaasi ètyøicet center,2 která slouí k bìné mantové cesty. Projekt meditaèního centra novicích není Spoleènost Diamantové cesdenní praxi, ale poøádá i vìtí meditaèní v Tìnovicích poèítá s tím, e budova se ty, ale Nadaèní fond Nydahl, který byl v roce
kurzy a pøednáky. Právì za tímto úèelem svou kapacitou 20-40 míst má fungovat jako 1996 zaloen úèelovì právì pro správu mazázemí pro poøádá- jetku. Pravomoci má osmièlenná meziní velkých akcí, na národní správní rada, v jejím èele stojí Ole
kterých úèastníci Nydahl, jednateli jsou dva èetí èlenové
pøespávají ve sta- rady. Fond se jmenuje podle naeho lamy
nech na rozlehlém proto, e lama Ole je ná uèitel a právì
díky jeho aktivitì vzniklo po svìtì do soupozemku.
Budova má èasné chvíle na 450 hlavních center budpùdorys ve tvaru dhismu diamantové cesty. Ole je èasto
písmene U, v pøí- v tìchto organizacích èlenem rady, pøedzemí je nìkolika sedou nebo revizorem, a to proto, e k Oleokny prosvìtlená mu máme dùvìru a i kdy sám nevykonává
meditaèní míst- ádné funkce spojené s øízením jakékoliv
nost (gompa), její organizace, má velké zkuenosti a dokáe
vybavení tvoøí jen se na vìci dívat velmi neosobním a pragdøevìná podlaha matickým zpùsobem, odpovídá na mé roza oltáø. Na druhé paky nad názvem nadaèního fondu Michal
stranì spoleèen- Popoviè a dodává, e dnes bychom tuto
ská místnost s kuObìd pod irým nebem na kurzu v Tìnovicích 2004.
Foto: Klára Kazelleová.
chyní a jídelnou
ð Dokonèení v rámeèku.
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Spiritisté dokreslují moonistickou vìrouku

Martin Koøínek

Od poslední skuteènì hromadné svatby a kontroverzního sòatku
øímskokatolického biskupa Milinga uplynuly pøiblinì tøi roky a po
moonistech jakoby se - alespoò mediálnì - slehla zem. Následovníci
ètyøiaosmdesátiletého Sun Myung Moona, který za sebe nemùe
mít rovnocenného nástupce, jsou nuceni korigovat svou víru, e
se mesiá stane celosvìtovým vládcem. Pøipravují se na chvíli,
kdy jejich Pravý otec odejde kralovat do duchovního svìta.
Alespoò u nìkterých èeských moonistù má
tato nejistota nejeden pozitivní efekt. Jetì
pøed nìkolika lety vystupovali se svou vírou
velice sebevìdomì a elitáøsky, dnes pøipoutìjí pochybnosti a pøi rozhovoru pøekvapí svou otevøeností. Døíve bylo napø.
témìø nemoné, aby popøáli sluchu kritickým slovùm o jejich hnutí a pøedevím Pravá
rodina byla nedotknutelná. Nyní jsou ji
vesmìs obeznámeni s problémy a prohøeky
Pravých dìtí a jsou dokonce ochotni èíst
i odpadlickou literaturu. 1
organizaci asi nejspí nazvali Nadaèní
fond Buddhismu Diamantové cesty nebo
nìjak podobnì. Nadaèní fond Nydahl
v souèasnosti vlastní kromì retreatového
centra v Tìnovicích i meditaèní centrum

Posledním tabuizovaným dogmatem tak
zùstává osoba mesiáe Moona (popøípadì
Praví rodièe, tedy i Moonova ena Hak Ja
Han). Moonisté se dostávají do potíí, pokud mají vysvìtlit, proè se Pravý otec nestará o své dìti, a radìji se vìnuje rybaøení
(mesiáùv koníèek) nebo zda a kdy bude
celosvìtovým jazykem korejtina, jak je
pøedpovìzeno v Moonovì Boím Principu.
Je vak stále zøetelnìjí, e Moonùv význam pro jeho následovníky tkví pøedevím
v jeho zcela výluèném postavení na onom
v Brnì a retreatové centrum Vyhlídky
u Èeských Budìjovic.
Buddhistické meditaèní centrum v Tìnovicích se prezentuje jako jedno z evropských center Buddhismu Diamantové
cesty, ale po návtìvì na místì mám
spí dojem, e je to jen docela vzdálená
vize. Na tomto projektu mne ale zaskoèila jetì jedna vìc. Spoleènost
Diamantové cesty si pro své meditaèní
centrum zaregistrovala doménu
www.tenovice.cz. Taková registrace
sice není nezákonná, ale zdá se mi být
vùèi obci nefér. Nejene Tìnovice, které
zatím stránky neprovozují, by si pro nì
musely volit jiný název, ale rovnítko
mezi Tìnovicemi a buddhistickým
meditaèním centrem samotnou historickou obec v podstatì ignoruje.
Poznámky
1
http:/www.tenovice.cz
2
Výèet na http:/www.bdc.cz
3
http:/www.tenovice.cz
4
http:/www.tenovice.cz

Meditaèní sezení.
Foto: Klára Kazelleová.
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svìtì. Vìrouku Hnutí sjednocení (moonistù) v poslední dobì potvrzují také bádání
dr. Sang Hun Lee, bývalého prezidenta
moonistické organizace Unification
Thought Research Institute. Po své smrti
roku 1997 Lee údajnì procestoval duchovní
svìt a prostøednictvím média, paní Young
Soon Kim z Moonovy univerzity v Jiní Koreji referoval o svých záitcích.2
Od Sang Hun Leea se dozvídáme, e
pøes vnìjí podobnost nelze viditelný svìt
srovnávat s duchovním svìtem. Napø. auto
v duchovním svìtì mùe mìnit svùj tvar
a smìr jeho jízdy je neomezený. Pohybuje
se na základì øidièových mylenek a mùe
dokonce projet horou. Aè se zdá, e auta
jezdí bez øádu, nemají ádné nehody, nebo
dodrují duchovní zákony. Lidé na zemi se
ráno probouzejí a v noci spí. V duchovním
svìtì je to stejné, avak noc a den se støídají
podle toho, jak èlovìk pøemýlí. Kdy si
napøíklad pomyslím: Jaké maso budu dnes
jíst nebo co bych chtìl jíst?, hned se pøede
mnou objeví velká hostina. Nebo kdy se
zamyslím: Kam bych chtìl jít a koho bych
chtìl vidìt? u jsem tam. Jestlie mì napadne: Co kdy ten èlovìk nebude obleèený? a stane se, e je úplnì nahý, dobøe
se spolu zasmìjeme.
Bìhem prvních mìsícù v duchovním
svìtì Dr. Lee objezdil nejvýznamnìjí
náboenské i politické osobnosti historie.
Vechny svým specifickým zpùsobem
dokonèovaly, co nestihly na Zemi, napravovaly své chyby a topily se ve svých starých omylech a problémech. Jeí se cítí
nesmírnì osamìlý, aè je obklopen mnoha
køesany, kteøí mu slouí a naplòují tak nejvyí cíl svého pozemského ivota. Co je
toho pøíèinou? Jeí se stále modlí a neustále
se snaí o naplnìní Boí vùle na zemi.
Protoe mu vìtina køesanù nerozumí, cítí
se osamìle. Mìli bychom s ním soucítit.
Marie, Jeíova matka ije s provinilým
svìdomím - vùèi Jeíovi nenaplnila na zemi
vekerou svou zodpovìdnost. Pøestoe
nebyla jeptikou, ije nyní jako jeptika.
Vztah mezi Jeíem a jeho matkou není jednoduchý. Neobviòují se ale navzájem
a chovají se k sobì velmi ohleduplnì.
Podobnì jsou líèeny i osudy dalích
postav historie Adama a Evy, Jidáe, Buddhy, Sokrata, Muhammada a dalích. Lee
neopomnìl navtívit ani komunistické vùdce Marxe, Lenina nebo Stalina. Stále ili
v zajetí svých pomýlených idejí obklopeni
bodyguardy i nohsledy. Setkal se i s Hitlerem, který právì visel na stromì a byl lynèován davem rozvánìných idù.
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Zesnulými Moonovými stoupenci je na
onom svìtì hlásán mesiá a jeho Boí princip. Sám Lee svìdèí: V dìjinách Boí prozøetelnosti není významnìjího a slavnìjího èlovìka, ne jsou Praví rodièe. Vy vidíte Pravé rodièe jen fyzickýma oèima, ale
kdy vidíme reverenda Moona v duchovním svìtì, vnímáme, jak se celé stvoøení
v jeho pøítomnosti chvìje vzruením. Pøi
kadém jeho pohybu záøí do vech stran
oslnivé svìtlo. Kdy se pohnou vrásky
v jeho tváøi, zazáøí mezi nimi kapièky krve.
Jeho krev se v nièem nelií od krve Jeíe
na køíi. Ve svìtle, je reverend Moon vyza-

Sun Myung Moon 4. èervence 2004.
Foto: Won Ju McDevitt,
http://www.tparents.org.

øuje, kdy s rodièovskou láskou objímá lidstvo, není vdy snadné rozeznat tváøe lidí
okolo. Kdy si reverend Moon povzdechne,
lidé na zemi vìtinou ani nezaslechnou zvuk
jeho dechu, ale v duchovním svìtì to èasto
zní jako bouøe. Ten zvuk vyjadøuje vechnu
jeho úzkost, al a starost o lidstvo. Kdykoli
se reverend Moon nìkam vydá nebo kdy
se chystá promluvit k lidem, rozprostírá
kolem nìho Bùh tøpytivé poltáøe svìtla,
nebo se obává, e by Jeho syn mohl být
zranìn.
Bìhem pìti let od pøíchodu Sang Hun
Lee dolo na onom svìtì díky misijním
aktivitám k pøevratným zmìnám. Jednou
z nich byl semináø pro 120 osobností, které
nejvíce ovlivnili svìtové køesanstvo. Cílem
setkání bylo zbourání bariér mezi náboenstvími v duchovním svìtì, aby byla vydládìna cesta pro mír a harmonii ve svìtì.
Závìry semináøe vedeného Leem pøijímala
prostøednictvím channelingu* opìt paní
Kim. Tentokrát se vechny významné starozákonní i novozákonní postavy vyjadøovaly jasnì: Moon je mesiá a Boí Princip je
nové evangelium.
Stejné názory proklamovali napø. i Augustin, Origenes, Frantiek z Assisi, Tomá
* channeling - metoda údajného telepatického pøenosu
informací.
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Akvinský, Johanka z Arku,
skou mocí a poctami. ReMartin Luther, John Wesley,
verende Moone, chci se
Karl Barth, Jan XXIII, ale i zapodrobit vaemu pøímému
kladatelka Køesanské vìdy
vedení. Prosím, odpuste
Mary Baker Eddyová, mormou nevìru. Hluboce litumontí proroci Joseph Smith
ji svých zlých èinù, chci
Sun Myung Moon a jeho
a Brigham Young nebo
zaèít ít nový ivot.
manelka Hak Ja Han
6. èervence tohoto roku.
Charles Taze Russell, zakladaZávìrem ve struènosFoto: Won Ju McDevitt,
tel spoleènosti svìdkù Jehoti
zmiòme
alespoò hlavní
http://www.tparents.org.
vových. Materiál z tohoto semylenky z dopisu od Bomináøe vyel na ètyøiadvaceti stranách ha, který Praví rodièe obdreli prostøedinzertní pøílohy deníku The Washington nictvím channelingu: Protoe Vy, Praví
Times v prosinci 2001.
rodièe, jste ji ve vem uspìli a pozvedli
Bìhem jiných setkání vyzvali zakladatelé jste ve na správnou úroveò, jste Spasvìtových náboenství, aby jejich vìøící sitelem, Mesiáem a Králem králù celého lidnásledovali uèení Moona a ve stejném stva! Zakladatelé a pøedstavitelé nábosmyslu se vyjádøili i vichni zesnulí ame- enství pøijali 25. prosince 2001 písemné
riètí prezidenti. V dubnu a kvìtnu 2002 prohláení, v nìm se bez výjimek rozhodli
uspoøádal Sang Hun Lee v duchovním následovat Pravé rodièe a úèastnit se mísvìtì semináø pro 120 komunistù. Døíve rového sjednocení kosmu. Je správné a názarytí ateisté Marx, Engels, Lenin, Stalin, leité, e jsou Praví rodièe vyzvednuti do
Chruèov a dalí svornì vyznali své po- pozice Pravých rodièù lidstva. Já, Bùh vech
mýlení, uznali existenci Boí a vyzvali komu- lidí, po tom touím a chci, aby se tak stalo.
nisty k následování Moona.
Spolu se mnou jste, Praví rodièe, proli
Za vechny citujme jedno charakteris- bezpoètem tìkostí, proto Vám chci nyní dát
tické poselství: Soudruzi v komunistických najevo nejhlubí vdìènost, nadení,
zemích, já jsem Stalin, prosím pøijmìte ab- vzruení a radost, které proívám. Chci,
solutnì vùli reverenda Moona, otevøete abyste zdìdili ve, co je mé. Já, Bùh vech
svoji mysl a postavte kostely, kde budete lidí, mám víru - vìøím v Pravé rodièe. Jsem
uctívat Boha. Pøestoe je reverend Moon díky Vám tak astný. Opravdu, dìkuji Vám
èlovìkem, je Boím obrazem a intenzivnì se za Vae nesmírné úsilí. Moji milovaní Praví
snaí zachránit komunistické zemì. Musíte rodièe, a ijete! A ije Spasitel lidstva! A
okamitì pøijmout jeho ideologii míru. Já, ije Král králù, Praví rodièe!
diktátor, který popíral Boha, volám vechZmìny postojù v duchovním svìtì jsou
ny komunistické zemì. Prosím, vìøte v Boha pro následovníky Sun Myung Moona naa hledejte Ho.
plnìním proroctví z Boího principu: vechDejme prostor i nosným mylenkám na náboenství budou nahrazena Filosofií
èeskoslovenských delegátù:
sjednocení nového meJá, Alexander Dubèek, se
siáe, komunismus bude
omlouvám Bohu za svùj patpotøen a zavládne godisný ivot. Stojím zde za pøítommus. Víra moonistù je
nosti Pravých rodièù, abych
pøipravena pøeít Moonooznámil své rozhodnutí odvu smrt.
n
hodit falenou ideologii komunismu a slouit Bohu skrze
godismus (Boí uèení). RePraví rodièe na rybách na
Aljace.
verend Moon je Pravým roFoto: Won Ju McDevitt,
dièem a Zachráncem lidstva.
http://www.tparents.org.
Klement Gottwald: Komunismus je zavádìjící, chybná filosofie. Poznámky
1 Napø.: Hong, Nansook, In the shadow of the Moon, LitLidstvo musí ít jako bratøi a sestry slouící
tle, Brown and Company, 1998. Recenze otitìna v Dingiru 2001, 4 (2), str. 28-29.
Bohu. Reverende Moone, Praví rodièe,
2 Vyprávìní, které je souèástí Moonovy knihy Vìk nadìkuji Vám mnohokrát.
plnìného zákona a ideální království, je mono vyhledat i na internetu: http://www.tparents.org
Antonín Novotný: Komunismus zania http://www.rodiny.org.
kne, musí být promìnìn Filosofií sjednocení a Boím Principem reverenda Moona
na godismus.
Gustáv Husák: Jsem zahanben! Prosím
Martin Koøínek (*1971) je publicista.
Boha: Odpus mi! Hnal jsem se za pozem-
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DÌJINY TIBETSKÉHO
BUDDHISMU
Struèný pøehled vzniku a rozvíjení osobité náboenské tradice

Zuzana Ondomiiová

Divocí a váleènì zdatní obyvatelé Tibetské náhorní planiny, vyznavaèi místní odrùdy asijského
amanismu oznaèovaného v Tibetu termínem bön, se s buddhismem setkávali moná u od 3.-4.
stol. n. l. zejména díky bohaté kulturní výmìnì proudící vemi smìry po starých asijských obchodních
stezkách (hedvábná stezka, karavanní cesty mezi Indií, Persií, Nepálem, Tibetem a Èínou). Dnes u
není jasné, co to ten pùvodní bön byl, odkud se vzal a zda lo o jednotné náboenství èi rùznorodé
tradice, ne se vedle rozvíjejícího se tibetského buddhismu zaèal (de)formovat do souèasné, buddhismem ovlivnìné podoby.
do buddhistického panteonu, je dodnes 3. V linii vizionáøské. To znamená, e ák
Ngadar, èili
jednou z nejoblíbenìjích a stále ivých mùe prostøednictvím zvlátních vidìní,
První období íøení buddhismu v Tibetu
postav tibetského buddhismu.
zjevení èi snù pøicházet do kontaktu s mistry
Pevné zakotvení buddhismu v Tibetu je
Buddhistické uèení se rozvíjelo i za minulých dob i napø. s bytostmi z jiných
spojováno s vládou nìkterých králù tzv. Jar- vlády Thisong Decänových následníkù dimenzí.
lungské dynastie (7.-9. stol.). Tøi z nich jsou a zejména pak za vlády tøetího dharmarádi
Hlavní naukou koly Òingma je uèení
nazýváni dharmarádové (tib. èhögjal) èili Ralpaèäna (vládl 815-838). Podpora a roz- dzogèhen (Velká dokonalost), povaované
králové Buddhovy nauky. Sjednotitel kvìt buddhismu v Tibetu byly násilnì pøe- za nejranìjí pouèky Buddhy ákjamuniho.
tibetské øíe Songcän Gampo (vládl asi 617 rueny a krutovládou Ralpaèänova bratra Hlavními klátery v centrálním Tibetu jsou
-649/50) zaèíná doslova psát tibetské dìjiny. Langdarmy (vládl 838-842), který vyuil vedle dnes spíe ekumenického Samjä zeJeho ministr Thönmi Sambhóta vytvoøil na vnitøní nejednotnosti královského dvora jména Dordedag a Mindolling, ve východzákladì studia sanskrtu a indického písma a nechal Ralpaèäna zavradit. Jako pøívre- ním Tibetu Kathog, Dzogèhen èi Paljul.
tibetskou abecedu. Od 7. stol. zaèíná psaná nec bönismu rozmetal buddhistická kláhistorie Tibetu.
terní støediska v centrálním Tibetu, znièil Èhidar, èili
Pøestoe se buddhismu naklonìný král svatynì, spálil texty a rozpráil mnichy. Sám Druhé období íøení buddhismu v Tibetu
Songcän Gampo v rámci dynastické sòat- byl nakonec také zavradìn a s jeho osobou Vlivem Langdarmových perzekucí bylo
kové politiky v 7. stol. oenil se dvìma bud- zaniká i mocná centralizovaná øíe Jarlung- pøeívání buddhismu vytìsnìno na okraje
dhistkami - nepálskou princeznou Bhrkutí ské dynastie. Linie moci se postupnì tìpí tibetské kulturní oblasti, do východního
Déví a èínskou princeznou Wen-ècheng - na nìkolik center a jedna z významných vìtví
a pøestoe nechal vystavìt øadu buddhis- zapoutí koøeny v západním Tibetu.
tických chrámù vèetnì nejposvátnìjího
Termínem Òingma (Stará kola) èi ÒingDókhangu ve Lhase, za hlavního iniciátora mapa (pøívrenci Staré koly) byla pozdìji
první vlny íøení buddhismu v Tibetu je oznaèena synkretická smìsice rùzných
tradiènì povaován druhý z dharmarádù, nauk, doktrín, praktik a technik, které prokrál Thisong Decän (vl. 755-797). Král po- nikly do Tibetu v souvislosti s první vlnou
zval z Indie uèence (panditu) ántarakitu íøení buddhismu, spjatou s pùsobením
a tantrického mistra Padmasambhavu, aby Padmasambhavy a dalích indických
v Tibetu íøili Buddhovo uèení. Pøi bøehu uèitelù. Uèení Òingmapy je tradiènì pøeBrahmaputry byl vybudován první bud- dáváno ve tøech liniích:
dhistický kláter Samjä v symbolické po- 1. V linii historické, co je klasické pøedádobì trojrozmìrné mandaly zrcadlící struk- vání nauk z mistra na áka.
turu vesmíru podle buddhistické kosmo- 2. V linii ukrytých pokladù zvaných
logie. Stal se centrem zprostøedkování terma. Guru Rinpoèhe, ale i jiní uèitelé ukryli
a výmìny buddhistické nauky a kultury. v dávných dobách na rùzných místech
Èíntí a indiètí buddhistiètí uèenci a mnii v Tibetu øadu textù i napø. rituálních pøedtu se svými tibetskými áky pracovali na mìtù, aby mohli být objeveny v pozdìjpøekladech buddhistických textù do tibet- ích obdobích, kdy pro nì nastane vhodná
tiny. Padmasambhava, nazývaný v Tibetu doba. K ukrytým pokladùm neboli termám
Guru Rinpoèhe (Velevzácný uèitel), mistr patøí i známý text Bardo thödol (Tibetská
Kláter Tailhünpo, sídlo panèhenlamù
tantrických praktik a magických vìd, který kniha mrtvých), pøipisovaný Padmasamv ikace.
Foto: Zuzana Ondomiiová.
dokázal bönistické duchy zemì integrovat bhavovi.
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a západního Tibetu. Pozdìji se obnovuje
právì odsud. Ze severovýchodní provincie
Amdo pøicházejí v 10. stol. zpìt do centra
mnii, kteøí sloili odpovídající mniské sliby
a získali zasvìcení, aby mohli sami pøijímat
sliby novicù, vyuèovat a obnovovat vnitøní
i vnìjí øádové struktury. V západním Tibetu
zùstal v 10.-11. stol. buddhismus zachován
v ponìkud degenerované podobì. Nesprávný výklad uèení a degenerované praktiky si ádaly vyjasnìní tradice.
Král Cänpo Khorre, pokraèovatel linie,
která v polovinì 9. stol. pøesunula centrum
své moci do západního Tibetu, se vzdal trùnu a pod mniským jménem Jee Ö se zaslouil o výstavbu prvního buddhistického
klátera v západním Tibetu. Kláter Thoding
(resp. Tholing) na bøehu Satlade se stal
centrem obrození Buddhovy nauky. Ze skupiny mladíkù, vyslaných studovat sanskrt
a buddhismus do Kamíru, se dva stali vìhlasnými pøekladateli. Rinèhen Zangpo
(958-1055) a Legpä erab. V roce 978, který
je povaován za skuteèný zaèátek renesance
buddhismu v Tibetu, se vrátili v doprovodu
indických uèencù - panditù.

Mýtický Garuda - výzdoba chrámu Dóbhang ve Lhase.
Foto: Zuzana Ondomiiová.

Dalí buddhismu oddaný mnich v královské rodové linii, Èhangèhub Ö pozval
do Tibetu významného indického uèence
Atíu Dípankararídòánu ( 982 - 1054),
jen se v Tibetu od roku 1042 vìnoval korigování a revidování tibetských pøekladù
buddhistických textù. Po tøech letech se na
pozvání svého áka Domtöna pøesunul do
centrálního Tibetu, kde docházelo ke konfliktùm mezi pøívrenci buddhismu a bö-
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nismu. Atía, jen se mimo jiné zaslouil
i o rozíøení kultu uctívání ochránkynì
a vykupitelky Dolmy v Tibetu, se usadil
v Òethangu u Lhasy a pùsobil tam a do
své smrti v roce 1054.
Atíovo uèení vyvolalo v Tibetu silné
reformaèní hnutí, které vedlo ke vzniku øady
nových kol tibetského buddhismu. Aby
se následovníci nových - reformovaných kol odliili od pøedreformních následovníkù Padmasambhavy, oznaèili tento starí
smìr Òingma (Stará kola) a její pøívrence
Òingmapa. Pro vechny smìry tibetského
buddhismu, které se rozvinuly po Atíovì
pùsobení v Tibetu, se vilo spoleèné oznaèení Sarma (Nová kola) a pro jejich pøísluníky Sarmapa.
Nové koly tibetského buddhismu
Pod vlivem Atíovy reformy buddhismu
v Tibetu sílí zájem o posílení pøímých kontaktù mezi Tibeany a duchovními mistry
z Buddhovy vlasti. Øada Tibeanù odchází
studovat do Indie, Nepálu a Kamíru, v Tibetu naopak pùsobí mnozí indiètí a nepáltí
uèitelé. Jedenácté a dvanácté století bylo
obdobím duchovního kvasu a èilých vzájemných kontaktù. Tantrická cvièení v rùzných podobách se stávají souèástí náboenského vnímání Tibeanù. Na bázi
zvlátních technik a kolem jednotlivých
mistrù-uèitelù se etablují základní koly
tibetského buddhismu, jejich podkoly
a odnoe. Z kroukù ákù shromádìných
kolem uèitele èi jeho odkazu vyrùstají záhy
velké klátery, jejich rostoucí vliv je podporován jak jejich duchovním vìhlasem, tak
bohatstvím a prestií pøísluníkù pøedních
aristokratických rodin, kteøí vstupují do
øádù. Jednotlivé lechtické rody podporují
své klátery a pak je politicky vyuívají.
Zásluhou Atíova blízkého áka a pokraèovatele Domtöna (Domtön Gjalwä
Dungnä, 1004-1064), vznikla z Atíova
odkazu kola Kadampa (kola ústních instrukcí), zdùrazòující správný výklad posvátných textù. Kláter Radeng, který Domtön zaloil (1057), se stal hlavním sídlem
koly. V rámci koly se rozvinuly tøi linie Kadam lamrimpa (linie postupné cesty),
Kadam männgagpa (linie ústního uèení)
a Kadam ingpawa (linie textových výkladù). Kadampa kladla dùraz na praktické
uskuteèòování ideálu bódhisattvy v kadodenním ivotì (altruismus, místo vlastního
odchodu do nirvány pracovat ve prospìch
ostatních bytostí a pomáhat jim na cestì
k osvobození) a rozvinula meditaèní praxi
lodong (pøemìna mysli), zaloenou na

proèiování mysli a pøemìnì negativních
okolností a pøekáek na podmínky vhodné
pro duchovní praxi. Kadampa si na rozdíl
od ostatních kol, které postupnì roziøovaly i své mocensko-politické ambice,
nevytvoøila pevnou centrální organizaci.
Zanikla sice jako samostatná kola, avak
Atíovo uèení a linie pøedání byly udrovány v jiných kolách. Na pøelomu 14. a 15.
století na ni pøímo navázala nejmladí kola
tibetského buddhismu Gelugpa.
Khönèhog Gjalpo (1034-1102) z rodu
Khön, nositel tradice vadrajánového uèení
lamdä (cesta a plod), které do Tibetu pøinesli
áci indických jóginù, zaloil v roce 1073
jihozápadnì od ikace kláter Sakja. Vlivný
kláter, jeho zakladatel patøí mezi tzv. pìtici
patriarchù koly Sakjapa (Saèhen gongma
nga), rozvíjel uèení, provedl systematizaci
tantrických nauk a brzy se stal nejenom
hlavním sídlem celé koly, ale ve 13. století
s podporou mongolských chánù i centrem
vlády nad sjednoceným Tibetem.
Dalího z patriarchù, Sakjapanditu (vl.
jm. Künga Gjalcchän Pal Zangpo, 11821251) pozval ke svému dvoru Èingischánùv
vnuk Godan. Dolo k prvnímu setkání Mongolù s buddhismem. Godan sám na buddhismus pøestoupil a Tibetu nabídl zvlátní vzájemný vztah: Godan jakoto patron (tib. jön
èi jöndag) mìl chránit Tibet proti cizím
vpádùm a sakjapovtí lamové se za to mìli
stát duchovními uèiteli mongolských chánù
a zasvìtit se náboenským potøebám (tib.
èhö) svých patronù. Vztah, zaloený na
uznání a sdílení stejných náboenských
idejí, se oznaèuje jön-èhö, patron-lama.
Sakjapanditovi, který se domù ji nevrátil,
Godan svìøil svìtskou moc nad centrálním
Tibetem. Svou duchovní moc lama pøedal,
tak jak je to v øádu Sakja zvykem, svému
synovci Phagpovi.
Kdy Sakjapandita i Godan v roce 1251
zemøeli, dohoda o vztahu patron-lama pøela
na chána Chubilaje, jeho oblíbencem se stal
dalí z pìtice patriarchù, Sakjapanditùv
synovec Phagpa (vl. jm. Lodö Gjalcchän).
Jako chánùv duchovní rádce strávil u jeho
dvora celkem 12 let. Chán mu vedle moci
duchovní svìøil i svìtskou moc nad Tibetem.
S pádem mongolské dynastie Jüan na èínském císaøském trùnì nastává i úpadek
svìtského vlivu Sakjapy, avak její hluboký
náboenský vliv v Tibetu pøetrvává. Souèasný nejvyí lama - dritel trùnu Sakji
(Sakja thidzin) - Ngawang Künga (* 1945)
sídlí v indickém exilu.
Jiný Tibean, Marpa Èhökji Lodö (1012
-1097), který sám bìhem tøí pobytù strávil
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Potala, sídlo dalajlamù ve Lhase.

v Indii celkem 17 let, je pokládán za zakladatele koly Kagjüpa (kola ústní tradice). Od svého uèitele Nárópy získal zasvìcení do tzv. esti jóg - jógy vnitøního tepla
tummo, jógy iluzorního svìtla gjuma, jógy
snu milam, jógy jasného svìtla ösal, jógy
mezistavu mezi smrtí a znovuzrozením
bardo a jógy pøenosu vìdomí phowa. Dále
studoval sútry, tantry a uèení mahámudry
(Velká peèe). Vìnoval se i mantrajánì
a od tantrických básníkù v Bengálsku pøevzal znalost mystických písní zvaných
dóhá. Jeho uèení a pøeklady textù do tibettiny vybudovaly základ pro druhé íøení
buddhismu v Tibetu. Jako jeden z nejvìtích
tibetských pøekladatelù pøeloil do tibettiny mnoství textù tantrického buddhismu, proto je zvaný Marpa Locáwa (Pøekladatel).
Po návratu do Tibetu il ivotem obyèejného hospodáøe s manelkou, která byla
zároveò jeho duchovní drukou. Marpa mìl
mezi nespoètem svých ákù ètyøi hlavní,
kteøí zaloili vlastní podkoly øádu Kagjüpa.
Marpùv ák Milaräpa äpa Dorde
(1140-1123), velký tibetský básník, asketa,
jógin a mystik se proslavil svou vytrvalostí
v úsilí dosáhnout duchovního naplnìní.
Duchovní praxe kol Kagjüpy integruje
praktiky vycházející ze súter i tanter. Významné místo v ní zaujímá uèení a praxe
kálaèakry (nauka o Kole èasu - bostvo
Kálaèakra je spojováno s mýtem o bájné
ambhale, bohatý pramen pro studium
buddhistické kosmologie, astrologie, astronomie, energetických systémù v tìle, vztah
mysli a tìla apod.) a est jóg Nárópy. Vechny tradice Kagjüpy kladou dùraz na pøímé
pøedávání uèení z mistra na áka.

DINGIR 4/200 4

Foto: Zuzana Ondomiiová.

Milaräpovi áci zformovali dva hlavní
smìry tradice Kagjü: jógin Khjungpo Naldorpa (asi 990-1138) vìtev angpa-kagjü
a lékaø Gampopa Sönam Rinèhen (1079
-1153) vìtev Dagpo-kagjü. Gampopa svým
pùsobením podnítil vznik dalích podkol
své linie - Karma-kagjü, Cchal-kagjü, Baram-kagjü a Phagmo-kagjü s jejími dalími
osmi smìry. Tyto koly vesmìs odvozují
své názvy od míst, kde stojí èi stály jejich
vùdèí klátery. Nìkteré z nich, zejména koly
Karma-kagjü a Phagmo-kagjü sehrály pozdìji své role nejen v duchovních, ale
i v politických dìjinách Tibetu.
V linii Karma-kagjü (ústní tradice karmapù), kterou zaloil Gampopùv ák, první
karmapa Düsum Khjenpa (1110-1193), se
poprvé v tibetském buddhismu objevila
tradice vyhledávání pøevtìlencù (tulku)
v následnické linii hlavních nositelù uèení.
Tuto tradici postupnì pøevzaly vechny
koly tibetského buddhismu. Hlavním sídlem se stal kláter Cchurphu v centrálním
Tibetu (zal. 1189). Po roce 1959 pøenesl 16.
karmapa v exilu své sídlo do klátera Rumtek
v Sikkimu. Sedmnáctý karmapa Urgjän
Thinlä Dorde (*1985), který byl v roce 1992
vyhledán v severovýchodním Tibetu a dosazen na trùn v Cchurphu, uprchnul na
zaèátku roku 2000 z Tibetu do exilu v Indii.
O vznik poslední koly tibetského buddhismu Gelugpa (kola ctnostných tradic)
se zaslouil na pøelomu 14. a 15. stol.
Congkhapa (vl. jm. Lozang Dagpa, 13571419). Pøiel do centrálního Tibetu studovat
u øady mistrù uèení kol Kagjü, Sakja i Kadam. Byl ale znechucen úpadkem duchovní
stránky a mravù v kláterních komunitách
a jejich pøíliným zájmem o politiku, moc

a prospìch. Zreorganizoval proto Atíovu
reformovanou kolu Kadam a formuloval
pravidla nového øádu. Striktním poadavkem se stal absolutní celibát a dodrování
kláterní disciplíny. Dùraz byl kladen na
studium vech pìti vìdních oborù: 1. gramatika, 2. umìní a matematika, 3. medicína,
4. logika a 5. filosofie madhjamaky (støední
cesty) a meditaèní praxi zamìøenou k dosaení bódhièitty (mysli osvícení) a nahlíení vech jevù jako prázdnoty (únjata).
Aby se odliila od starích tradic, pouívá tato kola obøadní luté èepice - proto
té kola lutých èepic (tib. aser). Hlavními
klátery v centrálním Tibetu se staly tzv. tøi
pilíøe uèenosti Sera, Däpung a Gandän,
dále sídlo panèhenlamù Tailhünpo v ikace, klátery Kumbum a Labrang v Amdu.
Pøevzali tradici vyhledávání pøevtìlencù
(tulku).
Nositelem tradice Gelug je sice opat
- dritel trùnu klátera Gandän gandänthipa,
pøevtìlenec v Congkhapovì linii, avak nejvýznamnìjími pøedstaviteli se staly linie
pøevtìlencù Congkhapových duchovních
synù - dalajlamù a panèhenlamù.
Titul dalajlama (mong. tale = oceán,
oceán moudrosti) získal v roce 1578 Gendün
Gjamccho (stal se 3. dalajlamou,1543-1588)
od mongolského vùdce Altana. Dolo k obnovení svazku patron-lama, èím zaèíná
posun øádu Gelugpa k vládnoucí teokracii,
která byla dovrena v dobì Velkého Pátého dalajlamy Ngawang Lozang Gjamccha
(1617-1682), jen se s pomocí mongolského
vùdce Guri chana a následnì i manduského dvora v Pekingu chopil v roce 1642
té svìtské moci v Tibetu. Pátý dalajlama
udìlil titul panèhenlama (velký uèenec)
svému starímu uèiteli a nechal vystavìt
Potalu ve Lhase.
V dobì 3., 4. a 5. dalajlamy (16.-17. stol.)
byla upevnìna konverze Mongolù k buddhismu. Pøes Mongolsko se tibetský buddhismus pozdìji íøí dále do Burjatska a a
ke Kalmykùm na Volze.
Souèasný 14. dalajlama Tändzin Gjamccho (* 1935) pobývá od roku 1959 v exilu
v Dharamsale v severní Indii a pod vlivem
politicko-historických okolností se ocitl
v roli nejvyího duchovního i politického
pøedstavitele Tibeanù. Po smrti 10. panèhenlamy Èhökji Gjalcchäna (1938-1989),
který do exilu neodeel, byl vyhledán jeho
11. pøevtìlenec Gendün Èhökji Òima
(* 1989), jen byl ovem èínskou politickou
ð

Dokonèení na dalí stranì dole
v rámeèku.
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TIBETSKÝ BUDDHISMUS
BEZ RÙOVÝCH BRÝLÍ
Tibeané a jejich náboenství jsou ve vìzení západních romantických pøedstav

¼ubomír Sklenka

Popularita Tibetu a tibetského buddhismu na Západì dosáhla v posledních letech stavu, kdy mnoho
praktikujících buddhistù a pøíznivcù Tibetu a tibetského buddhismu pøijalo pøedstavu ideálního,
vysnìného Tibetu. Desetitisíce turistù se kadý rok vydávají na zájezd do Tibetu, na který je pod
záminkou expedice do tajemné zemì lákají velké i malé cestovní kanceláøe. V tajemné angri-la,
magické zemi na støee svìta, hledáme to, co nechceme nebo neumíme hledat doma. To, e je buddhismus a jeho tibetská forma jednou z moností, jak naplnit ná duchovní ivot, je logické a normální.
Tibet a tibetský buddhismus bychom vak mìli vidìt takový, jaký je, se vemi jeho klady i zápory. To
nejlepí, co mùeme udìlat, je odloit rùové brýle idealismu a snù a podívat se na tibetský svìt
v plné jeho barevnosti. - Následující text se snaí ukázat nìkteré ménì známé a èásteènì kontroverzní
události v nedávné tibetské historii. Jeho cílem není nìkoho od Tibetu a tibetského buddhismu
odradit, ale spíe pomoci pøi odkládání onìch rùových brýlí...
Spojení svìtské a duchovní moci, které je ných i nenásilných støetù nejen mezi vládci, a pravdìpodobnì i bude zneuíván vládznámé prakticky po celém svìtì, se nevy- ale i mezi pøísluníky a pøívrenci jednot- noucími nebo vládychtivými jednotlivci
hnulo ani Tibetu. Ji od prvního pøíchodu livých buddhistických kol. Tìchto støetù a skupinami. Jménem buddhismu bylo
buddhismu do Tibetu tibettí králové a je- se úèastnily vechny hlavní tibetské bud- vedeno mnoho krvavých bojù po celé Asii.
jich pozdìjí následovníci vyuívali bud- dhistické koly i pøísluníci pùvodního Toto zneuití buddhismu (stejnì jako
dhismus k získávání, upevòování nebo tibetského náboenství - bönu.
køesanství èi islámu) mnozí buddhisté
roziøování své moci. Dvanáct století tibetOd 8. století Tibetu dominovala kola a pøíznivci buddhismu neradi pøiznávají
ské historie spojené s buddhismem je ob- Òingma a do doby, kdy v zemi vznikly a radìji pøejímají nepravdivé tvrzení, e ve
dobím soupeøení místních svìtských vládcù a získaly na významu dalí koly zaloené jménu mírumilovného buddhismu nikdy
podporovaných nebo podporujících rùzné v prùbìhu druhého íøení buddhismu. Od nebyly vedeny ádné války.
buddhistické koly, obdobím plným násil- poloviny 13. století dominovala Tibetu kola
Sakja, v 15. - 17. století Boj o pravého karmapu
vládly v Tibetu svìtské V moderní tibetské historii najdeme mnoho
ð Dokonèení z pøedchozích stran.
garniturou záhy odstranìn do do- dynastie za podpory ko- pøíkladù, kdy politika, politikaøení, mocenmácího vìzení a nahrazen pro- ly Kagjü, zejména Karma ské ambice a presti sehrály klíèovou roli
reimním vyvolencem Gjalcchän Kagjü. V 17. století pøe- v oblasti výsostnì duchovní. Z pohledu
vzala dominantní roli Západu se snad nejvýraznìji projevily
Norbuem (* 1990).
S odchodem vysokých lamù kola Gelug. Stalo se to v událostech kolem vyhledání 17. karmapy,
i prostých mnichù do exilu po roce v dobì 5. dalajlamy, kdy se které kromì jiného ukázaly na rozpory
1959 se zachování a udrování Tibet zmìnil v teokratický v tibetské exilové komunitì v Indii a Nepálu.
tradic pøesouvá do zemí exilu, kde stát a kdy propojení Situace, kdy byli na významnou duchovní
od 60. let 20. století nastupuje fe- svìtské a duchovní moci pozici vybráni dva i tøi kandidáti, v historii
nomén íøení tibetského buddhis- v osobì dalajlamù dosáhlo Tibetu není nièím novým: dolo k ní ji
mu v západních (Evropa, Amerika Austrálie) i ve východ- vrcholu. Tento stav se nìkolikrát. Smrt 16. karmapy Rangèung
ních (Indie, Nepál, Tchajwan) zemích. Jsou zakládána zachoval a do èínské Rigpä Dordeho v roce 1981 postavila
buddhistická centra jednotlivých linií a tradic, zvìtují se okupace v polovinì 20. Tibeany pøed obtíný úkol najít nové vtìexilové komunity, lamové pøedávají uèení narùstajícímu století. Od této doby Ti- lení jednoho z nejvýe postavených lamù
poètu západních ákù, pracují na univerzitách, vyuèuje se betu dominuje krutý v situaci, kdy pøiblinì 98 % Tibeanù (asi
tibettina, buddhismus, pøekládají se a publikují texty, nacionalistický a komu- 5 - 6 mil.) ije v Èínou okupovaném Tibetu
Zápaïané pøijímají mniské sliby. Postupnì od 80. let, kdy nistický reim novodo- a jen asi 2 % (100 - 200 tis.) ijí v exilu. Ale
prakticky vichni hlavní a významní pøedv Èínì i Tibetu skonèilo období nejtuích protináboen- bých vládcù z Pekingu.
Tibetská
historie
i
hisstavitelé vech buddhistických kol a vichských represí, proívá Buddhovo uèení renesanci v mezích
torie
dalích
buddhisticni buddhistiètí uèenci ijí v exilu.
moností i v samotném Tibetu.
n
kých zemí v Asii ukazuje,
Ètyøi nejblií áci 16. karmapy - regenti
PhDr. Zuzana Ondomiiová (*1962) je etnografka, tibetoloka. Zabývá se
e stejnì jako køesanství, Tai Situ rinpoèhe, Gjalcchab rinpoèhe,
kulturou a dìjinami Tibetu, pøednáí na Institutu Dálného východu FF UK
islám nebo hinduismus, amar rinpoèhe a Damgön Kongthul
v Praze. Je pøedsedkyní Nadaèního fondu Potala.
tak i buddhismus byl, je rinpoèhe - zaèali v souladu s tisíciletou
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pouze hrstka nejbliích. Ve
svých deseti letech odmítl
uznat panèhenlamu,* jeho
vybraly èínské úøady na
truc dalajlamovi, a podpoøil
dalajlamou uznaného Gendün Èhökji Òimu.
Èína mnohokrát zneuila karmapova pobytu
v Tibetu k propagandistické kampani o údajné
náboenské svobodì v Tibetu. Nakonec karmapa na
Foto: Zuzana Ondomiiová.
zaèátku ledna 2000 za
dramatických okolností
tradicí hledat nového karmapu a èínské uprchnul do indického exilu.
úøady do procesu vyhledávání nijak nezasahovaly. Na jaøe 1992 zahynul pøi auto- Dalajlama versus èínské vedení
mobilové nehodì Damgön Kongthul Krátce po vyhledání 17. karmapy si Tirinpoèhe, a tak koneèné rozhodnutí o no- beané nali i nového panèhenlamu, který
vém karmapovi zùstalo na zbylých tøech je veobecnì povaován, hned po dalajregentech. Tai Situ rinpoèhe a Gjalcchab lamovi, za druhou nejvýznamnìjí postavu
rinpoèhe oznaèili za sedmnáctého karmapu tradièní tibetské spoleènosti. Dalo by se
Orgjän Thinlä Dordeho (*1985). Ten byl tedy oèekávat, e vyhledání jedenácté
v létì 1992 po uznání dalajlamou (dalajlama inkarnace panèhenlamy budou provázet
karmapu nepotvrzuje protoe patøí do jiné i podobné problémy jako v pøípadì vyhlekoly) intronizován v tradièním sídle kar- dání 17. karmapy. Situace se vak vyvinula
mapù v kláteøe Cchurphu, asi 70 km západ- úplnì jinak: tibetská exilová komunita
nì od Lhasy. Tøetí z regentù amar rinpoèhe i Tibeané v okupovaném Tibetu jednopøiel s jiným kandidátem. V roce 1993 byl znaènì pøijali jediného kandidáta, èínské
tímto regentem v indickém Dillí intronizován úøady vak proti tomuto kandidátovi tvrdì
sedmnáctým karmapou Thajä Dorde zasáhly, okamitì jej uvìznily a pøily
(*1983), který nebyl dalajlamou uznán.
s vlastním kandidátem. Proè najednou
Dnes, po nìkolika letech, se situace taková zmìna, kdy od intronizace karmapy
kolem obou karmapù uklidnila, opadly vá- neuplynuly ani tøi roky?
nì a vichni Tibeané v Tibetu a naprostá
Poté, co tibetské historii dominovala
vìtina tibetských exulantù uznává karma- v posledních 400 letech kola Gelug, jsou
pu Orgjän Thinlä Dordeho. Thajä Dorde, i dnes naprostou vìtinou tibetské sposídlící v Dillí, je uznáván malou skupinou leènosti, v Tibetu i exilu, vnímáni dalajlama
Tibeanù soustøedìných kolem amar a panèhenlama nejen jako významní durinpoèheho. V Evropì a USA je vak situace chovní uèitelé, ale i jako svìttí vùdci. Oba
jiná, pøedevím díky velkému mnoství byli v dobì obsazení Tibetu v 50. letech
buddhistických center vedených dánským 20. století ustaveni nejen do svých duchovlamou Ole Nydahlem, jen patøí do linie ních, ale i svìtských a politických funkcí.
amar rinpoèheho. Poèty pøíznivcù jednoho Jejich ivotní osudy se po necelých deseti
i druhého karmapy na Západì jsou pøiblinì letech rozely. Ètrnáctý dalajlama Tändzin
vyrovnané, moná s malou pøevahou Gjamccho (*1935) uprchnul do indického
stoupencù Thajä Dordeho.
exilu a stal se osobností, kterou zná celý
Èínské úøady rády vyuily rozkolu svìt jako neúnavného bojovníka za nenáv tibetské exilové komunitì a rychle pøi- silné øeení tibetského problému.
spìchaly s oficiálním potvrzením Orgjän
Desátý panèhenlama Èhökji Gjalcchän
Thinlä Dordeho a zároveò pøedpokládali, (1938 - 1989) z Tibetu neutekl a strávil mnoho
e si mladého karmapu na svém území let v èínských vìznicích, pøi nedobrovolv Tibetu vychovají podle svých pøedstav. ném pobytu v Èínì vak i ve významných
Karmapa obklopený nepøátelským politických funkcích. Po svém návratu do
prostøedím policie a falených mnichù, Tibetu za zatím nevyjasnìných okolností
nasazených do klátera èínskými úøady,
bojoval o zachování své identity a osob- * panèhenlama - po dalajlamovi druhý nejvyí pøedstavitel
koly Gelug.
nosti více ne sedm let. Pomáhala mu v tom
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zemøel. Na jeho osobu jsou dodnes rozporuplné názory: jedni ho povaují za
kolaboranta, druzí za hrdinskou obì èínských represí. Seriozní zhodnocení jeho
úlohy v tibetských dìjinách bude provedeno pravdìpodobnì a s odstupem nìkolika
let.
Na rozdíl od dalajlamy a panèhenlamy
je karmapa Tibeany, èínskými úøady i okolním svìtem vnímán pouze jako duchovní
vùdce a hlavní pøestavitel Karma-kagjü,
jednoho z pìti smìrù koly Kagjü. Vyhledání 17. karmapy byla sice událost významná, avak pøímo se dotkla pouze relativnì
malého poètu Tibeanù, kteøí se hlásí ke
smìru Karma-kagjü. Autorita souèasného
14. dalajlamy je mezi Tibeany, bez ohledu
na to, kde ijí, tak velká, e jeho rozhodnutí
jsou jednoznaènì pøijímána. Proto poté, co
v roce 1989 zemøel 10. panèhenlama,
inicioval dalajlama proces tradièního vyhledávání nového vtìlení. Po esti letech
v kvìtnu 1995 dalajlama oficiálnì potvrdil
jako jedenáctého tibetského panèhenlamu
(dalajlama panèhenlamu potvrzuje - patøí do
stejné koly Gelug) Gendün Èhökji Òimu.
V procesu vyhledání nového panèhenlamy tedy hrál jednu z hlavních rolí dalajlama, hlavní ideologický protivník èínského
komunistického vedení. Ji k èinnosti pøedcházejícího desátého panèhenlamy èínské
úøady nemlèely, a tak rozhodnì vstoupily
do procesu, v nìm mìl dalajlama jednoznaènì navrch. Po nìkolika dnech vyèkávání byl Gendün Èhökji Òima i s rodièi
zadren a uvìznìn na neznámém místì.
Souèasnì s ním èínská policie zatkla také
Èhadel Rinpoèheho, pøedstaveného sídelního klátera panèhenlamù Tailhünpo,
který vedl skupinu vyhledávající nového
panèhenlamu. Dodnes jsou oba zadrováni.
Po pùl roce pøily èínské úøady s vlastním kandidátem na panèhenlamu. Gjalcchän
Norbu byl ve zinscenovaném obøadu
v chrámì Dókhang ve Lhase intronizován
jako jedenáctý panèhenlama. Nikdo z Tibeanù v Tibetu ani v exilu ve svìtì ho vak
neuznal.
Mocný blesk
a budoucnost tibetského exilu
V posledních letech øeila i samotná tibetská
exilová komunita závaný problém, který
poramotil povìst Tibeanù a tibetského
buddhismu na Západì. Jedním z hlavních
aktérù problému Dorde udgän byl sám
14. dalajlama Tändzin Gjamccho, který pro
mnoho západních pøíznivcù buddhismu
ztratil auru neochvìjného náboenského
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vùdce a jeho vlastní kola Gelug se dramaticky rozdìlila na dva tábory (Brechtová).
Koncem 70. let 20. století se dalajlama
veøejnì zøekl jednoho z ochráncù koly
Gelug, který má svùj pùvod v 17. století.
Dorde ugdäna (v pøekladu Mocný
blesk) oznaèil za jednoho z nejnebezpeènìjích démonù, který byl kdy podroben
a pøinucen k ochranì buddhismu a který
krutì trestá vechny, kteøí ho zradí (Brechtová). I pøesto, e Dorde ugdän plní roli
ochránce koly Gelug, dalajlama jako nejvyí pøedstavitel této koly vyzval Tibeany, aby se Mocného blesku vzdali. To
vyvolalo velkou roztrku v Gelugpì, kde
uctívaní Dorde ugdäna mìlo hlubokou
tradici. Dùvodù, proè dalajlama odmítl
uctívání Dorde ugdäna, je více. Kromì
doktrinálních buddhistických dùvodù plynoucích z nebezpeènosti mocného bostva to byly i dùvody sociální a politické.
Mezi nejdùleitìjí úkoly Dorde
ugdäna patøí chránit kolu Gelug jako
vládnoucí kolu v Tibetu a chránit èistotu
gelugpovského uèení pøed vlivy dalích
kol, zejména pøed Òingmou. Tato koncepce
byla v Tibetu pøijatelná v minulých stoletích,
ale v dobì rychle se mìnícího ivota na konDalajlama mezi pravdou a tolerancí
Britský autor indického pùvodu Gavin
DCosta se ve své práci The Meeting of
Religions and the Trinity (New York,
Orbis, 2000) zabývá populárním názorem,
e vechna náboenství jsou si v zásadì
rovna. Vímá si nejvýznamnìjích pøedstavitelù tohoto pojetí (obvykle nazývaného pluralismus), kteøí silnì ovlivòují
souèasné intelektuální klima. Vedle západních myslitelù (J. Hick, P. Knitter,
D. Cohn-Sherbok) se zamìøuje také na
pøedstavitele východní moudrosti. Jeho
kritické pozornosti neuel ani na Západì
velmi populární dalajlama, o nìm se
obecnì soudí, e je hlasatelem pluralistické
teze o rovnosti vech náboenství.
V kapitole vìnované dalajlamovi podrobuje DCosta kritickému rozboru publikované texty, vyjadøující dalajlamovy
mylenky. Ve své práci s prameny rozliuje
dalajlamovy promluvy v angliètinì, urèené
nejirímu západnímu publiku, dále projevy v tibettinì, pøekládané do angliètiny,
a urèené smíenému publiku, a dále promluvy v tibettinì, urèené výhradnì tibetským buddhistùm (str. 74).
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ci 20. století musela
být oputìna. Nejistá
budoucnost tibetské
exilové komunity
a postupující vìk dalajlamy, zatím jediného
jednotícího prvku tibetského exilu i Tibeanù v okupovaném Tibetu, vede
hlavní politické i duchovní exilové autority stále k vìtí spolupráci, k pøekonávání
ideologických a dogmatických rozdílù mezi
jednotlivými buddhistickými kolami i nebuddhistickým bönem,
který je dnes spíe dalí buddhistickou
kolou. Stále dùleitìjí roli hrají rùzná
ekumenická setkání a pøebírání praxí z jiných
kol. Na druhé stranì je vidìt snahu po
doktrinální èistotì, konzervativní dodrování staletých tradic a zachovávání výluènosti vládnoucí koly Gelug, kterou reprezentují pøíznivci Dorde ugdäna.
Dalajlamovy snahy o potlaèení významu
Mocného blesku a jeho pøívrencù zesílily
v roce 1996. Tehdy ji bylo zøejmé, e jedním
Z peèlivého rozboru dalajlamových promluv vyplývá celá øada skuteèností, které
vrhají jasnìjí svìtlo na tohoto východního
mudrce, povaovaného obecnì za symbol
náboenské tolerance a vstøícnosti. Dalajlamovo pojetí jednotlivých náboenství je
skuteènì velmi vstøícné: je proti vem
snahám o misionaøení a získávání konvertitù, podle nìj mají vechna náboenství
stejný cíl, jím je láska resp. soucit (str. 76).
Dalajlama má za to, e kadý èlovìk by mìl
hledat tu duchovní cestu, která nejlépe
odpovídá jeho duchovním potøebám, pøirovnává volbu náboenství k volbì jídel
podle chuti èi podle vkusu (str. 77). Pro
nìkoho je vhodnou cestou buddhismus,
pro jiného je ale mnohem vhodnìjí køesanství. Dalajlama nechce, aby vichni byli
buddhisté, a právì tak nechce jedno vezahrnující svìtové náboenství (str. 78).
Dalajlama ovem nikterak nezastírá, e
toto jeho pøesvìdèení vychází z buddhistického pohledu na svìt. V jeho promluvách
se opakovanì objevují dva základní pøedpoklady (str. 75 a 78), typické pro buddhistickou moudrost: 1. pøednost spirituální
praxe pøed doktrinální vìroukou (jedna ze
základních tezí koly Gelug tibetského

Foto: Zuzana Ondomiiová.

z váných kandidátù na budoucího duchovního vùdce Tibeanù je 17. karmapa
Orgjän Thinlä Dorde - pøísluník koly
Kagjü. Stoupenci Dorde ugdäna se
sdruili do nìkolika umírnìných i velmi
radikálních organizací. O sporu se dozvìdìl
celý svìt.
Vìzni angri-la
Nedílnou souèástí tibetské duchovní tradice
jsou nejen vysoce postavení mnii a mniky
- lamové a tulkuové, kteøí dosáhli hlubokého
buddhismu, jejím je dalajlama pøedstavitelem), 2. volba vhodných prostøedkù
(upájakaualja) pøi sdìlování duchovní
pravdy, tj. prostøedkù odpovídajících
duchovní zralosti posluchaèù. Volba
vhodných prostøedkù podle stupnì
duchovního vývoje posluchaèe je jednou
z klíèových doktrín mahajánového buddhismu.
Tyto dva pøedpoklady ovem vycházejí
ze specificky buddhistického pojetí skuteènosti. Praxe má proto pøednost pøed
teorií, e teorie, vyjádøená ve slovech, patøí
do dimenze konvenèní, tj. pøedposlední
pravdy. Absolutní, resp. poslední pravda,
jak ukázal veliký buddhistický myslitel
Nágadruna, pøesahuje monosti lidské øeèi
a je totoná s nahlédnutím univerzální
prázdnoty (sunjata). Vìrouèné výpovìdi,
vyjádøené v rovinì konvenèní pravdy,
nemají poslední dùleitost, mají smìrovat
èlovìka k duchovní praxi, k lásce, resp.
soucitu (karuna). Ovem duchovnì praktikující èlovìk postupnì dozrává k vìdomému následování univerzálního zákona (dharma). Postupnì získává stále
pøíznivìjí karmické dispozice. Postupnì
v kolobìhu reinkarnací (samsára) dospívá
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duchovního vhledu a jsou schopni pøedávat
svým ákùm nejvyí uèení, ale i potulní
mnii, poustevníci, vìtci, astrologové, amani, zaklínaèi a znalci magických formulí.
Vichni patøí do kadodenního duchovního
svìta Tibeanù, který zahrnuje nejen tibetský buddhismus, ale i bön a pùvodní
tibetské náboenské pøedstavy v tzv. kultu
horských bostev.
Do exilu odeli hlavnì pøedstavitelé
mniského buddhismu, zatímco nositelé
lidového buddhismu zùstali pøevánì
v Tibetu. A tak se k nám dostala jen ta èást
tibetské duchovní tradice, kterou reprezentují lamové a tulkuové. (Bishop)
Lidová stránka tibetského náboenství
byla zanechána v okupovaném Tibetu, co
je také jednou z pøíèin toho, e tibetský
buddhismus je na Západì vnímán jako
systematiètìjí, ne jakým ve skuteènosti
je èi alespoò døíve byl. Temné a ponìkud
chaotické stránky tibetského buddhismu
byly zanechány za høebeny hor na okupovaném území a tibetský buddhismus se na
Západì zjevil znovuzrozený a jaksi oèitìný. (Rozehnalová)
Toto nové vnímání oèitìného tibetského buddhismu na Západì nìkteøí
tibettí i západní uèenci dokonce oznaèují
k pravému poznání, tj. k poznání prázdnoty. Na rùzných stupních tohoto duchovního vývoje je èlovìk oslovitelný
rùznými vìroukami, v jisté fázi je proto pro
nìj vhodný køesanský teismus, jindy zase
ankarova advaita vedanta atd. Z tohoto
dùvodu mùe mít dalajlama velmi pragmatické pojetí vìrouky. Nezáleí na ní,
protoe spirituální praxe smìruje èlovìka
k buddhovství nezávisle na vìrouce, vìrouka zaène být dùleitá a v nejpokroèilejím stadiu duchovního vývoje (str. 83).
Pøesto ale dùleitá je. Dalajlama pøipoutí, e buddhovství nelze dosáhnout
bez poznání pravé nauky. kola Gelug,
jejím je pøedstavitelem, je ostatnì známa
svými polemickými spisy, argumentujícími
proti jiným kolám buddhismu. Dalajlama
pøipoutí, e argumentace má svùj smysl,
e i v rámci buddhismu existuje hierarchie
pravd (str. 79). V jedné ze svých promluv
v tibettinì napøíklad pøedkládá pìt argumentù proti existenci osobního Boha (str.
87). kola Gelug vystupuje s nárokem, e
v ní a jenom v ní je obsaena plnost buddhismu, integruje toti hinajanový, mahajanový i tantrický buddhismus, zatímco
ostatním formám buddhismu vdy nìco
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za novou, tzv. západní formu tibetského
buddhismu. Nepochopení rozdílù mezi
naím západním tibetským buddhismem
a skuteènými duchovními pøedstavami
Tibeanù v Tibetu, umocnìné naimi
pøedstavami a sny pøi ètení knih Lobsang
Rampy, Jamese Hiltona nebo Alexandry
David-Néelové pravdìpodobnì vedou
k tomu, e si vytváøíme o Tibetu mýty, které
jsou realitì velmi vzdálené. To, e by samotní
Tibeané mohli tyto nae pøedstavy a mýty
uvést na pravou míru, je zatím nereálné.
Tibeané toti hledají na Západì oporu
a pomoc a za takové situace jistì není
vhodné boøit mýty, které právì tuto potøebnou pozornost Západu pøitahují.
(Rozehnalová)

Významný americký znalec tibetského
buddhismu Donald Lopez trefnì pojmenoval stav, ve kterém se dnes Tibet nachází,
slovy Tibeané jsou dnes vìzni mýtu
o angri-la. A co s tím mùeme udìlat my?
Pokusme se sami v sobì zlomit mýtus
angri-la a vypustit Tibeany z jejich vìzení...

n
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XIV. dalajlama.

Foto z broury
Soucítìní a osobnost
(Tibetské kulturní centrum, 2004)

podstatného chybí. Analogicky lze samozøejmì vztáhnout polemické argumenty
koly Gelug na nebuddhistická náboenství. Velkorysost vùèi nim, typická pro mnohé (aè ne vechny) pøedstavitele buddhismu, je podmínìná dvìma zmínìnými
pøedpoklady: pøednost praxe vzhledem
k teorii a volba vhodných prostøedkù
komunikace.
Princip pøednosti praxe vùèi teorii a z nìho
plynoucí relativizaci ví vìrouky ovem
dalajlama neaplikuje rovnomìrnì: uèení
o prázdnotì (sunjata) povauje za objektivnì platné. Toto uèení pøedstavuje ontologický rámec jeho velkorysé teorie mezináboenských vztahù (str. 82). Dalím
dùvodem velkorysosti je uèení o pøevtìlování: není tøeba spìchat, duchovní vývoj
k poznání dharmy a k realizaci buddhovství
má k dispozici bezpoèet ivotù.

Definujeme-li tedy pluralismus jako
pøesvìdèení, e vechna náboenství jsou
si rovna, pak dalajlama rozhodnì není
pluralista. Definujeme-li naopak exkluzivismus jako názor, e mé náboenství je
nejlepím, resp. nejadekvátnìjím vyjádøením poslední pravdy, nebo jinými slovy,
e jen mé náboenství zvìstuje pravou
duchovní cestu, kterou nakonec musí nebo
by mìli projít vichni, pak je dalajlama
dobrým pøíkladem exkluzivisty, co je také
závìr DCostovy analýzy (str. 93).
Nemíní ovem tento závìr jako kritickou
výtku, spíe se snaí rozptýlit jedno velmi
rozíøené nedorozumìní, a také odhalit
jeden oblíbený mýtus. Rozhodnì nepodezírá dalajlamu z neupøímnosti. Nicménì
upozoròuje na skuteènost, e se dalajlama
a jeho obec vìøících musí vyrovnávat
s dùsledky agrese Èíny vùèi Tibetu a jí
zpùsobeného vyhnanství. V této situaci
jsou do jisté míry odkázáni na pomoc
a podporu západních køesanù. Dalajlamovo veøejné vystupování a jeho pojetí
mezináboenských vztahù je tøeba vidìt
i v tìchto souvislostech (str. 74).
Pavel Hoek
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PØEIJE DUCHOVNÍ
DÌDICTVÍ TIBETU?

Patinu kulturního bohatství Tibetu stírají západní turisté, èíntí byrokraté i místní konzum

Zuzana Ondomiiová

Není pochyb, e zájem Tibeanù o duchovní stránku lidského ivota vyjádøenou v Tibetu zejména
prostøednictvím mnoství tradièních kol, podkol a linií tibetského buddhismu, ale i pozùstatkù
dávného amanistického bönu, nebyl dosud udolán narùstajícím atakem moderního konzumního
ivota a pozápadnìlé civilizace, které do Tibetu v mení míøe pøináejí nároky turistù, avak ve vìtí
míøe je zde plánovitì buduje pekingská vláda.
Lhasa i jiná místa se mìní v chaotické do- vdy s mylenkou na dar kláteru a obìtují
Z plochých støech je dobrý výhled na
pravní uzly, pøecpané výpravami západních drobné peníze podle svých moností u Lhasu, i kdy výkových budov pøibývá
i èínských turistù s nabrouenými objektivy, jednotlivých soch èi oltáøù, ve Lhase na- a zvolna zaèínají svírat døíve nedotknutelnou
jejich honbu za autentièností má uspokojit stavuje svou pøerozdìlující dlaò i stát. majestátnost nedaleké Potaly. Ze støechy
výprodej instantních turistických klié. Turista zaplatí desetinásobnì více ne míst- je vidìt i umìle vytvoøené námìstí, které
Vedle tohoto kupèení penìzomìncù v chrá- ní poutník. Jetì pøed rokem to byly v pøe- v 80. letech 20. století uvolnilo kamerám
mu se odehrává paralelní ivot tibetské poètu asi ètyøi americké dolary, teï u je to nové policejní stanice výhled na hlavní
spoleènosti.
témìø deset. Za budkou, v ní mnii pro- vchod do chrámu. Za ním se vypíná kopec
Starý chrám Dókhang uprostøed lhas- dávají vstupenky, jsou návtìvníci nave- Èagpori, kde místo zboøené proslulé klákého poutního okruhu Barkor, hojnì navtì- deni do postranního vchodu, kde lístky terní lékaøské koleje trèí k nebi kovová
vovaný poutníky i turisty, je stále v obleení kontroluje uniformovaný pøísluník poli- konstrukce vysílaèe. Ulièka, kterou se kolem
davù. Aèkoli poutníci pøicházejí do chrámu cie.
nìj jetì nedávno dalo projít ke skále Tisíce
Obèanské sdruení Lungta
Obèanské sdruení Lungta je nevládní neziskové sdruení obèanù, kteøí se zajímají o Tibet, tibetskou kulturu nebo tibetský buddhismus.
Základním cílem sdruení je získávat a zveøejòovat pravdivé informace o unikátní tibetské kultuøe, tibetském buddhismu a situaci
v Tibetu, a tím pùsobit na èeskou spoleènost, zejména mláde, vést ji
nejen k respektování tibetské kultury, ale i k úctì k obèanským a lidským právùm obecnì, k toleranci a snaze pochopit odliné kultury
a zpùsoby ivota.
Hlavní aktivity v Èeské republice
 vydávání èasopisu Tibetské listy a provozování Informaèního
systému o Tibetu TIBINFO;
 poøádání pøednáek, výstav, koncertù;
 koordinace kampanì Vlajka pro Tibet - vztyèování tibetských vlajek
na radnicích mìst a obcí ÈR, kampanì na záchranu politických vìzòù
apod.;
 vydávaní materiálù o Tibetu, napø. knihy, videokazety apod.
Hlavní vzdìlávací aktivity v zahranièí
 finanèní podpora koly pro nevidomé ve Lhase;
 výuka a materiální podpora kláterních kol v indickém Ladaku;
 finanèní podpora tibetského Èasopisu exilové mládee v indické
Dharamsale.
Obèanské sdruení Lungta,
Dlouhá 33, 110 00 Praha 1,
tel. 604 614 577 ,
e-mail: lungta@centrum.cz,
web: http://www.lungta.cz; http://
www.tibinfo.cz

Kláterní kola v Ladaku.
Foto: Miroslav Pota, Lungta.
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Informace o veøejné sbírce na stranì 133.
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buddhù s malbami a rytinami postav a symbolù tibetského panteonu, je u také zakázaná. Vojenská stanice hlídá vysílaè a jeho
okolí i pøed poutníky.
Bìhem minulých zhruba tøí let byly povinnì unifikovány vechny stánky trhovcù na Barkoru, èást tibetských tváøí postupnì vystøídali èíntí prodejci. Sílí tlak zakázat
zvyk zapalovat v chrámu obìtní máslové
lampièky, proto byl pøed vchodem vybudován betonový domek, kam se hoøící lampièky mohou umísovat. Na Barkoru vyrostly secesnì koaté stoáry s naddimenzovaným mnostvím obøích sklenìných
koulí, které v noci nikdy nesvítí vechny
a èasto nesvítí vùbec.
Nad jednou z plochých støech chrámu
Dókhang je vztyèena plátìná zástìna a pod
ní je pult se suvenýry a nápoji, aby se turisté
znavení vyplháním do druhého patra
v nadmoøské výce 3 760 metrù mohli obèerstvit. Tøi mnii se usilovnì snaí vyhovìt
pøekøikování èínských turistek a západních
dobrodruhù. Hlavní ploina, odkud se dají
poøídit ádané klasické zábìry, je uzavøena.
Natøásá se na ní obtloustlý Èíòan navleèený

do èínské pøedstavy o tibetském kroji a s týmem sebejistých asistentek a ostøe se tváøících kameramanù za zvukù èínského popu
spoleènì vyrábìjí reklamní klip na Tibet.
Jen nìkteøí turisté dorazí do Dókhangu
také na pravidelný veèerní obøad. Dav poutníkù na Barkoru s nadcházejícím podveèerem houstne a jakmile se otevøou vrata chrámu, pøelije se proud do vnitøního ochozu
a pokraèuje v obcházení chrámové budovy
ve smìru hodinových ruèièek. Ruce poutníkù cestou roztáèejí stovky modlitebních
mlýnkù, zasazených v døevìných konstrukcích, ústa odøíkávají modlitby a mantry. Nic
neruí soustøedìní, ve se zvolna propadá
do mìkké tmy, jen odlesky roztoèených
mìdìných válcù a jiskøivá bìlma oèí. Dav
poutníky vcucne do úzké nálevky spojovací
chodby. Na zemi nepravidelné ploché kameny, letìné tisíci tìl u témìø pùl druhého
tisíce let.
Uprostøed chrámu je døevìný plùtek
ohranièující prostranství, kde v øadách proti
sobì sedí moná padesát mnichù v tmavoèervených vlnìných rouchách. Akord hlasù sborovì odøíkává modlitby, chvílemi se

pøidá øinèení rituálních nástrojù - jeèivé
trumpety, bubínky, zvonky a hømotné èinely.
Poutníci i pøi obøadu procházejí stále ve
smìru hodinových ruèièek a vstupují do
øady svatyní po obvodu hlavní chrámové
sínì. Neustávají v modlitbách, obèas provádìjí rituální poklony celým tìlem na zem,
dolévají jaèí máslo do hoøících lampièek,
k sochám vìí khatagy a zastrkují drobné
bankovky. Nejvìtí fronta vzniká na vstup
do svatyòky se sochou Buddhy zvaného
Dowo, jedné z nejposvátnìjích soch
v celém Tibetu.
Mezi úèastníky veèerního rituálu není
jen doívající generace pamìtníkù jiných
èasù. Lidé støedního vìku, mladé rodiny,
babièky s vnouèaty, pøísluníci rùzných
sociálních vrstev, Lhasané i poutníci ze
vech konèin Tibetu.
Pøestoe se Lhasa a s ní celý Tibet mìní
èím dále rychlejím tempem, srdce a mysli
vìtiny Tibeanù se stále obracejí ke stejným buddhùm a ochráncùm jako jejich
pøedkové a doufají, e jejich národ nezmizí
z pestré mozaiky svìta a jejich kultura
n
nebude zapomenuta.

Nadaèní fond Potala
je nevládní nezisková organizace zaloená v roce1998. Naím cílem je chránit
jedineènou tibetskou kulturu a její pøísluníky a pomáhat jejímu zachování
v podmínkách rychle se mìnícího a globalizujícího se svìta. Tyto cíle se snaíme
naplòovat jak v teoretické rovinì - v naem Centru Potala i po celé Èeské
republice poøádáme osvìtové a vzdìlávací pøednáky nejen o tibetské kultuøe,
dìjinách, náboenství, kadodenním ivotì, organizujeme výuku tibetského
jazyka s rodilým mluvèím, pøipravujeme fotografické i trojrozmìrné výstavy,
promítání diapozitivù i dokumentárních filmù, besedy apod., tak v rovinì praktické - prostøednictvím nìkolika naich programù usilujeme o trvalou podporu
konkrétních lidí na konkrétních místech a snaíme se tak pøispìt k trvalému
zlepení jejich situace.
Program s variabilním symbolem 111 je zamìøen na podporu internátní SOS dìtské vesnièky v Biru - Sudi nedaleko Dharamsaly
v tibetské exilové komunitì v severní Indii, kde jsou umístìny adolescenti ve vìku kolem 15-18 let. Do tohoto støediska se dostává
mnoho dìtí, které dosud kadým rokem pøicházejí z Tibetu v uprchlických skupinách do exilu. Støedisko jim poskytuje monost
vzdìlání vèetnì výuky angliètiny a návaznou odbornou pøípravu v tradièních øemeslnických a farmáøských oborech èi slubách.
Program s variabilním èíslem 122 podporuje projekt pro nevidomé dìti v Tibetu. V internátním centru ve Lhase ije nyní témìø tøicet
vìtinou nevidomých, resp. silnì slabozrakých dìtí, kterým je poskytováno vzdìlání vèetnì výuky tibettiny, èíntiny a angliètiny
(i s výukou Brailleova písma), lékaøská péèe, strava, oacení, ubytování a dalí potøebná speciální péèe. Smyslem je integrovat tyto
dìti zpìt do spoleènosti, nauèit je základní péèi o sebe sama a nabídnout jim prostøednictvím dalího odborného výcviku (hudba,
masáe, chov domácích zvíøat, výroba mléèných produktù apod.) cestu k budoucímu vlastnímu zabezpeèení. Kromì finanèní podpory
jsme bìhem nìkolika let do Lhasy pøedali napø. obleèení, hraèky, speciální hraèky pro nevidomé.
Program 222 shromaïuje peníze na projekt podpory studia Tibeanù z exilu v Èeské republice.
Program 113 pøispívá na pobyt tibetského lektora v Èeské republice. Prostøednictvím grantu NF
Potala je umonìna výuka tibetského jazyka a seznamování s tibetskou kulturou pro nejirí veøejnost.
Program 444 shromaïuje finanèní prostøedky na obnovu jednoho z historicky významných kláterù
v centrálním Tibetu, který nemá pøíjmy z turistického ruchu ani nemá anci získat pøíspìvek ze strany
celostátní èínské nebo místní tibetské vlády.
Podrobnìjí informace najdete na naich internetových stránkách www.potala.cz, kde mùete zjistit
i aktuální nabídku naich nebo dalích akcí poøádaných na rùzných místech Èeské republiky.
Nadaèní fond Potala, Horovo nám. 3, 180 00 Praha 8, tel. 284 822 676, e-mail: potala@potala.cz.
Z. O.
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ANAGARIKA GOVINDA
A JEHO ØÁD
Jeden z prvních buddhistù západního pùvodu a jeho západní buddhistický øád

Ivan O. tampach

Zajímá-li nás nástup buddhismu v západním svìtì, jsme zvyklí sledovat osudy Tibeanù v západním
svìtì, zejména v USA. Blíe k nám, do sousedního Nìmecka, pøila tato vlna zájmu o nìco døíve.
Svérázným, i kdy dnes u zapomínaným pøedstavitelem první buddhistické generace nìmeckého
pùvodu byl mu, který pøijal jméno Anagarika Govinda.1
píe, jsou spíe romantické pøedstavy ne Lama Govinda7
reálné informace.4
Budoucího lamy Govindy se mohla doKnihy Francouzky Alexandry David- tknout tato atmosféra liberálních, sociálnì
Néelové (1868-1969) pùsobí místy spíe a spirituálnì ladìných nìmeckých intelekcestopisným dojmem. Tato raná feministka tuálních kruhù v prvních dvou desetiletích
a anarchistka pokládala za potøebné podat 20. století s buddhistickým nádechem. Nasvé zkuenosti z Tibetu z let 1911-1924 jako rodil se jako Ernst Lothar Hoffmann roku
sérii senzací a dobrodruství. Snaila se vak 1898. Ji ve støedokolských létech èetl
seznámit se s buddhistickou a tibetskou Platóna, Schopenhauera, nìmecké a indické
problematikou a studovala pøísluné pra- mystiky. Tehdy dospìl k buddhismu. Na
menné a ivé jazyky. I kdy prodìlala mni- dobu vysokokolských studií se pøesunul
ský meditaèní výcvik a také po návratu do do Itálie (Capri, Neapol).
Francie se záhy uzavøela v meditaèní pevVe tøiceti letech se Hoffman stal ákem
nosti, vykládala tibetský buddhismus spíe ceylonského théravádového mnicha nìv duchu soudobého vrcholícího raciona- meckého pùvodu Nyanatiloky a spolu s ním
lismu.5 Tibetskému buddhismu se jetì pøed zaloil Mezinárodní buddhistickou unii a ujal
Anagarika Govinda.
rozíøením informací o nìm díky tibetskému se v ní role generálního sekretáøe. O tøi roky
Vechny fotografie
exilu pøiblíili vlastními cestami badatelsky pozdìji se na buddhistické konferenci v Darna této stránce pøevzaty
z http://www.lama-govinda.de.
nebo beletristicky také takové osobnosti ilingu seznámil s tibetským lamou Tomo
jako Christmas Humphreys, Edward Conze, Gee Rinpoèhem (1864-1936) a pøi soubìTibeané na Západì
Jacques Riviére, James Hilton a dalí.
ném pùsobení na univerzitì v Santiketanu
Po potlaèení tibetského povstání proti èínv Západním Bengálsku (kde uèil francouzským okupantùm roku 1959 odeel do exilu Zájem o buddhismus v Nìmecku
tinu, archeologii a buddhismus) pøijal initehdy jetì mladý XIV. dalajlama Tändzin Obeznámen v mezích dobových moností ciaci a stal se jeho ákem. Roku 1949 se lama
Gjamccho 2 a vedle nìj stovky mnichù, s buddhismem byl nìmecký filosof Arthur Govinda oenil. Jeho manelka Ratti Petit
vèetnì dalích významných pøedstavitelù. Schopenhauer (1788-1860). Jeho filosofii pocházela z indických Pársù8 a byla malíøZnaèná èást z nich se usídlila v èásti Indie svìta jako vùle a pøedstavy vak pøece jen kou. Pøijala té tibetskou buddhistickou inipøiléhající k Tibetu s centrem v mìstì Dha- nemùeme pokládat za buddhismus. S vlast- ciaci pod jménem Anila Li Gotami.
ramsala,3 nìkteøí pokraèovali dále, do Evro- ními buddhistickými aktivitami zaèal pravdìV øíjnu 1933 zaloil Anagarika Govinda
py a do Ameriky.
podobnì Georg Grimm (1868-1945), který spoleènì se ètrnácti dalími osobami øád,
Významnými pøedstaviteli první gene- roku 1920 zaloil Buddhistickou obec pro který nazval Arya - Maitreya - Mandala.
race tibetského buddhismu na Západì byli Nìmecko. Souèasnì a do nacistického Nìkolik dalích desetiletí vìnoval péèi o øád.
Chögyam Trungpa v USA, Sogyal ve Velké zákazu roku 1934 pùsobila i Buddhistická Roku 1982 pøevzal vedení øádu Karl-Heinz
Británii, Gee Rabten ve výcarsku a Namk- lóe u Tøí klenotù. V dalím období (za na- Gottmann, mniským jménem Advyavajra
hai Norbu v Itálii, jejich knihy vyly té cismu tajnì) pùsobila a dodnes z Grimmovy (narozen 1919), který je dodnes nominálnì
v èetinì.
iniciativy pùsobí Starobuddhistická obec. jeho pøedstaveným. O tøi roky pozdìji AnaV této souvislosti je nutno pøipomenout garika Govinda umírá.
Tibettí buddhisté západního pùvodu
také dílo Hermanna Hesse Siddhartha z roku
Spíe za prehistorii buddhismu na Západì 1922. I kdy nejde o spis buddhistický, vzbu- Øád
mùeme pokládat aktivity zakladatelky dil zájem o buddhismus a sympatie k nìmu Arya - Maitreya - Mandala svým názvem
Theosofické spoleènosti, Amerièanky rus- v nìmecké jazykové oblasti6 a pak i v èet- vyjadøuje pøíklon ke vzneené cestì, k bukého pùvodu Heleny Petrovny Blavatské. ných pøekladech od USA, pøes nìkolik doucímu buddhovi veobjímající lásky
Její odvolání na záhadné kontakty s Mistry indických jazykù a po Japonsko, Koreu a k posvátnému kruhu znázoròujícímu celek
nepùsobí vìrohodnì a mnohé z toho, co a Vietnam.
duchovního a hmotného kosmu. Kdy se
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spoleèenství nazývá podle køesanského
øeholního ivota jako øád, je to volná analogie. Govinda oznaèoval své spoleèenství
také sanskrtským výrazem kula, rodina.
Èlenové sice nìkdy nosí svérázná øádová
roucha (spíe evropského støihu), ale nejsou
mnichy v tom smyslu, e by byli vázáni
celibátem.
Øád je prakticky orientován, podporuje
meditaèní praxi èlenù a pøátel, ale je to
prakticky i spoleèenství vzdìlancù. V jeho
poèátcích stojí i Mezinárodní buddhistická
akademická jednota. Významní èlenové mají vìdeckou kvalifikaci, nìkteøí v souvislosti
s náplní øádu. Spoleèenství se neváe na
ádnou ze kol dálnìvýchodního buddhismu a je otevøeno budoucnosti. Podporuje buddhistickou jednotu v mnohosti.
Interpretuje buddhismus také v kontextu
západní duchovní tradice, zejm. køesanské.
Cílem individuální spirituální praxe je podle
jejich oficiálního stanoviska dozrát ve svobodnou, sobì odpovìdnou a pøíkladnou
osobnost.
Spoleèenství Arya - Maireya - Mandala
v souèasnosti pùsobí v Nìmecku, védsku,
Singapuru, Afghánistánu a Andoøe. Døíve
se uvádìlo také jeho pùsobitì v Maïarsku.
Pod vlivem komunistického reimu vak
tamní sloka øádu nemohla udrovat spojení
s centrem v (tehdejím západním) Nìmecku.
Nìkteøí kritici v západním svìtì vyslovovali
pochybnosti o serióznosti jejího pøedstavitele Ernö Hetényiho.

Dostupná literatura
Do èetiny byly pøeloeny tøi knihy Anagariky Govindy. Jeho ivotní dílo Základy tibetské mystiky (Praha: Pragma, 1994 v zasvìceném pøekladu Libue Pávkové) popisuje tantrickou metodu tak, e pìt dílù knihy
se (na 299 stranách) vìnuje ètyøem slovùm
mantry Óm mani padme húm a mantøe jako
celku. Na to navazuje epilog. Autor poskytuje podrobný buddhistický výklad, ale je
zøejmé, e je vìdomì zakoøenìn v západní
tradici. Stráce buddhistické pravovìrnosti zøejmì neuspokojí, kdy si v kapitole
Dharmakája a mystérium tìla pøeètou
(s odvoláním na zenového autora D. T. Suzukiho), e nejvyí skuteènost není èistou
abstrakcí, ale je nìèím, co je velice ivé, co
má smysl, vìdomí a inteligenci (srov.
s. 226), a pak ètou Govindovu úvahu podporující personalistické pojetí skuteènosti.
Dalí dvì knihy vydala olomoucká Votobia. Buddhistické reflexe s podtitulem
Poselství buddhismu pro Západ vyla roku
1996. Najdeme v ní kapitoly Víra a tolerance
v buddhismu (s. 41-49), Dùleitost rituálu
(s. 78-81). V jedné z dalích kapitol reaguje
na drogy jako zadní vrátka vedoucí k osvícení a zahajuje ji údernì slovy: Je notoricky
známé, e lidská hloupost nemá hranic.
Pro nai dobu je vak typické, e neohranièená hloupost (nekoneèné rozíøení vìdomí, které u je samo zmatené a neschopné
vyvozovat závìry) je povaována za hodnotný rozvoj vìdomí nebo dokonce za
dosaení èi uskuteènìní vyího rozmìru.
Základním prostøedkem tohoto takzvaného rozíøení vìdomí je LSD (s. 102).
Tøetí èást knihy
o ètyøech kapitolách
(s. 161-195) nese název Umìní jako tvoøivá meditace. Zaujme
pøedposlední kapitola
Svìtový názor Teilharda de Chardin ve
svìtle mylení Východu (s. 199-222).
Kniha ivý buddhismus na Západì
s podtitulem
Vize
a odkaz velkého prostøedníka mezi Východem a Západem
(1998) je posmrtným
sborníkem sedmi samostatných autorových studií.
n

DINGIR 4/200 4

Magie slova a moc øeèi
Slova jsou peèetí mysli, výsledky - nebo
lépe zastávkami - nekoneèné øady zkueností, které zasahují do pøítomnosti
z nepøedstavitelnì vzdálené minulosti
a stávají se samy výchozími body nových nekoneèných øad, které zasahují do
právì tak nepøedstavitelné budoucnosti.
Jsou slyitelným, které spoèívá na neslyitelném, tvarem a mocí mylenky, která
vychází z toho, co je za mylenkami.
Zaèátek první kapitoly knihy
Anagarika Govindy
Základy tibetské mystiky
(Pragma, Praha 1994)

Poznámky
1 Zde pøepisujeme autorovo jméno tak, jak je sám pøepisoval. Obvyklý pøepis sanskrtského jména do èetiny
by znìl Anágárika Góvinda. V dále zmínìných knihách
vydaných ve Votobii je autorovo jméno upraveno podle
pøedstav nakladatelství.
2 Z rùzných variant pøepisu dalajlamova jména volíme zde
tu, které je uíváno na reprezentativní webové stránce
Tibinfo (http://www.tibinfo.cz/).
3 V indickém státì Himáèalpradé na severu Indie v podhùøí Himalájí v sousedství nejsevernìjího státu Dammú a Kamír.
4 K tomu viz napø.
http://www.crystalinks.com/blavatsky.html
5 Její pøíznivci ji pøedstavují na stránkách Alexandra
David-Néel Official Web Site na webové adrese
http://www.alexandra-david-neel.org.
Èeské zdroje jsou nedostateèné, informace o autorèiných
knihách v èetinì jsou dostupné na knihovních serverech napø. http://www.jib.cz.
6 K neobuddhismu v Nìmecku viz zejm. informaènì velmi
bohatý zdroj
http://www.payer.de/steinke/steinka7.htm
v èásti Materialien zum Neobuddhismus.
7 ivotopisné údaje a údaje o souèasnosti øádu jsou èerpány ze tøí dále uvedených autorových knih v èetinì
a z oficiálního situ øádu Arya - Maitreya - Mandala
http://www.lama-govinda.de.
8 Indické etnikum pocházející ze stoupencù zoroastrismu,
kteøí po vítìzství islámu opustili tehdejí Persii a usídlili se v Indii.
Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím katedry religionistiky a filozofie na Fakultì humanitních
studií Univerzity Pardubice.
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TIBETSKÝ BUDDHISMUS
V ÈESKÉ REPUBLICE
Struèný pøehled nejdùleitìjích skupin tibetského buddhismu u nás

Sandra Zálabová / Zdenìk Vojtíek

V Èeské republice mají v souèasné dobì zastoupení vechny hlavní skupiny tibetského buddhismu,
kromì linie Sakjapa a zaniklé linie Kadampa. Celkem existuje v ÈR devìt hlavních skupin rùzných
linií uèení tibetského buddhismu, resp. dvì skupiny, hlásící se k odkazu pøedbuddhistické tradice
bön a sedm skupin, hlásících se k nìkteré linii tibetského buddhismu. Tyto jednotlivé hlavní skupiny
mají samozøejmì své poboèky a podskupiny v rùzných mìstech ÈR, take celkovì je jednotlivých
skupin jetì daleko více.
Na následujících øádkách bude devìt hlavUèení Yungdrung Bönu je zaloeno na
Humanitární projekt A. S. I. A., který je
ních skupin pøedstaveno. Na kontakty, duchovním systému devíti stezek.*
urèen humanitární pomoci Asii a Tibetu,
uvedené na konci èlánku, v textu odkazují
Také tato skupina praktikuje uèení pod zaloila mezinárodní komunita dzogèhenu.
øímské èíslice.
vedením tibetského mistra Tenzin Wangyal
V praském dzogèhenovém centru se
rinpoèheho. Vìnuje se cvièením, která ve- konají rùzné vìtí akce, napøíklad èervenSkupina Bon GarudaI
dou k ovládnutí energie a dosaení stavu cová celosvìtová transmise. Na PadmaMeditaèní skupina Bon Garuda svou praxi neduální kontemplace.
sambhovo výroèí 27.èervence v 5:00 se na
zakládá na pùvodním, pøedbuddhistickém
celém svìtì propojí díky pøímému videouèení, na bönu. Skupina se øadí k tibetské Skupina DzogèhenIII
pøenosu praktikující uèení Dzogèhen se
tradici Yungdrung* Bön neboli vìèný bön. V Èechách a na Slovensku byla Komunita svým duchovním vùdcem Namkhai Norbu
Tato praská skupina praktikuje uèení Dzogèhenu, tzv. Velké dokonalosti, zalopod vedením mnicha, tibetského mistra ena jako obèanské sdruení Dzogèhen
Praské buddhistické centrum Lotus Tenzin Wangyal rinpoèheho.
zaèátkem roku 2001. Lidé, kteøí praktikují
centrum vìdomé evoluce
Tenzin Wangyal rinpoèhe se narodil Dzogèhen, se v Èechách ovem pravidelnì
Praské buddhistické centrum Lotus má
v Indii a byl rozpoznán jako inkarnace mistra scházeli ji od roku 1998. Komunity, neboli
koøeny v událostech roku 1996. Tehdy
Khyung Tula. Studoval a praktikoval v klá- neformální spoleèenství praktikujících
se budoucí zakladatelé centra setkali
teøe s mistry tradice Yungdrung Bön. Po Dzogèhen, vytváøejí zázemí pro praxi nauk
s putujícím théravádovým mnichem
ukonèení studií získal titul gee, zaèal a fungují na principu vzájemné podpory,
Bhantem Wimalou a odjeli s ním na Srí
samostatnì vyuèovat, pozdìji i na Západì, pøátelství a vìdomí spoleèné cesty.
Lanku. Po návratu bylo zaloeno obèankdy pøijal pozvání mistra Namkhai Norbu
V èele komunity stojí tøíèlenná rada, tzv.
ské sdruení, jeho cílem bylo seznámit
rinpoèheho, hlavy uèení Dzogèhen. Jako Gakyil, která je volena jednou roènì. Rada
irí veøejnost s Buddhovým uèením
vùbec první lama této tradice pøijel v roce zastupuje èleny komunity, zabezpeèuje
a umonit zájemcùm kontakt s Bhantem
1998 na Západ. Usadil se v USA a vyuèuje aktuální potøeby komunity a je zodpovìdná
Wimalou. Zákládajícími èleny obèanskéhlavnì praxi Dzogèhenu.
za organizaci aktivit komunity.
ho sdruení byli David Heneberg, Petr
V souèasné dobì se hlavní centrum
Novák a Lubo Vojtìch. Praské buddhisuèení bön nachází v Indii, ve státì Himáèal* Devìt cest bönu tvoøí:
tické centrum Lotus zaèalo fungovat od
pradé, ve mìstì Dolandí. Zde byl obnoven
1 cesta pøedpovídání, která se zabývá pøedpovídáním
poèátku záøí 1999.
budoucnosti, astrologií a rùznými magickými obøady;
pùvodní bönský kláter Tai Menri Ling,
Takøka kadý den v týdnu v centru pro2 cesta vizuálního svìta, která vysvìtluje pùvod a charaka to díky úsilí Jeho svatosti Lungtok Tenpa´i
ter bohù a démonù, kteøí ijí v tomto svìtì;
bíhá program. V dopoledních hodinách
Nyimy, Ctìného Sangye Tenzina a dalích
3 cesta iluze, která popisuje obøady, které pomáhají rozhájsou to pøedevím kurzy jógy, shiatsu
nìt negativní síly;
mnichù.
4 cesta existence, která vysvìtluje pohøební obøady;
a tai-èchi, v odpoledních a hlavnì ve5 cesta laických následovníkù, která pomáhá tìm, kteøí
èerních hodinách potom prostory nachtìjí následovat deset ctností a deset dokonalostí;
Skupina Dzogèhen Yungdrung BönII
bízejí útoèitì pro scházející se èleny
6 cesta mnichù, která vykládá kláterní pravidla;
Uèení Yungdrung Bön pøinesl na Západ po
7 cesta prvotního zvuku, která vysvìtluje, jak se èlovìk,
meditaèních skupin jednotlivých kol
který dobøe praktikuje, mùe sjednotit s mandalou nejroce 1959 Lopön Tenzin Namdak rinpoèhe
buddhismu.
vìtího osvícení;
(*1926), který byl uèitelem i ji zmínìného
8 cesta prvotního enu, která vysvìtluje dùleitost a potøeV rámci centra funguje i knihovna, která
Tenzina Wangyala rinpoèheho.
bu tantrického mistra, dále místo a pøíèinu pro tantrickou
obsahuje pøes tisíc svazpraxi a také popisuje duchovní závazek áka k mistru
a dává instrukce k meditaci;
kù jak buddhistické li9 cesta nejvyí nauky, která obsahuje uèení velkého
teratury, tak i knih, které
* Termín Yungdrung odpovídá v bönistickém zpùsobu
zdokonalení, tzv. dzogèhenu.
s buddhismem tematicuvaování tibetskému termínu dorde a sanskrtskému
Tìchto devìt cest se slouèilo, první ètyøi se nazývají pøívadra. Èesky lze tento pojem pøeloit jako pán kameèinné cesty, dalí ètyøi výsledné cesty a devátá se nazývá
ky souvisejí.
ne, hromový klín.
nepøekonatelná cesta nebo cesta velkého zdokonalení.
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Namkhai Norbu rinpoèhe.
Foto z letáku Komunity Dzogèhen.

rinpoèhem. Ten pøedá svým pøíznivcùm tzv.
stav gurujógy, neboli ztotonìní s uèitelem, sjednocení se stavem mistra. Pøijmou
také dzogèhenové nauky.
Skupina Karma Dargje LingIV
Tato skupina, vycházející z uèení koly Kagjüpa, linie Karma-Kagjü, je vedena Jeho
Svatostí 17. karmapou Trinlay Thajä Dordem. Pùvodnì se jmenovala Dhagpo Praha
a byla zaloena roku 2000. O dva roky pozdìji
byla pøejmenována na Karma Dargje Ling.
Skupina byla pùvodnì zaloena jako centrum mniského zpùsobu náboenského
ivota v linii Karma-Kagjü (opaèný pól, tzv.
laický nebo také jóginský zpùsob náboenského ivota uvnitø této linie, reprezentuje
napøíklad uèení Buddhismu Diamantové
cesty).
Uèiteli této skupiny jsou hlavnì francouztí tulkuové, Trinlay Tulku rinpoèhe,
Lama Henrik a Lama Drime. Vichni pravidelnì jezdí do Èeské republiky pøednáet.
Hlavní centrum je ve Francii v kláteøe
a centru Dhagpo Kundreul Ling.
Trinlay Tulku rinpoèhe je povaován za
jediného tulku, který se inkarnoval na
Západì a nikoli v Tibetu. Ve Francii také
studoval napøíklad filosofii, zároveò je znalcem buddhismu. Lama Drime se narodil roku
1948 v Nìmecku. Na univerzitì studoval
východoasijská umìní a také se zde prvnì
setkal s buddhismem. Odjel do Indie a setkal
se se svým uèitelem, Gendün rinpoèhem.
Urèitý èas se intenzivnì zabýval uèením linie
Karma-Kagjü a pobýval v ústraní. Od roku
1997 uèí po celém svìtì a èasto i v Praze.
Lama Henrik praktikuje od roku 1972. V Praze
uèil poprvé v roce 2001.
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Skupina Kagyu Samye DzongV
Centrum tibetského buddhismu Samye
Dzong* Plzeò náleí ke kole Kagjüpa, linii
Karma-Kagjü tibetského buddhismu. Bylo
zaloeno v roce 1997 lamou Yeshe Losalem.
Od té doby navtívil lama Èeskou republiku
jetì jednou, v roce 2002. Na rok 2005 je
plánována jeho dalí návtìva.
O uvedení koly Karma-Kagjü na Západ
se postaral Chögyam Trungpa rinpoèhe
(1940-1978), kdy v roce 1967 zaloil spoleènì s Akongem Tulku rinpoèhem první
kláter tibetského buddhismu na Západì
vùbec, a to ve Skotsku. Kláter se jmenuje
Samye Ling Mona. Právì Yeshe Losal stojí
v souèasné dobì v jeho èele a plzeòské centrum Samye Dzong je dceøiným podnikem
skotského klátera.
Lama Yeshe Losal se narodil v roce 1943
v Khamu ve východním Tibetu. Byl vychováván v kláteøe. Po èínské invazi v roce
1959 Tibet opustil. Podílel se na budování
klátera Kagyu Samye Ling ve Skotsku
a pak byl povìøen vybudováním klátera
Karma Trijana Dharmaèakra v USA.
V Èeské republice byla zaloena poboèka humanitární organizace Rokpa,**
která pomáhá hlavnì lidem v nouzi, poskytuje jim jídlo, pøístøeí, vzdìlání, zdravotnickou péèi apod. Nadaci Rokpa zaloil
Akong Tulku rinpoèhe v roce 1982.
Skupina Karma Thegsum ÈhölingVI
Také tato kola se také hlásí k odkazu koly
Kagjüpa tibetského buddhismu. Zøizovatelem této skupiny je obèanské sdruení 108,
které vede Jan Komrska. Jan Komrska
spoluzakládal v roce 1994 v Èeské republice
centrum linie Karma-Kagjü. Od nìj se kvùli
sporu o karmapu pozdìji oddìlil a zaloil
roku 1998 pod patronací duchovních uèitelù
- karmapy Urgjäna Thinlä Dordeho a Khandro rinpoèhe - vlastní centrum. Èlenové této
skupiny uznávají za 17. karmapu právì
Urgjäna Thinlä Dordeho.
* Samye znamená mimo pøedstavu, dzong znamená
tvrz, pevnost, dùm. Obì slova pocházejí z tibettiny.
** Slovo rokpa znamená v tibettinì pomoc.

Mnika Khandro rinpoèhe (*1969),
dritelka linie Karma-Kagjü i linie Òingmapa
a zakladatelka klátera Samtän Ce v Indii, je
duchovní uèitelkou této skupiny. Pravidelnì navtìvuje Èeskou republiku.
Pøi centru pracuje pøekladatelská skupina KTC Praha a vydavatelství 108 publishing. Pøeklady se poøizují hlavnì z angliètiny a jedná se pøedevím o studijní texty,
které centru poskytuje Khandro rinpoèhe
a které slouí èlenùm skupiny ke studiu. Tzv.
retreaty (intenzívní víkendové semináøe)
této skupiny se uskuteèòují na rùzných
místech republiky, èasto bývají napøíklad na
zámku Hlubo.

Khandro rinpoèhe.
Foto: http://www.vkr.org/vkrpictures.cfm

Buddhismus Diamantové cestyVII
Spoleèenství Buddhismu Diamantové cesty
má v Èeské republice iroké zastoupení.
Nachází se zde 35 meditaèních skupin.
K tomuto smìru se pravdìpodobnì hlásí
nejvìtí poèet èeských buddhistù.1
Hlásí se k odkazu linie Karma-Kagjü
koly Kagjüpa. Ve sporu o karmapu uznává
tato skupina Thajä Dordeho.
Uèení skupiny je zaloeno na víøe, e
vadrajána (diamantová cesta) je nejrychlejím a nejspolehlivìjím zpùsobem, jak dosáhnout osvícení. Podle tohoto uèení Buddha vadrajánu pøedal jen malé skupince
ákù, tìm nejbystøejím, kteøí byli schopni
a ochotni pomáhat ostatním a kteøí pochopi-

Rabten Èhödarling - centrum pro buddhistická studia v Liberci
Kubelíkova 83, 460 07 Liberec IX  Janùv Dùl, e-mail : info@rabten.cz
Centrum bylo zaloeno v roce 2000. Øeditelem a zároveò hlavním uèitelem je Ctihodný
Gonsar Tulku Rinpoèhe, který do Èeské republiky poprvé pøijel právì v roce 2000.
Zámìrem, který inicioval vznik tohoto centra, bylo umonit a zpøístupnit studium
autentických pramenù tibetské buddhistické tradice se vemi jejími aspekty a pøispìt
tak k jejímu zachování. Hlavní náplní programu je studium a praxe dharmy. Pravidelná
veøejná uèení vedou uèitelé z kláterù Rabten Choeling a Tashi Rabten.
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li, e Buddha je pouhým odrazem jejich
vlastní mysli. Cílem nauky je dosáhnout
buddhovské mysli pomocí tzv. mahámudry, nauky Velké peèeti (tib. èhagchen),
která je klasickou naukou ve kole Kagjüpa.
Praxe Diamantové cesty vyaduje pøedevím kvalifikovaného uèitele. Ten vede áka
tøemi cestami k osvícení. Cesty zaèínají
pøijetím základních buddhistických zásad
a pøípravnou praxí mahámudry, zvanou
ngöndro. Hlavní èástí souboru cvièení
ngöndro je recitace manter. První cestou je
cesta metod, která obsahuje meditace na
vizualizované jidamy, neboli boské postavy, které symbolizují rùzné kvality mysli.
Druhou cestou je cesta vhledu a obsahuje
meditace klidu (tib. inä), pøi nich se nìkdy
pouívá technika vizualizace buddhù. Tøetí
cestou je identifikace s lamou, dùvìry k nìmu, ale zároveò se zdùrazòuje i samostatnost a nezávislost.
Celosvìtové spoleèenství Buddhismus
Diamantové cesty zaloil Dán lama Ole Nydahl (*1941). Spoleènì se svou enou Hannah se na konci 60. let minulého století poprvé setkal se 17. karmapou Rangdungem
Rigpä dorde (1924-1981). Manelé Nydahlovi se stali prvními evropskými áky tohoto
karmapy a tøi roky studovali praxi koly
Kagjüpa tibetského buddhismu pod jeho
vedením. Roku 1972 byl Ole Nydahl povìøen
karmapou, aby ve svìtì zakládal centra linie
Kagjüpa, centra Buddhismu Diamantové
cesty. Se svými spolupracovníky2 jich po
svìtì zaloil asi 300.
Do tehdejího Èeskoslovenska se lama
Ole Nydahl dostal ji v kvìtnu 1978 na
soukromé pozvání. První centrum Buddhismu Diamantové cesty vzniklo v Praze v roce
1994 pod názvem Karma Dubkji Ling.
V souèasné dobì jsou v ÈR ji certifikovaní
uèitelé Buddhismu Diamantové cesty. Jsou

jimi Jakub Kadlec, Radek Rùièka a Roman
Virt z Prahy a Roman Lau z Brna. Vichni
ètyøi pøednáejí pro veøejnost. V nakladatelství Bílý detník vychází èasopis
Buddhismus dnes a také knihy s texty
Lamy Ole Nydahla. Nakladatelství má sídlo
v Brnì, v centru Karma Wangèub Ling.
Spoleèenství praktikujících (tib. gendün) se schází ke spoleèným veøejným
meditacím a výkladùm a poøádá intenzívní
kurzy, tzv. retreaty, a letní kurzy. Jedná se
pøevánì o kurzy mahámudry, phowy,
ngöndra, iniciace apod.
Kurz mahámudry vyvolává pøímý proitek mysli. Mahámudra umoòuje spoèinout v prostoru mysli a identifikovat se se
stavem mysli Buddhy. Pokud je ák dostateènì otevøený, mùe dojít k rozpoznání
podstaty mysli v prùbìhu jediného ivota.
Kurz mahámudry probíhá tak, e Lama
Ole Nydahl spoèívá ve stavu mysli Velké
peèeti, ète text Pøání za dosaení stavu
nejvyí mahámudry od 3. karmapy a jednotlivé vere komentuje. Úèastníci kurzu
mají monost intuitivnì vnímat stav jeho
mysli na nejhlubích úrovních a zároveò ho
chápat i intelektuálnì. Pokud je ák otevøený, identifikuje se se stavem uèitele a svìt
uvidí jeho oèima.
Kurz ngöndra je kurzem tzv. pøípravných praxí. Èásteènì je vyplnìn výklady
o významu ngöndra a o tom, jak praktikovat.
Souèástí je i spoleèná meditace na Diamantovou mysl a individuální rozhovory s lamou.
Kurz phowy je kurzem tzv. vìdomého
umírání. Praxe phowy pochází z tradice
longèhen òingthig koly Òingmapa. Phowa
je uèení o tom, jak pøejít v okamiku smrti
do nadosobního stavu nejvyí radosti.
Tento stav se také nazývá Èistá zemì Buddhy neomezeného svìtla (tib. Devaèhen).

Meditaèní centrum Tìnovice u Plznì,
pojmenované lamou Ole Nydahlem jako Paprsek nejvyího poehnání je jeden
z nejdùleitìjích projektù evropského buddhismu. Více o nìm na str. 116 a na http://
www.tenovice.cz.
Buddhistická kulturní spoleènost,
Vyhlídky 19, 373 71 Jivno u Èeských Budìjovic, e-mail: info@bks.cz; http://www.bks.cz
Buddhistická kulturní spoleènost se hlásí ke skupinì Buddhismus Diamantové cesty.
Vznikla v Èeských Budìjovicích v roce 1997. Ve Vyhlídkách, obci nedaleko Èeských
Budìjovic, byla roku 1999 odkoupena èást bývalého hospodáøského stavení. V tomto
roce také centrum poprvé navtívil Lama Ole Nydahl se svou enou Hannah a se svými
spolupracovníky. Celková rekonstrukce zapoèala v roce 2000.
Èinnost centra je provázána se skupinou Buddhismu Diamantové cesty v Èeských
Budìjovicích. Centrum také vydává vlastní zpravodaj, nazvaný Øev lva a rùzné
brourky s buddhistickou tematikou.
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Lama Ole Nydahl.
Foto: èasopis Buddhismus dnes 2 / 2000.

Z tohoto stavu ji nelze klesnout. Lama
bìhem kurzu pøedává základy buddhismu
spoleènì s odkazem phowy a vysvìtlí
meditaci. Poté se tøikrát tøi hodiny dennì
medituje a pøitom se cvièí vysílání mysli.
U pokroèilých úèastníkù kurzu by se mìl
po tomto cvièení objevit zøetelný otvùrek
na vrcholu lebky, co je tzv. vnìjí znak
úspìného absolvování kurzu phowy. Existují jetì znaky vnitøní a tajné. Mezi vnitøní
znaky patøí nenadále se objevující pocity
radosti, tìstí, úlevy, mizí strach ze smrti.
Tajný znak vidí pouze uèitel. V Èeské
republice zatím probìhly tøi kurzy phowy,
a to v letech 1995, 1997, 1999.
Skupina She Drub LingVIII
Skupina She Drub Ling* se hlásí k uèení
koly Gelugpa, jejím pøedstavitelem je XIV.
dalajlama Tändzin Gjamcchö. Tato skupina
je pomìrnì malá a od povodní v roce 2002
nemá ani stálé místo. Z nedostatku vlastních
prostor plyne i fakt, e centrum momentálnì
nevyvíjí velkou aktivitu. Èlenové se zabývají pøedevím studiem textù XIV. dalajlamy.
Patronem a duchovním uèitelem této
koly je Khyongla Rato rinpoèhe , který
v roce 1975 zaloil první centrum tibetského
buddhismu v New Yorku.
Vadradhátu - ambhalaIX
Uèení ambhaly získalo svùj název podle
legendárního himalájského království,
v nìm vládl blahobyt a tìstí. Podle uèení
ambhala existuje v kadé lidské bytosti
* Výraz she drub ling znamená ostrov uèení a praxe.
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potenciál osvíceného chování a naím cílem
je ho v sobì objevit a uplatòovat v kadodenním ivotì.
Skupina Vadradhátu - ambhala vychází z uèení koly tibetského buddhismu
Kagjüpa a Òingmapa, ale zároveò obsahuje
i prvky zenového a théravádového buddhismu. Spoleènì s Buddhismem Diamantové cesty je nejvìtí západní skupinou
tibetského buddhismu vùbec.
V roce 1959, po èínské invazi do Tibetu,
uprchl ze své domovské zemì mnich Vidjádhara (1939-1987), známý také jako
Chögyam Trungpa rinpoèhe. Usídlil se na
Západì, nejprve ve Skotsku, opustil mniský zpùsob ivota, oenil se a poté se s rodinou pøestìhoval do USA. Jako duchovní
vùdce skupiny Karma Èhöling pùsobil ve
Vermontu, pøednáel, psal knihy a zakládal
dalí podobná centra. V roce 1973 pro tato
centra vytvoøil jakousi zastøeovací organizaci tzv. Vadradhátu a o rok pozdìji vypracoval meditaèní program Shambhala.
Centrem organizace kolem uèení Shambhala
se stalo mìsto Boulder v americkém Coloradu, kde byl zaloen institut Naropa.*
V souèasné dobì je toto centrum jedním
z nejdùleitìjích center pro buddhistická
studia na Západì. V roce 1974 také Chögyam Trungpa rinpoèhe zaloil nadaci Nalanda, která je pojmenována podle indického støedovìkého støediska pro buddhistickou vzdìlanost a která slouí umìleckým
a duchovním aktivitám.
Program Nalanda uèení ambhala navazuje na Trungpovu mylenku prohloubení
meditaèní praxe rozvojem tvoøivosti (napøíklad èajovým obøadem, kaligrafií, léèitelstvím apod.).
Uèení Vadradhátu neboli ambhaly je
zaloeno na laickém spoleèenství, mniský
zpùsob ivota se zde pøíli nepodporuje, co
* Náropa (1016-1100) byl uèitelem Marpy Locáwy.

svým nestøídmým ivotem potvrzoval i sám
zakladatel této koly Chögyam Trungpa
rinpoèhe. Ten v roce 1976 vyhledal svého
nástupce, Ösela Tendzina (1943-1990),
kterému pøedal vedení ambhaly a sám se
odstìhoval do Kanady. Roku 1986 zemøel.
Ösel Tendzin, vlastním jménem Thomas
F. Rich, vedl centrum a do své smrti v roce
1990. Podlehl tehdy nemoci AIDS. Po jeho
smrti se uèení ambhaly a zpùsob ivota
jejích pøedstavitelù a èlenù dostal pod palbu
kritiky.

Chögyam Trungpa rinpoèhe.
Foto: http://www.sambhala.cz.

Od roku 1995 skupinu vede syn Chögyama Trungpy Sawang Ösel Mukpowho,
který vystupuje pod jménem Sakyong Mipham rinpoèhe. Tento mu zreorganizoval
sdruení Shambhaly do jedné velké organizace, Shambhala International. Sakyong
Mipham reformoval i program ambhaly.
Jednotlivá centra mezinárodního spoleèenství Shambhala se nazývají dharmadháty (okrsky dharmy). Velká støediska
se nacházejí jak v Evropì (Francie), tak
v USA a Kanadì. V Èeské republice má
spoleèenství Shambhala zatím tøi skupiny,

nejvìtí z nich je v Praze, dalí potom v Brnì
a Jablonci nad Nisou. Od roku 1996 jsou
tato èeská støediska zastøeena v organizaci
Shambhala Èeská republika.

n

Bibliografická poznámka
Èlánek vznikl zkrácením a mírnou úpravou èásti 5.3 diplomové práce: ZÁLABOVÁ, S., Tibetský buddhismus v Èeské
republice, Univerzita Karlova - Husitská teologická fakulta,
èerven 2004. Zkrácení a úpravy provedl Zdenìk Vojtíek.
Údaje o jednotlivých skupinách byly platné v první polovinì
roku 2004.
Kontakty
I Skupina se schází v praském buddhistickém centru
Lotus, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1. Koordinátorka: Alena
Øíèánková, e-mail: ricankova@volny.cz.
II Skupina se schází v centru Lotus. Koordinátor: Jiøí Nìmec, e-mail: bonpo@volny.cz.
III Gönpa Dzogèhen, U Boích Bojovníkù 3, 120 00 Praha 2, http://www.dzogchen.cz. Koordinátor: Alan Jarkovský, e-mail: blue@dzogchen.cz.
Pravidelná setkání a meditace se uskuteèòují v centrech
v Praze (Lotus a Gönpa Dzogèhen), v Plzni, Karlových
Varech, Písku, Telèi, Uherském Brodì, Olomouci, Brnì,
Táboøe a dále pak na Slovensku.
IV Skupina se schází v centru Lotus. Koordinátoøi: Jana
Fialová, jr., Martin Srdce, Dana Gabalová, e-mail: gampopa@gampopa.cz; http://www.gampopa.cz.
V Kagyu Samye Dzong Plzeò, c/o Helena Gajdoová, Raisova 21, 301 00 Plzeò, e-mail: samyedzong@email.cz;
http://samye.aktualne.cz.
VI Karma Thegsum Èhöling, Jan a Helena Komrskovi,
Èapkova 1627, 252 63 Roztoky nad Vltavou, e-mail:
ktc@kagyu.cz; http://www.kagyu.cz.
VII Buddhismus Diamantové cesty, Hradeínská 52, 101 00
Praha 10, e-mail: praha@diamondway.org;
http:/www.bdc.cz
Brnìnské centrum Karma Wangèub Ling sídlí na adrese
Trtílkova 18.
VIII She Drub Ling - praské gelugpa centrum, Jilská 22,
110 00 Praha 1. Koordinátorka: Andrea Lhotáková,
e-mail: shedrubling@centrum.cz.
IX Shambhala centrum, Varavská 13, 120 00 Praha 2;
e-mail: praha@shambhala.cz; brno@shambhala.cz;
jablonec@shambhala.cz.
Poznámky
1 Èasopis Dingir pøinesl v posledních letech èlánky
o skupinì Buddhismus Diamantové cesty nìkolikrát,
napø. Dingir 2002, 5 (3), str. 12-13.
2 Nejblií spolupracovníci lamy Oleho spoleènì s ním
a jeho enou tvoøí tzv. TCHO tým. Jednotlivá písmena
jsou zaèáteèními písmeny køestních jmen nejbliích
spolupracovníkù, jimi jsou Tomek, Cathy, Hannah, Ole.

Veøejná sbírka Tibet
Lungta vyhlásila s úèinností od 27. øíjna 2004 do 13. øíjna 2007 na území
celé Èeské republiky Veøejnou sbírku Tibet. Sbírka je zamìøena na
podporu vzdìlávání a kolství tibetských komunit v Tibetu a tibetských
oblastech mimo Tibet. Konkrétnì jde o podporu koly pro nevidomé
ve Lhase, kláterních kol ve dvou kláterech v Ladaku a Èasopisu
exilové mládee.
Èíslo úètu 1839805001 / 2400
variabilní symbol pro:
kolu pro nevidomé ve Lhase
..... 999
kláterní koly v Ladaku
..... 888
èasopis exilové mládee
..... 777
Informace: http://www.lungta.cz
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Kláterní kola v Ladaku.

Foto: Miroslav Pota.
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Rozhovor s profesorem Josefem Kolmaem

Zdenìk Vojtíek

Prof. PhDr. Josef Kolma, DrSc., (*1933) je sinolog a tibetolog.
Studoval na Filozofické fakultì v Praze a na Ústøedním ústavu národností v Pekingu, pracoval v Orientálním ústavu AV ÈR a v letech
1994-2002 byl jeho øeditelem. Vychoval celou generaci èeských
tibetologù. Je autorem mnoha odborných a populárnì vìdeckých
knih; napø. jeho pøeklad Tibetské knihy mrtvých s podrobným
komentáøem vyel poprvé roku 1991 a pøítí rok se oèekává ji
jeho sedmé vydání, paralelní tibetsko-èeské.
Pane profesore, co je specifické pro tibetský buddhismus?

Tibetskému buddhismu je vlastní pøejímání
cizích bostev, jejich pøizpùsobení a zaøazení
do vlastního panteonu. V tomto panteonu
nacházíme celou plejádu nejrùznìjích buddhù, bódhisattvù, ochranných bostev (jidamù), strácù Buddhova uèení (dharmapálù), nebeských víl (dákiní), démonických
bytostí, legendárních i historických svìtcù
a svìtic. Schopnost pøejímání bostev nemá
v této míøe snad ádné jiné náboenství.
Myslel jsem, e na prvním místì mezi specifiky budete jmenovat tulku.

Ano, to je dalí, pro tibetský buddhismus
pøíznaèná idea. Èelní pøedstavitelé tibetských kol jsou povaováni za vìdomé pøevtìlence - tulku. Pøed svou smrtí zpravidla
urèí, kde je tøeba hledat jejich nové narození.
Pokud po sobì nezanechají ádné pokyny,
kde hledat, je nutné se dotázat vìtcù.
V úvahu pøicházejí chlapci, kteøí pøili na
svìt do 49 dnù po smrti hodnostáøe, protoe
po tuto dobu se èlovìk nachází ve stavu
bardo, tedy ve stavu mezi smrtí a novým
narozením.
Toto hledání nového vtìlení asi vichni
známe díky filmùm, popularizujícím Tibet.
Ono to mùe toti být docela zajímavé. Kdy
se sejde více kandidátù, vìtinou dvounebo tøíletých dìtí, bývají pøed nì vloeny
pøedmìty, které zemøelý hodnostáø pouíval
- rùenec, obøadní zvonek, knihy apod. Tyto
pøedmìty jsou ve dvojím vyhotovení - pravé a padìlané. Pøedpokládá se, e dítì, které
je hodnostáøovým pøevtìlencem, neomylnì
sáhne po tìch pravých.
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Pøevtìlenci - i kdy nevìdomí - jsme ovem
podle tibetského náboenství vichni.

Tibetský buddhismus není sice jednotnì
organizován, ale rùzné tradice se na této
základní buddhistické víøe v pøevtìlování
shodnou. Pøevtìlování se øídí zákonem
karmy, tedy zákonem odplaty za vykonané
skutky. Ze strastiplného kolobìhu pøevtìlování je moné se vymanit morálním oèitìním a nahromadìním zásluh. Tak mùe být
dosaeno osvícení a nakonec blaeného
stavu buddhovství.
Kdy buddhismus do Tibetu pøiel?

Snad u ve 4. století po Kr., bezpeèné
doklady ovem máme a pro dobu o tøi staletí
pozdìji. U kolébky buddhismu v Tibetu
stály dvì eny zakladatele tibetského státu,
krále Songcän Gampa v 7. století. Pozlacené
soky Buddhy, které králi pøinesly, jsou
dodnes uctívány ve Lhase. Prvním iøitelem
buddhismu je ovem Padmasambhava,
který pøiel do Tibetu z Indie a roku 749
zaloil první kláter. Nové uèení se rychle
íøilo mezi tibetskou lechtou, pomaleji se
pøiklánìli i ostatní obyvatelé. Kdy po muslimském vpádu do Indie tamní buddhismus
prakticky zanikl, stal se Tibet jedním
z hlavních uchovatelù buddhistických
tradic.
Setkáváme se tedy s velmi starou kulturou.

Nejstarí tibetsky psané památky pocházejí
z osmého století, tibetský buddhistický kánon, tzv. Kandur a Tandur, byl kodifikován
ve 14. století. Podivuhodnou kontinuitu vykazuje i jazyk, take dnení vzdìlaný Tibean
tìmto starým textùm rozumí. Nesmírnì
bohatá kultura se projevuje také v malíøství

Prof. Josef Kolma.

(typické jsou thangky, obrazy na plátnì
s výjevy bostev a svìtcù), v sochaøství,
architektuøe i lidovém umìní. Klátery
vìnují velkou pozornost knihtisku, který se
dodnes provádí ruènì pomocí døevìných
matric. Kulturní bohatství ukazuje také
nákladná, sloitá a barvami hýøící bohosluba s hudbou a pantomimickými tanci.
A jaký je vední duchovní ivot Tibeanù
mimo svátky a slavnosti?

Svátkù a slavností je mnoho, ale i mimo nì
je duchovní ivot tibetského buddhisty
hodnì bohatý, i kdy my bychom asi zároveò øekli, e hodnì povìreèný. Pøíkladem
mohou být domácí bùkové (nanglha), kteøí
pøebývají v rùzných èástech pøíbytkù.
K nim se váe celá øada pøedpisù, které se
musí dodrovat. Ostatnì, celý ivot Tibeana je obestøen rùznými náboenskými
povinnostmi, take projít jím od narození a
do smrti je moné jen za pomoci rùzných
vìtcù, hvìzdopravcù, kouzelníkù, jasnovidcù èi jóginù.
Jací jsou vùbec Tibeané?

Laskaví, srdeèní a pøáteltí. Projevují soucit,
mají smysl pro èest a úctu k enám. Váí si
mnichù a dodnes èasto touí, aby se jeden
ze synù vìnoval mniství. Pevná víra v zákon karmy je smiøuje s jejich údìlem tak, e
jsou spokojení.
Spokojení také se svým osudem pod èínskou nadvládou?

Tibet je zemí mezi Indií a Èínou. Odedávna
pøicházely duchovní impulzy pøedevím
z Indie, materiální pokrok pøedevím z Èíny.
ð

Dokonèení rozhovoru v rámeèku.
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CESTA BAHNEM
DUALITY
Rozhovor s Janem Komrskou

Zdenìk Vojtíek

Jan Komrska (*1957) spolu se svou enou Helenou zaloil praské
meditaèní centrum Karma Thegsum Èhöling, navazující na odkaz
linií Òjingma a Kagjü tibetského buddhismu. Zaloení centra inspirovala roku 1988 mnika Khandro rinpoèhe. Rozhovor s Janem
Komrskou se uskuteènil prostøednictvím elektronické poty.
Kdy jsem vás ádal o pøíspìvek do tibetského tématu Dingiru, odmítl jste - sice
laskavì, ale rezolutnì - s tím, e èasopis je
theistický. Co tím myslíte?

...ano, jak odpovìdìt hloubìji tam, kde vìci
spíe klouou, jak sladit niterné a obecné,
jak neurazit a pøitom mluvit k vìci? Jak
pojmout to, o co jde, aby to bylo prezentovatelné a pøijatelné? To jsou dilemata vlastní
theismu: Vím, e to tak je, ale jeliko se mi
to nelíbí, cítím, e bych s tím mìl nìco
udìlat...
Dovolím si pøipomenout slavnou buddhistickou historku: ába z oceánu navtíví
ábu, která tráví celý ivot v malé loui. Po
delím dialogu se ába z loue odhodlá
a vypraví se podívat na ten bezedný oceán.
Kdy ho spatøí, pukne. Tolik sama historka.
Která z tìch ab je theistou? Není u theistická sama otázka? Ne, protoe - jak øekl
Trungpa rinpoèhe - poznávacím znamením
theismu je právì nerozliování mezi theismem a ne-theismem. Ano, protoe malá
loue je tu díky velké loui a naopak. Tyto
ð
Tibet byl vdy schopen tyto rùzné podnìty spojit a výsledný amalgám roziøovat dále. Tibeané zásadnì ovlivnili
Mongolsko, ale i Burjatsko, Kalmycko,
Sikkim, Bhútán, Ladak.
Z rozdílu mezi podnìty z Indie
a z Èíny je moné pochopit i dnení vztah
Tibeanù k Èíòanùm, kteøí v roce 1959
potlaèili protièínské povstání: sinizace
sice do jisté míry ohrouje tradièní tibetskou kulturu, ale je v podstatì dobrovolná, protoe Tibeanùm pøináí vyí
ivotní úroveò.
Dìkuji za rozhovor.
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áby tedy ijí a pukají v kadém z nás, touha
a frustrace jsou solí ivota. Co na tom, e to
jsou jen nae pøedstavy? Problém vzniká,
kdy uvìøíme jedné z ab. Jaký problém?
Moná jde jen o momentální ztrátu smyslu
pro humor. Díky ní se ale rodí ty nejvtipnìjí
pointy.
Dobrá, zaèínám snad trochu rozumìt. Ale
to, co mne stále mate, je ten theos - bùh
èi Bùh - v tomto pojmu. Myslíte to tak, e
právì theos je naí vrcholnou
(a tedy nejvíce zavádìjící) pøedstavou?

na ní ulpívá; ale øíci, e nejvíce, by bylo
theistickou spekulací.
Obdivuji se buddhismu kvùli jeho pokusu
o duchovní ivot bez konstruktu Boha,
bez protikladù, které z pøedpokládané
skuteènosti Boha vyplývají, bez hierarchického mylení a bez veho dalího - jak
øíkáte - haraburdí. Ale podle mého celé
dìjiny buddhismu usvìdèují tento heroický
pokus z omylu a nepøirozené køeèe: navzdory ideálùm se v nich objevují stále noví
a noví nebetí buddhové a bódhisattvové
s theistickými rysy a buddhismus svùj
zápas s theismem stále prohrává. A dokonce je tøeba v tibetském buddhismu výsledkem nepøeberné mnoství nejen buddhù, ale i rùzných démonù, straidel
a dalího náboenského haraburdí. Obávám se, e ten zápas proti theismu je sice
hrdinský, ale marný a nakonec i kontraproduktivní.

Hodnotit pauálnì dùsanost nìèeho tak
irokého, jako je buddhismus... kde to jsme?
Ne se pustíme do soudù, jak kdo vyuil
nebo nevyuil pobídky Dharmy, bude dobré
pochopit, e v jejím rámci mùe mít slovo

Takovouto nakopnutou logiku
s oblibou pouíval ve svých
bludaøských povídkách Jorge
Luis Borghes. Tedy: buïto je
Bùh niterným proitkem,
a potom vy øeknete Bùh a já
budu vìdìt: zde neuchopovat,
mlèet. Nebo je to jenom konstrukt, vystydlá projekce, rodná hrouda i plod theismu; pak
nám ale theismus - toto ikovné
slovo - mùe pomoci odhalit, jak
Jan Komrska.
je nae mysl prorostlá tukem
pøedsudkù. Proto by bylo koda
jej odkázat do pojmového chlívku. A bìhá kontraproduktivní zcela pozitivní konotaci.
po naí zahrádce a vyrýpává lanýe vnitø- Soustøeïme se na její potenciál! Je moné,
ních rozporù. Zásluh u má teïka dost. Kdy e se dnes mezi buddhisty skrývá nejvíce
se rozhlédnu, pøipadá mi, e za vìtinu toho pokleslých a bezboných theistù. Proè se
haraburdí vdìèíme právì jemu. Zahlazuje tím ale zde zabývat? Chceme se stát havraa potlaèuje rozpory, a je pøitom jejich právo- ny, kteøí smìle krouí nad zestárlým lvem?
platným pìstounem. Vybuzuje a íøí rozpory, I pøenos Dharmy dílem upadá a mizí - tak je
a je pøitom jejich vìznitelem. A my se jim tomu pøece se vím. Nejde o masové hnutí,
vydáváme vanc, u tím, e jsme tak trochu tradici, náboenství èi ivotní styl. Jde
o monost naeho prozøení a osobní pøítìhotní porozumìním.
Vrcholnost - ta pøedstava ukazuje k hie- stup, který s touto moností souvisí.
rarchickému modelu mylení, ke generalizaci,
ð Dokonèení rozhovoru na dalí
palbì do tmy. Tato pøedstava - Bùh-jakostranì dole.
pøedstava - je jistì zavádìjící pro toho, kdo
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Daniel Landa
se vìnuje
vlastnímu øádu

PRAHA 17. listopadu - Daniel Landa není
jen zpìvák a hudebník, jeho desek se prodávají desetitisíce. Mimo svou profesi se
vìnuje automobilovým závodùm a novì
také vlastnímu øádu pod názvem Ordo
Lumen Templi. Je to takové duchovní
spoleèenství, øekl ÈTK Landa pøi úterním
køtu svého nového alba Neofolk, které je
podle nìj svým obsahem jakýmsi poselstvím pro spoleènost a za 14 dní se ho prodalo více ne 40.000 kusù.
Ta deska je v podstatì vyjádøením
mylenek toho spoleèenství, je to transparentnì vyjádøeno muzikou, to co chceme,
podotkl Landùv blízký pøítel a èlen øádu Jiøí
Komorous, éf policejní protidrogové centrály.
Spoleènì s dalími èleny bratrstva se
na veøejnosti poprvé pøedvedl pøi èervnovém Landovì pøedstavení písní Karla Kryla
v kostele sv. Petra a Pavla na praském
Vyehradì, kde pøed publikum pøedstoupili
v bílých øízách s èerveným maltézským
køíem na prsou. Landa hovoøil o odcizení
lidí ve spoleènosti, o víøe a boji proti lhostejnosti. To je prý také hlavní dùvod, proè
øád zaloil. Chce s ním nastartovat kapitalismus s humánní tváøí. Koncert pak ze
záznamu vysílala i Èeská televize. ...
Landa pøi polévání desky ampaòským
upozornil na to, e spoleèenství není sekta
a ani bílá øíza, kterou si v èervnu oblékli,
ð

Dokonèení rozhovoru
z pøedchozí strany.

Jak jste vyuil Dharmy vy? Jak konkrétnì zmìnila pobídka Dharmy vá ivot?

Mìl bych asi øíci: Zeptejte se mé eny, ale
øeknu Vám to radìji sám. Nejdøíve jsem
prodìlal zásnuby s Dharmou, to není tøeba
komentovat. Pozdìji to ale zaèalo pøipomínat spíe polykání ohnivých koulí.
Zapadl jsem brzy do teistické pasti odmítání samsarického svìta a potíe s prací,
vztahy i sebou samým narùstaly. Nevyuil
jsem potenciál vech tìch problémù
a zkouek ve smyslu vìdomé cesty, nedal
jsem na vnitøní hlas. Plácal jsem se v bahnì
duality, ztratil øadu let a promrhal spoustu
sil. Chtíè, averze a lhostejnost mìly vìtinou navrch. Naivnì jsem se domníval, e
Dharma jsou aty, které si staèí obléknout.
Èasto jsem se stával obìtí vlastní chytrosti,
která pak ruku v ruce s arogancí ublíila
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nemá nic spoleèného s rasismem nebo
nìjakým ku-klux- klanem. Naopak, mìl by
to být symbol èistoty a principu rytíøství,
èestnosti, spravedlnosti, a to má symbolizovat ta bílá barva, uvedl Komorous. Bratrstvo chce podle nìho stát na stranì dobra proti zlu.
Èleny spoleèenství jsou kromì zpìváka
Landy a policisty Komorouse také knìz,
architekt, bývalý boxer, lékaøi a osobnosti
jiných profesí. Chceme dát pøíklad v tom
duchoprázdnu, e tady poøád existují pojmy
jako dobro, láska, víra, sdìlil Komorous. ...

Ve Francii
vylouèeno 43 ákù
kvùli zákazu
náboenských
symbolù

PAØÍ 17. prosince - Francouzské státní
koly ji propustily 43 ákù pro nerespektování zákona, který od záøí zakazuje nosit
ve státním kolství zjevné náboenské
symboly. Dodrování zákona vak také
komplikuje ve kolách oslavy Vánoc, které
jsou køesanskými svátky. ...
Na zaèátku kolního roku pøilo do kol
v islámském átku nebo sikhském turbanu
639 ákyò a ákù. Vìtina se ostentativních
náboenských znakù vzdala, 41 pøelo na
dálkové studium a dvacítka pøela do soukromého kolství, nìkteøí áci odeli do zahranièí, citoval deník Le Monde francouzské ministerstvo kolství.
v malém i velkém mnoha lidem. Poctivìjí
by bylo mluvit v pøítomném èase, ale nìjakou tu zmìnu jsem pøece jen zachytil.
Pozvolna se odkryla nìjaká hloubka a rùzné
vlny vlivù u nejsou tak podstatné. Pøiel
jsem o mnohé iluze a to mne èiní svobodnìjím, díky tomu, e jsem nestaèil zahoøknout. Nezdá se to být mnoho, ale vím u,
e alchymie Dharmy je nevyzpytatelná, co
mi dává více trpìlivosti a koneckoncù
i radosti ze hry.

Nad Vaimi upøímnými slovy by se nìkteøí
z nás, theistù, moná ocitli v pokuení
pøipomenout køesanského apotola Pavla:
Bídný já èlovìk! Kdo mì vysvobodí z tohoto tìla smrti? Jedinì Bohu buï dík  Mimochodem, kdy mluvíte o zmìnì, dìláte
pro ni nìco vìdomì?
Mám pocit, e mezi námi stále zeje propast,
ze které je teï slyet Pavlovo tkaní. Dotkli
jsme se tak alespoò jádra theismu, kterým je

Zákon je fakticky namíøen proti muslimským átkùm, protoe veøejnost v nich zaèala vidìt známku sílícího a potenciálnì
nebezpeèného muslimského fundamentalismu. Dalí náboenské symboly jako
idovské jarmulky, velké køíe a také turbany
se se átky svým zpùsobem svezly v zájmu rovnosti. Z vylouèených byli jen tøi sikhové, ostatní tvoøily muslimky.
Problémy zaèínají mít podle veho i køesané. Jedna kola nedávno s odvoláním na
zákon odmítla starostùv dárek v podobì tradièních vánoèních èokolád ve tvaru køíe.
Mnohé studenty také tve jako nespravedlnost, e vedení kol dává na chodby vyzdobené vánoèní stromky, podle nich symbol køesanských svátkù konce roku. Má
vánoèní stromek jetì místo v laické kole?
napsal Le Monde s tím, e nová legislativa
obsahuje skryté tìkosti. ...

Dalajláma
po deseti letech
navtívil Rusko

MOSKVA 29. listopadu - Tibetský duchovní
vùdce navtívil po deseti letech Rusko. ...
Podle Interfaxu dorazil duchovní, který
ije v exilu v Indii, do Elisty, hlavního mìsta
pøevánì buddhistické jihoruské Kalmycké
republiky. Rusko dalo na srozumìnou, e
dalajlámova návtìva neznamená vyjádøení
podpory jeho snaze o dosaení autonomie
Tibetu. Podle agentury ITAR-TASS nejsou
plánována ádná setkání s ruskými oficiálními èiniteli. Ruské ministerstvo zahranièí
nedùvìra v sebe a k ní komplementární voluntarismus. Dokázat odloit sebe
znamená vystoupit z této kobky. Ale to se
mùe dít za normálních ivotních okolností,
v plné funkènosti, bez publika. Teprve pak
se objeví hrdost a zároveò prozíravost,
hodné toho slova. Èasto je ale problém
vùbec pochopit, co se tím vlastnì myslí odloit sebe.
Já to jasnì vnímám v pøítomnosti
naich lamù. Tím chci také øíct, e impuls
musí neustále vycházet od nás. Je to jako
kdy se uèíme plavat a plavèík nám postupnì z nafukovacího kruhu vypoutí vzduch.
Bez kruhu se objeví nová perspektiva, mùeme se tøeba i potápìt.
Ale tento proces znamená právì: být
vìdomý v kadé chvíli.
Á... zrovna jsem nechal vyvaøit konvici, tak radi konèím.
Dìkuji za rozhovor.
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doposud odmítalo poskytnout dalajlámovi
vízum s tím, e by to ukodilo rusko-èínským
vztahùm.
Dalajláma se v roce 1950 ujal jako patnáctiletý politického vedení Tibetu, pouze
nìkolik dní poté, co na tibetské území vstoupily èínské okupaèní jednotky. O devìt let
pozdìji byl nucen uprchnout do zahranièí
po nezdaøeném povstání.
Ji koncem 80. let zaèal prosazovat
svrchovanou autonomii Tibetu v rámci Èíny, která by Tibeanùm pøinesla svobodné
rozhodování v oblasti kolství, kultury,
náboenství a ekonomiky, zatímco otázky
zahranièní politiky a obrany by zùstaly
v kompetenci Èíny.
Za nenásilnou kampaò za osvobození
své vlasti mu byla v roce 1989 udìlena Nobelova cena za mír. Dalajláma pìtkrát navtívil Prahu. ...

Autorka hry
se skrývá

LONDÝN 21. prosince - Sikhská autorka
divadelní hry, která pobouøila èást birminghamských sikhù a vedla k násilným protestùm, uprchla z domova a skrývá se.
Divadlo, které hru uvedlo, ji stáhlo z repertoáru, ale jiné birminghamské divadlo je
pøipraveno ji uvést.
Autorka Gurpreet Kaur Bhattiová ve høe
Behzti (Hanba) øeí pokrytectví a nespravedlnost na pozadí znásilnìní a vrady
v sikhské svatyni. Sikhové, ale i pøedstavitelé jiných náboenství, to oznaèili za
urálivé.
Divadlo v rámci pøípravy hry s pøedstaviteli sikhù rozsáhle debatovalo a kadý
návtìvník dostával leták, který vysvìtluje,
e hra nehodnotí ani sikhy, ani jejich víru,
ale obecný lidský problém. Mnoha sikhùm
to vak nestaèilo a o víkendu stovky z nich
zaútoèily na divadlo, pøièem bylo zranìno
pìt policistù.
Autorka obdrela výhrùky, a tak radìji
opustila své bydlitì a skrývá se. Na její
stranu se postavila øada umìlcù, kteøí taení
proti høe povaují za cenzuru. Británie má
dlouhou tradici tolerance k rùzným názorùm, a poskytla napøíklad útoèitì Salmanu
Rushdiemu, kdy nad ním írántí duchovní
vynesli rozsudek smrti za jeho knihu, která
podle nich uráela islám. ...
Sikhové jsou pøísluníky náboenství,
které vzniklo v 15. století v Indii ... Podle
posledního sèítání lidu jsou pátou nejvìtí
náboenskou skupinu o více ne 300.000
lidech.
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Konference v Brnì
navrhla øeení,
jak se zbavit válek
- jógu

BRNO 31. øíjna - Rozíøení jógy má být
moností, jak zajistit mír ve svìtì a omezit
zbrojení. Navrhovali to úèastníci svìtové
mírové konference k 135. výroèí narození
Mahátmy Gándhího, kterou hostilo Brno.
Jógu prezentovali jako most mezi náboenstvími. Mírovým poselstvím pøedstavitelù
øady náboenství - buddhistù, køesanù èi
idù, pøihlíelo v hale ve Vodovì ulici na
2 200 lidí z celého svìta.
Místo konání nebylo podle poøadatelù
náhodné - na jiní Moravì je podle nich jóga
hojnì rozíøena.
Hlavní hvìzdou setkání byl Paramhans svámí Mahévaránanda, podle organizátorù nepsaný ijící svìtový guru jógy.
Inicioval øadu mezináboenských dialogù
a mírových konferencí po celém svìtì,
informoval novináøe organizátor Vojtìch
Havel. Chorvatský prezident udìlil loni
autorovi systému Jóga v denním ivotì
nejvyí vyznamenání zemì za zásluhy
v humanitární oblasti, dodal Havel.
Konference se úèastnil i bývalý slovenský ministr obrany Pavol Kanis. Globalizace pøináí nové vidìní svìta, ale hrozí
i nové konflikty. Pokud je tu nìkolik tisíc
lidí, kteøí si odnesou kus tolerance, má taková akce význam, øekl novináøùm Kanis.
V kulturním programu vystoupili èetí
a indiètí umìlci. Nechybìla napøíklad moravská cimbálová muzika a ukázky tradièního indického tance.

Hnutí Hare Krina
má problémy
se stavbou
chrámu v Moskvì

MOSKVA 8. prosince - Zámìr náboenského hnutí Hare Krina postavit v Moskvì
nový chrám komplikují nejen protesty
moskevské pravoslavné veøejnosti, ale nyní
i nároky místních úøadù. Jedním z posledních
poadavkù administrativy je, aby budoucí
chrám odpovídal existující i chystané
zástavbì v oblasti. ...
Návrh výstavby nového kulturního
a náboenského komplexu hnutí Hare
Krina podepsal moskevský starosta Jurij
Lukov letos v lednu. Hnutí získalo asi
hektarový pozemek nedaleko mìstského
centra. Proti výstavbì vainavského chrámu se ale postavilo obèanské sdruení Svaz

Kulturu, kterou s sebou pøináí hnutí Haré
Krna, mnozí z Èechù oceòují.
Ilustraèní foto: Jiøí Koubek.

pravoslavných obèanù, jeho nìkolik tisíc
stoupencù demonstrovalo v centru Moskvy. Sdruení také zaslalo dopis Lukovovi,
aby nedopustil stavbu kriòácké svatynì.
Dopis a protesty zbrzdily vydání potøebných dokumentù, s nimi je moné stavbu
zahájit.
Vyznavaèi Kriny ale potøebují mít
vechny potøebné dokumenty pohromadì
do zaèátku pøítího roku, jinak jim hrozí
odebrání pozemku. Jejich poslední apel
skonèil novým poadavkem moskevské administrativy - budoucí chrám musí být mení,
ne je pùvodní návrh, a architektonicky
musí zapadnout do existující i chystané
zástavby v oblasti.
Místo u jsme zmenovali tøikrát.
A existující zástavba? To je stadion CSKA,
obchodní støedisko Start a hotel Aerostar.
Budoucí zástavba? To jsou garáe. Na co
se máme zamìøit pøi stavbì naeho chrámu,
opravdu nevíme, stìoval si listu Kommersant hlavní pøedstavený Krinova hnutí
v Moskvì Sergej Andrejev. ...
V souèasnosti je v Rusku zaregistrováno více ne sto spolkù stoupencù Kriny.
V Moskvì má hnutí asi 25.000 aktivních
pøíznivcù. O rozmachu hnutí svìdèí i mnoství poulièních prodavaèù védské literatury
v moskevských podchodech èi inzeráty
Krinových zázraèných léèitelù, kteøí
nabízí reinkarnace a rùzné druhy meditací.

n

Z informaèního servisu ÈTK
vybral a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtíek.

137

r e c e n z e
o abtaji cvi
podle freelyho
John Freely:
The Lost Messiah. In Search
of the Mystical Rabbi Sabbatai Sevi
The Overlook Press,
Woodstock & New York 2003

John Freely se vìnoval v prùbìhu tøiceti let
problematice faleného mesiáe abtaje Cvi
(1626 -1676). Pøíbìh hledání historické
pravdy o této kontroverzní osobì zaèíná ve
starém idovském knihkupectví v Istanbulu, kde se autor o abtaji Cvi poprvé dozvìdìl.
abtaj se narodil v Izmiru v Turecku,
údajnì 9. avu 5386 podle idovského kalendáøe, co odpovídá 1. 8. 1626 podle gregoriánského kalendáøe. 9. av je dnem, kdy
si idé pøipomínají znièení prvního i druhého chrámu. V tom roce pøipadl tento den
na sobotu. Chlapci narození na abat èasto
dostávali jméno abtaj. Ve vìku 15 nebo 16
let zaèal ít o samotì
a vzdal se vech tìlesných útìch.
Studoval u nejznámìjího idovského uèence té doby
v Izmiru, rabína Josefa
Eskafa. V osmnácti
letech se stal rabínem. Vynikal v talmudických studiích a nìkdy mezi 18. a 20. rokem
zaèal studovat kabalu. V prùbìhu kabalistických studií se abtaj zaèal chovat podivnì. Napøíklad se domníval, e se vznáí pøitom citoval proroka Izajáe: Vstoupím
nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyímu. Jednou se zeptal svých pøátel, zda ho
vidìli, jak se vznáí. Kdy to popøeli, øekl
jim, e toho nejsou hodni, nebo nejsou
oèitìni jako on.
Jedné noci v roce 1648 pøi meditaci se
abtaj domníval, e na nìho sestoupil duch
Boí. Slyel hlas, který mu pravil, e je spasitelem Izraele, mesiáem, synem Davidovým, pomazaným Boha Jákobova, který
je urèen k tomu, aby vykoupil Izrael. Od té
doby zaèal vyslovovat nevyslovitelné Jméno Boí a konat nejrùznìjí podivné skutky.
Stavy osvícení se u nìho støídaly s hlubokými depresemi. Kdy byl ve stavu
osvícení, jeho tváø prý pøipomínala tváø
Mojíovu, která byla jako slunce. Kdy zpíval almy, nebylo podle jednoho z jeho
uèedníkù moné se mu dívat do tváøe, protoe to bylo jako dívat se do ohnì.
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Nìkdy mezi rokem 1651 a 1654 byl starími idovské komunity vyhnán z Izmiru.
V následujících letech byl vyhnán i ze Solunì a z Istanbulu. Po dalím cestování, které
ho zavedlo té do Alexandrie, se v roce 1662
dostal do Jeruzaléma. V roce 1665 se abtaj
poprvé setkal s Natanem z Gazy.
Natan se aktivnì vìnoval kabale. Dostalo se mu vidìní ohnivého sloupu, který
k nìmu promlouval, jindy vidìl jakoby lidskou tváø. Tato vidìní pøivedla Natana ke
studiu Iuriánské kabaly. Pøi tìchto studiích
mu nìkdy pomáhal tzv. magid, podle kabalistù andìl nebo due zemøelého svìtce. Na
poèátku roku 1665 mìl vidìní, e abtaj Cvi
je mesiá.
Podle svìdectví Solomona Laniado se
abtaj veøejnì prohlásil za mesiáe v Gaze
31. kvìtna 1665. Krátce na to se vypravil do
Jeruzaléma, provázen mnoha svými následovníky. Mìl v úmyslu vykonat obì na
chrámové hoøe, na ní stojí Omarova meita. Nìkteré své uèedníky pøimìl, aby poruili zákon, týkající se jídla. Nad rituálnì zakázaným pokrmem vyslovil poehnání: Poehnán jsi Hospodine, jen dovoluje to,
co je zakázané. Rouhavé chování abtaje
rozzlobilo jeruzalémské rabíny, a ti proto
abtaje vyhnali a exkomunikovali.
Nehledì na podivné a rouhavé èiny
abtaj Cvi získával velký poèet stoupencù.
Mezi nimi byli i vzdìlaní rabíni. Jeho následovníci mìli pro jeho neobvyklé skutky
vysvìtlení. Nali ho i pro to, e abtaj v roce
1666 pøijal pod pohrùkou islám. K islámu
konvertovali i nìkteøí jeho stoupenci. abtajovým nepøátelùm se podaøilo vymoci jeho
odsouzení k smrti. Trest smrti byl ale zmìnìn na vyhnanství. abtaj byl uvìznìn
v pevnosti v Dulcigno v tehdejí severní
Albánii. Zemøel 17. záøí 1676 na svátek Jom
kipur.
Nìkdy v letech 1678-1679 se mezi abtajovými stoupenci utvrzuje nové uèení, podle nìho jejich vùdce ve skuteènosti nezemøel, ale byl skryt pøed oèima lidí. Toto
uèení bylo údajnì zjeveno Natanovi z Gazy
magidem. Po abtajovì smrti se centrem
hnutí stala Soluò.
Po abtajovì konverzi k islámu se asi
200 idovských rodin na islám obrátilo také.
Apostaté (dönme) se povaovali za skupinu, vyvolenou samotným mesiáem. Vnìjkovì byli dobrými muslimy a mìli turecká
jména, ale v soukromí praktikovali mesiánský judaismus zaloený na uèení abtaje
Cvi a na výkladu tohoto uèení pøedstaviteli
vnitøního sabatiánského krouku, zvlátì
Natana z Gazy. Má se za to, e pøed zánikem

Èást dobového vyobrazení bataje Cvi jako
mesiáe na trùnu.
K knihy Johna Freelyho.

Ottomanské øíe (rok 1923) v Soluni ilo 10
a 15 tisíc dönme. Vìtina sabatiánù ale
k islámu nekonvertovala. Øada pøedních
rabínù v Soluni a v Izmiru byla v 18. století
tajnými stoupenci abtaje.
16. záøí 1725 skupina rabínù vedená
praským uèencem Jonathanem Eybeschützem veøejnì odsoudila abtaje Cvi a vydala
exkomunikaèní listinu proti jeho stoupencùm. Podobná odsouzení byla uèinìna mnoha dalími nìmeckými, rakouskými a polskými idovskými komunitami. To zpùsobilo, e sabatiánské hnutí odelo do podzemí.
Jedna vìtev sabatianismu se vytvoøila
pod vedením Jákoba Franka, který se narodil roku 1726. Frank byl svými následovníky povaován za reinkarnaci abtaje
Cvi. V roce 1773 se pøistìhoval do Brna.
V roce 1791 zemøel a hlavou spoleèenství
se stala jeho dcera Eva. Frank ji - kromì
jiného - ztotonil se chinou - Boí pøítomností. Evu navtívil v jejím paláci zvaném
Boí dùm v Offenbachu nedaleko od Frankfurtu Mojí Porges (pozdìji von Portheim)
z Prahy. Praha se stala centrem frankistù.
Velká skupina frankistických rodin z Èech
a Moravy emigrovala do Spojených státù
v letech1848-1849.
Sabatiánství pøetrvalo do 20. století.
V 50. letech 20. století Abraham Galanté
(který se zabýval dìjinami idù v Turecku)
èekal v Edirne na vlak do Istanbulu. Viml
si staré eny, která uklízela v èekárnì a pøitom si zpívala. Kdy se pøiblíila, uvìdomil
si, e zpívá v ladinu (judeopanìltina) jednu z písní dönme. Galanté se s ní dal do øeèi.
Ptal se jí, proè uklízí v èekárnì a dostal odpovìï, e to dìlá kadý den, aby ve bylo
perfektnì èisté, a abtaj pøijede. Vysvìt-
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lovala, e a se její mesiá vrátí z odpoèinku
v Albánii, jistì pøijede vlakem a po cestì do
Istanbulu pøibere své vìrné následovníky.
Z Istanbulu se potom pøeplaví do Jeruzaléma
Johnu Freelymu se podaøilo velice dobøe pøiblíit nezasvìcenému ètenáøi tuto neobvyklou postavu. Jeho dílo je ètivé a srozumitelné a zároveò seriózní a objektivní.
Gorazd Vopatrný

n

západ
není celý svìt
Jan Sokol: Èlovìk a náboenství
Portál, Praha 2004
246 stran.

Na èeském kniním trhu se nedávno objevila studie prof. Sokola Èlovìk a náboenství.
Práce vychází v nakladatelství Portál, v tématické øadì Antropologie. Profesor Sokol
v této knize shrnuje výsledky svého více
ne ètyøicetiletého bádání v oboru religionistiky a biblistiky. Podkladem této publikace byly Sokolovy pøednáky v rámci jeho
pedagogické èinnosti na Karlovì univerzitì.
V úvodních kapitolách uvauje Sokol
o fenoménu lidské religiozity v celé jeho
komplexnosti a irokých socioekonomických a kulturnì antropologických souvislostech. Po metodologické úvaze, navazující na patoèkovskou tradici èeské fenomenologie, postupuje Sokol více ménì chronologicky. Vímá si prvních archeologických dokladù lidského vztahu k posvátnu
a také jednotlivých teorií o vzniku a podstatì religiozity, tedy klasických pojetí pùvodu náboenství, známých z raných dìjin
religionistiky (Frazer, Tylor, Durkheim
a dalí). Sokol v této souvislosti podtrhuje
spoleèenský rozmìr náboenství a odmítá
individualistickou redukci náboenství na
subjektivní zakouení posvátna. Poté shrnuje základní poznatky o náboenství paleolitu a postupuje dále k religionistickému
hodnocení neolitické revoluce a jejích
dùsledkù ve sféøe náboenství. V následující kapitole (kap. 7.) nabízí shrnutí dosavadního výkladu, pøièem pøedbìnì vymezuje náboenství z hlediska povahy náboenského aktu, tj. jako spoleènou lidskou
odpovìï na dar existence, resp. ivota.
V následujících tøech kapitolách Sokol
rekapituluje základní poznatky o nejstarích
civilizacích Blízkého východu, tj. o mezopotámských øíích a o øíi egyptské. Vìnuje
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pozornost jejich mìstské spoleèenské organizaci a také jejich nejvýznamnìjím
stavebním a literárním artefaktùm. Od kapitoly 11 (tj. od str. 97) a do konce své práce
se zamìøuje výhradnì na dìjiny idovskokøesanské tradice. Hovoøí o historických
okolnostech vzniku Izraele a o jednotlivých
etapách jeho dìjin (doba patriarchù, doba
soudcù, období monarchie, exilu a návratu).
Poté se soustøeïuje na vznik mesiáské ideje
v prorockých kruzích a na její naplnìní
v ivotì a díle Jeíe z Nazaretu. V posledních nìkolika kapitolách se zabývá dìjinami køesanské církve od patristiky a po
souèasnost. Závìreèné odstavce vìnuje
souèasné náboenské situaci v rámci euroamerické kultury i v rámci postupnì se
globalizujícího svìta. Uvádí rùzná hodnocení sekularizace Západu a nabízí svùj
prognostický výhled do budoucích duchovních dìjin lidstva - a to ve svìtle a na
pozadí celého dosavadního výkladu.
Sokolova nová kniha - podobnì jako
jeho práce pøedchozí - je psána ivým, velmi ètivým stylem, není pøetíená odbornou
terminologií a místy má charakter pouèného
vyprávìní. V celkové dikci knihy je patrné,
e se jedná o písemnou formu pùvodnì ústních pøednáek, text zachovává lehkost, názornost výkladu a místy prostotu typickou
pro ústní projev.
Ponìkud zaráející je ovem zúení knihy
(a na prvních nìkolik desítek stran) témìø
výluènì na idovsko-køesanskou duchovní tradici. To je pochopitelnì naprosto
legitimní autorská volba, ale celá práce by
pak nemìla nést název Èlovìk a náboenství, navíc s podtitulem Promìny vztahu èlovìka k posvátnu, a nemìla by být
publikována v tématické øadì Antropologie. Takové zaøazení je vzhledem k obsahu
knihy naprosto zavádìjící. Dvì tøetiny
Sokolovy práce mají charakter biblické
dìjepravy a struèného pøehledu církevních
dìjin. Práce by se tedy dala klasifikovat jako
pokus o køesanskou filosofii dìjin, pøípadnì jako nástin náboenských dìjin Západu.
Sokolovo místy a vyznavaèsky køesanské
hledisko je zcela legitimní a sympaticky
upøímné, buddhistický ètenáø jeho práce vak bude právem hovoøit o køesanském paternalismu èi eurocentrismu. Sokolova studie
se vùbec nezabývá
hinduismem, bud-

dhismem, taoismem, intoismem, dále celou
øadou dnes neexistujících, ale kdysi velmi
významných náboenských kultur, islám je
zmínìn jen zcela okrajovì. Tyto výtky se
ovem netýkají obsahu práce, ale jejího
názvu, podtitulu a tématického zaøazení,
které naprosto nevypovídají o obsahu
práce, co je ovem jejich hlavním úkolem.
Pøes vyslovené kritické výhrady povauji Sokolovu knihu za velmi zdaøilé dílo,
které lze jen doporuèit vem studentùm
dìjin západní kultury, teologie, religionistiky a antropologie. Kniha je opatøená bibliografií a rejstøíkem, èítá 246 stran a stojí
299,-Kè. Je to pøehledná a srozumitelná
referenèní pøíruèka èi uèebnice.
n

Pavel Hoek

Sociologie v zajetí
sektáøských válek
aneb
Krize objektivity
B. Zablocki, T. Robbins (eds.):
Misuderstanding Cults. Searching
for Objectivity in a Controversial Field,
University of Toronto Press 2001, s. 524.

Nebývá zvykem recenzovat publikace vylé
pøed nìkolika lety, nicménì kniha Misuderstanding Cults je natolik pozoruhodná, e
si jistì zaslouí, abychom ji naim ètenáøùm
pøedstavili i s tímto zpodìním.
Ústøedním tématem tohoto sborníku
jsou tzv. cult wars (sektáøské války). Tímto
termínem se (pøedevím v americké) sociologii náboenství oznaèuje bouølivá atmosféra kolem aktivit nìkterých problematických náboenských skupin na jedné
stranì a jejich protivníkù na stranì druhé.
Bitevními poli v tìchto válkách byla pøedevím média i soudní sínì. Poèátek tìchto
sporù mùeme hledat v reakcích na masovou
sebevradu pøísluníkù Svatynì lidu v roce
1978. Diskutovalo se o tom, jak by mìla být
èinnost podobných organizací kontrolována, o poruování práv pøísluníkù ze strany tìchto organizací èi naopak o omezování
náboenské svobody ze strany netradièním
skupinám nepøátelských organizací atd.
Cult wars se samozøejmì staly dùleitým
objektem pro sociology náboenství. Nicménì sociologie nezaujala pouhé hledisko
objektivního pozorovatele, ale zaèala se
v sektáøských válkách angaovat tak, e
se stala sama subjektem tohoto boje. A to
nikoliv na jedné z válèících stran, ale naopak
na obou. Ze sociologù se tak stávají odborní
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poradci a obhájci té èi oné názorové pozice.
Samotné sociologické studium alternativní
religiozity je tímto napìtím znaènì zasaeno.
Pøed nedávnem významní ameriètí
sociologové náboenství vytvoøili projekt,
jeho cílem bylo reflektovat zdroje tohoto
napìtí a zmírnit je. Výsledkem tohoto
projektu je právì kniha Misuderstanding
Cults. Editory sborníku jsou Thomas
Robbins a Benjamin Zablocki, tedy známí
sociologové vìnující se studiu alternativní
religiozity (v textu knihy jsou pouívána
pøedevím oznaèení cult nebo new religious movements), kteøí se ovem právì
nacházejí na opaèné stranì barikády onìch
akademických cult wars. Oba editoøi si
pozvali své spolubojovníky, aby nejenom
obhajovali svá stanoviska, ale aby diskutovali, reagovali navzájem na pøedloené
argumenty, pokusili se nalézt spoleènou øeè
a dohodnout se na nìjaké umírnìné pozici,
která bude odpovídat poadavkùm vìdecké
objektivity. Oba editoøi souhlasnì poznamenávají, e je tøeba tento spor vyøeit a více
se vìnovat vlastnímu objektu studia ne
vzájemným potyèkám v médiích a odborné
literatuøe.
Sborník je rozdìlený do tøí èástí. První
se týká vztahu badatelù ke zkoumaným skupinám (How Objective Are the Scholars?,
pøíspìvky od B. Beit-Hallahmiho, T. Robbinse, S. J. Palmerové, J. Lalichové). Ve
druhé jde o vztah jejich pøísluníkù k vlastní
organizaci, resp. o studium tohoto vztahu
(How Constrained Are the Participants?,
B. Zablocki, D. Anthony, D. Bromley, S. A.
Kent, L. L. Dawson). Pøíspìvky ve tøetí
kapitole (od A. Siskindové, J. H. Rubina
a J. Kaplana) se vìnují vztahu mezi tìmito
skupinami a irí spoleèností (How Concerned Should Society Be?).
První èást tedy øeí nejprincipiálnìjí
otázku celého projektu: objektivitu badatelù. Nejostøeji zpochybnil u svých odpùrcù
schopnost a ochotu dodrovat tuto základní vìdeckou ctnost Benjamin BeitHallahmi, který hovoøí pøímo o kolaboraci
vìdcù s deviantními skupinami (Hallahmi je
znám svou psychopatologickou teorií fungování náboenských sekt). Dalí výtka je
smìøována k nejasné otázce financování
výzkumù. Na nìkteré z nich pøispívají nebo
je zcela sponzorují samotné sledované skupiny. To pak má badatelùm bránit upozoròovat na skuteèná nebezpeèí, která v tìchto
skupinách èíhají na èleny i na okolní spoleènost.
Z druhé strany se ozývají hlasy, e sociologie náboenství má být angaovanou
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vìdou, která se bude zasazovat o náboenskou svobodu a respektování práv náboenských menin. Nejvýstinìji to vyjadøuje
W. Bainbridge (zde ovem jen v citaci
u Hallahmiho, sám ve sborníku pøíspìvek
nemá): Navrhuji, abychom se stali náboenskými inenýry
abychom hráli roli
poradcù existujících nových náboenství,
a pomáhali jim tak øeit problémy, kterým
nám ná výzkum dal porozumìt, zde s. 41).
Co se týèe výtky ohlednì finanèní podpory
výzkumù ze strany sledovaných skupin, tak
buï dostáváme odpovìï, e tomu tak rozhodnì není (Susan J. Palmerová, s. 107),
nebo konstatování, e církve tradiènì financují sociologické výzkumy religiozity a problém teï je, kde jsou ty dobré církve, od
kterých je moné peníze brát, a zlé sekty,
od kterých nikoliv (Robbins, s. 84).
Klíèovým pojmem druhé èásti je brainwashing, tedy vymývání mozkù. Zatímco
neakademické antikultovní èi sektobijské
hnutí si s ním pøíli hlavu neláme a pouívá
jej jako nìco zcela samozøejmého, vìdci na
obou stranách s ním mají váný problém.
Potí je v tom, e nìkteøí ho prostì pouívat
chtìjí a jiní zase nechtìjí. Z úèastníkù
projektu jsou jeho zastánci B. Zablocki
a Stephen A. Kent. Oba vak souhlasnì
tvrdí, e brainwashing jako jakési znásilnìní
mylení a zmìna identity obìti se v nìkterých náboenských skupinách skuteènì
vyskytuje, ale pouze vzácnì a hlavnì pouze
v pøípadech, kdy se chtìjí udret ji dlouholetí èlenové, nikoliv tehdy, kdy se pøijímají
nováèci. Proti se staví D. Anthony a L. Dawson. D. Bromley (A Tale of Two Theories:
Branwashing and Conversion as Competing Political Narratives) se ve svém
pøíspìvku snaí vysvìtlit, proè se po tak
dlouhých debatách o tom, zda nìjaké vymývaní mozkù v sektách existuje, anebo ne,
nedolo stále k ádnému konsensu. Jeho
vysvìtlení urèitì stojí za zváení, nicménì
v kontextu projektu se zdá, e neodpovídá
na aktuální diskusi. Zatímco, jak u bylo
poznamenáno, oba zastánci teorie vymývání mozkù dùraznì rozliují brainwashing
a konverzi jako dva zcela odliné jevy,
Bromley celý svùj pøíspìvek postavil na
tom, e teorie brainwashingu je alternativou
k teorii konverze. Ètenáøe mùe napadnout,
e má-li být cílem projektu vzájemné porozumìní, tak se pøíspìvek z tohoto hlediska
cíle minul.
Naopak Kent a Dawson pøímo reagují
jeden na druhého. O to smutnìji pùsobí tón,
jakým se jeden o druhém vyjadøuje. Dawson obviòuje Kenta z potlaèování náboen-

ské svobody, Kent Dawsona, e je pøisluhovaèem sekt (konkrétnì scientologù). Oba
se navzájem obviòují z úmyslného opomíjení faktù. Oba texty svého oponenta chápou jako uèebnicovou ukázku patné
metodologie. Zde se tedy projekt také moc
nezdaøil.
Tøetí èást je trochu mimo hlavní téma.
Vìnuje se u pøímo nìkterým skupinám
a tìm nejkontroverznìjím otázkám: zneuívání dìtí a násilí.
Chápeme-li sborník jako shrnutí odborné diskuse o alternativních èi nových
náboenských skupinách, tak ho mùeme
povaovat za výborný vydavatelský poèin.
Nicménì je moné si poloit otázku, co se
o studiu sledovaného objektu dozví kritický
ètenáø jako vnìjí pozorovatel, který si chce
o nìm udìlat úsudek. Shròme to do nìkolika
bodù:
1. Badatelé jsou rovnomìrnì rozdìleni na
pro-sektáøské a proti-sektáøské a lií se jen
svou radikalitou. (Zde je potøeba poznamenat, e ve skuteènosti tato polarizace není
rovnomìrná. Napø. italský sociolog M. Introvigne ve své recenzi na knihu konstatuje,
e pro-sektáøská pozice v souèasné severoamerické sociologii pøevauje a rovnomìrné rozloení sil v tomto projektu je
výsledkem jakési politické korektnosti editorù.)
2. Vìdecká komunita je znaènì rozhádaná.
3. Badatelé s protichùdnými názory si neumìjí nebo nechtìjí porozumìt.
4. Obor je poøád na zaèátku a panuje v nìm
nejasnost v nejzákladnìjích metodologických principech i v definicích základních
pojmù (kult, konverze atd.).
5. Obor je znaènì nedùvìryhodný, jeliko
jeden tábor se druhému snaí dokázat zaujatost, a tedy neobjektivnost.
U to, e jeden z cílù je vyjádøen jako
hledání støední cesty (moderate perspective) mezi vyhranìnými postoji, zní ponìkud
podivnì. Copak ve vìdì jde o zaujímání
postojù, a ne o objektivní studium a vytváøení teorií, jejich hodnota se neposuzuje
podle kritérií extrémnosti èi umírnìnosti, ale
podle verifikovatelnosti a schopnosti obstát
pokusùm o jejich falzifikaci? Aèkoliv publikaci povauji za velmi zdaøilou a uiteènou,
nadení, které jsem pocítil po úvodní èásti,
bylo vystøídáno pesimismem ohlednì stavu
oboru. Dokáí vìdci jetì vyklidit bitevní
pole?
Milo Mrázek
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z p r á v y
S rabínem
Barashem
o souèasném
judaismu

Pro zájemce byla
k dispozici také broura
pøedstavující moudrost
rebeho Menachema
Mendela Schneersona,
který Chabadu vtiskl
jeho souèasnou podobu.
n
Luká Klíma

Ve ètvrtek 4. listopadu se v posluchárnì Fakulty humanitních
studií UK selo kolem padesátDoc. Novotný a rabín Barash
ky zájemcù o setkání s rabínem
na semináøi. Foto L. Halfar
Staronové synagogy a vedoucím hnutí Chabad v Èeské republice, panem
Manisem Barashem. Vstupní øeè a násled- Buddhovy
nou diskusi moderoval a pøekládal doc. kosti v èechách
Tomá Novotný. Rabín Barash se nejdøíve Ve dnech 21.-24. 10. 2004 byla nae republika
soustøedil na hlavní dùrazy hnutí Chabad, svìdkem neobyèejné a jedineèné události.
a sice na programatický rozvoj vzdìlávání, Za organizaèního zajitìní rakouské Rabten
sociální péèe a integraci halachy s mystikou. Foundation a pod patronátem nejvyího
V minulosti se v judaismu stávalo, e thajského patriarchy j. s. Somdejphrananazastánci halachické ortodoxie byli v antago- sanvorn Somdejphrasangharaj Sakonmanickém vztahu vùèi pøedstavitelùm mystic- hasanghaparinayoka dorazily nejprve do
ky orientovaných skupin a naopak. Tím do- Liberce a posléze i do Prahy ostatky Gaucházelo k ochuzení duchovního ivota. tamy Buddhy.
Chabad, dle slov rabbiho Barashe, neakcepDvanáct malých kouskù kostí, povaotuje rozdìlení idù na skupiny podle stupnì vaných za tìlesné pozùstatky historického
jejich znalosti Tóry nebo ortodoxie. Naopak zakladatele buddhismu, vìnovaly tøi budse snaí zprostøedkovávat poznání a poro- dhistické zemì - Thajsko, Mayanmar a Srí
zumìní vlastní identitì vem idùm, kteøí Lanka - Organizaci spojených národù jako
tvoøí jednotu vyvoleného národa. Své pù- výraz díkù za mezinárodní uznání svátku
sobení Chabad zamìøuje obzvlátì na mladé Vesak. OSN ho uznala rezolucí z roku 2000.
sekularizové idy, které chce vzdìláváním A do roku 2005, kdy budou ostatky trvale
navracet k jejich koøenùm.
uloeny v hlavním sídle OSN a zpøístupV druhé èásti setkání zaznìlo nìkolik nìny jen jednou do roka na zmínìný svátek,
desítek dotazù na nejrùznìjí témata juda- by mìly podle pøání thajského patriarchy
ismu, toho, jak koncipuje náboenský navtívit co nejvíce zemí svìta. Pøed Èeskou
i vední ivot muù, en i dìtí, nebo jak se republikou tedy procestovaly Francii, Nìnapø. vztahuje k jiným náboenstvím, zvlá- mecko, Itálii, severské zemì a nìkolik státù
tì køesanství a islámu. Rabi Barash se sna- v Jiní Americe a Africe. Od nás pak putoil odpovídat støízlivì a vìcnì, nìkdy a valy do Maïarska a Mongolska.
trochu zkratkovitì. Kadopádnì mohl kadý
Jak tato slavnostní událost probíhala
úèastník získat konkrétní obrázek o mnoha v Praze? Ostatky byly za pøísných bezpeèaspektech souèasného judaismu a o tom, nostních opatøení a s ozbrojenou eskortou
co to znamená, kdy se øekne chabad.
pøivezeny v sobotu 23. 10. do Národního

Na dalím z pravidelných semináøù na Fakultì humanitních studií UK hovoøili úèastníci
s pøíslunicemi amanského bubnovacího kruhu Praha. Tentokrát se pøi semináøi sedìlo na
zemi. Nìkteøí úèastníci pociovali úèinky amanského bubnování vlee.
Foto T. Novotný
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domu na Vinohradech, kde byly po celý
víkend zpøístupnìny veøejnosti. Slavnostnímu zahajovacímu ceremoniálu pøihlíelo
ve velkém Majakovského sále asi dvì stì
lidí. Za zvuku èinelù a tradièních hudebních
nástrojù vystoupil na jevitì, na nìm ji
stál impozantní relikviáø odlitý z masivního
zlata, zástup mnichù, pøevánì ze výcarska
a Rakouska. Úvodní obøad vykonal ctihodný Valpura, mnich ze Srí Lanky. Po
recitaci pálijských textù byl relikviáø otevøen
a drobné kousky Buddhových kostí byly
vyòaty a umístìny pod sklenìný poklop.
Prvními, kdo je shlédli a vzdali jim hold,
byli pracovníci thajské ambasády v ÈR. Jeden z nich pak v krátkém projevu podìkoval
organizátorùm a vyzdvihl význam svátku
Vesak. Dotkl se ovem i základních pilíøù
buddhistické nauky a struènì vyloil uèení
o ètyøech vzneených pravdách. Podle jeho
projevu i podle chování ostatních pracovníkù ambasády soudím, e pro nì celá akce
rozhodnì nebyla formalitou, nýbr skuteèným a osobním náboenským proitkem.
A zdá se, e stejnì tak i pro øadu èeských
úèastníkù, kteøí posléze jeden po druhém
pøistupovali na podium. Mezi nimi nechybìly známé tváøe z rùzných buddhistických organizací a spolkù v ÈR.
V letáèku, který pøíchozí dostávali, se
psalo, e kamkoliv ostatky pøijedou, pøirozenì se kolem nich shromaïují následovníci naplnìní vírou. Pokud mohu soudit, dal bych tomuto tvrzení za pravdu. n
Petr Vin

Sri Chinmoy
do tøetice v Praze

V rámci svého evropského turné se pøi
koncertu meditativní hudby v Praze ji potøetí pøedstavil guru Sri Chinmoy (*1931).
Stejnì jako v letech 1995 a 1999 témìø zaplnil
sportovní halu na Výstaviti. Na masivní
reklamní kampaò a vstup zdarma se dalo
nalákat pøiblinì 12 tisíc posluchaèù.
Chinmoy, jeho povìst byla v poslední dobì
poramocena svìdectvími jeho bývalých
ákyò o sexuálním zneuívání (http://
www.chinmoycult.com), pùsobil unaveným, nemocným dojmem. Na podium se
doslova pøibelhal a pøi zpìvu nìkolikrát
nedokázal zadret kael. Podle tvrzení svých
následovníkù je vak ve skvìlé kondici jeho zdravotní indispozice na koncertech
bývají prý zpùsobeny patnou karmou,
kterou odèerpává z publika.
ð

Dokonèení na dalí stranì dole.
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esté a sedmé roèníky, se pojem náboenství objevuje pouze v jednom z nich.
Jde o tématický okruh Globální problémy
Uèitelé na základních kolách pouívají lidstva, podle nìho by studenti mìli být
k výuce uèebnice a uèební texty (dále jen seznámeni mimo jiné s problémy národnostuèebnice), které tak v podstatì tvoøí její ní, náboenské aj. nesnáenlivosti.2
základní kámen. Nabízí se øada otázek:
Dalí tématický okruh, zabývající se
Poskytují tyto uèebnice studentùm dosta- nepøímo náboenstvím, je okruh s názvem
teèné mnoství informací o náboenství? Ná region, nae vlast. Pøi jeho studiu by
Jsou informace v nich obsaené v odpoví- se ák mìl nauèit popsat nejdùleitìjí redající kvalitì?
gionální (národní) zvyky a obyèeje v prùNejvíce uívaným vzdìlávacím progra- bìhu roku a zdùvodnit, proè je slavíme.3
mem je Základní kola. Proto jsem se ve
V uèivu pro osmé a deváté tøídy je tomu
svém hledání odpovìdí na tyto otázky za- podobì. Z devíti tématických uèebních blomìøil na uèebnice vytvoøené pro tento kù je pouze v jednom z nich vìnován provzdìlávací program.
stor pro seznámení s náboenskou problematikou. Okruh se jmenuje ivotní perspekVzdìlávací program Základní kola
tivy a áka by mimo jiné mìl nauèit zdùvodnit,
Obèanská výchova na základních kolách, jaký význam má pro vlastní ivot znalost
vyuèujících podle vzdìlávacího programu moných nebezpeèí pùsobení náboenZákladní kola, utváøí a rozvíjí zpùso- ských sekt na osobnost èlovìka.4 Jako rozbilost ákù k mravnì odpovìdnému jed- iøující uèivo pro tento uèební okruh, které
nání, formuje u ákù vìdomí odpovìdnosti si uèitel mùe a nemusí zvolit k výuce, je
za vlastní ivot a dalí ivotní dráhu, za v textu vzdìlávacího programu Základní
dùsledky svého rozhodování, za kvalitu kola uveden význam filosofie a náboensvìøené práce, mezilidských vztahù a ivot- ství v ivotì èlovìka, nejvýznamnìjí svìního prostøedí. Otevírá cestu k sebepo- tová náboenství.5
znávání a k pøijímání pozitivních ivotních
Z rozsahu a postavení fenoménu nábohodnot.1
enství v uèebních osnovách lze jasnì poOsnovy pro Obèanskou výchovu vzdì- znat, jaký význam je tomuto tématu pøisulávacího programu Základní kola jsou zován. V dobì, kdy se máme stát èleny EU,
rozdìleny podle roèníkù do dvou celkù. je stále kladen dùraz na národní obèanství
První celek sestává z estého, sedmého roè- a s ním spojené krátkozraké vidìní jednoho
níku a druhý z osmého, devátého roèníku. státu, kultury. Osnovy vzdìlávacích proKadý z tìchto celkù se dále èlení do téma- gramù zcela opomíjejí souèasnou globalizaci
tických okruhù, které by bìhem tìchto dvou i s jejími dùsledky v oblasti støetávání lidí
roèníkù mìl vyuèující probrat.
jiných náboenských pøesvìdèení. Je nutZamìøme se nyní konkrétnì na tématické no si uvìdomit, e svìt je mení a nábookruhy vìnované fenoménu náboenství. enství v ivotech mnoha lidí hraje významZ osmi tématických okruhù, urèených pro nou úlohu a setkání s pøísluníky rùzných
náboenství je ji
bìné.
ð Dokonèení zprávy z pøedchozí strany.

náboenství
v uèebnicích

Chinmoyova povìtinou improvizovaná hudba (preludoval na asi 20
nástrojù) nesnese nároènìjí mìøítka.
Dobré dvì tøetiny posluchaèù proto
opustily halu ji bìhem koncertu.
Chinmoyovi áci naproti tomu jeho
intuitivní tvorbu vnímají jako mocný
proud duchovní energie.
Po zakonèení programu byli vichni zbylí civilní návtìvníci (vìtinou
po dobrém) vyprovozeni z haly a guru
asi osmi stovkám oddaných z Evropy
a USA poskytl soukromou meditaci.

n

Sri Chinmoy na jedné
z mnoha pozvánek.
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Martin Koøínek

Informace
o náboenství
v uèebních
textech
Uèební osnovy
mají slouit jako
základní normy
pro tvorbu uèebnic. Provedl jsem
rozbor ètrnácti
uèebnic schválených MMT ke
dni 2. 10. 2003. 6
Výsledek je znepokojivý.

Faktické chyby, nepravdivé údaje. Takové chyby se v tématu nejvýznamnìjí
svìtová náboenství7 témìø nevyskytují.
Úplnì jinak tomu je v èástech uèebnic
vìnovaných tématu problémy a moná
nebezpeèí pùsobení náboenských sekt.8
Chyby, které se nejèastìji vyskytují, se týkají
satanismu, který má být údajnì nìèím zvráceným, nebezpeèným a kodlivým. Podle
takových uèebnic satanisté s oblibou rádi
zabíjejí zvíøátka èi rovnou obìtovávají dìti.
Autoøi úplnì opomíjejí to, e satanismus
není mono pokládat za sektu, ale hnutí.
Dalí èasto napadanou náboenskou
skupinou jsou svìdkové Jehovovi èi v naem geografickém prostoru Náboenská
spoleènost svìdkové Jehovovi. Tato spoleènost je takté zaøazena mezi sekty a jejím
èlenùm má být cizí ve kulturní.
Z nìkterých jiných sekt, které byly
v textech uèebnic zmiòovány, mohu uvést
napøíklad Církev sjednocení èi ISKCON.
Autoøi se k nim zpravidla blíe nevyjadøovali, ale zaøadili je do tématu problémy
a moná nebezpeèí pùsobení náboenských
sekt.
Pøíkladem tohoto typu nedostatkù je
Fischerová D.: Obèanská výchova pro
6.- 9. roèník Z. Vyehrad, Praha 1997.9
Nepøesné èi chybìjící definice pouívaných
pojmù. Jsou to pojmy jako køesanství,
buddhismus, hinduismus èi sekta. Autoøi
pouívají pojem sekta pro náboenskou
skupinu, která se oddìlila od vìtího náboenského celku a zároveò je øízena jedincem,
který ji vede autoritáøsky, absolutisticky.
Sekta je nebezpeèná pro jednotlivce, nebo
èlovìkem manipuluje a zbavuje ho svobody
a individuality. Mám-li to popsat vztahem
mezi slovy pouívanými pro definování
sekty, tak by to vypadalo asi takto: malá
skupina = sekta = uzavøenost = nebezpeèí =
manipulace.
Druhá skupina uèebnic se termínu sekta bojí tolik, e se jeho definici zcela vyhýbá. V takovém pøípadì se pak v textu hovoøí o nebezpeènosti sekt, ale student si mùe
jen domýlet, co to vlastnì ta sekta je. Pokud je jetì ve spojitosti se sektami pouita
jako pøíkladu nìjaká konkrétní náboenská
skupina, tak si student ve spojení s pøedchozím konstatováním o nebezpeèí sekt
automaticky zafixuje, e ta a ta skupina je
patná. K chybì vak dochází právì tím, e
autor nesdìluje, kdy hovoøí o dichotomii
církev-sekta a kdy hovoøí o destruktivním
kultu.
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Za pøíklad mohou slouit Dudák V.
a kol.: Obèanská výchova pro 7. roèník
základní koly. SPN, Praha 199910 èi Valenta M.: Obèanská výchova pro 6. roèník.
SPL  Práce, Praha 1995.11
Pøíliná obecnost. Uèebnice se vyjadøují
k náboenství zpravidla jen v nìkolika málo
odstavcích. Informace v tìchto odstavcích
jsou velice povrchní a obecné. Údaje
v textech uèebnic se omezují pøedevím na
rozíøení daného náboenství, nìkolik
poznámek z historie a informaci o tom, v co
pøísluníci daného náboenství vìøí. Mnohé uèebnice sice hovoøí o nutnosti tolerance mezi náboenstvími, k toleranci je vak
nutné poznání toho druhého. Bez poznání
jinakosti druhého si èlovìk snáze vytvoøí
pøedsudky. Podle nìkterých souèasných
intelektuálù je i tolerance pøíli málo. Napøíklad Jiøina iklová øíká: Tolerance znamená,
e budu snáet toho druhého a jeho odlinosti, ale já se domnívám, e je potøeba jít
dál - k pluralismu. Toti k tomu, abych já
ocenila, e ten druhý a jeho odlinost má
velkou hodnotu.12
Pøíkladem je Valenta M.: Obèanská výchova pro 9. roèník. SPL  Práce. Praha
1995.13
Jednostranný pohled. S tolerancí a pluralismem by mìla být spojena snaha o rùznorodost pohledù na danou tématiku.
V mnoha uèebnicích je náboenství vyloeno z køesanského hlediska. (To ukazuje
napø. èasté pouívání slovního spojení Jeí Kristus pro oznaèení postavy Jeíe
z Nazaretu.) Z jednostranného hlediska
snadno odsoudíme nìco jiného, odliného.
V uèebnicích k tomu dochází pøedevím

v problematice sekt. Dalí výtka smìøuje
k tomu, e evropská terminologie je naroubována na mimoevropské náboenské
systémy. Kultura evropská, èi spíe køesanská je tak povýena nad ostatní.
Pøíkladem je Valenta M.: Obèanská výchova pro 9. roèník. SPL  Práce. Praha
1995.14
Nedostateèný prostor. Téma náboenství se
v uèebních textech objevuje jen zøídka
a jen na nìkolika málo místech. Nedávné
události nám dokázaly, e náboenství hraje v rolích lidí významnou úlohu, a proto by
se tato tématika nemìla povaovat za
okrajovou èi nepodstatnou. Toto povauji
za stejnì závaný problém jako faktické chyby, nebo student si tak potøebné informace
obstará napø. z doslechu nebo masových
médií. Ve spoleènosti se tak uchovávají
pøedsudky, které následnì mohou zpùsobovat mezináboenskou nesnáenlivost.
Kritická analýza a srovnání uèebnic
schválených MMT k výuce obèanské
výchovy prokázaly jejich nedostatky v tématech vìnujících se náboenství. Za svìtlou výjimku povauji uèebnici Hrachovcová, M.: Obèanská výchova pro 9. roèník
Z; vydání: 1. vydanou v Olomouci, která
splòuje vechna kritéria stanovená pro
schválení do seznamu uèebnic a troufám si
øíci, e je dokonce pøekraèuje. Mùeme jen
doufat, e podobných uèebních textù se
n
v následujících letech objeví více.
Ondøej Ipser
1 http://www.msmt.cz (vzdìlávací program Základní
kola)
2 Vzdìlávací program Základní kola, schválilo MMT
dne 30.4. 1996 pod èj. 16 847/96 - 2 s platností od 1. 9.
1996., s.189.
3 Ibid., s.185.

Uèebnice schválené Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy (MMT)
Jsou to ty, které mají tzv. schvalovací do- práva a svobody, která se zaruèují vem
loku. Tuto schvalovací doloku lze získat bez rozdílu rasy, barvy pleti, jazyka, víry
za urèitých podmínek, které stanovuje a náboenství, pøíslunosti k národnostMMT. Potøebná stanovení nalezneme ní nebo etnické meninì a prosazuje
v textu dokumentu Sdìlení Ministerstva rovné pøíleitosti muù a en,
kolství, mládee a tìlovýchovy k postupu b) je v souladu s pedagogickými dokupøi zaøazování uèebnic a uèebních textù menty, s pøísluným standardem vzdìládo seznamu uèebnic vydávaného na zá- vání, s konkrétními vzdìlávacími cíli
kladì § 40, odst.1, zákona è. 29/1984 Sb. a kmenovým uèivem pøísluné oblasti
(Vìstník, kvìten 2003).
vzdìlávání, respektuje rozsah a obsah
Za nejdùleitìjí pro tento èlánek povauji pøísluného pøedmìtu (tématu), jak jej
první dva body:
vymezuje uèební plán a osnovy pøedmì1. Schvalovací doloka mùe být udìlena tu schváleného vzdìlávacího programu
uèebnici, která
(popø. programù),
a) respektuje Ústavu ÈR a zákony platné c) je zpracována na dostateèné odborna území ÈR; zejména respektuje základní né úrovni a ve shodì s efektivními
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4 Ibid., s.198.
5 Ibid., s.198.
6 Ipser O., Srovnání a kritický rozbor informací o náboenství v textech schválených Ministerstvem kolství
jako uèební texty pro Obèanskou výchovu na Z,
Pardubice 2004.
7 Toto téma je uvedeno v osnovách pro obèanskou výchovu ve studijním programu Základní kola.
8 Viz poznámku 11. Toto uèivo je probíráno v 8. a 9. tøídách
základních kol.
9 V kapitole O LIDSKÉ POVAZE se na stranì 43 píe:
Vrame se jetì na chvíli k naí starí paní a jejímu
názoru, e pro patnost lidstva spìje svìt ke konci.
Øeknete si: chudák pomatená babka. Jenome pak si
s hrùzou  a to slovo je zde plnì namístì  uvìdomíte,
e existuje napø. velmi poèetná sekta Svìdkové Jehovovi,
která jen více propracovaným a lépe formulovaným zpùsobem tvrdí naprosto toté. e toti brzy nastane konec
svìta. Text dále pokraèuje: Svìdkové Jehovovi se
neangaují v politice, kultuøe, odpírají si i ty nejnevinnìjí radosti a upínají vechno své snaení ke vzkøíení
a posmrtnému ivotu.
Na stranì 45 se píe: V souèasné dobì bude asi nejznámìjím pøíkladem sekta ,satanistù, uctívaèù Satana. Jedná se o duevnì nenormální lid (duevní
nenormálnost ovem vlastnì není nic jiného, neli silné zdùraznìní ,zhoubné rozbujení nìkteré stránky lidské psychiky, která se v mnohem mení a zvládnuté míøe
vyskytuje i u lidí normálních), kteøí si libují v sadistických praktikách (krutost, nìkdy i vrady) a vìcech odporných (napø. výkalech) - prostì ve vìcech, které pøedstavují opak dobra, vzájemné lidské solidarity a lásky.
10 Výjimkou v poadavku naprosté tolerance vùèi rùzným náboenstvím jsou nìkteré nebezpeèné náboenské
sekty (napøíklad satanisté), jejich uèení je nesluèitelné s veobecnì pøijímanými poadavky lidskosti
a lidské rovnoprávnosti. Ani vùèi takovým sektám by
ale druzí nemìli uplatòovat bezduchou nesnáenlivost,
ale spíe rozhodné odmítnutí na základì pevné víry
v obecnì uznávané lidské hodnoty (ochotu navzájem
si pomáhat, pøesvìdèení, e si jsou vichni lidé rovni,
e nikdo není pøedem vyvolený nebo zatracený na základì toho, jakou víru vyznává èi nevyznává)., s. 159.
11 Køesané - a vy u víte, e køesané jsou lidé, kteøí vìøí
v Boha a jeho syna Jeíe Krista - odvozují pracovní
týden i sváteèní den, tj. nedìli, od boského stvoøení
svìta, s. 10.
12 Pro mír a harmonii, Dingir 2004, 7 (1), s. 36.
13 Charakteristika buddhismu a indických náboenství je
shrnuta do devíti øádkù, pøièem obì jsou souhrnnì nazvány jako Orientální náboenství.
14 Na rozdíl od idù køesané vìøí, e boí spasitel Mesiá
ji na svìt pøiel v podobì Jeíe Krista, Syna Boího
a syna èlovìka..., s. 10
Ondøej Ipser (*1982) je studentem religionistiky Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice.

didaktickými postupy vhodnými pro vìk
ákù, jim je uèebnice urèena,
d) po jazykové a grafické stránce odpovídá
vìku ákù a specifikùm daného pøedmìtu
(tématu).
2. Podmínkou nutnou pro udìlení schvalovací doloky jsou doporuèující recenzní
posudky vypracované odbornými recenzenty ze seznamu vedeného pøísluným
odborem ministerstva podle osnovy pro
vypracování posudku. Recenzenty stanoví
ministerstvo (viz kap. IV. bod 3). Ministerstvo podle charakteru uèebnice urèí, která
kritéria mohou být v recenzním posudku
vyputìna.
Ondøej Ipser
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d o p i s y
Tøi poznámky ke Tøem velkým námitkám
proti tvrzení astrologie
(Dingir 3/2004, str. 98-99)
Dr. J. Grygar se prolamuje do otevøených
dveøí, kdy tvrdí, e starovìcí astrologové
nic netuili o posunu tzv. jarního bodu bìhem staletí. O zemské ose asi nevìdìli nic,
ale precesní pohyb podzimního (èi jarního
bodu) znali a umìli ho vypoèítat, i kdy ho
tak nenazývali. Není vùbec nutné studovat
Tetrabiblos Claudia Ptolemaia,1 staèí jenom
otevøít Slovník antické kultury2 a vyhledat
heslo Hipparchos z Níkaie, abychom se
dozvìdìli o pøesnosti jeho výpoètu. Mimochodem, vìtí polovina astrologù na této
planetì (ti na Dálném Východì) a také nejménì dvacet procent profesionálních astrologù v USA a jistì nemení poèet v Evropì
pouívá tzv. zvìrokruh konstelací, kde se
s precesním pohybem zemské rotaèní osy
implicitnì poèítá.
Pokud jde o spor heliocentrické a geocentrické soustavy, pøipusme na chvíli
malou nadsázku: Dejme tomu, e v Egyptì
za 18.dynastie objevila kasta knìí bìhem
vlády Amenhotepa IV. skuteènou povahu
planetárního systému a e by se tato znalost
veobecnì rozíøila. Co by se pak stalo
s astrologií? Pokud by si chtìla uchovat
existenci jako vìda královská, kterou tehdy
byla, musela by nezbytnì provést geocentrickou transformaci pohybù planet. Z toho
prostého dùvodu, e neijeme na slunci, ale
na zemi. Tento dùvod stále trvá a jistì se
jen tak nezmìní.
Námitka Dr. Jiøího Grygara kvùli neopakovatelnosti vzájemných poloh planet,
a tudí nemonosti vyuít jakékoliv pøedelé
zkuenosti pøi výkladu horoskopu, pùsobí
dost zvlátnì. Asi plyne z nepochopení
samé podstaty vìci. Tedy interpretace
vzájemných poloh planet mezi sebou
a k základním bodùm v horoskopu v jisté
(definované) úhlové toleranci a také v závislosti na jejich poloze v zodiaku. Protoe
vak zde neobhajuji astrologii, nebudu
se poutìt do podrobného výkladu. Snad
bychom si ale pøece jenom mohli pøát u tak
erudovaného autora vìtí vhled do problematiky, ke které se tak kriticky vyjadøuje.
U poslední námitky se zdrím trochu
déle. Kdybychom se otázali Dr. Jiøího Grygara jako pracovníka v oboru elementárních
èástic, proè vlastnì spin gravitonu má mít
hodnotu 2, øekl by nám, e tomu tak být
musí, jeliko rovnice, které elementární
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èástice a jejich interakce popisují, jsou
v dobrém souladu se skuteèností. Bez
ohledu na to, e existence gravitonu jetì
nebyla prokázána.
Za takového stavu vìcí se nezbývá ne
divit, proè se Dr. Jiøí Grygar tolik zlobí, kdy
se setká s tvrzením astrologù, e úhlová
poloha planet v horoskopu jednotlivce
mùe nabývat jenom jistých hodnot, aby
mìla smysluplný vliv na jeho charakter
a následnì i na jeho osud. Astrologové
netvrdí, e znají podstatu sil, kterými
planety pùsobí, ani rychlost, s jakou se
tyto síly íøí. Znají ale z tisícileté zkuenosti
jejich informaèní obsah. Vìdí také, e kadá
planeta má kromì své vnitøní informace
i urèité zabarvení, èi tonalitu v závislosti na
poloze v zodiaku.
Extrasolární planety astrology netrápí,
protoe vìdí, e naím domovem je tato
sluneèní soustava a významný vliv se dá
pozorovat jen u známých planet této soustavy. Navíc, i kdyby nìjaká extrasolární
planeta nìjakou informaci mohla pøenáet,
dá se pøedpokládat, e by byla zcela pøekryta
informací, kterou nese mateøská hvìzda.
Stejná logická úvaha platí i pro mìsíce
naich solárních planet.
Øíci, e obhajoba fungování astrologie
je pøímým popøením zásad kritického mylení, je velmi pøehnané. Jediným kritériem
správnosti kadé teorie je pøece praxe.
Kdyby astrologie mìla jenom zlomek prostøedkù, které se vydávají tøeba na teoretickou fyziku, mohla by systematicky provést statistické analýzy desetitisícových
souborù. Soukromé iniciativy na tomto poli
pøinesly velmi pozoruhodné výsledky, 3,4
i kdy pro euroskeptiky onen poèet souborù
dat nebude asi nikdy dostaèující a metody
analýzy dost dobré. 5 Pokud jde ovem
o pochopení sil a jejich informaèního potenciálu, které planety pøenáejí, tak se
nutnì klade otázka, zda ono kritické vìdecké
mylení, se kterým operuje Dr. Jiøí Grygar, je
adekvátní metodou k jejich zkoumání a pochopení. Jistým vodítkem by zde mohly být
práce prof. Jean E. Charona, který svého
èasu shromádil kolem sebe ty nejlepí
mozky na poli matematických i spoleèenských disciplín.6
Nakonec bych chtìl citovat známého
psychologa, který s astrologií také pracoval:
Tandis que les sots instruits croyaient
encore, il y a peu de temps, pouvoir railler
lastrologie comme si elle était disparue
depuis longtemps, voici quaujourdhui
celle-ci remonte à la surface, tout près des

portes de nos universités, doù elle était
sortie il y a environ trois cents ans.7
Pøeji vám hezký den
24. listopadu 2004

Jindøich Vachta,
jvachta@tiscali.cz

Literatura
1 Ptolémée: Tetrabiblos. Vernal / Philippe Lebaud 1986.
2 Slovník antické kultury. Nakladatelství Svoboda, Praha
1974.
3 Gauquelin, M., Gauquelin, F. (1972): Planeten und
Charakterzüge. Zeitschrift für Grenzgebiete der Psychologie 14, 12-36.
4 Gauqelin, M.: Les Personalités Planétaires. Guy Trédaniel, Paris 1992.
5 Schneider-Gauquelin, F. (1993): A propos du 3ème congrès <<Euroskeptics>> Les Cahiers du RAMS, 1, 3943.
6 Charon, J. E.: LEsprit et la Science, Colloque de Fès.
Albin Michel, Paris 1983.
7. Jung, C. G.: Problèmes de LAme Moderne, Buchet /
Chastel, Paris 1960, p.181.
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Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se
tak mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìjí podoby v nejrùznìjích kulturách a sociálních skupinách. A tak i v naí souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìjích náboenských a pseudonáboenských skupin, je jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.
Chtìli bychom se tedy rozhlíet kolem sebe,
pozorovat tuto náboenskou scénu a zamýlet
se nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo
se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.
tn

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských smìrù, Husníkova 2075 (budova FHS UK), 158 00 Praha 13,
návtìvní hodiny v úterý a ve ètvrtek od 15,30 do 17,30;
pravidlené semináøe v aule hlavní budovy Fakulty humanitních studií UK, U Køíe 8, Praha 13 (blízko stanice
metra Jinonice) vdy ve ètvrtek: 24. února (s Miloem
Tomáem o duchovním odkazu manelù Tomáových),
17. bøezna (s Petrem Kalaèem o èeském hermetismu),
28. dubna a 26. kvìtna 2005.

Zimní Tìnovice - k reportái na stranì 116.

Foto: Jan Novotný.

Dalí mezináboenské setkání Forum 2000 se konalo v odsvìceném gotickém kostele
svaté Anny v Praze.
Foto: Tomá Novotný.

Duchovní vùdce rí Èinmoj na koncertì v Praze - ke zprávì na str. 143-144.
Foto: Andrea Hudáková.

Na 1. stranì obálky tibetská thangka. Na obraze na
plátnì z 19. století je Buddha akjamuni.
Fotografie z knihy Die Götter des Himalaya,
Prestel-Verlag, München 1989.
Na protìjí stranì (str. 109) nahoøe tibettí mnii.
Fotografie Zuzana Ondomiiová.
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Tibet - k tématu tohoto èísla.

Foto: Zuzana Ondomiiová.
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PÍSEÒ O USKUTEÈÒOVÁNÍ DHARMY

K nejèelnìjím reprezentantùm kagjüpovské tradice tibetského buddhismu, zaloené v 11. století Marpou Pøekladatelem Èhökji
Lodöm (1012-1097), patøí jeho pøímý ák a pokraèovatel äpa Dorde (1040-1123), nazývaný Milaräpa (Mila v bavlnìném atu),
celým jménem Mila äpa Dore (Mila, usmìvavý hroklín). Na rozdíl od jiných tibetských náboenských reformátorù Milaräpa
nikdy neprahnul po tom, aby kolem sebe shromádil áky, vytvoøil novou organizaci, zaloil kláter. Dával spí pøednost ivotu
ebravého mnicha - poustevníka stranícího se pedantických buddhistických uèencù a dogmatických tantrikù, zdùrazòujících
pøedevím vnìjí, jevovou stránky Dharmy pøed jejím vnitøním obahem. Milaräpa usiloval kráèet k buddhovství - obdobnì jako jeho
souèasník a protìjek v køesanské Evropì Frantiek z Assisi k svatosti - cestou prostého chápání a pokorné praxe. Pro svou
nekonvenènost a jednoduchost se Milaräpovo duchovní poselství plným právem zaslouí být zváno kvintesencí praktického,
kadodenního buddhismu. Tibetská tradice pøipisuje Milaräpovi autorství slavného cyklu jedenaedesáti lyricko-mystických
poém - Gurbum (Mgur-bum, Sto tisíc zpìvù).
Ve 3. kapitole Gurbumu se nachází i Píseò o uskuteèòování dharmy.

Milräpa kdysi pravil své pøíznivkyni endormì: Obdret drahocenné
lidské tìlo a narodit se v dobì a v místì, kde buddhistická víra vzkvétá
- potom nepraktikovat Dharmu je opravdu velice poetilé poèínání,
a takto ji pouèil:
Skláním se u nohou Pøekladatele Marpy
a pro vás, mí oddaní ochránci, zpívám.
Jak hloupé je høeit bezstarostnì,
kdy celý prostor je naplnìn èirou Dharmou.
Jak bláznivé je trávit ivot beze smyslu,
kdy nádherné lidské tìlo je tak vzácný dar.

Jak podivínské je poutat se k mìstùm
pøipomínajícím vìznice a zùstávat tam.
Jak smìné je prát se a hádat s manelkami a pøíbuznými,
kteøí nedìlají nic jiného, ne e tì navtìvují.
Jak nesmyslné je hýèkat sladká a nìná slova,
která nejsou ne prázdnými ozvìnami snu.
Jek scestné je znevaovat ivot nìkoho jiného
bojem proti nepøátelùm,
kteøí nejsou nic ne køehké kvìtiny.
Jak bláznivé je ve smrtí se trápit mylenkami na rodinu,
které èlovìka pøipoutávají k iluzornímu domu máji.
jak hloupé je viset na majetku a penìzích,
které jsou jen dluhem vypùjèeným od jiných.

Jak podivné je okralovat a zdobit tìlo,
které je nádobou plnou hnoje.
Jak scestné je prahnout kadým nervem po bohatství a majetku
a opomíjet nektar tajných uèení.
V zástupu bláznù by èistí a citliví mìli
uskuteèòovat Dharmu, jako to èiním já.
mája: pøelud, vidina.

Pøeklad Josef Kolma a Alexandr Neuman.
Úvodní text: Josef Kolma.
Z knihy Josefa Kolmae Suma tibetského písemnictví, Argo, Praha 2004.
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Socha bódhisattvy Avalókitévary z 15. stol.
Foto z knihy Die Götter des Himalaya,
Prestel-Verlag, 1989.
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