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Sporných bodů mezi IRM a GBC je mno-

ho: organizační struktura ISKCON jako 

taková; pravomoci GBC a případy jejich 

zneužívání či absolutistického uplatňo-

vání; poklesky, a dokonce trestná čin-

nost jednotlivých členů GBC; způsob do-

plňování a rozšiřování členské základny 

GBC; způsob, jakým mají být zasvěcová-

ni noví oddaní v hnutí. Všechny tyto jed-

notlivosti mají jednoho společného jme-

novatele – spory o moc a autoritu, kte-

ré nastaly krátce po zakladatelově smr-

ti, trvají dodnes a nezřídka vedou k ote-

vřeným fyzickým kon liktům mezi stou-

penci obou táborů.

Základy mocenské pyramidy
Okamžitě po svém příjezdu do USA v roce 

1965 započal Prabhupáda s veřejnými 

přednáškami a zpíváním mantry Haré 

Kršna. Zanedlouho se kolem něho vytvo-

řila skupina prvních následovníků, kte-

rá se rychle rozrůstala. Toto zprvu volné 
společenství žáků pocházejících přede-

vším z řad amerického hnutí hippies obý-

valo pronajaté prostory bývalého obcho-

du v newyorské čtvrti Lower East Side. 

Za necelý rok od Prabhupádova příjez-

du (v červenci 1966) byla sepsána za-
kládací listina, kde jsou uvedeny zása-

dy života v ISKCON a principy fungová-

ní jakožto o iciální organizace. Poté již 

věci nabraly rychlý spád. Významnou 

roli v šíření Prabhupádova hnutí sehrála 

podpora slavných osobností, jakými byli 

básník Allen Ginsberg nebo členové The 

Beatles. Byl to právě George Harrison, 

kdo v roce 1969 pozval Prabhupádu do 

Londýna a nazpíval několik verzí mahá-

mantry Haré Kršna. Na jaře roku 1970 už 

mělo hnutí celkem 26 středisek po celém 

světě, vlastní nakladatelství a tiskárnu.

V roce 1969 ustanovil Prabhupáda 

pro každou komunitu trojici vedoucích 
oddaných. Byli jimi chrámový vedoucí, 

pokladník a sekretář. Jeho záměrem zřej-

mě bylo,4 aby každé centrum fungovalo 

jako samostatná a soběstačná jednotka. 

Chrámoví vedoucí z řad nejpokročilej-

ších žáků měli Prabhupádovi pravidel-

ně podávat zprávy o chodu svých cen-

ter. Ačkoli se takto zakladatel pokusil 

předat alespoň část kompetencí svým 

žákům, bylo agendy tolik, že ji stejně ne-

mohl sám zvládnout. 

Dělení světa
Ve hře bylo hned několik motivů, kte-

ré vedly zakladatele hnutí v roce 1970 

k založení řídícího manažerského orgá-

nu Governing Body Commision (GBC). 

Jedním z nich bylo již zmíněné množ-

ství korespondence, která přicházela 

z jednotlivých středisek po celém svě-

tě, Prabhupádovo stáří i jeho touha ode-

jít zpět do Indie a věnovat se dokončení 

anglického překladu Bhagavatapurány. 

Významnou roli v Prabhupádově rozho-

dování ale zřejmě také sehrály případy, 

kdy chrámoví vedoucí sami dali pokyn 

k porušení některého z Prabhupádových 

příkazů5 anebo se pokoušeli rozhodovat 

o tom, které dopisy budou Prabhupádo-

vi předány a které nikoli. Fakt, že se ně-

kteří z Prabhupádových starších žáků již 

několik málo let od založení organizace 

cítili dostatečně schopní posuzovat a in-

terpretovat zakladatelova nařízení, patr-

ně utvrdily Prabhupádu v tom, že je za-

potřebí vybrat ty žáky, od kterých lze 

očekávat striktní dodržování jeho poky-

nů a pověřit je dohledem nad čistotou 

duchovní praxe ve střediscích ISKCON 

i nad chodem a další expanzí organizace. 

Způsob, jakým byla GBC založena, 

není zcela jasný. O sestavení řídící rady 

měli jednat chrámoví vedoucí mezi se-

bou na společné schůzce. Ti však zřej-

mě nepochopili úmysl zakladatele a vý-

sledkem jednání byl návrh na jednoho 

jediného představitele. Zakládací listina 

GBC z července 1970 ale nakonec uvádí 

jména 12 „zonálních sekretářů“, kteří se 

stali Prabhupádovými zástupci. Středis-

ka ISKCON po celém světě byla rozděle-

na do 12 oblastí. Každému členovi GBC 

pak byla jedna oblast přidělena. 

O tom, jak k výběru prvních členů 

GBC došlo, zda tato jména vybral Prab-

hupáda sám, či se na nich nakonec chrá-

moví vedoucí domluvili na některé další 

schůzce, o iciální biogra ie mlčí.6 Sporná 

jsou i samotná jména prvních členů GBC. 

Ačkoli různé zdroje shodně citují jména 

12 mužů,7 není zcela jisté, zda v původní 

sestavě ne igurovaly také dvě ženy, zda 

byly nějakou dobu členkami GBC, nebo 

zda bylo jejich jmenování nakonec něja-

kým způsobem zabráněno.8

Nejasná poslední vůle zakladatele ohrožuje společenství oddaných Kršny

Jitka Schlichtsová

Když A. Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda (1896-1977) zakládal v roce 1966 Mezinárodní společnost 
pro vědomí Kršny (zkr. ISKCON; je známa také pod názvem hnutí Haré Kršna), byl jedinou autoritou hnu-
tí. Už během posledních let zakladatelova života se v hnutí objevovaly tendence některých následovníků 
Prabhupádu postupně odsouvat do pozadí a přebírat jeho pravomoci.1 Následující text pojednává o vý-
voji organizační struktury ISKCON a sporech mezi ofi ciálním vedením organizace (radou GBC2) a hnutím 
tzv. ritviků (zastoupených především organizací IRM).3

KDO SMÍ ZASVĚCOVAT 
KRŠNOVY ODDANÉ?
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Socha Prabhupády v jeho pracovně v brit-
ském sídle hnutí Hare Kršna v Bhaktivé-
danta Manor.  Foto: Jitka Schlichtsová.
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Na všechny se dostane
Ještě méně přehlednou se distribuce au-
tority v ISKCON stává, pokud přihlédne-
me k tomu, že ve stejné době, kdy Prab-
hupáda jmenoval dvanáctičlennou GBC, 
udělil také některým ze svých žáků stav 
sannjásina (putujícího askety a učitele). 
Sannjásinova autorita by měla být přede-
vším duchovního a morálního charakte-
ru, protože je ve stavu „odděleného“ od 
světských záležitostí. S tím koresponduje 
také fakt, že na počátku bylo přijetí sann-

jásu důvodem k opuštění GBC.9 Zcela se 
zde nabízí interpretace, že se Prabhupá-
da snažil udělením prestižního duchov-
ního stupně doslova uchlácholit ambice 
dalších pokročilejších žáků.

O co se bojuje?
Jen tři měsíce před Prabhupá-
dovou smrtí v roce 1977 vznik-
la v hnutí Haré Kršna ještě jedna 
skupina oddaných se zvláštním 
a do dnešních dob velmi spor-
ným postavením: skupina ritviků. 
Byla ustanovena dopisem Táma-
la Kršny Gosvámího, Prabhupá-
dova osobního sekretáře, adre-
sovaným členům GBC a chrámo-
vým vedoucím ISKCON. V dopise je jme-
nováno 11 zástupců Prabhupády, kteří 
od té chvíle mohou Prabhupádovým jmé-
nem zasvěcovat nové oddané.10 Pokud by 
tento systém zůstal zachován i po Prab-
hupádově smrti (jak chce IRM), byl by je-
diným díkšá guruem11 hnutí Prabhupáda 
a ostatní jmenovaní guruové by plnili 
funkci šikšá gurua.12 Vyučovali a zasvě-
covali by jednotlivé žáky, ale měli by roli 
pouze pomocného učitele. Konečnou au-
toritou hnutí by i po zakladatelově smr-
ti zůstávaly pokyny dochované v knihách 
a záznamech samotného Prabhupády.

Výklad GBC byl však odlišný. Prab-
hupádův pokyn v dopisu byl interpre-
tován jako systém, který měl fungovat 
jen do smrti zakladatele. Následně zača-
li jmenovaní ritvikové přijímat žáky ni-
koli jako Prabhupádovi zástupci, ale již 
svým vlastním jménem. Těchto zasvěcu-
jících učitelů je dnes ještě mnohem více 
než původních jedenáct. Nový oddaný, 
vstupující do ISKCON, si vybere jedno-
ho z těchto učitelů a respektuje jeho po-
kyny a výklady Prabhupádových textů. 
Často se jedná o místního člena GBC, ale 
není to nutností. Žák si může zvolit učite-
le podle svých vlastních preferencí a ten 
se rozhodne, zda tohoto žáka přijme.13 

Jak se bojuje?
Mottem IRM je heslo „Zpět k Prabhupá-
dovi“. Pod tímto názvem vydává také ča-
sopis,14 jehož obsahem jsou polemiky 
s výnosy GBC, kritika o!iciálních před-
stavitelů ISKCON a citace z rozhovorů, 
přednášek a knih zakladatele hnutí. Roz-
dáváním časopisu při festivalech a veřej-
ných produkcích o!iciálně pořádaných 
ISKCON se stoupenci IRM snaží oslovit 
co největší počet řadových oddaných 
a přesvědčit je o tom, co považují za „pra-
vou cestu“. IRM má vliv spíše v zahraničí 
než v ČR. Získalo pod svou kontrolu také 
několik velkých středisek, které původně 
patřily ISKCON (např. chrám v Bangalore 

a Kalkatě).15 Není výjimkou 
situace, kdy se členové IRM 
dostanou i do fyzické po-
tyčky s někým ze svých od-
půrců z řad ISCKON. Tako-
vá konfrontace, zvláště po-
kud se podaří zajistit její vi-
deozáznam,16 pak skvěle po-
slouží k další argumentaci: 
„Tím jak hnutí IRM sílí, stou-
pá také agresivita ISKCON 
vůči našim členům, zcela 
podle citátu Mahátmy Gan-

dího: Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se 

ti budou smát. Pak proti tobě budou bo-

jovat. Potom zvítězíš.“ 17

•
Příznivci zmíněného ritvikovského sys-
tému (IRM) jsou tedy přesvědčeni, že je-
jich vítězství je na dosah. Ať už se v tom-
to boji jedná o princip zachování Prabhu-
pádovy svrchované autority, či jen o nové 
přerozdělení moci v nepřehledné organi-
zační struktuře ISKCON, poškozuje ten-
to zápas především samotné oddané Kr-
šny. Ačkoli o!iciální prezentace ISKCON 
k námitkám ritviků většinou mlčí, je lite-
ratura distribuovaná IRM na indexu. Její 
čtení je důvodem k vyloučení z komuni-
ty ISKCON.18 Taková restriktivní opatření 
vyvolávají u řadových členů minimálně 
zvědavost a pochybnosti, narušují důvě-
ru oddaných k organizaci a jsou v mnoha 
případech příčinou jejich odchodu. Ote-
vřené kon!likty a jejich publikování na in-
ternetu pak poškozuje celé hnutí v očích 
většinové společnosti. Otázkou je, zda ví-
tězství, v něž IRM doufá, nebude podob-
né spíše vítězství Pyrrhovu. n
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Who can initiate Krishna devotees: 

The ambiguous testament of the founder 

threatens the community of Krishna devotees

This article describes the formation of the organiza-
tional structure of ISKCON and focuses on the relation-
ship between ISKCON Governing Body Commision 
(GBC) and ISKCON Revival Movement (IRM). The 
article also describes the process of establishing the 
!irst authorities in ISKCON: the Temple presidents 
and The Secretaries, formation of GBC in the 70s, the 
group of Sannyasis and the Ritviks. The next section 
describes the current form of con!licts between groups 
of ISKCON devotees and IRM members that often lead 
to physical con!licts.

Magazín IRM má 
podtitul „Časopis 
skutečného hnu-
tí Haré Kršna“.


